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Szákul (Sacul), kisk. Krassó-Szörény vrn. 
teinesi j.-ban, (9io) 1356 román, magyar és német 
lak. (Tr. R.) 

Szakurasima, vulkánsziget Kiusiu japáni szi
get egyik öblében, Kagosimával szemben, körül
belül 20,000 lakossal. Az 1143 m. magas Sz. vul
kán 1779—80-i kitörése alkalmával y600 ember 
lelte halálát. 1914 jan. 11-én ismét kitört s a 
közeli Kagosima városra is hullottak bombái, 
úgy hogy lakói elhagyták, de még így is több 
mint 10,000 ember pusztult el a láva és szikla-
tuskók alatt. A távolabbi Nagaszaki várost is 
»llepte a vulkán hamuja és vele egyidejűleg Ja
pán többi vulkánja is fokozottabb tevékenységet 
tanúsított. Ez utóbbi kitörés alkalmával félszigetté 
kapcsolódott Kiusiuval. 

Szakuszka (orosz), az Oroszországban, Svéd
országban stb. divatos ebédelőtti étvágygerjesztő 
falatozó, sós hal, kaviár, sonka stb. 

Szakvélemény, szakértői vélemény, 1. Szakértő. 
Szál, a Don 654 km. hosszú, baloldali mellék

folyója Oroszország DK.-i részében, a Dergani 
hegyen ered és Raszdorszkajával szemben torkol
lik. Nem hajózható. 

Szála, kisk. Abaúj-Torna vm. szikszói j-ban, 
(1920) 423 magyar lak. 

Szálába állítani a hajót a. m. a víz folyásával 
párhuzamos irányba kormányozni. 

Szalacs (Sálad), nagyk. Bihar vm. érmihály-
falvi j.-ban, (IMO) 3709 magyar lak. (Tr. R.) 

Szaladin (Salah ed din a. m. a hit üdvössége), 
Egyiptom (1171—93) ós Sziria (1174—93) szul
tánja, szül. 1137., megh. Damaszkuszban 1193 
márc. 3. Ejjub kurd vezér íia volt s eredeti 
nevén Juszufnak hívták. Mint Nureddin szíriai 
szultán vezére harcolt Egyiptom ellen s 1171. 
végleg megdöntötte ott a Fatimida szultánok 
uralmát. Nureddin halála után 1174. meghódította 
Szíriát és Damaszkuszt is. Hatalmát kiterjesz
tette Mezopotámiára és a kisebb szelesük fejede
lemségekre. 1187 jul. 3—4. Hittin mellett meg
verte Lusignan Guido jeruzsálemi király sere
gót és véget vetett a jeruzsálemi királyságnak. 
Erre következett a 3. keresztes hadjárat, melyben 
Sz. Oroszlánszívű Bikárd angol királytól több 
vereséget szenvedett, mire három évi fegyver
szünetet kötött vele s átengedts a szíriai partvidé
ket a keresztényeknek. Vitézsége, igazságossága, 
nagylelkűsége és jámborsága híressé vált, érte 
még ellenségei is tisztelték. V. ö. Lane-Foole : 
8aladin and the fali of the kingdom of Jerusalem 
(London, 1898). 

Szálaiö, kisk. Vas vm. szentgotthárdi járásá
ban, (1920) 745 magyar lak., Az 1319. itt vívott 
esata döntő volt abban a harcban, mellyel Károly 
király hazánkat koronája alatt ismét egyesíté. A 
király dunántúli hivei Köcski Sándorral élükön a 
Kőszeghyek (Németújváriak) pusztításhoz kezdő 
seregét nyilt csatában inkább vitéz elszántságuk
kal mint nagyobb számukkal leverték. 

Szalag, 1. Szalaggyártás és Szalagszövő gép. 
— Sz. v. szalag, az anatómiában, 1. Szalagok. 

Szalaga, város az afrikai angol Aranypart
kormányzóságban, kb. 6000 lak., élénk karaván-
kereskedéssel. Hajdan nagy város volt, de 1894. 
a Dagomba elleni harcban elpusztult. | 

Szalagaburgonya (nSv.), 1. Coleus. 
Szalagdísz, keresztbe font szalag- vagy szíj— 

alakú elemekből álló díszítmény, mely lehet sík 
vagy domború. Az e fajta díszítmény jellemző-
ismertető jele a bizánci, a népvándorláskori és a 
román építményeknek. 

Szalagféreg a. m. galandféreg, 1. Galand-
férgek. 

Szalagfürész, 1. Famunkáló gépek. 
Szalaggyártás. 5—200 mm. széles szövetek-

Az anyagukat tekintve vannak selyem-, fél
selyem-, pamut- és gyapjuszalagok. A kötést te
kintve vannak sima, ábrás és bársonyszalagok.. 
A simák az alapkötések bármelyike szerint ké
szülhetnek. A vászon- és bordáskötésü szalago
kat habosítani (moiré) is szokás. Sokszor kettős 
szövetként is készülnek, néha két szalagot benzin
ben oldott kaucsukkal ragasztanak össze, hogy a. 
kettős szövés költséges voltát kikerüljék. 

Szalaghal-félók (állat), 1. Cepolidae. 
Szalaghimzés, a hímzéshez keskeny selyem 

galandokat fölhasználó s a XVIII. sz. végén diva
tos technika. 

Szalagnyelvüek (állat), 1. Fésükopoltyusák. 
Szalagok (ligomenta), inas, bőnyés képződ

mények, melyek mint hártyák vagy kötegek a 
csontokat egymással összekötik. Vannak : rostos 
Sz., igen szívós, nem nyulékony, de hajlékony 
képződmények ; csillogó, atlaszfényű, rostos kötő
szövetből. Rugalmas Sz., rugalmas, nyulékony,. 
sárgás képződmények, melyekben sok rugalmas-
rost van. Tok-Sz., az izülő esontvógeket bejáró 
bőrszerű Sz. Segéd-Sz. az izülő csontok között,, 
rendesen a tok-Sz.-on kívül levő, az Ízület moz
gási síkját és mozgási határait megszabó Sz. A 
csontközötti és izomközti Sz. hártyás, bőnyés 
képződmények, izmok eredésére szolgálnak. Izo-m-
Sz., egyes izmok- vagy azok inának meghajtását 
biztosítják. Ál-Sz. rendesen embrionális kép
ződmények maradvá
nyai. Egy külön cso
portjuk a függesztő 
Sz., a hashártya rán
cai, a belső szervek 
(máj, lép stb.) felfüg
gesztésére. 

Szalagos achát, 1. 
Achát. 

Szalagos izmuak 
(állat), 1. Desmomy-
aria. 

Szalagos kő, sza
lagosán sávos vagy 
szalagos rajzokkal el
látott ásvány, rende
sen szalagos achát, v. 
jászpisz, v. márvány, 
v. felzittufa. 

Szalagosodás (növ., 
ellaposodás, fascia-
tio; 1. az ábrát), az 
a teratológiai eset, 
midőn a növények szára elszélesedik, szalagalakú* 
lesz. Az elszalagosodott szár levele, virága ési 
termése szabályszerűen kifejlődhetik, csak a ren
des elhelyezkedése bomlik fel. 

Elszaiagosodott fenyíág. 
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Szalagszövőgép. Az olyan szövőgép, amelyen 
-egyidejűleg 10—50 szalag szőhető. A Sz.-en rnin-
••den szalag láncrendszere külön csévére van he
lyezve. A borda annyi részből áll, ahány szalag 
készül (amint ez a mellékelt ábrán látható). A 
bordák közös bordaládába vannak foglalva. A ve
télő alakja és mozgatása teljesen elüt a rendes 
módtól. Itt annyi vetélőt kell alkalmazni, ahány 
szalag készül, sőt kettős szövésnél kétszer annyit. 
Nagyobbszámú vetélők zavartalan működése azon
ban csak kényszermozgással érhető el, miért is a 
vetélőket kétszer akkora hosszúra készítik, mint 
.amekkora szélességüek a szalagok, s fogazott rúd-
•dal mozgatják. 

Szalagtan vagy szúlagtan (desmologia, más
ként syndesmologiának is mondják), a bonctan-
nak a szalagokkal foglalkozó része. 

tikai cikkeket irt, műfordítóként is működött; 
spanyolból, franciából, németből regényeket és 
színdarabokat fordított. 1900 óta ügyvéd. Számos 
cikke jelent meg jogi folyóiratokban. Különösen 
a szerzői jogot és színházi jogot miveli irodalmi
lag ós gyakorlatilag. A szerzői jogi törvény kodi
fikálásában közreműködött. Önálló müvei: A szer
zői jog a katonai büntető törvényben (Budapest 
1915.); A magyar szerzői jog tBudapest 1922.); 
A berni Unió (Budapest 1922.). 

2. Sz- Oszkár, hírlapíró, szül. Bécsben 1879. 
Több vidéki és fővárosi lapnak volt munkatársa ; 
de leginkább a gyermekirodalom terén tűnt ki; 
országszerte Oszkár bácsi néven meseelőadáso
kat tart. Önállóan megjelent müvei: A legszebb 
mesék, kis gyermekek számára (Budapest 1920) ; 
Jó gyermekek meséskönyve (1921); Tündérkert 

Szalagszővőgép. 

Szalagvas, hengerelt lapos vas, ritkábban acél, 
a*evés felszínnel, néha azonban fényezett. Vastag
sága 0-3—7 és szélessége 10—70 mm. közt válta
kozik. Hordók pántolására, ládák vasalására, bá
lák körülkötésére, lakatosáruk készítésére stb. 
használják. 

Szalaházi Tamás, XVI. sz.-beli főpap, megh. 
1537. 1519-ben II. Lajos titkára lett, majd szent
széki jegyző és főesperes. 1526-ben elnyerte a 
veszprémi püspökséget. Ferdinánd 1526 nov. 1. az 
•ország kancellárjává és egri püspökké tette. 1528., 
mig a király a regensburgi birodalmi gyűlésen 
időzött, Sz. volt az ország kormányzója. 

Szálai, 1. Emil, jogi író, szül. Makón 1874 nov. 5. 
Középiskoláit Budapesten, a jogot a budapesti 
.egyetemen végezte. Több éven át hírlapírói mű
ködést fejtett ki; folyóiratokba kritikai és esztó-

(1922); A mese nevelő értéke (1923); Oszkár 
bácsi meséi (1924). A Könyv a gyermekről című 
művet szerkesztette (1924). 

Szalakna (Slagna), kisk. Krassó-Szörény vm. 
karánsebesi j.-ban, (IÜIO) 551 román lak. (Tr. R.). 

Szalakóta (Goracias garrulus L., állat), a 
Sz.-alakúak (Coraciiformes) rendjébe, az Igazi 
Sz.-félék (Coiaciidae) csuláüj.iua ta.iu>zú ma
dárfaj. Körülbelül csókanagyságú, feltűnően szóp-
szinű madár. Feje, nyaka ós egész hasoldala ra
gyogó zöldeskék; kis szárnyfedői, farcsíkja és 
felső farkfedői azúrkékek; háta, válltollai és há
tulsó evezői vörhenyesbarnák; nagy evezői feke
ték, sötétkék árnyalattal; külső zászlóik tőfele ég-
szinkók. Csőre feketés szaruszínű; lábai szennyes
sárgák ; szeme barna; homloka az orrlyukak felett 
és tokája fehéres. Fiataljai kevésbbó élénk szine-
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zetüek. Európában és Nyugat-Ázsiában honos' 
Hazánkban némely vidéken (különösen az Alföl-
liön) igen közönséges, máshol meg elő sem fordul. 
Május első felében érkezik hozzánk és szeptember 
•elejéig marad. Legöröinestebb legelökkel, rétek
kel, mezőkkel határos ritkán álló, egyes nagy, vén 
lombos fákban bővelkedő erdőszóleken tartózko
dik. Rovarokkal, kis békákkal és gyikokkal táp
lálkozik, de megeszi az egereket, hátai madara
kat, sőt a gyümölcsöket (főleg fügét) sem veti 
meg; igen falánk. Rendesen í'aodvakban, délen 
falrepedésekben és magaásta földlyukakban fesz
ié i . Május—júniusban 4—6 fénylő fehér tojást 
rak. Az öregek felváltva kotolnak 8 oly odaadóan 
ülik tojásaikat, hogy ilyenkor kózzol megfogha
tók. Húsát a Földközi-tengermelléki lakosok eszik. 
Népies nevei: zöld kánya, kék varjú, kék csóka, 
vaskánya, vasvarjú, zöld csóka, kék mátyás, ten
geri- vagy árvaszajkó, vasvarnyú, szaricsóka, 
kalangya varjú, vasmadár, csacsogó-karics. 

Szalakóta-alakúak (Coraciiformes, állat), a 
Madarak egyik rendje. Az újabb madárrendsze-
rezók a belső anatómiai bélyegek megegyezése 
alapján e rendben foglalják ös»zo azokat a ma
darakat, melyeket régebben tisztán külső jellem
vonások alapján különböző rendekbe soroztak. 
Az e rendben egyesített madarakat a következő 
alrendekbe szokás tagolni. 

1. alrend: Szalakóták (Coraciae). Főbb csa
ládjaik : Igazi szalakóta-félék (Coraciidae) ; Jég
madár-félék (Alcedinidae); Gyurgyalag-félék 
(Meropülae) ; Banka-felék (Upupidae). 

2. alrend: Baglyok (StrigesJ. 
3. alrend: Kecskefejők (Capnmulgi). 
4. alrend: Sarlósfecskék (üypseli). Főbb csa

ládjaik : Sarlósfecske-félék (Cyptselidae) ; Kolib
rik (Trochilidae). 

ő. alrend; Egérmadarak (Colii). 
•6. alrend: Trogonok (Trogones). 
7. alrend: Harkályok (Fici). Főbb csalá

dok: Jakamár-félék (Galbulidae); Bukkó-félék 
(Bucconidae); Bajuszosmadár-félék (Capitoni-
dae) ; Borsevő-félék (Eamphastidae) és Harkály
félék (Picidae). 

A Sz. rokonságban állnak egyfelől a kakukok-
kal, másfélül az éneklőkkel. 

Szalakusz (Salakúz), kisk. Nyitra vm. nyitrai 
j.-ban, (i9io) 420 szlovák és magyar lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szálaló erdő, az oly szálerdő, mely szálaló 
használat alatt áll. L. Szálaló üzem. 

Szálaló üzem, a szálerdő oly használati módja, 
melynél az erdő egész területén évenkint vagy 
korszakonkint végighaladva, szálankint vagy cso-
portonkint vágjuk a kihasználandó famennyiséget 
fi az ezután keletkező hézagok a megmaradó fák
ról buVütődvón, a legkülönbözőbb korosztályok 
egymással keverve jönnek elő. Az erdőknek a Sz. 
.alkalmazásával való felújítása hazánkban legin
kább csak a véderdőkben és fürdők, nagy városok 
közelében fekvő erdőkben szokásos, ahol akár a 
talaj kímélése, akár pedig az erdő parkszerű ren
deltetése kívánja meg ezt a használati módot. 

Szálam (Bahr-esz-Szalam), az Atbara mel
lékfolyója Abessziniában. 

Szalamanderek, 1. Elemi szellemek. 
Amely sző Sz alatt nincs m 

Szalamandra (Salamandra, állat), a Szala
mandrafélék (1. o.) családjába tartozó farkos két
éltű-nem. Teste hosszúra nyúlt, de esetlen. Farka 
kúpalakú, majdnem kerek átmetszetű, rajta bőr
taraj nincsen. A törzs éppen úgy, mint a fark, 
gyengén harántul gyűrűzött. Lábai aránylag 
gyengén fejlettek s az elülsők négy, a hátulsók 
öt szabad ujjal vannak ellátva. Bőre mirigyes. FU1-
tájéki mirigyei nagyok és nagy nyílásokkal van
nak megrakva. Hasonlóképpen nagy böimirigyek 
foglalnak helyet a hátoldalon a gerincoszlop hosz-
szában két oldalt. Négy faja ismeretes, melyek 
közül kettő (S. luschani Stnd. és S. caucasica 
Wagn.) Nyugat-Ázsiában honos és még kevéssé 
ismeretes, kettő pedig Európában él, nevezetesen 
a foltos Sz. (S. macidosa Laur.) ós az alpesi 
vagy fekete Sz. (S. álra Laur.). 

A foltos Sz. (népies néven: bükki-tarka, tógy, 
peszéree) alapszíne ragyogó fekete s ezt az ala
pot nagy, szabálytalan, aranysárga foltok díszí
tik, melyek a különböző helyeken élő Sz.-kon 
különböző nagyságban és elrendezésben fordul
nak elő. Kammerer kísérleteiből tudjuk, hogy a 
sárga vagy fekete színezet túlsúlya a talaj mi-
nemüségétől függ. Agyagtalajon magas hőmér
sékleten és a talaj és levegő nagy nedvességtar
talma mellett a sárga foltok száma és nagysága 
emelkedik, ellenben ha fiatal Sz.-kat fekete tele-
vényes talajon alacsony hőmérsékleten a lehető 
legkisebb nedvességtartalom mellett nevelünk, 
akkor a sárga mustrázat rovására a fekete szín 
válik túlnyomóvá. Testhossza 18—28-5 cm. Lassan 
mozgó állatokkal, elsősorban csigákkal, rovarok
kal és férgekkel táplálkozik. Megtermékenyített 
petéi a nőstény petevezetékében fejlődésnek indul
nak, vagyis a Sz. elevenszülő. Bőrmirigyeinek 
váladéka mérges; a méreghatás a váladékban 
lévő samandarin ós samandaridin nevű mérges 
alkaloidáktól ered, melyek a nyúlt agyvelőben 
lévő lélegzési központokra hatnak bénítólag. 

A fekete v. alpesi Sz. hasonlít a foltos Sz.-hoz, 
do kovésbbé esetlen és kisebb termetű s sárga 
foltjai nincsenek; szine egyenletesen fényes fe
kete. Hossza 11—13 cm. Az Alpokban és az Alpok
kal összefüggő hegyekben honos. Eleveneket szül 
éppen úgy, mint a foltos Sz., csakhogy egyszerre 
kettőnél sohasem többet. 

Szalamandra-félék (Salamandridae, állat), 
a Kétéltűek (Amphibia) osztályába, a Farkos 
kétéltűek (Caudata) rendjébe tartozó állatcsalád. 
Testük rendesen karcsú, gyíkforma, ritkábban 
zömök és esetlen. Fejük nagy, széles, többé-
kevésbbé laposra nyomott és elül lekerekített. 
Szemük nagy, feltűnően kiálló és mindig jól fej
lett szemhéjakkal fedett. Törzsük orsó- vagy hen
geralakú. Farkuk erősen fejlett, a törzsnél ren
desen hosszabb s vagy kétoldalt lapított, vagy 
ritkán hengeres; vége szintén vagy legömbölyí
tett, vagy hegyes. Lábaik aránylag gyengén fej
lettek ; az elülsők mindig négyujjuak, a hátulsók 
többnyire öt- s csak kivételesen nógyujjuak; az 
ujjak rendesen különváltak s szabadon állnak, 
ritkábban úszóhártyával vannak összekötve. A 
kifejlődött állatokon külső kopoltyúk nincsenek 
(Caducibranchiata). Bőrükben sok a bőrmirigy, 
melyek nyálkás anyagot és mó?get választanak 
Sír, S alatt keresendői 
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el. A szalamandránál különösen a nyaki, háti és 
farktövi nagy bőrmirigyek választanak el nagy 
mennyiségben tejfelszerű, sűríí folyadékot, mely 
bőven tartalmaz samandarin és samandaridin 
nevű mérges alkaloidát. Á samandarin a lélegzési 
központokra hat bénltólag s innen ered mérgező 
hatása; a samandaridin nagyobb mennyiségben 
választódik el a szalamandra testében, de a saman-
darinnal egyenlő természetű hatása kisebb fokú. 
A felső és alsó állkapcson egyaránt vannak fo
gaik ; azonkívül fogak találhatók az ekecsonton, 
az alapcsonton (parasphenoideum) és a szájpad
csonton is. 

Fajaikat Bonlenger szerint a fogak elhelyez
kedése és a csigolyák szerkezete szerint három 
alcsaládba osztjuk: 

1. alcsalád: Harántfogú szalamandrák (Am
ily stomatinae). Fogaik az ekecsonton haránt 
irányban helyezkednek el. Ide tartoznak az Am-
blystoma-, Onyclwdactylus- és Hynobuts-nemek, 
melyeknek fajai közül emlitést érdemelnek az 
északamerikai axólotl (Amblystoma tigrinum 
Green) és a japáni karmos szalamandra (Ony-
chodactylus japonicus Houtt), melynek ujjain 
szaruból álló karmok vannak. A Hynobitis-t'ajok, 
melyeknek 9 faja ismeretes, arról nevezetesek, 
hogy elterjedésük a legészakibb tájakra terjed, 
így a H. keyserlingi Dyb.-fajt megtalálták Észak-
Sziblriában. 

2. alcsalád: Tüdőtlen szalamandrák (Pletho-
dontinae). Legjellemzőbb tulajdonságuk, hogy 
tüdejük nincsen. Szájpadfogaik harántsorokban 
az ekecsont hátsó peremén foglalnak helyet. 
Csigolyáik elül-hátul homorúak (bikonkávok), 
vagy hátulhomorúak (opisthocoelikusak). Kilenc 
nembe sorozott 60 fajuk jobbára mind Észak-
Amerikában honos (csak egy faj él Olaszország
ban). Mindnyájan a szárazföldön és nem a víz
ben élnek; rendeeen korhadó fákban és kövek 
alatt tartózkodnak. Nevezetesebb nemeik: Auto-
dax, Plethodon, Spelerpes, Typlüomolge, 
Batrachoseps, Desmognailms és Typhlotriton. 

3. alcsalád: Igazi szalamandrák (Salaman-
drinae). Szájpadlásfogaik két, hátul szétágazó 
hosszanti sorban helyezkednek el és a két hosszú 
szájpadcsontnyulvány belső peremébe beágyazva, 
a szájpadlás közepén túl messzire hátra nyúlnak. 
Az alapcsonton (parasphenoideum) fogak nincse
nek. Csigolyáik hátul homorúak (opisthocoeliku
sak). Hat nőmbe sorozott 32 fajuk ismeretes, me
lyeknek zöme az ó-világban honos, de Észak-
Amerikában is élnek képviselőik. Nevezetesebb 
nemeik: Molge (= vízi szalamandrák v. gőték), 
Salamandrina (= pápaszemes szalamandra), 
Salamandra és Chioglossa (= aranysávos sza
lamandra). L. Gőte, Szalamandrina és Szala
mandra. 

A régibb rendszerekben a Sz. családjába soroz
ták a Halszalamandrákat is, ezeket azonban ma 
Halszalamandra-f&ék (Ampliiumidae) néven 
külön családba foglalják össze. Idetartozik az 
óriás szalamandra (Megalobatrachus maximus 
Seb..), az amerikai szalamandra (Oryptobranchtis 
Meghaniensis Daud.) és az ángolnaszalamandra 
(Amphiuma means Gard.). 

Szalamandrin, 1. Bőrmérgek. 
Amely szí Sí alatt nincs 

Szalamandrina (állat), a Szalamandra-félék 
(1. o.) családjába tartozó szalamandra-nem, melyre 
jellemző, hogy halántékíve el van csontosodva és 
elülső és hátulsó lábain egyaránt 4—4 ujja van. 
Egyetlen faja: a pápaszemes szalamandra vagy 
tarantolina (S. perspiciílata Savi). Észak- és-
Közép-Olaszországnak Földközi-tengermelléki 
partvidékein és Szardínia szigeten honos. Színe 
felül fénytelen fekete, melyből rikítóan válik ki 
a szemek fölött elhelyezett sárgásvörös színű, 
pápaszemre emlékeztető rajz. Hasoldala világos 
színű, sok szabálytalan fekete folttal és pettyel. 
Végbélnyílás tájéka, combjainak felső része és 
farkának alsó része kannazsinvörös. Hossza 8—10 
cm., melynek »/6 része a farkra esik. 

Szalámi (olasz), erősen füstölt kolbász, amelyet 
leginkább Tirol olaszok-lakta részén és Lombar
diában, leginkább Bolognában és Veronában ké
szítenek. Fűszerül fokhagymát adnak hozzá, a 
húst nem vágják nagyon finomra, hanem a belet 
annál erősebben megtömik hússal és zsineggel erő
sen leszorítják. Csak disznóhúst használnak erre 
a célra. Magyarországban a Sz. sovány disznó
húsból készül. A Sz. nagyon soká eláll s épp ezért 
nagymérvű kivitelnek örvend. A Ttiortadella a 
Sz.-hoz hasonló déltiroli készítmény, mely szamár-
v. öszvérhúsból készül. 

Szalamiasó, 1. Ammoniumklorid. 
Szalamisz, 1. sziklás sziget Attikától Ny.-rar 

Eleuzisz átellenében; csak keskeny tengerszoros 
választja el Megarától és Attikától, s alakja miatt 
a nép ma Kulnri-nak (a. m. perec) nevezi. A szi
getet egy mélyen benyúló öböl két félre osztja, 
területe 94 • km. Csak parti szegélye termékeny, 
mely szőlőt, olajat és gabonát terem, nagyrészt 
albán lakosságának száma kb. 7000. A hasonnevű 
város a Ny.-i parton fekszik. A sziget É.-i részén 
van a görög hajóhad kikötője és arzenálja. A szi
get sémi neve (Salam a. m. béke) feniciai ere
detre mutat; a görögök közül először Aegina ke
rítette hatalmába, majd Mogara, melytől Solon 
izgatására Athén hódította meg és a makedón-
korszak kivételével meg is tartotta. S. nevét világ
hírűvé Themistokles győzelme tette, melyet Kr. e. 
480 szeptemberében Xerxes hajóhada fölött aratott. 
V. ö. A. Bauer, Die Seeschlacht von S. (Jahres-
berichte des österreich. Archaeol. Instituts 1901); 
Raase, Die Schlacht bei S. (Rostock 1904). — 2. 
Sz., az ókorban Ciprus sziget legnagyobb városa. 
E feniciai telep a Kr. e. VI. sz.-ban már görög volt. 
Később a Ptolemaiosok egyiptomi birodalmához 
tartozott, melytől Róma vette el Kr. e. 58-ban. 

Szalamoria, a Peneiosz (1. o.) folyó mai neve. 
Szálán vagy Zalán, 1. Árpád. 
Szalánczhuta (Saláncka Huta), kisk. Abaúj-

Torna vm. f üzéri j.-ban, (1910) 249 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szalánczi János, Szapolyai János királynak, 
ennek halála után pedig Izabellának hive, akiknek 
ügyeiben gyakran járt követségben a portára. 1550. 
a budai basa fogságra vetette Sz.-t, de fiai kiváltot
ták. 1557-ben ki akarta eszközölni a portán, hogy 
Izabelláé legyen a Moldvaországtól a Tiszáig ter
jedő rész, de a nagyvezér csak a Maros eredetétől 
Déváig érő területet hagyta meg. Izabella halála 
után Sz. buzgó hive volt János Zsigmondnak is. 
meg, 8 alatt keresendői 
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Szalánozúj város (Újváros),kisk. Abaúj-Torna 
vin. f üzéri j.-ban, (1910) 531 szlovák és magyar lak. 
.(Tr. Cs.-Szl.) 

Szaláncz vára, Árpád-kori vár Abaúj-Torna 
vármegyében a Nayyszaláncz (1. o.) falu fölött 
emelkedő hegykúp tetején. A XIV. sz. elején az 
Aba-nernzetsógbeli Szalánczi Péter bírja, 1335-ben 
Drugeth Miklós országbíróé, 1379-ben Drugeth 
Anna, a Telegdi László neje bírja; 1390. a Telegdi 
Anna férje, Losonczi László Sz.ura. A Losoneziak-
tól Giski'a János foglalja el, ki leromboltatja, de 
1490-ben Losonczi László főkinestartó újra fel
építtette. Ettől fogva a század végéig ismét a 
Losoncziakó; 1601.11. Rudolf Forgách Zsigmond
nak adományozza. 1605-ben Bocskay Istváné, ki
nek halála után visszakerült Forgách Zsigmond 
kezébe. 1644-ben I. Rákóczi György megszállotta, 
kiostromolta ós felégette. 1678-ban Thököly Imre 
foglalta el. 1678-ban I. Lipót hadvezére, gr. Leslie 
visszafoglalta és lerombolta, azóta romokban he
ver. Donjonja ma is ép. Történetét gr. Forgách 
László és István adta ki, 1907. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szalanga, Maiakká mellett fekvő, Sziámhoz 
tartozó szigetcsoport; ugyanez a neve legnagyobb 
szigetének, amely 763 kin3,12.000 lakossal és gaz
dag ónbányákkal. 

Szalangána (Gollocalia, állat), a Szalakóta-
alakúak (Goraciiformes) rendjébe, a Sarlósfecs
kék (Gypseli) alrendjébe ós a Sarlósfecske-félék 
.(Cypselidae) családjába tartozó madárnem, mely
nek fajai arról nevezetesek, hogy ezek építik az 
aehető fecskefészkeket». Kicsiny termetű, pa
rányi, de erős és kampós csörű, gyenge lábú, 
hosszú szárnyú madarak. Tollazatúk meglehe
tősen kemény. Szinezetlik fekete, fehér és barna. 
Belső szervezetükből említésre méltó, hogy költés 
idején nyálmirigyeik szerfelett megnagyobbod
nak. 18 fajuk ismeretes. Legismeitebb és legtöbb 
mesére alkalmat szolgáltató faja a Collocalia 
fuciphaga Thunb., melyet a malájok szalangána, 
szarong-burong ós lajong, a jávaiak lawet néven 
ismernek. Nagysága alig haladja meg a mi parti 
fecskénkét; hossza 12 cm., szárnyhossza 12, fark
hossza 6 cm. Tollazata felül sötét feketésbama 
<fómes csillogással), alul szürkésbarna; csőre és 
lábai feketék. Először csak a Szunda-szigetekről 
ismerték. Későbben megtalálták Asszamban, Szik
kimben, Arakanban, a Bengáli-öbül keleti part
jain, Sziámban, Kokinkínában, Ceylonban, a 
líikobaii- és Andamani-szigeteken. E faj sötét, 
hozzáférhetetlen barlangokban fészkel, azért éle
téről keveset tudunk. Részletesebben vagyunk tá
jékozva a kuszappi-iól (Gollocalia linchi Horst. 
et Moore), mely Jávában honos s a barlangok vi
lágosabb részeiben, vagy éppenséggel egészen sza
badon álló meredek sziklafalakon fészkel. A Sz. 
fészkeinek alakja általában a tojáshéj egy negyed 
szelvényéhez hasonlít. A fészkek fölül nyitottak, 
hátsó faluk gyanánt pedig a szikla szolgál, mely
hez tapasztva vannak. Falazatuk rendkívül vé
kony, többnyire áttetsző, fehéres vagy barnás 
színű, harántsávozotí s enyvszerü anyagokból 
áll. A fehéreket becsülik a legtöbbre, a barnák 
kevésbbó értékesek. A fészeknek alapanyaga 
Bernstein szerint a nyelvalatti nyálmirigy vála
déka, mely a levegőn megszárad. A Sz. fészkét 

csak egy költésre használja s így minden költés
kor újat készít. A fészkeket évenkint 3-szor, eset
leg 4-szer gylljtik (ápr.-máj., júl.-aug. és nov.-
dec.-ben) s fofogyasztói a kínaiak, kik a belőlük 
főzött leveseket csemegeképpen élvezik. 

Szalangor (Selangor), a maláji szövetséges 
államok egyike, Maiakká félszigetén, 8174 km* 
ter., (i9ii) 294.014 lak., akiknek fele kínai, a többi 
maláji. Termékei: dohány, kávé, bors és gyöm
bér; fontosak az ónbányái, amelyek mintegy 
15—20.000 tonna ércet szolgáltatnak. A brit rezi
dens székhelye Kvala Lumpur. 

Szalánkemén, I. Slankamen. 
Szalánta, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, (1920) 

669 horvát és magyar lak. 
Szalapa, kisk. Zala vm. sümegi j.-ban, (1920) 

343 magyar lak. 
Szalárd (Sálard), nagyk. Bihar vm. Sz.-i j . -

ban, (íoio) 2404 magyar lak. Közelében van Ador
ján vára (I. o.). Régi csúcsíves ferencrendi tem
ploma, amelyet a Csáky család 1400 körül épített, 
most a reformátusoké; a templom melletti klas-
tromot, melyben Vitéz János pUspök 1451-ben 
hosszabb időt töltött, a törökök 1660-ban elpusz
tították. (Tr. R.) 

Szalárdalmás (Almás), kisk. Bihar vm. sza-
lárdi j.-ban, (1910) 228 román lak. (Tr. R.) 

Szalárdi, 1. János, XVII. századi történetíró, 
szül. Szatmár vm. 1601., megh. Erdélyben 1666. 
Tanulmányait külföldi egyetemeken bevégezve, 
Erdélyben az udvar szolgálatába lépett, volt levél
táros, I. Rákóczi György fejedelem mellett titkár 
s főadószedő. Történeti munkája, Siralmas ma
gyar krónika, melyet 1662. írt, színtelen, mű
vészietlen előadású, de az első magyar nyelvű 
mű, mely egy nagyobb korszakot (1526—1662) 
eredeti források alapján rendszeresen tárgyal s 
mint ilyen kútfői jelentőségű; költőink sok tárgyat 
merítettek belőle. Nyomtatásban csak 1853. jelent 
meg. (Ujabb Nemzeti Könyvtár). V. ö. Kemény 
József életrajzát (Uj M. Museum, 1855). 

2. Sz. Mór (rákosfalvi), orvos, szül. Buda
pesten 1851., megh. u. o. 1914 okt. 18. 1876-ban 
mozgalmat indított a törvénytelen gyermekek ér
dekében s ezentúl főmunkásságát a lelencügynek 
szentelte. 1881-ben egyet. ni. tanár lett. 1884-ben 
megalapította a Fehér kereszt orsz. lelencház
egyesületet ; 1899. Széli Kálmán miniszterelnök 
erre az egyesületre, illetőleg az ő vezetésére bízta 
az elhagyott gyermekek gondozását. 1902. ő szer
vezte, mint igazgató-helyettes és főorvos az állami 
gyermekmenhely intézményt. Művei: A társa
dalom árvái (1875); A lelencügy védelme; Zur 
Prostitutionsf ragé; A közárvaház (1878); Adatok 
a járványos gastroenterilisröl (1896); Behand-
lung der Syphilis congenita (1898); A syphilis 
hereditaria felismerése (1899); Sterblichkeit in 
Sauglingsspitálem (18t*9); Les enfants abandonnés 
(Paris 1900); A lelencügy (lt)02); Intézeti gyer
mekápolás (1903). 

Szalárdi Ferenc-rendi kolostor. Csáky L 
Miklós, erdélyi vajda, 1400. a szigorú Ferene-
rendiek számára, a boldogságos szűz tiszteletóra 
alapítá. Jó ideig a Csákyak temetkező helye volt. 
1556-ban pusztult el. Csúcsíves egyháza ma is 
megvan. 

Amely ezó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 



Szálas fű — 318 — Szálay 

Szálas fű (n5v.), azok a pázsitfajok, amelyek a 
rét növényzetében magasra nőnek: pl. csomós 
ebír (Dactylis glomerata), réti ecsetpázsit (Alo-
pecurus pratensis) stb. Ellentétben az aljfü-vél 
pl. angol perje (Lolliim perenne), réti perje (Poa 
pratensis) stb. Jó, ha réti fiivek fele Sz., 25% 
aljfü és 25% lóherefélék. 

Szálas takarmány, a legelön termő fű, a zöld 
takarmány, széna- és szalmafélék, tengeriszár, 
polyva és repcebecő. Fűevő háziállataink táplálá
sánál nélkülözhetetlen. A Sz. mellett vannak még 
a szemes, az abrak- és erőtakarmányok. 

Szálát (arab), a muszlimokra naponkint ötször 
1. hajnalkor, 2. délben, 3. délután, 4. naplemente

kor, 5. estve) köteles kánoni imádság-ritus. Pén
teken kellő számú gyülekezetben a déli ima helyét 
az ünnepélyes pénteki ima (Sz.-al dzsum'a) fog
lalja el. 

Szalataak, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban, 
(1920) 864 német és magyar lak. 

Szalataya (Hontianska Slatina), kisk. Hont 
vm. ipolysági j.-ban, (i9io) 463 magyar lak., kis 
fürdővel és savanyúvízforrással. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szalavár, 1. Zalavár. 
Szalavati, sziget, 1. Szalvati. 
Szalay, 1. Ágoston, történeti s régészeti anyag

gyűjtő, királyi táblai tanácselnök, szül. Budán 
1811 okt. 24., megh. Budapesten 1877 máj. 5. 
1861-ben Négyszáz magyar levél a XVI. szá
zadból c. alatt tette közzé gyűjteményét az 1504— 
1560-ig terjedő időszakból. A Magyar Tud. Aka
démia 1858. levelező tagjává választotta. 

2. Sz. Benjámin, Kisfaludy Károly álneve. 
3. Sz. Fruzina, költő, szül. Kaposvárt (Somogy) 

1864 szept. 10., 1886 óta Obetkó Károly megyei 
tiszti ügyész neje. Költői tehetségét anyjától, Kis
faludy Atalától (1. o.) örökölte. Már gyermekleány 
korában fordítgatott külföldi költők verseiből s e 
kísérleteit szívesen közölték a Fővárosi Lapok 
meg Szana Tamás Koszorúja. Majd eredeti költe
ményeket is írt, gyöngéd érzésű, hangulatos, ter
mészetes egyszerűségükkel tetszetős verseket, 
melyeket összegyűjtve is közreadott Versek{í89B) 
és Égy marék virág (1897) c. köteteiben. 

4. 'Sz. Imre, kanonok, egyetemi tanár, szül. 
Szombathelyen 1787 nov. 2., megh. 1848 szept. 17. 
1817-ben a szombathelyi püspöki főiskolában 
ideiglenesen tanárkodott s mint szentszéki bíró és 
zsinati vizsgáló is működött. 1825. a budapesti 
egyetemen a lelkipásztorság s egyházi szónoklat 
rendes tanára lett és a bölcsészeti kar tagja, 1835. 
veszprémi kanonok, 1840. bélakúti apát. Mint 
író, a nyelvtan s egyházi szónoklat terén fejtett 
ki munkásságot, de nagyobb érdemet szerzett tíz
kötetes egyházi beszéd-gyűjteményével. A Magyar 
Tudományos Akadémia tagjául választotta. V. ö. 
Toldy. Irodalmi beszédei I. köt. 

5. Sz. Imre (kéméndi) báró, a Nemzeti Mú
zeum volt igazgatója, szül. Bécsben 1846 nov. 8., 
megh. Gainfaraban (A.-Ausztria.) 1917 júl. 24. 
Jogi tanulmányai végeztével 1868. joggyakomok 
lett a kir. táblánál, de már 1869. a vallás-és köz
oktatásügyi minisztériumba ment át, mint fogal
mazó s fokonkint haladva, 1891. min. tan. lett. 
1894-ben a Nemzeti Múzeum igazgatójává nevez
ték ki. 1912-ben a király bárói móltóságra emelte. 

1916-ban v. b. t. tanácsos lett s ugyanaz év végén 
nyugalomba vonult. Több történeti és szakcikke 
jelent meg a Művészi Ipar és Századok folyóira
tokban, önállóan: Visszaemlékezés Trefort Ágos
tonra (1909); Az Erzsébet királyné emlék-
múzeum (1907). Szerkesztette a Magyarország 
történelmi emlékei az 1896. évi ezredéves orsz. 
kiállításon c. munka II. részét (1902—1903); a 
Magyar Nemzeti Múzeum múltja és jelene (1902) 
c. munkának bevezetését írta. 

6. Sz. István, ref. lelkész és bölcsészeti író, 
szül. Soinogyvisontán 1816., megh. Szentesen 
1878 márc. 6-án. Tanulmányait Debreczenben vé
gezte, azután meglátogatott' több német egyete
met, majd Szikszón lelkész lett, 1852. a szent-
mihályi egyház (Szabolcs), 1859-ben a büdszentesi 
egyház hívta meg lelkészül, később a békésbánáti 
egyházmegye esperese volt. Művei: Egy kő az 
egyezményes pliűosophia templomához, melyet 
azután bővebben kidolgozott s Tapasztalati lélek
tan címen a M. Tud. Akadémia adta ki 185S., 
Sz.-t pedig levelező tagul választotta; továbbá r 
Elméleti lélektan (Sárospatak 1865); A családi 
élet erkölcsi alapja, a belőle folyó kötelességek
kel együtt (1870). Több más bölcsészeti, természet
tudományi s egyházi dolgozata tudományos folyó
iratokban és prot. egyházi lapokban. V. ö. Prot. 
Egyh. és Isk. Lap (1878, 13. sz.). 

7. Sz. József, egyet, magántanár, történetíró,, 
szül. Baracskán (Fejér vm.) 1857 okt. 13., megh. 
Budapesten 1885 márc. 15. Történelmi érteke
zései mellett önállóan megjelent művei: Váro
saink a XIII. században (1878); A magyar 
nemzet története (1879—83; 2—4. köt. Az első 
kötetet Bodon József írta. Új kiadás Baráti La
jos átdolgozásában 1895—189*.) 

8. Sz. Károly, tanár és író, szül. Sárospatakon. 
1859 dec. 16. Közép és fölső iskoláit Sárospatakon 
befejezve, az utrechti és leidoni hollandi, majd 
német, francia és angol egyetemeken folytatta 
bölcsészeti tanulmányait; 1886-tól 192 l-ig a buda
pesti ref. gimnáziumban a klassz, filológia tanára 
volt. Ez iskolában létesített klasszika-filológiai 
múzeumának szemléltető eszközeivel nagy kitün
tetéseket szerzett az intézetnek az 1896-iki miile
ni umi, az 1900. Parisban rendezett nemzetközi s 
az 1908-iki londoni kiállításokon. Műveli a tudo
mányt szakfolyóiratokban megjelent pedagógiai 
és művelődéstörténeti dolgozataival, azonkívül a 
tárcairodalmat és a szépirodalmat. B téren ön
állóan megjelent müvei: Csanád (tört. dráma, 
1896); Komoly tréfa (költői elb. 1900); A magam 
útján (versek, 1901); A sivatarban (bölcseimi köl
temény, 1906); Őszi verőfény (versek, 1912): Él-
fplö 7*atóZ(regény, 1"23). Sz.'rendezte az 1907-iki 
Arpád-ünnepet, s felfödözte Bod Pétsr História 
Hung. Ecclasiastica c. müvét, melynek kiadásá
ban (1889—1890) is nagy része volt. A hollandi 
költői irodalomból Sz. fordított először értékes 
szemelvényeket nyelvünkre. 1905-ben megjelent 
Tanügyi reformeszmék című művével ő vezette 
be azt a nag5rvonahí középiskolai reformmozgal
mat, melyet a Társadalomtudom 'ínyi Társaság 
rendazett s melynek eredményéről ő adott kime
rítő bírálatot 1912-benmegjelent Adalékaközép
iskolai oktatás reformjának kérdéséhez címifc 
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müvében. 1812-ben Aczél Gábor álnév alatt je
lent meg A szabadkőművesség titkai című mun
kája, mely rövidesen két kiadást ért meg. 

9. Sz. László, publicista, jogtudós és történet
író, Sz. Péter helytartósági elnöki (nádori) titkár 
fia, eziil. Budán 1813 ápr. 18-án, megh. Salzburg
ban 1864 júl. 17. A pesti egyetemen Horvát István
nak kedvenc tanítványa volt, aki nagy befolyást 
gyakorolt tudományos fejlődésére. Törvényes gya
korlatra Kölcsey Ferenchez, akkor szatinárvár-
megyei főjegyzőhöz ment. 1832-ben a királyi 
tábla hites jegyzője, majd a helytartóságnál fo
galmazó-gyakornok és okleveles ügyvéd lett, ügy
védi gyakorlatot azonban nem folytatott. Ifjú-
korabeii szépirodalmi kísérletei: a Bimhók(l8H1); 
Alphonse ZewZei (1832); Fridrik és Kast (1833). 
1836-ban a Magyar Tud. Akadémia levelező tag
jává, 1838. rendes tagjává választotta. Az 1840. 
összeállított büntetőjogi választmánynak jegyző
jévé választották, s mint ilyen fontos részt vett a 
Büntető eljárás szerkesztésében. 1844 közepén, 
Kossuth visszalépése után, a Pesti Hírlapnak egy 
éven át szerkesztője volt s azután is, midőn a 
szerkesztést Csengery vette át, fő dolgozótársa s 
Eötvössel együtt egyik vezére maradt, bárha irá
nyuk, az új, u. n. doctrinaire centralista iskola 
átalában népszerűtlen volt. Publicistái s jogi ta
nulmányait 1847. Publicistái dolgozatok címen 
adta ki két kötetben. Már előbb szerkesztette br. 
Eötvös József és Szemére Pál társaságában Köl
csey Ferenc minden munkáinak (5 köt., 1839-től 
kezdve) kiadását s ugyancsak br. Eötvös József, 
Lukács M. és Trefort Ágoston barátaival együtt 
a Budapesti Szemle 2 kötetét (1840), itt értekez
vén először a magyar irodalomban A kodifiká-
cióról. Saját külön kiadásai ez időtájban: The-
mis, értekezések a jog és közgazdaság köréből 
(3 füzet, 1837—1839); A büntető eljárásról, 
tekintettél az esküdtszékekre (1841); Státusfér
fiak és szónokok könyve (1846—1847) és ugyané 
mü új folyama (1850). Az akadémiában tartott 
székfoglaló értekezése Kollár Ádám Ferenc 
mint jogtudósról szól. Az 1843-iki pozsonyi or
szággyűlésen mint Korpona város képviselője lé
pett fel s mint szónok is kitűnő volt. 1848-ban 
Deák Ferenc igazságügyminiszter kodifikáló osz
tálya főnökségére hívta meg; ez állasában segí
tett Deáknak rendezni a sajtóvétségek felett Ítélő 
esküdtszékeket francia minta után. De már ugyan
azon év nyarán a kormány ifjabb Pázmándy Dé
nessel Frankfurtba küldte, mint követet a német 
birodalmi országgyűlésre, a német birodalom s 
Magyarország közti viszonyok felvilágosítása és 
rendezése ügyében; ezt a megbízást folytatta Pa
risban és Londonban. Azután Svájcban maradt egé
szen 1855-ig s Zürichben és Rohrschachban lakott. 

Külföldön irta legnagyobb munkáját: Magyar
ország történetét, melyből négy kötet Lipcsében 
jelent meg 1851—1854., egy kötet pedig, az ötö
dik, s a hatodikból 3 füzet a szerző hazajövetele 
után, 1857—62. Pesten. Elbetegesedvén, az egész 
6-ik kötetet már nem fejezhette be s az csak 
17í)7-ig terjed. 1855-ben hazahozta a honvágy, 
s pár év múlva a M. Tud. Akadémia titkárává vá
lasztotta. 1861-ben Pest főváros egyik országgyű
lési képviselője lett. Ez utóbbi korból egyenkint 

nagybecsű történeti monográfiái s egyéb kiadá
sai: Magyar történeti emlékek (5 köt, 1856— 
65); Adalékok a magyar nemzet történetéhez ar 
XVI. században (1859); Verancsics Antal min
den munkái (7 köt., 1856—65); Erdély és a porta 
(1861); II. Rákóczi Ferenc bujdosása (1862); 
Esterházy Miklós nádor (1863). E mellett » 
napirenden levő fontos kérdést világosított fel 
ugyanannyi alapos monográfiában, ú. m.: A hor
vát kérdéshez (1861); Fiume és a magyar ország
gyűlés (1861); — amiért a fiumeiek becsesem-
lékkel fejezték ki hálájukat; A magyarországi' 
szerb telepek jogviszonya az államhoz (1862). 
De már nem sokáig dolgozhatott, mert az agy--
feszítő folytonos munkásság kimerítette erejét. 
Orvosai a wildbadi fürdőbe küldték, hol azonban 
baja csak snlyosodott, s visszajövet Salzburgban
meghalt. Holttestét csalájda Pestre hozatta s itt 
temették el 1864. júl. 22. Törvényhozási kérdések
ben oly tekintély volt, hogy külföldi államok is 
kikérték tanácsát, pl. Baden nagyhercegség,Wallis 
kanton stb. Az akadémiában Eötvös József báró 
tartott fölötte emlékbeszédet; nagybecsű levele
zését 1828-186 t-ig Sz. Gábor báró adta ki 1913. 

10. Sz. Mihály hírlapíró, szül. Csáktornyán 1862 
júl. 15. Budapesten végezte jogi és bölcsészeti-
tanulmányait, uffyanitt doktorrá avatták. 1881-ben. 
lett hírlapíró. 1894-ben megalapította a Magyar 
Estilapot; ezzel küzdötte ki az azóta közszükség
letié vált utcai ujsigárusítás megengedését s 6-
teremtette meg első szervezetét. Mint fővárosi: 
bizottsági tag ő csinálta meg a fővárosnak mind
eddig érvényben levő szegényügyi szabályzatát. 
Önállóan megjelent munkái: Die ungarische 
Metropole (1888, utóbb még 7 idegen nyelven); 
Kossuth Lajos életrajza (1895); Szegényügy 
(1901). Irt több színmüvet is ; így Transatlan— 
tika (vígj., előadták a Nemzeti Színházban 1907); 
A megváltás (tragédia, előadták u. o., megjelent 
1907.). 

11. Sz. Péter, a magyar posta, táviró és telefon
elnökigazgató ja, szül. Budán 1846 okt. 6., megh.. 
Budapesten 1908 nov. 9. Sz. László (1. o.) unoka
öccse. 1895. átvette a magyar posta-, táviró- és. 
telefonügyek vezetését. Fontos szerepe jutott az 
1896 nyarán Budapesten ülésező nemzetközi távirói 
értekezlet elnöki tisztjében, melynek nagy siker
rel felelt meg. Sz. jól tudta megválasztani vezér
karát, úgy hogy 13 évi regime-je alatt a magyar-
posta, távírda és kivált a telefon nagyot haladt 
és hírnévre tett szert. Sz. képviselte Magyar
országot a washingtoni és római postai kongresz-
szuson, a londoni és lisszaboni táviróértekezleten. 
és a berlini radioértekezleten. 1906. a király az 
államtitkári címmel és jelleggel tüntette ki. 

Szalay-Ujfalussy László, meteorológus, szül. 
Budapesten 1836 máj. 7. A budapesti egyetemen 
filozófiai doktorrá avatták. 1899-ben belépett az 
orsz. meteorológiai intézetbe. Különösen a ziva
taros jelenségek tudományos megfigyelésével fog
lalkozik ; több cikket irt a Természettudományi 
Közlöny, Időjárás, Meteor. Zeitschrift folyóira
tokba. Önállóan megjelent müvei: A villámról 
(1899); A villámcsapások Magyarországon 
1890—1900 (németül is, 1901; újabb adatok e> 
két műhöz 1903 és 1905); A zivatarokról, külS-
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nős tekintettél hazánk zivataraira (Bpest 1917). 
A légköri elektromosságról való elméletek. 

Szálban álló kőzet (bány.), eleven, érintetlen 
kőzet. 

Száldobos, kisk. Máramaros vm. huszti j.-ban, 
•(1910) 1-131 rutén lakossal. (Tr. Cs.-Szl.) 

Száldokfa (nSv.), 1. Hársfa. 
Szálé, marokkói város, 1. Rabat. 
Szálé István, festő, szül. Losonczon 1811., 

inegh. 1890. A harmincas években Bécsben Rabi
nak volt tanítványa. 1814. megfestette felesége 
arcképét, amely a Szépművészeti Múzeumban van 
kifüggesztve. 1854-ből való Zrinyi a költő c. olaj
festménye. 

Szálem (arab), 1. Szelám. 
Szálem (Cseram, Selam), az ugyanily nevű 

-disztriktus fővárosa Madrasz brit-előindiai presi-
•dencyben, (i9ii) 59,153 lak., számos hindu templom
mal. 

Szalentinok, néptörzs, 1. Apulia. 
Szalep, 1. Kosbor. 
Szálerdő, 1. Üzemmód. 
Szaléziánus apácarend, 1. Ferenc szentek, 5. 
Szaléziánusok, 1. Don Bosco. 
Szálfa, a vágható korú fának ágaktól megtisztí-

! íott és sudartalanított egész törzse vagy annak 
f legnagyobb része, tehát az a fa, mely levágás után 

ágaitól megtisztítva, sem tönkökre, sem hasáb
fára nem vágatik fel, hanem egy szálban marad. 
A Sz.-nak legalább 7 m. hosszúnak kell lenni és 
alsó vésjén legalább 15 cm. átmérővel kell bírni. 

Szálf ázat, a tengeri kereskedelmi vitorlás hajók 
árbocozatát képező nagyobb méretű faalkotőrészek 
összessége. Ilyenek a törzsárbocok, derékárbocok, 
keresztrudak stb. 

Szálfegyverek (néni. Blankewaffen, Nah-
waffen), közelharcra szolgáló fegyverek, melyek 
vagy vágásra vagy sziírásra valók. Aszerint tehát, 
amint a fegyverek csak vágásra, vagy szúrásra, 
vagy egyidejűleg mindkét hatásmódra vannak be
rendezve, vágó-, szúró- és vegyes fegyvereket 
különböztetünk meg. A közelharcra szolgáló fegy
verek két fő részből állanak, úgymint a pengéből 
és a fogantyúból. Minthogy a közelharcra szolgáló 
fegyvereknek tulajdonképen hatórészeik hosszas 
fémtesteket alkotnak: Sz.-nek és, némelyiküknek 
hüvelybe rejtve s igy oldalhoz kötve hordásuk 
miatt, ez utóbbiak külön még oldalfegyvereknek 
is neveztetnek. A Sz.-hez tartoznak: a kard, 
szablya, pallos, tőr, szurony, dzsida stb. 

Szalgir, Krim félsziget legnagyobb, 181 km. 
hosszú folyója; ered a Jaila-hegységben, a Csatir-
dagh lábán és Szívásba torkollik, vize kevés. 

Szalhagar, város Garbieh alsóegyiptomi tar
tományban, kb. 8000 lakossal, élénk kereskedéssel. 

Szálhüség a gyapjúnak az a minősége, ha a 
gyapjúszál mindenütt egyenlő vastag. A Sz. nagyon 
fontos tulajdonság, mert csak ilyen gyapjúból 
lehet értékes posztót készíteni; ezért kevésre 
becsüljük a hűtlen gyapjút, ami többnyire a 
változó etetéstől vagy a juhot ért betegségtől szár
mazik. 

SzaM&8z,J~evgenv)Andrejevics, gróf, orosz író, 
•szül. 1841 ápr. 25. (13.), megh. 1908 dec. 17. (5.) 
Moszkvában. Történeti regényeket írt, legjobb 
munkája: Pugacevcy (Pugacsev társai, Moszkva 

1874). Összes művei 33 köt. Moszkvában jelentek 
meg 1894—1901. 

Szalicil, a szalicilsavat (1. o.) ós származékait, 
valamint az azzal készült preparátumokat jelenti. 
Főleg összetételekben használt kifejezés. 

Szaliciíaldehid l'salicylaldehyd), ortooxibenz-
aldehid, C0H4.OH.COH. Számos növényben, főleg 
pedig a Spiraa-félékben előforduló benzolszárma
zék ; képződik a szalicin és a sznligenin oxidá
ciójakor s helicin bomlásakor. Előállítása rend
szerint úgy történik, hogy karbolsavnak, káliura-
hidroxidnak és kloroformnak elegyét alkalmas 
készülékben hosszabb ideig 50—60°-ra hevítik. 
A Sz. színtelen, a levegőn megbarnuló olajos test, 
amelynek kellemes keserflmandola-szaga van, 
maró íze, s a bőrt sötótsárgára festi; fs.-a 1/17 ; 
fp.-ja 196°; —20<>-on kristályos tömeggé meredmeg. 
Vízben,alkoholban s éterben meglehetős könnyen 
oldódik. Nátrinmamalgámmal összehozva szalige-
ninné, oxidációkor pedig szalicilsavvá alakul át. 
A Sz.-nek számos származéka ismeretes. Bázi
sokkal többnyire sárgás sókat képez. 

Szalicilátok, a szalicilsav sói, pl. nátrium-
szalicilát v. szalicilsavas nátrium. 

Szalicilid (salicylid, tetrasalicylid, salicyl-
savanhydrit), CS8H16Os. Ha xylol-oldatban száli-
cilsavra foszfovoxiklorid hat, úgy poli-S. mel
let a S. is keletkezik. 260°-on olvad és kloroform
mal (C7H402). 2CHCL, összetételű, jól kristályo
sodó vegyületet alkot, mely 33°/0 kloroformot 
kristálykloroform alakjában tartalmaz s e vegyü
let tiszta CHClg előállítására alkalmas. 

Szalicilos faggyá, 2 sr. szalicilsav, 1 sr.benzoe-
sav és 97 sr. faggyú összeolvasztással készült 
keveréke. 

Szalicilos hintőpor, rendszerint 1—2°/o szali
cilsav és keményítő keveréke. 

Szalicilsav (salicylsav), ortJiooxybenzoesav, 
C6H4(OH)COOH. A Gaultheria procumbens olajá
nak egyik főrészét képezi a Sz. metilesztere. A 
nagyiparban a Kolbe-féle szintézis szerint nát-
riumfenolátra széndioxid hat 180—220° hőfokon 
s az igy nyert nátriumsóból a sav könnyen fel
szabaditható. Forró vízből való átkristályosí-
tással tisztítják meg. Színtelen tüalakú kristályai
nak olv. pontja 155°. Hideg víz nehezen, meleg 
víz és CHC1, jól oldják. Igen szép ibolyás színe
ző dést ad vizes, vagy alkoholos oldatban vasklo
riddal. Fontos antiszeptikum, főleg élelmiszerek 
konzerválására igen alkalmas. A gyógyászatban 
igen fontos szer s a kémiai iparnak is egyik fon
tos kiinduló anyaga egyes festékek készítésénél. 
Sóit szalicilátoknak nevezzük. A legfontosabbak: 
1. a nátriumszalicilát CöH4(0H)C00Na, vízben 
könnyen oldódó por, a gyógyászatban fontos szer; 
2. bázisos merkuriszalicilát CGH4.O.COOHg., víz
ben oldhatatlan fehér alaktalan por, igen hatásos 
gyógyszer. Más fontosabb vegyületei: az aszpirin 
(acid. acetylosalicylicum) C6H4.(O.COCH3)COOH. 
igen elterjedt gyógyszer; és a salol (salicylsavas 
phenylester) C„H4(OH)COOC6H5, szintén fontos 
gyógyszer, dezinflciens; hasonlóan dezinflciena a 
betol, salicylsavas-p-naphtolester is: 

C(!H4(OH)COOC10HT. 
A salophen is egyik származéka (fejfájás elleni. 
gyógyszer). Eszteréinek egy részét illatszerek 
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Ttészitésénél használják. Nevezetesebb észterek a 
methylester, aethylester, amylester stb. A metil-
eszter a Gaultheria-olaj főalkatrésze. 

Szalicilsavas amileszter (salicylsavas amil-
ester), CG H4 (OH) COOC5 Hj,; amylenol néven hoz
zák Franciaországban forgalomba. L. Szalicilsav. 

Szalicilsavas metil, 1. Metilszalicilát. 
Szalicilsavas metoxilmetileszter, 1. Mezotán. 
Szalicin, salicin, szaligeninglukozid : 

C„H1807 v. CH2OH'.C,H4.O.CGHu05. 
fűzfa és nyárfa glikozidia. Fehér, fénylő kristály-
tűk v. lemezkék. Op. 201°. Víz, szesz oldja. A polá
ros fény síkját balra forgatja. Emulzin hatására, 
v. híg savakkal való enyhe melegítésekor hidro-
litosan szaligeninre és glikózra hasad. Oldata 
ferri-sótól megbarnulv 

Száli császárok (Salier), a száli-frank törzs
ből származó német királyok és római császárok 
102Í—1125. Ősük Vörös Konrád lotharingiai 
herceg, Nagy Ottó császár veje volt, ki a magya
rok ellen vívott lechmezei csatában esett el (955 
aug. 10). Ennek dédunokája volt II. Konrád 
•(1024—39), az első száli-frank német király. Utána 
még III. Henrik (1039—56), IV. Henrik (1056— 
1106) és V. Henrik (1106—25) voltak a Sz. 

Száli frankok, a frankok egyik törzse, Kr. u. a 
III. sz.-ban a Rajna balpartján tűnt fel. L. Frankok. 

Szaligenin, saligenin : 
C7H809.'v. HO.C6H4.CH3OH 

összetételü,fénylő kristálylemezek. Op. 82°. 100°-on 
szublimál. Szesz, éter, forró víz oldja. Oldata ferri-
sótól megkékül. Szalicinból hidrolízis útján kelet
kezik. 

Szalipirin (salipyrin), szalicilsavas anti-
•pirin, C1,H15N2O.HOC(.HtCOOH, szalicilsavból és 
antipirinbői készült fehér, kristályos por. íze 
édesas-fanyar. Víz szűkösen, szesz bőségesen oldja. 
Oldata savanyú. Op. 92*. Fejfájás, zsába, csúz és 
láz ellen 0"5—1*0 g.-os adagokban szokás ren
delni. Naponta 3—5 g. vehető be. 

Szálirányító gép, posztószerü szövetek csino-
zisinál haszn'vlt gép, 1. Csinozás. 

Szálján (Száljani), város Baku transzkauká-
ziai orosz korm'myzós ágban, a Kúra deltájának 
fejénél, 12.000 lak., halászattal és sófőzéssel. Kö
zelében vannak a sirváni sah első székhelyének 
romjai, amelyet 1258. a tatárok dúltak föl. 

Szálka (állat), a Csontoshalaknál (Teleostei) 
az izmok közötti szálasok elcsontosodásából ke
letkező, többnyire villásan elágazó tüskeszerű 
•csontképzödmény. A Sz.-ra jellemző, hogy az 
porcogó által soha sincsen praeformálva. 

Szálka (arista, n5v.), a pázsitf ólék (Gramineae) 
tokiásza hegyén vagy hátán levő szálkaszerü 
nyúlvány, mely a kalásznak jellemző külsőt köl
csönöz. Igen hosszú Sz.-ja van az árvalányhaj
nak. A szálkátlan búzát tarbúzának nevezik. 

Szálka, kisk. Tolna vm. völgységi j.-ban, (1920) 
1083 német, szerb és magyar lak. 

Szálkaperje (n5v.), 1. Brachypodium és Festuca. 
Szálkás hal, leginkább a fehér halakat hívják 

így, amelyek nagyon is szálkás húsuk miatt majd
nem élvezhetetlenek. 

Szalkay, 1. Antal, író, szül. Budán 1753, megh. 
n. o. 1804 aug. 19. Katonatiszt, majd 1790. Sándor 
Lipót nádor kamarása volt, de fölvilágosodott szel- | 

lemével magára vonván a papság haragját, 1794. 
elvesztette állását. Lefordította és nagy ügyesség
gel magyar viszonyokra alkalmazta Blumauer tra-
vesztált Aeneisét, s első részét Virgilius Eneása 
c. alatt 1792. közre is bocsátotta (a második rész 
kéziratban maradt). Az átdolgozás a maga nemé
ben helyenként kitűnő s köztetszést aratott, hatott 
Csokonaira is. Kedvelt volt egy másik müve is, 
a Haffner után dolgozott Pikká herceg c. opera
szöveg (1893). 

2. Sz. Gyula, tanár és természettudományi író, 
szül. Űjverbászon 1843 ápr. 27., megh. Buda
pesten 1919 dec. 10. Előbb Felsőlövőn volt gimn., 
majd Temesvárott főreáliskolai tanár; Temesvá-
rott megalapította a Délmagyarországi természet
tudományi társulatot s ennek kilenc éven át volt 
ügyvezető alelnöke és folyóiratának, a Természet
tudományi Füzeteknek szerkesztője. Több dél
magyarországi barlangot kutatott ki és írt le; 
egyiket a Déím. tört. és régészeti társulat az ő 
nevéről nevezte el. 1883. Budapestre, a II. ker. 
főreáliskolához helyezték át. Budapesten meg
alapította az Orsz. Kneipp-egyesületet; az Orsz. 
Állatvédőegyesületnek igazgatója volt, a Parisban 
1900. megalakult Állatvédők világszövetsége őt 
bízta meg a magyarországi osztály szervezésével 
s ennek 1918 óta volt elnöke. 1900-ban megalapí
totta a Magyar alkoholellenes egyesületet, mely
nek szintén elnöke volt. Az alkohol káros hatásá
ról országszerte számos előadást tartott. 

3. Sz. László, főpap, 1. Zalka. 
4. Sz. Máté, Gaal József (1. o.) álneve. 
Szálkereszt, két egymásra merőleges v. töbh, 

részben egymással párhuzamos, részben egymásra 
merőleges, mérésre szolgáló távcsövek v. mikro
szkópok szemcsövében egy fémgyűrű párkányára, 
az u. n. diafragmára kifeszített igen finom szálak, 
melyek a műszerek használatánál a szemcsőnek 
a tárgylencse csövében való tologatása útján az 
objektív által előidézett reális kép síkjába állítan-
dók be. 

Szalkszentmárton, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kis-
kún vm. dunavecsei j.-ban, (1920) 3877 magyar 
lakossal, vasúti állomás, posta, táviró és telefon
állomás. Azt a házat, melyben Petőfi Sándor 1845— 
1846. lakott, 1901. emléktáblával jelölték meg. 

Szállani, hajósnyelven általában a víz folyásá
val és erejével történő mozgást jelent, amikor t.i . 
a hajódereglye, talp stb. kéz vagy egyéb erő által 
nem hajtva, a víz sodrával szabadon úszik, vagy 
midőn a lebocsátott horgony vagy vasinacska 
nem tart, hanem amint a víz folyik, ez is, egyben 
a hajó is, vele megy. 

Szállás (descensus), a honfoglalás után be
következett letelepedésnél az egyes nemzetségek 
az általuk megszállott terület közös birtoklásában 
maradtak. A birtokon az egész nemzetség közösen 
gazdálkodott és az a nemzetség közös birtoka volt. 
Ez a Sz.-birtok. A nemzetségekből később kiváló 
családok felbontották a birtokközösséget s az 
egyéni birtokjog kifejlődését tették lehetővé. Ez 
már Sz. István idejében megtörtént, aki törvényé
ben (II. k. 35. fej.) szól az egyéni tulajdonról. 
A Sz.-birtok még ezután is fenmaradt, míg az 
adománybirtok (1. Adományrendszer) kifejlődése 
végleg ki nem szorította. 
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Szálláshajók, 1. Laktanyahajók. 
Szállásolas, 1. Elszállásolás. 
Szállásszabadság (jus quarteriorum vagy 

franchisiae), követségek részére ma már csak 
egyes keleti országokban biztosított az a kivált
ság, amelynél fogva nemcsak a követségi épület, 
hanem az azt környező egész városrész kivétetik 
a helyi hatóságok hatásköre alól. 

Szallasztás, fellengttés (szublimálás), igen 
gyakran használatos kémiai művelet, amely a 
lepárlástól csak annyiban különbözik, hogy a Sz.-
nál a gózök lehűtése folytán kapott termék (szub-
litnáturn, a. m. szállodák) szilárd, míg a lepárlás
nál folyékony. B művelettel szokás megtisztítani 
pl. a jódot, rnerkurikloridot, arzéntrioxidot stb., 
mert ezek hevítéssel igen könnyen gőzzé alakítha
tok és gózük az edény hidegebb részeire szilárd 
alakban (többnyire apró kristályokban) rakódik le. 

Szállítás, első értelmében azonos a fuvarozás
sal, vagyis a személyeknek vagy dolgoknak egyik 
helyről a másik helyre való eljuttatását értjük 
rajta. Másik értelemben az adás-vételi ügyletnél 
az eladott áru szolgáltatását nevezik bz.-nak. 
Ha a Sz. nem az ügylet megkötésekor történik, 
hanem a felek kölcsönösen megállapodnak a Sz 
későbbi időpontjában, akkor a kötött adás-vételi 
ügyletet szállító-ügyletnek, vagy határidő-ügylet
nek nevezik. 

Szállítási adó, a fogyasztási adónak egyik 
neme, amely az adóköteles tárgyaknak egyik hely
ről (községből) a másikra való szállítása alapj.tn 
fizetendő. Hazunkban vasutakon idegen személyek
nek es i.ruknak díjszedés mellett, Magyarország 
területen belül való szállításáért jár. Az adó fize
tésére az utasok es szállítók, ill. a szállítmányok 
átvevői, esetleg feladói vannak kötelezve, melyet 
tőlük a sz^llituSi dijakkal együtt a vállalat szed 
be es szolgáltatja be az állami pénztárba. 

Szállítási apadék, a szállított árúnak minden, 
a szállítás folyamán előforduló menuyisógbeli 
csökkenése, amely természetes elporlódás, elcse-
peges v. elpárolgás folytán keletkezik. L. Manco, 
Calo, Füsti. 

Szál i tási díj, 1. Szállítódíj. 
Száilítási érdekbevallás. A vasúti árúszállí

táshoz fűződő érdeket a szállíttató a fuvarlevélben 
bevallhatja., amiért megállapított illetéket tizet. 
A szállításhoz fűződő érdek bevallásának egyik 
előnye az, hogy a feladó a feladott árú elveszese, 
hiánya, vagy sérülése esetén a vasúttól a teljes, 
illetőleg a bevallott összeg erejéig terjedő kárát 
megkapja, amelyet a vasút érdekbevallás híján 
csak abban az esetben térít meg, ha a kárt a vasút 
szándékos eljtjása vagy vétkes gondatlansága 
okozta; a m. sík előnye az, hogy a fuvarozási 
határidő túllépése esetén a vasút a bizonyított 
kint a bevallott összeg erejéig, különben csak a 
fuvardíj erejéig, illetőleg amennyiben kár nem 
merült fel, vagy nem bizonyittatik, a fuvardíj 
nagyobb o.o-át téríti vissza, mint érdekbevallás 
híján. (Vasúti Üzletszabályzat 92., 93., 94. §§.) 

Szállítási határidő, kereskedelmi határidő-
ügyleteknél az a határidő, mely alatt az arra kö
telezett az árút szállítani köteles. Erre nézve a 
kereskedelmi ügyletek teljesítését szabályozó ál
talános elvek irányadók. A kereskedelmi törvény 

szabályai szerint jelesül: a) ha a határidő napok
ban van megállapítva, a teljesítés a határidő, 
utolsó napjára esik, maga a megkötés napja nem 
számíttatván; b) hetekben, hónapokban megálla
pított határidőnél a teljesítés ideje az utolsó hét 
vagy az utolsó hó ama napjára esik, amely nevénél 
v. számánál fogva a szerződés megkötési napjá
nak megfelel; c) ha a határidő egy v. több egész 
hóban és egy fel hóban van megállapítva, a fél 
hó (15 nap) az egész hónapok után számítandó;. 
d) ha a teljesítési idő közelebbi meghatározása 
helyett az van kikötve, hogy a teljesítés mielőbb, 
mihelyt csak lehet, alkalmilag teljesítendő vagy 
más hasonló kifejezések használása esetében a. 
teljesítés idejét a fenforgó körülmények s az ügy
let természetéhez képest a bíróság határozza meg; 
e) néhány v. egy-két (pl. nap) alatt kettőt kell ér
teni ; f) ha a teljesítés napja vasárnapra v. közön
séges ünnepre esik, a kötelezettség a legközelebbi 
köznapon teljesítendő, kivéve, ha a kötelezettsé
get bizonyos időtartamon belül kell teljesíteni, 
mert ez esetben a teljesítésnek ez időtartam el
telte előtt kell bekövetkezni; amiért, ha a kitűzött 
időtartam utolsó napja vasárnapra v. közönséges 
ünnepre esnek, a kötelezettség az ezt közvetlenül 
megelőző köznapon teljesítendő. (L. még Vétel.)-

A vasúti Sz.-k a vasúti díjszabásokban közzé
teendők, s azok a következő legnagyobb tartamot 
meg nem haladják: gyorsáruknál; kezelési határ
idő 1 nap; Sz.: minden, habár csak megkezdett 
300 km. után 1 nap; fehéráruknál: kezelési határ
idő 2 nap; Sz.: 100 km. távolságig 1 nap, nagyobb 
távolságnál minden további, hab.tr csak megkezdett 
200 km. után 1 nap. Ezeken kívül még bizonyoa 
árukra és egyes vasutakra való átmenetnél pót-
hat-jidökot is engedélyeznek, melyek azonban 
egyenkint 12 óránál nagyobbak nem lehetnek. 

Szállítási idő-biztosítás vagy ináskép érdek-
biztosítás. Ha valamely postára, vasútra v. hajóra 
feladott küldemény a rendes szállítási időn belül 
rendeltetési helyére meg nem érkezik, vagyis ha 
a fuvarozási határidő túllépésének esete feuforog, 
a Sz. megtéríti a küldemény tulajdonosának a biz
tosítási összeg határáig terjedőleg mindazt a tény
leges kárt, mely a késedelem által a küldemény 
tulajdonos.»t, illetőleg a biztosított felet érte. 

Szállítási kényszer, helyesebben fuvarozási 
kényszer, a közforgalomnak átadott és árufuvaro
zásra rendelt vasutaknak törvényben (Keresk. tör
vény 423. §.) megszabott az a kötelessége, amely
nél fogva — meghatározott kivételektől el
tekintve — a fuvarozást a feladó által kijelölt 
vonalakon saját pályáikon senkitől megnem tagad
hatják. Áll a Sz. a hajózási vállalatokra nézve is. 
A berni egyezmény a kötelezettséget az egyez
ményben részes valamennyi vasútra kiterjeszti. 
A Sz.-t kiegészíti a fuvarozási sorrend betartásá
nak kötelezettsége, amely szerint az elküldés-
idejére nézve egyik feladót sem szabad a másik 
rovására előnyben részesíteni. 

Szállítási útirány. A vasúti áruszállításnál a 
feladónak joga van a szállítás útirányát részlete
sen előírni, mely esetben a vasút a fuvardíjat az 
előírt útirány szerint szedi be. A vasút azonban 
eltérhet az előírt Sz.-tól, de magasabb fuvardijat 
nem követelhet és az árú fuvarozási határideje 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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sem lehet hosszabb; az árú esetleges elvámolásá
nak és egyéb adóügyi stb. kezelésének azonban a 
feladó által megjelölt állomáson kell történnie. 
Amennyiben a fél az útirányt nem irta elő, a vasút 
élő állatok- és gyorsárúknál azt a díjszabást köte
les alkalmazni, melynek határozmányai szerint a 
fuvarozási határidő a legrövidebb, több ilyen út
irány esetén azt, melynek díjtétele a legolcsóbb, 
teherárúknál azt, melynek díjtétele legolcsóbb, 
több ilyen útirány esetén azt, melyen a fuvarozási 
határidő a legrövidebb. (Vas. Üzlet. Szab. 67. §.) 

Szállítási ügylet (ném. IAefervngsgeschaft) 
oly ügylet, amelynél a fél meghatározott ingó 
dolognak (dolgoknak) későbbi időpontban meg
határozott áron szolgáltatására kötelezi magát. 
Tipikus ügylete a kereskedelmi forgalomnak. A 
Sz. tárgyai lehetnek épp úgy helyettesíthető, mint 
nem helyettesíthető dolgok s az is közömbös, 
vájjon az átruházó, jelesül az eladó, az ügylet 
tárgyát tevő árúknak már birtokában van, vagy 
azokat még csak megszereznie kell. Oly árúk s 
általában ingó dolgok szállításának elvállalása, 
melyeket a szállító fél evégből (vagyis a szállítás 
céljából) szerez meg: tárgyi kereskedelmi ügy
let, vagyis arra nem az általános magánjognak, 
hanem a kereskedelmi jognak a szabályai irány
adók akkor is, ha a felek egyébként nem is ke
reskedők. Különös faja a Sz.-eknek az ú. n. kü
lönbözeti ügylet (1. o.). 

Szállítmány, minden szállított jószág; a szállí
tott jószágok csoportja, mely egy szállítási egység. 

Szál'ítmánybiztosítás, 1. Biztosítás. 
Szál'ítmányozás, 1. Szállítmányozási ügylet. 
Szállítmányozási ügylet (ném. Spediiions-

vertrag), árúk továbbküldésének (tehát nem mint 
a fuvarozásnál: árúk továbbvitelének) elvállalása, 
ha ezt valaki fuvarosok vagy hajósok által saját 
nevében, de más rovására végezi. A szállítmányozó 
(Spediteur) tehát kereskedő, aki elsősorban a fel
adó nevében a fuvarozási szerződést a fuvarozó
val megköti; de ezenfelül más teendőket is magára 
vállal, így az árúk begöngyölését, megjelölését, a 
fuvarlevél kiállítás Át és a szükséges kisérő iratok 
beszerzését, az árú biztosítását és a fuvarozó ré
szére ténylegfs átadását, nevezetesen annak a 
vasúthoz való ki- és beszállítását, főleg pedig a 
feladó érdekeinek a fuvarozóval szemben meg
óvását. Magának a fuvarozásnak, tehát a tovább
vitelnek foganatosítása már nem Sz., hanem fuva
rozási ügylet (1. o.). Amíg a bizományi ügyletnél 
a megbízó részéről adott megbízás arra irányul, 
hogy a bizományos a megbízó részére, de a saját 
nevében vegyen vagy eladjon, addig itt a megbí
zás tárgya az, hogy a szállítmányozó a feladó 
nevében fuvaroztasson. A Sz.-nél is három személy 
van: a szállítmányozó, a feladó és a fuvarozó. A 
címzett, akinek az árú elküldendő, magában véve 
a szállítmányozóval nem áll vonatkozásban, leg
feljebb annyiban, amennyiben a szállítmányozó az 
átvevőt az árú elküldéséről értesíteni s az átvevő
nek az átvételre vonatkozó utasításait követni tar-

; tozik, feltéve, hogy azok a megbízó utasításaival 
nem ellenkeznek. Sok esetben átvevőként nem 
közvetlenül a címzett, hanem azt megelőzőleg egy 
vagy több olyan közvetett szállítmányozó szere
pel, aki oly esetben, midőn az árúnak hosszabb 

utat kell megtennie s egymásután több f uvaroz6 
kezén megy keresztül, pl. vasúton, hajón, több 
különböző vasútvonalon, a fuvarozás folytatóla
gosságáról mint szállítmányozó gondoskodik s 
akivel a főszállítmányozó s nem a feladó szerző
dik. A Sz. érvényességéhez különös alakszerűség 
nem kívántatik meg. Ami a szállítmányozó szava
tolás Át illeti, a rendes kereskedő gondosságával a 
megbízó érdekeinek megfelelőleg és a megbízás 
értelmében köteles eljárni. Különösen pedig a 
fuvarozó és a közvetett szállítmányozó személyé
nek és a fuvarozási eszközöknek megválasztásánál 
a kellő gondossággal kell eljárnia és ügyelnie kell 
a megfelelő forgalmi út megválasztására. A feladó 
utasításait követni és őt az előforduló esemé
nyekről értesíteni köteles. Mindazt, amit a Sz. 
elvállalásából kifolyólag a feladó javára kapott, 
mint pl. az utánvét melletti küldésnél, a feladónak 
kiadni tartozik. Ha a szállítmányozó a törvényes 
gondossággal járt el és ezt igazolta, úgy további 
felelősség nem terheli és különösen nem felelős 
azon károkért, amelyek az árút fuvarozás közben 
érik. Ezekért, a törvényesen megállapított kivéte
lektől eltekintve, mindig csak a fuvarozó lesz 
felelősségre vonható. Kivétel e szabály alól esak 
abban az esetben van, ha közte és a feladó között 
a fuvarozási költségek eleve bizonyos átalány
összegben állapíttattak meg, mely esetben a szál
lítmányozó, más megállapod'is hiányában, a fuva
rozók és közvetett szállítmányozók eljárásáért 
egyenes felelősséggel tartozik, azaz úgy tekinte
tik, mintha e személyekért a szállítmányozó jót
áll ist vállalt volna és másodszor azon elvből ki
folyólag, hogy a szállítmányozó a feladó utasítá
sait követni tartozik, felelőssé lesz a szállítmá
nyozó az árút a fuvarozás közben ért károkért, 
tehát esetleg a véletlen balesetért is, abban az eset
ben, ha ő a fuvarozásnak a feladó által kijelölt 
módiitól vagy nemétől fontos ok nélkül eltér. A 
szállítmányozó ellen az ár t elveszése, megsérü
lése vagy elkésett kiszolgáltatása miatt támaszt
ható keresetek egy év alatt indíthatók meg attól 
a naptól kezdve, amelyen az árú kiszolgáltattatott 
vagy kiszolgáltatandó lett volna. A szállítmányo
zónak a feladóval szemben szállítmányozási díj
hoz van joga, melynek nagysága a megegyezéstől, 
illetve a helyi szokástól függ. Követelheti továbbá 
költségeinek, kiadásainak és általában mindannak 
megtérítését, amit a szállítmányozásra szükségkép 
vagy hasznosan fordított. A kialkudott fuvardíjnál 
magasabbat azonban fel nem számíthat. Követe
lései erejéig az árúkra vonatkozó törvényes zálog
joga van. A kereskedelmi forgalomban általános 
szokás az, hogy a díjak és költségek tekintetében 
a feladó a szállítmányozót az átvevőhöz utasítja 
(költség-vagy érték-utánvétel). Megtörténhetik az, 
hogy a szállítmányozó épp úgy, mint a bizomá
nyos, ú. n. önszerződő fél gyanánt szerepel. A 
Keresk. Törvény ugyanis jogotadnekiahhoz, hogy 
a fuvarozást ne más, t. i. fuvarozó által eszközöl
tesse, hanem maga foganatosítsa. Ez esetben a 
szállítmányozó ezen minősége mellett egyúttal 
mint fuvarozó is szerepel s őt ennek folytán a 
fuvarozó jogai és kötelességei is megilletik. így 
különösen a szállítmányozási költségeken és díja
kon felül a fuvardijat is felszámíthatja, bár ekkor 
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sem többet, mint amennyit más fuvarozónak 
fizetne; másrészt azonban ily esetben a szállít
mányozó a fuvarozót terhelő nagyobb felelőssé
get is magára vállalja s különösen az árút fuva
rozás közben ért véletlen balesetből származó kárt 
is megtéríteni tartozik. A szállítmányozó ön-
szerződésétől meg kell különböztetnünk azt az 
esetet, midőn a szállítmányozó már előre kibérli 
a fuvarozótól annak fuvarozási eszközeit (pl. egész 
vasúti kocsit, hajót) s utóbb annyi árúra köt Sz.-ot, 
amennyivel az előre kibérelt fuvarozási eszköz 
gazdaságosan kihasználható (u. n. gyűjtőkocsi
rakomány [Sammelladung]). 

Szállítmányozó (ném. Spediteur; franc, expe-
diteur; ang. forwarder) az, aki a szállítmányo
zási ügyletekkel iparszerüleg foglalkozik. 

Szállító, az adásvételi üzletben az eladó, aki 
az árúknak átadására, azaz szállítására kötelezi 
magát; ma inkább összetételeiben használatos 
kifejezés, mint hadsereg-Sz., udvari Sz. stb. 

Szállítóakna, 1. Akna. 
Szállítóberendezések alatt tárgyaknak vagy 

személyeknek vízszintes v. lejtős helyeken foly-

1. ábra. Huat-felu mozgató kilincsmu. 

tonosan működő mechanikai eszközökkel való 
előrevitelére alkalmas berendezéseketértünk. Ilye
nek pl. emberek szállítására a mozgólépcső (1. o.) 
és a mozgójárda (1. o.). Ásvány- és gabonaneműek 

2. ábra. Stolz-rendszerü himbaszállító. 

tovaszállítísára általában használt szállítóeszköz 
a lánccal egybekapcsolt és kis görgők segítségé
vel síneken lassan tovagördülő acélserlegekből 
álló szerkezet, mely, mivel a serleg a láncra 

himbaszerü mozgásra képesen van felszerelve, víz
szintesen ép úgy haladhat mint függőlegesen, sőt 
az egész végtelen szalaghoz hasonlóan önmagába 
visszatérő láncot annyira tetszőlegesen irányít
hatjuk, hogy például kazántelepeken az egyik 
függőlegesen felfelé haladó serlegekbe belerakott 
szenet felemeli a készülék a padlásra, ott kiönti 
az egyes tartányokba, azután üresen a másik vé
gén lejön és a kazán fűtőtere alatt elhúzódva fel
veszi a kikotort salakot és a földszinten reá váró 
kocsikba önti. A végtelen lánc egyik érdekes moz
gatási módját 1. ábránkban a Hunt-féle kilincs-
műben láthatjuk. 2. ábránk a Stolz-rendszertt 
himbás téglaszállító berendezés képét láttatja. Ez 
a szállító az egész termet végigfutva a téglasajtók
ból egyenesen a szárítóhelyekro viszi a téglát. 

Szállítódíj, a szállításért fizetett összeg. Vas
úti és hajózási társaságoknál az üzletszabályzatok 
határozatai állapítják meg a szállító díjtóteleket, 
valamint a Sz. kiszámításának módját. A Sz. nagy
sága általában függ a szállított árú mineinűségó-
től és mennyiségétől, a távolságtól, a szállítás 
gyorsaságától, valamint esetleges rendkívüli kö
rülményektől (biztosított határidő, a szállítmány
hoz adott kisérő stb.). A Sz. helyes kiszámításá
nak alapfeltétele a fuvarlevél (esetleg az árúbe
vallás) pontos ós helyes kitöltése. 

Szállító eszköz (casco) biztosítása, 1. Biz
tosítás. 

Szállítógépek alatt a bányamüvek, tégla-, ce
ment- vagy vasgyárak termékeinek a bányából 
vagy a gyárból való kiszállítására alkalmas gé
peket értjük és pedig úgy a mélységből a fel
színre függőleges irányban, valamint a felszínen 
levő bányatoroktól vagy a gyárból a rakodó-
telepig rendszerint vízszintes irányban, gyakran 
hegyen-völgyön át való szállítására valókat. 
Előbbi célra az úgynevezett bányafelvonókat, 
utóbbira pedig leginkább az úgynevezett kötél
pályákat használják. A bányafelvonók fő alkat
részét a kötéldob, kötólvezető kerekek és a kocsi 
képezik, mely utóbbi rendszerint 2 vagy 4 függő
leges vas- vagy faveretü gerenda között vezetve 
mozog fel és le, felső részén egy biztonsági fogó
készülék közbeiktatásával kapcsolódik az emelő 
drótkötélhez, mely mellett még egy másik drót
kötél is van a kosár súlyának ellensúlyozására 
való vaslap tartására, mely az aknaoszlopok kö
zött a külső oldalon jár a kosárral ellenkező 
irányban. A kötéldob hajtására rendszerint csiga
kerékművel kapcsolatos elektromotor szolgál, de 
sok helyt reverzálható gőzgéppel hajtják, sőt 
néha kötéldob helyett víznyomású emelőt hasz
nálnak a kosár emelésére, mely esetben a kosár 
kisebb magasságra használatos gépekon közve-
tetlentil a vízdugattyúra van szerelve, nagyobb 
magassághoz azonban a közvetítő- v. emelókötél 
a vízdugattyú végén és a vízhenger ellenkező vé
gén lévő vezetőkerekeken hajlik keresztben úgy, 
hogy az egyik vége a hengerhez, a másik pedig 
kosárhoz van kapcsolva. Ily elrendezés mellett a 
víznyomású dugattyút annál nagyobb nyomi.ss.il 
kell kiszorítani a hengerből, minél több csigán 
hajlik keresztül az emelőkötél, de viszont annál 
lassabban is kell a dugattyúnak előre haladui, 
hogy a kosár a kívánt sebességgel emelkedhessen. 
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1. ábránk egy gőzgéppel hajtott kétkosarú bánya-
felvonót láttat, míg 2. ábránk a Fallort-félo 
elektromos hajtású felvonógépet mutatja. 

A felemelt bányater
méknek vízszintes szál
lítására rendszerint a 
kötélpályát használják, 
melynek fő részét a ser
legek pályáját alkotó 
erősen kifeszített vastag 
drótkötél és a vékonyabb 
vontatókötél képezik,me-
lyeknek tartására 60-120 
méter távolságban fa, 
vas vagy falazott oszlo
pok szolgálnak, a kiin
duló- és végállomáson 
pedig a fordulótér sín
pályája és ki-, vmint be-
kapcsolóművok vannak 
alkalmasan elrendezve. 

Szállitóhajók (néme
tül TransportscMffe), a 
hadtongerészet szolgála
tába állított oly hajók, 
melyeknek rendeltetése 
csapatokat és hadi anya
gokat tengeren szállítani. 
Lásd Flotta, Hadihajó. 

Szállítóházak (hadügy), l. Csapatszállító házak. 
Szállítójegy (ném. Lieferschein), az a jegyzék, 

mellyel a szállított árút a címzettnek átadják. 
A Sz.-nek rendesen másolata is van ellenjegy 
(Gegenschein) névvel, amelyet az átvevő aláírásá
val ellátva visszaadni tartozik, míg a Sz.-t, melyen 
a szállító aláírása szerepel, a címzett megtartja 
magának. A szállított árúkról szóló számla szöve
gének rendesen szórói-szóra egyeznie kell a Sz.-en 

lenes célt szolgáló Sz. kenderből is használatos, 
állandó üzemben azonban, azt lehet mondani, ki
zárólag acélkötelet használnak. Ez rendesen 1—2 

2. ábra. Fallort-féle elektromos felvonó aajtószerkezete. 

leírt árúszállítással, hogy a szállított és szám
lázott árúk azonossága megállapítható legyen. 

Szállitókas (t>ány.), 1. Bávyamívelés. 
Szállítókötél (bány.). A szállításnál (1. Bámja-

mívelés) használt kötél. Kisebb méretű és idcig-

mm. vastag huzalból csavart körszelvényű, az 
aknaszállításnál azonban némely helyen, különö
sen külföldön, lapos köteleket is használnak. 

Szállítólevél (franc, bulletin d'expédition), 
eltérően a vasúti és egyéb fuvarozásoknál hasz
nált fuvarlevéltől a postai Sz. nem jogügyletet 
bizonyító, hanem postakezelési okmány, mely a 
postacsomagok kezelésének könnyítésére és leg
több esetben egyúttal a kézbesítés bizonyítására 

is szolgál. A postai 
Sz. összefoglalja a 
hozzá tartozó cso
mag összes meg
különböztető ada
tait (cím, érték, 
súly, tartalom, 
szám, egyéb jelzés 
stb.) Hátoldalán a 
feladó költségkí
mélésből előre 

rendelkezhetikjini 
történjék a külde
ménnyel kézbesít-
hetetlenség eseté
ben. Sz. kell min
den postai cso
maghoz 50g.on fe
lül (levélalakúak-
hoz2kg.-onfelül). 
Egy-egy Sz.-lel 
rendos körülmé
nyek között 2—3 

csomagot is lehet feladni, ha ugyanazon cím
zettnek szólnak és nem utánvételesek. Minden 
csomaghoz külön Sz. kell. A magyar posta után-
vételes (zöldes szürke) és nem utánvételes (sárga) 
Sz.-t ad ki. Mindkettőn a szállítási okmánybélyeg 
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be van nyomva. Árát az előállítási költséghez 
képest a postavezérigazgatóság állapítja meg. 
A nemzetközi postaegyezmény is megköveteli a 
Sz.-et, de egyes külföldi államok, pl. Svájc, Anglia, 
Amerikai Egyesült-Államok belf orgalmukban nem 
használják. 

Szállított javak (cargo) biztosítása, 1. Biz
tosítás. 

Szállítóügylet, 1. Szállítmányozási ügylet. 
Szállító ügynök. Nagyobb távolságokra, külö

nösen tengerentúlra való szállításoknál a szállít
mányozó a szállítás minden gondját magára veszi 
megbízójától es egy előre megállapított összegért 
végzi a szállítást. Ez az összeg rendesen kisebb, 
mint ha a feladó maga űzetné a fuvarozó, a vasút, 
a hajó, a biztosító es a vám költségeit, mert a 
szállítmányozó szerződései és a szállítás módjai
nak és tarifáinak pontos ismerete réven jelentős 
megtakarításokat tud elérni. A szállítás ilyen 
átvállalásának közvetítését végzik a Sz.-ök. 

Szállító üzletek, árúk szállításának iparszerű 
elvállalása. Különösen szokásos ez újságok, folyó
iratok v. egyéb nyomdai termékek szétküldésénél, 
de újabban egyéb tömegárúknál is. 

Szálloda, 1. Fogadó. 
Szálló ernyő, 1. Ereszkedő ernyő. 
Szálló ige, olyan, többnyire rövid idézet, amely 

történeti nevezetességű fórttak (államférfiak, szó
nokok) beszédeiből, kijelentéseiből vagy költői 
művekből mint különösen jellemző és találó szö
vegezése valamilyen általános visszhangot keltő 
gondolatnak, közmondásszerüen megrögződik a 
müveit közönség tudatában, p. o. Tengerre ma
gyar! (Kossuth), Fukar kezekkel mérsz, hiszen 
nagy úr vagy (Madách). Különösen a gondolatok
ban gazdag írók müvei termőtalajai a Sz .-éknek, 
1 gy irodalmunkban Berzsenyi, Vörösmarty, Arany, 
Madách költeményei. A Sz.-éknek legismertebb 
gyűjteménye a német Büchmanné, Geflügelte 
Worte (25. kiadás, 1912), s nálunk Tóth Béláé, 
Szájrul-szájra (1895), Szálló igék Lexikona (1906). 

Szállókorpa, 1. Daratisztító gépek. 
Szálló por, így nevezik az ércek pörkölésekor 

vagy olvasztásakor elszálló gőzben vagy füstben 
lévő gázalakú fémeket vagy oxidokat, melyek a 
füstvezetőcsatornák hideg falain lerakodván, idő
vel vastagabb tapadékokat alkotnak. Az ólom-, 
ón-, ezüst- és rézkohók Sz.-ában ólom-, ón-, cink
oxid-, arzénsav, sőt nemes fém is van. Az érté
kesebb Sz. felfogására nagyobb kohótelepeken 
különleges berendezést használnak. Rösing e célra 
szilárd és mozgó dróthálót használ, melyet hosszú, 
széles és magas (14tí X 54 X Ö-4) kamara mennye
zete alatt feszít ki. A háló minden második csomó
pontjára mintegy 6 m.-nyire szabadon lelógó drótot 
erősít. A kamara aljára a szálló por tölcsérekbe 
hull és ezek alatt futó kocsikon elszállítható. 

Szalma, szorosabb értelemben a gabonafélék 
cséplése után visszamaradó szár, melyet külön
böző célokra, ú. m. takarmánynak, alomnak, fű
tésre, csomagolásra és kötelek, kalapok, kosarak 
s egyéb tárgyak készítésére használnak; savval 
kezelve rostot ad, mely papiroskészítésre alkal
mas. A gabonanemek szerint őszi és tavaszi Sz.-t 
különböztotnek meg; előbbihez a búza- és rozs-, 
utóbbihoz az árpa- és zab-Sz.-t számítjuk. A rozs-

Sz.-ból zsúpot is készítenek, melyet szecskának, 
ágy-Sz.-nak és tetők fedésére használnak. Ide tar
tozik a hüvelyesek Sz.-ja is, továbbá a köles-, 
pohánka-, repce- stb. Sz. A Sz. fontos takarinány-
anyag nagy tömegénél fogva, de nagy mennyiség
ben nem lehet etetni, mert rosszul táplálja az 
állatokat és ú. n. szalmahasúvá teszi őket, de kis 
mennyiségben etetve kedvező életrendi hatásokat 
fejt ki s ezért még nemes lovaknak is adják. Leg
több Sz.-t fogyaszthat a juh, mert ez a Sz.-ból ki 
tudja a táplálóbb részeket, minők a kalászinarad-
ványok és gyomok, keresni; aránylag sok Sz.-t 
fogyaszthat a tehén is, ellenben a töLbi háziálla
tokkal csak melléktakarmány gyanánt etetik. A 
romlott, valamint a növényi betegségekben szen
vedő, pl. rozsdás és üszögös Sz.-t csak alomnak 
kell használni. A Sz.-t részint természetes minő
ségben, részint szecskázva és különfélekép el
készítve takarmányozzák. Na.-lúggal való feltá
rással könnyebben emészthetővé téve tápanyagait, 
táphatását emelni lehet. Legtáplálóbb a hüvelyes 
növények Sz.-ja, azután következik az árpa-, küles-
és zab-Sz., ellenben a búza-, rozs- és repce-Sz., 
valamint a tengeriszár keveset ér. 

Szalmaárúk. különösen a rozs, az árpa, a búza, 
a zab és a rizs szalmájából készült cikkek. Szövő-
és fonómunkákra a szalmát és pedig kizárólag a 
búza- és rozsszalmát külön e célra gyűjtik, amidőn 
is a gabonát megérés előtt levágják, töréstől gon
dosan megóvják, megfehérítik s erőssége szerint 
osztályozzák. Olaszországban e célra külön szalma
nemet (az ú. n. marzolanót) termelnek, amelyet 
a nyári búza egy vékony és hajlékony szárú faja 
(grano marzuolo) szolgáltat. Finomabb fonómun
kákra a szalmát hasogatják, csak a legdurvább 
cikkek készülnek osztatlan és fehérítotlen szal
mából. Szalmából készítenek kosarakat, tányéro
kat, zsinórt, redőnyöket, művirágokat, mozaik
munkákat, de főleg kalapokat. A szalmát kén
dioxiddal vagy hidrogénszuperoxiddal fehérítik. 
Festés végett a fehérített és szerves savakkal 
(sóskaborkősawal) kezelt Sz.-t természetes vagy 
kátrányfestékekkel többnyire savas fürdőben fes
tik. Pácok gyanánt salétromsavas, faocetsav<is 
vasat, timsót s más efféle sókat használnak. A 
fehérítés és szárítás után a szalmát a csomók 
közt darabokra vágják. A kalász és az első csomó 
közti részek a leghosszabbak (24—30 cm) s ezért 
szalmaszövósre különösen alkalmasak, amiért is 
a többi részektől elkülönítik. A legünomabb cik
kekre a szalmát lehetőleg egyenlő széles (0"8—< 
1*5 mm) szalagokra kell osztani, ami egy kis 
acélszerszám, a szalmahasogaió segélyével tör
ténik. Egyenletesebb szálakat szolgáltat egy má
sik eljárás, amely abban áll, hogy a szalmát hosz-
szában egy helyt felhasítják, aztán kiterítik, egy 
kis hengerműben laposra hengerelik s egy éles 
fogú fésűvel széthasogatják. Az így nyert szala
gokat aztán vagy szövés által széles darabokká 
vagy fonás által keskeny pántokká dolgozzák fel. 
A finomabb fonásra, nevezetesen kalapokra szol
gáló szalmát kézzel keskeny szalagokká fonják, 
amelyek vagy közvetlenül dolgoztatnak fel kala
pokká, vagy mint félig kész árú kerülnek forga
lomba. Valamint a szöveteknél, úgy a f onatoknál 
is a fényes oldal a jobb oldal. A szálak megtol-
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-dása folytán a baloldalon kiálló szalinavégek 
részben levágatnak. 

Szalmabor, Elszászban és Lotharingiában szo-
"kás, hogy a kiválogatott szőllőfürtöket szellős 
helyen szalmára rakják s ott rnegtöppedni enge-
•dik, mielőtt mustolnák, a szőllő így vizet veszít 
s cukortartalma viszonylag nagyobb lesz. Az 
ily módon szalmán szikkasztott szőllóből készült 
-asszuszerü bort nevezik Sz.-nak. Célszerűbb a 
szóllőt fűthető helyiségekben felaggatva szik
kasztani. A legújabb időben a Sz.-kószítést abban
hagyták, mert mazsolaszőllő olcsó áron kapható 
:B ezzel a Sz. igen könnyen utánozható. 

Szalmadarázs v. gabonadarázs (állat), 1. Fa-
•darazsak. 

Szalmafedél, a legolcsóbb és legegyszerűbb 
"tetőfedés, mely azonban tűzveszélyessége miatt 
még a falukról is mindinkább kiszorul. Szalma
fedést csak meredek tetőre (tetőhajlás legalább 
50°) csinálnak, még pedig zsúpból, minek követ
keztében azt zsúptetönek is hívják. Szarutávolság 
T50 m., a lécek 30—40 cm. távolságban szöge-
zendők. A f ödelezés vastagsága 30—45 cm. Ugyan
csak így készül a nádtető is, csakhogy zsúpkévék 
•helyett nádkévékből. Mindkét födelezés neme a 
jadlásürtigen jólmegóvjaakülsőhőváltozásoktól. 

Szalmafonás, leginkább házi, illetve népipari 
foglalkozás, melyet különösen Olaszországban, 
Svájcban, Kínában, Japánban és Indiában űznek, 
-iiliol külön gabonafajokat termesztenek csak a 
fonásra alkalmas szalmáért. E tekintetben nálunk 
is történtek kísérletek, amelyek azonban még nem 
vezettek a kívánt eredményre. (Nálunk különösen 
.Hajdú vármegyében űzik, a tőlünk elszakított 
erdélyi részekben Maros-Torda és Udvarhely vár
megyékben.) 

Szalmahas, háziállataink olyan hasalakulása, 
mely a rendesnél terjedelmesebb. Keletkezése teri-
més takarmányfélék (szalma, zöldtakarmány stb.) | 
•etetésének tulajdonítható. 

Szalmakalap, 1. Kalap. 
Szalmakötél, szalmaszálakból font kötél, me

lyet a mezőgazdaságban kötözési célokra (külö
nösen kévekötésre), v. rossz melegvezetőképes
sége miatt hőszigetelési célokra használnak. A 
Sz.-et régebben kézzel fonták, újabban mindinkább 
géppel készítik, melynek munkamódja elvileg a 
"VVaterorsóéval (1. o.) egyezik. 

Szalmakötés, kétfonalas vászonkötés, 1. Alap-
Jcötés. 

Szalmamozaik, különösen Japánban felkarolt, 
a dobozok, kisebb szekrények díszítésére szolgáló 
technika, amely enyvvel fölragasztott természe
tes és színezett szalmasávokbóí alakítja mozaik
szerű díszítményeit. 

Szalmanaszár, 1. Salmanasszar. 
Szalmaözvegy(ném. Slrohwitiver, ang. grass-

-widow a. m. f üözvegy), a párjától egy időre el
fagyott hitves. 

Szalmapapiros. Szalmából papirost két mód 
-szerint készítenek. Az egyik eljárás szerint ma
gasabb nyomás alatt maró nátron- és szulfátlúg
ban főzik a szalmát, a másik szerint pedig légköri 
nyomás alatt mésztejben. Az előbbi tiszta cellu
lózát eredményez, az utóbbi pedig csak annyira 
lágyítja a szalmát, hogy foszlatható. 

Szalmapatak (Románesti), kisk. Szomok-Do» 
boka vm. nagyilondai j.-bai, (mo) 174 román lak. 
(Tr. E.) 

Szalmaprés a mezőgazdaságban használatos 
olyan készülék, mellyel szalmát v. szénát külön
álló csomagokba (kötegekbe, bálokba) sajtolnak 
össze. A kézi erővel hajtható Sz. egy négyszög-
keresztmetszetü tartány, melybe egy oldalnyílá
son át a préselendő termény beadagolható. A ter
ményt a tartányban elhelyezett és rendszerint 
emelökarokkal felülről lefelé mozgatható nyomó
lappal préselik össze s azután dróttal vagy más 
anyagból készült zsineggel egy v. két helyen át
kötik. Az összekötött csomag egy oldalajtón át a 
présből eltávolítható. A nagyobb teljesítményű 
Sz. négy kerékre szerelt vízszintes irányú, négy
szögletes keresztmetszetű és egyenletesen szű
külő csatornából áll (1. az ábrát), melybe a pré
selendő terményt egy lendítőkerékkel bíró ten
gelyről mozgatott etetőkészülék tereli be. Az 
összenyomást egy — ugyancsak a főtengelyről 
hajtott — alternative, lassan mozgó, kis kere
keken futó nyomótömb végzi, míg az ellenáll ist 
az összepréselt szalma és a szűkülő csatorna falai 
között fellépő súrlódás szolgáltatja, melyet az 
egyik fal rugós megterhelésének változtatása-

6zalmapris. ̂  

val szabályozni lehet. Az összepréselt szalmát 
kézzel vagy a kévearatógépekéhez hasonló ön
működő kütözőkészülékkel zsineg segítségével 
különálló, egyenlő nagyságú csomókba kötik, 
melyeket egy a kocsihoz hátul felerősíthető lej
tős pályán a kivánt magasságig felnyomhatnak. 
A géppel hajtott Sz.-t rendszerint a cséplőgép 
mögé helyezik el, meghajtását a cséplőgép végzi, 
úgy hogy a cséplés a szalinapréseléssel egyidejű
leg történhetik. 

Szalmarázó, 1. Cséplőgépek. 
Szalmatercs, kisk. Nógrád várni, szécsényi 

j.-ban, (1920) 501 magyar lak. 
Szalmatűz, szállóige, amely a francia feu de 

paille fordításából keletkezett. A gyorsan kelet
kező és gyorsan múló érzelmekre szokták mon
dani : olyan mint a Sz. Széchenyi szerette a köny-
nyen lobbanó és könnyen kialvó magyar lelkese
désre alkalmazni. V. ö. Tóth Béla, Szájrul-szájra 
(Budapest 1895). 

Szalmavilla, 1. Villa. 
Szalmavirágok (nőv.). A Xeranthemum an-

nuum L. (Vasvirág), Helichri/sum arenariumL.) 
DC. (Homoki gyopár), Aniennaria disica h.) 
Gártn., Carliiia (Bábakalács) fajok, Statice Gme-
lini Willd. (Sziki lelleg\ Armeria vulgáris Willd. 
stb. viráglevelei v. virágzati murvái is szalrna-
neinűek, hártyásak, megszáradáskor nem változók 

Amely szú Sz alatt nincs meg, 8 alatt keresendői 
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fl így szárazon tartott virágbokrétákra alkalma
sak. Sz. alatt különösön az elsőt értik. 

Szalmazsák-vászon, kócfonalból készült durva 
vászon. Sűrűsége cin.-ként: 10—12 fonal. 

Szalmiák, 1. Ammoniumklorid. — A Sz. mint 
ásvány a szabályos rendszer giroéderes heiniódriá-
jában kristályosodik. Leggyakoribb formák az 
oktaéder, hexaéder és rombdodekaéder; többnyire 
csak mint bekérgezés, mint sztalaktit vagy földes
lisztes tömeg fordul elő. Színtelen, gyakran vas
kloridtól sárgásra vagy barnásra festve. Vulkáni 
kráterok és lávák repedéseiben a Vezuvon, Etnán 
és a Solfatarában terem. A kőszénhegységek égő 
gorcain (Duttweiler, Hánichen Drezda mellett) 
szintén keletkezik. 

Szalmiák-eukor, 1. Fekete cukor. 
Szalmiákolaj, szalmiáksó és olaj elegye, for

rasztáshoz használják. 
Szalmiákszesz, 1. Ammónia. 
Szál-ziáme (perzsa eredetű török) a. m. év

könyv, napló. Voltak ú. n. udvari szálnámedzsik, 
akik évről évre feljegyezték a fontosabb politikai 
ós történeti eseményeket. Újabban minden török 
kormányzóság ad ki évenkint ily Sz.-t, vagyis 
évi jelentést. 

Szálnok (Salnik), kisk. Zemplén vm. sztropkói 
j.-ban, (i9io) 124 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szalócz (Selovec), kisk. Gömör vm. rozsnyói 
j.-ban, (1910) 553 magyarlak., vasúti állomás, u. p. 
és u. t. Gombaszög. Hozzátartozik Gombaszög 
(1. o.) vasgyártelep. Egy meredek sziklacsúcson 
a vörös barátok klastroma állott, melyet a monda 
szerint Bebek Ferenc rombolt szót, hogy a vörös 
barátok által elrabolt leányát megboszulja. (Tr. 
Cs.-Szl.) . -

Szalóczy Bertafan, író, szül. Miskolczon 1842 
jún. 20., megh. Bőcsön (Borsod) 1895 nov. 2. 
Sárospatakon elvégezve a teológiát, Borsod vme-
gyében lelkészkedett s a 60-as években verseket, 
a 70-es évek óta kisebb elbeszéléseket irogatott, 
melyekben a borsodmegyei nép egyszerű erköl
cseit rajzolta mély megfigyeléssel és költői lélek
kel. Elbeszéléseiből két gyűjteménye jelent meg 
Vereskövi álnév alatt: Képek (1885) és Elbeszé
lések (1891). 

Szalofén, salophen, acetylparaamidosalol, 
HO.C6H4.COO.C6H4.NH.CO.CH3, fehér, íztelen és 
szagtalan, kristályos por. Op. 188°. Víz alig, szesz, 
éter, lúg bőségesen oldja. Szeszes oldata ferri-
sótól megkékül. Előállítható acetilparaarnidofe-
nolnak és szalieilsavnak foszforoxikloriddal való 
kondenzációja útján. Reumánál, neuralgiánál, mig
rénnél, influenzánál stb. használatos gyógyszer. 

Szalók (Slakovce), kisk. Zemplén vm. nagy
mihályi j.-ban, (i9io) 543 szlovák és magyar lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szsdök-nemzetség, mesés őse Szalók, a hon
foglaló vezérek közé tartozó Öcsöb fia. Oklevele
sen a Sz.-nemzetségből Bajái említik először 
1183-ból s Henrik comest 1213-ból, mint király
képét. A nemzetség ősi birtoka a hevesvúrmegyei 
Szalók (1183); ezenkívül 1399-ig Heves, Borsod, 
Bereg, Tolna és Veszprém vármegyékben még 29 
jószágukról van szó. E nemzetségből vált ki a 
Balai, a nagybesenyei Bessenyey, Dormánházy, 
Erdőtoleky, Farnosy, kerecsényi Disznós és tisza-

szalóki Szalóky-családi.. Liptó vármegyében a 
Podhorányi-család őse szinten egy Szalók (1272— 
1290). V. ö. Wertner,nt)Cimzets6gek (II. 324— 
331) és Majláth (Turuty'-iggoUévf. 61—63. sz.). 

Szalóka, kisk. Szabc3cd<<íihTrtiszai j.-ban, (1910) 
791 magyar lak. (Tr. CSrSíífcJrío}; 

Szalóki-csúcs, a Táteuegjáiik csúcsa, 1. Nagy-
szalóki csúcs. '>-'ÍM ni 

Szalól, salol, phenylsaUmflat : 
HÜ.CeH4COGKÉGH6, 

a szalicilsav fenilesztere. Kissé illatos szagú és-
zamatos Ízű, fehér, kristályos por. Üp. 42'5''. Víz 
alig, szesz, úgyszintén éter bőségesen oldja. Elő
állítására szalicilsavas nátrium és fenolnátrium 
keveréket foszforiltrikloriddal, vagy foszgénnel 
120—130°-on reagáltatnak. A keletkezőit Sz.-t 
vízzel mossák és alkoholból átkristályosítják-
Gyógyszerül használatos reumánál, neuralgiánál, 
bél-, vesemedence-, hólyaghurutnál stb. Ható
anyaga sebészi kötözőszereknek is, valamint illa
tosított szeszes oldata alakjában szájvizeknek,. 
pl. az u. n. OefoZ-nak is alkotórésze. 

Szalóme, 1. Salome. 
Szalon, 1. Sálon. 
Szalóna (az új-görög hivatalos helységnév

tárban Amphissa), csinos kis városka, kb. 5000 
lak. Ptiotisz nómoszban, a Liakura (Parnasszosz). 
hegy mellett. Egy antik alapfalakra épült közép
kori váracs körül terül el. Püspöki székhely; 
lakosai olajat, dohányt és búzát termelnek és kor
dovánt készítenek; mindezekkel élénk kereskedést 
folytatnak. A római uralom idején csaknem be
vehetetlen fellegvára ismét fölépült. 

Szalónakhuta (Glashütten), kisk. Vas vm, 
kőszegi j.-ban, (1920) 231 német és cigány lak. 
(Tr. A.) 

Szalónakúj telek (Neustift), kisközség Vas
vármegye felsőőri járásában, (1920) 183 német lak, 
(Tr. A.) 

Szaloncza (Slávnica-Vaska), kisk. Trencsén 
vm. puhói j.-ban, (1910) 410 szlovák és magyar 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szalondarab (észt.), a drámai fajok közt a leg
újabbak egyike. A jó társaság köreben játszó cse
lekvényt ábrázol, egyes magasabb típusokat raj
zol és a finom, szellemes társalgást utánozza. 
Ebben az utolsóban keresi föfeladatát. A Sz. fran
cia földön támadt s itt érte el legnagyobb virág
zását is. 

Szaloniki (Thesszaloniké, Szelanik, a régi 
Therma), az egykori ugyanily nevű török vila
jet (34.450 km2 ter., 1,130.800 lak.) fővárosa és 
görög érsek székhelye a Görögországhoz tartozó 
Makedoniában, a Thermaei- vagyis Sz.-i öböl K.-i 
végében, alegújabb (1923)számlálás szerint 170.195 
lak., akiknek közel fele a XVI. sz.-ban Spanyol
országból bevándorolt zsidók utódai, a többi görög,, 
török, bolgár, szerb és cincár. Ipara nagyobbára 
csak házi ipar. Ellenben kereskedelmi forgalma 
jelentékeny. Kikötője biztos és kényelmes, és-
mivel Makedonia útjai, a Vardar, a Sz.—üszkübi 
vasút és a karavánutak a tengerhez nagyobbára 
mind idevezetnek, Sz. Makedonia legfontosabb áru-
raktára. A legfontosabb kiviteli cikkek a gabona,, 
dohány, pamut, tűzi- és épületfa, ópium, szilva,, 
állati bőrök és nyers selyem. A bevitel fő cikkei r 
eg, S alatt keresendői Amely szó Sz alatt nincs me 
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cukor, kávé, rizs, só, petróleum és kőszén, fő
képen pedig fém- és pamutárúk Angliából, gyapjú-
és faáruk Ausztriából, bőrárúk Franciaországból 
ós Göröghonból, olajok, szappan stb. Sz. a ten
ger felől festői látványt nyújt, de belseje ren
detlen és piszkos. A tengerpart felől amíiteátruin-
szerűen emelkedik; körfalai érintkeznek a leg-
magasabü ponton fekvő citadellával, az egykori 
akropolisszal, későbbi Heptapyrgionnal s a mos
tani Jedi Kulóval. amely még a velencei ura
lom korából való. A legjelentékenyebb épüle
tek : a Hagia-Szofla-mecset, a Kasszimije-mecset, 
amelyek egykor görög templomok voltak, éppen 
úgy a Szt.-György-rotunda bizánci mozaikokkal. 
Sz. már a bizánci császárok korában a biroda
lomnak gazdag iparos- és kereskedővárosa volt. 
A szláv népek a VII. sz.-ban többször ostromol
ták. 904-ben elfoglalták az arabok ós 1185-ben 
a normannok. A keleti latin császárság alapítá
sakor Montferrati Bonifacius uralma alá került, 
aki itt egy királyságot alapított. 1246-ban a bizán
ciaké és 1423-ban Velencéé lett. 1430 mára 29. a 
törökök foglalták el, akiktől az 1912-i balkáni 
háború alkalmával görög és bolgár csapatok hódí
tották el. A bukaresti szerződós értelmében a bol
gárok kénytelenek voltak Görögországnak átadni. 
1913 márc. 18. Sz.-ban gyilkolták meg I. György 
görög királyt. Az 1914/18. évi világháborúban az 
egyesült angol-francia hadak 1915 októberben 
megszállották és Sarrail főparancsnoksága alatt 
hadműveleti támponttá tették. Az akkor semle
ges Görögország csak egyszerűen tiltakozott. Az 
entente-csapatok azonnal nagy erődmüveket emel
tek Sz. körül s. Görögország szuverenitása elle
nere a szövetséges jjrszágok konzulait Ietartóz-

• tatták, a várost ostromállapotba helyezték-. 1916 
; jan. elején a bujdosó Péter szerb király is Sz.-ba 
ment, ahová a szerb sereg maradványait is ké-
Böhh átszállították olasz hajók. Az entente-hatal-
maü csapatainak száma, melyek a Sz. vonalon a 
bolgár haderőt lekötötték, 1916 elején már 170.000 
emberre emelkedett; később a szerbeken kívül 
még olasz és orosz csapatok növelték e sereget. 
Sz. a királyellenes és az ententenak hódoló Veni-
zolosz-párt forradalmi jellegű mozgalmának is 
támpontja lett; a királyhoz hű görög helyőrséget 
1916 aug. 31. a franciák és angolok lefegyverez
ték. 1916—17 folyamán német repülők és lég
hajók többször bombázták a városnak hadicélokra 
átalakított középületeit, valamint a megerősített 
tábort; a kikötő előtt pedig német búvárhajók 
több ellenséges hadi- és szállítóhajót robbantottak 
föl. 1917 augusztusban gyújtogatás következtében 
a bolgár negyedben tűz ütött ki, amely rohamosan 
terjedvén, a város nagy részét messemmisítette s 
több mint 100.000 lakó vált hajléktalanná. A bol
gár sereg felbomlása után 1918 szeptemberben a 
város megszabadult az ostrom szorongatásától, 
szept. 29. itt kötötték meg a bolgárokkal a fegy
verszünetet. A békeszerződések értelmében Görög
ország megtartotta birtokában Sz.-t; de kényte
len volt egyezség útján szuverenitásának fenn
tartása mellett a kikötő egy részét, mint szabad 
kikötözónát átengedni Jugoszláviának; e terüle
tet szerb, vámhivatalnokok igazgatják jugoszláv 
törvények szerint, 

„ Amely szó Sz alatt nincs 

Szalonka (illat), 1. Sneffek, Szalonka-félék és-
Szalonkák 

Szalonka-Iélék (Scolopacidae, a Lile-alakúak, 
(Gharadrüformes) rendjébe tartozó madárcsalád.. 
Ebbe a családba tartoznak a hazai nemek közül 
a gulipán (Becurvirostra), a székiszarka (Hi~ 
mantopus), a póling (Numenius), a goda vagy-
lotyósneff (1/imosá), a sárfutók, cankók vagy 
fóvenyfutók (Totanus, Glottis, Helodromasr 
Éhyacophilus, Tringoides, Pavoncella), a part
futók (Óalidris, Limonites, Arquatella, Tringa, 
IAmicola), a sárszalonka vagy bekasszin (Gal-
linago)és az erdei szalonka (Scolopax). Aziijabb 
madárrendszerekben a Sz. családja már nem sze
repel, mert a Sz. egy részét Szalonkák (Scolopa-
cinae) néven mint alcsaládot a Lile-félék (Ghara-
driidae) családjába osztották, a többi Sz.-et pedig 
részben a lilék (Gharadriinae), részben a vízfutók 
(Tringinae) alcsaládba osztották. A Sz. családjá
nak ezt a megbontását az ismeretek mélyülése 
követelte meg. L. Sneffek és Szalonkák. 

Szalonkahal-félék (Ceíiírtscidae, állat), a Cson
toshalak (Teleostei) rendjébe tartozó halcsalád.-
Testük rövid, magas és kétoldalt lapított. Két hát-
úszójuk van, melyek a test hátsó felén foglalnak, 
helyet; az első (tüskeparás) hátúszónak első su
gara hatalmas tüskévé nyúlt meg, mely fűrészelt 
fogú és mozgatható. Arcorruk hosszúranyuit; 
szájnyílásuk kicsi. 7 fajuk ismeretes, melyek vala
mennyien tengeriek. Legismertebb faj a Földközi
tengerben és az Atlanti-óceánban honos tengeri 
szalonka (Centriscus scolopax L.); hossza 15-
cm.; háta halványvörös, oldalai ezüstszinüek. 
Húsát eszik. 

Szalonkák v. sneffek (Scolopacinae, állat), a. 
Lile-alakúak (Gharadrüformes} rendjébe tartozó-
Lile-félék (Gharadrüdae) családjának egyik al-
családja. Testük hengeres. Fejük erősen boltozott 
és közepes nagyságú s rajta a szemek feltűnően 
hátul helyezkednek el. Csőrük jellemzően hosszú;, 
vége puha, idegvégződésekben igen gazdag s min
dig vastagabb, mint a középső része. Szárnyuk he
gyes, középhosszuságú s hátsó széle többé-ke-
vésbbó sarlóalakúan kimetszett. Első evezőtolluk,, 
az ú. n. «festő-v. ecsettolla csenevész, a második 
evezőtoll az első nagy tolla a szárnynak. Farkuk 
rövid, kerek. Lábuk gyönge alkotású, karcsú. 
Tollazatúk nagyon lágy. Nedves, iszapos helyeket^ 
kedvelnek s itt nyáron párosával, ősszel és télen 
társasán élnek. Kovarokkal, férgekkel, alsóbb
rendű szervezetekkel, rákocskákkal táplálkoznak 
s egyesek kivételesen magvakbal is élnek. Silány 
alkotású fészküket rendesen a földön építik. Tojá
saik körtealakúak s világosabb agyagsárgás,, 
zöldesszürke alapszínen barna szeplőkkel tarkí
tottak. A nálunk élő fajok vonulók, a melegebb 
övekben honosak kóborlók. 

A legtipikusabb Sz. az egész Afrikában, Mada
gaszkár szigeten, Dél-Ázsiában, Japánban, For-
mózában, a Filippi-szigeteken, egész Ausztráliá
ban és Dél-Amerikában (Perutól Argentínáig) 
honos Guvat-Sz.(Rostratula = Rhynchae), me
lyeknek 3 faja ismeretes. Leggyakoribb az arany
szalonka v. bengáli guvatszalonka (Bostratulct: 
capensis L.). Hímjének felső része feketésszürke f 
feje közepén, továbbá a szemöldökön és vallom 
meg, 8 alatt keresendő l 
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keresztül húzódó sávja sárgás; szárnya fekete 
hullámzással tarkítva barna; nyaka és mellének 
•eleje sötét feketeszürke, fehér hullámos vonalak
kal díszítve; hasoldala fehér; evező- és kormány-
tollait aranysárga szemfoltok és fekete haránt
rajzolatok élénkítik. A tojó felső része sötétbarna, 
szabálytalan zöldesfekete haránt szalagozással; 
•evezői és kormánytollai zöld és fekete hullám
vonalakkal és aranysárga foltokkal díszítettek. 
'Csőrének hegye cinóbervörös, töve sötétzöld. 
Lábai világoszöldek. A hím hossza 24, a tojóé 
3 6 cm. 

Az erdei Sz. (Scolopax) nemébe tartozó Sz. 
•teste már zömökebb, aránylag rövid. Fejük oldalt 
lapított, magas homlokú s rajta nagy szemeik 
feltűnő magasan és hátul helyezkednek el. Csőrük 
•egyenes, hosszú (hosszabb a csűdnél) s az alsó 
káva hegyét a felső káva gombalakúan duzzadt 
hegye részben borítja. Csüdjük rövid, gyenge; 
lábujjaik szabadok, nem nagyon hosszúak s a kö
zépső ujj valamivel hosszabb a csűdnél. Farkuk 
12 tollú. Színezetük — ámbár nagyon tarka 

mustrázatú — alkalmazkodik a tartózkodási hely 
színezetéhez. Az erdőkben nedves helyeken élnek. 
Két fajuk ismeretes, melyek közül az egyik Euró
pában és Ázsiában, a másik Jávában és Űj-Guinea 
ÉNy .-i részében honos. Európában él az erdei sza
lonka (Scolopax rusticola L.), 1. Erdei szalonka-

Az erdei Sz.-tól különböznek a Sár-Sz. (Gal
linago). Csőrük aránylag hosszabb. Lábukasarok-
izillet fölött is csupasz. Szemük kisebb s nem 
annyira magas állású. Szárnyuk igen erősen ki
metszett. Farkuk rövid és 14—26 kormánytollból 
-áll. Színezetük a mocsaias, lápos talajhoz alkal
mazkodott ; hátuk rendesen sötét alapszínen rozs
dás és világos rajzolatú s 4 rozsdasárgás hosszanti 
.sávval ellátott. 23 fajuk ismeretes, melyek az 
•egész Földön el vanuak terjedve. Hazánkban él 
•a nagy sárszalonka (Gallinago média Frisch 
{= major Gm.) ós a közönséges sárszalonka 
•{Gallinago gallinago L.). A nagy sárszalonka 
(dupla sneff, nagy mór sneff, néma sneff) feje
teteje fekete, az egyes tollak többé-kevésbbó vör
henyes fakó foltokkal s feje közepén világos fakó 
•csíkkal; háta fekete, vörhenyes fakó színnel 
mustrázva; szárnya feketésbarna, vörhenyes
fakóval, feketével és fehérrel mustrázva (evező-
tollai sötétbarnák); farcsíkja barnásfekete, min-

<den tolla rozsdavörös szegéllyel és harántsávok
kal ; torka fehéres; begye sárgás-rozsdaszürke ; 
.hasoldala túlnyomóan szürkésfehér, sok nyilhegy-
•és félholdalakú sötét folttal. Hossza 27 - 29, 
rszárnyhossza 5—64, lábhossza 31—4, csőrhossza 
fv7—66 cm. Észak-Európában és Sziblriának 
ÉNy.-i részében honos; télen Afrikába húzódik. 
Magyarországon csakis mint átvonuló madár 
ismeretes; tavasszal áprilisban és május első felé
ben, ősszel szeptemberben és október első felében 
'található. A közönséges sárszalonka (ácssneff, 
•bekaszszin, mór sneff, báránysneff, benekecske, 
•sártyúk stb.) hasonlít az előbbi szalonkafajhoz. 
Háta barnásfekete alapszínű ; feje közepén egy 
:széles, hátán és vállán négy hosszú rozsdasárga 
hosszanti szalag vonul végig. Hasoldala fehér, nya
kának elülső része szürke. Farkát 14 kormány-
íoll alkotja. Csőre fekete. Lábai sötét szarubarnák. 

Hossza 25 5—28, szárnyhossza 12-6—14-2, fark
hossza 5-2—6,lábhossza3—4, csőrhossza 5 -7- 6-6 
cm. Európa és Ázsia ^É -i és mérsékelt égövi ré
szeiben honos; télen Észak-Afrikába és Indiába 
vonul. Magyarországon átvonulás alkalmával ta
vasszal (márc.—áprilisban) és ősszel (szept.-ben) 
vizenyős réteken és mocsaras helyeken ''agy csa
patokban található. Alkalmas helyeken egyes pél
dányokban megtelepszik s költ. 

Rendesen a Gallinago-nevnbe sorozzák a kis 
sárszalonkát is, azonban az újabb vizsgálatok 
szerint ettől a nemtől külön kell választanunk, 
ezért a mai rendszerezök a Limnocrypfes nombo 
osztják. A kis sárszalonka vagy szőrszalor-ka 
(Limnocryptes gallinidla L. = Gallinago galli-
nulla L.) kb. búbospacsirta-nagyságú s a sár-
Sz. legkisebb képviselője. Színezetét és mustrá-
zatát tekintve hasonlít a nagy és a közönséges 
sárszalonkához, hátán azonban zöldes ,és kékes 
bíboros fényű foltok vannak. Európa és Ázsia É.-i 
részein honos, télen peflig Dél-Európába és Dél-
Ázsiába vonul. Magyarországon csakis tavaszi 
(márc.) és őszi vonulásakor (szept., okt. és novem
berben) fordul elő mocsaras helyeken. 

A pólingok (Numenius) a legnagyobb termetű 
Sz. közé tartoznak. Csőrük hosszú, sarlóalakúan 
görbült, tövén lágy. Termetüket és csőrük alak
ját tekintve hasonlítanak az íbiszekhez. Lábuk 
nógyujjú; az elülső ujjak tövét hártya köti össze, 
a hátulsó ujj magasan áll. Szárnyuk hegyei. Far
kuk elkerekített és 12 tollú. Tollazatúk durva. 
Hangjuk dallamos, fuvolázó. 9 fajuk ismeretes, 
melyek úgyszólván az egész földön el vannak 
terjedve. Hazánkban honos a nagy póling vagy 
szélkiáltó (népiesen: pólic, kiüic, gojzer, gnjzer, 
hujtó, hojsza, töcsmadár, töcsér = Numenius 
arqttatus Bodd.) ós a vékonycsörű póling (Nu
menius tenuiroslris Vieill.). L. Póling. 

A godák vágy lotyósneffek (Limosa) szintén 
nagy termetű fajokat foglalnak magukban. Fejük 
kicsi. Csőrük igen hosszú, majd egyenes, majd 
gyengén felfelé hajló; tőben erős ésmacas. hegye 
felé vékonyodó, de csúcsán kanálszerűén ki
szélesedő. L^bai magasak, karcsúk, négyujjúak. 
Szárnyuk meglehefős hosszú, keskeny és he ryes. 
Farkuk 1 í tollból áll s inkább rövid, mint hosszú. 
Színezetük a környezet és évszak szerint változó; 
nyáron a rozsdaszin, télen a pacsirtaszerű szürkés-
szin az uralkodó. Nyolc fajuk ismeretes, melyek 
minden világrészen elterjedtak. Hazánkban egy 
faj, a nagy goda vagy nagy lotyósneff (Limosa 
limosa L.) költ és egy másik, az északi vagy kis 
goda, más néven északi lotyósneff (Limosa lap
ponica L.), átvonuláskor ritkán nagyobb tavaink 
táján megjelenik. L. Lotyósneff. 

Szalonna, a sertésnek az a zsírja, mely a bőr 
alatti kötőszövetbe rakódik le. Rendesen kiolvaszt
ják s a zsírt a konyhában használják el, do a Sz.-t 
azonkívül a bőrét rajtahagyva vagy paprikás pác
cal konzerválják, vagy bssózás után füstölik és 
hidegen kenyérrel eszik. Erre a célra fentartott Sz. 
belső felületére jó vastagon finomra őrölt konyha
sót és kevés paprikát hintvén, azt jól bedörzsölik, 
hogy a só jól átjárja s néhány hétig a füstön 
hagyják. Legjobb a nem túlságosan kövér sertés 
hátáról eredő Sz., de ezt többnyire sajnálják a 

Amely szó Sí alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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7.8ÍT nyerésétől elvonni s ezért rendesen csak a 
hasalj Sz.-jit füstölik, mely azonban rágós és nein 
olyan jó, rnint az előbbi. Nálunk híres a debre-
czeni és szegedi, mely a sertés hátáról ered és a 
kolozsvári húsos Sz. 

Szalonna, kisk. Borsod vm. edelényi j.-ban, (1920) 
91 o rnagyar lak., vasúti állomás, posta- és táviró-
hivatal. Van vasérctelepe, melegforrása. A boldva 
völgyi vasút itteni állomásából ágazik ki a marto-
nyi vaskőpürkölőig vezető 8 km. h. szárnyvonal. 

Szalonnabogár (állat), 1. Szalonnabogarak. 
Szalonnabogarak (Dermestidae, állat),aPoly-

pliaga-hoz tartozó s az egész világon elterjedt bo
gárcsalád. Hosszúkás, hengeres v. kerek, majd
nem gömbszerű tastalak és csüngő fej (mely gyak
ran egészen behúzható a nyakpajzs alá) jellemzi 
•őket. Rövid csápjaik vége bunkószerüen megvas
tagodott. Virágokon, galambdúcokban, éléskamrá
ban, gyűjteményekben ós dögön egyaránt találha
tók. Kellemetlen lakótársai az embernek, mert meg
nyúlt testű, hosszúszőrű lárváik élelmiszerekben, 
szőrmékben és gyűjteményekben nagy pusztítást 
végezhetnek. A közel 200 tagú család leggyako
ribb hazai kópvisdlői a következők: A szalonna-
bogár, szalonnapo/va, bőr- v. kenyérbogár (Der-
mestes lardarius L.), barnásfekete, hengeres testű, 
7—8 mm. bogárka. Szárnyfedőinek a tövén egy 
világosbarna harántsáv van néhány fekete pont
tal. Hosszú barnaszőrü s a bogárnál jóval hosz-
szabb lárvája a szalonnát, füstölt húst, sajtot, 
állati bőröket, prémeket, természetrajzi gyűjtemé
nyek anyagát egyaránt szívesen fogyasztja, de 
galambdúcokban, sót szabadban dögön is akár
hányszor ráakadunk. Egyik közeli rokona (D. bi-
color P.) élő ílatal galambok bőrében haláltokozó 
meneteket rág. Aszücsbogár, szörmebogár, moly-
bogár (Attagenus pellio L.) az előbbihez hasonló 
alakú, de kisebb (4—5 mm.). Barnásfekete szárny
fedőinek közepén 1—1 ezüstfehér folt van. Az 
előbbiéhez hasonló lárvája különösen lakásaink
ban válhatik kellemetlenné, mert szőrméknek, 
prémeknek, szőnyegeknek és párnázott bútorok
nak rongálásával érzékeny kárt okozhat. De gyűj
teményekben, élelmiszerekben is garázdálkodha-
tik. A muzeumbogár (Anthrenus museorum L.), 
majdnem gömbforma testű, 2—3 mm.-e3 sötétbarna 
bogárka, három határozatlan, sárgásszürke haránt 
csíkkal a szárnyfedőin. Mintegy o mm. hosszú lár
vájának dús szőrözető csomókban áll az oldalain 
s egy hosszabb szőrcsomó mered hátrafelé a far
végén. Ezek a lárvák a természetrajzi gyűjtemé
nyek legveszedelmesebb pusztítói. Kitömött emlő
sök, madarak ós rovargyüjtemónyek rövid idő 
alatt áldozatai lehatnék e szapora bogarak lárvái
nak, amelyek a legpontosabban záró szekrényekbe 
és fiókokba is találnak utat s csak a folytonos tiszto
gatás és fertőtlenítés óvhat injg a kártételüktől. 

Szalomiakő, 1. Talk. 
Szalonnapatak (Solona), kisk. Szolnok-Do

hoka vm. csákigorbói j.-ban, (1910) 533 román és 
magyar lak. (Tr. E.) 

Szalonnás káposzta, 1. Kolozsvári káposzta 
és Hajduliáposzla. 

Szalonnás lép, a lép amiloid elfajulásának 
egyik alakja. A tömött lép egynemű, szalonnisan 
fénylő. 

Amely szó Sz alatt nincs 

Szalonorgona, mechanikus orgona, 1. Mecha
nikus hangszerek. 

Szalontai, Arany János álneve. 
Szalontai sertés, 1. Sertés. 
Szalonzene, ezt a gyűjtőnevet használják a 

könnyebb fajsúlyú tánc- v. dalszerű hangszeres 
zenének jellemzésére. 

Szalpák (Thaliacea, Salpaeformes, aiiat), a 
Gerinchúros állatok (Ghordata) törzsébe tartozó 
Zsákállatok (Tunicaia) altörzsének egyik rendje. 
Kétféle szalpa-alak van, jelesen magános szalpa 
és láncos szalpa; utóbbi hosszú láncokat vagy 
rozettákat alkut, melyek az egyes Sz.-ból vannak 
összetóve és telepet formálnak. A múlt század 
elején (1819) mutatta ki Ghamiaso költő, hogy a 
láncos Sz. a magános Sz.-tól származnak s hogy 
a láncos Sz. létesítik azután ismét a magánosokat. 

A magános szalpa üvegszerűen átlátszó teste 
két végén nyitott tonnához (hordúcskáiiozj hason
lít, melynek küls 1 burkát ctllulózburokkal fedett, 
linóm vagy vastag, kocsonyás, poreogós állo
mányú köpeny, belső burkát pedig bőrizomtömlő 
• lkotja. Elől van a szájnyilás, hátul a kloaka-
nyilás. Az izmok mind körkörösek es 6—8, nem 
mindig teljesen zárt gyűrűket alkotnak, meiyek 
abroncsok módjára körülveszik a belső részeket. 
Az izomgyűrűk összehúzódásakor a bevett víz a 
kivezető nyilason át kiürül a testből s a kiáramló 
vlz mozgásával szemben kifejtett ellenállás az 
állatot előre felé tolja; igy történik a Sz. moz
gása. 

Belső szervezetük egyszerű. A szájnyílás be
vezet a tágas garatüregbe. Ebben fuc le hosszá-
bau két cs Jlós ív, mely a lélegző üregue való be
menetelt körülveszi es a hasoidalon az endostyl-
ban folytatódik, melyül ismét csiliós barázda a 
nyelőcsőhöz vezet. Itt, vagyis a test ..átsó és alsó 
oldalán találjuk a szalpa zsigereit (bél, közópbóii 
mirigy, ű. n. máj, ivarszerv, sziv) egy élénk 
szina gomoiy, ú. n. uucleus alakjában. Lélegzésre 
szalagalakú kopoltyúk szoigálnak, melyek a 
garaiüreget a kloakaüregtól elválasztó sövényen 
foglalnak helyet. Az idegrendszer középpontja: 
az agyduc, a uelöle dedósok ideggdl együtt a 
kopoit^ ú-szalag megerősítése helye fölött ta ál
ható. Úgy az idegrendszer, mint az érzékszervek 
— minthogy a Sz. szabadon mozgó állatok —-
jól fujlettek Az agyduc íneJett (tőle hátoldalvást) 
találjuk a bariiavoi ös szinű szemet. 

A magános szalpának nincsen ivarszerve, ezért 
csak ivartalanul, bimbództis utján tud szaporodni. 
A bimbódzás szolgalatában áll a magános »z. 
testének hátulsó részen lévő nyúlvány, az úgy
nevezett stolo prolifer, melyen bimbók sarjadzása 
útján láncos szalpa-telepek keletkeznek s ezek 
leválnak. A láncos Sz. egyes tagjai himnősek, 
vagyis vannak ivarszerveik. A láncos szalpa 
minden egyes ilyen tagjában egyetlen pete fejlő
dik, melyből megtermékenyítés után ismét ma
gános szalpa keletkezik, mely ivartalan szaporo
dás útján ismét láncos Sz.-at hoz létre. 

Minthogy a magános és láncos Sz.-at, melyek 
egymástól olykor tetemesen eltérnek, régen külön 
fajoknak tartották, azért a szalpa-fajokat kettős 
névvel jelöljük, Pl. Salpademocratica-mucronata 
név azt jelzi, hogy a Salpa democratica az ivar-
meg, S alatt keresendő! 
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talán, magános szalpa-, úgynevezett dajka-alak 
és a Salpa mucronata a láncos szalpa-alak. Az 
ivartalanul szaporodó és magánosan élő alakot 
tudományosan oozoid, az ivarosán szaporodó és 
láncokat alkotó alakot blastozoicl névvel jelöljük. 

A Sz. pelagikus állatok és főleg a melegebb 
tengerek lakói. 

Rendszerük : 
1. rend. Gyűrűs izmúak (Gyclomyaria). Tes

tük tonnaalakú. Száj- és kloakanyííásuk testük 
elülső és ezzel ellentétes hátsó oldalán foglal 
helyet. Köpenyük vékony, finom. Izmaik gyűrű
szerűén zártak. Garatüregük hátsó falán két sor 
kopoltyú-rés van. Ide tartozik a Dolioluin-félék 
(Doliolidae) es iládja, melynek fajai közül a 
Doliolum denticulatum Q. G. (hossza 2\5—3 
mm.), Doliolum mü'leri Krohn, D. mirábile 
Korotneff és a Doliopsis savigniana Eschz. 
érdemelnek említést. 

2. rend. Szalagos izmúak (Desmomyaria). 
Testük hengeres. Száj- és kloakanyííásuk a test
nek egyik oldalán (majdnem terminálisán) he
lyezkedik el. Izmaik szalagszerüek. Garatüregük 
hátsó fala keskeny szalaggá csenevés^ett és rajta 
két nagy kopoltyúrés van. Idetartozik a Szalpa-
félék (Salpidae) családja, melynek ismertebb 
fajai: Gyclosalpa pinnata Porsk. (hossza 5—7'5 
cm.), Salpa fusiformis Cuv., S. maximaVovsk., 
S. democratica Forsk. (hossza 2"5 cm.). 

Szalt (Esz-Szalt), Belka kerület fővárosa a 
Jordán mellett, közelében foszfátbányák. 1. Belka-

Száltelek (Típfenic), kisk. Maros-Torda vm. 
mezőbándi j.-ban, (IMO) 335 román és magyar lak. 
(Tr. R.) 

Szaltikov, Jevgrafovics Michail (álnevén: N. 
Scsedrin), orosz szatirikus iró, szül. a tverji kor
mányzóság Szasz-Ugol falujában 1826 jan. 27.(15), 
megh. Szent-Péterváron 1889 máj. 12. (ápr. 30). 
Szatirikus Írásai miatt Vjátkába internálták, hol 
8 évet töltött. 1855-ben kegyelmet kapott. írói 
hírnevét és népszerűségét már első munkájával: 
Gubernskije oeerki (Kormányzósági vázlatok, 
Szent-Pétervár 1856—57) megalapította. Iratai 
kiszámíthatatlan nagy hatással voltak az orosz 
slendrián állapotok átformálására. Szatírájában 
a lángoló hazafi nyilatkozik meg. Holta után mű
veit összegyűjtve többször kiadták, legújabban 
1905—1906. V. ö. Arséneb, Sz. (Szent-Pétervár 
1906). 

Szálú, egyenes élű kapacsbalta vagy kapacs, 
mellyel a kádár a hordó belső fejrészénél a don
gákat egyforma vastagságra megszalulja. A többi 
hasított fával dolgozó iparos is használja néha. 

Szaluén (Szalvin, Salween), Hátsó-India egyik 
legnagyobb folyója; ered Nag-csu (később Oir-
<ÍSU) néven Tang-la tibeti hegységből, átfolyik 
Jün-nan kínai tartományba, ahol Lii-ce-kiang a 
neve, Alsó-Börmában fölveszi a Pont, balról a 
Thaung-jint; ezután következnek sellői (160 kin.-
nyire torkolatától), majd alsó részében zátonyai. 

Szalutálás, 1. Tisztelgés. 
Szálva (Salva), kisk. Bosztercze-Naszód vm. 

naszódi j.-ban, (1910) 1964 román lak. (Tr. R.) 
Szalvati (Szalavati), a Pápua-szigetekhez tar

tozó kis szigetcsoport Űj-Guinea ÉNy.-i sarkával 
szemben, mintegy 1900 km2 területtel s nélAny j 

száz mohammedán vallású maláji lakossal. Német
alföldi gyarmat. 1764-ben Watson fedezte fel. 

Szalvátor, 1. Salvator. 
Szám. A számlálás és mérés eredményei a szá

mok. Ide tartoznak: a közönséges egész számok 
vagy más néven pozitív egész számok: 1, 2, 3, 
4, 5 , . . . . Ezek mellett új számnemek bevezetése 
rendesen azért történik, hogy műveletek, melyek 
az odáig bevezetett számok körében csak kivé
telesen oldhatók meg, mindig elvégezhetőkké le
gyenek. PL, hogy a kivonás akkor is elvégezhető 
legyen, ha a kivonandó nagyobb a kisebbítendő-
nél: a zérust és a negatív egész számokat kellett 
bevezetni. A zérus két egyenlő szám különbsége. 
A —k negatív szám pedig egy tetszőleges n kiseb-
bítendőnek s a nálánál fc-val nagyobb n-\-k kivo-
nandónak különbsége. A pozitív ós negatív egész 
számok meg a zérus együtt a racionális egész 
számok összességét alkotják. Hogy bármely egész 
számot bármely (a zérustól különböző) egész szám
mal eloszthassunk, a törtek bevezetése volt szük
séges. Két egész szám hányadosa, ha csak nem 
maga is racionális egész szám, pozitív vagy ne
gatív tört. A racionális egész számokat és a tör
teket közös néven racionális számoknak mond
juk. Ezek körében már mind a négy alapmüvelet 
mindenkor elvégezhető. Még ebben a számkörben 
sem végezhető el mindig, pl. a gyökvonás, tehát 
ismét újabb számnemeket kellett bevezetni; ezek 
az irracionális számok (1. o.) és komplex szá
mok (1. o.) A racionális és irracionális számok, 
megkülönböztetésül a komplex számoktól, közös 
néven valós (reális) számoknak neveztetnek. Az 
oly számot, akár valós, akár nem, mely egy egész 
számú együtthatókkal biró algebrai egyenletnek 
tesz eleget, algebrai számnak mondjuk; az oly 
számot ellenben, mely egyetlen egy ily algebrai 
egyenletnek sem tesz eleget, transzcendens szám
nak nevezzük. 

Már a legrégibb idő óta bűvös erőt tulajdonít a 
népek hite bizonyos számoknak s Pytliagoras, aki 
a néphitnek tudományos színezetet adott, csak 
mestereinek, a kliald és egyiptomi csillagjósok
nak és mindenféle varázslattal is foglalkozó ter-
mészetvizsgálóknak felfogt'.s.'Jioz csatlakozott. Ót 
követték e téren a gnosztikusok, kiknek a számok 
bűvös jelentéséről való tanait érdekesen világít
ják meg a régibb egyházi írók (pl. Ps. Tertullian. 
adr. omnes líaer., XV.), részben ki is kelvén e 
pogány babona ellen, holott annak a szentírásban 
is megvannak a nyomni (pl. Szt. János, Jelenések 
könyve, XIII., 18. és XV., 2.). Az ide vonatkozó 
irodalomról v. ö. Heim R., Incantamenta magica 
graeca-latina (Leipzig 1892). A magyar nép, mint 
a legtöbb keleti származású nép, szentnek tartotta 
a hetes számot, a kinai az ötöst; az indogermá
nok pedig a kilencest. E hit természetes okokból 
magyarázható. A hetes szám kultusza a hold
negyedekkel, az ötösé az öt főbolygóval, a kilen
cesé talán az emberi embrió kilenc hónapos inéh-
beli fejlődésével függ össze. Egyébként a magyar 
néphit babonás számai ugyanazok, melyek a leg
több más népekéi. Legnevezetesebbek a 3, 7, 9,12, 
13, 50, 66, 70, 77, hetedhét, 99,100, 300,600,900. 
Kabbalisztikm számok, tehát már inkább a tudo
mányos szinű babona körébe vágók a 801 (az 

Amely sző Sí alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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Üdvözítő száma görög jelölés szerint), 365 (ab-
raxa8), Ü9 (ámen), 613 (a szentháromság száma), 
666 (az Apokalipszis száma), 59, 49, 37, 24 stb., 
valamint a boszorkányszög (pentagramm) misz
tikus száma, a 36 és a vele összefüggő platói 
bűvös szám, a 
2 1 6 = 5 X 3 6 + 3 6 = 63 = 13X23X3° — 6 X 3 6 , 
ez meg = (1 X 2 X 3) X (1« X 23 X 32). 

Számadás az a müvelet vagy eljárás, amellyel 
valaki a mástól vett megbízás miként történt tel
jesítéséről beszámol. A Sz. ellentéte a számon
kérés, számvevés, számvitel. Az államháztartás
ban mindenekelőtt a felelős minisztérium az, 
amely számot ad, továbbá az igazgató, utalvá
nyozó hatóságok, mindezek az államháztartás
vitel tekintetében, majd a foganatosító hivatalok 
(pénz- és raktárak) a hozzájuk intézett lizetési 
meghagyások végrehajtását illetően és a szám
tartó közegek a rájuk tartozó teendők ellátására 
nézve. A kormányzó, igazgató és utalványozó 
hatóságok számadását képviselik a könyvkivona
tok, amelyek közül a legterjedelmesebbek és leg
fontosabbak a zárszámadások s illetve az állami 
zárszámadás- A számadás annak az irányában 
történik, akitől a megbízás eredt, tehát a felelős 
minisztérium részéről a törvényhozásnak, amely
nek szakközege ez érdemben a legfőbb állami 
számvevőszék (1. Állami számvevőszék és Szám
vevőszék) ; a középfokú hatóságok részéről az 
illető minisztériumok és szintén a legfőbb állami 
számvevőszék irányában, míg a foganatosító hi
vatalok (pénz- és raktárak) részéről az igazgató, 
utalványozó hatóságok irányában áll fenn a szá
madási kötelezettség. Hasonló az eljárás a vár
megyei, városi és községi szervezetben, azzal a 
különbséggel, hogy emitt a háztartás intézését 
illeötleg a közgyűlések s azután a belügyminisz
térium, ±11. az útalapok tekintetében a kereske
delemügyi minisztérium gyakorolja legfelsőbb 
fokon a számonkérést (számvételt), amiben a mi
niszteri számvevőségek működnek közre szak-
szervekül. Gyámok és gondnokok az általuk gyá
moltak és gondnokoltak vagyonának kezeléséről 
a gyámhatóság (árvaszék) irányában tartoznak 
számadással. A zárgondnokok számadása a bíró
ságok elé tartozik. 

Számadási óv v. üzleti év. A kereskedelmi tör
vény előírja, hogy a kereskedő évenkint tartozik 
leltárt és mórleget készíteni. Ez a leltár ós mérleg 
egyszersmind befejezője az egyéni vagyonkezelés 
elszámolásának azaz számadásának. Mivel pedig 
sok üzletben a leltárt és mérleget nem lehet éppen 
december 31-én felvenni, hanem az üzlet termé
szetéhez mérten más időpontra kell halasztani 
(rendesen az ú. n. holt évadban, amikor nincs sok 
folyó munka és az árúkészlet sem nagy); a keres
kedőnek Sz.-e nem egyezik az úgynevezett pol
gári évvel, hanem egyik leltártól a másik lel
tárig terjed. 

Számadási per, oly per, amelyet számadást 
követelő indít a végett, hogy az, aki neki számolni 
tartozik, számadását mutassa be, vagy a számadó 
indít a végett, hogy az, akinek számadással tar
tozik, vagy helyeselje a számadást, v a g y - l i g á 
sait terjessze elő. A Sz.-t előbb különös ej^Brás 
ezerinLú. n. felhívási keresettel (1. Felhívási per) 
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kellett folyamatba tenni, a Pp. szerint ellenben 
nincs külön szabályozva, hanem egyik faja a 
megállapítási keresetnek (1. o.). 

Számadási perrendtartás, az az eljárási sza
bály, amelyet az állami vagyon kezeléseért felelős 
számadókkal szemben vagyoni marasztalásuk ér
dekében követni kell. Az eljárást az állami szám
vitelről szóló törvény (1897. XX. t.-c.) állapítja 
meg. A pénz- és anyagszámadások megvizsgálá
sakor felmerült észrevételeket ugyanis a szám
vevőség kérdöpontok alakjában közli a számadók
kal, akik azokra kimerítő felvilágosítást kötelesek 
adni. Ha a felvilágosítás elégtelen, a számvevőség 
ú. n. másodészrevételeket tesz, amelyekre a szám
adók másodfelvilágosításai felelnek. Ki nem elé
gítő felvilágosítás esetében a számadási ág felett 
rendelkező igazgató v. miniszter marasztaló vég
zést, a felvilágosításnak kellő időben be nem adása 
esetében pedig makacssági végzést ad ki. Ha ellen
ben a felvilágosítás a számvevőség aggályait tel
jesen eloszlatja, vagy ha a számadó a kiadott 
marasztaló végzésnek a hiány megtérítése által 
eleget tett, felmentő végzést kap. Az igazgató által 
kiadott marasztaló végzés ellen felfolyamodásnak 
van helye a miniszterhez. A makacssági végzés 
ellen igazolásnak van helye (15 nap). A marasztaló 
végzés ellen a számadó 45 nap alatt rendes per
uira léphet. Egyébként a marasztaló végzések 15 
nap alatt végrehajthatók. A számadók, ha a ren
des időben beadott számadásaik ellen 3 év lefolyta 
alatt észrevételt velők nem közölnek, többé sem 
felvilágosítással, sem kártérítéssel nem tartoznak, 
kivéve, ha büntető törvénybe ütköző és még el 
nem évült cselekményükről van szó. 

Számadótest. Minden csapattest a kötelékébe 
tartozó tisztek és legénység illetékeire, valamint 
egyéb kiadások fedezésére szükséges pénzről a 
kincstárral szemben elszámolni tartozik, minél 
fogva a csapattestet e tekintetben Sz.-nek is ne
vezik; egyik-másik csapattest azonban két v. 
több Sz.-et is alkothat. Minden Sz.-nól egy kezelő-
és egy pénztárbizottság működik. 

Szarnak, sziget, 1. Bahrein-szigetcsoport. 
Szamakov (Szamokov), város, az ugyanily 

nevű bolgár közigazgatási kerület ós püspökség 
székhelye, az Iszkernek a Vitos és Rila közt elte
rülő fátlan völgyében, (1920) 10,284 bolgár, török 
és spanyol zsidó lak., több mecsettel és templom
mal, régi török fürdőházzal, teológiai tanintézet
tel, posztógyártással, vasgyárral. 

Szamai (Samal), kis sziget a Filippi-szige-
tekhez tartozó Mindanao Davao- (Tagloc) öblében. 

Szamanidák, Iszmail el-Szamanitól alapított 
perzsa dinasztia. Iszmail unokája Naszr alatt érte 
el tetőpontját (914—43) a Sz. hatalma, mely Naszr 
halála után hanyatlásnak indulva a Ghaznevidák 
hatalmi törekvéseinek esett áldozatul. Az utolsó 
szamanidát, Muntaszirt 1094. megyilkolták. 

Szamanlü-Dagh, 1. Arganthonion. 
Szamanud (Szemenud),kenüeti székhely Ghar-

bieh egyiptomi tartományoan, (1007) 14,408 lak., 
pamuttermeléssel, agyagárú-gyártással, nagy vá
sárral. Közelében vannak a régi Iseumnak romjai, 
ahol egy híres Isis-templom állott. 

Szamao (Samoa, Szamu), a németalföldi indiai 
Kis-Szunda szigetek egyike, Timortól DNy.-ra, 
meg, S alatt keresendő! 
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amelytől a Sz.-szoros választja el, 326 kma terü
lettel és 2—3000 lak., vulkánikus eredetű meleg 
forrásokkal, rizs-, gyapot-, viasz- és trepangter-
meléssel. 

Szamár (Equus asinus L., állat), a Ló-félék csa
ládjába tartozó patás emlősállatfaj. Szine hamu
szürke v. sötétbarna, hasán világosabb. Vállán 
sötétebb kereszt rajzolata van, azonfelül tö'ub^-
kevésbbé csíkos a lábaszára is. Füle hosszú. Sö
rénye aránylag gyenge és rövid, de annál erösebb 
és hosszabb a farkbojt;'a. A száraz helyeket sze
reti s a nedvességet és hideget kevésbbé tűri, mint 
a ló. Főleg száraz és sós füvekkel táplálkozik 8 
a legsilányabb táplálékkal is beéri. Az olyan fü 
és széna, melyet a ló már megvet, neki még cse
mege. Megeszi a bogáncsot és a legkülönbözőbb 
szúrós bokrok és dudvák ehető részeit. Csak itala 
megválogatásában kényes, mert zavaros vizet 
nem iszik meg. Érzékei fejlettek; különösen ki
váló a hallása, ezt látása és azután szaglása kö
veti. Tapintása és izlelése úgy látszik kevésbbé 
fejlett. Értalmi tehetsége korántsem oly csekély, 
mint rendesen hiszik. Emléksző tahetsége kitűnő. 
Bár jámbor természetű, furfangos, néha alatto
mos, önfejű, csökönvös és makacs. Gazdájához 
sohasem ragaszkodik oly mértékben, mint a ló. 
50 éves kort is elér Nálunk a tavasz utolsó vagy 
a nyár első hónapjaiban párosodik; délvidéken 
egész éven át sárlik. A párzás u'án 11 hónapra 
— rendesen 290 nanot szokás számítani — a Sz.-
kanca eg5r (vagy ritkán két) tjliesen kifejlődött, 
nyitott szemmel születő csikót ellik. A csikót 5—6 
hónap múlva el lehet válnsztani. A Sz. húsát dél
vidéken eszik. Bőre szívós br;rt szolgáltat, melyet 
különösen a dobké^zítők becsülnek sokra. 

A mi szelid házi Sz.-unk valószínűleg az afrikai 
Sz.-tól (E. africanus Fitz.) és a vad Sz.-tól 
{Equu/t Onaqer Briss.) származik. Perzsiában és 
Arábiában, hol a Sz. nemesítésére nagy gondot 
fordítanak, még ma is felhasználják az afrikai 
Sz.-at és a vad Sz.-at a házi Sz. nemesítésére. Per
zsiában és Egyiptomban találjuk a legszebb házi 
Sz.-at s itt a Sz. szép, élénk, szorgalmas, kitartó 
és randkívül sokoldalúan használható házi állat, 
melynek bizonyos fajtáit lovaglásra is felhasz
nálják. A K.-i tájakon általában a legjobb Sz.-faj-
tákat naey gonddal és éppen olyan tisztán tenyész
tik, mint a legnemesebb lótörzseket. 

A Sz.-at már régi Hők óta szokták a lóval 
párosítani s a keresztezésből származott korcsot 
öszvér-nek nevezik, még pedig lóöszvér-nék 
(Equus mulvs), ha az apaállat ló és szamár-
öszvér-nek (Equus hinnus), ha az apaállat sza
már volt. L. Öszvér. 

Szamara, 1. aDnyepr 316 km. hosszú hajóz-
hatatlan bal mellékfolyója Harkov és Jekateri-
noszlav volt orosz kormányzóságokban. Most 
Ukrajnához tartozik. 

2. Sz., a Volga 561 km. hosszú bal mellékfo
lyója ; ered az Obscsij-szürtön és Sz. városnál 
torkollik. 

3. Sz. kormányzóság európai Oroszország DK.-i 
részében Kazán, Ufa, Orenburg, Uralszk, Asztra-
tón és Szaratov közt 103,788 km* területtel, (1920) 
2.819,969 lak. A Sz. folyó É.-i ós D.-i részre 
osztja, amaz túlnyomó részben kövér fekete föld-

Amely szó Sz alatt nincs 

bői áll; az Ural végső ágai nyúlnak belé; emez 
egészen steppo, kivéve az ÉK.-i részt, ahová az 
Obscsij-Szirt nyúlik be. Ny.-on a Volga a határ; 
a Nagy- és Kis-Uszent kivéve, a kormányzóság-
összes folyói beléje ömlenek. A lakosság nagy
oroszokon kívül mordvinokból, tatárokból, csuk-
csókból, teptyárokból, német gyarmatosokból stb. 
áll. A fő foglalkozás a földmlvelés és állatte
nyésztés. Vannak aszfalttelepei és kénes forrásai 
is. A gyárak közül a kiválóbbak a szeszégetők,. 
faggyúolvasztók és bőrgyárak. 

4. Sz., az ugyanily nevű kormányzóság és járás-
fóvárosa és érseki székhely, (1920) 175,633 lak., ki
kötővel a Sz.-n és Volgán. Sz. aVolga mentén egyike 
a legnagyobb kereskcdslmi helyeknek; fő helyo-
a Khiva, Bokhara és Taskent felé irányuló for
galomnak. 

Szamara-expedició, 1878. és a következő-
években Rosztovcev vezetése alatt a transzkaszpi 
vasút tervezetének megállapítása és az Ainu folyó-
haj zhatóságának kikutatása végett járt Ázsiában. 

Szamara:: g (Szemurang), az ugyanily nevű 
németalföldi residontie (5154 km3, 1.491.816 lak.) 
székhelye Jáva sziget É.-i partján, mocsaras sík
ságon, (1917) 96,660 lak., élénk kereskedéssel; 
jelentékeny rizs-, kávé-, cukor-, indigó- és bivaly-
borkivitel] ol. 

Szamárbogács, szamártövis, bordon v. gur-
don, töviskes lapu, szamárlapu, a. m. Onopor-
don (1. o.). 

Szamárformák (Asinus, állat), a Ló-félék (1. o) 
családjába tartozó lovak (Equus) nemének egyik 
alneme, melynek fajai abban különböznek az e 
n- mbe tartozó másik nmemtől, az igazi lovaktót 
(Equus) hogy farkuk csak a végén hosszú szőrű 
és hogy elüls"> láb úkon nincsen béka. E csoportba, 
tartoznak: a knlán v. dz^iggetáj (Equus hemio-
nus Pali.), az indiai vádló (E. onager Briss.), az 
afrikai Sz. (E. africanus Fitz.), a házi Sz. (E-
asinus L.), a kragga (E. quagga Gmel.) és a 
zeb. -a-fajok, mint az alföldi zebra (E. Burchélli 
Gray), a hegyi zebra (E zebra L.) és a zsinóros 
zebra (E. Grevyi Ou=talot). 

Szamárhát, a késői gót építészetben használt 
ív-alak. Tulajdonképen csúcsfv, melynek felső 
része kifelé van tnjlítva. 4 pontból szerkeszthető-
Az angolgó^ik^ban gyakran szerepel. 

Szamárhíd, 1. Pons asinorum. 
Szamárhurut, 1. Szamárköhögés. 
Szamaria, váro3,1. Samaria. 
Szamarinda, város, 1. Kutei. 
Szamaritánus, a Krisztus példabeszédei közt 

előforduló irgalmas Sz.-ról így szokták nevezni 
az irgalmas szívűeket, akik embertársaik baján, 
különbség nélkül törekszenek segíteni. A Sz.-egye-
sület oly társadalmi intézmény, amely feladatául 
tűzte ki az első segély nyújtását balesetekkor. 
Angliában és Németországban külön tanfolyamo
kon, ú. n. Sz. iskolákban képezik ki az egyesüle
tek e feladatra tagjaikat. Nálunk a Mentő-egye
sület orvos tagjai végzik e feladatot. 

Szamaritánusok (a talmudban : Kutim), Sza-
inaria lakossága. Mikor Szargón, az asszírok ki
rálya 722. Kr. e. Izraelországot elfoglalta, a régi 
főváros (Szamaria,) vidékén kolóniákat alapított. 
Az új telepítvényesek az otthon maradt i&raeliták. 
meg, 8 alatt keresendői ^V 



Szamárium 

közé elvegyültek és az Izraelországban dívott po
gány eleinektói átitatott monoteizmusra tértek. 
Az 536. Babiloniából visszatérő judaországi fog
lyok nem akarták a zsidó közösségbe felvenni és 
kirekesztették őket a jeruzsálemi templom újjáépí
téseink munkálataiból. Azóta állandó volt az ellen
ségeskedés a Sz. és a zsidók között. Kieszközölték, 
hogy Cyrus a jeruzsálemi templom telepítésére 
adott engedélyét visszavonja, de midőn a templom 
Dárius alatt mégis felépült, ők külön templomot 
építettek üarizim hegyén, a zsidóságtól elváltak, a 
szentírásból csak a pentateuchust ismerték el. 
A középkor elején sok szamaritánus élt Egyiptom
ban es Szíriában, ahol zsinagógáik is voltak, 
melyeket Justinianus császár 529. lerombolta
tott. Ma kevesen vannak. 1905-iki adatok szerint 
491 teOl ferli és 290 nő). Nabuluszban, a régi Szi-
cnem (1. o.) városában külön főpapjuk van. Nabu
luszban áll a zsinagógájuk, amelyben a régi ú. n. 
szamarit.inus írású pentateuchus is megvan. A Sz. a 
zsidókkal együtt ünneplik a szombatot és megtart
ják a körülmetélést. Nyelvük a nyugati arameus, 
az ú. n. szamaritánus nyelv, de vannak arab nyelvű 
irodalmi műveik is. 

ÜZi-márium (samarium), igen ritka, három 
Vvigyer̂ ekű kémiai elem, melyet Lecoq de Bois-
baudran fedezett fel a szamarszkit nevű ásvány
ban, előfordul az orthit es thorit ásványokban. 
Kémiai jele Sin(Sa), atomsúlya 150-4, fehér oxidja: 
Sin2Os nem olvasztható m<-g, hidrogénben vagy 
oxigénben való izzításkor nem változik, de savak
ban könnyen oldható és sárga, édeskés sókat ké
pez. Hidroxidja zselatinszerű, alkáliákban oldha-
tatkin s a levegőből szénsavat vesz fel. 

Ssam^rjárás, régi meggyalázó büntetés, mely 
szerint a bűnöst megfordítva egy szamár hátára 
tettek és a város utcáin végigvezették. Már a 
regi görögök is alkalmazták (onobatis), a közép
korban pedig általánossá vált. 

Szainarkand, 1. vidék (oblaszty) a közép
ázsiai turkesztáni volt orosz főkormányzóság 
DNy.-i részében, Szir-Darja, Pergana vidékek és 
Bokhara khánság közt, 87,560 km" területtel, 
(ísio) 1.169,900 lak.; most az orosz szovjet-köz
társasággal szövetkezett Turkesztán szocialista 
szabadállamhoz tartozik. D.-i részét magaB hegyes 
vidék alkotja, amelynek É.-i határa a 4500—5500 
m. magas Turkesztáni-kegység és D.-i határa a 
Hisszár-hegyseg (5—6000 in.). E két hegység közti 
területet a iázerafsan-hegyseg két részre osztja: a 
Szí raf=an és a Jagnaub völgyére. A hegyekkel 
borított területtől ÉNy.-ra fekvő rész dombos sík
ság. Mindenfelé nagy kiterjedésű, löszszel borí
tott teriiletek vannak. A Szir-Darja a K.-i határon 
folyik. Legfontosabb folyója a Szerafsan v. Zeraf-
snn mellékvizeivel, aminők a Jagnaub, Szanszar, 
Marian stb. Sz.-nak nagy szén-, grafit, ólomérc
telepei, azonkívül naftaforrásai és lazurkőbányái 
vannak, de nem igen bányásszák. Az éghajlat 
meleg és száraz ; az időváltozás hirtelen szokott 
bekövetkezni. A lakosok özbégek, tadzsikok, kir
gizek, arabok, perzsák és a városokban oroszok. 
A főfoglalkozás a földinívelés, amely azonban 
csak mesterséges öntözés mellett lehetséges. Az 
átlagos évi termés búzából 90 millió kg., emellett 
a rizs ós kukorica nagy mennyiségekben terem. 

Szamárköhögés 

Egyéb termékek a dinnye, szőllő, pamut. Az 
állattenyésztés (lovak, szarvasmarhák, juhok,, 
tevék, szamarak) virágzó. — 2. Sz. az orosz 
szovjet-köztársasággal szövetséges viszonyban 
álló Turkesztán szabad köztársaság székhelye, a 
Kara-Darja mellett. Két részből áll. Az 1871. 
alkotott orosz résznek, (1911) 81,810 lak., rendes, 
széles utcái, alacsony téglaépületei vannak. K.-en 
hozzá csatlakozik a citadella Timur egyik palo
tájának romjaival. A citadella mögött van a 
benszülöttek városa keskeny utcákkal, de számos 
régi, szép emlékkel (mecsetek, medreszék, Timur 
nejének sírján emelt mauzóleum, Timur sírja 
stb.). Sz. az ókorban Szogdiana tartománynak 
volt fővárosa; a görögök Marakanda névvel 
illették. Nagy Sándor állítólag földúlta. Midőn 
643. Szamár nevű arab a mohammedánus vallást 
itt elterjesztette, róla neveztek el ós a moham
medánus tudományosság középpontjává tették. 
883—1000-ig a szamanida dinasztiának volt 
székhelye. Dzsingisz khán elfoglalta 1219. Timur 
1369. székhelyóvó tette. Azután Bokharához 
tartozott, míg 1868. az oroszok birtokba nem. 
vették. 

Szamárkenyér (n5v.), 1. Echiiiops. 
Szamárköhögés, szamai hurut vagy hökhurut 

(pertussis vagy tussis convulsiva, Keuckhusten).. 
Heveny, fertőzéses betegség, mely a legzsengébb 
korú gyermeket is érheti, leggyakoribb az isko
láztatás éveiben, mert ekkor nyílik a legtöbb al— 
kíilom a fertőződésre, a betegség fertőzőképessége 
pedig igen nagy. Felnőttek ritkábban betegszenek 
meg. A Sz.-t mindenek szerint a Bordet-Gengou-
féle bacillus idézi elő, ez a bacillus a betegség
nek első heteiben a szájban fellelhető. A beteg
ség a fertőzéstől számítva 6—10 nap alatt fejlő
dik, csekély hurutos állapot mellett köhögésben 
nyilvánul, mely köhögés napról-napra fokozódik 
a hurut ellen alkalmazott óv- és gyógyintézkedé— 
sek ellenére. A köhögés izgatottá válik, éjszakán 
át erősebb és gyakoribb mint nappal és a 2-ik 
hétben sajátos jelleget ölt, melyről biztosan fel
ismerhető. Mély sikoltó belélegzés után gyors 
lökésszerű köhögésekkel történik a kilélegzés, ez 
így egynéhányszor ismétlődik, esenközben a be
teg elvörösödik, elkékül, szemei kiduzzadnak, míg 
hányással vagy köpet ürítésével a roham véget 
nem ér. A köpet az első hetekben üvegszerü nyák,. 
később nyákosgeny. A betegség rendszerint a 
3-ik héten éri el tetőfokát, azontúl enyhül, javul 
és normális lefolyásnál 5—6 hét leforgásával 
gyógyul. A Sz. ellen számtalan gyógyszert hoz
tak már javaslatba, de egyik sem igazi gyógy
szere a betegségnek. Szérummal is próbálkoz
nak. Ma a betegségnek diétás gyógyítása válik be 
legjobban. Óvni kell a beteget hurutos megbete
gedésektől, mert ilyenek társulása miatt szoktak 
egyrészt létrejönni a vészes légzőszervi szövőd
mények (hörgőhurut, tüdőlob), másrészt ezek miatt 
húzódik el a betegség igen gyakran akár több hó
napon át. Sok tiszta levegőt kell juttatni a beteg
hez. Klímaváltozás a betegséget nem gyógyítja. 
A táplálkozást és az álmot károsan befolyásoló 
görcsös köhögést idegcsillapító szerekkel enyhí
teni sikerül. A Sz. egyszeri kiállása a betegséggel 
szemben továbbra immunitást kölcsönöz. Sz, kiál-

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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lása után, sokszor még hónapok multán is, a légző
szervek hurutos megbetegedései esetén a Sz.-re 
emlékeztető jellege van a köhögésnek; ez már nem 
Sz. és mint ilyen nem fertőz. A Sz. fertőző képes-
-sége már a betegség vége felé megszűnik. 

Szamárlapu (növ.), 1. Tiissilago. 
Szamáröröm (növ.), 1. Onobri/phis. 
Számárra, város, BagdadtóíÉ.-ra 110 km.-re, 

•-a Tigris balpartján, mintegy 3000 lak., siita 
búcsújáróhely, nagyszerű mecsetekkel, siita isko
lákkal. A város nevezetessége óriási romterülete, 
ugyanis Sz.-t Harun al Rasid egyik fia, Mutaszim 
khalifa építtette 835. Kr. u. kölön székvárosul 
Szurra-man-ra-á néven, ami annyit jelent: 
bámulta, aki látta. A nagy fényűzéssel épített 
város csak 37 évig virágzott. 

Szamárszarvas (Odocoileus hemionus Raf., 
-íiiat), 1. Szarvas-félék. 

Szamarszkit, 1. Samarskit. 
Szamártej, az emberi tejet összetételére leg-

legjobban megközelítő állati tej; ezért egy időben 
különösen a franciák igyekeztek meghonosítani 
•csecsemőtáplálási célokra. 

Szamártej (növ.), 1. EupJiorbia. 
Szamártövis, több, rendesen szúrós növény 

népies neve : Trapa natans (súlyom), Eryngium 
campestre (ördögszekér), Ononis spinosa (tövi
ses iglic), Xanthium spinosum (szerbtövis). 

Szamárünnep (festum asinorum), egyes, kü
lönösen francia templomokban a középkorban 
szokásos népünnep. Aszerint, amint Krisztus be
vonulását Jeruzsálembe vagy a szent család fu
tását a szamáron jelképezte vagy Bálaám sza
marára vonatkozott stb., különbözőkópen és kü
lönböző időben folyt le. Az egyház kezdettől fogva 
azon volt, hogy a Sz.-et eltörölje, de hiába. Fen-
maradt egész a XV. sz.-ig, amidőn Clemangis 
Miklós irata De novis celebritatibus non instituen-
•dis és különösen a baseli zsinat annak teljesen 
véget vetett. V. ö. Wetzer-Welte, Kirchenlexikon 
(IV. k. 1403—8. old.). 

Szamasz, babiloni-asszír napisten, az «ég és 
föld nagy birája». Kultuszának főhelyei voltak 
Babiloniában Larzam és Szippar (Heliopolisz, 
JBerusszosz mellett). 

Szamatraki, 1. Szamotráké. 
Szamavéda, 1. Szanszkrit nyelv és irodalom. 
Számbabonák, 1. Szám. 
Szambák (növ.), 1. Jasminum. 
Szambaki (Camba-qui, CascarinJias, a tupi 

^v. guarani nyelvben a. m. «szemétrakás»), kagyló-
házak, továbbá hal- és emlősállatmaradékok réte
ges felhalmozódása, amelyek gyakran fordulnak 
elő Santa Catharina, Parana, Sao Paulo és Rio 
Grando do Sul brazíliai államok tengerpartján. 
Emlősök és madarak maradékai ritkán találha
tók; emberi csontvázak azonban gyakran, de 
többnyire rosszul fentartva, továbbá kőeszközök 
is. Érdekesek a serpenyőszerűen bevájt gránit
darabok, melyek valószínűleg gabonaőrlésre szol
gáltak. V. ö. V. den Steinen, Sambaqui-Unter-
suchungen in der Provinz Santa Catharina (Zeit-
schr. für Ethnologie, Berlin 1887). 

Számbárszarvas (Busa unicolor Bechst. = 
Cervus aristotelis Cuv., .íiiat), a Szarvas-félék 
családjába tartozó szarvasfaj. Alapszíne sötét 

136 — Számelmélet 

feketésbama; álla vöröses fáhér, barna foltokkal; 
felső ajka szürkésfehér. Agancsa rondesan csak 
hat bogú, de Dél-Indiában gyakoriak az olyan 
példányok, melyeknek agancsa három részre 
ágazó koronával bír; az agancsok hossza átlag 
(a görbületük mentén mérve) 90 cm., de vannak 
100—120 cm. hosszúak is. A test teljes hossza 
2-1—2-4 méter, melyből kb. 30 cm. esik a farkra; 
vállmagassága l-25—1"35 métor. Hazája brit 
Kelet-India, Burma, Sziám, a Maláji-félsziget egy 
része; a Himalájában 3000 m. magasban is m3g-
található. Az erdős, dombos ós hegyes vidéket 
szereti. Nappal elrejtőzik; éjjel legel, néha nagy 
falkákban. Húsa kemény, de jóízű. 

Szambává, sziget, 1. Szumbava. 
Számbeli, 1. Numerikus. 
Szambezi, afrikai folyó, 1. Zambezi. 
Szambhar, nagy sóstó Dzsaipur és Dzsodpur 

brit-indiai hűbéres államok Radzsputana tirto-
mányában. A Didvana, Paeopadra és Phalodi ta
vakkal együtt bérbevette (1870) az angol kor
mány és mintegy 429.000 munkással bányásztatja 
a sót 18 millió korona évi tiszta jövedelemmel. 

Szambúka (lat. Sambuca, gör.: aaapj/.rj), az 
ókorban egy kisebb hárfaszerü hangszer neve. 
A középkorban a symphoniát (= dudát) S.-nak is 
nevezik, valamint a forgólantot (S. rotata.) 

Számé, a görög hőskorban és Homeros Ody sszeá-
jában a mai Kefallénia (1. o.) neve. Keleti partján 
volt egy S. nevű város is. 

Szameednam (Same adnám) a benszülöttek 
nyelvén a. m. Lappföld (1. o.) 

Számellenörzés, az a működés, amelynél fogva 
meggyőződést szerzünk arról, vájjon a gazdálko
dással megbízottak a gazdaság intézésében a meg- ; 
bizásnak megfelelően a gazdaság érdekei szerint 
jártak-e el, nem történtek-e jóhiszemű tévedések, 
v. rosszhiszemű eltérések a számadásban. A Sz. v. ! 

efó';?eíes(práventiv)v.2<í07a<7os(deteetiv) s karöltve 
járván a számvitellel (1. o.), mely az ellenőrzést le
hetővé teszi, eszközei a számviteléivel azonosak. í 
Ami a Sz. szerveit illeti, az államháztartásban a Sz. 
legfőbb hatósága a legfőbb állami számvevőszék, 
mint az országgyűlés szakszerve a kormány egész 
gazdálkodásának ellenőrzésében; a kormányzat 
és közigazgatás körében a számvevőségek telje
sítik a Sz.-t. A székesfőváros szervezetében a fő
számvevő foglal el némileg hasonló állást ahhoz, 
melyet az állami szervezetben a legfőbb állami 
számvevőszék betölt. Egyebekben az önkorm íny-
zati szerveknél is a számvevőségek (számtartósár 
gok) azok, melyek a Sz.-t ellátják. 

Számelmélet, az analizisnak egy része, mely 
az egész számok tulajdonságaival s főképen és 
általában minden olyan matematikai feladattal 
foglalkozik, amelyben csak egész számok fordul
hatnak elő. Néha egyszerűnek látszó tételei csak 
nehezen bizonyíthatók be. így pl., feltéve, hogy 
a és b két relatív prímszám, akkor érvényes az a 
tétel, hogy x-nek végtelen sok egész számú értéke 
van, mely mellett az ax-\-b kifejezés prímszám 
lesz. Ezen tételnek bebizonyítása sokak sikertelen 
kísérlete után DiricMet-Wk sikerült, de csak az 
újabb analízis minden segédeszközének felhasz
nálásával. A Sz. alapvető tételei a számok oszt
hatóságáról már Euklidesnél megtalálhatók. ASz. 

Amely szó Sz alatt nincs meg. S alatt keresendői 



Szamfara — 337 — Számjegy-

sok szép tételét állította fel Fermat, ezek rész
ben még bebizonyításukra várnak. A Sz. rend
szeres felépítésére igen sokat tett Euler, aki 
többek között a négyzetes maradékok elméletét 
állította fel. Említhető Legendre, de különösen 
Gauss, aki a négyzetes alakok elméletét fejtette 
ki. Idevágó működésük alapján felemlítendők: 
Jakobi, JJirichlet, Kronecker, Dedekind, aki 
minden számot ama számok összeségével pótol, 
amelyek vele oszthatók s az ekként talált végte
len számkomplexumokat ideálok-nak nevezte. 
Ujabban a geometria tételeit is felhasználják a 
Sz. céljaira. (L.Minkowsky: GeometriederZahlen, 
Leipzig 1896.) Idevonatkozó nevezetesebb művek: 
Legendre, Thóorie des nombres; németre fordí
totta Maser. 2 köt., Leipzig 1893); Dirichlet, Vor-
lesungen über Zahlentheorie (Átdolgozta Dede
kind. 4. kiad., Branschw. 1894); Sommer, Vorle-
sungen über Zahlentheorie (u. o. 1907.) Hazai iro
dalmunkban König Gyulának vannak idevágó 
•értekezései. 

Szamfara, Szokoto afrikai birodalom hűbéres 
állama a Szudánban, több népből álló vegyes la
kossággal. Főhelye Kaura. 

Számfejtés. Kétféle Sz.-t ismerünk: a közigaz
gatási és a pénztári Sz.-t. A közigazgatási Sz. 
megelőzi az utalványrendeletek (fizetési megha
gyások) kibocsátását és jelenti azt a műveletet, 
amelynek során a fennálló törvények, szabály
rendeletek, utasítások, szerződések stb. alapján 
előbb számszerűen kifejtik azokat a kellékeket, 
amelyeket a kibocsátandó utalványnak tartal
maznia kell. A pénztári Sz. célja, támogatni és 
előzetesen ellenőrizni az utalványrendeletek (fize
tési meghagyások) tényleges foganatosítását. A 
pénztári Sz. ennélfogva a fizetést előzi meg köz-
vetotlenül. A Sz. teljesítésére általában a szám
vevőségek (1. o.) vannak hivatva, a pénztári Sz.-t 
azonban azokon az állomásokon, ahol megfelelő 
számvevőség nincsen, maguk a foganatosító hi
vatalok (pénz- és raktárak) s itt az ellenőrök 
sa esetleg beosztott segédszemélyzettel együtt lát
ják el. Némely helyen (pl. pénzintézeteknél stb.) a 
pénztári Sz. teljesítése végett rendszeresített szer
vek «számfejtőség» elnevezés alatt működnek. A 
közigazgatási Sz. az illető ügyiratokon, a pénztári 
Sz. pedig a fizetési okmányokon (nyugta, ellen
nyugta) talál kifejezést, a számfejtő aláírásával 
és pecsétjével ellátott záradék alakjában. 

Számfeletti, a rendes pl. hivatalnoki létszá
mon felül alkalmazott hivatalnok, aki üresedés 
esetében a rendes létszámba lép. 

Szamhara, keskeny és homokos tengerpart 
Abesszínia É.-i vége és a Vörös-tenger közt. Szá
mos lávadomb takarja; állandó folyású vize nin-
•csen. Lakói a nomadizáló sohók, a bedzsák egyik 
törzse. Eritrea olasz gyarmathoz tartozik. 

Számhúzás, 1. Sorsjáték. 
Számi bej, teljesebb nevén Sz. Frascheri, albán 

eredetű török író és tisztviselő. Főleg mint szótár
író tett nagy hírnévre szert és ide tartozó munkái 
mai napig is a leghasználhatóbbak. 

Számjátékok azok, melyekben számok, vagy 
szavakba burkolt számtani feladatok szerepeinek. 
Számos ilyen játék leírása fordul elő Mikola Sán 
dor Mathcmatikai szünórák című könyvében. 

Számjegy, a számok jelölésére szolgáló Sz.-ek 
eredete az írás keletkezésének idejében keresendő. 
A legrégibb egyiptomi számjelek számképek vol
tak. A következő fokon a számnevek kezdőbetűit 
használták a számok jelölésére. így Indiában, 
ahol kilenc betűt használtak az egyesekre, kilen
cet a tízesekre és külön jelet a 10-re és 100-ra. 
Ilyen volt a régi görög számírás is, az ú. n. lieri-
diani számjelek. A következő fokon, mely azon
ban csakis az írás fejlődése szempontjából mond
ható magasabb foknak, az abc betűit használták 
bizonyos sorrendben a számok jeléül. Ez az eljá
rás valószínűleg zsidó eredetű; de meglehet az 
is, hogy a görögöktől való, akik az előbbi jelölés 
mellett már ezt is használták a Kr. e. 3. század kö
rül. Az izraeliták 21 betűvel jelülték a számokat 
1-től 400-ig. Később hozzávették még öt betűnek 
második (a szó végén előforduló) alakját és így 
betűikkel jelölték a számokat 1000-ig. Ugyanígy 
jártak el az arabok is. A rómaiak számjelei rész
ben szintén a számnevek kezdőbetűi. A számje
lekből magukat a számokat különböző módokon 
alkották meg. A jelek egymás mellé (vagy a kí
naiaknál egymás alá) illesztésénél a nagyság 
szerinti sorrend volt az irányadó és alkalmaz
ták az összeadás, kivonás és szorzás műveletét. 
A legelső fokon csakis az összeadás művelete 
szerepelt, az ú. n. juoctapozició elve, amennyiben 
a számképeket egymás mellé illesztették: 11 = 2, 
| | | = 3 stb. Ehhez járult a muliiplikáció elve 
különféle alakban. Szíriában a számjel fölé tett 
ponttal jelölték a tizszerezést, jobbról tett vessző
vel az ezerszerezést, két vesszővel a milliószo-
rozást, a rómaiak a számjel fölé tett vonással 
az ezerszerezést, a babilóniaiak, feniciaiak, gö
rögök stb. pedig némelykor a számjel elé tett ki
sebb számmal fejezték ki a sokszorozási. A 
régi görög jelölésben a II-be illesztett A 50-et 
jelentett, a II-be illesztett 11 500-at. Magában 
áll a számlrás történetében a rómaiak szub-
sztrakcio'-elv&, mely abban állott, hogy ha a szám
jel előtt kisebb értékű számjel állott, az kivo
nandó volt a nagyobból. így pl. í = IV; de ezt 
csakis akkor használták, ha félreértésre nem adott 
alkalmat. A számlrás mai alakját egy csekélynek 
látszó, de valóságban rendkívül fontos indiai fel
fedezésnek köszöni: annak, hogy a helypótló 0 jelet 
bevezették. Ezt a zérust a görögök és az izraeliták 
még nem használták. Európába az arabok révén 
jutott a XIII. sz.-ban, de általános elterjedését 
csak a könyvnyomtatás feltalálásának köszön
heti. A 0 jelnek köszönhetjük, hogy ma minden 
számot a számjelek egyszerű egymás mellé illesz
tésével kiirhatunk. A kiírásnál a szorzás és össze
adás elve érvényesül. Az 1, 2 , . . . 9 az arab abud-
sed első betűiből fejlődtek mai alakjukba; ezért 
mondhatjuk joggal maiszámirásunkat indiai arab 
számírásnak. A jegyek alakja természetesen csak 
többféle átalakulás után lett a maivá. Maguk az 
arabok is két kölönböző alakot használtak, mást 
a nyugatiak (az ú. n. gobar Sz.-eket) s mást a 
keletiek. A törtszámok írása is igen lassan fejlő
dött. Egyiptomiak és görögök csak olyan törte
ket használnak, melyek számlálója: 1, az ú. K. 
törzstörteket és ezekből állították elő a többit. A 
rómaiaknak külön jelük volt a tizenkettedrészekró. 

Sémi Nagy Lexikona. X VII. löt. 
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de a inai törtjelölés sokkal későbbi korból való. 
A tizedes törtek feltalálásának ideje sem állapít
ható meg egészen pontosan. A négyzetgyök kivo
násánál Sevillai János a XII. sz.-ban már úgy járt 
el, hogy bizonyos páros számú 0-t függesztett a 
számhoz, miáltal a gyököt tizedes törtekben kö
zelitette meg (de azért még is szexagezimális rend
szerben számította ki). Sinus-táblázat készítésénél 
először alkalmazta Bilrgi (1552—1642). A tizedes 
vesszőt Kepler vezette be, a tizedes törtek rend
szeres tanát, a helyértéknek az egyesektől jobbra 
való megállapítását stb. Stevinnek köszönjük, aki 
La lisme c. müvében 1585. ismertette. A tizedes 
vesszőt nem ismeri, hanem a tizedes jegy mellé 
köröcskét tesz, amelybe a tizednél 1-et, a század
nál 2-t stb. ír; de tulajdonképeni elterjedésü
ket a tizedes törtek és ezzel a teljes tízes rend
szerű számírás csakis új mértékeinknek köszön
hetik. 

Szam-jeli, szél, 1. Számum. 
Számkhja, 1. Ind filozófia. 
Számkivetés. Szabadságkorlátozó büntetés, 

amely ha az országból történik: száműzés, ha az 
ország területén levő valamely községből történik: 
kitiltás néven szerepel. 

Számla. A könyvelésben a Sz. (Conto) az a 
célszerűen berendezett feljegyzési mód, amely sze
rint az üzleti eseményekkel kapcsolatos vagyon
változások és azok eredményeinek adatait csopor
tosítják. Mivel minden vagyonváltozás és minden 
üzleti eredmény csak kétféle lehet (növekedés v. 
csökkenés), a Sz. forma szerint egy a középen 
kettéosztott feljegyzési ív, melynek két oldalán 
az ellentétes változásokat vezetik be. Azokat a 
számlákat, amelyeken a vagyonrészek változásait 
jegyzik fel, vagyonrészszámláknak (pénztár-Sz., 
váltó-Sz., folyó-Sz., ingatlan-Sz., berendezés-Sz., 
árú-Sz. stb.), amelyeken pedig a változások követ
keztében keletkezett eredményeket tüntetik fel, 
eredményszámláknak <kamat-Sz., jutalék-Sz., 
költség-Sz., személyzetflzetés-Sz., házbér-Sz. stb.) 
nevezik. 

A vagyonrész-Sz. forrná ja a következő: 

A most jellemzett számlák az ú. n. kettős könyv
vitelben a főkönyvben szerepelnek és így a fő
könyv a vagyonszámlákon az összes vagyon
elemek kezdő értékét, azok évközi növekedését és. 
csökkenését, valamint a záró értékét tünteti fel, 
az eredményszámlákon pedig a vagyonváltozások 
folytán az év folyamán létrejött nyereségeket é& 
veszteségeket. Mivel a kereskedelmi törvény elő
írja azt, hogy a könyvelésnek az üzlet menetét 
is fel kell tüntetnie, minden üzletesemény első-
sopban egy idősorrendben vezetett, ú. n. alap
könyvbe kerül be (Pénztár-, Előjegyzék-, Be
érkezett számlák könyve, Elküldött számlák 
könyve stb.). Csak az alapkönyvekbe bevezetett 
tételek kerülnek rá a főkönyv számláira. Mivel a 
könyveket évenként le kell zárni és újból meg
nyitni, ezekre a műveletekre alkalmazzák a 
Mórlegszámlát (Bilanz), melyen az aktívákat és 
passzivákat ós a Veszteség-, Nyereség-számlát 
(Eredmény-Sz., Verlust- und Gewiiiii-Kontoj,. 
melyen az üzleti hasznot ós költségeket tüntetik 
fel. Az ú. n. Tőke-Sz. (Kapital-Konto) a meg
nyitáskor a kezdő üzleti tőkét (aktívák ós passzí
vák különbözetét), zárlatkor az időszak végén, 
fennálló tőkét tünteti fel. Közkereseti és betéti 
társaságoknál minden tagnak van tőkeszámlája,, 
részvénytársaságoknál ú. n. Részvénytőke- vagy 
Alaptőke-Sz., szövetkezeteknél Részjegytőke-Sz. 
szerepel. Mivel a rendszeres elszámolás céljából 
minden ügyféllel kötött üzletet az ő nevén veze
tett számlán kell nyilvántartani, nagyobb válla
latoknál sok százra és ezerre megy az ily számlák 
száma (Szemólyszámlák, Folyószámlák, Personeu-
Konto, Konto-Korrente, Saldo-Konto) és ezért 
külön könyvben (Folyó-Sz.-könyv) szokták ezeket 
együtt tartani. Azáttekinthetés szempontjából még 
ezeket a könyveket is csoportosítják adósok
számlái, hitelezők-számlái, belföldi számlák, kül
földi számlák, vagy egyszerűen ábécé szerint, 
számlák A—K-ig és számlák L—Z-ig, stb. 

Sz. a kereskedelmi életben az a jegyzék, mely
ben a szolgáltató fél a vevő féllel szemben köve
telését számszerűen összeállítja. A számlával 
annak kiállítója elismeri, hogy nagyobb v. több 

Pénztárszámla 

Az eredmény-Sz. formája a következő : 
TARTOZIK Kaniatszámla 

Amely szó Sz alatt nincs meg;, S alatt keresendői 

TARTOZIK KÖVETEL 

KÖVETEL 
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követelése nincsen, viszont a másik fél a Sz. át
vételével, Hl. innak elismerésével egyszersmind 
a tartozás fennállását igazolja. 

Számlaadó* Számlák, amelyeket a kereske
dők vagy iparűzók saját üzletükből származó 
követelések Iránt egymásközt vagy más sze
mélyek részérő kiállítanak, tekintet nélkttl arra, 
vájjon azokban a kiegyenlítés bizonyíttatik-e 
vagy nem, ós vájjon a kiállítók azokat névalá
írással ollátták-e vagy nem, pénzügyminiszteri 

. rendelettel megállapított értékű bélyeggel látan
dók el. Ha pedig a számlák közpénztárhoz ki
fizetés végett nyugtatvány gyanánt nyújtatnak 
bo, azoktól mint nyugtatványoktól a II. fokozat 
szerint járó bélyegilleték rovandó le. A felra
gasztott bélyegjegyet a számla egyik tótelével 
kell átírni, a kelettel vagy címmel történt átírás 
nem elegendő. A bélyegilleték (számlaadó) lero
vásáért a kiállító és elfogadó egyetemlegesen 
felelős. Mulasztás ill. szabálytalanság a meg
rövidített illeték 50-szores összegével büntettetik. 
L. még Forgalmi adók. 

Számlakivonat, (németül Rechnunqsauszug, 
franc, extráit de compte, ol. estratto Ael conto), 
a könyvelésben szereplő valamely számlának 
szószerű leírása. A Sz.-ra szükség van az 
egymással összeköttetésben levő felek elszámolá
sainak összohasonlításáre. így pl. a bankok 
negyed-, ill. félévenkint küldenek feleiknek 
Sz.-ot, melyben egyszersmind az időközi kamato
kat és költségeket is elszámolják. Sz.-ra szükség 
van peres esetekben, amikor a perlés alap
okmánya a Sz. Ugyancsak Sz.-tal kell pl. a tör
vényszéken igazolni a részvénytársasági alaptőke 
befizetett voltát stb. A Sz. vagy egyszerű leírása a 
számlának, vagy közjegyzőileg hitelesített má
solata aszerint, amint azt a Sz. elkészítésének 
célja megkívánja. 

Számlakönyv. A könyvelésben Sz.-nek nevezik 
a főkönyvnek azt a részét, melyben a személy
számlák foglaltatnak. Máskép folyószámlakönyv 
a neve (1. Számla). Hasonlóképen Sz.-nek nevezik 
azt az előjegyzókszerű idősorrendben vezetett 
könyvet, melybe a céghez érkező (Beérkezett Sz.), 
ill. a cégtől elküldött (Elküldött Sz.) számlákat 
sorrendben bevezetik. Végre Sz.-nek nevezik még 
gyakran a Számlamásolati könyvet is, melybe 
az elküldött számlákat átírják. 

Számlálás, az emberi lélek amaz egyszerű 
működése, mely az egymásután következő jelen
ségek, vagy egymás mellett levő tárgyak mellé 
az egyet rendeli és ezen egységekből az egymás
után következő számokat, a természetes számsort 
építi fel. Az így keletkező számok a sorszámok, 
amelyek az illető időbeli v. térbeli szemlélet sorára 
vonatkoznak. Az utolsó sorszám független attól, 
hogy az illető szemléletek minő sorrendben merül
tek fel a lelkünkben, azért ez, mint e véletlen sor
rendnél változatlan, a jelenségek összességéhez 
tartozik, az egyesek számát szolgáltatja és mint 
ilyen töszámnak tekinthető. 

Számláló, 1. Tört. 
Számláló deszka, pénzverdékben használatos 

deszka, melynek mélyedéseiben 100 v. több érem
darab fér be. A számlálás ezek segítségével sokkal | 
gyorsabban történhetik. I 

Amely szó Sz alatt nincs 

Számlálók, 1. Elektromos fogyasztásmérői:. 
Szammael, a zsidó apokaliptikus irodalomban 

és mondákban gonosz angyal, aki az embereknek 
ártani és őket istennél bevádolni törekszik. Mint 
az ördögök feje is szerepel. 

Számnevek (Numeralia). Számnév a nyelv
tanban az a beszédrész, mely számot, mennyiséget 
fejez ki, még pedig vagy határozottat: egy, kettő, 
tíz, vagy határozatlant: sok, több, elég, kevés stb. 
A közönséges Sz.-ekből vannak képezve a sor
számok, melyek egy-egy sorban jelölik ki vala
minek a helyét, pl. első, második, harmadik-
utolsó. Az első és utolsó kivételével a sorszámok, 
nak -d a képzőjük, csakhogy ezt most rendesen 
még -ik képzővel toldjuk meg, pl. harmad nap, 
negyedrész, öt-ö-dik, hat-odik, századik, ezredik. 
Vannak a Sz.-nek még másféle származékai és 
összetételei is; pl. az ilyen határozók: egyszer, 
kétszer; másodszor, harmadszor; százszorta., 
sokszorta; továbbá az ilyen melléknevek: két
szeres, háromszoros; kétféle, háromféle; kettős, 
hármas. A számnevek egyezése fontos a nyelv
rokonság bizonyítékai közt. 

Szamnitok (Samnites, rövidítve a Sabinites-
ből), hatalmas ókori nép Alsó-Itáliában, mely 
hosszú és makacs háborúkat viselt Róma ellen, 
mlg végleg el nem pusztult. A szabell-törzshöz 
tartoznak, maguk is a szabinoktól (1. o.) eredtek, 
s a tőlük legyőzött oszkusok nyelvét fogadták el. 
Földjüknek Samnium a neve, melyet legnagyobb 
kiterjedésekorLatium, Apulias, Lucania, valamint 
az Adriai- és Tirréni-tenger határoltak. Hódító és 
rabló portyázásaikkal betörtek a szomszéd terüle
tekre; csak Capua állott ellen és Rómát hívta 
segítségül. Ennek parancsoló szava sem birta 
azonban a Sz.-at visszavonulásra s így keletkezett 
az első szamnit háború (Kr. e. 343—341), melyet 
még három hosszú és véres küzdelem követett 
(l. Római birodalom története). A megcsappant, 
erejű Sz. a szövetséges háborúban (91—88) is küz
döttek Róma ellen, az első polgárháborúban pedig 
(83) a Marius-pártiak oldalán harcoltak, de Sulla 
győzelme és kegyetlen mészárlása (82) következ
tében a nép és földje teljesen elpusztult. V. ö. 
Burger, der Kampf zwischen Rom nnd Samnium 
(Amsterdam 1898). 

Szamoa-szigetek (Samoa, Hajós-szigetek, 
Navigatorok), Polinézia egyik szigetcsoportja 
a Nagyoceánban, BK.-re a Fidzsi-szigetektől, 
3260 km' teriilettel, (1921) 36679 lakossal, akik 
közül 2026 fehér (1035 angol, 402 német, 292 
amerikai). Három nagyobb szigetből (Szavai 1707 
km', üpolu 838 km2, Tutuila) és több kisebb szi
getből áll; ezek egy korallsziget kivételével vul
káni eredetűek. A szigeteket korallszirtek veszik 
körül, van két jó kikötőjük: Apia és Pago-Pago. 
Éghajlatuk tropikus. Az esőzés rendkívül bő 
(2800 mm. évi csapadék). A fehérek jól tűrik 
levegőjét. Állatvilága szegényes; emlősei csak 
egér- és denevér-fajták. Szavai és Upoln a háború 
előtt német birtokok voltak, a kisebb szigetek 
részint az Északamorikal Egyesült-Államok, ré
szint Anglia birtokához tartoztak. A volt német 
birtokok most Űj-Zéland kormányzata alatt álla
nak. A benszülöttek, akik már nagyrészt keresz
tények, szép termetűek, értelmesek (1. Szamoai 
meg, S alatt keresendő! g2* 
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férfi és nő képét az Ausztráliai nép fajok színes 
mellékleten, 15—16. sz.) földuiívelóssel, halászat
tal foglalkoznak, termelnek tárót, jamgyökeret, 
batátot, dohányt, kevés kávét és kakaót, kókusz-
pálmát. 

Története. A Sz.-et 1722. fedezte fel Boggeveen 
hollandi tengerész, de csak 1830 óta kezdődött 
azoknak tudományos kikutatása. Lakói eleinte 
kisebb falvakban törzsfönökök alatt éltek, ké
sőbb egy király (üli) alatt egyesültek, ki a törzs-
főnökük tanácsától (tupu) függött. 1879-ben Mali-
eota törzsfőnök csapott fel «királynak». Ez az 
északamerikai Egyes. Államokkal, Németország
gal és Angliával szerződéseket kötött és átengedett 
néhány kikötőt szénállomásnak s megengedte, 
hogy Apia kikötővárost e három nagyhatalom 
konzuljai kormányozzák. Utódát, Laupepát 1887 
aug. a németek elfogták és letették. Ezután Ta-
masese és Mataafa törzsfőnökök vetélkedtek a 
királyi hatalomért. 1889 jún. az említett három 
hatalom Mataafát ismerte el uralkodónak s a 
Sz.-et közös védelem alá helyezte. A további ver
sengéseknek és polgárháborúknak az 1899 dee. 
2-án kelt angol-német-amerikai szerződés vetett 
véget. Eszerint Németország megkapta Upolu és 
Szavai szigeteket, az Unió Tutuila szigetet, 
Anglia pedig a Salamon-, Tonga-szigeteket és 
Niuet. A világháború kitörése, után 1914 aug. 
29 az angolok megszállották Ápiát, Német-Sz. 
főhelyét. 1919. máj. 8. Parisban a nagyhatalmak 
tanácsa a német birtokokat Új-Zélandnak (köz
vetve tehát szintén Nagybritanniának) ítélte oda. 

Szamóca (nűv. Fragaria L., földi eper ; 1. a 
szines képmellékletet). A Rosaceae családba tar
tozó genusz, melynek 8 faja főleg az északi mér
sékelt övön honos. Virágjuk kétivarú, öt tagú, 
mintegy 20 porzóval és sok termővel. Utóbbiak
ból makkocskák lesznek, amelyek a gyüinölcs-
szerüen elhusosodott színes, nedvdús vacokba 
vannak mélyítve. Indákkal terjednek. Szárnyas 
levelük többnyire hármas. Nálunk három fajuk 
honos. — Erdei Sz. (Fragaria vesca L.). levelei 
felül és kocsánya rásimuló, puha szőröktől moly
hos, kettős csészéje viritás után hátra hajlott. — 
Csattogó Sz. (Fr. collina Ehrh.), elálló szőrök
kel 8 a termésre rásimuló csészével. Kerti Sz. 
(Fr. elatior [Thuill.] Ehrh.), elálló sz-. rökkel ós 
viritás után elálló vagy gyengén hátrahajló csé
szével ; néha kétlakú. Az utóbbinak számos vál
tozatáttermesztik. Termése valamennyinek élvez
hető. Egyes idegenföldi fajok, mint az ananász 
Sz. (Fr. grandiflora Ehrh.), a málna Sz. (Fr. 
virginiana Ehrh.), a chilei Sz. (Fr. chiloensis 
Ehrh.), nagy gyümölcsű, kedvelt kerti fajok. 

Szamócafa (növ.), 1. Arbutus. 
Szamócatermés (növ.), 1. Folycarpium. 
Szamogirok, tunguz nép Kelet-Szibíriában, 

eredeti hazája a Góbi sivatag kínai nyelven niaig-
lan Szamonak nevezett része. 

Szamogitia (Samaiten), 1. Samogitia. 
Szamojéd félsziget, 1. Jalmai. 
Szamojédok. SMmojéd állítólag orosz csúfnév 

(kannibál), do inkább a Szame edmom azaz Lapp
föld oroszos eltorzulása; neve a rokon, bár külön 
nyelvű s mongoloid népek egyik uráli ágának, 
mely a finn-ugorral magát chasava-rmk mondja. 

A Jeges-tenger partvidékén, a Fehér-tengertől a 
Chatanga-öbölig él szétszórva mintegy 20 ezer fő
nyi tömeg. Javarésze Archangelszk vidékén és Szi-
bíria többi, mintegy a 44°-ig terjedő területén. Négy 
főágra oszlanak: 1. joarák, jurákok, 2. tavgi v. 
avami, 3. jenisszei, 4. osztják Sz.-ra. Turkvérrel 
elegyedett Sz. még a szojotok, túlnyomóiaga mai 
kínai területen, ahol ullangai néven szerepelnek; 
továbbá a jis-kisi, sor, kojbal, karagaz, kamaszi-
nei, mator stb. a Szajan hegységben és Jenisszei 
mentén szétszórt törzsek. Névszerint oroszhitüek, 
de valójában még ragaszkodnak pogányhitükhöz, 
sámánjaik (tadebi) a nagy Nuinnak lovakat áldoz
nak. Nyelvüket ismertette Castrén (Petersburg 
1854—57), majd F. Müller (Wien 1882). Néprajzi 
vázlatokat adott Sommier: Un estate in Sibiria 
(Firenze 1885), Jackson: Among the Sainoyads 
(London 1895), hazánkfiai közül Budenz J. és 
Halász Ignác a Nyelvtud. Közleményekben. 

Szamokov, bolgár város, 1. Szamakov. 
Számolás, 1. Számvetés. 
Számológép (1. a képmellékletet), mechanikai 

készülék a négy számolási alapmüvelet elvégzé
sére. A rómaiak ú. n. számolóasztalt használtak 
(Abacus), ezen párhuzamos sorrendben eltolható 
gombok voltak elrendezve, melyek a sorok állása 
szerint egyet, tizet, százat stb. jelentettek. Ezekkel 
a gombokkal úgy számoltak a rómaiak, mint mi az 
arab számjegyekkel. Ugyanezen elven alapszik a 
japániaknál használatos Soroban nevű és az orosz 
Stoshotüi elnevezésű számolódeszka, amely azo
nos a nálunk is az elemi iskolában használt Sz.-pel, 
melynek 10 huzalán 10—10 eltolható golyó jel
képezi a Bzámokat. Ezen csoportba tartozik a 
Nepper-féle osztást és szorzást megkönnyítő szá
moló-léc is. 

Hosszú számsorok összeadásának megkönnyí
tésére szolgál az összeadó pecek (1. ábra). Hasz
nálatnál az összeadandó számokon vezetve hegyes
végű részét, a számnak megfelelően annyira be
nyomjuk a hüvelybe, míg az e mutatót a kivánt 
számot mutatja. Ha most a nyomást megszün
tetjük, úgy a b rugó a vezetőrészt vissza kinyomja, 
miközben a c fogaskerék a számoknak, illetve a 
vezetórész benyomásának megfelelő számú fogak
kal elfordult es a belső hüvelyt, melyen 1—700-ig 
menő számok láthatók, szintén megfelelően elfor
dította. Az összeadás eredményét az /'mutató jelzi. 

Nagyobb igények kielégítésére szolgál a máig 
használatos logaritmus számolólénia, melyet 1H20 
táján az angol Gunter — iHerford 1581—1626) 
Gunter-skálának is nevezik, — szerkesztett. 
Ez egymásba tolható lécekből áll, melyek az elto
lásnak megfelelően mutatják a számok logarith-
musát. így aztán az összes számmüveletek elvé
gezhetők. E számolólóc segélyével hatványozni 
ós gyököt vonni is lehet; gyakran bizonyos súlyok 
és mértékek átszámítására használják. A tárcsa
alakú Sz.-en az egymásba tolható léceket az 
elforgatható tárcsák helyettesitik. A tulajdon-
képeni Sz.-et az Arithmometer-t 1642. Pascal 
szerkesztette (1. 2. ábra). Ennek berendezése az 
akkori pénzegységnek megfelelő volt, mivel fő
leg pénzösszegek összeadásának megkönnyítésére 
szolgált. Ennél tökéletesebb a hannoveri Leibnitz 
által (1673) szerkesztett Sz. (1. 3. ábra), melynél 
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már a tizedesrendszer érvényesül. Ez a gép szol
gált alapvetőül az ezt követő Sz.-^knek.Más alakú 
és rendszerű az 1782. Müller J. H. által készített 
gép (1. 4. ábra), ez azonban csak kisérlet maradt. 

A gyakorlatban bevált a Kolinarban Thonias 
(1785—1870) által szerkesztett és Burkhardt által 
Glashüttenben tökéletesített Sz. (1. 5. ábra). Ez a 
máig is használatos gép egy alsó szilárdan álló és 
egy felső eltolható lapbóláll. Ez utóbbin 12nagyobb 
számlyuk áll egymás mellett és ezek alatt 7 kisebb 
számnyilás van. A mindegyik nyilas mellett elhe
lyezett gomb forgatása által minden szám beállít
ható. A jobbról és balról levő A és B gombok, a 
nyilasokban látható számok eltüntetésére szolgál
nak, törlőgombok. Az elülső szilárd lapon 6 hosszú
kás nyilas van, melyek mellett 0—9-ig menő 
számok láthatók és a nyilasokban levő tolattyú 
bármelyik számra állítható. Jobbról van a Kfor
gató, mellyel a gépet működésbe hozzuk, míg 
balról S váltótolattyű, mely arra szolgál, hogy 
felfelé tolva a gépet összeadásra és szorzásra, 
lefelé húzva osztásra vagy kivonás elvégzésére 
állítsa. Szorzásnál a szorzandót avagy a szorzót 
(rendesen a nagyobb számjegyűt) a nyílásokban 
levő tollattyúk megfelelő elhelyezésével beállítjuk 
— és a felső eltolható keskeny lapot jobbfeló húz
zuk, míg a rajta levő első nagy számlyuk az alsó 
lap jobb legszélső nyílása fölött áll. Akkor a K 
forgatót annyiszor forgatjuk, ahány egyes értékű 
szám a szorzóban van (pl. 489-ben kilencszer). 
Már most az egész összeg 9-cel szoroztatott. A 
felső lapot egy számlyukkal ismét jobbra húzzuk, 
a forgatót annyiszor forgatjuk, ahányszor tizes 
értékű számjegy van a szorzóban. A példa szerint 
8, most ismét elhúzzuk a felső lapot egy szám
lyukkal és a százas értéknek megfelelő szám sze
rint forgatjuk a forgatót. Az eredmény a nagy 
számlyukakban mutatkozik, míg a szorzó, illetve 
a forgató forgatási száma a kis lyukakban lát
ható. Osztásnál ugyanígy dolgozunk, csak az S 
tolattyút kell a számolás kezdetekor lefelé tolni. 
Ugyanezen az alapvető elméleten, csak eltérő ki
vitelben készítették a Brunsviga számológépet 
Grimme & Natalis Braunschweigban (1. 6. ábra). 
Ennél hiányzik a szorzásra vagy osztásra állító 
emeltyű, mivel a forgató előre hajtásánál szo
roz, visszafelé hajtásánál oszt a gép. A würz-
burgi Selling megkísérelte a számológépek fogas
kerekeit a nürnbergi ollórendszerrel egyesíteni. 
A zürichi Steiger & Egli számológépe a Thomas-
fólének javítása. 

Olyan gépek, melyek csak összeadásra szolgál
nak, főleg statisztikai hivatalokban biztosítási és 
nagyobb irodákban használatosak. Ilyen gépek a 
Komptométer, Addix, Omega és Burrough (1. 7. 
ábra). Ez utóbbi a számokat egy papírtekercsre 
egyidejűleg le is írja és egy billentyű lenyomá
sakor a mindenkori végösszeget is leírja. Ennek a 
gépnek billentyűi, melyek 1—9-ig vannak jelezve, 
kilenc párvonalas sorban emelkedőén vannak el
rendezve. A billentyűk lenyomása kiváltja a meg
felelő számot, amely aztán a IZemeltyű mozgatása 
által le is íródik. Esetleges tévesen nyomott bil
lentyű visszaállítására szolgál a T jelzésű billen
tyű. Ezzel a géppel 4-szer oly gyorsan és feltétlen 
biztossággal lehet dolgozni, mintha le kellene 

írni és összeadni a számokat. Ujabban a legtöbb 
számoló és összeadógépet kis villamosmótorral 
működtetik (1. 8. ábra), úgy, hogy a számoló
nak csupán a számbillentyűket vagy emeltyű
ket kell működtetnie, illetve csupán csak a szá
mokat beállítania. A legújabb összeadógépek az 
eredményt láthatóan írjak, Modern Sz.-ek a ('Wa
les", a Bécsben gyártott «Austria», az Ellis, a 
berlini Spitzféle Unitas és a Time, a Mercedes stb. 
Hazánkban Kassán gyártottak a háború előtt a 
Procento Sz.-et, mely különösen kamatszámítá
sokra volt alkalmas. 

Számoló-léc, kisebb osztások és szorzások,vala
mint hasonló számoló müveleteknek ili°f0 pontos
sággal való megoldására szolgáló eszköz. Szerke
zetének alapgondolata az, hogy a számjegyekkel 
való logaritmikus számítást vonalakkal helyette
síti, amely vonalak hossza arányos a megfelelő 
logaritmusokkal. Először 1624. Gunter E. londoni 
tanár (róla nevezik Gunter-skálá-nak. is, utána 
Winsgate (1627) és Set Patridge (1657) szerkesz
tettek Sz.-eket. Jelenlegi alakjában Mannheim 
francia tíizértiszttől ered s a mérnöki gyakorlat 
céljaira (taclüméteres Sz.), valamint mértékek, 
súlyok, pénznemek stb. átszámítására is igen jó. 
Ugyanezen elv alapján Jomard (1816) számoló-
&0nwi9oí,Beyerlen(l 816, Stuttgart) számolókere
ket, Thacker (1884, Észak-Amerika) számoló hen
gert készítettek. V. ö. Jordán: Handbuch der 
Vermessungskunde (2. köt.). Hammer: Der loga-
rithmische Rechenschieber (2. kiad., Lahr, 1902); 
Müller-Bertossa: Anleitung zum Rechnen mit 
den R. (2. kiad. Zürich, 1896); Wüst: Anleitung 
zum Gebrauch des R. für Teehniker (Halle, 1900, 
4. kiad.). Sz.-ek gyártásával különösen Tavernier 
és Gravet Parisban, Dennert és Papé Altonában 
foglalkoznak. 

Számoló művészek oly egyének, akik bonyo-
lódottabb számításokat szokatlan gyorsasággal 
képesek elvégezni. Bizonyos fokig minden gya
korlati számoló gyorsan számol. Azonban már a 
legrégibb időtől kezdve ismeretesek oly egyének, 
akik bámulatos, sok tekintetben talányszerű ké
pességet mutattak a gyorsszámolás terén. A Sz. 
egyrésze neves matematikus volt, mint Ampere, 
Arago, Bailly, Bidder és Gaus, de egyrésze ma
tematikailag iskolázatlan, a matematikában nehéz 
felfogást tanúsító egyén, gyerek vagy egyszerű 
parasztember volt. így Tom Faller (megh. 1790.) 
írni és olvasni sem tanult meg. Voltak olyanok, 
kik gyermekkorukban bámulatos Sz. voltak, e 
képességüket azonban felnőtt korukban, rendsze
res tanulmányaik közben, fokozatosan elvesztet
tek. Ujabb időkben a német Dase (1824-1861), 
továbbá, Hörkens, az olasz Inaudi (született 1867. 
Piemont), Ferrol (szül. 1864. Heidelberg), Heinhaus 
(szül. 1848. Wermelskirchen) s a magyarok közül 
Franki Móric tűntek ki, mint Sz. Lélektani magya
rázatot adni a Sz. eljárásához eddig nem sikerült. 

Számoló táblák, táblázatos összeállítások, me
lyek a számolást megkönnyítik. Ilyenek a több
jegyű számok szorzatait feltüntető szorzótáblák, 
a négyzeteket és logaritmusokat feltüntető táb
lák stb. 

Számord Ignác, pedagógiai és egyházi író, kat. 
áldozópap, sziil. Tapsonyban (Somogy) 1857 aug. 
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25-én. Pappá szentelték 1880 jún. 30. Káplán volt 
Soinorján és Esztergomban. 1890-ben az eszter
gomi Szt.-Anna-templom lelkésze, 1892 szept. kis-
dedóvónőképzőintézeti igazgató. 1902-ben pápai 
tb. káplán. Számos értekezésem, cikkein stb. kí
vül, melyek a Kisdednevelés, Jó Pásztor, Kai 
Tanügy stb. lapokban jelentek meg, önálló művei: 
Az ájtatos és ügyes ministráns fiú (Esztergom 
1888, több kiadást ért); Enekfüzér (u. o. 1891); 
kiváló pályanyertes munkája: Kisdednevelés és 
módszertan (Budapest 1897, 3 köt.) 

Szamori ('Samo?'?/,), afrikai benszülött kalandor, 
szül. a Felső-Niger mellett levő Szanankoróban, a 
Mande-djula törzsből, megb. az Ogove folyó egyik 
szigetén 1900 jún. 2. Egy mohamedán papi feje
delem, Bankoroi Ibrahim nevelte, 1868. rabszolga
kereskedő lett Bissandugu városban s 1870. ennek 
a városnakfeje. Hatalrnátnagyobb területre akarta 
kiterjeszteni, 1875. elfoglalta Vasszulut, 1876. 
Szankarát, 1878. Kankát, sőt 1882. a francia terü
let egyik állomáshelyét, Kenierát, mire a fran
ciákkal került összeütközésbe, akik többször meg
verték. 1887-ben üa Parisban szerződést kötött a 
francia kormánnyal, amely szerint Szamori a 
Niger jobb partján elfoglalt területet megtarthatja, 
de Franciaország védelme alá helyezi magát. De 
nem maradt sokáig békében. A francia csapatok
tól többször vereséget szenvedett, míg Nigeriában 
1898 szept. 29. Gouraud kapitány elfogta. 

Szamori országa, 1. Tasszulu. 
Szamorodni bor, Tokaj vidékén készül oly 

módon, hogy az aszú szemeket nem szedik le a 
fürtről, hanem ezeket válogatás nélkül össze
szedvén, ritka szövetű zsákban kitapossák, s 
azután a törkölyre visszaöntve, sajtolás előtt 
8—24 óráig állani hagyják. A szamorodni nevét 
a lengyel szamo-rody (magától nőtt) elnevezéstől 
vette, igen zamatos, erős pecsenyebor, de cukor
tartalma távol áll az aszuborokótól. 

Szamos, a Tisza baloldali mellékfolyója, A 
Nagy- és Kis-Sz. egyesüléséből keletkezik. A Nagy-
Sz. a Radnai hegységben ered az Ünőkő, Lopacsna 
és Vrfu Omului lábánál fakadó forrásokból, ame
lyek Újradnánál egyesülnek. Völgye itt kemény 
kőzetek közé bevágódva, szűk és nagyesésü. Csak 
Óradnán alul ér az Erdélyi medence halomvidókére, 
Naszódon alul völgye széles árterű, terraszos, típu
sos medeneebeli völgy. Désnól egyesül a Kis-Sz-sal. 
A Kis-Sz. a Hideg- és Meleg-Sz.-ból keletkezik. 
A Hideg-Sz. a Gyalui-havasok déli szélén ered, 
ÉK.-feló a gránitban jár hatatlanul szűk völgye 
van, de aztán a kristályos palák közt valamivel 
kisebb esésű, könnyebben járható völggyé tágul, 
Hideg-Sz. községnél egyesül a Meleg-Sz.-saí. Ez 
a Bihar-hegység mészkő-felvidékén ered, felső 
forráspatakainak völgyei festői szép mészköszaka-
dékok, barlangosak. A mészkőből kristályos pa
lába ér, itt széles völgytágulatai vannak, de a 
gránitban ez a völgy is nngy esésű szurdok lesz. 
A kocsiutak ezt a szakaszt a hegytetőkön át kény
telenek kikerülni. Amint a gránitból a palák közé 
ér, ennek völgye is járható lesz. A Hideg-Sz.-sal 
való egyesülésén alul még mindig nagy az esése 
és csak Gyaluuál ér bele egyszerro az Erdélyi 
medence halomvidékébe. Völgye itt ismét széles, 
terraszos. A helységek megint a terraszokno van

nak (Kolozsvár, Apahida, Szamosujvár, Dés stb.) 
Désen alul a folyó a medence szélének megy neki 
s ezért völgye lefelé mindig szebb és festőibb lesz, 
amint fokozatosan keményebb kőzetek közé jut. 
Zsibónál hirtelen kanyarulattal észak felé vág, a 
széles zsibói medencébe, aztán kis szurdokkal 
Benedekfalva és Czikó közt áttör a medencét ha
tároló őskőzeteken; Szinyórváraljánál kiér az Al
földre. Ott szabályozva van. Szatmárnémetitől 
lefelé tutajozható. A Sz. neve az ókori földrajzok
ban Samus-

Számos (Samos), nagyk. Torontál vm. alibu-
nári j.-ban, (1910) 2470 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Szamosangyalos, kisk. Szatmár vm. csengeri 
j.-ban, (1920) 512 magyar lak. 

Szamosardó (Arduzel), kisk. Szilágy vm. 
szilágycsehi j.-ban, (mo) 628 magyar lak. (Tr. R.) 

Szamosbecs, kisk. Szatmár vm. csengeri j.-ban, 
(1920) 414 magyar lak. 

Szamosberencze (Berinfa), kisk. Szatmár vm. 
szinérváraljai j.-jban, (1910) 692 román és maarvar 
lak. (Tr. E.) 

Szamosborhid (Valea Vinului), kisk. Szat
már vm. szinyérváraljai j.-ban, (1910) 1242 román 
lak. (Tr. R.) 

SzamosczikófTicítííAkisk. Szilágy vm. szilágy
csehi j.-ban, (1910) 477 román ós magyar lakossal. 
(Tr. E.) 

Szamosdara (Dara), kisk. Szatmár vm. csen
geri j.-ban, (1910) 882 magyar lak. (Tr. R.) 

Szamosdebreczen (Vádurele), kisk. Szilágy 
vm. zsibói j.-ban, (1910) 303 román lak. (Tr. R.) 

Szamosdob (Dóba), kisk. Szatmár vm. csen
geri j.-ban, (1910) 1563 román és magy lak. (Tr. R.) 

Szamosfalva (Somesfalau), kisk. Kolozs vm. 
kolozsvári j.-ban, (1910) 1925 román, magyar és 
cigány lak. (Tr. R.) 

Szamosfericse (Fericea), kisk. Szatmár vm. 
nagysomkúti j.-ban, (1910) 500 rom. lak. (Tr. R.) 

Szamosfő (Máguri), kisk. Kolozs vm. gyalui 
j.-ban, (1910) 1567 román lak. (Tr. R.) 

Szamoshesdát (Hasdate), kisközség Szolnok-
Doboka vm. szamosüjvári j.-ban, (1910) 296 román 
lak. (Tr. R.) 

Szamoshéviz (Toplifa), kisközség Szolnok-
Doboka vm. nagvilondai j.-ban, (1910) 276 román 
lak. (Tr.R.) 

Szamosi, 1. Elza, operaénekesnő, szül. Buda
pesten 1884 mára 8., megh. u. o. 1924 júl. 14. Szini 
pályáját külföldön, nevezetesen Németországban 
kezdte, 1903. lépett föl Magyarországon először, 
a Királyszinház megnyitásakor, innen rövid időre 
a Népszínházhoz szerződött, de már 1904. a M. kir. 
Operaháznak lett tagja. Kiváló drámai énekesnő 
volt, főbb szerepei: Carmen, Mimi (Bohémek), 
Pillangókisasszony (a címszerepet ő kreálta), Mártit 
(A hegyek alján), Manón. 1906-ban Amerikában 
vendégszerepelt, 1907. visszatért az Operaház köte
lékébe. 1914-ben férjhez ment Környey Bélához, 
aki később a bécsi Operaház tagja lett. 1917-ben 
megválván az Operaháztól, szintén Bécsbe ment 
s ott énekiskolát nyitott, később újra föllépett 
operettszerepekben. 

2. Sz. (Mayer) János, filológus és pedagógur, 
szül. Kolozsvárt 1840 ápr. 18., megh. u. 0. Í90D 
ápr. 27. Egyetemi tanulmányait Bécsben végezte. 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 



Szamosi-Soős 

1S6 l-ben tímár lett a budai főgimnáziumban, 1870. 
-egyet. m. tanár, 1872. az ujonnan felállított 
kolozsvári egyetem tanára, 1873. a tanárképző 
intézet igazgatója, 1887. a tanárvizsg. bizottság 
alelnöke, majd elnöke. Az országos középiskolai 
tanáregyesületnek Közlönyét 5 éven keresztül 
szerkesztette. 1886-ban egyetemi rektor volt; az 
Erdélyi írod. társaság ügyvivő alelnökéül válasz
totta. Görög és latin nyelvtanokon és olvasó
könyveken kívül jegyzetes kiadásokat készített 
Plató Kritonjából és Apológiájából (1880, 1883), 
görög remekírókból (1877); ismertette a régi görög 
tragikusokat, foglalkozott Sophokles és Buripides 

* női jellemeivel (1874), Catullussal, Deinosthenes-
•szel.Egyéb művei: Az ausztriai egyetemek hala
dása 10 év alatt (1879); Sophohles a magyar 
irodalomban (1880. az Erdélyi Múzeumban). Nagy 
anyagot gyűjtött a klassz, filológia magyar
országi történetéhez, de a feldolgozására nem 
maradt ideje. Emlékezetét megírta és az Erdélyi 
irodalmi társa sásban felolvasta Csengery János 
.(Kolozsvár 1910). 

Szamosi-Soós Vilmos, szobrász, szül. Kolozs
várott 1885 szept. 22. Miután egy évig Fadrusz 
János műtermében mintázott, 1903. az Iparmüv. 
Iskolában Mátrai, 1908. a Képzőművészeti Főis
kolán Eadnai tanítványa lett. 1913-ban a pécsi 
dalárda félszázados jubileuma plakettpályázatán 
<5 kapta az első díjat s a kivitellel való megbízást. 
Azóta is különösen plakettokat állított ki. 

Szamosjenő (Ináu), kisk. Szolnok Doboka vm. 
szamosújvári j.-ban, (i9io) 879 román lak. (Tr. E.) 

Szamoskér, kisk. Szatmár vm. mátészalkai 
j.-ban, (1920) 866 magyar lak. 

Szamoskócs (Cociii), kisk. Szolnok-Doboka 
vm. bethleni j.-ban, (1910) 851 román lak. (Tr. E.) 

Szamoskóród (Górod), kisk. Szatmár vm. szat
márnémeti j.-ban, (i9io) 504 magyar és román 
lak. (Tr. K.) 

Szamosközi István (latin írói nevén Zamosius), 
XVI—XVII. sz.-beli erdélyi történetíró, aki a 
maga koráig legkiválóbb történetírónk, megh. 
Gyulafehérvárott 1612 márc. 29. Árvaságra jut
ván, Kovacsóezy erdélyi kancellár 1591. a padovai 
egyetemre küldötte, hol 1593. egy régészeti mun
kát adott ki az Erdélyben fenmaradt régi római fel
iratos kövekről: Analecta lapidum vetustorum et 
uonnullorum in Dacia antiquitatum címen. Kova
csóezy kivégeztetése (1594) mélyen meghatotta s a 
közügyek zivatarai közt a történetírásban keresett 
vigasztalást. 1605. Bocskay a gyulafehérvári káp
talan levél tárnokává és országos történetíróvá ne
vezte ki, végrendeletében pedig 2000 irtot hagyott 
munkája kinyomatására .Eákóczi Zsigmond Gyula
fehérváron és Magyar-Gáldon egy-egy nemesi 
kúriával adományozta meg a hazai történetírás 
körül tanúsított érdemeinek jutalmául. Legneve
zetesebb műve latinul írt magyar és erdélyi tör
ténete s ezt kiegészítő magyar nyelvű történeti 
maradványai, melyekkel együtt azokat Szilágyi 
Sándor adta ki 4 kötetben (Budapest 1876—80, a 
Magyar Tud. Akadémia Monumentái között). Sz. 
számos lappangó magyar írását Veress Endre 
találta meg levéltári kutatásai folyamán és ezek 
alapján készül kiadni Sz. összes magyar müvei
nek bővített, kritikai kiadását. Sz. írói munkássá 
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gának az a nagy jelentősége, hogy ő úgyszólván 
első történetírónk, aki okleveles források (nem
csak krónikák) alapján dolgozik, másfelől meg, 
hogy rengeteg történeti adatot jegyzett fel és 
hagyott hátra az 1541—1609 közti évek erdélyi 
eseményeiről. Életrajzát Szilágyi Sándor írta meg 
munkáinak előszavában, azonkívül megjelent még 
a következő két munka róla: Szehfü Gyula, Ada
tok Szamosközy István történeti munkáinak kri
tikájához (Budapest 1904) és Bagyary Simon, 
A magyar művelődés a XVI—XVII. században 
Szamosközy István történeti maradványai alap
ján (Esztergom 1907). 

Szamoskrassó (Carasáu), kisk. Szatmár vm. 
szatmárnémeti j.-ban, (1910) 1453 magyar és román 
lak. (Tr. E.) 

Szamoslippó (Lipoveni), kisk. Szatmár vm. 
szatmárnémeti j.-ban, (1910) 908 román és magyar 
lak. (Tr. B.1 

Szamoslukácsi (Lucacefti), kisk. Szatmár vm. 
nagysomkúti j.-ban, (1910) 428 román és magyar 
lak. (Tr. E.) 

Szamosmagasmart (Mogo$mort), kisk. Szol
nok-Doboka vm. bethleni j.-ban, (1910) 305 román 
lak. (Tr. E.) 

Szamosmakód (Mocod), kisk. Besztercze-Na-
szód vm. naszódi j.-ban, (1910) 921 román lak. (Tr. E.) 

Számos marha vagy nagymarha, a különböző 
gazdasági haszonállatoknak közös egységre való 
visszavezetésére szolgáló alapmérték. Sz.-nak kö
zönségesen egy darab kinőtt szarvasmarhát (bika, 
tehén, ökör) tekintenek, mellyel a takarmány
szükséglet s trágyaszolgáltatás tekintetében 2 nö
vendékmarha vagy 4 borjú, 1 ló, 2 csikó, 10 öreg 
juh, 20 bárány, 5—6 sertés vagy 10 fiatal süldő 
vétetik egyenértékűnek. A Sz. azonban csak hoz
závetőleges mérték. Minden pontosabb számítást, 
pl. a takarmányszükségletet, az állatok élősúlya 
alapján kell végezni. Az Sz. fogalmának egy 500 
kg. élősúllyal biró állat vagy ugyanannyi élősúlyt 
képviselő állatcsoport felel meg. 

Szamosmonostor (Merisor), kisk. Szatmár 
vm. szinérváraljai j.-ban, (1910) 302 román lak. 
(Tr. E.) 

Szamosőrmező (Var), kisk. Szilágy vm. zsi-
bói j.-ban (1910) 505 román lak. (Tr. E.) 

Szamospart (Lufca), kisk. Besztercze-Naszód 
vm. naszódi j.-ban, (1910) 432 román lak. (Tr. E.) 

Számosság. Fontos fogalom az újabb mate
matikában. A tárgyak (elemek) két különböző hal
mazának megegyező a Sz.-a, ha az első halmazban 
minden elemhez a második halmaz egy-egy eleme 
rendelhető olykép, hogy viszont a második hal
mazban található minden elemnek az elsőben egy-
és csakis egyetlenegy elem feleljen meg. Ilyen 
értelemben pl. egyenlő a Sz.-a az egész számok és 
a páros számok halmazainak, mert az 1, 2, 3 . . . 
számok mindegyikéhez rendelhető a 2, 4, 6 . . . 
sorból egy olykép, hogy viszont a 2, 4, 6 . . . 
sorban minden számnak az előbbiből egy ós csakis 
egyetlen egy feleljen meg. Ha valamely halmaz
ban véges az elemek száma, a Sz. fogalmának a 
halmaz elemeinek számát feltüntető szám fogalma 
felel meg. Az elemek végtelen halmazaiban a két 
fogalom különböző. így a felvett példában is, ahol 
a páros számok halmaza csak egy része az egész 
meg, S alatt keresendői 



Szamossályl — 344 — Számosz 

azámok halmazának. A végtelen halmazoknál tehát 
szembetűnő, hogy a Sz.-uk egy bennük található 
részlet halmazával egyenlő lehet. A Sz. fogalmá
nak és nevének bevezetése a matematikába Can-
tor-tól ered. 

Szamossályi, kisk. Szatinár vm. csengeri j . -
ban, (1920) 872 magyar lakossal. 

Szamossósmező (Glod), kisk. Szolnok-Doboka 
vm. nagyilondai j.-ban, (1910) 825 román lak.(Tr. R.) 

Szamossy, 1. Elek, festő, szül. Déván 1826 
jún. 28., megh. Budapesten 1888 ápr. 21. Első 
mestere rövid ideig a bécsi Rahl volt, 1855—59. 
Velencében dolgozott, aztán a békésgyulai kas
télyban portrékat festett. Ebben a városban fe
dezte fel az akkor még asztalosinas Munkácsy 
Mihályban a festői tehetséget és serényen oktat
gatta két éven át, magával vivén őt a délmagyar
országi kúriákra, ahova arcképfestés céljából 
hívták. Sz. aztán Budapestre került, ahol sok arc
képet festett s 1865. hivatalnoka lett a honvédelmi 
minisztériumnak. Utóbb több éven át rajztanár 
volt Nagy-Váradon. Szűz Mária c. festményét a 
Szépművészeti Múzeum őrzi. Képeinek legnagyobb 
gyűjteménye (22 eredeti festmény) régi pártfogó
jának, Ormós Zsigmondnak hagyatékából a te-
mesváriDélmagyarországiMuzeumba jutott. V. ö. 
Berkeszi •' Temesvári művészek, Temesvár, 1910. 

2. Sz. László, festő, Sz. Elek fia, szül. Buda
pesten 1866 ápr. 27., megh. Bécsben 1909 jan. 2. 
Első mestere atyja volt, de nagy hajlamot érez
vén a Z9ne iránt, Sz. a budapesti zeneakadémiára, 
is járt. E tanulmányok elvégzése után Münchenbe, 
majd atyja nagy tanítványához, Munkácsyhoz 
Parisba ment. Legtöbbet azonban Fraknói püspök 
pártfogásával Rómában dolgozott, ahol sokat má
solt (pl. Velázquez Ince-pápáját) s egyben gyö
nyörű hegedűjátéka révén az előkelő szalonok 
kedvencévé lett, ahol egy sor arcképmegrende
léshez is jutott (pl. Doria-Pamflli herceg, Vannu-
telli bíboros, Szécsen Miklós gr. vatikáni nagy
követ, Fraknói Vilmos, Hubay Jenő stb.). V. ö. 
Művészet, 1909. 

Szamosszeg, kisk. Szatmár vm. mátészalkai 
j.-ban, (1920) 2649 magyar lakossal. 

Szamosszentmiklós (Sánmiclaus), kisközség 
Kolozs vm. kolozsvári j.-ban, (1910) 386 román 
lak. (Tr. B,) 

Szamosszéplak (Sáplac), kisk. Szilágy vm. 
zsibói j.-ban, (1910) 633 román és magyarlak. (Tr.R.) 

Szamostatárfalva, kisk. Szatmár vm. csen
geri j.-ban, (1920) 276 magyar lakossal. 

Szamostelek (Somoseni), kisk. Szatmár vm. 
szinérváraljai j.-ban, (1910) 496 román lak. (Tr. R.) 

Szamostóhát (Tohat), kisk. Szilágy vm. szi
lágycsehi j.-ban, (1910) 327 román lak. (Tr. R.) 

Szamostölgyes (Tulghe§), kisk. Szatmár vm. 
nagysomkúti j.-ban, (1910) 429 román lak. (Tr. R.) 

Szamosudvarhely (Some$-Odorheiu), kisk. 
Szilágy vm. zsibói j.-ban, (1910) 1519 román és 
magyar lak. (Tr. R.) 

Szamosújfalu (Buzefti), kisk. Szatmár vm. 
nagybányai j.-ban, (1910) 467 román lak. (Tr. R.) 

Szamosújlak, kisk. Szatmár vm. fehérgyar
mati j.-ban, (1920) 404 magyar lak. 

Szamosújvár (Gherla, Armenierstadt), rend. 
tan. város (sz. kir. város címével) Szolnok-Doboka 

vármegyében, Erdélynek legnagyobb örmény vá
rosa. Szabályosan épült csinos város; nevezete
sebb épületei: a főtéren az örmények díszes temp
loma (Rubens-féle képpel: Krisztus levétele a 
keresztről), a gör. kat. püspöki lak s a ferencrendi 
kolostor és az áll. főgimnázium pompás épülete. 
Gör. kat. püspök, szentszék s káptalannak szék
helye. Van gör. kat. hittani intézete, főgimnáziuma, 
gör. kat. tanítóképző intézete és nagy örmény kat. 
árvaháza; vásárai élénkek. Lakóinak száma (1910) 
6857. A várost az Apaffy Mihály fejedelem által 
behívott örmények alapították; 1726. a kiváltsá
gos mezővárosok, 1786. a sz. kir. városok közé
iktattatott. A várostól E.-ra fekszik a Martinuzzi 
által 1540. épített vár, melyet II. Rákóczi György 
kibővített; soká állami fegyintézetül szolgált. 
V. ö. Lechner Jenő, Renaissance építési emlékek 
Szamosujvárott (Bpest 1917). (Tr. R.) 

Szamosújvárnémeti (Mintiid-Gherlei), kisk. 
Szolnok-Doboka vm. szamosüjvári j.-ban, (i9io>-
1550 román és magyar lak. (Tr. R.) 

Szamosveresmart (Rosiori), kisk. Szatmár 
vm. szinérváraljai j.-ban, "(1910) 976 román lak. 
(Tr. R.) 

Szamosvölgyi vasút, Apahidától Désen át 
Zilahig és Déstől Borgóbeszterezéig terjedő fő- és 
Déstől Désaknáig vezető s csak sószállításra. 
szolgáló szárnyvonalból álló, rendes nyomtávú, 
gőzüzemű 253-6 km. hosszú magánvasút. Apa-
hida—Dés közt 1881 szept. 15., Dés—Zilah közt 
1890 okt. 1., Dés—Besztercze közt 1886 máj. 3. 
s innen Borgóbeszterezéig 1898 nov. 17-én nyilt 
meg. (Tr. R.) 

Számosz (Samos, törökül Sziszam Adasszi)r 
termékeny voltáról híres sziget az Egei-tengerben, 
szemben a kisázsiai Mykale hegyfokkal. Kiterje
dése 468 km3, lakosainak száma (1921) 62,919, akik 
görögök. A szigeten nyugatról kelet felé két hegy
lánc vonul keresztül, az Ampelosz és a Kerki, me
lyeket egykor sűrű erdőségek takartak, de most 
csak lankaságaikat koszorúzza a ciprus, a tölgy és 
fenyő. A hegyek márványon kívül ezüstöt, ól om- és 
vasérceket is rejtenek magukban, a völgyek olajat, 
aprószőlőt és pompás muskotálybort szolgáltatnak. 
Főhelye Vathy, a szigetnyugatifelében. Van benne 
érdekes régészeti múzeum. 

Története. Sz. szigetét az wH-törzshöz tartozó 
görögök emelték a műveltség és gazdagság magas-
fokára.Virágzásának tetőpontját Polykrates (Kr. e. 
533—522) uralma alatt érte el. Ezután perzsa ura
lom alatt volt 479-ig, amikor a győztes athéniek 
szövetségébe lépett. Az athéni uralom ellen 440. fel
keltek a Sz.-iak, de Perikies leverte őket. A pelo-
ponnesosi háború után ismét perzsa, majd makedón 
uralom alá jutott a sziget. Kr. e. 84. a rómaiak fog
lalták el és Asia tartományhoz csatolták. 395-ben 
Kr. u. a Kelet-római birodalomhoz került. A közép
korban arabok, velenceiek és genovaiak bírták ko
ronkin t, 1550. a törökök kezére jutott. A görög 
szabadságharc alatt Sz. is fegyvert fogott a török 
uralom ellen s 1827. kivívta függetlenségét. Az 
1832-iki londoni konferencia azonban nem csatolta 
Görögországhoz, hanem mint autonóm fejedelem
séget a török szultán fenhatósága alatt hagyta 
Anglia, Francia- és Oroszország védelme alatt. 
Ezóta a török szultánoktól kinevezett keresztény 
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Számoszi edények 

(görög) fejedelmek kormányozták, kik bizonyos 
adót fizettek a portának. Első fejedelme Vogori-
desz volt. A legújabb időkben Sz. szigetén is görög 
nemzeti mozgalom támadt a török f enhatóság ellen. 
Mavrogeni fejedelem 1904 máj. a nemzetgyűlés 
ellenzéki magatartása miatt kénytelen volt lemon
dani. Harmadik utóda, Kopasszisz effendi ellen 
1908 máj. felkelés tört ki, melyet az csak török 
segítséggel tudott leverni, de 1912máre. 22. ő maga 
is merényletnek esett áldozatul. Utóda, Veglerisz 
bej kénytelen volt a védelmére hagyott török csa
patokat a szigetről eltávolítani s nemsokára ő is 
lemondott (1912 aug.). Ekkor angol és francia csa
patok szállottak a szigetre, de nem tudták megaka
dályozni az újabb forradalmat. A nemzetgyűlés 
1912 okt. 5-én forradalmi kormányt választott s 
nov. 24. kijelentette Görögországhoz való csatla
kozását. A balkáni háború vége felé 1913 márc. 15. 
görög csapatok szállottak ki a szigeten; a világ
háborúban Anglia szállta meg s hadműveleteinek 
egyik támaszpontjává tette. A békeszerződés Görög
országnak ítélte oda. 

Számoszi edények, 1. Arretiumi edények. 
Szamosztje (Zamosó), az ugyanily nevű járás 

székhelye Lublin volt orosz-lengyel kormányzó
ságban, 15,000 lak., bútorgyárral, nagy kastéllyal. 
Nevezetes szerepet játszott a világháború elején, 
amikor a kraszniki csata után Auffenberg hadse
rege támadásba ment át a 4. és 5. orosz hadsereg 
ellen, amelyből az aug. 26-tól szept. l-ig tartott 
Sz. komarovi csata fejlődött ki. Minthogy az osztrák-
magyar hadseregnek a lembergi ütközet után 
vissza kellett vonulnia, ezt a helyet is át kellett 
engedni az oroszoknak, akiket azután 1915 jún. 2. 
szorítottak ki megint Sz.-ból. Most Lengyelország
hoz tartozik. 

Szamota István, nyelv- és történettudós, szül. 
Kunszentmiklóson 1867 júl. 5., megh. Budapesten 
1895 nov. 21. (önkezével vetett véget életének.) 
Az országos levéltárnál, majd a Nemzeti Múzeum
nál volt tisztviselő. Főbb munkái: Régi utazások 
Magyarországon és a Balkán-félszigeten (Buda
pest 1891); Régi magyar utazások (Nagybecs
kerek 1892). Sz. fáradhatatlan szorgalommal fo
gott ezek után élete nagy feladatának megoldásá
hoz : a középkori magyar nyelv szótára anyagának 
gyűjtéséhez, régi oklevelek magyar szavainak ki-
jegyzéséhez. Közzétette a Schlagli szójegyzéket 
(1. o.) és a Murmelius-f éle latin-magyar szójegy
zéket (1895). Kevéssel halála előtt adta ki a Ti
hanyi apátság alapító levele, mint a magyar 
nyelv legrégibb emléke c. művét, mely mutatvány 
volt megírandó művéből. Hagyatékát a Magyar 
Tud. Akadémia szerezte meg és Zolnai Gyula 
szótárrá szerkesztette. így készült el a Magyar 
oklevélszótár, Pótlék a Nyelvtörténeti Szótárhoz 
(1902—1904), mely a magyar nyelv legrégibb szó
emlékeinek rendkívül becses gyűjteménye. 

Szamotráke, most Szamotraki (törökül Sze-
mendirek), Görögországhoz tartozó sziklás sziget 
az Egei-tenger északi részén, 37 km.-nyire a trák 
tengerparttól, területe 177 km3, lakóinak száma 
5000. Az ókorban a Kabirok nevű földalatti istenek 
tiszteletének középpontja, kiknek misztériumai 
világhírűek voltak, fejedelmek (Makedoniai Fülöp) 
is beavattatták magukat, mások pedig (pl. Arsinoe, 

S z á m r e n d s z e r 

I. Ptolemaios leánya) külön templomokat alapí
tottak a szigeten. Az Arsinoeról elnevezett kerek 
márványtemplomot, nemkülönben a Sz.-i isten
ségek dór ízlésű márványtemplomát, számos ki
váló értékű műemlékkel (Sz.-i Nike-szobor) sike
rült a régészetnek feltárnia és az oroszlánrész az 
osztrák kutatókat illeti. V. ö. Conze, Hauser 
és Niemann, Archaeölogische Untersuchungen 
(Wien 1875); továbbá Conze, Hauser és Benn-
dorf, Neue archaeölogische Untersuchungen auf 
S. (u. o. 1880); Rubensohn, Die Mysterienheilig-
tümer von Eleusis u. S. (Berlin 1892). 

Szamovár (orosz, a. m. omagától főző»), Orosz-
országban általánosan használt vízmelegítő ké
szülék, melyet sárgarézből, tombakból stb. készí
tenek. Inkább magas, mint széles edény, melynek 
közepén felül és alul nyitott cső megy keresztül.. 
Ezt faszénnel töltik meg és a légjárást növelendő, 
a csőre ugyancsak az említett fémekből gyártott 
kürtőt állítanak. A széntűz forrásba hozza az. 
edénybe öntött és csapon leereszthető vizet. 

Szamovolszky Ödön, szobrász, szül. Nagy-
bereznán (Ung vm.) 1878 dec. 26., megh. Buda
pesten 1914 dec. 28. Előbb az ungvári agyagipari 
szakiskolában, azután öt évig az Iparművészeti 
iskolában tanult Mátrai vezetése mellett, ezután 
Zala György, majd Róna József mellett dolgozott,, 
később Parisban és Rómában tett tanulmányokat. 
Először 1902. állított ki egy férflképmást (állam
tulajdon) a Műcsarnokban, amelyben később is 
egész sor képmással aratott sikereket. Horvai 
Jánossal közösen mintázta a rozsnyói (Gömör vm.} 
gróf Andrássy Franciska-szobrot és a kassai Hon
véd-szobrot, 1903. készítette a budapesti lipót
városi hazilika nagy szárnyas ajtaját díszítő s a 
12 apostolt ábrázoló bronz-reliefeket, 1910. pedig-
az ungvári Dayka Gábor-szobrot, mely egyik leg
sikerültebb alkotása. A Névtelenek című szobor
csoportja Münchenben 1911. aranyérmet kapott,. 
Gách Istvánnal közösen 1907. pályázott a fővá
rosi Szabadságharc-szóborra, amelyre megkapta, 
az 1. dijat és a megbízást is. Ennek egyik 1913, 
a Műcsarnokban kiállított csoportja megkapta az 
állami aranyérmet. A Szépművészeti Múzeum egy 
akt-szobrát őrzi. Korai halála megakadályozta ki
váló tehetsége igazi kifejtésében. V. ö. Művészet, 
1915. 

Szamozata, a szir Samisat, a Seleukida biro
dalom Kommagene nevű tartományának Kr. u. 
72-ig székhelye az Eufrát nyugati partján. Itt szü
letett Lukianos, a kiváló görög író. Romjai a mai 
Szamzat mellett láthatók. 

Számozó gép (számozó készülék), 1. Irodai 
gépek. 

Számozott basszus, 1. Basso continuo. 
Számpor (Sampor), kisk. Zólyom vármegye

zólyomi járásban, (mo) 196 szlovák lakos. (Tr, 
Cs.-Szl.) 

Számrendszer. Bármely egész szám az alap
szám, hatványai szerint rendezett alakban állít
ható elő az alapszámnál kisebb pozitív egész vagy 
0 együtthatókkal. Legyen a Sz. alapja pl. 8 és az 
előállítandó szám 793. Megkeressük 8-nak azon 
legmagasabb hatványát, mely 793-nál kisebb. Ez 
8s=5Í2 ; tehát793=8»+281; 281=4.8"+25; 
25 = 2.8 + 1; tehát 793 = 1.8<»+4.8» + 3.81 + 1 -

Amely siö Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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JV 793-at előállítottuk 8-as Sz.-ben. S e Sz. alapja, 
1, 8, 64, 512 e rendszer fokszámai és példánknál 
1, 4, 3,1 az előállított szám számjegyei. Nemcsak 

:;tz egész számokat, hanem a törteket is előállít
hatjuk — még pedig tetszés szerinti pontos meg
közelítéssel — bármely Sz.-ben. Pl. ha -3 lenne 

5 
előállítandó a 8-as Sz.-ben, akkor meghatározzuk, 
—-ben hányszor van meg — ? 4-szer és még ma-

5 ^ 8 
rad —; tehát i = Í 4 - i ; most meghatározzuk, 

10 5 8 ~ 1 0 ' b ' 
hányszor van meg i-ben az — négyzete és ha ezt 
-az eljárást folytatjuk, akkor azt találjuk, hogy 

i ^ A + ' + i + i + Í j 
5 8 ' 8" ~ 8> ' 8* • 85 ' 

A Sz. fejlődését maga a számlálás és még in-
"kább a számolási műveletek tették szükségessé. 
A busmanok, a dammarák és egyéb primitív tör
zsek ma sem tudnak számlálni néhány első szám
nál tovább. A Sz. kifejlődésének elősegítője volt az 
emberi test szerkezete. A legtöbb nép a kezén, v. 
a kezén és lábán számlált. Innen magyarázható, 
hogy alig van arra eset, hogy más Sz. fejlődött 
-volna, mint ötös, tízes és húszas. A Murray alsó 
vidéken lakó népeknél 5 = ryup murnangin = 
«egy kéz, és 10 = politi murnangin = 2 kéz. Az 
amerikai sarki népeknél, az eszkimóknál 6 = ach-
finegatausak = a másik kéz egye s. i. t. Ugyan
így számlál több néger törzs is. Több népnél 5 
neve ugyanaz, mint a kézé. így pl. az ázsiai ainók-
nál ca = kéz, és San, mely kezem, egyúttal: 5. 
Ezeknél a népeknél és mindazoknál, amelyek ötös 
Sz.-hez jutottak el fejlődésükben, az 5-nél nagyobb 
•számok neveit az 5-tel való összetétellel fejezték 
1ú; de sehol sem akadunk teljesen következetes 
ötös Sz. nyomára; olyanéra, amelyben 25-nek, 
125-nek s. i. t. külön neve lenne, melyből a na-
sryobb számokét összeraknák. A legtöbb nép nem 
állapodott meg 5-nél, hanem két kézen számlált 
10-ig. Ezeknél a 10-es Sz. fejlődött ki, a 10 többe
seit a 10 nevétől alkották meg. A magyar húsz, 
harminc szókban is sz, illetőleg c a tiz változása. 
Voltak népek, melyek nem állapodtak meg a 
*két kéz ujjain való számlálásnál, hanem tovább 
számláltak a lábak ujjain és külön nevet adtak a 
20-ig terjedő számoknak. Ezeknél 20-as Sz. (vige-
«imaíis rendszer) fejlődött ki. Bámulatos teljes
séggel fejlődött ki a 20-as Sz. a mexikói aztékok
nál, akik külön nevet adtak 20-nak, 202 = 400 és 
:20s = 8000-nek. Még teljesebb volt a yucatani 
maja indus törzs számlálása, mely 20-iga számo-
Ikat 5-ös és 10-es rendszerben alkotta meg, de 
20-on túl már így számlált: 3 0 = 1 X 2 0 + 1 0 , 
31 = 1 X 2 0 + 1 1 , 3 2 = 1 X 2 0 + 12 8. i. t. így 
Tialadt a rendszerük 399-ig. 400-ra, azaz 203-re ku
li on nevük volt, éppen így 20= = 8000-re, sőt 204 = 
160,000-re is. Néhány indogermán törzsnek, köz
tük a keltáknak is, 20-as rendszerük volt s a kelta 
Irasbreton nyelvből a 10-es rendszerű franciába is 
i leférkőzött és 60-tól kezdve a régi elnevezést ki
szorította, így 70 nem 7-szer 10 által van kife
jezve, hanem 60+10 (soixante-dix), 80=quatre-
vingt; 120 = six vingts, 140 = sept vingts, 160 = 
hűit vingts is használatosak. A Sz. lehetővé tette 

Amely szó Sz alatt nincs 

a számok rendszeres kimondását és az indiai arabs 
számírással azok felírását. Már az indusok rend
kívül nagy számokat tudtak kimondani. 17 fok
számnak volt külön neve, tehát ki tudták mondani 
a 1017-nél kisebb számokat. Ők a felségest a nagy 
számokban látták. 24,000 billió istenük volt és 
Buddhának 600,000 fia volt. Más népek nem ju
tottak ennyire. Aránylag elég müveit népeknél is 
meglehetős kis szám volt a határozatlanság jele. 
így pl. a mi nyelvünkben is, melynek kis számai 
bámulatosan megegyeznek a rokon nyelvekével, 
1000 neve perzsa eredetű, tehát az ős magyar 
nyelvben 1000 valószínűleg nem volt meg. A 
milliót még Kiese Ádám sem használta, hanem 
helyette ezer ezerét mondott. A mi legrégibb arit
metikáinkban a millió tömény ezer, vagyis sok 
ezer. Nyelvészeink közül Hunfalvy Pál azt fejte
gette, hogy a magyarnak 7-es Sz.-e volt; de ha 
igaz is, hogy a 8-at és 9-et a 7 nevével képezték, 
de semmi esetre sem volt számtani értelemben 
vett hetes Sz.-ünk. 

Számsorozat, bizonyos számoknak oly elren
dezése, melyben megkülönböztethető egy első tag, 
egy reá következő második tag, az ezt követő 
harmadik tag stb. Ellenben nem Sz. az oly elren
dezés, melyben bármelyik két tag között még más 
tagok is vannak. Pl. 1, — -L-L . . . Sz., ellen-

2, 3, 4, ' 
ben az összes egész és törtszámok nagyságuk sze
rint rendezve nem adnak Sz.-ot. — Szabályos Sz., 
1. Határérték. 

Számsorsjáték, 1. Sorsjáték. 
Szamsza-öböl (kínaiul Fai-luan-tu), tenger

öböl Pu-kien kínai tartomány partján. Az öböl 
100—120 km. hosszú, 30—40 km. széles, apró 
szigetekkel, jól védett mély horgonyzóhely s így 
nagyobb kikötőnek igen alkalmas, csak keskeny, 
de mély csatornán át lehet belejutni. 

Számszeríj (lat. balista, arcubalista; ném. 
Armbrust), középkori hajítógép, ijforma lövő
szerszám; különösen a XII. sz. óta használták 
Közép-Európában egészen a XVI. sz.-ig. A nagyobb 
Sz.-akat tornyokra, szekerekre erősítették. Magyar 
neve a szláv szamosztrelj név átalakítása (mely 
szó mintegy magától lövő nyilat jelent). 

Szamszun, Dzsanik török szandzsák fővárosa 
Kis-Ázsiában, a Fekete-tenger partján, a Kizilir-
mak és Jesil-irmak torkolatai közt, mintegy 30,000 
lak., élénk kereskedéssel, amelyet a Fekete-tenger 
melléki városokkal és Konstantinápollyal folytat. 

Szamsznii-dagh, 1265 m.-ig emelkedő meredek 
hegység (ókori neve Mykale) Ephesus és Miletos 
kisázsiai ókori városok közt. Közelében győzték 
le a görögök Leotychides és Xantippus vezérlete 
alatt 479. Kr. e. a perzsák seregét és hajóhadát. 
A hegység É.-i lábán volt a 12 ión város szövetsé
gének szentélye, a Panionion. 

Számtan, 1. Számvetés. 
Számtani haladvány, 1. Haladvány. 
Számtani műveletek: az összeadás, kivonás, 

szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás és a lo-
garithmussal való számolás. 

Számtartás, a gazdaságban előforduló va
gyon (teher) és az ebben előforduló változások 
(bevételek, kiadások) körül szükséges rendtartás
nak egész köre, mely tehát számvitelt is, száin-
meg, S alatt keresendő ! 



Számta r tó — 3Í7 — Szamuely 

•adást is és számonkérést is (számvetést, szám
vitelt, számellenőrzést) magában foglal. 

Számtartó, a számadások vezetésével s a pénz
tár kezelésével megbízott gazdatiszt, ki nagyobb 
•ós rendezett uradalmakban rangra az igazgató 
vagy tiszttartó után következik, kisebb uradal
makban pedig az uradalom vezetésével vagy a 
központi kerület kezelésével szokott megbizatni. 

Számtartomány, bizonyos számok összessége. 
A számok, melyekből a Sz. áll, annak helyei. Ha 
e számok mind valósak, akkor a Sz. valós ; ellen
kező esetben komplex. Ha a p + iq komplex szá
mot a sík ama pontja által ábrázoljuk, melynek 
derékszögű koordinátáig és q, akkor a tartomány 
minden egyes helyének egy pont a képe, magát a 
Sz-t pedig e pontok összessége ábrázolja. Valós 
Sz. képe egészen az abszcisszák tengelyére esik. 
Két adott szám (a és b) által meghatározott ab 
számköz (intervallum) mindazon számok összes
sége, melyeket az a - j - * (b—a) kifejezésből úgy 
nyerünk, hogy * helyébe minden 0 és 1 közé eső 
értéket helyettesitünk. E tartomány képe az a és 
b számoknak megfelelő pontok által határolt egye
nes vonaldarab. Valamely véges a szám környe
zete azon z számok összessége, melyekre vonat
kozólag z—a abszolút értéke kisebb bizonyos tet
szés szerint választott S pozitív számnál. Ha va
lós számokra szorítkozunk, úgy e tartományt egy 
2 3 hosszúságú vonaldarab ábrázolja, melyet az 
a szám képe felez. Ha pedig z komplex értékeit is 
tekintetbe vesszük, úgy a környezetét az a képe 
körül (mint középpont körül) leirt 8 sugarú körnek 
belseje ábrázolja. A oo környezete azon számok
ból áll, melyek abszolút értéke nagyobb egy tet
szés szerint választott w pozitív számnál. B Sz.-t 
a síknak az a részo ábrázolja, mely a kezdőpont 
körül ic sugárral leirt körön kívül van. 

Az a hely valamely tartományon belül fekszik 
{a Sz.-nak belső helye), ha a maga a Sz.-hoz tar-
lozik s egyszersmind meghatározható az a-nak 
ogy oly kis környezete, melynek minden helye 
szintén a Sz.-hoz tartozik. Az a hely a tarto
mányon kivid fekszik (külső hely), ha nem tar
tozik a Sz.-hoz s egyszersmind meghatározható 
a-nak egy oly kis környezete, melynek egyetlen 
helye som tartozik a Sz.-hoz. Minden más hely 
határhely, akár a Sz.-hoz tartozik, akár nem. 
Közönséges határhely az olyan, melynek bármily 
kicsinyre vett környezetében vannak oly helyek, 
melyek a Sz-on belül fekszenek. Valamely Sz. 
folytonos Sz. (continuum), ha minden helye belső 
hely és ha továbbá a Sz. bármely két a és b 
helyéhez lehet a Sz.-ban oly c,, c 2 , . . . c„ helye
ket meghatározni, hogy az ac^, c^,, e2c s . . . cnb 
számközök minden helye a Sz.-ban legyen. A 
geometriai ábrázolásnál folytonos tartománynak 
az egyenes, illetőleg a síknak valamely össze
függő része felel meg aszerint, hogy a Sz. valós 
vagy komplex. Mindkét esetben a határpontok 
kizárandók, mint a Sz.-hoz nem tartozók. Ha még 
a határpontokat is részben vagy egészben a Sz.-hoz 
számítjuk, összefüggő Sz.-t nyerünk. 

Számtest, fogalmi összefoglalása mindama szá
moknak, amelyek bizonyos megadott Gt, C Cr 
számoknak egész számú együtthatókkal biró ra
cionális kifejezései. 

Amely szó Sx alatt nincs 

Szamuely Tibor, a magyarországi proletárdik
tatúra leghirhedtebb alakja, szül. Nyíregyházán 
1890., öngyilkos lett Lichtendorf mellett (Alsó-
Ausztria) 1919 aug. elején. Győrben elvégezvén a 
kereskedelmi iskolát, eleinte ott hírlapírással fog
lalkozott, azután Budapesten rövid ideig magán
tisztviselő, majd Nagyváradon és Fiúméban újság
író volt. Azután felkerülvén Budapestre, a Magyar 
Kurir, később a Magyar Távirati Iroda kőnyoma
tos lapok gyorsiróreportere volt. Az maradt a 
világháború kitörésekor is, amíg felmentése le 
nem járt, amikor is a harctérre került és orosz 
fogságba esett. Oroszországban részt vett a bol
sevistáknak a Lvow—Kerenszki-kormány ellen 
folytatott forradalmi mozgalmaiban és utcai har
caiban. Az oroszországi bolsevik forradalom győ
zelme után Kun Bélával és társaival együtt Lenin 
szolgálatába állott és vezetője lett a magyar hadi
foglyok között megindított propagandának, mely 
a magyar katonákat az orosz bolsevizmus részére 
akarta megnyerni. Azokat, akik vonakodtak be
lépni az orosz vöröshadseregbe, gépfegyverrel 
halomra lövette és saját társainak vallomása 
szerint sok ezer magyar katonának halálát okozta. 
Az 1918-i októberi Károlyi-forradalom győzelme 
után a többi oroszországi magyar bolsevistával 
együtt visszaérkezett Magyarországra és itt i3 
erélyesen részt vett a bolsevista propagandában. 
1919 márc. 21-én, midőn a proletárdiktatúra kezébe 
kaparította Magyarországon a főhatalmat, Sz. 
közoktatásügyi népbiztos lett, de voltaképen a 
forradalmi terror szervezésével bízták meg kor
látlan hatalommal. A proletárdikta,tura rémural
mának Sz. volt legkészségesebb eszköze és a leg
fontosabb kormányzati módszerré tett terroriz
musnak legfőbb végrehajtója. Különösen, amidőn, 
bár igen gyenge, ellenforradalmi mozgalmak je
lentkeztek, azokat Sz., aki különben is a forra
dalom legszélső balszárnyához tartozott, az Orosz
országban tanult példátlan terrorral, a legréme-
sebb eszközökkel, a világtörténelemben páratlan 
kegyetlenséggel nyomta el. Páncél vonaton, ú. n. 
halál- vagy akasztófa-vonaton, nagyszámú terro
rista, ú. n. Lenin-fiúk fedezete alatt járta be az 
országot, kihallgatás nélkül, tömegesen akasz
tatta és főbelövette az embereket, akik véletlenül 
útjába akadtak, még olyanokat is, akik még ellen
forradalmisággal sem voltak vádolhatók. Külö
nösen Csornán, Dömösön, Dunapatajon, Kalocsán, 
Kapuvárott, Kőszegen, Tamásiban, Szolnokon stb. 
Mikor május elején a proletárdiktatúra ügyei 
rosszra kezdtek fordulni, Budapestről repülőgépen 
utazott Oroszországba, hogy az otíani népbizto
soktól tanácsot kérjen a bolsevik uralom fenn
tartása érdekében. Azután visszakerült és mind 
kegyetlenebb terrorizmus kifejtésére birta rá nép
biztos-társait. Sőt júl. végén, hóhérlegényeire tá
maszkodva, magához akarta ragadni az egész 
hatalmat, amiben csak a proletárdiktatúra teljes 
összeomlása akasztotta meg. A proletárdiktatúra 
bukásával nem csatlakozott menekülő népbiztos
társaihoz, hanem egyedül menekült gépkocsin 
Ausztriába, sikerült is Savanyukúton át Lichten-
dorfnál osztrák területre jutnia, de ott egy csen
dőrőrjárat letartóztatta és Sz. attól való rettegé
sében, hogy visszaviszik a magyar határra, a 

meg, S alatt keresendő! 
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csendőrök előtt revolverrel főbelőtte magát. Ön
gyilkossága helyén földalték el. Sz. a zsarnoki 
proletárdiktatúrának méltán leggyűlöltebb, mert 
legkegyetlenebb alakja volt. Egyénisége, vér
szomja a pszichopatológia körébe vá?. Fellépésé
ben a francia forradalom legvérengzőbb szereplőit 
utánozta, azoknak minden tehetsége és kvalitása 
nélkül. A világtörténet forradalmi alakjai közt 
leginkább Marathoz hasonlították, akit a franciák 
hazájuk legnagyobb szörnyetegének mondtak. 

Számum, forró sivatagi vihar az arabok lakta 
sivatagokon, tehát Észak-Afrika, Arábia és Sziria 
sivatagain, mely por- és homokfelhőket sodor 
magával. Az ég a portól elborul, a nap elhalvá
nyul és az izzó légkör piros szinüvé lesz. Nagy 
forróság — a levegő hőmérséklete felmegy 50°-ig 
— és szárazság jár vele. A sivatag homokos ta
laja ugyanis felmelegszik egészen 70"-ra és a 
széltől felkapott homok aztán a levegőt is fölötte 
felmelegíti, megakadályozza a látást, megnehe
zíti a lélegzetvételt és fájdalmat okoz a csupasz 
testrészeken. Hogy karavánokat eltemet, és hogy 
mérges hatású, az túlzás, mindazáltal nagy 
szárító és párologtató hatása a szörnyű forróság
gal egyetemben tűrhetetlenné, sőt olykor élet
veszélyessé is teheti. 

Szamár, 214 km. hosszú folyó Daghesztán 
D.-i részén; ered a Kaukázus É.-i lejtőin, a Kaspi-
tengerbe ömlik. 

Szamuráj, a japáni daimiők (főnemesek) fegy
veres kísérői, kik aztán egy külön nemesi (lovagi) 
osztályt alkottak. Számuk körülbelül 400.000 volt 
a sogun és mikádó közt kitört polgárháború (1868) 
idején. Több kiváltságuk volt (pl. hogy két kar
dot viselhettek) és külön becsület-törvények köte
lezték őket. (L. Harakiri.) Az 1868-i polgárháború 
után elvesztették kiváltságaikat, s mikor a fegy
verviselés jogától is megfosztották őket, egy ré
szük 1877. felkelésben tört ki, melynek vezére 
Szajgo (1. o.) volt. L. Szatzuma. 

Szamuto, gyakran csamako, a Gran Chaeo, 
szorosabban Paraguay felső folyásán tanyázó sa
játos nyelvű indiánus törzs. 

Száműzés, az országból való kiutasítás. Az 
ókori államok mint büntetést saját állampolgá
raik ellen is alkalmazták. A rómaiaknál a polgári 
jognak elvesztet, a polgári halált jelentette, az 
aquae et ignis interdictio alakjában. Jelenleg — 
tekintettel arra, hogy a saját honosok Sz.-e a bűn
tettesek kölcsönös kicserélésére vezetne, Sz.-nek 
mint a bírói ítéletben kiszabott mellékbüntetésnek 
csak külföldi bűntettesekkel szemben van helye. 
A büntetőtörvénykönyv a Sz.-t kiutasításnak ne
vezi s az idevágó eljárást az 1880. 2106. igazság
ügyminiszteri rendelet szabályozza. L. Exsilium, 
Kitiltás és Proscriptio. 

Számvetés, számtan (arithmetica), a leg
régibb tudomány, melynek alapelemei úgy az 
egyén, mint az egész nép fejlődésében legkoráb
ban jelentek meg, aminek oka abban rejlik, hogy 
a kényszerűség a szellemi élet legprimitívebb stá
diumában rávitte az embert a számlálásra és szá
molásra. Az egyiptomiak, feniciaiak, zsidók és 
görögök már kitűnő számolók voltak. A Sz. leg
inkább a kereskedelemmel együtt fejlődött és 
minthogy a kereskedelem igényeit a középkori 

iskolák nem elégítették ki, a gazdagabb városok 
külön számolókat fogadtak, akiknek joguk volt a 
Sz.-t tanítani. így keletkeztek különösen Német
országban már a XIII. sz.-ban Sz.-i iskolák. De 
ezekben, valamint később a latin iskolákban is 
mindenütt csak mesterségre tanították a gyerme
keket ; be kellett tanulni a szabályt és alkalmazni 
kellett; feladata az volt, hogy megtanítsa a gya
korlati életben előforduló számításokat. Az egysze
rűbb esetekben, majdnem kivétel nélkül, olyan 
mennyiségekről van szó, melyek között egyenes 
vagy fordított arányosság van, vagy csekély vál
toztatással ilyen létesíthető; ezért az elemi Sz. 
egyedüli módszere a feladatok megoldására a 
hármas szabály. Körébe tartoztak: a százalék
számítás, kamatszámítás, árú- és értékszámítás, 
arányos osztás, elegyítés-számítás, érme- és öt-
vényszámítás stb. De természetesen igen sok eset
ben a szóban forgó két mennyiség közötti össze
függés nem arányosság lesz, hanem másnemű, 
komplikáltabb összefüggés. Régebben ezekre is 
tanítottak olyan gyakorlati szabályokat, melye
ket a jobb számolók alkalmaztak (pl. a regula 
falsi); ma már ezeket a feladatokat az algebra 
(betüszámtan) módszereivel egyenletek segítségé
vel oldhatjuk meg. Ebből a szempontból az algeb
rának ezen részeit az aritmetika körébe tartozó
nak tekintjük. 

A Sz.-nek különböző fajait különböztetjük meg. 
Már a görögök megkülönböztették a tárgyakra 
vonatkozó számítások tanát, a logisztikát a puszta 
számokkal való számítástól, az aritmetikától. Ezt 
a megkülönböztetést ma is megtesszük: az első a 
gyakorlati Sz., a másik az elméleti, de magát a 
gyakorlati Sz,-t is különbözőképen osztályozzuk, 
amint más tárgyi körre vonatkozik. A legelter
jedtebbek : a kereskedelmi Sz., mely a kereske
delem körében előforduló számításokkal foglal
kozik. A politikai számtan (1. o.) leginkább a 
kamatos kamat-, járadék-, biztosítási számítások
kal, sorsjegy- és kölcsönügyletekkel foglalkozik; 
az állami Sz. az államháztartás körében elő
forduló számításokat ismerteti; ezenkívül van 
gazdasági, ipari stb. Sz. A legrégibb magyar 
aritmetika az eredetiben 1540. kiadott Gemina-
Prisiusnak 1577. Debreczenben nyomtatott fordí
tása, melynek teljes címe: Aritmetica, az az, A 
Szamvetesnec Tudomania, mell az Tudós Gemma 
Frisiusnae szamvetesbeol maggar nyelvre (ez tu-
domanban gyönyörködöknec hasznokra és haina-
rab való értelmekre is móddal) forditatott. Azt 
akarom hog az io es hasznos dolgokban eszesek 
legyetek' az gonosz es ártalmas dolgokban penig 
egiúgiúek. Anno 1577. Szily Kálmán kimutatta 
(Műegyetemi Lapok, I. köt., 279. old.), hogy ez a 
munka, mely valószínűleg Laskai János műve, 
voltaképen nem is fordítása Gemma-Prisiusnak, 
hanem majdnem teljesen önálló. Ismeretesek vol
tak még Tolvaj és Onadi aritmetikái a XVI. sz.-
ból. Legelterjedtebb volt Maróthi György debre-
czeni tanár 1743. kiadott aritmetikája, melynek 
tekintélye máig fönmaradt. Mint a németek Éiese 
Ádámra, mi Maróthira szoktunk hivatkozni. L. 
még Számelmélet. 

Számvevő, a számadások vizsgálatával meg
bízott tisztviselő. 

Amely szó Sm alatt nincs meg, 8 alatt keresendí! 
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Számvevőségek, a gazdaság vitelét támogatni 
hivatott, az állami számvitel ellátására, valamint 
az állami gazdálkodásban a törvények, rendeletek 
és takarékosság érvényrejutásának előzetes és 
utólagos ellenőrzésére rendelt hivatalok. Az állami 
számvitelről szóló 1897: XX. t.-c. szerint a minisz
terek, továbbá a kormányzóság és Országos Föld
birtokrendező Biróság (1921: XXXIV. t.-o. 5. §.) 
külön számvevőséggel rendelkeznek, a miniszter
elnök (1908. LI. t.-c), számvevőségi teendőit a 
pénzügyminiszter számvevősége teljesíti. Az 
j'illami vagyon és jövedelmek kezelésének igaz
gatásával megbízott, valamint általában az utal
ványozási joggal felruházott hatóságok mellett 
szintén működnek Sz. A közigazgatási segédszol
gálat tekintetében a miniszteri Sz. az illető minisz
tériumoknak, a többi Sz. az igazgató hatóságok
nak vannak alárendelve, ellenben úgy az előzetes 
•{közigazgatási számfejtés, a pénztárak és anyag
kezelő hivatalok helyszini vizsgálata, főkönyvi 
hejegyzés, pénztári Bzámfejtés), mint az utóla
gos (naplóbirálat, könyveles, könyvkivonatok, 
zárszámadás) számviteli ellenőrzés tekintetében 
ünállóan működnek és e működésükért csak a 
miniszternek felelősek. A miniszteri Sz., amelyek
nek élén egy-egy számvevőségi igazgató áll, a 
szükségnek megfelelő számú osztályokban működ
nek, két vagy több osztály egy számvevőségi cso
portot alkot. B számvevőségi csoportoknak, vala
mint a külső utalványozó hatóságok mellé rendelt 
Sz.-nek élén számvevőségi főnökök, az osztályok 
•élén osztályvezetők állanak. A Sz. többi személy
zete, számvevőségi L ós II. o. főtanácsosokból, szám
vevőségi tanácsosokból, számvizsgálókból, szám-
ellenőrökből, számtisztekből és számgyakornokok
ból áll. A vármegyei törvényhatóságoknál a szám
vevőségi teendőket azelőtt főszám/vevők és esetleg 
•alszámvevök látták el, akiknek hatáskörét a vár
megyék háztartásáról szóló 1883. XV. t.-c. kere
tében belügyminiszteri jóváhagyás mellett maguk 
a vármegyék állapították meg. Az 1902. III. t.-c. 
.azonban megszüntette ezt a szervezetet és a vár
megyei törvényhatóságok számvevőségi teendőit 
a pénzügyigazgatóságok mellé rendelt Sz.-re ru
házta. Számvevőket a városi törvényhatóságok is 
szervezhetnek a belügyminiszter által helyben
hagyandó szabályrendelettel. Rendezett tanácsú 
városokban a számvevő az elöljáróság tagja. Buda
pest székesfővárosnak van egy főszámvevője, kit 
i\ városi törvényhatósági bizottság választ meg 
<1873. XXXVI. t.-c.); a főszámvevő a székesfővá
rosi tanácsnak nem alá, hanem mellé van rendelve 
és egyáltalán nem számvevőségi közeg, hanem a 
törvényhatóság ellenőre, némileg ahhoz hasonló 
működési körrel, melyet az állami szervezetben 
a legfőbb állami számvevőszék betölt (1. Állami 
száimrevöszék és Számvevőszék). A székesfőváros 
számvevőségi teendőit egyfelől központi szám
vevősége, másfelől a kerületekben rendszeresített 
számvevőségi szakközegek látják el. 

Számvevőszék, általában az a hatóság, mely 
nz egész államháztartás fölött a legfőbb ellenőrzést 
gj'akorolni s eközben a számviteli rend (1. Állam-
számvitel) fentartása felett is legfőbb fokon őr
ködni hivatva van. Lényeges kelléke, mely azon
ban nem minden államban van meg, az, hogy a 

kormánytól, melynek gazdálkodását ellenőrzi, füg
getlen legyen. Az ilyen független Sz.-et sokan 
joggal számítják az alkotmánybiztosítékok közé. 
Vannak államok, pl. Olaszország, Belgium, me
lyekben a Sz. előzetes ellenőrzést gyakorol a kor
mány gazdálkodási (vagyonkezelési) tényei fölött, 
a legtöbb államban azonban a Sz. által gyakorolt 
ellenőrzés utólagos (nálunk is). Egyes államokban 
a Sz. közvetlenül a fejedelemnek van alárendelve, 
más államokban (nálunk is) a Sz. a nemzet képvi
seletének őrszeme és ellenőrző közege. Hazánk 
Sz.-ót 1. Állami Sz. alatt. 

Számvitel, tág értelemben valamely vagyon
nak (tehernek) és e vagyon (teher) változásainak 
mennyiségileg és minőségileg minden irányban 
való rendszeres nyilvántartása akként, hogy úgy 
a gazdaság viteléhez, mint a gazdálkodás ellen
őrzéséhez szükséges számszerű adatok állandóan 
rendelkezésre álljanak. A szűkebb értelemben 
vett Sz. csupán a gazdálkodás támogatására 
szolgáló számszerű feljegyzések összessége. 
A tágabb értelmű Sz., mely helyesebben szám-
tartást jelent (1. o.), elejétől végig kiséri a 
gazdaságvitelt s ezért hol előzetesen, hol utó
lagosan találkozunk vele a gazdálkodás minden 
mozzanata kapcsán. 

A Sz.-i rendszernek a kezelés alatt álló vagyon 
természetéhez kell alkalmazkodnia, minélfogva a 
Sz.-i feljegyzések berendezése, tartalma és terje
delme igen különböző lehet. Általában megkülön
böztetünk hatósági és üzleti Sz.-i rendszert. A 
hatósági Sz. körében kiválik az állami Sz. rend
szere, szemben az önkormányzati testek Sz.-ével, 
anélkül azonban, hogy az alapelvekre nézve lénye
ges különbség volna köztük. 

Állami Sz.-ünk rendjét az 1897. XX. t.-c. álla
pltja meg, melyet az 1915. XII. t.-c, az 1920. 
XXVIII. t.-c. és az 1921. XXXIV. t.-c 5. §.-a egy-
ben-másban módosított. 

Az önkormányzati testek (vármegyei és városi 
törvényhatóságok és községek) Sz.-ét eredetileg 
az 1872. XXXVI., 1883. XV., valamint 1886. 
XXI. és XXII. t.-cikkek keretében a belügyminisz
ter által kiadott szabályzat és a belügyminiszter 
jóváhagyása mellett kibocsátott törvényhatósági 
szabályrendeletek szabályozták. Az 1902. III. t.-c. 
azonban megszüntette a vármegyei számvevősé
geket és pénztárakat, az ebbeli teendőket a pénz
ügyigazgatóságok mellé rendelt számvevőségekre 
s illetve az állami pénztárakra (kir. adóhivata
lokra) ruházta. A belső berendezés szempontjából 
megkülönböztetünk egyszeri illetve egyszeres v. 
kincstári és kettős v. kereskedelmi Sz.-t. Az egy
szeri Sz.-ben minden egyes gazdasági esemény 
egyetlen tétel alatt csak mint a gazdálkodó alany
nak követelése (bevétele) v. tartozása (kiadása) 
jegyeztetik fel, míg ellenben a kettős Sz. az egyes 
gazdasági eseményeket: ha bevételek, az értük 
teljesítendő szolgáltatás, ha pedig kiadások, az 
értük követelhető viszontszolgáltatás szempont
jából is, tehát esetről-esetre kettős oldalról teszi 
feljegyzés tárgyává. Az államháztartás körében 
túlnyomólag az egyszeri Sz. nyer alkalmazást. Az 
egyszeri Sz. mindazáltal vannak az államház
tartás körében számadási ágak, melyeknél a Sz. 
és könyvelés a kettős rendszeren alapszik. Ezen 
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számadási ágakat az 1897. XX. t.-e. 76. §-a értel
mében a részletes utasítások határozzák meg; 
ilyenek ez idő szerint az állami vasutak, a posta-
takarékpénztár,akőszénbányászatés a zálogházak. 
A kettős Sz.-nél a kettős (kereskedelmi, üzleti) 
könyvvitel elvei érvényesülvén, erre nézve, 1. 
Könyvelés. 

Irodalom. Lehrbuch der Compatibilitiits-Wissenschaft von 
Josef Szarka, Professor an der Hochschule in Pest, Wien 
1822, az első e nemben az osztrák-magyar monarchiában; 
Kastowski János, Az államszámviteltan kézikönyve, Buda
pest 1880; Csikvári Jákó, Vasúti Sz„ u. o. 1887; Az állam
gazdasági számtartás rendszere, írta Bochkor Károly dr. 
egyetemi tanár, u. o. 1895; Magyar államszámviteltan az 
élő gyakorlatból, írta Molnár István, 2 kőt., u. o. 1897; 
A magyar államszámviteltan kézikönyve kérdésekben és 
feleletekben, írta Paulovits Márton, Szeged 1897; A ma
gyar állami Sz. kézikönyve, írta Wallon Dezső dr., 1901; 
Klimes, Das Rechminers- und Kontrollw«sen des ungarisehen 
Staates, Budapest 1910; BeidlerGusztáv, Lehrbuch der öster-
reichischen Staatsverrechmmg, Wien 1893; Das gesammte 
preussische Etats-Kassen- und Rechnungswesen von Gt. 
Herrfurth, geheimer Rechnungsrath, Berlin. Szakfolyóirat 
minden állam számvitelére kiterjeszkedőleg: Schrantz, 
Finanz-Archiv. 

Számviteltan, rendszeres foglalata azon isme
reteknek (elveknek, eljárási módozatoknak), ame
lyek szerint a számvitelt (1. o.) a legcélszerűbben 
ellátjuk, vagyis amelyek szerint a vagyont (ter
het) és az abban bekövetkező változásokat (bevé
teleket és kiadásokat) úgy tartjuk nyilván, hogy 
a gazdaság céltudatos viteléhez és a gazdálkodás 
ellenőrzéséhez szükséges adatok könnyen áttekint
hető alakban folyvást rendelkezésünkre álljanak. 
Az egyes gazdasági ágak számvitelében a részle
tek tekintetében sok változat lehetséges; így lehet 
szó a többek közt külön adószámviteltanról, mely 
az adóUgy kezelésében is érvényesülő általános 
számviteli elvek mellett tüzetesen ismerteti azokat 
a különleges szabályokat is, amelyek, figyelemmel 
az adókról szóló törvényekre, szabályrendeletekre, 
közigazgatási utasításokra stb., jelesül az adók 
(értsd egyenes adók) számviteli rendjót biztosítani 
hivatva vannak. 

Számvivő altiszt, a század gazdászatkezelési 
és egyéb irodai ügyködésének a fennálló szabá
lyok értelmében és a századparancsnok utasításai 
szerint való végzésére hivatott altiszt. 

Szán, folyó, 1. San. 
Szán v. szánkó, csúszó jármű. A nagy csúszó-

surlódás miatt csak oly utakon használhatni, ahol 
a súrlódási tényező minimális, mint hóval vagy 
jéggel borított pályán. Részei a talp az elül föl
görbülő orrzóval, a talpakba bevésik elül-hátul 
az eplényeket vagy szánkólábakat, melyekre 
keresztirányban a vánkosok, azaz a keresztkötő
fák jönnek. A vánkosokon nyugszik a korba, 
melynek oldalsó elcsúszását megakadályozzák a 
vánkosok szélein levő raltoncák. A szán elülső 
részén a szánrúd van. (L. még Kézi szán és Nagy 
szánkó.) Ujabban egyes alakjai nagyban szerepéi
nek a téli sportban nálunk is, miután Skandináviá
ban és Svájcban már régebben használták téli 
sporteszközökként. Amig a tiroli rodel (ródli), a 
davosi szán, a síkon tovafutó kanadai származású 
toboggan (ejtsd : tobogőn), mint kedvelt sportezán 
veszélytelen, — már nem egészen veszélytelen, 
miért is sok ügyességet követel, különösen a ve
zetőktől, a szkeleton, hosszú vasszán, amelyet a 
rajta sikló hasonfekve vezet; a bobsleigh (ejtsd: 
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boszié), ma röviden bob, mely nehéz, i—6, néha 
8 üléses szán. A bobsleigh, szkeleton, toboggan 
számára külön pályákat is készítenek alkalmas 
lejtős helyeken, természetes vagy mesterséges. 
kanyarulatokkal. 

Szán, a busmanok (1. o.) bensziilött neve. 
Szana, 1. Sándor, orvos, író, szül. Temesvárott 

1868 aug. 18. Előbb Temesvárott volt gyakori 
orvos, ott megalapította a Pehérkereszt lelenc
házat, szülőintézetet s gyermek-poliklinikát, s 
ugyanitt szervezte az első gyermekgondozónői 
tanfolyamot. 1909—1921-ig a budapesti állami 
gyermekmenhely igazgató-főorvosa volt. 1916-ban 
megkapta a m. kir. udvari tanácsosi címet. 
Irodalmi működése főképen a gyermekvédelemre 
és higiéniára terjed ki. Önálló müvei: Az el
hagyatott csecsemők magyar állami védelmé
nek rendszere és eredményei (1911); A züllött 
gyermekek socialhygicnejének magyar rend
szere (1910); Die Bewertung des Sauglings-
sterbliclikeitsziffern (Berlin 1916). E Lexikonnak 
is munkatársa. 

2. Sz. Tamás, mütörténeti író és kritikus, szül. 
Tiszafüreden (Heves) 1844 jan. 1., megh. Buda
pesten 1908 febr. 11. Középiskoláit a szülei ház
ban végezte — atyja hevesmegyei alispán volt, — 
a jogot Debreczenbon, majd ügyvédi oklevelet 
szerzett, de gyakorlatot nem folytatott, hanem 
egészen az irodalomnak élt. Már debreczeni tanuló
korában jelentek meg a fővárosi lapokban szép-
tard dolgozatai s első önálló kötete Szünórákra 
címmel (1866). Ezt követték nagyszámú fordítá
sain kívül Csokonai élete{í8S8); Nagy szellemek 
(külföldi költők élet- és jellemrajzai, Í870); Váz
latok (kisebb széptani és kritikai művek, 1875); 
A két Kisfaludy (1876); Moliére élete és müvei 
(1879); Magyar költök szer elmei (1887)'; A könyv 
régen és most (bibliográfiai tanulmány, 1888); 
Ujabb elbeszélők(iS89); Petöfiné Szendrey Júlia 
(1890). Később a műtörténelem művelésére adta 
magát s Magyar művészek címmel kétkötetes 
nagy illusztrált díszmunkát bocsátott közre(1886— 
1889). Megírta A magyar művészet századunk
ban c. könyvét (1890)'és Az örök emlékek (1892) ; 
Olasz földről (1896) köteteit, melyek csaknem 
kivétel nélkül mfttörténelmi dolgozatokat tartal
maznak; Izsó Miklós élete és munkái (1897); 
Jankó János élete és munkái (1898); Markó 
Károly és a táj festészet (1899); Egy amateur 
naplójából (1899); Száz év a magyar művészet 
történetéből (illusztrált díszmunka, 1900); Város
ról városra (olaszországi útirajzok, 1904). Neve
zetes tevékenységet fejtett ki a magyar irodalom
nak és művészetnek külföldön való ismertetése 
körül német és francia folyóiratokban s mint ma
gyar szépirodalmi folyóiratok szerkesztője (Fi
gyelő, 1871-75; Otthon. 1875-76; Regélő, 1876; 
Petőfi Társaság Lapja, 1877—78; Koszorú, 1879— 
1882). A művészeteknek nemcsak ismertetője, 
hanem szenvedélyes barátja is lóvén, mint igazi 
amateur szép gyűjteményt szerzett műtárgyak
ból, melyek nagy részét olaszországi útjain gyűj
tötte. A Petőfi-Társaságnak alapítása óta főtitkára, 
majd tiszteletbeli tagja volt, a Kisfaludy-Társa-
ságnak 1901 óta rendes tagja, az Uránia-színház 
igazgatója. 

meg, S alatt keresendői 
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Szaná, régen önálló ország Jemenben, 1871. 
török szandzsák lett. — Sz. város 1919 óta az ismét 
önállóvá lett Jemen arábiai ország fővárosa; szá
mos egymáshoz tartozó részből áll, mintegy 25.000 
lak., akik durva köpenyegeket, vastag parnutszö-
veteteket és értékes ezüstkelméket készítenek, to
vábbá kávéval élénk kereskedést űznek. Sz. Arábia 
egyik legnagyobb és legszebb városa, a vasbányái
ról nevezetes Nokum hegy lábánál fekszik, 50 me
csete, továbbá sok karavánszerája van. 

Szána (sana), egy müvajfajta neve, mely a 
megfelelő zsiradókkeverékből és mandulatej ele-
gyéből nyerhető. Igen Ízletes és tartós. 

Szanád (Sanad), nagyk. Torontál vm. török
kanizsai j.-ban, (i9io) 2317 szerb, német és magyar 
lak. (Tr. SzHSz.) 

Szanaga, folyó Kamerun volt német-afrikai 
gyarmatban; ered a Ngaundere vidéken s mint
egy 700 km.-nyi folyás után a Kamerun-öböltől 
kissé D.-re torkollik. 

Szanál (lat.) a. m. meggyógyít, orvosol. 
Szanálás (lat.) szószerint a. m. gyógyítás, a 

közönséges szóhasználatban gazdasági bajokkal 
küzdő vállalatok orvoslása. Ennek gyakori mód
jai: az alaptőke leszállítása, vagy a forgalmi 
tőke felemelése az üzeni fokozása végett, a Sz.-ra 
szövetkezett alkalmi egyesülés, pénzcsoport segí
tése, más vállalatokkal való egyesülés, belépés 
bizonyos érdekcsoportokba (kartellekbe) stb. Az 
alaptőke leszáll ítása vagy a részvények egy részé
nek visszavásárlása útján történik, vagy, ha már 
csakugyan az alaptőke egy része elveszett, a 
részvények névértékének leszállításával (u. n. 
lebélyegzés). Ha a vállalat azért nem jövedel
mez, mert üzeme nem eléggé nagy arányú, az 
üzem eszközeinek fokozása s evégből új részvé
nyek vagy elsőbbségi részvények kibocsátása, 
kölcsönök felvétele stb. szanálhatja a vállalatot. 
Az újabb időben Sz. alatt a háború következté
ben gazdasági válságba jutott államok gazdasági 
helyreállítására irányuló intézkedéseket is szok
ták érteni. 

Szanatogén, glicerin-foszforsavas nátriürn-
kazeiu. Vízzel tejszerű folyadékot adó por, mely
nek a táplálkozásra, a szervezet sejtjeinek növe
kedésére, erősödésére, az idegrendszer elemeinek 
fejlődésére jó hatást tulajdonítanak. Adagja fel
nőttnek 1 evőkanál, gyermeknek 1 kávéskanál 
por naponta 3—4-szer étkezés közben v. után. 

Szanatórium (sanatorium), zárt, rendeson ked
vező klimatikus viszonyokkal biró helyen fekvő 
gyógyintézet, mely csak bizonyos fajta (tüdővész, 
elmebaj, lepra stb.), avagy csak üdülésre szoruló 
betegek felvételére szolgál. Nálunk rendesen Sz. 
alatt a jómódú betegek elhelyezésére szolgáló ma
gánkórházakat értik. L. még Gyógyintézetek. 

Szancsal (Sáncéi), kisk. Kis-Küküllő vm. 
hosszúaszói j.-ban, (1910) 1782 román lak. (Tr. R.) 

Szanda, kisk. Nógrád vm. balassagyarmati 
j-ban, (1920) 981 magyal" lak.; magas hegyen fekvő 
régi vára romokban hever; a vár építésének ideje 
ismeretlen; a várat 1329. Széchy Péter bírta, 
1424—40-ig királyi birtok volt, majd a Rozgonyi-
és Báthory-családok kezére került, 1460-ban 
Zechen (Szécseny) László a csehek ellen hada
kozván, azokat Sz. mellett megverte, 1544-ben a 

törökök elfoglallak, de 1551. Horváth Bertalan, 
Balassagyarmat kapitánya visszafoglalta. 

Szandakan, kikötő, 1. Elopura. 
Szandál (gör.1, a régi görögöknél s Keleten dívott 

lábbeli, amely 
nem egyéb, 

mint kb. 5 cm. 
vastag fa-,bőr-
vagy parafa
talp ; szíjjal 
erősítik a bo
kához. Az egy
házi életben a 
püspöki dísz-
lábbeli és né
melyszerzete
sek előírásos 
lábbelije viseli 
e nevet. Újab
ban a sportéletben és az edző gyógymódban 
nyert alkalmazást. 

Szandál, török szó, ülőhellyel ellátott csóna-
kot jelent. 

Szandálfa (nűv.), 1. Santalum. 
Szandarak (növ.), 1. Boróka. 
Szandarakfa (nflv.) a. m. Callitris (1. o.). 
Szandarakgyanta (nav.), 1. Callitris. 
Szanda vára, 1. Szanda. 
Szándék (lat. dolus, nem. Vorsatz), az akarat

nak tudatos elhatározása valamely eredmény el
érésére, némelyek szerint pedig előrelátása, tudása 
annak, hogy mi lesz a cselekvő cselekményének 
eredménye. Büntetőjogi értelemben vett Sz. fo
rog fann, ha a cselekvő tudva és akarva, bünte
tendő cselekményro irányuló eredményt kíván 
létesíteni (widerrechtlicher "VVille —• Malice), míg 
gondatlanság (1. o.) (culpa) esetében a cselekvő 
nem akarta és nem látta előre az eredmény be
következését, pedig módja, alkalma és köteles
sége volt s lehetett azt előrelátni. A Sz. meghatá
rozása tekintetében két tudományos elmélet ke
letkezett, ú. m.: A képzet- vagy tudat-elmélet 
(Vorstellungstheorie) és az akarat-elmélet (Wil-
lenstheorie). Előbbi a tudatra, utóbbi az akaratra 
helyezi a fősúlyt. A tudat-elmélet hívei (Liszt, 
Frank, Payer, Baumgarten stb.) szerint a cselekvő 
csak a cselekvést akarja, de nem az eredményt. 
Az akaratelmélet hirdetői szerint (Bemer, Bin-
ding, Angyal, Finkey stb.) a cselekvőnek akarnia 
kell nemcsak a tevékenységet, hanem az ered
ményt is. A Bk. nem határozza meg a Sz. fogalmát, 
csupán azt jelenti ki 75. §-ában, hogy ecbűntettet 
csak szándékosan elkövetett cselekmények képez-
nek» és azt, hogy «ugyanez áll a vétségekre is, ki
vévén, ha a gondatlanságból elkövetett cselekmény 
a törvény különös részében vétségnek nyilvánítta-
tik», ellenben a Kbtk. 28. §. szerint, a kihágás álta
lában büntetendő, ha gondatlanságból követik el, 
csak az esetben nem, ha a törvény vagy rendelet 
csak szándékos elkövetést rendel büntetni. A Sz.-
nak több faja van : Általános Sz. (dolus generá
lis) és különös Sz. (D. speciális), utóbbit célzat
nak is nevezik. Ez a megkülönböztetés azért 
fontos, mert a Btk. egyes bűncselekmények tény-
álladékához a meghatározott célzatot megkívánja, 
másoknál a meghatározott célzat azt súlyosabbá 
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teszi. Így a pénzhamisító csak az esetben büntet
hető, ha a hamisítványt forgalomba hozásra irá
nyuló célzattal készítette (játszás céljából készítés 
esetén nem). A súlyos testi sértés súlyosabban 
büntetendő, ha a tettes Sz.-a arra irányult, hogy 
ellenfele nyomorékká legyen (Btk. 305. §.). Fon
tos : 1. az előre megfontolt Sz. (Dolus praeinedi-
tatus); 2. a nem előre megfontolt Sz. (Dolus 
meditatus); 3. az indulatos vagy rögtönös Sz. 
(Dolus impetuosus v. repentinus) szerinti meg
különböztetés. Ezért megfontolt a Sz. akkor, ha a 
tettes a világosan előrelátott eredmény minden 
következményét, nyugodtan, tervszerűen átgon
dolva, határozza el magát a cselekvésre. Nem 
előre megfontolt a Sz. akkor, ha a tudat és aka
ratnak az átgondoltsága, nyugodtsága, tervszerű
sége hiányzik; végül indulatos vagy rögtönös a 
Sz. akkor, ha az elhatározás az indulat (düh, harag, 
bosszú, szerelemféltés stb.) hatása alatt keletkezett 
•és ez állapotban (rögtön) végre is hajtatott. E meg
különböztetés szerint a tv. az emberölésnek 3 faját 
különbözteti meg, ú. m.: a gyilkosságot (1. o.), a 
szándékos emberölést (1. Emberölés) és az erős fel
indulásban elkövetett szándékos emberölést (1. 
Erős felindulás). Megkülönböztetnek még: Ha
tározott Sz.-t (d. determinatus, directus) és Ha
tározatlan Sz.-t (d. indeterminatus, indirectus). 
Előbbinél a Sz. valamely meghatározott ered
ményre irányul, utóbbinál több lehető s felté
telezhető eredményre terjed ki (megütöm, hogy 
megsérüljön, de azt se bánom, ha belehal), Ful-
iételes Sz.-t (D. conditionalis), amidőn a cselekvő 
bizonyos feltétel bekövetkezhetésétöl teszi füg
gővé elhatározása végrehajtását (ha nem adja át 
A pénzét, megölöm), Vagylagos Sz.-t (d. alterna-
tivus), amikor a cselekvő több eredmény előre
látása mellett közömbösen veszi, hogy azok 
«gyike vagy másika következik-e be, Egyenes 
Sz.-t (D. directus) és Lehetőleges Sz.-t (d. indi
rectus). Előbbi akkor forog fenn, midőn a tettes 
az eredményt egyenesen akarta, utóbbi akkor, 
midőn előre látta ugyan az eredményt, de azt 
nem akarta, lehetőségét azonban kizártnak nem 
tartván, esetleges bekövetkezésébe beleegyezett. 
Az eshetőleges Sz.-t (D. eventualis), midőn a tet
tes az enyhébb eredmény mellett a súlyosabb 
•eredmény bekövetkeztét is előrelátja. Ha a szán
dékolt eredmény bekövetkezett, a bűncselekmény 
be van végezve, ha azonban az előrelátott cselek
mény valami okból a cselekvés (véghezvitel) 
megkezdése dacára be nem következett, a szán
dékolt és megkezdett bűncselekmény kísérlete 
(L. Kísérlet) forog fenn. A magánjogban is sze
repe van a Sz.-nak, különösen a szerződések 
megkötésénél. 

Szándékos emberölés, embernek szándékos, 
de nem előre megfontolt szándékkal való meg
ölése. Büntetése 10—15 évi fegyház (Btk. 279. §.), 
minősített esetekben (pl. felmenő ágbeli rokon, 
házastárs, több ember megölése) életfogytig tartó 
fegyház (Btk. 280. §.). 

Szandház Károly, szobrász, szül. Egerben 
1827., megh. 1892 dee. 16. Szobrászati tanulmá
nyait egy időre meg akasztotta a szabadságharc, 
.amelyben mint honvéd-tüzérhadnagy vett részt. 
Aztán Budapesten telepedett le s itt, kivált díszítő

szobrászati munkákat végzett. 1862-ben kinevez
ték a budai József-Műegyetemen a mintázás okta
tójává. Budapest igen sok házát díszítik dekoratív 
művei, s e tekintetben tipikus a szereplése, de a 
kiállításokon is résztvett, egy ilyen müve pl. a 
Megijedt anya c. márványszobor. 

Szandix (sandix), a sárgásvörös, kristályos 
ólomoxid PbO neve (Bleiglátte), mely Pb és 0 
direkt egyesüléséből szintetikusan keletkezik. 
Vörös izzásnál olvad meg. 

Szandolin, oly csónak, amelyben csak egy 
ember fér el, aki a középen ül s kettős evezővel 
kormányoz. Ez evező egy rúdból áll, amelynek 
mindegyik végén lapát van. 

Szandtner Pál, egyetemi tanár, jogi író, szül. 
Dunaföldváron 1884 dec. 4. Egyetemi tanulmá
nyait részben Innsbruckban, részben Kolozsvárott 
végezte, hol jogi doktorrá avatták. 1911. a nagy
váradi jogakadémián, 1917. a kolozsvári Ferenc 
József tudományegyetemen lett a magyar köz
jog tanára. Önállóan megjelent művei: Az állam
cél elméletei (Budapest 1911); Az alattvalói 
engedelmesség problémája (Nagyvárad 1914); 
A jog- és államtudományi továbbképzés szerve
zése (u. o. 1916). 

Szandzsák (török), eredetileg a. m. zászló, át-
vitten egy zászlóhoz tartozó katonaság, azaz zászló
alj. Régebben a török birodalom Sz.-okra volt 
osztva, melyeknek száma idöröl-időre különböző 
volt. A későbbi felosztás ejáleten, vagyis hely
tartóságon alapult és egy-egy ejálet több Sz.-ból 
állott. Az egyes Sz.-ok élén a Sz.-bej állott mint 
kormányzó és a katonaság parancsnoka. 

Szandzsáki-serif a neve a próféta zászlajának, 
mely a sztambuli Eszki-Szerájban van őrizetben 
és amely a monda szerint, a próféta első harcaiból 
származik. E zászlót csak az iszlámságot vagy az 
oszmánságot fenyegető veszedelemben viszik a 
táborba. Az első ilyen eset 1595. volt, amikor III. 
Murád szultán Eger vára ellen indult. Az 1914— 
1918-i nagy világháborúban, a szent dsihád kihir
detésekor szintén nagy szerephez jutott. 

Szánfalva, kisk. Bereg vm. munkácsi j.-ban, 
(i9io) 816 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szanga a Kongó (1. o.) jobboldali mellékfolyója. 
Szanga (Bibos africanus L., állat), a Tülkös-

szarvúak (Bovidae) családjába tartozó tulokfaj, 
mely a bizon-tulkok (Bibos) nemzetségének leg
szebb faja. Nagy testű, de emellett mégis karcsú 
ós izmos alkotású. Lábai és farka hosszúak. Púpja 
jól fejlett. Szarva nagyon vastag. Gesztenyebarna 
alapszínű; szőrőzete ritkás ós Unom. Afrikában 
honos. 

Szanghoi, folyó, 1. Szong-hoi. 
Szangir, a celebesi Menado németalföldi kor

mányzósághoz tartozó szigetsorCelebesÉK.-i vége 
és Mindanao sziget közt, 1056 km2 területtel, 
120,000 keresztény maláji lak. A legjelentékenyebb 
szigetek: Nagy-Sz. (45,000 lak.), Szian ós Tagu-
landa. Sok rajtuk a működő vulkán. Különösen 
pusztító hatású volt 1892-ben a Nagy-Sz.-on 
levő Gunnung Api kitörése, amikor a sziget ÉNy.-i 
része elsülyedt. 

Szangkapura, 1. Bavean. 
Szangvinikus (a latin sanguis a. m. vér szó

tol) a. m. vérmes, leginkább a vérmérsékletre vo-
Amely szó Sas alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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natkozólag moudják; Sz. az olyan ember, aki 
gyorsan felhevül, de hamar le is csillapodik. A 
régi orvostudományból fönnmaradt kifejezés. 

Szanhedrin (aramosított görög szó), 1. a zsidó 
törvényszék a második templom fennállása (Kr. e. 
.5 16-tól Kr. u. 79-ig) alatt. Kétféle Sz. volt: 
1. a Nagy Sz., mely a templom előcsarnokában 
ülésezett és 71 tagból állt és a kis Sz. az ország 
minden városában. A Nagy Sz., mint leglöbD 
törvényszék, csak a zsidó nemzet egyetemét illető 
kérdésekben döntött. A király, a főpap és a próféta 
felelősséggel tartoztak a Nagy Sz.-nek. A Nagy 
Sz. mellett minden kis városban működött a kis 
Sz., mely 23 tagból állt és főbenjáró ügyekben 
ítélkezett. A római uralom beálltával a Sz. intéz
ménye megszűnt és ezentúl a városokban már csak 
háromtagú biróság működött, de ez is csak pol
gári ügyekben. Jézus idejében a Sz. mar nem 
létezett. — 2. A francia Sz. 1806 okt. 6-án 
Napóleon a francia és olasz zsidó notabilitások 
-gyűlését liivta egybe, melyet a Sz. mintájára 
szervezett meg, hogy a francia zsidóság részére 
vallástörvónyhozó joggal felruházott testületet 
alkosson. A francia Sz. nyolc ülést tartott, amelyen 
a császárnak eléjük terjesztett 12 kérdésre meg
adták a feleletet, melyet a császár kielégítőnek 
talált ós 1807 ápr. 6-án a parlamenttel törvóny-
•erőre emeltetett. 

Szanherib (asszír: szin-acM irbá), asszír ki
rály, Szárgon fia, 7u3. legyőzvén a babiloniak for
radalmát, Palesztina ellen vonult, 701. hasztalan 
ostromolta Jeruzsálemet; Tirhaka egyiptomi ki
rálytól vereséget szenvedvén, ki kellett vonulnia 
Szíriából, űrre újabb forradalom tört ki Babilon
ban, mire 689. azt elpusztította. Ninivét sok épít
ménnyel, templomokkal, palotákkal gazdagította. 
681-ben egyik fla meggyilkolta. Utóda Asarhaddon 
nevű fia lett. 

Szanidin (ásv.), 1. Földpát. 
Szanidinit, szienitszerü szemcsés kőzet, amely

nek lényeges elegyrészei: szanidin, biotit, amflbol-
és piroxénfélék és gyakran számos más járulékos 
ásvány, ú. m. szodalit, haüyn, szkapolit, ortit, cir
kon. A Sz.-ek trachitos és fonolitos kőzetekben v. 
tufáikban zárványok gyanánt fordulnak elő, igy 
főkép aLaachi-tó környékén az Eifel-hegységben, 
az Azori-szigeteken, Milo és Ischia szigetén talál
hatók. 

Szaniszló, szentek: 1. Sz., szül. Sczepanovban 
<Galicia) 1030. Tanulmányait Gnesenben és Páris-
han végezte. Krakói püspök volt Smialy Bole-
«zláv lengyel király idejeben (1058—79), ki őt, 
midőn a templomban misét mondott, kardjával 
megölte 1079., amiért a királyt gonoszságai és 
kegyetlenségei miatt az egyházból kiközösítette. 
Szentté avatták 1254. Ünnepe máj. 7. 

2. Sz. Kosztka, a noviciusok védőszentje, szül. 
Rostkau várában (Lengyelország) 1550 okt. 20., 
megh. 1668 aug. 15. Tanult Bécsben a jezsuiták 
kollégiumában. 1567-ben belépett a Jézus-társa
ságbit, de már noviciátusa 10. havában meghalt. 
Szentté avatta VIII. Kelemen 1604., X. Kelemen 
pedig nov. 10-óre totte ünnepét. 

S.aaiszló (Stanislaw), lengyel királyok: 
1. Leszczynski I. Sz., lengyel király (1704— 

1709. és 1733—35.) Leszczynski Rafael poseni 
Itcvai Nagy Lexikona. XVII. líöt. 

vajda fia, szül. Lembergben 1677 okt. 20., megh. 
1766 febr. 23. Ő is poseni vajda volt, amikor XII. 
Károly svéd király ajánlatára a lengyel ország
gyűlés II. Ágost letétele után 1704 jún. 12. len
gyel királlyá választotta; 1705 okt. 7. koronázták 
meg felesegével együtt. A poltavai csata után, 
melyben pártfogója, XII. Károly az oroszoktól 
döntő vereséget szenvedett, Stettmbe, majd Svéd
országba menekült. 1713—14. a moldvai vajda fog
ságában volt, mikor XII. Károlyt török földön fel
kereste. XII. Károly ezután átengedte neki Pf'alz-
Zweibriickent, de 1718. innen is távoznia kellett 
ós Franciaországba ment, hol egyik leányát, Má
riát XV. Lajos király 1725. nőül vette. II. Ágost 
halála után 1733. újból fellepett Lengyelországoan 
s az országgyűlés többsége szept. 11. másodszor 
is királlyá választotta. De e l ln i elének, 111. Ágost 
szász választónak pártfogói, VI. Károly császár 
és Anna cárnő elűzték s Sz. előbb Danzigba, majd 
Marienvverderbe menekült. A bécsi békeben aztán 
1735., illetve 1738. másodszor is lemondott a len
gyel koronáról, de kárpótlásul Lotharinyiaés Bar 
hercegségeket kapta azzal a feltétellel, hogy halála 
után azok Franciaországra szállanak. hátralévő 
éveit Nancyban és Lunóvilleben töltötte s jóté
konyságával és a tudományok s művészetek pár
tolásával tűnt ki. Művei : üeuvres du phiiosopke 
bienfaisant ^Paris 1850, új kiad.); Oeuvres choisies 
(u. o. 1875). V. ö. Boyé, Stanisias Leszczynski et 
le troisiéme traitó de Vianne (u. o. I«y8); Mau-
gras, Les derniéres années du roi Stanisias (u. o. 
1906). 

2. Poniatowski II. Sz. Ágost lengyel király 
(1764—95.), Poniatowski Sz. gróf fia, szül. Woi-
ezynban 1732 jan. 17., megh. Szent-Petervárott 
1798 febr. 12. Mint lengyel követ került az orosz 
udvarba, hol megnyerte II. Katalin cárnő kegyét. 
Ennek köszönhette, hogy 111. Ágost halála után 
1764 szept. 7. a varsói országgyűlés lengyel ki
rállyá választotta. Gyenge uralkodó volt, minden
ben az orosz befolyásnak engedett s ezzel siettette 
Lengyelország bukását. 1768-ban a bari konfede-
ráció letette őt a trónról, 1771 nov. 3. összeeskü
vők elfogták, de hazafias Ígéreteiben bizva, vissza
adták szabadságát. 1772-ben bele kellett egyeznie 
Lengyelország első felosztásába s ezután mint az 
oroszok vazallus fejedelme uralkodott. 1791 máj, 
szentesítette az ország új alkotmányát, de csak
hamar a targoiviczi konföderációhoz csatlakozott, 
mely az oroszokat hívta be az ősi alkotmány vé
delmére. Erre következett Lengyelország második 
(1793), majd harmadik felosztása s Sz.-nak 1795 
nov. 25. le kellett mondania a lengyel koronáról. 
Kárpótlásul Ausztriától, Porosz- es Oroszország
tól 200,000 arany évi díjat kapott. Előbb Grodnó-
ban élt, II. Katalin halála után pedig I. Pál cár 
meghívására Szent-Pétervárra költözött. Emlék
iratai 1862. jelentek meg: Mémoires secrets inédits 
de Stanisias Auguste (Leipzig). V. ö. Boepell, Das 
Interregnum, Wahl und Krönung von Stanislaw 
August Poniatowski (Posen 1892). 

Szaniszló, 1. Albert (szolczai), tanár és gazda
sági iró, szül. Diószegen (Bihar) 1844 aug. 30., 
megh. Nagyenyeden 1913 szept. 13. 1873-ban a 
kolozsmonostori gazdasági tanintézet rendes taná
rává nevezték ki, 1880 dec, 30. a kolozsvári tud. 
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egyetemen magántanár. 1893 okt. 1-től 1896-ig 
a kassai gazdasági tanintézet tanára , ezután a 
nagyenyedi ev. ref. kollégium jószágigazgatója 
volt. Tudományos értekezésein kívül, ktil ön kiadott 
művei következők: Növénybetegségek (Kolozsvár 
1875, 2. kiad. u. o. 1883, 3. kiad. Budapest 1886); 
Útmutatás a filloxera fölismerésére és fölkere
sésére (Kolozsvár, 2. kiad. u. o. 18801; Kártékony 
rovarok a mező- és kertgazdaságban (földmlves-
iskolák számára, u. o. 1884, 2. kiad. Budapest 
1889); Vezérfonal a gazdasági tanintézetek és 
akadémiák állattani előadásaihoz (2. kiad. Kassa 
1896): A filloxera. a kolorádóbogár s a vértetii 
(u. o. 1886): A gazdát érdeklő káros és hasznos 
állatokról (Kolozsvár, 2. kiad. u. o. 1892). 

2. Sz. Ferenc, kat. püspök, egyházi író, szül. 
Szombathelyen (Vas) 1792 aug. 2., megh. Bécs
ben 1869 deo. 13. Pappá szentelték 1815. 1816-ban 
az ekkor alapított bécsi felsőbb papképző intézet
nek lett tagja. 1818 ang. 20. mondotta a keresz
tény hazaflúságról szóló beszédét, mely tárgyila
gosan volt ugyan tartva, de bécsi tartózkodásának 
mégis az szakította végét. 1819-ben visszatért 
megyéjébe és előbb püspöki szertartásmester, majd 
papnevelőintézeti tanár lett. 18R0-ban pesti egye
temi hittanár és egyházszónok. Itt országos névre 
tett szert. 1835-ben nagyváradi kanonok, 1839. a 
pesti központi papnevelő intézet kormányzója, 
1844. a magyar királyi helytartótanácsnál az 
egyházi ügyek előadója és egyidejűleg szerbiai 
választott püspök lett. 1850 szept. 5-én nagy
váradi püspökké nevezték ki, 1853. valóságos 
belső titkos tanácsos. 1868-ban betegeskedése 
miatt lemondott. Jótékony adományai több millióra 
rúgtak. 1841—43-ban szerkesztette a Fascicula 
ecclesiastici literarii, a Religio és Nevelés, Egy-
házi Tudósítások c. lapokat. Számos magyar és 
latin szentbeszédén kívül nagyobb művei: Doc-
trina Eeligionis christiano-catholicae (4 köt., Pest 
1832, 1839-ben magyarra fordította bátyja Sz. 
József kanonok); Forma externa spir. Exercitio-
rium (Bécs 1850). 

Szaniszló (Sánislau), nagyk. Szatmár vmegye 
nagykárolyi j.-ban, (i9io) 4822 magyar és román 
lak. (Tr. R.) 

Szaniszlófalva (Staskov), kisk. Trencsén vm. 
esaczai j.-ban, (i9io) 1566 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szaniszló-rend, előbb lengyel, azután orosz 
császári érdemrend, melyet II. Szaniszló Ágost 
lengyel király 1765 máj. 7. alapított. 1835 dec. 1. 
Sándor cár mint Lengyelország királya újjászer
vezte s négy osztályra osztotta. 1831 nov. 29. óta 
a rend három osztályú volt. A rend ünnepe ápr. 23. 
(máj. 5.). 

Szánk, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vmegye 
kiskunfélegyházi j.-ban, (1920) 3822 magyar lak. 

Szankció, 1. Sanctio. 
Szankhja (Sankhya), 1. Ind filozófia. 
Szánkó, 1. Szán. 
Szánkó (Snákov), kisk. Sáros vm. bártfai 

3.-ban, d9io) 520 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szanktiru (felső részén Lubilas), a Kasszái 

mellékfolyója Afrikában. Ered a D. sz. 10°, 
K. h. 24° alatt Muata Jamvo országában, hajóz
hatóvá lesz a D. sz. 5° 20'-nél, balról fölveszi 
a Lublt, jobqról a Lubefut (Lomami), pompás, 

Amely szö Sz alatt nincs 

termékeny vidéken folyik keresztül, amelyet ha
talmas pálmaerdőségek, kitűnő legelők borítanak. 
Béna Bendinél torkollik. A Kasszáival együtt a 
Stanley Poolt Luszambóval 1000 km. hosszú ha
józható víziúttal köti össze és elefántcsontban 
meg kaucsukban gazdag vidékre vezet. A folyó-
forrásvidékét Cameron fedezte fel 1874. Muata 
Jamvo országában. 

Szan-mönn-öböl, tengeröböl Cse-kiang kínai 
tartomány partján; bejáratában szigetek vannak. 

Szannikov-f öld, állítólagosadéi az E.-i Jeges
tengerben az Új-Szibíriai szigetektől északra.. 
1886-ban Toll báró állapította meg létezését, do-
1901. a kijelölt helyen nem találták, valószínű
leg északabbra fekszik. 

Szannuresz (Szennure-z), Fayum egyiptomi 
tartomány hasonlónevű kerületének székhelye,. 
(1907) 17,106 lak., jelentékeny földmüveléssel. 

Szánoki Gergely, lembergi érsek, humanista, 
író, szül. Szánókban, a XV. sz. elején, megh, 
Lembergben 1479. Krakóban, majd Németország
ban tanult, 1439. a szabad tudományok magistere 
lett s ekkor kezdett költeményeket írni, ő irta az 
1434. meghalt Jagelló Ulászló sírverset. Krakó
ban tanította Ulászló későbbi magyar királyt is. 
1440-ben wieliczkai plébános lett. Midőn Ulászló
magyar király lett, elkísérte őt Magyarországba s 
megnyerte részére az Erzsébet pártján volt főura
kat. A királyt a háborúba is elkísérte; a várnai 
katasztrófából megmenekült, ezután Hunyadi 
János fiainak nevelője lett hét évig, mire követ
ként Lengyelországba visszatért s ott lembergi 
érsekké tették. 

Szanovnyik, 1. Csinovnyik. 
Szan-sui (a. m. «három víz», v. Kong-kun)T 

kínai kikötő Kuan-tung tartományban a Hszi-
kiang partján Kantontól Ny.-ra. Jelentősége abban 
áll, hogy a Hszi-kiang itt egyesül a Pé-kiang és a 
Tung-kianggal, s így fontos kikötő, habár lakói
nak száma csak mintegy 5000. 1897 óta szabad 
kikötő. 

Szanszandig, a francia Szudánban fekvő Szegit 
négerország egyik jelentősebb városa a Niger 
folyó balpartján, mintegy 10,000 lakossal. A 
Szaharába induló karavánoknak egyik fontos 
csatlakozó állomása. 

Szanszára (szanszkrit) a. m. vándorlás, így 
nevezik az indek a földi lét változó alakját. Az 
indek hite szerint ugyanis a lélek a halál után 
érdemeinek megfelelő alakban újjászületik. A 
lélekvándorlás nem végtelen; rövidebb v. hosz-
szabb ideig tartó tisztító út után végre is Brahmá-
val egyesül a megtisztult lélek, ez a Sz.-moksa, az 
indek üdvözülése. Az újiászületések láncolatától 
(szanszkritul Sz.-csokra) való félelmen alapszik a 
buddhizmus legfőbb dogmája, mely a Brahmával 
való egyesülés helyett a lélek megsemmisülését, 
a nirvánát (1. o.) tűzi ki célul. 

Szanszkrit nyelv és irodalom. A szanszkrit 
(szamskrita, a. m. összetett, ékes), v. helyeseb
ben ó-indus, a legrégibb árjanyelvek egyike, leg
közelebbi rokona az iráni nyelvcsaládnak. Ma 
általában holt nyelvnek mondható, mint a latin, 
csak a tudósok élnek vele Kelet-Indiában; ámbár 
egyes országokban a tudós rádzsák újra életre 
kelteni igyekeznek, így pl. Udaypur államban 
meg, S alatt keresendői 
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ujabban hivatalos nyelvvé rendelték. A legrégibb 
alakja a Yédófr-ban van, későbbi fejleményei a 
puli és prakrit. De a míg ezek népies nyelvek 
lettek, a Sz. a művelt társadalom és a költészet 
nyelve maradt. A Sz. nyelv az indo-európai nyel
vek történeti megértésére nézve igen fontos. 
Rendszerét először tudományosan Pánini állapí
totta meg három századdal időszámításunk előtt ; 
eredeti szövegét és német fordítását Böthlingk 
adta ki (Szentpétervár, 1887). Újabb nyelvtanokat 
írtak: Whitnei/ (3. kiad. Leipzig, 1896); Wacker-
w«<7rf (Göttingen, 1896—1905); Thumb (Heidel-
beí<?, 1905); szótárakat Böthlingk és Roth (Szent
pétervár, 1853—1875, 7 köt.); Gapeller (Strass-
burg, 1887); gyakorlati nyelvtanokat Biihler, 
Leit^adon für den Elementareursus des S. (Wien, 
1883); Kellner, Elementargrammatik der Sans-
kritsnrache (Leipzig, 1885, 3. kiad.). 

A Sz. irodalom két külön korszakra oszlik: a 
véd a- és a klasszikus korra. A védák az indus
irodalom legrégibb emlékei. Történelmi feljegy
zések hiányában nem lehet biztosan megállapí
tani a védák keletkezésének idejét, európai kuta
tók közül többen Kr. e. 1500—1000 évekbe teszik 
a vcd.a-kort. Jacobi szerint a védák Kr. e. 4500— 
2500 bél valók. Négy véda van: a Rig-véda (1. o.) ; 
a Száma-véda a. m. az énekek védája, mely a 
Rig-véda dalaiból v. himnuszaiból vett versekből 
áll; a Jadsur-véda a. m. az imádságok tudo
mánya v. védája; végül az Atharva-véda vagy 
Brahma-véda, a varázsigék védája. Minden véda 
három alkatrészből áll; az első a tulajdonképeni 
védaezöveg, az n. n. SzamMta ; a második a védá-
hoz irt prózai liturgikus magyarázat, a Bráhmá-
nák. és a rövidre szabott oktató mondások gyűj
teménye, a Szutra (szószerint: fonál, zsinór). Két
féle szutra van, ú. m. a Szrauta-szutra a. m. 
a Szruti, azaz a szent szöveg vezérfonala, mely 
kizárólag az áldozás rítusának szertartására ád 
•zab.'-lkokat, a Szmárta-szutra a. m. az emlékezés, 
a tradíció tankönyve v. vezérfonala az érdekesebb, 
mert ez a mindennapi élet szokásait és erkölcsi 
szabályait foglalja magában. A Szmárta-szutra 
ismét két alosztályra oszlik, ezek: a Grihja-szutra 
«. m. házi szabályok, melyek a családi életben a 
ház' ssági, születési s egyéb alkalmakra vonatkozó 
ceremóniákat írják elő és a Dharma-szutra a. m. 
törvénykönyv, mely a jogot tárgyalja s a később 
oly szépen fölvirágzott törvénykönyv-irodalom 
alania. A véda-irodalomhoz számíttatnak az indek 
első bölcsészeti okoskodásait tartalmazó iratok, az 
Upanisádok. Az Upanisádok többnyire egészen 
prózában írt filozófiai értekezések, tartalmuk igen 
kiilöiböző. Félig költői, féliorbölcselkedő modorban 
látományckat, képzeletszülte furcsaságokat, ok
tató épületes párbeszédeket, vitatkozásokat tartal
maznak s helyenként marnia lendületű,költői szép
ségű nyelven írvák. A világszellem, az Atman fel
ismerése egyik fő társya az Upanisádoknak. Az 
TJparisádok, melyek közül a legrégibbek a Kr. e. 
7. vagy 6. sz.-ból valók, feszik az ortodox ind 
bölcsészet alapját. A tizenkét legfontosabb Upani-
eádot aneolra fordította Miiller Max (Oxford 
1873—1884, Sacred books of tho east I—XV.) 
A gazdag Bráhmána-irodalomból említést érde
melnek az Aitareja-Bráhmána, szanszkritul és 

angolul kiadta Haug (Bombay 1863, 2 köt). 
A szutrák közül kiválóbbak a Stenzlertól kiadott 
Die Grihya-Sutra cder Ind. Hausregeln (Leipz. 
1865—78, 4 köt.), szanszkritul és németül. A 
véda-korban az irodalom kizárólag vallási célt 
szolgált s csak a második korszakban jönnek 
tekintetbe a művészi és tudományos szempontok. 
A második korszak körülbelül a Kr. e. 6. század
ban kezdődik. Az epikus költészet két csoportra 
oszlik ; az elsőhöz tartozik a Mahábhárata (1. o.) 
és a Purána (1- o.). Az ú. n. kavya-k közt első 
helyen áll a Rámáján a (1. o.). A későbbiek közül 
legkiválóbbak a két Kálidása (1. Kálidásza) féle 
költemény. A dráma (nátaka, a nata = színész, 
eredetileg: táncos szótól) űgy látszik, mint más 
népeknél, vallásos ünnepek felvonulásai, énekeiből 
és táncaiból keletkezett. Főmotivuma a szerelem; 
tragikus vég nincs soha. A forma a próza és vers 
közt váltakozik. A felvonások száma olykor tíz 
is. A Mritts chhakatikaa legpoetikusabbind dráma. 
V. ö. Lévi, Le théatro indion (Par. 1890.) 

Az indiai líra csaknem egészében erotikus tar
talmú. Kálidása (1. Kálidásza) idetartozó művein 
kívül Bhartrihari (1. o.) és Bilhana (1. o.) mellett 
megemlítjük a Ghatakarpara-t s Amaru mély
érzésű epigramm ját. Idetartozik még Dsajadeva 
is. V. ö. Pavolini, Poeti di'amore neÜ'India. 
(Firenze, 1900.) 

Az indiai irodalomban nagy jelentősége van a 
novellának és az állatmesének a nyugati irodalom
mal való kapcsolata miatt. (V. ö. Weber, Indische 
Stadien, 3 köt.) Jellemző az indiai mese- és el-
beszélésgyüjteményeknek a formája, amennyiben 
a különböző elbeszélések keretét egy főelbeszélés 
teszi. Ez a forma az indiai mesegyűjteményekben 
már kifejlődve fordul elő és számos arab, perzsa 
és nyugati elbeszélésnek lesz alakja. Nevezetesebb 
ily gyűjtemények : Szomadeva, Kathásaritsagara, 
Ksemendra, Vetalapancsavimcati, Simhásanad-
vatrimeati és Cukasaptati. Végül idetartozik az 
ú. n. Sindabad-csoport állítólagos eredetije. L. Hét 
bölcs mester. 

Az ind tudományos irodalomban a legjelentéke
nyebb helyet a nyelvtan foglalja el. V. ö. Benfey, 
Geschichte der Sprachwissenschaft und orienta-
lisehen Philologie (München 1869.); Miiller M., 
History of the ancient S. literature (London 1859) ; 
Oldevberg. Die Litteratur des altén Indien (Stutt
gart, 1903.). A történeti művek legtöbbnyire köl
teményekkel vannak keverve. V. ö. Oldenberg, 
Geschichtschreibung im altén Indien (Berlin, 
1907.) Az asztronómiát má.r a véda-korban művel
ték ; nagy számmal vannak az orvosi művek is. 
V. ö. Gordier, Etudes sur la Médecine Hindoue 
(Paris, 1894). Matematikai, jogi irodalmuk is volt, 
ezekre vonatkozólag v. ö. Schröder, Pythagoras 
és az indiaiak (Lipcse, 1884); West és Biihler, 
Digest of Hindu law (III. kiad., Bombay 1884). 

Szántál, hor, dravida nép Brit-Indiában, Ben-
gáliában a Ganga s Baitarni folyók mellékén, az 
ű. n. Szantál-Parganán. Mint rendőrök és kato
nák szolgálnak az angoloknak. Saját fejlett kolári 
nyelvük a bengálival szemben háttérbe szorul. 

Szantá'fa (n«v.), ]. Santalum és Pterocarpus. 
Szantálfafélék (növ.). a Santalales sorozat csa

ládja, melybe mintegy 250, főleg trópusi faj tar-
Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 23* 
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tozik. Nálunk a Thesium és Comandra génusz 
van képviselve. 

Szantalin (sántáim), szantálsav C,fHuOó- A 
vörös szantálfából kivonható. Vörös mikroszko
pikus prizmákban kristályosodik. Olvadási pont: 
104°. Alkoholos oldata vérvörös, alkalikus oldata 
ibolyásszínfi. Piros festék. 

Szantalol, 1. Gonorol. 
Szantál-olaj, különböző Santalaceák, neveze

tesen a Santabim Preivsü ós Santalum cygno-
rum fájából vízgőzzel való lepárolás útján készí
tett illanó olaj. 100 kg. szantálfa 3—5 kg. olajat 
ad. Igen viszkózus, kellemetlen, csípős ízű; 
93—98°/o szantalol-h6l áll, kevés szantalal-lal. 
Az indiai szantálfaolajat az illatszeripar s a gyó
gyászat alkalmazza. 

Szántalp, a szán talpszerkezete, 1. Szán. 
Szántás, a földnek ekével való megmívelése, 

mely az összes talajmívelési munkák között a 
legfontosabb. A Sz.-nál az eke által felfogott talaj
részlet megfordlttatik és megporhanyíttatik. A 
fordítás és porhnnyítás mérve részint az eke szer
kezetétől, részint annak beállításától függ. Széles 
barázdákkal teljesebb lesz a fordítás, keskeny ba
rázdákkal erősebb lesz a porhanyítás. A fordításon 
és porhanyításon kívül a Sz.-nak további hatása 
abban is nyilvánul, hogy a földrészek összekever-
tetnek és a föld a gyomoktól megtisztíttatok. Tu-
lajdonképeni célja a Sz.-nak az, hogy általa a 
talaj a vetőmag befogadására s a növény további 
fejlődésére alkalmassá tétessék. 

Rendes alakú és rónafekvésű földeknél legálta
lánosabb az árry-Sz., melynél a megszántandó te
rületet egyenlő szélességű ágyakra v. fogásokra 
osztjuk, melyek aztán ágyekével, azaz csak egy-
oldalra fordító ekével v. össze- v. széjjelszántat-
iiált; minden két fogás közt egy osztó-barázda, 
minden fogás közepén a gerinc v. összevetés ke
letkezik s hogy ezek ne legyenek nagyok, az egyes 
fogásokat felváltva össze- és széjjel kell szántani. 
Ha az egyes ágyak folyton Csszeszántatnak, létre 
jön a bogárhátú Sz. (1. o.). Az ágy-Sz.-nak ellen
téte a róna- v. sima Sz. A róna-Sz.-t a közönséges 
ágyekével is lehet végezni, mint ezt a ritkán alkal
mazott karré, ábrás v. alakszántásnál látjuk, 
melynél a Sz.-t a tábla közepén v. szélén kezdik s 
körüljárva a tábla alakján egyfolytában végzik 
fogasok nélkül: rendszerint azonban ú. n. váltó
vagy hegyi ekékkel eszközlk. Leginkább azonban 
lejtős területeknél nyer alkalmazást, ahol a baráz
dát fölfelé vettetni nem lehet. A Sz. mélysége sze
rint sekély, középmély, mély és mélyítő Sz. kü-
lönbüztetendő meg. A 4—10 cm. mélységre ter
jedő sekély Sz. v. hántás célszerűen a tarlótörés
nél nyer alkalmazást, esetleg a hármas v. négyes 
ekékkel. Laza talajon a szórva vetett magot is 
sekélyen alászántják, erre szolgálnak a magta
karó ekék is. Sekélyen kell a trágyát is alászán
tani. A 10—15 cm.-nyi középmély Sz. főképen a 
vetö-Sz.-nM alkalmaztatik. A 15—25 cm.-nyire 
terjedő mély Sz. különösen az őszi Sz.-nál vagy 
ugarolásnál nyer alkalmazást. Szabálynak tekin
tendő, hogy minden tavasszal elvetendő terület 
a teljes mélységig ősszel megszántandó. A téli 
fagy az ilyen Sz.-t kitűnően elomlasztja, aminek 
további előnye az is, hogy tavaszkor a vetés gyors 

elintézését és a téli nedvességnek megőrzését 
lehetővé teszi. A 25—30, sőt 40 cm.-nyi mély
ségre ható mélyítő Sz. intenzivebb termelésnél's 
különösen a gyökér- és gumós növények kiterjedt 
termelésénél nyer alkalmazást; hatásaanövények 
fejlődésére ésa termések fokozására a legüdvösebb 
s onnét származik, hogy a mélyített talajban a 
növények gyökérzete sokkal erőteljesebb lesz, 
minek következménye a föld feletti növényszervek 
erőteljesebb fejlődése; továbbá a mélyített föld a 
nedvességet jobban megőrzi s a szárazság ellen 
bizonyos mértékig védelmet nyújt. A mélyített 
földben biztosabbak a termések s a mélyítésééi a 
legnehezebben kiirtható gyomnövények (minők a 
tarack, az aszat s a földi bodza) kipusztíthatok. 
A mélyítő Sz. azonban költséges mívelet, ami csak 
akkor jár haszonnal, ha okszerűen hajtatik végre, 
különben megeshetik, hogy vele több kárt okozunk, 
mint hasznot. A mélyítő Sz.-t egyáltalában csak 
mélyrétegű és kedvező altalaju földeken lehet 
alkalmazni, továbbá a mélyítő Sz.-ra csak foko
zatosan : évenkint 2—4 cm.-rel térjünk át a kivánt 
mélységre, hogy sok vad v, nyers föld ne hozassék 
fel az pltalajból, végül pedig a mélyítő Sz.-t bővebb 
trágyázással kell kisérni. Minden fokú Sz.-nak 
megvan a maga különleges jelentősége, azoknak 
helyes végrehajtása tehát egyike a legnehezebb 
feladatoknak, mely különösen a talajfizika tulaj
donságainak ismeretét föltételezi. 

Bizonyos időben végrehajtott Sz.-oknak külö
nös elnevezésük is van. Ugar-Sz.-nak v. ugaro-
lásnak nevezik az első Sz.-t a letakarítás után, 
vagyis a tarlótörést. Forgató Sz. v. forgatás az 
ugar Sz.-t követő második Sz., keverő Sz.-nak v. 
keverésnek az oly Sz.-t mondják, mely a megelőző 
Sz.-ra keresztben történik, minthogy ily Sz. a föld
részeket kitűnően összekeveri. Vetö-Sz. v. vető 
alá Sz. alatt pedig azon utolsó Sz. értendő, melyre 
a vetés történik. V. ö. Hensch Árpád, Az okszerű 
talajmívelés elmélete és gyakorlata, (Budapest 
1885); Cserháti Sándor, Az okszerű] talajmívelés 
alapelvei (u. o. 1896) s ogyéb gazd. munkák. 

Szantelfa (szantálfa, bánnod), 1. Ptero-
carpus. 

Szantipur, város Bengália brit-indiai tarto
mány Nadiga kerületében, (ísio) 25,000 lak., nagy 
gyapotiparral, fürdőkkel; hindu zarándokhely. 

Szántó (Sántov), kisk. Hont vin. ipolysági 
j.-ban, (i9io) 485 magyar és szlovák lak. Savanyu
vize nagy mennyiségben kerül forgalomba. A f orrás 
a zirczi apátság tulajdona. (Tr. Cs.-SzU 

Szártó, 1. Sz. Andor (német-keéri), Sz. 11. űz, 
szül. Budapesten 1881 jún. :-:0. Jogi tanulmányait 
a budapesti és berlini egyetemeken elvégezvén, 
megszerezte a jogi doktorátust és néhány évig 
jogi gyakorlatot folytatott. Azután átment ipari 
térre és egy nagy gyárban töltött el néhány esz
tendőt, míg 1913. e Lexikon kiadója, a Révai 
Testvérek Irodalmi Intézet részvénytársasig ügy
vezető igazgatója lett. Egyik megalapítója volt a 
Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Orszá
gos FgyesUletének. 1920 óta ez egyesület Corvina 
című hivatalos lopjanak felelős szerkesztője. A 
könyvkiad isról és könyvkereskedelemről számos 
cikket írt külföldi és hazai napi- és szaklapokba. 
19 01-ben dr. Kral Vilmossal együtt Fiume állam 
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jogi helyzete cimü inunkat tett közzé, mely egye
temi dijat nyert. 

2. Sz. Béla, szocialista agitátor, szül. Hornok-
komáromban (Zala vármegye) 1881 febr. 1. Keres
kedelmi iskolai tanulmányai után a munkásmoz
galmakban vett részt, később elnöke voltamagyar
országi magántisztviselői szövetségnek. Irodal
milag szocial- és várospolitikával foglalkozott; 
cikkeket írt lapokba és folyóiratokba. 1919-ben 
hadügyi népbiztos volt, a proletárdiktatúra buká
sakor letartóztatták, do megszökött. Önálló műve : 
A munkaviszony szabályozása a városi köz
munkákban éskozszálluásokban(Haáivpest 1911). 

3. Sz. Dezső, zongoraművesz, szül. Bakony-
szonibatnelyen (Veszprém vm.) 1879 júJL 17. A 
Nemzeti Zenedében es az Országos Zeneakadémián 
tanult. 1905-ben Berlinben nagy sikerrel kezdte 
meg külföldi hangversenyútját; 1910. Londonban 
telepedett le, a világháború kitörése után hazajött, 
írt zongoraniüveket és hangversenyniüveket zene
karra ; megjelentek Parisban: Khapsodie hon-
groise, Noctume cantique d'Amour (1913). 

4. Sz. Emil, osztrák klassz, filológus, szül. Bécs
ben 1857 nov. 22., rnegh. u. o. 1904 dec. 14. A görög 
történet és régiségek tanára volt a bécsi egye
temen 1893 óta. Fő müvei: Unfersuchungen über 
das klassisehe Bürgerreeht (1881); Plataea und 
Athén (1884); Anleihen griechischer Staaten(l885); 
Hypothek u. Seheinkauf iin griech. Rechte(1887); 
Das grieehische Bürgerreeht (1892, Ed. Hulávál 
•gyütt); Die griech. Phylen (1902). 

5. Sz. Ferenc, iró és dalköltő, szül. Zagyva
szántón (Nógrád) 1877 nov. 14. Budapesti gimná
ziumi tanuló korában irogatott már dalokat, me
lyeket Daukó Pista zenésített meg és csakhamar 
népszerűek lettek. Idővel maga is komponált s 
népdalai a maga költötte dallamokkal a cigányok 
útján elterjedtek és széltében a nép ajkára kerül
tek. 1901-ben a Budapest c. napilap dolgozótársa 
lett s azóta műveli a szépirodalmat is. Önálló kö
tetei: Dalok (189y); Őszi rózsa (elbeszélések, 
19Ü6); Az élet tövisei és Myrius (két regény, 
1908); Egy rózsát a csákómra (novellák, 1912); 
A tenger rabja (íf j. regény, 1921); Mezei virágok 
<versuk, 1922); Még egy csóleot (versek, (1924). 

6. Sz. Imre, zongoraművész, Sz. 11. fia, 1. Keéri-
Szántó. 

7. Sz. István (Arator), jezsuita hittérítő és író, 
szül. a győri egyházmegye területén 1541., meg
halt Olmützben 1612. Tanulmányait Bécsben 
Tégezte; nevét már ekkor kezdte latinul írni. 
A nyitrai egyházmegyébe lépett, püspöke löb'O. 
Kómába küldte, ahol beállt a Józustársaságba.Föl-
•zentelése után Rómából Bécsbe rendelték 1566., 
ahol barátságot kötött az ott fogva levő Báthory 
Istvánnal. Tanított ezután Nagyszombatban, a 
bécsi és gráci főiskolákon (filozóüát), 1575. Ró
mába helyezték át Szt. Péter templomához ina-
£y«r gyóntatónak. Számos emlékirattal és után
járással kieszközölte, hogy Rómában külön ma
gyar papnevelő állíttassák s a jezsuiták vezetésére 
bízott intézet céljaira a magyar pálosoknak Coe-
lius-hegyi kolostorát visszaszerezte; midőn a pápa 
ós a biborostestület ez intézetet nemsokára a né
met kollégiummal egyesítette, Sz. ez ellen rend
kívül hevesen küzdött, de sikertelenül. 1579-ben 

kieszközölte a pápától, hogy több rendtársával 
Erdélybe küldjék Báthory Kristóf fejedelemhez a 
kat. hit terjesztése végett. Ott terített, iskolát 
szervezett (kolozsvári gimnázium 1581), tanár-
kodott és vitatkozásokat tartott a prot. és unit. 
lelkészekkel. 1582. és 1584—88. Váradon szer
vezte a kat. hitéletet. Éles vitája volt a váradi 
prédikátorral, Bornemisza Péterrel. Erre Gyula
fehérvárra helyezték at ; azonban ó sem tudta 
megakadályozni a jezsuiták száműzését Erdély
ből. Akkor a vágsellyei jezsuitaház fejévé totték, 
1602. Znióváraljára küldtek, honnan ismét rend
kívül buzgó térítő munkásságát folytatta. Mikor 
Bocskai támadásakor az erdélyi hadak Znióra 
értek, ott égtek Sz.-nak kéziratai is; csak egy 
munkáját si itérült megmentenie, mely a Korán 
tanítását cáfolta. Ekkor Sz. az olmützi kollé
giumba menekült, s ott készítette legnagyobb 
müvet, a biblia fordítását az eredeti nyelvekből. 
Az ószövetség elkészült lóll-re, de mai az új
szövetség befejezésében megakadályozta halála. 
Kézirata nyomtalanul eltűnt, de Káldi György 
valószínűleg használta. A Calepinus-szótár ma
gyar reszet Sz. szolgáltatta. V. ö. Fraknói, Egy 
magyar jezsuita a XVI. sz.-ban (Budapest 1888). 

8. Sz. Kálmán, pedagógus es szepíró, szül. Nád
udvaron (Hajdú) 1861 febr. 26., rnegh. Budapesten 
1923 szept. 16. Iskoláit Kecskeméten, az egyetem 
bölcsészeti folyamát Budapesten elvégezve, tanár-
kodott, 1890 óta Kecskeméten. Diákkora óta írt 
novellákat, melyek már 1885. kötetben is meg
jelentek (Elbeszélések), majd a tankönyv-iroda
lom müvelésere térve, magyar nyelvi tankönyvei
ből egész sorozatot bocsátott közre a polgári isko
lák számára. Keresett tárcaírója volt a fővá
rosi napilapoknak és szépirodalmi folyóiratoknak. 
Elbeszéléseiből csak egy kötetre valót gyűjtött 
össze Weér Judit c. (1896), s egyetlen megjelent 
regénye, a Bourget szellemében írt Alkonyat (1897) 
finom lelki elemzéseivel föltűnést is keltett. Szer-
ke- ztette a Kecskeméti Lapokat. 

9. Sz. Lajos (fülei),\só, szüJ.Szekelyudvarhelyt 
1851 jún. 2)., megh. Budapesten 1910 dec. 8. Teo
lógiát végzett, lelkészkedett is egyideig vidéken, 
majd a fővárosba jött s előbb hírlapíró, később a 
postatakarékpénztár tisztviselője lett. Versei előbb 
a fővárosi szépirodalmi lapokban, később össze
gyűjtve három kötetben jelentek meg: Szünórák 
(18S5); Vándorúton (1899); Székelyföld (1907). 

10. Sz. Menyhért, közgazdász, szül. Kalocsán 
1860 nov. 1. A magyaróvári akadémián és a 
budapesti egyetemen elvégezvén tanulmányait, 
1883. a gödöllői uradalomban, később a földmive-
lésügyi minisztériumban tisztviselő, 1906. a Tár
sadalmi, később Népegészségügyi Muzevra szer
vezésével bízták meg. Önálló munkái: A szövetke
zetek alapelvei (a M. Tud. Akad. által jutáim, 
pályamű, 1891); Állatbiztosítás (az Orsz. Magy. 
Gazd. ügy. és a füldm. min. közös jut., 1894); 
Szövetkezés (a földm. min. által jutáim., 1900); 
Az állam és társadalom feladata a munkásvéde
lem terén (1901); Köztárházak (1903); A Tár
sadalmi Múzeum feladata (1908); Küzdelem a 
népbetegségek ellen (1915); Népszerű előadások 
vezérfonala (Alkoholizmus. Tüdővész. Fertőző 
betegségek. Tisztaság; 1919 és 1920.) 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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ll.S^. Mihály (wémeíAreértAneinzetközi magán
jogász, szili. Pakson (Tolna) 1847 rnárc. 28., rnegh. 
Pernitzben 1908 júl. 13. A budapesti kir. törvény
széken, majd pedig az igazságügyminisztérium
ban működött, ahol mint min. tanácsos a nemzet
közi osztály vezetője lett. Első magyar nyelven 
megjelent rendszeres nemzetközi magánjogi mun
kát írt Nemzetközi magánjog, különös tekin
tettel hazai viszonyainkra címmel, amely mü
vet 1892. a M. Tud. Akadémia a Sztrokay-pálya-
díjjal tüntette ki. 

12. Sz. Pál Sándor gépészmérnök, sztil. Bécs
ben 1887., megh. 1906 aug. 26. A Méray-Rozár-
féle elektromos szedőgép tökéletesltője, Höhnel 
lovag sorhajóhadnagy abesszíniai expedíciójában 
is résztvett a magyar kereskedelmi érdekek érvé
nyesítése céljából. Menelik szultán bizalmát meg
nyerve, ez őt az addisz-abebai vízvezeték kiépí
tésével bízta meg. 

13. Sz. Tivadar, zongoraművész, szül. Bécsben 
1877 jún. 3. A budapesti zeneakadémián Chován 
Kálmán tanítványa volt, zenei tanulmányait Busó
mnál fejezte be. Kompozíciói közül kiemeljük 
számos zongoraművét, Bach orgonadarabjainak 
zongorára való átírásait, hegedűszonátáját. Ope
rája Lengyel Menyhért Taifunjából átdolgozott 
szövegre készült. 

Szántóföld, általában ekemlvelés alatt álló oly 
terület, mely mezőgazdasági termények termelé
sére szolgál. A Sz. a legtöbb gazdaságra nézve a 
legfontosabb terület, mert legszükségesebb nö
vényi termékeinket termi és a legváltozatosabb 
termelésre nyújtván alkalmat, a legnagyobb ós 
a legbiztosabb jövedelmet szokta hajtani, habár 
másrészt a Sz. kezelése sokkal több szakértelmet, 
tőkét és munkát igényel, mint a rét, a legelő v. 
az erdő. Az országokra nézve végtelenül fontos 
Sz.-eik mennyisége és minősége, mert ettől függ 
gabonával és más fontos növényi termékekkel 
való ellátó képességük. A Sz. kiterjedése a kultú
rával áll arányban, emelkedő kultúrával emelke
dik, hanyatlóval hanyatlik. A Sz. kiterjedésére to
vábbá befolyással vannak az ország talaj-, éghaj
lati és domborzati viszonyai is, minthogy Sz.-nek 
csak kedvező összetételű, sem túlkötött, sem túl-
laza vagy köves, s amellett elég mély rétegű talaj
jal biró, kedvező fekvésű, azaz nem meredek, 
áradásoknak ki nem tett területek alkalmasak. 

Szántóhalma (Sántuhalm), kisk. Hunyad vm. 
dévai j.-ban, daio) 602 román lak. (Tr. R.) 

Szántóka (állat), a mezei pacsirta népies neve. 
Szantonin, santonin, anhidroszantoninsav, 

C15H1803,a cina-virágnak, az Artemisia mari
tima ^Art. einae, Art. santonica) még teljesen ki 
nem nyílott virágainak alkotórésze. Színtelen, 
csillogó, keserű ízű kristálylemezkék. 170°-on 
megolvad, majd szublimál. Hideg víz alig, szesz, 
éter, kloroform elég bőségesen oldja. Lúgok a 
Sz.-sav sóivá alakítják. A fényen lassacskán meg
sárgul. Tömény kénsav és ugyanannyi víz lehűtött 
elegyében Sz.-t oldva és 1 csepp ferriklorid-olda-
tot cseppentve, a folyadék melegítéskor élénk 
ibolyaszínt ölt. A Sz. nagyobb adagban mérgező; 
eleinte a színérzést zavarja (sárgánlátás), de halált 
is okozhat. Bélférgek (orsóférgek) ellen gyógy
szerül használják. 

Szántónok (Santones), kelta néptörzs, 1. Sa%-
tonok. 

Szantorin (Santorin, Thera, Tlvira), a Kiklá-
dok közt a legmesszebb D.-nek fekvő sziget Krétá
tól É.-ra 110 km.-nyire, 31 kin* ter., kb 15,000 
lak. A sarlóalaku fősziget a tőle Ny.-ra fekvő 
Theraszia (7 km2 ter.) szigettel és az Aszproniszi 
nevű zátonnyal 390 m. mely, kerek meueneet, a 
tenger vizétől elöntött krátert alkot. A kráter sze
gélye a három sziget, amelyek csupa laváuól és 
tufából állanak. Csakis Sz. DK.-i részében kerül 
felszínre a sziget magvát alkotó palás kőzet, ki
emelkedvén az 684 m. magas Szt.-llles-üeggyé 
(Hagiosz Iliász). A kráter-medence belsejebcín * 
történelmi időben többször fordultak elő kitöi esek, 
amelyek kis szigeteket teremtettek. Igykeletkezetí 
Kr. e. 197. Hiera, most Palaea-Kaimeni sziget 
amely Kr. u. 726. tetemeson megnagyobbodott, d» 
1457. egy része ismét elsülyedt. Tőle ÉK.-ra 
1570-ben felmerült Mikra-Kaimeni, 1707—11. 
pedig az előbbi kettő közt Nea-Kaimeni. üz utóbbi 
mellett 1866 jan. végétói 1870 okt. végéig heves 
tűzhányó-kitörések fordultak elő. A DK.-i partján 
kiemelkedetta György-vulkán,I>Sy.-ipartja mel
lett pedig a vele egybekötött Aphroessa és meg 
néhány kisebb sziget, ü vulkáni kitöréseknek 
kiváló tudósok álul való megfigyelése a vulkáni 
jelenségek ismeretére nézve korszakalkotó volt. 
Sz. vízben szegény; fák nincsenek rajta, foldja 
azonban sok helyen termékeny és különösen igen 
jó borokat terem. Nevezetes kiviteli terméke a 
vízi építkezésben kitűnően használható szantorin-
v. puzzolánföld. 

Szantorinföld, Szantorin szigetéről való vul
káni tufa, amely cementgyártásra igen alkalmas. 
L. Trachit. 

Szántóvá, község, 1. Herczegszánto. 
Szántóvas, 1. Eke. 
Szany, nagyk. Sopron vm. csornai j.-ban, (1920) 

3241 magyar lak. 
Szap, kisk. Győr vm. tószigetcsilizközi j.-ban, 

(1910) 645 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szapánfa, Kelet-Indiából származó pirosfa, 

melyből vörös lakkfesték készül. 
Szápár, kisk. Veszprém vm. zirczi j.-ban, (1920* 

532 tót és magyar lak. 
Szápáry (muraszombati, szécsy-szigeti és 

szápári gróf) család. Nevét Szápár (Veszprém) 
helységtől vette. Első ismert őse György 1550 
körül élt. István nevű fiától származott András, 
1620 körül Győr vármegye alispánja s ideiglene
sen koronaőr; két fia közül Péler a család tekin
télyének és vagyonának megalapítója. Ifjúkorá
ban több ízben harcolt a törökök ellen, 1657. 
török fogságba esett s itt terhes szolgaságban 
négy évig szenvedett. A rabságból kiváltatva, 
további pályája folytonos emelkedés volt, előbb 
mosonvármegyei alispán, majd 1681. Mosón vár
megye követe és alországbiró; 1690. bárói rangot 
és «Mura-Szombat örökös ura» címet nyert. Két 
fia II. Miklós ós II. Péter gyermekeikkel együtt 
1722 dec. 28. grófi rangra emeltettek. A család 
tagjai közül újabban kiválóbb szerepet játszottak: 
József (1799—1871), Gyula atyja, sokat tett a 
földmüvelésügy fejlesztése és a Tiszaszabályozás 
érdekében, továbbá Antal (1802—83) valóságos 
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Bzápárj -csaiad címere. 

bolsö titk. tan, magyar kir. föajtónállómester, 
Gyula (1. o.), Antal lla Géza (1. o.), Ferenc 11a 
István (szül. 1829 máj. 27., megh. 1902 máj. 27.), 
1873 — 91. Pest vármegye főispánja, 1883. való
ságos belső titkos tanácsos, és László (1831—1883) 
lovassági tábornok, aki katonai szolgálatba lépve, 
1818—49. több olaszországi ütközetben vett részt, 
haxcolt Custozzánál, Milano, Mortara és Novara 
mellett, 1859. mint őrnagy vett részt a solferinói 
ütközetben, 18Ö0. alezredes, 1878-ban résztvett a 

boszniai hadjáratban s itt 
előbb a 20. hadtestet ve
zényelte, majd a 3. hadtest 
parancsnokává nevezte
tett ki; a Mária Terézia-
rend lovagja, valóságos 
belső titkos tanácsos volt. 
Gyula lia György, szül. 
Í865 március 27. Jász-
.Nagykun-Szolnok várm, 
főispánja volt 1915 — 17, 
Géza íiai László (1. o.) 
os Pál (1. o.). V. ö. Ma
gyar nemzeti zsebkönyv, 
I. kötet. 

Nevezetesebb tagjai 
még a családnak: 

1. Sz. Frigyes gróf, Sz. László lov. tábornok 
11a, diplomata, szül. 1869 nov. 5. Diplomáciai 
pályáját mint követségi titkár Berlinben kezdte, 
majd a külügyminisztériumban lett követségi 
tanácsos s 1909. első osztályfőnök. 1913-ban a 
monarchia szentpétervári nagykövete lett s ebben 
& minőségében fontos része volt a világháborút 
megelőző diplomáciai tárgyalásokban. A háború 
.kitörésekor rendelkezési állományba helyezték. 

2. Sz. Géza gróf, Antid Ha, szül. Pozsonyban 
1828 szept. 27., megh. Budapesten 1898 ápr. 5. 
Az 1848—49-iki szabadságharcban honvéd volt, 
Világos után fogságba jutott, majd külföldre sza
badult, 18til. orsz. képviselővé választottak, 1868. 
.Zala vujmegye főispánja lett, 1873. Fiume kor
mányzója s ugyanalikor v. b. t. tanácsos, 1883. 
lemondván a kormányzóságról, m. kir. főudvar-
jnestorré nevezték ki. 

3. Sz. Gyula gróf, politikus, szül. Pesten 1832 
nov. 1., megh. Abbáziában 1905 jan. 20. Jogi 
tanulmányainak befejezése után Heves vármegye 
.szolgálatába lépett s 1860. a vármegye első al
ispánja lett. Mint a felirali párt híve kapott kép
viselői mandátumot 1861., valamint 18ö5. is. 
A kiegyezés után Heves vármegye főispánja, 1869. 
belügyminiszteri tanácsos, 1870. államtitkár lett 
n közlokedési minisztériumban. A fúzió, iil. Széli 
Kálmán visszalépése után Tisza Kálmán kabinet
jében elvállalta a pénzügyminiszteri tárcát, s 
ebben az állásában (1878—87) érdemeket szerzett 
a magyar állainháztart.8 konszolidációja körül s 
ő csinálta meg az első járadék-konverziót is. Egy 
ideig vezette a közlekedésügyi minisztériumot, 
majd 1889. Tisza rekonstruált kabinetjeben el
vállalta a földmívelési tárcát. Mikor Tisza Kálmán 
1890. megbukott, a király áz.-t bízta meg kormány-
•fúakít.'issal, melyben olyan féríiak foglaltak he-
Jyet, mint Wekerle, Szilágyi Dezső, Baross Gábor, 
Csáljy Albin. A Sz.-kabinothez a közigazgatás 

államosításának törvénybe iktatásán kívül neve
zetesebb alkotás nem fűződik; ebben is meg kellett 
elégednie fólmunkával, mert a javaslatok részle
tes tárgyalását a függetlenségi párt obstrukciója 
meghiúsította (1892 nov. 21.). Ezután nem igen 
szerepelt a cselekvő politikában 1894-ig, amikor 
az egyházpolitikai javaslatok miatt szakított a 
szabadelvű párttal és a Wekerle-k rmánnyaL 
1900-ban elnyerte a tárnokmesteri móltóságot; 
1904. a Hitelbank elnökéül választotta. V. ö. Gráf 
Július Sz. an der Spitze Ungarns (Leipzig 1890). 

4. Sz. László gróf, politikus, Sz. 2. na, szüL 
Perkátán 1864 máj. 16. Tanulmányainak befeje
zése után egy ideig követségi attachó volt Lon
donban, 1892. Lovrinban szabadelvű programmal 
képviselővé választották, de egy időre elhagyta 
a pártot az egyházpolitika miatt. 1896-ban ismét 
mint a szabadelvű párt tagja nyert képviselői 
mandátumot, s még ez év november 23-án Fiuina 
kormányzójává nevezték ki. 1903-ban a Dienes 
Márton-féle vesztegetési botrány miatt lemondott 
állásáról, azóta inkább közgazdasággal foglalko
zott, de elfoglalta helyét a főrendiházban. 1922 
márc. 22. mint rendkívüli követet és meghatal
mazott minisztert megbízták a londoni m. kir. 
követség vezetésével. 

5. Sz. Lörincz gróf, diplomata, Sz. Gyula fia, 
szül. 1866 júl. 10. Diplomata pályáját az osztrák-
magyar monarchia római (quirináli) nagykövet-
ségónél kezdte, 1907. első osztályú követségi taná
csos, 1912. pedig Chile, Peru ós Bolívia köztársa
ságokban a monarchia követe és rendkívüli meg
hatalmazott minisztere lett, 1918. nyugdíjazták. 

6. Sz. Pál gróf, Sz. Géza lia, szül. Budapesten 
1873 ápr. 1., megh. »icsben 1917 jan. 30. Tanul
mányait Budapesten végezte. Jelentékeny szere
pet vitt a budapesti társaséletben s egyideig a 
Park-klub elnöke volt. 1905 okt. 17. fiumei kor
mányzóvá nevezték ki, de 1906. még a F'ejérváry-
kormány távozása előtt lemondott. 

Szapáryfalva (Saparifalva), nagyk. Krassó-
Szöróny vm. bégai j.-ban, (i9io) 1743 magyar lak. 
(Tr. R.) 

Szapáryliget, nagyk. Arad vm. kisjenői j.-ban, 
(i9io) 2758 magyar, szlovák és német lak. (Tr. TL) 

Szapeke, pénz, 1. JDoug. 
Szapellnikov, Vaszilij, orosz zongoraművész 

és zeneszerző, szül. Odesszában 1868 nov. 2. Men
tor Zsóíla tanítványa. 1897—99-ig a moszkvai 
konzervatórium tanára volt. Kiváló művésze 
hangszerének, amelynek irodalmát számos kitűnő 
művel gazdagította. írt egy operát is: A khán ós 
üa c. (Gorkij novellájából). 

Szapinduszfenyő (nov.) a. m. Picea orientális. 
1. Lucfenyő. 

Szaploiicza (Sapánfa), nagyk. Máramaros vm. 
szigeti j.-ban, <i9io) 3475 román, német és magyar 
lak., savanyuvízforrássa). (Tr. R.) 

Szaploncza vára, Pozsega vármegyében Daru-
vártól ÉK.-re állott; romjait Sztupcanicá-miSs. 
hívják. Előbb a Tibold nemzetség birta, de 1316 
körül hűtlenség miatt elvesztette. 1359—1408. a 
Kapi Poháros-család, azután Cilley Borbála ki
rályné, 1424-82. a Garay, végül a lindvai Bánífy-
család birta. 

Szapogenin, 1. Szaponinok. 
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Szapokarbol (sapocarbol), kreolinhoz és lysol-
íioz hasonló dezinfekciós anya?, jó eredménnyel 
alkalmazható növénybetegségeket okozó rovarok 
ellen is. 

Szapolineum, sötétbarna, olajos folyadék, 
mely vízzel mindan arányban elegyíthető s vér-
tetű, levóltetű stb. ellen alkalmazzák. 

Szapoly, fából készült lapátforma, rövidnyelű 
vízmerítő, amellyel a halász a vizet a csónak
ból kilapátolja. 

Szapolyai (Zápolya) család, eredetét és ne
vét a pozsegavármegyei Zápolya falutól nyerte, 
mely a török hódoltság alatt pusztul el (most 
puszta Godinyák mellett). A szláv eredetű név 
magyarosan Sz.-ra változott át, a XVI. sz.-ban 
Heltai G. Krónikájában már így írja. Sz. János 
király «de Zapola»-nak írta magát, de az ő idegé
ben az sz-t is többnyire z-vel írták. A Sz.-család 
első történelmi tagja Benedek volt az Anjouk 
korában. Ennek fia Tamás csanádi püspök (1350), 
kalocsai (1359), majd esztergomi érsek (1367— 
1375). 1372-ben követségben járt Károly császár
nál Máriának Zsigmonddal való eljegyeztetése érde
kében. Testvére János előkelő országos méltósá
gokat viselt. Egy ideig Halics és Lodoméria kor
mányzója, azután országbíró volt (1391 körül). A 
nikápolyi csatában veszett el (1396). Harmadik 
testvérük, Dezső, Mária királynő főlovászmestere 
volt. 1387-ben Jánossal együtt egy Somogy nevű 
(ma már nem létező) falut nyertek Abauújban Zsig
mond királytól. 1406-ban új adománylevelet nyer 
erről János három fia: Loránd, Pétéi- és Lestár. 
Ez utóbbi fiai Imre és István (1. o.), kik nagy sze
repet játszottak a XV. sz. folyamán. V. ö. Sieb-
maclier, Ungarischer Adél, Textbuch 615—616 1. 

1. Sz. György. Sz. István nádornak Hedvig 
tescheni hercegnőtől született fia, János (1. Ja
nói 1.) király öccse, szepesi gróf. Erős támogatója 
volt a nemzeti pártnak, II. Ulászló és II. Lajos 
idején. 1504-ben eljeayezte Korvin János herceg 
árváját Erzsébetet, kivel a Korvin-család gazdag 
uradalmait volt öröklendő. De jegyese nemsokára 
elhalt s Sz.-nak hozzáfűzött reményei meghiúsul
tak. A mohácsi csatában öt tették Tomory Pál 
mellett a sereg egyik fővezérévé, s ott is esett el; 
holttestét nem találták meg. 

2. Sz. Imre, nádorispán, Hunyadi János mellett 
részt vett a törökök, majd a husziták elleni har
cokban. Erdemeiért nyeri Késmárk várátsakirályi 
kinestíTtósácot. A bosnyák hódítás körüli fára
dozásaiért Mátyás király reá bizta Bosznia kor
mányát, Horvát- és Tótország bánságát. Ezért 
kanja a szepesi örökös grófságot is. Midőn azonban 
1565. a Mátyás nyugateurópai politikája elleni 
oppozíció élére állt, a király ezért minden méltó
ságától megfosztotta. A nemzeti párt azonban 
szervezkedett s Erdélyben forradalmat készített 
elő. Az összeesküvők vezérei Sz. István és Imre 
szepesi grófok voltak (1467). Mátyás hirtelen 
Kolozsváron teremvén, az összeesküvők seregét 
széjjelverte. Sz. Imre most a Szepességben tűzte 
ki a lázadás zászlaját, de Mátyás moldvai had
járata után Sz. megjelent előtte Váradon, kegyel
met kért és ezután híven szolgálta királyát. 
1475-ben, midőn a király a török ellen indulva 
az országból távozik, őt teszi teljhatalmú kor

mányzóvá. 1485-ben nádorrá választják a rendek-
Megh. Pápán 1487., holttestét a Szepességre vitték. 

3. Sz. István, Lestár fia, Imre öccse, szepesi gróf 
a meghódított Ausztria helytartója, nádor (megh. 
1499.). Mint Felső-Magyarorszá? főkapitánya sokat 
harcolt a husziták ellen. 1474-ben Sz. Kinizsi 
Pállal Lensyelországba üt s Krakó alá nyomul-
Jutalmul Trencsén várát és uradalmát nyeri. 
1477-ben Mátyás Ausztria elleni hadjárata győzel
meinek egyik fő osztályosa. Két év múlva Stíriában 
harcol, majd Mátyással Boszniában. 1480-ban ismét 
Stíriában, 8 ott ő vívja meg Radkersburg (Regede) 
várát. 1482-ben Hainburg alatt harcol s szept. 30. 
a várat beveszi. 1484 elején a királlyal hozzálát 
Bécs megszállásához s az hosszas ostrom után 
1485 jún. 1. megnyitja kapuit, amiért Ausztriában 
Ebenfurt városát kapta a királytól. Azután két 
évig Németújhelyt ostromolja, miamem a király 
maga veszi be (1477). Bécs város kapitányává és 
Ausztria kormányzójává őt tette Mátyás király. Az 
új királyválasztásban az ő szavadöntött II. Ulászló 
javára. Bécset azonban nem tudta megvédeni 
III. Frigyes ellen: a magára hagyott 400 főnyi 
őrség 1490 szept. feladta a várat s nemsokára 
Ausztria többi része is kivonta magát a magyar
hatalom alól. 1491-ben már Kassa mellé vezet 
hadat Albert leneyel király ellen, akinek seregót 
megvervén, egyességre kényszerltette. 14P2-ben a. 
budai országgyűlés nádorrá választotta. 1496-ban 
Korvin János herceggel keveredik viszályba, 
kinek árvái, liptói és túróczi javait elfoglalta 
s Korvin János hadait szétverte. Két felesége 
volt, előbb Homonnai Simon leánya, azután Hed
vig, a tescheni herceg leánya, kitől János és 
György fiai és Borbála leánya, Zsigmond lengyel 
király neje származtak. Sz. rengeteg gazdagsá
gát mutat'a az, hogy 72 vára és uradalma volt. 

4. Sz. János, erdélyi vajda és magj'ar király, 
1. János (uralkodók), 1. 

5. Sz. János Zsigmond, Magyarország válasz
tott királya és erdélyi fejedelem, 1. János (ural
kodók), 2. 

Szapoainok (saponin), a növényvilágban igen 
elterjedt kolloid anyagok, találhatók a Saponaria 
offícinalis (Saponin), a Gypsophyla Strutbium 
(14-5°/0) és Polygala Senoga (Senegin) gyökeré
ben. Az Agrostemma Githago (6 5°/0, Githagin) 
magvában, a Quillaja saponaria (8-5, Qui'lajin) 
növényben és a Guajacum leveleiben. Amorf 
anyagok, víz elég jól, alkohol és éter nehezen 
oldja őket. Szintéin, szagta'an, karcos ízű anya
gok, zsírokat emuigálnak. Nehezen oldódó barit-
szaponinokat képeznek. A C l0H,n—10O,, vagy 
Cn H3n — 8O10 képletnek felel meg a szaponi-
nok összetétele, de C17H!6O,0 (Sapotoxinok) kép
letnek megfelelők is ismeretesf k. Híg savak sza-
pogeninre és cukrokra bontják őket. A szapo-
genin C14H„0,. Igen nagy habzókép°sségük miatt, 
már részben az ókorban is használták a szapo-
nintartalmú anyagokat tisztításra; pl. Quillaja-
kéreg, szappangyökér, indiánszappan stb. mind 
ilyen növények. A béícsatornára és a kötfihár-
tyákra izgatólag hatnak és kis mennyiségben 
elviselhetők, de direkt a vérbe jutva igen mér
gező a hatásuk. Poralakban heves tüsszentést 
okoznak, a bör alá fecskendezve anasztetikus ha-
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ííst idéznek elő, nagy fájdalmak mellett. Proto-
plazmaméregként hatnak s elrombolják az izom-, 
ide?-és nyálkhártyasejteket s ' " "T a vörös vér
sejteket. A Sz.-nak a vörös vérsejteket rontó hatá
sát a eholesterin megakadályozza. 

Szaponit (ásv.), 1. Szappant.ő. 
Szapor (Sapor, Sapur. Sapores). perzsa kirá

lyok a Szasszanida-dinasztiából: 1. IS?. (21-1—272) 
1. Artaxerxes fia, elragadta a róm-i któl Annéni'it 
és Mezopotámiát; 260. FAessa mellett legyőzte 
és elfogta Vqleríamcs császArt, elpusztította Szí
riát és Kis-Ázsiát, de O.'laenafJmt-tól, P.ilmyra 
nralkodóiátől veresésret szenvedett. — 2. II. Sz., 
a Nagy (309—379), II. Hormisdas fia, a rómaiak
kal háborúskodott. 363. Jidiami.t császártól vere
séget szenvedett, de ennek utóda Jovianus át
engedte neki Arméniát és az Eufrátesztól keletre 
fekvő földet. — 3. IIT. Sz., 383—388. uralkodott. 

Szapora, 1. Díszítés. 
Szaporcza, kisk. Baranya vin. siklósi j.-ban, 

(1920) 462 magyar lak. 
Szaporítás. A kertészetben és szőllőmíívelés-

ben használt mesterszó (terminus teehnicus), vala
mely növény ivaros v. ivartalan úton való sok
szorosítása különböző módjainak megjelölésére. 

Szaporítóágy. A kertészatben többnyire a sza-
porítóh Az fűtőszerkezete fölé készített nyilt v. zárt 
(izzasztószekrény) ágy, melyben nehezen csírázó 
magvakat helyeznek el v. dugványokat gyökero-
sítenek meg; de készíthető e célra melegágy v. 
szabadföldi állandó v. ideiglenes ágy, amely ha 
nagyobb terjedelmű, sztporítótelepnek mondják. 

Szupori'ó szervek, az élő szervezetok ama 
szervei, melyek a szaporodás (1. o.) szolgálatában 
állanak. A különböző szervezeteken a Sz. külön
böző fejlettségi fokon vannak; kifejlődéstik függ 
az egyes szervezeteknek a rendszerben elfoglalt 
helyétől. A z egyénben a szaporodást szolsáló szer
vek összességét Haeckel mesterszavával propa-
gatoritim névvel jelöljük. L. Nemi szervek. 

Szaporodás Cpropagatio), az élő szervezetek 
általánosan jellemző álapéletjelensége, melynek 
révén a már meglevő'szülői) szervezőtek maguk
hoz többé-kevésbbé hasonló új szervezeteket hoz
nak létre. Főbb módjai: 

I. Irartá'an (asexualis) Sz. (monogonia). Az 
íj szervedet az anyaszervezet testének egy leváló 
darabjából v. erre a célra megnövekedett részé
ből fejlődik. Féleségei: 1.Osztódás (schizogonia). 
2. Bimbódzás (gemmatio). 3. Spóraképzés (spn-
rogonia). i. Veszteglő csírákkal (gemmulae) való 
szaporodás. 

II. Ivaros (sexualis) Sz. (amphigonia). Az új 
szervezet az anyaszervezet által különlegesen e 
célra fejlesztett sejtekből, az ú. n. csírasejtek
nél fejlődik. A rendesen ivarmirigyekben fejlődő 
esiraseitek kétfélék: női és hím csirasejtek; az 
előbbieket petesejteknek, az utóbbiakat ondó-
sejtek-n&k nevezzük. Aszerint, amint az ivaros 
szaporodásnál az új szervezet fejlődése csak a 
petesejtből v. pedig a hímcsírasejt és petesejt 
egyesülés bői származó termékenyített petesejt
től indul meg, egyivarú (wonosexaalis) és két-
h-arú (bisexualis) Sz.-t különböztetünk meg. 
Azt a Sz.-t, amidőn a petesejtből termékenyítés 
nélkül, tehát a hím csírasejttel való egybeolvadás 

mellőzésével fejlődik új lény, szüz-Sz.-TíaM, tudo
mányosan parthenogenesiv-nek nevezzük. Ennek 
kü'önlegas esete, midőn a szűz-Sz. a szülői szer
vezet teljes fei!ett=ógi fokának elérése e'őtt, tehát 
lárvakorban következik be: ez a paedogenesis. 

IIT. Nemzedékváltás (metagenesis). Az a Sz.-i 
mód, midőn egy és ugyanazon faj Sz.-ánál az 
ivartalan és ivaros Sz. módjai egymással sza
bályszerűen kombinálódnak s az ivartalan és 
ivaros Sz. útján keletknzett nemzedékek bizonyos 
megbatározott sorrendben váltják fel egymást-
Ha a Sz.-nál két olyan nemzedék váltja fel e sy -
mást, melyeknek egyike ivartalan, másika pedig 
ivaros Sz. útján létesült,progressiv metagenesis-
ről beszélünk, ha ellenben parthenogeneais vagy 
paedogenesis útj>ín keletkező nemzedék kótivarú 
Sz. útján fejlődő nemzedékkel váltakozik, regres* 
siv metagenesis-sel vagy más néven heterogonia— 
val van dolgunk. 

Az eddig említett Sz.-módok megegyeznek ab
ban, hogy az új szervezet mindig meglévő szülői 
szervezetektől veszi eredetét. A legelső szerve
zetek azonban ilyen módon nem származhattak, 
azért egyes biológusok felveszik, hogy az első szer
vezetek a Föld fej íődése során élettelen anyagokból 
ősnemzés (generatio aeqtdvoca, generatio spon— 
tanea, abiogen<>sis) útján keletkeztek. Az ósnem-
zéssel szemben az előbbi Sz.-módokat szülősnem-
zés (tocogonia) néven szokás egybefoglalni. Pas
teurdöntő jelentőségű vizsgálataiból tudjuk, hogy 
a ma élő összes szervezetek, beleértve a legpará
nyibb mikroorganizmusokat is, mindnyájan toco
gonia útján szaporodnak és élettelen anyagokból 
cohaem keletkeznek élő lények. Azt azonban, 
hogy a Föld életének kezdő szakán volt-e ősnem
zés, vagy sem, nem tudjuk megállapítani. 

Sz. (növ.), egyszerűbb módja abban áll, hogy 
a növény sejteket, sejtcsoportokat alkot, amelyek 
az anyanövénytől való leválás után minden 
további változás nélkül mindjárt vagy bizonyos 
nyugalom után új ivadékká fej'ődnek. Az anya
növény különleges növekedésbeli és alaki saját
ságát folytafólagosan mngtartják. A Sz.-nak ez 
a n?me a tenyészeti (vegetatív), ivartalan v. mo-
nogen. — A Sz. másik módja az, hogy kétféle 
szaporító sejt keletkezik, amelyek ugyan az anya
növény sajátságait bírják, de nem képesek egye
dül tovább növekedni és tönkre mennek rövid idö» 
alatt, ha nem jut alkalmuk arra, hogy egymás
sal egyesüljenek. És ha csak az egyik (a női) sejt,. 
a másikat (a hímet) magába felvette és vele egye
sült — lesz a kettő együtt fejlődésképes és kezd 
növekedve ivadékká fejlődni. A Sz. ez a neme az 
ivaros, a sexualis v. digen Sz. 

Szaporodó szervek v. reproduktív szervek 
(n5v.), a növényi test azon részei, amelyek a nö
vények szaporodását, a fajfenntartást szolgálják, 
ellentétben a vegetatív, tenyészeti szervekkel, 
amelyek az egyén fenntartásáról gondoskodnak. 
A Sz. sorába a legkülönfélébb szervek sorolha
tók, amelyek vagy az ivartalan szaporodás, vagy 
az ivaros szaporodás szolgálatában állanak. L. 
Spóra, Virág. 

Szaporogi kozákok, 1. Kozákok. 
Szapotillfa, szapotillszilva (uOv.), 1. Achras és 

Balata. 
Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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Szapotoxin (sapotoxin), a cmillajakéregben 
^találnató glukuzd. Amorf anyag, eleinie nem, 
•de később maró ízzel, pora heves tüsszentést okoz. 
Víz s alkohol oldja, nagy méreg. A gyógyászat 
-alkalmazza. 

Szappan, valamely zsírsavnak fémsója. A köz
életben csupán a kálium- ós nátriuiníóin zsírsav-
sóit nevezik így. A nútrium-Sz. kemény, a ká-
lium-Sz. puha, kenőcsszerü, mindkettő forró víz
ben ós borszeszben oldódik, hideg vízben kevéssé; 
-éterben, benzolban, meg benzinben egyikük sem 
oldódik. A borszeszes oldat átlátszó s ha ezt szá
razra párologtatjuk, a Sz. átlátszó, kemény tö
megben marad vissza. A Sz.-nak mosásra való 
használása azon alapszik, hogy a víz a Sz.-t ennek 
-oldódása közben oldhatatlan savanyú zsírsavas 
;sóra s oldatban maradó lúgos zsírsavas sóra bontja. 
Ez utóbbi a zsíros piszkot megtámadja, lemarja s 
& levált piszkot mar most az oldatból kicsapódó sa
vanyú zsírsavas só magába burkolja s libegősben 
tartja, úgy hogy a piszok újból le nem rakódha-
íik. A Sz. ann^J keményebb, mentől több sztearin-
vagy palmitiusav van benne s annál puhább, men
től több benne az olaj sav. 

A kemény Sz. vagy szin-Sz. (Kernseife), vagy 
•enyves szin-Sz., vagy pedig enyv-Sz. (Leiniseife). 
Ha valamely zsírt vagy zsíros olajat lúggal együtt 
főzünk, akkor a szappanosodé befejeztével enyves 
folyadék, az ú. n. Sz.-tnyv képződik. Adjunk már 
jnost ez enyvhez elegendő konyhasót s a Sz. a 
fölös víztől és a zsiradékból képződött glicerintől 
leválik, ez utóbbiak pedig a katlan fenekén meg-
.gyülemlenek (feneklug). A fent úszó Sz. a szin-Sz. 
Ezt rendszerint meg bizonyos ideig a fenéklúggal 
•együtt vagy pedig rriss lúggal tovább főzik, hogy 
-a levált szin-Sz.-ba beékelődött s a még nem 
•egészen befejeződött szappanosodástól származó 
liabos részeket kiküszöböljék (tisztára főzés). 
_A Sz.-t azután a formába töltik. Lassú kihűlés 
után a megmerevedett szin-Sz., ha csak nagyon 
isűrű (duzzadt) nem volt, amorf alapon kristályos 
•ereket mutat (magvas er). A szin-Sz.-t a tisztara 
főzés után gyakran még csiszoljak, azaz gyönge 
•sós lúggal újból felfőzik, hogy a duzzadttá volt 
.Sz.-t meghigitsák s ezzel a magvas ér, illetőleg 
.a márványzat képződését elősegítsék ; teszik ezt 
.azonban azért is, hogy tiszta, fehér Sz.-t kapja
nak. Az utóbbi esetben a Sz.-t erősebbttn csiszol
ják, vagyis annyira meghigítják, hogy a benne 
foglalt tisztátalanságok a fenékre szállhassanak. 
.Az enyv-Sz.-t a Sz.-enyvnek egyszerű besűrítése 
útján készítik. Az enyv-Sz.-ban benne van a hasz
nált zsiradék leiVjlett glicerinje, úgyszintén a 
:7.siradók és lúg minden tisztátalansága. A Sz. e 
faja csakis kókusz- és p^lmadióol; íjból főzhető. 
A kókusz- és pálmadióolaj meleg lúgnak hozzá
keverése által is elszappanosodik, ha a lúg eléggé 
•erős (36—40° 13). Így kapják az ú. n. hidegen 
kevert Sz.-t, melyben mindenkor szabad alkáli 
lévén, maró hat.sa erős. Az enyves szin-Sz.-t 
{eschwegi Sz.) szintén csak kókusz- és pálmadió-
olajjal lehet előállítani. Az eschwegi Sz. csak 
•csekély mértékben mutat magvas érképződést, 
«zt szembeötlöbbé teendő, festéket (ultramarint, 
földi rozsdát, frankfurti feketét) kevernek hozzá. 
Puha Sz. (kenő-Sz.) háromféle van, ú. m.: 1. sima 

áttetsző (olaj-Sz., fekete Sz., zöld Sz. és világos 
(glicerin kenő-Sz.) ; 2. sima átlátszatlan (elain-
Sz., ezüst-Sz.) ós 3. áttetsző alapon kristályos vála
dékot mutató Sz. (természetes mag-Sz.). A kenő-
Sz., hogy állománya megfelelő legyen, bizonyos 
arányban mind maró, mind szénsavas alkáliát tar
talmaz. Az arány az évszak szerint változó; több 
maró alkáliától a Sz. keményebbé, több szén
savas alkáliától lágyabbá válik. A sima áttetsző 
kenő-Sz.-t len- és kenderolajból, halzsírból ós 
oleinból hamuzsírral és kevés szíksólúggal főzik. 
A sima átlátszatlan Sz.-hoz már aránylag több 
szilárd zsiradékot, nevezetesen pálmaolajat és 
több szíksólúgot kell venni. A természetes mag-
Sz. szintén nagyobb mennyiségű szilárd zsiradé
kot (faggyút és pálmaolajat) igényel, de ezt már 
pusztán hamuzsirlúggal főzik. Mind a kemény, 
mind a puha Sz.-hoz gyakran gyantát is használ
nak. Minthogy a gyanta savakból van, maró és 
szénsavas alkáliákkal könnyen egyesül; azonban 
egymagában soha sem munkálják Sz.-ná, hanem 
csakis zsiradékkal egyetemben. A tisztán gyantá
ból való Sz. nem keményedik meg s ez kenö-Sz.-ul 
sem használható, mert a jó kenő-Sz.-tól megkívánt 
állománya nincsen meg. A gyantával készített 
Sz. pompásan habzik; sok műveletre használják, 
de a szövő-fonó ipar céljaira nem alkalmas. 

A pipere-Sz. készítésének három módja van, 
ezek : 1. a hideg szappanosítás, vagyis hogy az 
olvadt kókuszolajat meleg tömenylúggal egybe
keverik ; 2. a kész Sz.-nak kevés vízzel gőz- vagy 
vízfürdőn való átolvasztása útján és 3. a kész 
semleges Sz.-nak szalagokba osztása által, ezt 
követő illatosítással ós sajtolással. Csak ez utóbbi 
módon lehet finom szagú Sz.-t készíteni, mert 
finom illatot csak a virágillat adhat, ez pedig 
sem a lúgot, sem a forróságot — a szagnak kel
lemetlenné válása nélkül — el nem birja. 

Az átlátszó Sz.-t, más néven kristály- vagy 
glicerin-Sz.-t régente borszesz segítségével állí
tották elő; újabban borszesz helyett cukorszörp
pel és szíksóolrtattal teszik a Sz.-t átlátszóvá. 
A Sz. hamisító szere, vagyis a szappanosok nyel
vén szólva: a Sz. töltelékanyaga sok mindenféle, 
így burgonyaliszt, cukor, zsírkó, súlypát, kréta, 
kovaföld, vizüveg, agyag, szíksólúg, hamuzsír-
lúg, konyhasóoldat, víz stb. Megemlítendő még, 
hogy a kálium- es nátrium-Sz.-on kívül vala
mennyi Sz. vízben oldhatatlan. A inész-Sz. a 
sztoarinsavgyártásban, az alumínium- ós az ón-
Sz. a kelme restesben, a mangán-Sz. a festókgyár-
tásban, a cink-Sz. (cinkflastrom) és az ólom-Sz. 
(ólomflastrom) az orvoslásban játszik szerepet. 

Plinius szerint a Sz. készítését a gallok és ger
mánok találták fel s már ismerték a kemény és 
puha Sz.-t is, ezeket azonban nem használták 
mosásra, hanem a haj sárgítására. A kallóföldön 
és szappanos lovű növényeken kívül mosásra a 
hamuzsirt és szíksót használták, melyekkel még 
manapság is mosunk. Az ókorbeliek — Paulus 
Aegineta tudósítása szerint — azt is tudták, hogy 
a lúgsót (hamuzsír és szíksó) mésszel maróbbá 
lehet tenni. Közönséges mosószerük azonban a 
rothadt vizelet volt. Később a mór írástudók is 
megemlítik a Sz.-t, de inkább csak mint orvos
szert. A XVII. sz.-ban, úgy látszik, már meg-

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő ! 
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lehetősen elterjedt a Sz. használata, azonban 
csakis a legújabb kor vívmányai eredményezték 
mai általános alkalmazását. Ily vívmányok vol
tak Chevreulnek a zsírról végzett vizsgálatai, 
melyekkel a Sz.-képzódós lényegét felderítette, s 
mindenekelőtt Le Blanc új módszere a szíksó 
mesterséges gyártására. Azóta a szíksó és a Sz. 
gyártása is nagyot lendült s az aimnonia-szíksó 
feltalálása ma már mintegy betetázi a Chevreul-
töl kiindult mozgalmat. 

A Sz.-oknak a tisztálkodásban, a kozmetikában 
«s a bőrgyógyításban nagy szerepük van. A zsír
réteget a Sz. oldja vagy emulgálja, s avval együtt 
a beletapadt piszkot is eltávolítja. Emellett oldja 
lúgos hatásánál fogva a bőr leüamió részleteit is, 
ezeket a pikkelyeket eltávolítja, az ép bőr felső 
hámrétegét duzzasztja, megpuhítja; de ha soká a 
bőrön hagyjuk : izgatja, eliialásra készteti, fel is 
marja. B szaruoldó lúgos hatást enyhíteni lehet a 
Sz. lúlzsirosttúsával, amilyeneket épen borotvál
kozásnál, a kozmetikában es az érzékeny bőrüek-
nél a bőrgyógyítáában szokás használni. Más eset
ben épen a Sz. erős zsírtalanító, hámfellazító, sőt 
lúgos hatására számítunk, pl. betegesen felhalmo
zódó szarureteg eltávolításánál. Ilyenkor a lúgo
sabb nyers káli-Sz.-t használjuk, ami pl. a rühatka 
.alagútjait feltárja, a kenés kenőcs számára hozzá
férhetővé teszi, sőt maga is megöli azt. A kenőcs
kúrák előtt és után alkalmazzák az ily Sz.-os le
mosásokat. Sokszor a kenőcsökbe is rendelik, ha 
azoknak hámoldó, bőrizgató tulajdonságát növelni 
akarják. 

Belsőleg bevéve a szappanok a lúgok módjára 
gyomor- és bélgyuladást okoznak és hányást, has
menést idéznek elő. Sz.-os lót háziszerként hány-
tatóul, savmérgezésnél ellenszerül is alkalmaz 
hatunk. A kemény Sz.-okból faragott esapoeskák 
a végbólbe dugva, erős székelési ingert idéznek elő. 

Nálunk hivatalos Sz.-ok: a nyers káli-Sz. 
(zöld Sz.), barna lúgos, kenőcsszerű massza; az 
ebből tisztított fehér káli-Sz. ós utóbbival készült 
káli-Sz.-spiritusz, melyet a hajas bőr mosoga
tására szoktak használni. A kemény, formálható 
nátron Sz.-ok közül hivatalosak : a disznózsírok
ból kéSiült vsapo durus», a faolajból főzött «s. 
venelus*, s a mandulaolajból főzött «s. medici-
nalis»- Ha ezekbe kü önböző gyógyszereket keve
rünk, kapjuk a gyógy szappanokat (ken-, kát
rány-, .karból-, szuijlimát-bz-ok); különböző illa
tokkal, festékekkel csinosítva adják a kozmeti
kai Sz.-okat. 

Szappanbogyók (n5v.). A tropikus Amerikában 
honos Sapindus saponaria termése, melynek hú
sos szövete szaponmtartalmú; vízzel erősen hab
zik. L. még Sapindm. 

Szappanfa (aSv.), 1. Sapindus és Quillaja. — 
Sz.-félék, 1. Sapindaceae. 

Szappanfőzés, 1. Szappan. 
SzappauM (növ.), l. Saponaria. 
Szappaníürdő : egy kádra 100—200 g. káli-, v. 

300—5ÜÜ g. háziszappan 10—20 1. meleg vízben 
feloldva használható. Bőrpuhító, bőrizgató hatású 
de drága. A test erélyes beszappanozása, aztán le
mosása jól pótolja. 

Szappangyökér (nüv.), 1. Gypsophila. 
Szappankéreg, 1. Quillaja-kéreg. 

Amely szó SE alatt nincs 

Szappankivonat, 1. Szappanliszt. 
Szappankő v. saponit (ásv.), változó összetételű 

magnézium-aluminiumsziükátok elegye, melyek 
mind tömött, zsiios tapintatú tömegekben talál
hatók ós különféle szilikátok bomlási termekei. 
Az erősen zsíros tapintatú szaionnakövet (szteatity 
szintén Sz.-nek hívják. Az igazi Sz. hideg kén
savban teljesen és könnyen oldódik. Cornwallbam 
a szerpentinben ereket alkot. 

Szappankő, 1. Lúgkő. 
Szappanliszt (szappanpor, mosópor, szappan-

kivonat), teljesen megszárított, porrá zúzott és 
tinómra szitált szappan. Magáuan és sziksóval 
vegyest ruhamosásra használják (1. Szappan). 

Szappanos-ipar, a vegyészeti ipar körebe tar
tozó ipari foglalkozás, mely eredetileg házi-, majd 
kisipari jellegű volt (szappanfőzők); még ma is 
vanuak egyes vidékei az országnak — mint Deb-
reezon és Szeged—ahol ilyen jellegű; nagyobbára 
azonban itt is a gyáripar hódított. A mai Sz. túl
nyomóan gyáripari jellegű. 

Szappanosítás (saponificatio), elszappanosí-
tás. tíredetLeg a zsíroknak alkáliákkal való bon
tását a zsírsavak són a, azaz szappanokra és 
gücsiinre jelöltek ez elnevezéssel. Innen terjesz
tettek ki e fogalmat savészterek sav es alko
holra való bontására, később pedig minden szer
ves hidrolízisre. 

Szappanosodás, 1. Összetett éterek. 
Szappanozófu (növ.), 1. Saponaria. 
Szappa^paca^a (Sapáia), kisk. Szatmár vm. 

nagysomkud j.-ban, daio) iö7 román lak. (Tr. R.) 
Saappanszesz (spirüus saponatus), 50 r. or

vosi szappan, 310 r. lepárolt víz, t>38 r. borszesz 
2 r. levendula-olajjal illatosított keveréke. Hal
ványsárga, átlátszó folyadék, mit reumás tagok 
bedörzsölésére, fejmosásra használnak. Erősebb 
hatású a káli-Sz. (spirit. sápon, kai.) -40 g. káli
lúggal elszappauo8itott 200 g. szezámolaj, 278 g. 
víz es 480 g. szesz keverékében való oldata. Hal
ványsárga tiszta folyadék, vízzel hígítva sem za-
varosudik meg. A bór, a haj erélyes zsirtalanítá-
sára, tisztogatására, felpuhítására, elősdiek el-
ölesere használják a bőrgyógyításban, valamint a 
sebészetben a kezek megmosására műtét előtt. 

Szappanvirág (n5v.), 1. Saponaria. 
Szapporo, Jcsszo japáni sziget fővárosa, (19209 

102,571 lak. 
Szaproiita (n5v.), 1. Saprophyta. 
Szaproí-tizmus (növ.) a. m. saprophyta élet

mód (1. Saprophyta). Némely alsóbbrendű alga 
sajátsága, hogy bizonyos körülmények között a 
rendes asszimil-eió helyett szaproüta módon táp
lálkoznak : ez az amphitrophia-

Szaprogén (gör.) a. m. döglakó, rothasztó, rot
hadáskövető. 

Szaprol (saprol), nyers krezolok és szénhid
rogének keveréke, mely a kőszénkátruny feldol
gozásánál melléktermékként nyerhető és mint 
ilyen vagy kenőszappannal elegyítve (szaprol-
kivonat) dezinfekciós célokra kerül forgalomba, 
pl. árnyékszékeknél. Káros rovarok ellen is jól 
alkalmazható. 

Szapropél (geoi.), 1. Kaiisztobiolitok. 
Szapudi (Sapudi, Sapoedi), sziget-csoport a 

Jávához tartozó Madura szigettói K.-re, 154 km* 
meg, S alatt keresendői 
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ter. és 50.000 lak., jelentékeny hajózással, állat- és 
termenykereskede-sel. 

Szapuka (oöv.), 1. Nyúlszapuka. 
Sza^ukaja (nűv.), 1. LecyüiU. 
Szapulás, a mosásnak egy fajtája. A ruhát egy 

nagy Kádba, a szapuluba rakták faharnuval léte-
gez ve a azt leümüttek kétszer-háromszor jó meleg 
vízzel. A forró víz kivonta a hamu iúgtartalinát 
(hamuzsir) es az a ruhát átjárta. 

Szár (caulis, stL ps, cormus, caulom), a kor-
mofiia (i. o.) növény hajtásának része, tengelye, 
amely leveleket, i ügyeket visel, jellemző szöveti 
szerkezettel bír (1. Edénynyaláb), ágait exogén 
titon hozza létre. A Sz. azon része, ahol az 
oldalképletek, a levelek és ezek hónaljában a 
rügyoöl fejlődő ágak keletkeznek, a csomó (nodus), 
a csomók köze esó szárresz a szártag, csomóhoz 
v. íz (internodiuin). Ha a szártagok nem nyúlnak 
men es a csomók közvetlenül egymás felett ma
radnak, a Sz. törpeszáriayú, ha pedig megnyúl
nak, nyúltszáriagú. A torpeszáriagú Sz. alakjai 
a töszár (eaudex), amely rövid, vastag, húsos és 
az erős vaskos levelektől borított (agavé, aloe) és 
a pálmacórzs (eaudex, columnaris v. cauloma), 
amely fás, oszlopalakú, levélripacsoktól teljesen 
fedett és csúcsán egyetlen levelkoronát visel, 
ameiy az egyetlen esúesiügyet körülzárja. A nyúlt
száriagú szár alakjai: a szalmaszár (culuius) 
bütykös csomókkal es megnyúlt szártagokkal, a 
csomón egyetlen levéllel, amelynek hüvelyekörül
veszi egy darabon a szártagot (pl. pázsitíüvek); a 
palúaszár(oiünmuB)az előbbihez hasonló, de büty
kös csomói nincsenek, csak alul leveles (szittyó, 
palka, káka); a diulvaszár (caulis) nyúltszáriagú, 
1—2 evi életű, változatos alakú, egyszerű és el
ágazó puha állományú (dudvák); a tőkocsány 
(scapus) az előbbivel egyező, de a tőálló levéí-
rózsán kívül lombleveltket nem, csak fellevele
ket es virágokat viSdl; a fatörzs (truncus) sok 
evén át fejlődő, évről-évre vastagodó Sz., túl-
nyomi'részben rnegfásodó szövetekkel, nyúlt szár
tagokkal, nyúlt v. rüvidszártíigú ágakkal. 

A Sz. élethivatásában általában a növény 
testének fő tömeget alkotja, az oldalkópletek 
Viselője, tengehe, a gyökér es a lomb által fel
vett táplálékok szállítója, raktározója, sokszor 
azonban a táplálék megszerzésében és megalko
tásában ténylegesen is reszt vesz. A táplálék
raktározó Sz. lehet földalatti (katablaszt, 1. Föld
alatti szár: gyöktürzs, tarack, gumó, hagyma-
gumó, hagynu), vagy földfeletti (anablaszt: 1. 
Sarjgumói Sarjhagyma). 

Szár, köznyelven ; z állat lábának az a része, 
meiy a láb töve alatt következik ; összehasonlító 
anaiómiai alapon a lábszárnak megfelelő testrész 
az ujjtiogyen járó patás állatokon a hátulsó vég
tagokon a csánk (lábtö) fölött keresendő, míg a 
közéletben szárnak nevezett testrész az ember 
lábközepenek felel meg. A ló lába szárinak há
tulsó felületén a lábvóg hajlítóinai foglalnak he
lyet, melyek erősebb igénybevételük miatt gyak
rabban megbetegednek. A szár csontjain nem rit
kák a csontkinövések (u. n. Überbein). 

Szár a régi magyarnyelvben kopaszt jelentett. 
A Bécs melletti Kahlenberget is Szárhegynek 
hívták őseink, 
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Szár, nagyk. Fejér vin. váli j.-ban, (1920) 1797 
német és magyar lak. 

Szár László, Mihály herceg fia, Taksony feje
delem unokája, 1031. már nem élt. Felesége alkal
masint Fremiszláva, I. Vladimír orosz nagy
fejedelem leánya volt s tőle született három iia 
András, Béla es Levente, kik közül az első kettő-
Magyarország királya lett. 

Szarabaitak, nevük azoknak a keleten igen el
terjedt szerzetesieteknek, akik nem kolostorok
ban, hanem váiv sokban \ agy községekben éltek 
egyenkint v. 2 és 3 együtt, fegyelem, előljáróság-
nelkül. A fegyelem nélkül való élet sok súlyos-
visszaélésre adott okot. Már tízt. Jeromos szólalt 
fel ellenük. Amikor a szerzetesi életet egyházilag" 
és államilag rendeztek, a Sz. megszűntek. Nevük
nek eredete bizonytalan. 

Szarabat, folyó, 1. Gediz-csáj és Paktolosz.-
Szaracén, a középkori keresztény íróknál az. 

arabok, majd az összes mohammedán népek, mint 
izmaeliták stb. neve. A Sz. szóból származott a. 
magyar szerecsen (1. o.) szó. 

Száradó olajok. A CnH2n—,0, és CnHan—„0,. 
tipusu sa\ ak, tehát a linolen- és lenolajsav cso
port trigliceridjei, melyek a levegőn oxigént fel
véve beszáradnak. 

SzaraiJV, Borisz, bolgár felkelővezér, szüL 
Nevrokopban (Szaloniki vilajet) 1874., meggyil
kolták Szóüában 1907 dec. 12. A szentpétervári 
katonai akadémián tanult s 1893. a bolgár had
seregbe lepett. Már mint hadnagy reszt Vett » 
macedóniai forradalmi mozgalmakban. 1899-ben 
kilépett a bolgár hadseregből s a rorradahni bizott
ság elnöke es a koinitáesi-sereg vezére lett. Az. 
1900—1903-iki macedóniai küzdelmekben nagy 
hírnévre tett szert vakmerőségevei és eszessegé-
vel. 1904-ben Szóiiába vonult vissza, majd Macedó
nia felszabadítása érdekeben bejárta Jiurópa főbb 
városait. Később megüasonlott Szandanszki fel-
kelövezérrei s ennek egyik híve, Fanida orvul 
agyonlőtte barátjával, tíarbauov tanárral együtt-

Szaraj, Kipcsak mongol khánság fővárosa volt 
1242 óta. A Volga egyik baloldali ága mellett fe
küdt a mai Carev közelében. 1480-ban foglalták, 
el és dúlták fel az oroszok. 

Szarajevó, 1. Sarajevo. 
Szarajevói merénylet, l.Sarajevói merénylet. 
Szara.-d, város Nupe néger országban, termé

keny vidéken, mintegy 40,000 lak. Sz. az angol 
Eoyal Niger Company hatalmi körébe esik. 

Szara.íszó (Sdracsa), kisk. Alsó-Fehér vin. 
alvinczi j.-ban, daio) 410 román lak. (Tr. R.) 

Szaránd (Sáraiul), kisk. Bihar vin. központi 
j.-ban, daio) 757 román lak. (Tr. R.) 

Szaranievicz, Izidor, lengyel történetíró, szül, 
Kozarában (Galícia) 1829 fobr. 16., rnegh. Lemberg-
ben 1901. Az osztrák történet rendes tanára volt 
a lembergi egyetemen. Több munkája hazai tör
ténetünket is érdekli, ú. m.: A régi Halics törté
nete (1860); A halicsi és vladimiri ruténok törté
nete (Lemberg 1863); A történetileg nevezetes 
orosz-magyar átkelések a Kárpátokon (u. o. 1869)í 
Blieke in die Gesch. der Karpaivölker ün Alter-
thum (u. 1871); Die Hypatios-Chronik (u. o. 1872). 

Szaranszk, város Fenza orosz kormányzóság
ban, (ioio) 16,400 lak., több gyárral. 
meg, S alatt keresendő! 
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Szarapui, város Vjatka orosz kormányzóság
ban, a Kama mellett, (1910) 19,680 lak., kikötővel, 
gabonakereskedéssel. 

Száras növények, 1. Kormofita. 
Szárász, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban, 

<1920) 303 német és magyar lak. 
Szaraszvati, az indek szent folyója. Egy kis 

folyócska ez, mely a sivatag homokjában vész el. 
Mostani neve Kanhar. A brahma-kor mitológiá
jában az ékesszólás, a költészet és a zene isten
nője s Brahma isten felesége volt. Könyvvel vagy 
hang-zerrel kezében ábrázolják. 

Szarata (Sarata), kisk. Fosaras vm. alsóárpási 
j.-ban, (1910) 1006 román lak. (Tr. R.) 

Szaratov, 1. kormányzóság Oroszország K.-i 
részében Penza, Szimbirszk, Szamara, A sztrakhán, 
a doni kozákok területe és Tiimbov közt, terü
lete 96,459 km", (1920) 3.370,217 lak. É.-i részé
ben dombos, a legmagasabb pontja itt 341 m.; K.-i 
részében a Volga jobb partján emelkedő dombok 
takarják. Vizei részint a Volsa, részint a Don kör
nyékéhez tartoznak. Az ésrhnjlat kontinentális, 
na<ry hőmérsékleti változásokkal. A föld É.-on 
•és középen jó fekete föld; D.-en homokos és sok 
helyen sós agyagból áll. Főterményei: rozs, búza 
és zab. Az állattenyésztés különösen a D.-i steppe-
vidékeken virágzó, leginkább a ló- és juhtenyész
tés. A Volga mentén a halászat is jelentékeny. 
Legjelentősebb a malomipar. Ezenkívül fontosrnég 
a szesz- és olajgyártás, továbbá a fűrészmalmok. 
Nagy a gabona-, szesz-, fasgyü-, gyapjú- és dohány
kivitele. A lakosok 83 százaléka nagyorosz, van
nak nagyobb számmal kisoroszok, nemetek, mord
vinok, tatárok és csuvasok. — 2. Sz., az ugyanily 
nevű kormányzóság, továbbá gör. kel. és kat. püs-
pöksés székhelye, szemben a külvárosául tekinti 
hető Szlobodo Pokrovszkajávai, (1920) 190,193 lak., 
olajprésekkel, dohánygyártással, gőzmalmokkal, 
szeszfinomítással; élénk kereskedéssel a Volgán. 
Nevezetes a Eadiscsev- vagy Bogoljubov-féle 
múzeum. Az 1591. alapított város sokáig a 
tatárok ellen emelt erősség volt; 1708. a fellá
zadt kozákok és 1774. a Pugacsev-féle lázadók 
pusztították el. 

Szaravak, brit protektorátus, 1. Szeravak. 
Szaravakit (ásv.). apró gyémántfényű, csaknem 

színtelen kristálykák a termés antimon üregeiben 
.Szaravak mellett Borneóban; antirnon-oxiklorid. 

Száraz ágy, 1. Betegápolás. 
Szárazajía (Aita-seaca), kisk. Háromszék vm. 

ímklósvári j.-ban, (ínio) 1792 magyar lak. (Tr. R.) 
Szárazalmás (Almasul-sec), kisk. Hunyadvm. 

<lávai j.-ban, (i9io) 443 román lak. (T. R.) 
Szárazány (Sarazani), kisk. Krassó-Szörény 

7t m. lugosi j.-ban, (Ü 10) 500 román lak. (Tr. R.) 
. Szárazbélyeg, 1. Dombornyomás. 

Száraz bepakkolás, 1. Bepakkolás. 
Szárazberek (Bercii), kisk. Szatmár vmegye 

szatmárnémeti j.-ban, (1910) 992 magyar lak. (Tr. R.) 
Szárazberencs, kisk. Abaúj-Torna vm. szikszói 

j.-ban, (1920) 174 magyar lak. 
Szárazbetegség, 1 Sorvadás és Tuberkulózis. 
Száraz borogatások. Helybeli hőmérséklet-

hatások borogatáshoz hasonló alkalmazása oly 
készülékekkel, melyekben nem víz vagy nedvespép 
(1. Kataplazma) a hőmérséklet hordozója, llye-

Amely szó Sz alatt nincs 

nok: meleg csorép, tégla, tányér, meleg sóval v. 
hamuval töltött zsacskó. Használatos a thermo-
phor: kristályos ecetsavas szódával töltött víz-
úllós párna; a japáni melegítő: bádogdoboz, 
melyben faszénpatron izzik ; az elektrotherm v. 
stangerotherm: villamos áramtól fölmelegedő, 
szigetelt, párnába szerelt fémvezetékek. Hasonló 
célokat szolgálnak a melea-vízzel töltött üveg-, 
gummi-, v. bádogedények (Karlsbadi melegítő). 

Szárazd, nagyk. Tolna vm. simontornyai j.-ban, 
(1920) 822 német lak. 

Szárazdajka, 1. Dajka. 
Száraz dokk, a tengerparton mesterséges mé

lyítés által nyert kifalazott medence, amely a ten
gerrel összeköttetésben áll és arra szolgál, hogy a 
hajók — rendszerint javítás céljából — abban 
szárazon elhelyezhetők legyenek. L. Dokk. 

Száraz elem, 1. Galván elem. 
Száraz eljárás, ellentétben a nedves eljárások

kal, ama folyamat elnevezése, mellyel a^ illető 
anyag száraz úton készül, pl. a cementgyártás
ban ismerünk száraz, nedves és kevert eljárást. 

Szárazér, a Tisza mellékvize; ered Arad vár
megyében Ménes mellett, a Maros folyótól 3—5 
km.-nyire, mint annak fattyúága s az aradi sík
ságon át Tornyánál Csanád vm.-ébe ér és Tápé
val szemben, igen közel a Maroshoz, közvetlenül 
a Tiszába ömlik. Hossza kb. 200 km., de forrásá
nak távolsága a torkolatától csak 100 km., esése 
rendkívül csekély. V. ö. Márton Gijürgy: A Maros 
alföldi szakasza és fattyúmedrei. (Földrajzi Közi. 
1914.évf. V. füzet.) 

Száraiföld (földség, latinul kontinens), a szi
gettel szemben oly nagyobb kiterjedésű földtöme
gek neve, amelyek a tengerből kiemelkednek. A 
tudományos földrajz a Sz.-höz számítja még a 
Sz.-ek partjain levő olyan ten<rerrészeket is, ame
lyek 200 m. mélységig nyúlnak le, mert ezek 
még szorosan összefüggenek a Sz.-el. Egyebek
ben 1. Kontinens. 

Szárazföldi akna, 1. Akna. 
Szárazföldi csigák (állat), a szárazföldi élet

hez alkalmazkodott csigák gyűjtőneve. Ilyenek 
a Tiidöcsigák (Pulmonata), 1. Csigák és Tüdös-
csinák. 

Szárazföldi éghajlat, 1. Éqhajlat. 
Szárazföldi háború, 1. Háború, Háború ese

tére szóló kivételes intézkedések, Hadi szolgál
tatások. 

Szárazföldi ragadozók (állat), 1. Fissipeiia. 
Szárazföldi szállítmánybiztosítás, 1. Bizto

sítás-
Szárazföldi szél, időszakos szél a tenger

parton, mely az éjjeli órákban a tenger felé tart. 
Ellentéte a tengeri szél (1. S él). 

Szárazföld tarisznyarák (Gecwcimis, állat), 
a Tízlábú rákok (Decapoda) rendjébe tartozó 
rák-nem. Fajai a Föld mindkét forró övén száraz
földön élnek. Igen gyorsan futnak s éjjel mennek 
táplálék után, mely főleg növényi részekből áll. 
Peterakás idején tömegssen és nagy zaj t csapva 
vonulnakatengerbe. Hnsukat eszik. Legismertebb 
fajuk a közönséges Sz. vagy turluru (G-. ruri-
cola L.); szine ibolyásvörös vagy sárga; hosSza 
7—8 cm.; Nyugat-Indiában és a Guineái-szigete
ken honos, 
meg, S alatt keresendó! 



Szárazföldi teknősök Szárcsatelek: 

Szárazföldi teknősök (Testudo, állat), a Tek
nősök (Chelonia) rendjébe tartozó Szárazföldi és 
édesvízi teknős-félék (Testudinidae) családjának 
egyik neme. Ide tartozik a táblás erdei teknős 
(T. tabulata Walbaurn), a csillagos teknői (T. 
elegáns Sohoepff), az elefántteknős (T. nigrita 
Dum et Bibr.), a görög teknős (T. graeca ti.), a 
mórteknős (T. ibera) és a Horsfield teknőse (T. 
horsfielrtii Gray). L. Testudo. 

Szárazföldi tengerzár, 1. Kontinentális zár. 
Szárazföldi torpedók, 1—5 ka:, dinamittal töl

tött tartályok, érintkezési gyújtóval v. villamos 
gyújtásra berendezve. A Sz.-at olyan helyeken 
ássuk a földbe, ahol az ellenség kénytelen át
haladni. A monarchiában Zubovics'FeáoT honvéd
huszárkapitány talált ki különös Sz.-at, amelyek 
a világháború folyamán jól beváltak. 

Szárazföldi zár, 1. Kontinentális zár. 
Száraz galvánoszlop, 1. Zamboni-féle oszlop. 
Száraz há ta t fordítani (tengerészet), 1. Hátat 

fordítani a szélnek. 
Szárazhegy (Svchá),\üf>k.. Sáros vm. felsővíz

közi j.-ban, (i9io) 186 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szárazjelkaró, a hajózási pécék egyik faj

tája. Minden bokréta v. kötés nélküli s legfeljebb 
száraz ágakkal láthatóbbá tett karó, mely a seké
lyes mederbe letüzve azt jelzi, hogy a vízen le
felé menve, tőle jobbra, s fölfelé menve, tőle bnlra 
található a jobbik meder; azaz a hajóútnak a 
jobbpart felé eső szélét határolja. Ennek ellen
kezője a fejes v. kontyos jelkaró. mely éppen ellen
kező értelmű figyelmeztetést ad, azaz a hajóút
nak a balpart felé eső szélét határolja. 

Szárazkáplán, 1. Káplán. 
Szárazkék, kisk. Abaúj-Tornavrn. encsi j.-ban, 

(1920) 367 magyíT lak.. 
Száraz klozet, 1. Arnyékszékrendszerek. 
Száraz köd, 1. Köd. 
Száraz lepárlás (száraz desztilláció) az a 

folyamat, midőn valamely anyagot nem oldatban, 
hanem eredeti száraz állapotában zárt térben ve
tünk alá magasabb hőfok hatásának, hogy ezáltal 
az igy lepárolható alkatrészeket nyerjük. Pl. fa 
száraz lepárlása egyike a legelterjedtebb ilyen 
ipari folyamatoknak. 

Szárazmalom az, amelyet járgány útján állati 
erővel hajtanak. Ellentéte a vízi-, gőz-, szél- s 
egyéb malom. 

Száraz mennykő, száraz villám, 1. Zivatar. 
Száraz mértékek, önthető, száraz árúk (ga

bona, só stb.) mérésére használatos Űrmértékek, 
amelyek a méterrendszer bevezetése után is ér
vényben maradtak a méterrendszer egységeitől 
eltérő beosztásban. Minthogy egy-egy edényben 
elhelyezhető árú mennyisége függ az edénybe
öntés lassúbb v. erősebb módjától, az árú össze-
azorításától, azért az ezen mértékekkel való mérés 
nem ad határozott eredményeket, ennélfogva az 
ilyen mértékekkel való mérés helyett a kereske
delemben inkább a súlyméréssel élnek. 

Száraznyirjes (Suchó Brezovó), kisk. Nógrád 
vm. gácsi j.-ban, (íoio) 305 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szárazpatak (Suchá pri Trnave), kisk. Po
zsony vm. nagyszombati j.-ban, (1910) 1260 szlo
vák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szárazság, 1. Aszály. 
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Szárazság elleni biztosítás, 1. Biztosítás (jég
biztosításnál). 

Száraz sajtolás, 1. Agyagipar. 
Száraz szabályozó, a gázvezetékbe iktatott 

és a gáznyomás csökkentésére való készülék. 
A nagyobb vezetékekbe harangon lógó (1. Gáz
gyártás II. tábla 12 ábráját), a kisebbekre mem
bránra erősített kunos szelepet (1. Gázvezetékek 
tábla 7. és 9. ábráját) szerelnek. A szelep nyílásba 
illik, melyet szüklt, ha emelkedik, és tágít, ha 
alászáll; első esetben kevesebb, a másodikban 
több gázt ereszt keresztül. 

Száraz takarmány, 1. Takarmányozás. 
Száraz termések (nBv.), az egyszerű, vagyis 

egyetlen termőből keletkező ön'úló, szabad ter
mések közül azok, amelyek termésfala száraz
bőrnemű, nedvetlen. Ha a Sz. fala rnegéréskor 
felnyílik, felnyíló termésnek, ha pedig zárva ma
rad, zárt termésnek nevezzük. 

Száraz-Tömös, patak, 1. Tömösi-szoros. 
Száraz váltó (ném Trockener Wechsel) a. m. 

saját váltó (sola váltó), a váltónak az a formája, 
amelyben a kiboc=átó és elfogadó azonos személy; 
tehát a kibocsátó arra kötelezi önmagát (fizetek 
én), hogy egy meghatározott időben és helyen a 
váltóban kikötött összeget ki fogja fizetni. A váltó
nak ez a formája ma már egyáltalában nem szo
kásos. 

Szárazvám (Müllendorf), kisk. Sopron ra. 
kismartoni j.-ban, (1920) 1051 német és magyar
lak. (Tr. A.) 

Száraz villám, 1. Zivatar. 
Szárazvölgy, Gömör és Kishont vm.-nek DK.-l 

szögletét nevezik így, mertnincsen naayobb folyó
vize, csak kisebb patakok futnak rajta keresztül. 
Hajdan Zuhaföldnck (szvhaföld, terra zuha) 
nevezték, ami a. m. szárazföld. 

Szárazvö!gy (Suchá Dolina), kisk. Snrosvm. 
eperjesi j.-ban, (1910) 267 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szarcina, kockaszerü baktériumképlet, 1. Bak
térium. 

Szárcsa (Fulica atra, *Uat), a Darúalakú ma
darak (Gruiformes) rendjébe, aGuvat-félék (Bal-
lidae) családjába tartozó madárfaj. Alapszíne 
palafeketés úgy, hogy a legsötétebb a fej és a 
nyak, a has pedig sötét palaszürke. Szárnyának 
hajlása és keskeny szárnytlíkre fehér. Szeme kar-
minpiros. Csőre fehér. Lábai szürkészöldök. Hossza. 
3G—37-5, szárnyhossza 20-4—23. farkhossza 6 - 7, 
csörhossza 27—S*5 cm. Egész Európában és 
Ázsia mérsékelt égövi részeiben honos, télen pedig 
egész Afrikában, Dél-Ázsiában és Ausztrá'iában 
él. Hazánkban mindenütt előfordul, sőt nagyobb-
tavainkon igen nagy mennyiségben található. 
Március végén érkezik és októberig marad. Dél-
Európában és Észak-Nyugat-Afrikában a mi Sz.-n-
kat helyettesíti a tarcjos Sz. (F. eristata Gm.). 
A Sz. húsa jól elkészítve elég ízletes pecsenyo. 

Szárcsa (Sarca), kisk. Torontál vm. iródosí 
j.-ban, (1910) 1247 németes magyar lak. (Tr. SzHSz.} 

Szárcsagyökér (növ.), 1. Smilax. 
Szárcsaszájú az az állat, melynek ajkán vagy 

fényszáján kesely folt van. 
Szárcsatelek (azelőtt Eománszárcsa), kisk. 

Torontál vm. módosi j.-ban, (1910) 1339 román lak. 
(Tr. SzHSz.) 
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Sz&rcsontok Szárdintat. 

Szárcsontok, a sipcsont- és szárkapocs. 
Szard (ásv.), 1. Karneol. 
Szardanapál, a történeti legendában assziriai 

király, állítólag országának utolsó uralkodója, 
kinek elnuhultsága közmondásossá lett. Ktesias 
nyomán Diodor említi (II. k.), hogy minden kor
mányzati teendőtói visszavonulva, feleségei közé 
rejtőzött, szövőszéknél gunnyasztott és női ruhá
ban járt. Mikor aztán Média helytartója Arbakes 
Kr. e. 883. Ninivét megostromolta, 8. ahelyett, 
hogy vele szembeszállott volna, máglyát emelte
tett és azon kincseivel együtt megégette magát. 
Ezzel szemben tény az, hogy az asszír birodalom 
sokkal később bukott el (1. Asszíria), valamint 
az is, hogy az utolsó király vitézül védekezett. 8. 
alakját mitikusnak kell tartanunk s benne annak 
a Sáridon v. Sardon nevű napistennek mellék-
alakját kell keresnünk, akiben egyrészt a férfi 
és női termékenység együttesen volt messzemé-
lyesítve s aki másrészt mindannyiszor tűzben tisz
tul, valahányszor új létet akar kezdeni. Kelet jel
lemző fantáziája íay párosított benne hősi erőt 
és nőies elpuhultságot és benne alkottamegSemi-
ramisnak (1. o.) hímnemű ellenképét. A történelem 
Szardanapalját 1. Assurbanipal. 

Szardella v. ajóka (Enpraulis, állat), a Hering-
félék (Clupeidae) családjába tartozó hal-nem. 
Testük hosszúkás és két oldalt összenyomott. 
Arcorruk többé-kevésbbé kúpalakú s felső áll
kapcsuk hosszabb az alsónál; szájnyílásuk igen 
tág; fogaik nagyon anrók vagy éppenséggel cse
nevészek, kb. 50 fajuk ismeretes, melyek a mér
sékelt és forró égöv tengereiben honosak, de 
egyesek az édesvizekbe is felhatolnak. íváskor 
nagy rajokban tód'" Inak a partok és a folyók tor
kolata felé. Les-ismertebb és közgazdaságilag is 
legfontosabb faja a közönséges Sz. v. anchovis 
(Engraulis ewrasicholus ti.). Háta zöldeskék, 
oldala és hasa ezüstfehér; a hát és az oldalak 
színét feketés hosszanti sáv választja el; a fej 
oldalai aranyos szinű<-k. Hossza 12—20 cm. A 
Földközi-tengerben igen gyakori, do innen az 
Atlanti-óceánba és az európai partok mentén 
egészen az Északi-tenger B.-i részébe és a Keleti-
tengerbe is eljut. Nagyban halásszák. A kifogott 
halacskák fejét levágják, beleit kiszedik és vagy 
sóba rakják, vagy pácolják. A kereskedelemben 
a sózott Sz.-t Sz.-knak, a páeoltakat anchovis-
nak nevezik. 

Szardesz (v. Szardisz), a régi Lídiának, Kroi-
•osnak, később a perzsa és szeleukida szatrapák-
nak székvárosa, a Hermosz termékeny völgyé
ben, a Tmolosz (Boz-Dagh* B.-i lábánál, az arany-

' tartalmú Paktolosz (Szart-Csai) folyó jobbpartján 
feküdt. Nagy Antiochus Kr. e. 215. elpusztította, 
de ismét felépült; Tiberius császár idejében föld
rengés dúlt benne, végleg a XIV. sz.-ban Timur 
tette romhalmazzá, mely a mai Szart Koi mellett 
látható. 

Szárdina vagy pilchard (Álosa püchardus 
Walb., illat), a Hering-félék családjába tartozó 
halfaj. Alakja a heringéhez hasonló, de rövidebb 
4s zömökebb. Háta kékeszöld, oldalai és hasa 
ezüstszínű, kopoltyúfedői aranyszinüek, sötétebb 
sávokkal tarkítva. Hossza 18—20, legfeljebb 25 
«m. Főleg Európa Ny.-i tengereiben honos. Élet

módja nagyjában a heringével egyezik meg. Igeit 
falánk hal főleg apró tensreri rákfélékkel táplál
kozik, ívási ideje az őszi hónapokra esik. Rósren 
azt gondolták, hogy a Sz. vándorló hal, mely a 
magas É.-on lévő tengerekből a délibb tengerekbe-
vándorol. Ma tudjuk, hogy a Sz.-k januáriusban a, 
tenger fenekén élnnk szétszórtan; márciusban 
már csoportokká verődnek össze s ezek a csapa
tok hol nagyobbodva, hol kisebbedve megmarad
nak júliusban is. A csapatok nagyságát a táplálék 
bősége és a szaporodással kapcsolatos viszonyok 
szabják meg. Halászatuk nagyon jövedelmező és 
nagyon sok embert foglalkoztat. A zsákmányolt 
halak egyrészét besózzák, a legtöbbiét azonban 
olajba megfőzve és olajjal konzerválva pléhdo-
bozokba légmentesen el zárva hozzák forgalomba.. 

Szardínia (ol. Sardegna, franc. Sardaigne), 
Olaszországhoz tartozó sziset a Földközi-tenger
ben, Korzikától D.-re. Legnagyobb hosszúsága a 
Punta del Falcone és a Teulada-fok között 270r 
legnagyobb szélessége az Arge^tierív és Comino-
fok között 145 km. Területe 2 ^ 3 3 km*, a kör
nyező kis szigetekkel 24,075 km8, (ÍMS) 880,863 
lak. Partjainak hossza 1336 km., keleten meredek 
és nehezen hozzáférhető, jó kikötői délen és nyu
gaton vannak. Felülete. 3 nagyobb önálló hegy
csoportja van. É.-on az erdős Gallura (Monti Lini-
bara 1362 HÍ.), D.-re a NiecMu hegység (971 m.> 
és a Barbaeia gránithegysé<?, legmasrasabb pontja 
a Monti del Gennargentu (1834 m.); DNy.-ra a C am-
pidano síkságon túl van Sz. érchegysége (Monté 
Linas 1235 mX Végül ÉNy.-on van a vulkánikus 
Lago Doro, ennek La Nura hegytömege őskori 
kőzetekből áll. Sz. Ny.-i részében emelkedik a már 
nem működő Monté Urticu (1051 m.) vulkáni 
hegy. Ásvány- és hőforrásokban gazdag. Folyói 
közt a Tirso (150 km.1 a leghosszabb és az Oris-
tanoi-öbölbe szakad, vizben gazdasrabb a Flumen-
dosa(122 km.); egyik sem hajózható; többi folyója 
mind sekély. Partjain sok a mocsár, a malária 
még a sziget belsejében is gyakori. Énhajlata 
enyhe, tele száraz. Sz. lakosságának főfoglalko
zása a mezőgazdánál és állattenyésztés (juh, 
szarvasmarha, kecske). Korall- és tonhalhalászata 
is számottevő. Bányászata szintén jelentékeny, 
cink, ezüst, ólom, barnaszén és antimon főbánya-
termékei; főkép Iglesins kerület gazdag ércek
ben. Ipara lassan fejlődik. Főinarágai a háziipar, 
dohány-, tészta- és gépiryártás. Kereskedelme kez
detleges. Vasutainak hossza 1100 km. Sz. két tar
tományra oszlik: Cagliari és Sassari. Sz. lakói 
r. katolikusok és naayobbára olaszok, nyelvükön 
a spanyol és más nénekkel való keveredés észre
vehető ; komoly, vendéíszerető, munkás, de bosszú
álló. Feltűnő, hogy rossz tengerész. Földjéhez ra
gaszkodik, kivándorlás alis van. A szigeten 3 
érsekség (Cagliari, Oristano és Sassaril és 8 püs
pökség van. Igen érdekesek Sz. nagyszámú pre
hisztorikus régiségei, mintegy 2800 nurhagja (l.o.) 
van. Főkép Macomer környékén van sok nagy, 
10—20 m. magas kőemlék. Kelta menhirek és 
dolmenek is vannak. V. ö. Bouiller, L'ile de Sar-
daigne (Paris 1865>; Tennant, Sardinia and its 
resources (London 1885'); Cocco-Solinas, Geográ
fia storica della Sardegna (Sassari 1889); Vacca, 
Itineraria generálé dell'isola di Sardegna (Cag-
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liari 1898); Gusmano, La Sardegna agricola (2. 
.kiad. Milano 190ti). 

Története. Sz. őslakói valószínűleg ibérek vol
tak. Partjain később föníciai és görög városok 
keletkeztek. A karthagóiaktól Kr. e. 238. a romaiak 
foglalták el, de ők is csak hosszú harcok után igáz
ták le a belsőbb területek lakúit. Kr. u. 455. a 
vandálok szállották meg, 534. a bizánci (.görög) 
császárok fenhatósága alá került. A Vili. sz. óta 
az arabok (szaracénok) pusztították partvidékeit, 
a XI. sz. elején pedig az egész szigetet elfoglalták. 
A pisaiak és genovaiak azonban 1015. és 1016. 
megverték őket, de csakhamar ők is összevesztek 
a sziget birtokán. VII. (iergely óta a pápák is 
igényt tartottak Sz.-ra, melyet négy benszülött 
bíró (,«király») igazgatott. Barbarossa Frigyes 
1165. a pisaiaknak adományozta, 11. Frigyes pe
dig 1238. kedvenc fiát, Enziőt nevezte ki tíz. ki
rályának. VIII. Bonifác pápa 1297. II. Jakab ara-
góniai királynak ajándékozta, de csak ennek 11a, 
Alfonz hódította meg 1322. véglegesen. Ara
gónia és Kasztilia egyesülése után spanyol alki-
rályok kormányozták. A spanyol örökösödési há
ború befejezése után 1713. VI. Károly császár 
kapta, ki 1720. elcserélte a II. Viktor Ama
deusz birtokában lévő Szicíliáért, tízóta a tiz.-i 
királyság (1. o.) alkotó része volt az egységes 
Olasz királyság létrejöttéig (1861). V. ö. Mauuo, 
Storia della Sardegna (Torino 1825, 4 köt. 1773-ig) 
és Storia moderna di Sardegna 1773—99 (Firenze 
1858); Martini, Storia di Sardegna 1799—1816 
{Cagliari 1852). 

Szardínia (állat), 1. Szárdina. 
Szardíniái királyság, olasz állam, mely e né

ven 1720—1861-ig állott fenn. Területe az olasz 
egység megvalósítása előtt U857) 76,000 km3 

volt, 5.167,542 lakossal. Szardínia szigetét, a Fo-
eí kság Ny.-i szögletet, a jSyugati-Alpok K.-i lej
tőit és a iiguriai tengerpartot foglalta magában. 

Története. Miután II. Viktor Amadeusz sza-
vójai herceg 1713. felvette a királyi címet és 
1720. Szicíliát VI. Károly császár javára elcse
rélte Szárdinia-szigeleért, megalakult a Sz., mely 
Szárdinia-szigetén kívül Szavóját, Piemontot ós 
Nizzát foglalta magában. Fővárosa Torino volt. 
•II. Viktor Amadeusz íia, 111. Károly Emánuel 
(1730—73) a lengyel örökösödési háború után 
1738. Novara és Tortona birtokát szerezte meg 
•VI. Károly császártól, az osztrák örökösödési há
borúban előbb a franciákkal, majd Mária Teréziá
val szövetkezett s az 1748-iki aacheni békében a 
Ticinóig terjesztette a Sz. határait. Fia, III. Vik
tor Amadeusz (1773—96) uralma alatt hanyatlott 
az ország. Mivel a francia emigránsoknak ked
vezett, 1792 szept. francia hadak szállották meg 
Szavóját és Nizzát. 1793-ban a Sz. is csatlakozott 
a francia köztársaság ellen alakult koalícióhoz s 
az osztrák seregtől támogatva, változó szerencsé
vel harcolt a franciák ellen. 1796 tavaszán maga 
Bonaparte Napóleon támadta meg a Sz.-ot s 
néhány győzelme (Montenotte, Millesimo) után 
41 királyt külön békére kényszerítette, melyben ez 
Szavójárói és Nizzáról lemondott a franciák ja
vára. Fia, IV. Károly Emánuel (1796—1802) 
gyenge uralkodó volt, ki a franciák erőszakosko
dása elől 1798. Szardínia szigetére vonult s 1802 
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jün. 2. lemondott a trónról öccse, 1. Viktor Emá
nuel (18U2—21) javára. Erre Napóleon, mint első 
konzul Piemontot Franciaországhoz csatolta ;18Ü2 
szept. 11.). Napóleon bukása után I. Viktor Kmá-
nuel visszakapta régi országát, melyhez a bécsi 
kongresszus még a régi genovai köztársaság te
rületét csatolta. A király reakciós uralma ellen 
csakhamar elégedetlenség támadt s 1821 márc. 21. 
katonai forradalom tört ki Alessandriában. Mikor 
a torinói helyőrség is csatlakozott a mozgalom
hoz, I. Viktor Emánuel 1821 márc. 13. lemondott 
a trónról öccse, Károly Eelix (1821—31) javára, 
tíz azonban nem íog^uta el az új liberális alkot
mányt 8 az osztrák kormány közbelépését kerre. 
Az osztrák hadak 1821 ápr. 7. vonultak be a Sz.-ba 
ós könnyű szerrel levertek a forradalmi mozgal
mat. Erre ujabb reakció és önkényuralom követ
kezett, mely a király haláláig tartott. Minthogy 
Károly Felixben kínait a szavójai család egyenes 
ága, a ÍSzavjja-Uariynano mellékágából szár
mazó Károly Albjrc (1831—49) következett a 
trónon. Ez liuuráiis felfogása dacára fenntartotta 
az abszolutizmust, de korszerű reformokkal javí
tott országa helyzeten. 1846 óta azonban az olasz 
nemzeti mozgai.i.ak hatása alatt Ausztriával szem
ben önállóbb viSuletet tanúsított és 1848 febr. 8. 
liberális alkotmányt adott országának. 1818 
márc. 8. haluo grÓL elnöklete alatt megalakuit a 
Sz. első alkotmányos kormánya. A többi olasz 
állam forradalmi mozgalmának is csakhamar a 
Sz., mint az egyutlen alkotmányos és katonailag 
szervezett olasz állam lett a vezére. Az általános 
lelkesültség hatás.i alatt Károly Albert 1848 márc. 
23. hadat üzent Ausztriának és élére állott az 
Olaszország egyesítését megvalósítani akaró há
borúnak. (Ennek lefolyását 1. Osztrák-olasz há
ború, 1). A novarai szerencsétlen csata után 18 í9 
márc. 23. Károly Albert lemondott a koronáról 
idősebbik lia, 11. Viktor Emánuel javára. Ez elég 
kedvező feketelek mellett kötött békét Ausztriá
val (1849 aug. 6.), de nem ejtette el az olasz egy
ség megvalósításinak tervét. E tervnek megvaló
sításában legJö Jb erdeme volt Gavour (1. o.) mi
niszterelnöknek, ki 1852 nov. óta vezette a Sz. 
királyság politikáját. Okos előrelátással az 1851— 
1855-iki krimi háborúban egy 15,000 főnyi sere
get küldött a nyugati hatalmak (Anglia, Francia
ország) segítségere. Ettől kezdve állandóan fel
színen tanotta az olasz kérdést s 1S58 júl. 20. 
Plombiéresben szerződést kötött III. Napóleon 
császárral, mtlyben ez segítséget ígért az osztrák 
uralom alatt lévő Lombard-Velencei királyság fel
szabadítására. E segítségre támaszkodva Sz. Ausz
triát háborúra provokálta 1859 tavaszán. (Lefolyá
sát L Osztrák-olasz háború, 2). A villa-francai 
fegyverszünet, majd a zürichi béke értelmében 
(1859 dec. 30.) III. Napóleon a neki átengodott 
Lombardiát átadta a Sz.-nak, de ugyanakkor attól 
elvette Nizzát és Szavóját (1860). E veszteségért 
bőven kárpótolta II. Viktor Emánuelt Toscana, 
Panna és Modena államok és az Egyházi-Allam 
egy részének (llomagna) csatlakozása a Sz.-hoz 
(1860 márc). Garibaldi merész támadását a Ná
polyi királyság ellen a Sz. hadserege fejezte be 
győzelmesen. Ezután vette fel II. Viktor Emánuel 
az olasz királyi címet (1861 márc.) s ezzel a Sz. 

meg, S alatt keresendő! 



Szardoni kacaj — 369 — Szárí tókész lilékek 

is beleolvadt az egységes Olasz királyságba. V.ö. 
liicotti, Storia della monarchia pieinontese (Fi
renze 1861—69, 6 köt.); Bianchi, Storia della 
monarchia pieinontese 1773—1861 (Torino 1877— 
1885, 4 köt., befejezetlen); Manfredi, La spedi-
y.ione sarda in Criinea (Roma 1896); Manno-
Promis, Bibliográfia storica degli stati della 
monarchia di Savoia (Torino 1884—1902, 7 köt.) 

Szardoni kacaj (lat. Sardonius risus), kény
szeredett nevetés minden külső ok nélkül, erőlte
tett, gúnyos nevetés; egy Szardiniában termő fű
vel hozták kapcsolatba, mely a szájra ilyen hatás
sal volt. Már Homeros is említi (Odyss. 20, 302). 

Szardonix (ásv.), 1. Kalcedon, Ónix. 
Szard vára, eredeti neve a tornavármegyei 

Szádvár-imk, melyet Patócsy Zsófia, Bebek 
György neje 1567. hősiesen védett a királypártiak 
«llen. V. ö. Gsánki, Magyar tört. földr. (1. 236). 

Szardzsu, a Gangesz mellékfolyója, 1. Gogra. 
Szareczén Miklós (kristallóczi), 1396. részt-

Tott a nikápolyi ütközetben s 12 évig volt a törö
kök fogságában. 1423-ben Zsigmond Kara-Juluk 
mezopotámiai helytartóhoz küldte követül, hogy 
ii szultán ellen háborúra buzdítsa. Szerencsésen 
járván, ezért 1428. Kristallóczot kapta Körös vár
megyében. Utódainak vezetékneve Szerecsen. 

Szarefsan, folyó, 1. Szerafsan. 
Szarepta (Zarpath), tengeri város a régi, 

Feniciában, Tirusz és Szidon között, a mai Szara-
fand mellett. 

Szárfa, favázas falak függőlegesen álló faosz
lopa, mely a süvegfát tartja: máskép bálvány. 
Ácstokok függőleges részeit is Sz.-nak nevezzük. 
L. Favázas fal. 

Száriéreg (állat), 1. Gabonafonálféreg. 
Szárföld, kisk. Sopron vm. kapuvári j.-ban. 

<IOÍO) 1446 magyar lak. 
Szargasszó-halak (állat), 1. Antennaritts. 
Szargasszó-tenger, 1. Atlanti-óceán. 
Szárgon, IV. Salmanasszar asszír király utódja, 

Kr. e. 721—705. Alatta a birodalom elérte hatalma 
tetőpontját. Sz. elfoglalta Szamáriát és Izraelt 
•asszír tartománnyá tette. Azután Szíria ellen for
dult, meghódította Karkar városát; Hanno és 
Szabako egyesített hadait megverte Raphia mel
lett, nem messze az egyiptomi határtól. 720-ban 
Tyrust ostromolta meg. Székhelye volt Dwr-Sar-
rukinu, «Szárgon városas, amelyet ma a khorsza-
badi romok képviselnek. 

Szárhegy, mészkőhegy a Gyergyói havasok
ban, Csík vmegyében Gyergyóditrótól K.-re emel
kedik, 1545 m. magas, igen szép fehér márványt 
bányásznak belőle. A hegy mészkövének átkris-
tályosodását valószínűleg a közelben levő ditroit 
okozta. 

Szárhegy, 1. (Lázarca), nagyk. Csik vm. gyer-
gyószentuiiklósi j.-ban, (i9to) 4753 magyar, román 
•ós német lak. A Lázár grófi család innen írja elő-
nevét. 1532-ben épült várkastélya romokban hever. 
Bethlen Gábor fejedelem itt nevelkedett. V. ö. 
Szádeczky Lajos, Gyergyó múltjáról. (Erdély, 
1907. évf.) (Tr. R.) 

2. Sz., Szabadbattyánhoz tartozó puszta Fejér 
vm. székesfehérvári j.-ban, (1920) 501 magyar lak. 

Szárhegy, 1. KaMenberg. 
Szárhegység, 1. Bécsi-erdő. 

Révai Nagy Lexilconcu X VII. köt. 

Szári, Mazenderan perzsa, tartomány fővárosa, 
20.000 lak. 

Szaria (Zaria, Szozo, Zozo), a fulbék Szokoto 
nevű országának egyik tartománya, a Niger és 
Csád-tó közti vízválasztón, mintegy 1000 in.-nyi 
magasságban, termékeny és állattenyésztésre is 
alkalmas földdel s kb. 40—50,000 lakossal. Rajta. 
Afrika B.-i részéből az alsó Nigerhez fontos ka-
ravánút vezet. 

Szaricsóka (állat), 1. Szalakóta. 
Szarissza, a makedón gyalogos és lovas kato

nák 5 m. hosszú lándzsája. 
Szári-szu (Sary-su v. Sarathaj, a. m. »sárga 

folyó»), folyó a Kirgiz steppón Akmolinszk orosz 
középázsiai tartományban, 832 km. hosszú, a Tűi
kül és Uszun-kulba ömlik. 

Szárítás, nyers anyagok és gyártmányok (nö
vények, fa, hús, fonalak, szöveteK, téglák, agyag
edények, agyagformák stb.) nedvességének le-
vegőáramlással, melegítéssel v. más módon való 
eltávolítása; e célra a legkülönbözőbb berende
zéseket, sőt gépeket is használnak. L. Gabona
szárítógép, Hús, Papiros, Szárítókészülékek. 

Sz. az építészetben újonnan készült s így ned
ves falak időelőtti mesterséges szárazzá tételét 
jelenti. Ezt kifütéssel érhetjük el. A kifűtés nyi
tott ablakoknál, koksz-kosarakkal törtéaik, de a 
túlzott fűtés az építmény hátrányára szolgál. 
A falazatban végbemenő kémiai folyamathoz 
ugyanis nedvességre és szénsavra van szükség, 
hogy a habarcsanyag kellő szilárdságot nyerjen 
(t. i. a szénsavas mész kettedszénsavas mésszé 
alakuljon át). Kokszf ütésnél sok vízgőz és szén
sav fejlődik ugyan, amely azonban a falazatot 
nem járja át s igy a kémiai folyamat annak 
csak külső színén és rohamosan megy végbe. Mű
szaki szempontból tehát a lassú építés, ill. a 3—4 
éven át történő, bő szellőzés által létrejött kiszá
rítás a megfelelőbb. Régi falak Sz.-a azt célozza, 
hogy a talajvíz felszivárgását megakadályozzuk. 
Alapos munkát csak úgy végezünk, ha padló alatti 
magasságban a főfalakat méterről-méterre ki
bontjuk, cementhabarcsba rakott téglafallal újból 
aláfalazzuk, s az ilj falazat és a régi falazat közé 
vizet át nem eresztő szigetelőlemezt helyezünk 
(ólomlemez, kátránypapiros, stb.). A falkibontás 
helyett réselőgépet is használhatunk, mely csak 
egy vékony vízszintes réteget fürészel ki a falból, 
amelybe a szigetelő réteg, megfelelően kiékelve, 
betolható. 

Szárító (exsiccato-r), 1. Exsiccatio. 
Szárítógép, szövetek ós fonalak szárítására, 

1. Gsinozás. — Sz. a malomiparban, 1. Gabona
szárító gép. 

Száritokészülékek olyan berendezések, me
lyek különböző mezőgazdasági terményeknek (ga
bonának, magvaknak, gyökereknek, gumóknak, 
leveleknek, szálas anyagoknak, takarmánynak) a 
nedvességtől való mentesítésére szolgálnak, egy
részt azért, hogy a termény tartóssága, ópségben-
maradása biztosíttassék, másrészt, hogy a bennük 
levő tápanyagok fokozottabb mértékben kihasz
náltassanak. A Sz. általában kétféle elv szerint 
működnek. Egyrészt közvetve, úgy, hogy a szá
rítandó terményt szárítás előtt forgó hengerpárok 
között szétzúzzák, azután egy lassan forgó fóin-
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Szárftőszerek S70 Szárkapocsidegbénulás 

dob külső palástjára borítják s a dobot belülről 
meleg levegővel és égéstermékekkel v. gőzzel 
fűtik. A szétzúzott anyag a dobnak »/4 fordulata 
alatt megszáradván, arról eltávolíttatik és pely-
hekre esik szét. Ezt az eljárást elsősorban burgo
nya szárítására használják, de közvetett volta 
miatt fűtőanyagfogyasztása nagyobb. A közvetle
nül szárító berendezéseknél a szárítandó anyagot 
lassan forgó üres hengerek belsejébe helyezik. Ha 
a szárítandó anyag nagyobb darabokból áll (pl. 
répa v. burgonya), akkor azt a hengerek előtt meg
felelő aprítókészülékekkel kis szeletekre vagdalják, 
A hengereken keresztül levegővel kevert magas 
hőfokú égéstermékeket vezetnek, melyek a ter
ménnyel közvetlenül érintkezve, azt hatásosan 
szárítják. A hengerek belső falára esavarmene-
tesen elhelyezett emelőlapátok és bordák vannak 
erősítve a termény mozgásban tartása és továb
bítása végett, mely utóbbihoz a szárító levegő
áram is hozzájárul. Megszáradás után a termény 
a hengerekből eltávozik. A Sz. újabban nagy 
mértékben terjednek, mezőgazdasági ipari üze
meknél, valamint nagyobb gazdaságokban egy
aránt. Ujabban készítenek olyan Sz.-t is, melyek 

Egyetemes szárítógép. 

több különféle termény szárítására alkalmazha
tók (1. az ábrát). 

Szárítószerek (exsiccantia) erősen nedvszívó 
anyagok (hydrophil anyagok : vatta, gazé, faszén, 
keményitő, agyag, gipsz, cinkoxid). Még jobban 
megfelelnek a célnak azok, amelyek enyhén össze
húzó hatásúak (adstringentia) (bizmut nitrát, 
xeroform, airol: általában bizmutsók; cser
savas készítmények.) Nedvedző bőrbajoknál, bő-
váladékú sebfelületen, sipolyok, kipállások gyógyí
tásában használják őket hintőporok, kötözőszerek, 
kenőcsök, paszták alakjában. 

Szárított élesztő, 1. Hulladékélesztő. 
Szarka (Pica pica L., állat), a Verébalkatúak 

(Passeriformes) rendjébe, a Varjúfélék (Gorvi-
dae) családjába tartozó madárfaj. Hosszú, ékfor-
májú farka épp olyan hosszú, mint a teste. Színe 
fénylő, zöldes-vöröses szinba játszó fekete, hasa 
és válla fehér. Szeme barna, csőre és lába fekete. 
A hím és tojó egyforma. Hossza 45—48, szárny
hossza 18, farkhossza 26 cm. Hazája Európa, 
északi és nyugati Ázsia, továbbá Afrika északi 
vidékei, azonfelül Észak-Amerikában az Egyesült-
Államok területén is előfordul. Magyarországban 
mindenütt közönséges, különösen erdőkben, faul

tetvényekben, falvak, majorok és udvarok környé
kén szeret tartózkodni. Rovarokkal, gyümölcscsel,, 
maggal táplálkozik, de elrabolja a fiatal madár-
flókákat ie. Fákon fészkel, fészkét ágakkal fedi 
be. Fészekalja 7—8 zöldes, barnán pontozott v. 
vonalzott tojás. Könnyen megszelídül. A háznál 
bohókás magaviseletével elég mulatságot okoz, 
sőt egyes hangokat is megtanul, csakhogy fényes 
tárgyakat szeret elcsenni. B tulajdonsága köz
mondássá is vált. Cserregő hangja miatt a fecse
gés és csacskaság jelképe. 

Szarka, 1. István, jogi író, szül. Szikszón, 
1882 nov. 27. Jogi tanulmányai végeztével 1906. 
állami szolgálatba lépett s a keresk. miniszté
riumban közgazdasági és törvényelőkészítő mun
kálatokban működik. Főbb munkái: A magyar 
védjegytörvények magyarázata{íQ"ÍO); Tájékoz-
totó védjegyügyekben (1912). B Lexikonnak is 
munkatársa. 

2. Sz. József, fizikus, szül. Pozsonyban 1761., 
megh. Győrött 1827 szept. 27. Eleinte a papi 
pályára készült, de aztán mint tanító működött 
Pécsett, Győrött és 1819-től a pesti egyetemen. 
Munkái: Dissertatio de vaporum mutatiombus, 

quae in Athmosphaera ter-
rae subeunt (Buda, 1799); 
Lehrbuch der Comptalitats-
Wissenschaft (Wien, 1822-
1923); Tentamen publicum 
physica et reustica in acad, 
(Pécs, 1798). 

Szarkabibőke (állat), a 
i:agy őrgébics népies neve. 

Szarkagábcr (állat), a 
nagy őrgébics (Lanius 
excnbünr L.) népies neve. 

Szarkakirály (állat), a 
nagy őrgébics népies neve. 

Szarkaláb (n5v.), 1. Del-
phinium. 

Szarkander (Sankarder'r 
János, boldog, a gyónási titok vértanuja, szül. 
Skotschauban(Osztr. Szilézia) 1570 dec. 20., megh.. 
Olmützben 1620 márc. 17. Az olinUtzi egyház
megye több helyén lelkipásztorkodott, 1616. plé
bános Holleschauban (Morvaország). A cseh-morva 
protestánsoknak felkelésekor a lengyel Czen-
stoehova kegyhelyre menekült, ahol 1619-ig tar
tózkodott, ez abba a gyanúba hozta őt, mintha az 
1620 febr. havában Morvaországba betört lengyel 
csapatokat ő hívta volna be. Bevádolták hazaáru
lás címén, Olmützbe hurcolták, ahol embertelen 
módon kínozták és fáklyákkal égették, hogy ki
csikarják belől9 az állítólag a gyónásban Lob-
kovitz kapitánytól rábízott titkokat.Négyheti hő
siesen elviselt kínok után meghalt a börtönben. 

Szarka-néger, 1. Albino. 
Szárkapocs v. szárkapocs-csont (fibula), a 

lábszár külső oldalán levő vékonyabb csont. Kar
csú és vékony, alsó vége képezi a külső bokát, 
felső vége a térd alatt, kívül tapintható; középsi 
részét izmok fedik. 

Szárkapocsidegbénulás (peronaeus bénulás), 
az alsó végtagon előforduló bénulások leggyako
ribb alakja. A lábfej lóg és befelé fordult; a láb
háti hajlítás, az ujjak kinyújtása lehetetlen, a láb-

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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fej lóláb állásban (pes eguino varos) van. Emiatt a 
járás jellemző, a lovak elülső lábainak mozgás\ra 
emlékeztető lesz. A Sz. bénulás oka lehet sérülés, 
ideggyuladás, gyermekbénulás stb. 

Szarkás, Kecskeméthez tartozó puszta Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vm.-ben, (1920) 1277 magyar 
lak., vasúti megállóhely. 

Szarkazmus (gör.) a. m. maró gúny, csípős 
beszéd; szarkasztikus, keserűen gúnyos. A Sz.-t 
a klasszikus rhetorikában külön beszédalakzat
ként tárgyalták. Lásd Gúny és Irónia. 

Szárképlet (kauloma), a kormofíták mind
azon testrésze, amely fejlődéstanilag a szárral 
azonos értékű (homológ) jellemző szöveti szerke
zettel bír, esetleg levelet, rügyet visel (pl. szár
tövis, szárkacs\ 1. Szár. 

Szarkin (sarkin) a. m. hipoxantin (1. o.). 
Szarkinit v. poliarzenit (*sv.), bázikus man-

gánarzenát Mn(MnOHUs04. Egyhajlású kristá
lyok, apró gömbök. Zsírfényü, húspiros. Lelő
helye Pajsberg és Sjö-bánya Svédországban. 

Szarkóf&irattf^kisk.Biharvm.szalárdij.-ban, 
(i9io) 209 román lak. (Tr. E.) 

Szarkóde (Dujardin) a. m. protoplazma; erede
tileg csak az állati sejtek protoplazma ját értették 
alatta. 

Szarkofág (gör. sarkophagos, 1. az ábrát), a 
szabadban v. sírkamrában fölállított sírláda v. ko-

Régi római szarkofág. 

porsó, amelyen, minthogy látható,rendszerint díszí
tést is alkalmaztak. Anyaga fa, terrakotta, rend-
szeiint azonban kő, márvány. Használata Egyip
tomból terjedt el Szíriába,Kis-Ázsiába és Hellaszba 
s onnan Eómába. A görög művészet korából érde
kesek a klazomenai festett díszű agyag Sz.-ok és 
a domborműves, rendszerint a templom formáját 
utánzó Sz.-ok; ez utóbbiak közül legnevezeteseb
bek a Szidon (1. o.) nekropolisából előkerült 5. és 
4. századbeli Satrapa-Sz., a síróasszonyok Sz.-ja, 
az ú.n. Nagy Sándor-Sz., mely utóbbi a görög poly-
ohromikus reliefszobrászatnak legszebb emléke. 
Az etruszkok ágyformát adtak agyag Sz.-jaiknak 
s erro alkalmazták a halottnak vagy halottaknak 
(bitvespár) terrakotta-szobrait. A római Sz.-ok 
sok ezernyi sorát Corn. Scipio Barbatusnak fel
iratos kő-Sz.-ja nyitja meg, legnagyobb részük a 
császári korba tartozik és a legkülönbözőbb tárgyú 
domborművekkel vannak díszítve. A keresztény 
művészet átvette a római Sz. alakját, részben még 
.-mtikalakoktail,részben bibliai jelenetekkel díszít
vén oldalait. A középkorban, mikor szokássá vált 
n templomban való temetkezés, ismét sűrűbben 
fordulnak elő a kőkoporsók (himba). Ezeknek fö
delén jobbára az elhímyrnak kőből faragott vagy 

bronzból öntött díszesen Öltözött alakja ábrázol
tául? fekvő helyzetben. A renaissance és a modem 
művészet is használja a Sz.-formát. A magyar 
művészetben nevezetesebb ilyen emlékek: Szent
györgyi és Bazini György gróf vörösmárvány
koporsója a pozsony-szentgyörgyi templomban, a 
Hunyadiaké a gyulafehérvári székesegyházban és 
Eákóczi Zsigmondé a szerencsi templomban. V. o\ 
Robert,T>io antiken S.-reliefs (Berlin 1890-190Í-); 
Altmann, Architektur u. Ornamentik dér antiken 
Sarkophago (u. o. 1902). 

Szarkofág (növ.), Darwin szerint az a carnivor, 
húsevő növény, mely kiválasztott enzimájával a 
megfogott rovarok fehérjéjét megemészti (Dro-
sera, Neponthes), szemben a dögevő (nekrofág) 
növényekkel (Sarracenia, Utricularia), amelyek 
által megfogott rovarok fehérjéjét a baktériumok 
bontják szét. (L. Húsevő növények). 

Szárkó hegység (Szárku), 1. Godján-Szárkó. 
Szarkolemma, 1. Izomszövet. 
Szarkolit (ásv.), kubooktaéderszerű, de négyze

tes kristályokban terem; húspiros, üvegfényfi, 
áttetsző. A Vezúv bombáiban található. A kal
cium-, nátrium- és alumíniumnak ortoszilikátja: 
(Ca, Na213 Al3 Si3 012; összetétele a gránátokéra 
emlékeztet. 

Szarkóma (gör. sarcoma). húsdaganat, a kötő
szöveti daganatok rosszindulatú alakja., sejtdús, 
vagyis éretlen kötőszövetből áll, melynek sejtjei 
nem alakulnak rostokká. A Sz. rohamosan növő 
nagy daganat, amely leginkább fiatal, vagy az 
élet delén levő egyéneket támadja meg, a 30-as 
évek körül, mint rosszindulatú daganat beszűrődve 
nő, nem marad meg a természetes szövethatárok 
közt, hanem a környező szöveteket elsorvasztja 
s azok helyét elfoglalja. Összeállása, színenagyon 
különböző, a puha velős daganattól a csontkemé
nyig mindenféle átmenetben, a halvány fehéres
től a koromfeketéig. Minél puhább, annál sejt-
dúsabb, annál rosszabb indulatú a Sz. Minthogy 
érdús kötőszövetet tartalmaz, kevésbbé hajlamos 
a szétesésre, mint a rák, ha szétesik is, a rajta 
keletkező kráterszerű, mély fekély háttérbe szo
rul a daganat mellett. A Sz. általános tünetei a 
rohamos növés mellett a fájdalom, a kiirtás utáni 
gyors reeidiva, vérzés, nyomási tünetek, áttörés 
testüregekbe, vagy üreges szervek (bél, gyomor, 
méh) üre felé. Ezek mellett az általános tünetek 
mellett a Sz. a helyének megfelelő tüneteket 
okozza. A Sz. a vérpályákon át okoz metasztázi-
sokat. A Sz. kiindulhat a szervezet bármely ré
széből, de mindig a kötőszövetből fejlődik. A Sz. 
a kötőszövet minősége szerint (ahonnan kiindul) 
rendkívül sokféle lehet. Osztályozása történhetik 
a sejtek alakja szerint 1. gömbsejtü-, 2. ors<'<-
sejtű-, 3. ériüssejtű Sz. A sejtközti anyag minő
sége szerint, minden érett kötőszöveti daganat
nak megfelel egy sejtdús, szarkómás daganat: 
1. rostos- (ílbro Sz.), 2. kocsonyás- (myxo Sz.l, 
3. zsíros- (lipo Sz.), 3. porcos- (óhondro Sz.), 4. 
csontos- (osteo Sz.\ 4. gliás- (glio Sz.), 5. eres-
(angio Sz.) stb. aszerint, hogy a Sz. rostos, kocso
nyás, zsiros, porcos, csontos, gliús vagy érdús 
kötőszövetből áll. Leginkább elterjedt azonban 
Ziegler felosztása, amely szerint megkülönböz
tetnek 1. Egyszerű Sz.-at, 2. Sz.-at különös szö-
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veti szerkezettel, ide tartozik .íz alveoláris alkatú 
alveolaris iSz.,mely ben a kötőszövet kötegei között 
mintegy fészkekben feküsznek a daganatsejtek; 
az erek körül elrendeződő angio Sz., a nyirok
erek endotheljéből kiinduló endothelioma és az 
erek körüli nyirokutak peritheljéből kiinduló 

•perithelioma. 3. Sz.-ákat különös elfajulásokkal, 
mint a fekete festéket tartalmazó melano Sz., a 
mész-szemcséket tartalmazó pszammo Sz. és a 
kocsonyás átalakulás és hyaiin elfajulás jelle
mezte cylindro Sz. Áttekinthetjük a Sz.-at a ki
indulási helyük szerint is. A csontok Sz.-ái ered
hetnek a csonthártyából (periostealis Sz.), a 
csontvelőből (myelogen Sz.), utóbbiak csontos 
tokkal vannak körülvéve s míg azt át nem tör
ték, sikerrel kiirthatok, többnyire óriás sejtü 
Sz.-ák. A csonthártyából fejlödnek a sugaras szer
kezetű, oszteoid szövetből álló oszteoid Sz.-ák. 
A kemény burkon leggyakoribb az orsósejtű Sz. 
rohamosan nő, eleinte agynyomási tüneteket okoz, 
majd áttöri a koponyacsontokat s a fejtetőn akár 
emberfejnyi vérdús csomót alkot, amelyet régente 
gombaszerű alakja s nagy vérzékenysége miatt 
fungits haematodes-n&k neveztek. A savós bur
kokon (mellhártya, szívburok, hashártya) leggya
koribb az endothelioma, igen hosszú ideig fennáll 

. súlyosabb zavarok nélkül, utóbb véres izzadmány 
fejlődik mellette s ez tüdőösszenyomást okoz. 
A bőrön orsósejtű Sz., flbro Sz. mellett elég gya
kori a fekete festékes Sz., melano Sz., mely elég 
gyakran anyajegyekbői, vagy festékes szemöl
csökből indul ki, rendszerint alveoláris szerkezetű 
és naevus sejtekből áll, amelyek némileg a hám
sejtekre emlékeztetnek s ezért sokan ráknak tart
ják. Rohamosan nő s igen gyorsan testszerte 
áttételeket okoz, feltűnő nagy számban a májban és 

.a csontokban. Ugyanilyen festékes Sz.-ák fordul-

. jiak elő a szemben is. A nyálkahártyákon a rostos 

. Sz. a leggyakoribb. A bélben gyakori a lympho Sz., 
a nyiroktelepekből indul ki, rohamosan nő,' szét
esik és kifekélyesedik s emiatt nem okozza a bél
nek megszükülését. Rohamos növése miatt gyor-

.san általános elsorvadást, kachexiát okoz, olykor 
átfúródik és hashártyagyuladást idéz elő. A miri
gyekben az orsósejtű Sz. a leggyakoribb. A nyi
rokcsomókból indul ki a lympho Sz., mely a sej
tek és rostok tömege szerint puha, sejtdús és 
szívós, rostos daganat is lehet, a jóindulatú lympho-
máktól úgy különböztethető meg, hogy a Sz.-ás 

.nyirokcsomók összeolvadnak egymással, mert a 

.nyirokcsomók burka s a körülöttük levő szövet 
is daganatszövettó alakul át, a daganat a kör
nyezetével (pl. bőr, csontok) is összekapaszkodott, 
nem mozgatható. A lympho Sz. egy különös alakja 
a zöld festéket- tartalmazó chloroma. Az agy-
. velőben s a szemben fordulnak elő a glio-Sz.-úk. 

A Sz. oka teljesen ismeretlen. A Sz. gyógyí
tásit a daganat operatív eltávolítása mindenkor 
úgy, hogy a környező ép szövetekből is nagy 
darabot eltávolítunk. A műtét milyenségét a daga
nat helye-határozza. meg. Gyógyszerekkel eddig 
semmi eredményt sem értek el. A sugaras keze
lés eredményei sem. kielégítők. 

Szarkozin, L Sárkosin. 
Szarmata (szauromata), eredetileg a török-

séghez tartozó- szittya törzs, mely erősen vegyült 

csúd elemekkel. Az a csúd nép, mellyel a Sz.-k 
vegyültek, a cseremiszek ősei lehettek; a csere
misz, cermisz, szarmisz név sem egyéb, miut a 
Sz. átalakulása. A Sz.-k Herodotos korában a Doc-
tól és Meotisztól északkeletre eső pusztaságon 
tanyáztak. A Kr. e. 2. sz. folyamán részint a Don 
és Dnyeper közti régi Szittyaföldre szorultak, 
ahol a szittyák fölött csakhamar elhatalmasodtak; 
részint a Káina és Volga összefolyása körül tömö
rültek, hol ősi szaur, szauar nevük alatt emle
geti őket Ptolemaios a esúdos mata végzet nél
kül. K néptorlódások alatt a legkülönbözőbb ele
mek kerültek össze a Sz. név alá foglalva. így a 
Kr. u. első három sz.-ban a jazigok az Alföldön, 
a roxolánok a déloroszországi síkságon egész az 
Al-Dunáig, az alánok a inasszagétákkal vegyülve 
a pártusok uralma alatt a Meotisz és Káspi-tengor 
közti pusztaságon nomadizáltak. A germánság 
már korán kapcsolatba jutott velük. A Don és 
Közép-Duna közti egész területen a gótok elha
talmasodása után a germánok fensöbbsóge alatt 
mindenütt feltalálható az a Sz.-germán keverék 
népség, mely a hunnok fellépte után részben a 
nyugati tartományokba, Itáliába, Galliába, His
pániába vonult, részint pedig a hunnok uralnia 
alá került. A germánok (keleti gótok és gepidák) 
80 év múlva kivonták magukat a hunnok alól, a 
Sz.-k nagyobb tömege azonban a hunn nemzet 
alkotórészévé vált s ezzel a Sz. név eltűnt a hunn-
ságból, vagy amennyiben még később is szerepel, 
egy egészen más fajta népségre megy át, t. i. a 
szlávságra, mely a szittya hatalom megszünéso 
után a Sz.-k uralma alá került. A Sz.-k a nomád élet
móddal sokáig nem hagytak föl. Ammianus Mar-
cellinus pl. az alánokat a legtisztább nomádoknak 
mondja, akik ösztönszerű ellenszenvvel viseltet
tek a letelepült életmód iránt. Híres nyilasok és 
lovasok voltak 8 úgy látszik, a kengyel feltalá
lása nekik tulajdonítható. Vallásos kultuszukban 
nagy jelentősége volt a kardtiszteletnek. Szoká
saik közül a megölt ellenség koponyájának ivó-
edényül való felhasználása a germánoknál is meg
honosodott. Szintén tőlük vették át a pikkelyes 
vértet, ami nemcsak a népvándorlás korában, ha
nem a középkor elején is az egész nyugaton el 
volt terjedve. Viseletükből a bőrködmen és a IMI 
gatya ma is egyik alkatrésze a magyar nép
viseletnek. 

Szarmata emelet (sarmat emelet), 1. Har
madkor. 

Szarmata flórakerület (nűv.).Tuzson beosztása 
szerint a közópeurópai flóra vidéknek az, Északi-
Kárpátok flórakerületével határos, ettől É.-ra el
terülő kerülete, melyre jellemző a Piniis silves-
tris (erdei fenyő) erdő, a homoki Haide flóra s a 
Calluna- és .Leítot-formáció. 

Származás (Uoi.), 1. Származástan.—A ló
tenyésztésnél a Sz. a tolivéreknél rendkívüli je
lentőséggel bír. Minden lónak megvan a hiva
talosan igazolt származási táblája, melyen apj:i., 
anyja fel van tüntetve és minthogy minden teli
vér lovat a méneskönyvben regisztrálnak, tehát a 
Sz. a telivér végső regisztrált őséig megállapít
ható. Az így kidolgozott származási táblázat 
(pedigreo) azzal a jelentőséggel bír, mint egy-ne
mesi csalíidfa. Jó családfa növeli a ló értékét még 
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.ikkor is, ha ó maga nagy képességeket nem 
tanúsított, mert az ősök vérének ereje áttörhet a 
generációkon (atavizmus). 

Származási bizonyítvány. A vámszerződé
sekben külállamoknak biztosított kedvezményes 
vámtételek alkalmazása annak igazolásától függ, 
hogy az árú az illető állam területéről szárma
zik. Erre szolgál a számla, vagy egyéb kísérő 
okmányokon kívül meghatározott esőtekben a Sz. 
Ezt az illető külállam közigazgatási hatósága 
(esetleg kereskedelmi kamarája), vagy a szárma
zás helyéhez legközelebb eső vámhivatala, eset
leg a külföldi piacon levő magyar konzulátus 
állítja ki. A határforgalomban megállapított ked
vezmények mindig Sz.-hoz vannak kötve. (L. még 
Ceríificates.) 

Származáslevél v. származási lap, valamely 
egyén korának, nevének, állásának, vallásának, 
polgári állásának kitüntetésére szolgáló, különö
sen egyes intézeteknél alkalmazott feljegyzés. 

Származástan (descendentia, transformis-
mus vagy evolutio), az a biológiai tan, mely 
szerint a most élő szervezetek mindnyájan rokon
ságban és históriai összefüggésben állanak egy
mással s a felsőbbrendű, bonyolódottabban szer
vezett élő lények a Föld története során, termé
szetes úton, alsóbbrendű, egyszerűbb alkotásuak-
tól származnak. 

A Sz. a fajok állandóságával szemben a fajok 
változóságát és egymásból való fejlődését hir
deti. Csirái már a régi görög és római filozófu
sok, továbbá az arab tudósok irataiban is meg
találhatók, így többek között Thales (624—543 
Kr. e.), Anaximander (611—546 Kr. e.), Herak-
litos (500 Kr. e.), Empedokles 500—440 Kr. e.), 
Anaxaqoras (500—428 Kr. e.), Demokritos 
(465—370 Kr. e.), Aristoteles (384—322 Kr. e.), 
Lucretius (97—53 Kr. e.), Ibn Bcvlzsa (kb. 
1060-1138), Muhamed ben Edriszi (1100-1165) 
és Kazvini (megh. 1283.) a Sz. eszméinek voltak 
hirdetői. Mindamellett a fajok állandóságáról 
szóló tan úgyszólván a XIX. sz.-ig fenntartotta 
magát, mert az ellenbizonyítékok nem voltak 
eléggé döntő súlyúak és mert nagytekintélyű 
természetbúvárok, mint lantié és Guvier teljes 
erejükkel támogatták. A Sz. igazi tudoraányos 
alapjait Lamarck vetette meg 1809. Philosophie 
Zoologique címen megjelenő munkájával, mely
ben nemcsak a fajoknak egymásból való fejlődé
sét és fokozatos átalakulását hirdette, hanem a 
fajok átformálódásának okát is igyekezett adni. 
Szerinte az állat- és növényfajok átalakulásának 
ós folytonos változásának oka: az alkalmazkodás 
és a szervek használata vagy nem használata. 
Lamarck Sz.-a azonban feledésbe merült, s teljes 
ötven évnek kellett elmúlnia, amíg a szükséges 
bizonyítékok összegyűltek, melyeknek alapján a 
Sz. diadalmasan bevonult a tudomány szenté
lyébe. A vezér Darwin Károly volt, aki a fajok 
keletkezéséről írt nagy munkájában (1859) két
ségbevonhatatlan tapasztalati tények alapján vég
leg megdöntötte a fajok állandóságáról szóló 
nézeteket, s kimutatta, hogy a ma élő összes 
szervezetek évmilliókra visszanyúló, természetes 
erők vezérelte fejlődésnek eredményei. Az ő 
kísérletei és vizsgálódásai szerint a fajok nem 

állandók, nem merevek, hanem változók és plasz
tikusak. Tanai értelmében a fajokon mindig jelent
kező kis változásokból fejlődnek az új fajok, me
lyeknek kialakulása a természetben bámulatos 
módon hasonlít a mesterséges tenyésztéshez. 
Tudvalevőleg az állattenyésztők a háziállatok 
közül azokat a példányokat, amelyeken esetleg 
hasznosnak ígérkező különleges változások jelent
keznek, gondosan elválasztják a többiektől s ki
zárólag egymás között engedik kereszteződni; a 
fejlődő utódokból ismét csak a kívánt irányban 
változó példányokat válogatják ki, és ha a ki
válogatást és elkülönítést ilyen módon nemzedé
kek során folytatják, egészen új fajhoz jutnak. 
A természetben a tenyésztő szerepét a létért való 
küzdelem viszi. A változó egyének sorából csak 
azok maradnak meg és szaporodnak tovább, 
amelyeknek változásai hasznosak, vagyis az adott 
viszonyok között a legmegfelelőbbek. A kezdetben 
kis változásokból, a természetes kiválogatás ha
tása folytán, éppen úgy alakulnak ki fokozatosan 
az új fajok jellemző új bélyegei, mint ahogyan 
azt háziállatainkon a mesterséges tenyésztésnél 
látjuk. 

Darwin magyarázata, az ú. n. darwinizmus 
alapján egyszerre világossá lett a fajok változa
tosságának oka. A mesterséges tenyésztéssel való 
könnyen érthető, világos analógia és a létért való 
küzdelem megkapó jelszava, mely a természetes 
tenyésztésnél a tenyésztő szerepót viszi, csak
hamar példátlan diadalra vezette Darwin tanait. 
A fajok állandóságát hirdető tan híveinek száma 
egyre kevesbedett, úgy hogy ma már nincsen 
számbavehető búvár, aki a fajok históriai össze
függését és egymásból való fejlődését, azaz a szer
vezetek természetes úton való származását ta
gadná. Itt meg kell jegyeznünk, hogy sokan tévesen 
a darwinizmust és a Sz.-t azonos fogalomnak tart
ják. Pedig a darwinizmus, vagyis Darwin eredeti 
gondolata, az ókor óta gyakran hangoztatott Sz.-
nak csupán egyik magyarázata, mely a Sz. szi
lárd alapjára támaszkodva, a szervezetek formá
lódásának mikéntjét a természetes kiválogatódás-
sal (selectio)igyekszik megmagyarázni. Manapság 
a Sz. igazában úgyszólván egyetlenegy szakember 
sem kételkedik, ellenben a darwinizmus ma
gyarázatát nem mindenki tartja meggyőzőnek. 
Lamarck, Spencer, Cope, Wettstein, Weismann, 
de Vries, Houx, Eimer, Heinke, Rabi, Hart-
mann, Driesch, Uexküll, Jennings, Morgan stb. 
részleteiben másképp magyarázzák a szervezetek 
formálódásának mikéntjét, de a közöttük folyó 
vita távolról sem érinti a Sz. igazát. Á biológiá
tól távolállók célzatosan sokszor olyképpen állít
ják be a Sz.-t, mintha a darwinizmus, neodarwi-
nizmus, lamarckizmus, neolamarckizmus, germi-
nalis selectio, mutatiós tan-, orthogenesis stb. 
ellen felhozott ellenvetések a Sz.-ra vonatkozná
nak és annak megdülését jelentenék, pedig ezek 
az ellenvetések nem a származás tenyéré, hanem 
a származás mikéntjére vonatkoznak. 

A Sz. helyes értékének megismerése céljából 
sohasem szabad felednünk, hogy a Sz. • — Gorka 
Sándor fejtegetései szerint — éppen úgy, mint a 
Coperniczis-Keppler-íéle tan nem teljesen köz
vetetten megfigyelésen alapszik, hanem mindkettő 
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az egyes megfigyelések liosszú sorozatából vont 
következtetések eredménye. Ha az égitestek moz
gásait ellenmondás nélkül akarjuk megmagya
rázni, akkor kénytelenek vagyunk föltenni, hogy 
az égitestek megbatározott tulajdonságú pályá
kon keringnek a Nap és saját tengelyük körül; a 
rendszertan, összehasonlító morphologia, palaeon-
tologia tényeit, továbbá a fejlődéstan, állat- és 
növenyfüldrajz jelenségeit is csak úgy érthetjük 
meg, ha föltesszük, hogy a szerves alakok mind
annyian rokonságban es históriai összefüggésben 
állanak egymással. A rokonság és fejlődés föl
vétele logikai szükségszerűség, mert az észlelt 
tényekből ez, mint egyedül lehetséges és minden 
tényre érvényes, tehát kimerítő magyarázat szük
ségszerűen következik. 

A Sz. történetét ós módszerét tekintve tisztán 
morphologiai alapon épült fel, ezért kizárólago
san az a feladata, hogy az élő szervezetek közti 
alaki megegyezöségeket magyarázza meg. Ezt 
pedig az által éri el, hogy az egyszerűből az 
összetett fejlődésének, továbbá a fajok közti ro
konságnak fogalmát vezeti be a tudományba — 
ezzel feladata véget ért; ha többet követelünk 
tőle, akkor lényeget félreismertük és összekever
jük a foga.mákat. A Sz.-nak nem kell sem az 
ősnemzés, sem a fajkeletkezés folyamatát meg
magyarázni, mert o kérdések nem a morphologia, 
hanem az élettan körébe tartoznak. Semmi sem 
lehet tövesebb, mint a Sz.-nak a szemére hányni, 
hogy a fejlődést nem magyarázza meg és ebből 
azt következtetni, hogy a morphologiai viszonyok 
magyarázatára sem kielégítő. Ha ugyanezt az el
járást akarnók a Copemictis-Keppler-féle tanra 
alkalmazni, akkor ezt is helytelennek kellene 
mondanunk, mert az égitestek mozgásait nem 
magyarázza meg. 

Minden analitikailag alkotott elmélet, — és 
ilyen a Sz., v. a Goperniciis-Keppler-féle tan is, — 
a tudomány előreualadásával, az ismeretek mé
lyülésével, igyekszik analitikus bizonyítását szin
tetikussal, azaz konstrukciós elmélettel kiegé
szíteni. De ez utóbbinak sohasem lehet az a fel
adata, hogy az elmélet bizonyítókai közt levő 
hézagot kiegészítse, hanem az, hogy az analitikai 
úton levezetett elméletet más ismert jelenségekkel 
összefüggésbe hozva, egy nagyobb egységbe ik
tassa. Az analitikai elmelet azonban a konstruk
ciós elmélet nélkül is logikai szükségszerűséggel 
bír. Midőn Copemicus ós Keppler az égitestek 
közvetetlenül megügyelhető mozgásából egy a 
Napot körülövező pályára következtettek: az 
összes alaki jelenségeket kielégítően és ellen
mondás nélkül megmagyarázó tudományos elmé
letet állítottak fel, mely mint ilyen, önálló, zárt 
egészet alkot. Ha későbben azután ebből kifolyó
lag az a kérdés merült fel, hogy melyek azok a 
föltótelek, amelyek mellett az égitestek ilyen 
pályája lehetséges, akkor az nem a copernicusi 
tan gyengeségét, hanem a megismerési vágy to
vábbi követelményeit jelentette. Ez utóbbi föl
tóteleket a Copernicus-Keppler-ié\e tan kon
strukciós elmélete: a .Neicton-féle gravitációs 
törvény magyarázza meg, melyben Newton ki
mutatta, hogy az égitestek között uralkodó gravi
tációból az égitestek heliocentrikus ós elliptikus 

pályája szükségképen következik. De a Copemi-
cus-Keppler-iule tan a Newton-iéle tan nélkül 
is logikailag teljesen megokolt volna. 

A Sz.-nak konstrukciós elméletei az élettan 
körébe tartoznak s mindannyian a variabilitás 
tónyéből indulnak ki, de még nem jutottak oly 
végleges kifejezésre, melyet minden búvár elfo
gadott volna. Erre nézve tehát még vita van a 
búvárok között; de ez, miként fentebb említettük, 
távolról sem érinti a Sz. analitikai részét. 

Az eddig összegyűjtött rendszertani, összeha
sonlító bonctani, fejlődéstani, palaeontologiai, 
állatföldrajzi ós biocheniiai adatok kényszerítő 
nagy száma alapján a ma élő szervezetek rokon
ságának, históriai összefüggésének és természe
tes úton egymásból való fejlődésének tényét, mint 
a biológiai kutatás nélkülözhetetlen alaptótelét, 
a biológusok, sőt a biológiai szakképzettségű egy
házi emberek is (pl. Wasmann jezsuita páter; 
elfogadják, a ma élő szervezetek formálódásának 
mikéntjére nézve azonban még nincsen megegye
zés a biológusok között. Ebben a tekintetben tu
dásunk még hézagos, és a hézagokat kénytelenek 
vagyunk ma tudományosan megokolt föltevések
kel kitölteni. Innen erednek azután azok az elté
rések és látszólagos ellentétek is, amelyeket a 
fajkeletkezés mikéntjét magyarázó föltevések 
között találunk. De e föltevések közti ellentétek 
is a valóságban igazában többnyire csak látszó
lagosak, mert a szervezetek formálódásának mi
kéntje annyira bonyolódott folyamat, hogy azt — 
könnyen beláthatólag — nem lehet egyetlen egy 
tényező hatására visszavezetni. A ma ólö nagy
számú szervezetek kétségkívül nem egyenlő mó
don ós nem azonos tényezők hatására alakultak 
ki; nagyon sok vizsgálatra van tehát még szük
ségünk, hogy minden fajra egyaránt érvényes, 
általános magyarázathoz juthassunk, mely min
den esetben nemcsak a fajformálódás mikéntjé
ről, hanem egyúttal a megformálódást irányító 
tényezőkről is számot adna. Ilyen általános ér
vényű magyarázatunk még nincsen. Helyét több 
tudományos elmélet foglalja el, melyek bármilyen 
eltérők is legyenek, lényegük szerint mégis két 
csoportba oszthatók. Az egyikbe a lamarckiszti-
kus, a másikba a danvinisztikus magyarázatok 
tartoznak. Mind a kétféle magyarázat a fajokon 
észlelhető változásokból származtatja az új fajo
kat, csakhogy a lamarckisztikus magyarázatok 
szerint csak azok a változások vezetnek új fajok 
keletkezésére, amelyek kezdettől fogva határo
zott irányúak s melyek — szerintük — közvetlen 
alkalmazkodás és a szervek használása vagy nem 
használása révén, szóval a szervezet saját erejé
ből keletkeznek, ellenben a darwinisztikus ma
gyarázatok különböző okok hatására előálló vé
letlen változásokból indulnak ki, molyekből a 
létért való küzdelemben előnyösöket a természe
tes kiválogatódás tovább tenyészti, a hátrányoso
kat pedig kiküszöböli. 

A lamarckisztikus irányú magyarázatok elseje 
természetesen Lamarck francia természettudós
tól ered. Az ő felfogása szerint az átalakulás fő-
oka az alkalmazkodás, mely a külső körülmények 
hatásának eredménye; a különböző fajok, nemek, 
családok, rendek, osztályok képviselőinek hason-
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lósága pedig az öröklésen, a közös származáson 
alapszik. Az alkalmazkodás veleje abban rejlik, 
hogy a környezetnek folytonos lassú változásai 
megfelelő lassú változásokat létesítenek a szer
vezet működésében, az egyes működések erősbö-
dése, gyengülése vagy szünetelése viszont oly
képpen hat vissza a szervekre, hogy az egész szer
vezet megváltozik. Lamarck szerint tehát a szer
vezetekben a környezet hatására mindig olyan 
határozott irányú változások jelentkeznek, me
lyek a keletkezés idejében uralkodó létfeltételek 
iözött célszerűek 03 hasznosak s amelyeket a szer
vezetek utódaikra is átörökíthetnek. 

Eimer Tivadar a fajok előállását ugyanilyen 
határozott irányú ú. n. orthogenetikus változá
sokból származtatta, melyek — vizsgálatai szerint 
— mindig élettani okokból következnek be. Sze
rinte a szervezetekre hosszú időn át ható külső 
körülmények (éghajlat, táplálék stb.) hozzák és 
hozták létre kezdettói fogva az új fajokat. Magya
rázata értelmében a fajok éppen úgy növekednek, 
mint az egyes egyének s alakulásukat is ugyan
azok a tényezők irányítják, amelyektől az egyes 
egyének növekedése függ. Ugyanazon okok alap
ján és szakasztottan olyan módon, ahogyan az 
egyes élőlények növekednek, érte el az egész állat
világ a különböző földrészeken különböző körül
mények hatásaként mai bámulatos sokféleségét 
•és mérhetetlen formagazdagságát. 

Az összes lamarckisztikus magyarázatok, me
lyeknek főbbjei Lamarck-tól, Eimer-tSl, Spen-
^er-tdl, Babl-tól, Gope-tól és újabb időben az ú. 
n. neolamarekistáktól (Pauly, Francé stb.) szár
maznak, a fajok kialakulását a szervezeteknek 
abból a tulajdonságából vezetik le, hogy a kül
világ ingereinek hatására bennük esetről-esetre 
fokozatosan oly határozott irányú változások (ú. 
n. funkcionális alkalmazkodások) keletkeznek, me
lyek az adott viszonyoknak megfelelők. 

Teljesen más alapon magyarázzák a fajok ke
letkezését a darwinisztikiis tanok, melyek a fajok 
sajátságait különböző okok hatására keletkező vé
letlen, irány nélküli, öröklődő változásokra, a fa
jok sajátságainak célszerűségét pedig a termé
szetes kiválogatódásra (selectio) vezetik vissza. 

A darwinisztikus tanok megindítója Darwin 
Károly volt. Az ő vizsgálatai és kisérletei sze
rint a fajokon mindig jelentkező apró, kezdetben 
jelentéktelen, iránynélküli egyéni változások ad
ják meg az alapot az új fajok előállására. Az új 
fajok ezekből az iránynélküli változásokból a 
mesterséges tenyésztéshez teljesen hasonló mú-
>don jönnek létre. A tenyésztők új állatfajták te
nyésztése alkalmával már évszázadok óta úgy 
járnak el, hogy a háziállatok közül az olyan pél
dányokat, amelyeken esetleg hasznosnak Ígérkező 
különleges változások jelentkeznek, gondosan el
választják a többiektől s kizárólag egymás közt 
engedik kereszteződni; a fejlődő utódok közül 
megint csak a megfelelő irányban változó egyé
neket válogatják ki és ha ilyen módon a kiválo
gatást és az elkülönítést nemzedékek során foly
tatják, új fajtát, illetve merőben új fajt nyernek. 
A szabad természetben az új fajok tenyésztése 
hasonló módon megy végbe, csakhogy az értel
mes tenyésztő helyébe a létért való küzdelem lép. 

A változó egyének közül a létért való küzdelem 
válogatja ki azokat az egyéneket, amelyeknek 
változásai az adott viszonyok között hasznosnak 
bizonyulnak; ezekből a kiválogatott egyénekből 
azután szakasztottan olyan módon fejlődnek ki 
új változatok és új fajok, mint ahogyan azt házi
állatainkon tapasztaljuk. 

Darwin tana a kifejtettek szerint az összes 
szervezeteken észlelhető változékonyságon és 
öröklékenységen alapszik. A változékonyság ré
vén minden egyén alkalmazkodás útján új tulaj
donságokat szerezhet, melyeket azután átöröklés 
útján utódaira is átszármaztathat. A szerzett és 
öröklött tulajdonságok közül azonban csak azok 
a sajátságok maradnak meg ós fokozódnak az utó
dokban, amelyek a létért yaló küzdelemben vala
melyes előnyt nyújtanak a szervezetnek; a létért 
való küzdelemben hasznos sajátságokat azután a 
természet az egyének kiválogatásával (termé
szetes kiválogatódás) tovább tenyészti. A most em* 
lített négy tényező együttműködésének eredmé
nyeként, melyet az ivari kiválogatódás a létért 
való küzdelemben közömbös, úgynevezett «szóp» 
tulajdonságok kitenyésztésével még fokoz, ala
kultak ki idők folyamán Darivin tanai szerint a 
most élő különböző állatfajok. 

Darwin tanát főleg két körülmény segítette 
példátlan diadalra, ú. m. a mesterséges tenyész
téssel való világos analógiája és a létért való küz
delem megkapó jelszava. Rövid idővel Darwin 
munkájának megjelenése után úgyszólván az ösz-
szes búvárok azt gondolták, hogy Darwin vilá
gos tanával az összes fajok formálódását meg 
lehet magyarázni. Ma alaposan megváltoztak né
zeteink. A fajok keletkezésének behatóbb, részle
tesebb vizsgálata arról győzte meg a biológuso
kat, hogy a természetes kiválogatódás nem min
denható erő s Darwin tanával sem lehet mindent 
megmagyarázni. A búvárok jelentős része ma a 
Darwin- és Lamarck-féle tényezők együttes hatá
sában keresi a fajok formálódásának okát s a 
létért való küzdelemnek Darwin tanaival ellen
tótben inkább kigyomláló, mint tenyésztő hatást 
tulajdonít. 

Darwin tanának nagy fogyatkozása volt, hogy 
a változások okát nem magyarázta meg s arra 
se adott feleletet, hogy az egyéneken jelentkező 
apró változások hogyan alakulnak azon a hosszú 
úton, amelyet megfutnak, amíg hasznossá vál
hatnak és amikor továbbtenyésztésük a természe
tes kiválogatással is megmagyarázható. Ezekre 
a dolgokra Weismann adott felvilágosítást, aki 
az egyéneken jelentkező változásokat és azoknak 
a hasznosság fokáig való első fokozódását a ger-
minális szelekciónak tulajdonította. Az ő felfo
gása szerint az egyéneknek minden egyes ön
állóan variálódó és átöröklődő sajátságát a csira
sejtekben egy-agy determináns, vagyis egy-egy 
olyan élő egység képviseli, melynek nagyságától 
és erősségétől függ azután akifejlődő jellemvonás. 
Ezek a determinánsok, az élő egységekhez ha
sonlóan, táplálkoznak, növekednek és osztódnak, 
ezért a csirasejtek kialakulásánál a determinán
sok között a küzdelemnek bizonyos formája fej
lődik a táplálókért. A legerősebb determinánsok a 
legtöbb táplálókra tesznek szert, ezért ezek fejlesz-
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tik a legfejlettebb szerveket, ezzel kapcsolatban 
azonban a gyengébb determinánsok háttérbe szo
rulnak, sőt esetleg végül teljesen elpusztulnak, ami 
természetesen a velük összefüggésben álló szer-
vek fokozatos kisebbedésével, illetőleg teljes el-
csenevészesedésével jár. A legerősebb determinán
sok szervei ilyen módon nemzedékről-nemzedékre 
nagyobbodnak, a gyengébb determinánsok szer
vei pedig fokozatosan kisebbednek. A determinán
sok közti szelekció tehát az egyének természetes 
kiválogatása nélklil is létesithet változásokat az 
egyéneken és azokat fokozhatja is. Amikor azután 
ezek a változások oly nagyságot érnek el, hogy 
határozottan hasznosakká vagy károsakká lesz
nek az egyénre, lép sorompóba a természetes ki
válogatás, mely a létért való küzdelemben a hasz
nos változásokat mutató egyének kiválogatásával 
ezeket a hasznos tulajdonságokat fokozza, a ked
vezőtlen vagy káros jellemvonása egyéneket pe
dig elpusztítja. 

Weismann és Darwin tanait továbbfejlesztet
ték Roux és Mecsnikov. Szerintük a létért, a táp
lálékért való küzdelem nemcsak a csirasejtek 
determinánsai és a teljesen kifejlődött egyének 
között érvényesül; az egyének közt folyó küzde
lemnek előkészítője az a belső küzdelem, mely 
minden szervezetben a testüket alkotó elemek : 
a sejtek között szüntelenül folyik. Az a számtalan 
sejt, amelyből a szervezet áll, a táplálékért ós a 
helyért folytonos küzdelmet folytat egymással, s 
ebben a küzdelemben azok a sejtek ós sejtcsopor
tok, melyek egyéni kiváltságuknál fogva a táp
lálónedvből legtöbbet szívhatnak magukba, vetély
társaik felelt győzedelmeskednek. A szervezet 
sejtes elemei között folyó belső harcnak ered
ményeként a szervezet szervei s velük az egész 
szervezet lassan, de folytonosan változik. Ez a 
sejtek között folyó küzdelem hatásos előkészítője 
annak a talán nem nagyobb, de eredményeiben 
láthatóbb küzdelemnek, mely az azonos faj egyénei 
és a különböző fajok között folyik, vagyis előké
szítője a szó szoros értelmében vett Darwin-iéle 
lótérti küzdelemnek. 

A darwinisztikus magyarázatok megalapítója 
Danvin és követői is sokáig a szervezeteken ész
lelhető egyéni változásokból származtatták az új 
fajokat. Az újabb vizsgálók ezeket a változásokat 
(variációk) részletesen megvizsgálták és azt ku
tatták, hogy közülök melyek szerepelhetnek az 
új fajok keletkezésénél. De Vries szerint csak az 
ú. n. mutációk lehetnek az új fajok kiindulásai. 

Mutáción hirtelen, egy csapásra beálló, átmenet 
nélkül való eltérést kell értenünk. Jellemző, hogy 
a mutáció változásai kvalitatív természetűek, 
kiválogatással sohasem küszöbölhetők ki, első 
fellépésüktől kezdve állandóak s öröklődök. A 
mutáció a szervezet valamely sajátságának hir
telen megjelenő és rögtön állandósult meg
változásában nyilvánul, rendszerint azonban az 
egész szervezet olyformán változik meg általa, 
mint annak az anyag-molekulának összes saját
ságai, melyhez egy új atom járult, vagy melyből 
egy atom eltűnt. É mutációknak legközönségesebb 
példái a már régóta ismert spontán változások 
(single variations), melyek aránylag gyakoriak 
a természetben, azonban keletkezésükről még I 

nagyon keveset tuduuk, mert rendszerint csak: 
akkor vesszük őket észre, amikor már készen áll
nak a megfigyelő előtt, vagyis amikor már késő 
keletkezésük folyamatát kísérlet útján fürkészni. 
Az egyéni variáció és mutáció lényeges különb
ségét legjobban a következő hasonlat világítja 
meg. Képzeljünk egy poliédert, mely valamely 
sima felületen gurulhat. Aszerint, amint más-más. 
oldalára kerül, mindig új meg új egyensúly-hely
zetet foglal el. Kis rázkódások ingásba hozzák s 
ekkor a poliéder az éppen elfoglalt egyensúly
helyzet körül ingadozik, azonban valamely na
gyobb lökés annyira kimozdítja helyéből, hogy 
egyensúly-helyzetét elhagyja, más oldalára esik 
s ennek révén más egyensúly-helyzetbe jut. Az 
egyensúly-helyzet körül folyó ingások az egyéni 
variációknak, az egyes új egyensúly-helyzetek 
között levő átmenetek pedig a mutációknak felel
nek meg. 

A fajkeletkezés elmélete szempontjából fontos 
az a tény, hogy De Vries, amsterdami botanikus
nak sikerült ilyen mutációkat kísérletileg létesí
teni. Ő ugyanis a csészekürt (Oenothera Lamar-
ckiana) magvait nagy mennyiségben vetette el 
kertjében, melyekből évenkint új, mostanáig isme
retlen formák (Oe. scintillans, Oe. iata, Oe. 
nanella, Oe. ruhrinervis, Oe. gigás. Oe. aíbida, 
Oe. oUonga stb.) keletkeztek, melyek mindenben 
a mutációk jellemvonásait viselték magukon. 

De Vries a fajok formálódását hirtelen, robba
násszerűen létrejövő mutációk kifejlődésével ma
gyarázza. Szerinte a fajok időről-időre hirtelenül,, 
ez idő szerint ismeretlen okból, minden átmenet 
nélkül új formákat, ú. n. mutációkat létesítenek. 
A mutációk sorában egyesek csak kevés ideig 
maradnak életben, mert a létért való küzdelem
ben nem tudják helyüket megállni, mások védett 
helyeken kedvező körülményekre tulálva mind
addig fennmaradnak, amíg a védelem tart, az. 
igazi, tartós győzelem azonban a körülmények
nek legmegfelelőbb mutációké, melyek nagy te
rületet hódítanak meg, amelyen, anélkül bogy 
megváltoznának, mindinkább elszaporodnak. De 
mennél nagyobb a terület, annál változatosabbak 
az egyes tájak viszonyai s valahol a győztes faj; 
is olyan körülmények közé jut, melyek új szót
robbanásra késztetik. Ekkor a folyamat újból kez
dődik. A régi megdől, változnak az idők s új élet 
pezsdül a romokon. S ez így megy tovább. A ki
válogatott fajok átalakulási szakba jutnak és új 
alakokathoznaklétre, amelyek közül csikegyesek 
élik túl testvéreiket. Az egyformaság ideje tehát 
a mutációk rövid szakával váltakozik. Eszerint a 
mutációk és az új fajok megjelenése nem a ter
mészetes kiválogatódás és a létért való küzdelem 
következménye, mint azt Darwin és követői ál
lítják, mert a létért való küzdelem csupán azt 
dönti el, hogy a már kialakult mutációk közül 
melyek illenek be a környezetbe. De Vries tana 
ekképen nagyon egyszerű módon hozza össz-
hangzásba a fajok bizonyos fokú állandóságának 
tényét a fajok rokonságának és közös származá
sának tanával. A mutációs időszakok beállásának 
oka ez idő szerint teljesen ismeretlen, noha elő
állásuknál minden valószínűség szerint belső oko
kat kell feltételeznünk, melyeket bizonyos külső 
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ingerek váltanak ki és juttatnak érvényre. Azon
ban bizonyos, hogy a mutációk határozatlan irá
nyúak s ezzel az egyenes fejlődés palaeontológiai 
sorozatai (pl. lovak, ammonitok) sem ellenkeznek, 
mert a környezetbe bele nem illő mutációkat a 
határozott irányú selectio kigyomlálja. 

A Sz. — miként fenntebb láttuk — a szerve
zetek jellemvonásainak természetes úton bekö
vetkező pogressziv megváltozását tanítja. Mint
hogy pedig a szervezetek jellemvonásai attól 
függnek, mit örökölt a szervezet, a szervezetek 
megváltozása a Föld története során tulajdon
képpen azt jelenti, hogy az egymásra következő 
nemzedékben a rájuk átszármaztatott öröklési 
anyag hogyan változott meg. Ebből kifolyólag a 
Sz. a legszorosabb összefüggésben áll az öröklés
tannal és a mendelizmussal. Baur E. okfejtései 
alapján a kísérleti örökléstani vizsgálatok sze
rint az új fajok kiindulásai csak azok a mutációk 
lehetnek, melyek az öröklésnél szereplő gén-cso
portok mutációján (ú. n. faktor-mutációk) és új 
kombinációján, továbbá a csírasejtek chromo-
somáinak számbeli vagy alakbeli megváltozásán 
alapulnak. Az eddigi tapasztalatok szerint az ilyen 
mutációk a természetben valóban eléggé nagy
számnak lehetnek ahhoz, hogy a természetes ki-
válogatódásnak (selectio) kellő anyagot szolgál
tassanak a környezetbe legbeleillőbb változatok és 
fajok kiválogatásához. A legújabb kísérleti öröklés
tani vizegálatok amellett bizonyítanak, hogy a mu
tációk létrejöttével és a természetes kiválogatódás-
sal (selectio) a legkielégítőbb módon magyaráz
hatjuk meg a Sz. tételeit. 

Irodalom. Gorka 8., Az állatfajok származása (Műveltség 
Könyvtára, Élők Világa), Bndapest 1908; Méhely L., A 8z. 
mai állása, Bndapest 1905 és Állattani Közlemények, IV. 
kőt., 1. és 9. füzet; Apáthy I., A fejlődésnek nevezett át
alakulásról (Acta Univ. Kolozsvár 1908/04,131—165. lap és 
Uránia, 5. köt., 190*, 241—249. lap); A fejlődés törvényei 
és a társadalom. Budapest 1912; Plate L., Deszendenz-
theorie, líandwörterbuch d. Naturwissenschaften, Jena 1912, 
a. köt., 897—951. lap; Ábel. Braueretc , Abstammungstebre, 
12 Vortriige sehalten In München, Jena 1911; Cuénot L., 
ha genéso des especes animales, Paris 1911; Dacqué E., 
Der Deszendenzgedanke und seine Geschichte, München 
1908; Darwin IC, Az állatfajok eredete, Budapest 1874; De 
Vries H., Mntationstheorie, Leipzig 1901—1903, Arten nnd 
Varietaten, Berlin 1906; Eimer Th., Entstehung d. Arten, 
Jena 1888, Orthogenesis der Schmetterlinge, Leipzig 1897; 
Haeckel E., Generelle Morpliologie, Berlin 186G, Natnrliche 
Schüpfungsgescbicbte, 10. kiadás; Hertwig O., Das Werden 
der Organismen, 3. kiad., Jena 1922; Kellogg V., Darwi-
nism to day, New-York 1907; Ijotsy J. P., Voriesungen über 
Deszendenztheorie, Jena 1906; Leche W., Der Mensch, 
sein Urspnmg u. seine Entwickelnng, 2. kiad., Jena 1923; 
Osborn F., Froni tbe Greeks to Darwin, London—New-York 
1895; Scbneider K. C. Kinfnhrnngin die Deszendenztheorie, 
2. kiad., Jena 1911; Weismann A., Vortriige über Deszen-
áenztheorie, 2. kiad., Jena 1S04; Dürken B., Allgemeine 
Abstammungslebre, Berlin 1923; Baur E., Einführung in 
áie experimentelle Vererbungslehre, 5. éc 6. kiadás, Ber
lin 1922. 

Származástan, I. Genealógia. 
Származástani elméletek (bioi.),l. Származás

tan. 
Származék, olyan szó, mely más szóból szár

mazik, más szóból van képezve; pl. hordó a-hord 
ige származéka, hirtelen ti hír főnévből szárma
zik. L. Igeképzés, Névszóképzés, Szófejtés. 

Származékok (derivdtumok). Egyes vígyület-
•soportokat a szénvegyületek kémiájában mint 
egy közös alapvegyület származékait szokás tár
gyalni, mely alapvegyületből e Sz. szintézis útján 
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előállíthatók. Különösen fontosak a benzol-Sz., a 
piridin- és kinolin-Sz. (ez utóbbiak közé tartoznak, 
az alkaloidák), a szénsav-Sz. stb. 

Származékos birtok alatt a jogban azt órtjük,. 
amikor valaki a dolog feletti tényleges hatalmat 
(a birtokot) nem pusztán egyoldalú ténye, tehát 
foglalás által, hanem az eddigi birtokossal való 
megegyezése utján, vagy az eddigi birtokos halá
lával annak örököseként szerzi meg. L. bővebben 
Birtok alatt. 

Szárnovszky Ferenc, szobrász és ereinké— 
szitő, szül. Pesten 1863 dec. 23., meg-h. Buda
pesten 1903 ápr. 29. Eleinte a fővárosi ipariskolán 
tanult, azután a bécsi akadémiára ment, majd 
Parisban Palguiére, Chapu és Barriasnál, végül 
1890. Londonban Boemnél tanult. A kisplasztika-, 
érem- és plaketmüvészet volt legkedvesebb tech
nikája, ennek fejlesztésére az állam 1893. Parisba 
küldte. E téren legszebb s értékes munkái: az 
Iparművészeti múzeum állami aranyérme, a fő
város megbízásából Ferenc József koronázási 
jubileumára készített érem, a Szt.-László-érem stb. 
Nagyobb művei: a Kiegyezés c. allegorikus cso
port és Garay János szobra Szekszárdon (leleplez
ték 1898.). V. ö. Művészet, 1903. 

Szárny, 1. (alae), az állatoknak a levegőben
való helyváltoztatásra (repülésre) alkalmas szer
veinek neve. Sz.-a van a rovaroknak, madarak
nak és denevéreknek. A rovarok Sz.-a a test falá
nak oldalsó kitUremléseiből áll elő (1. Rovarok), 
a madarak Sz.-a módosult elülső végtag (1. Ma
darak), a denevérek Sz.-a pedig az elülső és 
hátsó végtag és a test oldala és a fark, továbbá 
az elülső és hátulsó végtag ujjai között kifeszí
tett repülöhártyából alakul (1. Denevérek). L-. 
még Repülés és Repülő állatok. 

2. Sz. (növ.), 1. Ala. 
3. Sz., a katonaságnál minden csapat arcvona

lának két vége jobb,, illetőleg bal szárny nevet visek 
4. Sz. ('pit), 1. Épületszárny. 
5. Sz. 0>ány.), l. Bányamívelés. 
6. Sz., 1. Ablak, Ajtó. 
Szárnya (Srnie), kisk. Árva vm. trsztenai; 

j.-ban, (1910) 429 lengyel lak. (Tr. L.) 
Szárnyakötól, a hajóvontatásnál használt ven

dégkötél, mely a vontatókötéllel ellenkező hajó
oldalon levő bakra erősíttetvén, másik végével a. 
vontatókötélre köttetik. Célja az, hogy a vontató
gőzösnek a kanyarulóknál a fordulást megköny-
nyítse oly módon, hogy amint a vontatókötelet 
meglazítják, ennek szerepét a vendégkötél veszi 
át, amivel a vontatott testek súlya a vontató
gőzösnek a kanyarodásra kedvezőbb oldalára he
lyezkedik át. 

Szárnyascsavar, csavartok vagy orsó két nyúl
vánnyal (szárnnyal), melyekkel forgatni lehet. 

Szárnyas csiga (Strombus, *Hat), 1. Strombus* 
Szárnyas dió (növ.), 1. Pterocarya. 
Szárnyas egér (állat), a. m. denevér, 1. De

nevérek. 
Szárnyas gúlafa. Az idomított gyümölcsfák 

csoportjába tartozó olyan fa, melynek egyes váz-
ágai, 3—6 egymás fölött, egy síkban terjeszkednek 
és felfelé fokozatosan rövidülve hegyben végződ
nek. Készíteni szokták elsősorban is törpe alanyik 
körtefákból, v. oltványokból. Gyakorlati jelentő-
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aóge a gyümölcstermesztésben kevés lévén, ma 
már elvétve látható. L. még Alak fa. 

Szárnyas halak (állat), azon halak gyűjtőneve, 
melyeknek mellúszói feltűnő hosszúak, erősen 
kifejlődtek s alkalmasak arra, hogy a vízből ki
ugró hal ugrását a levegőben meghosszabbítsák s 
igy a hal «reptilése» létesüljön. A Sz. legjellem
zőbb képviselője a fecskehal. L, Fecskehal és 
Mepülö halak. 

Szárnyas hályog, 1. Pterigium. 
Szárnyas kagyló (állat), 1. Avicula és Avi-

•culidae. 
Szárnyas lovacskák (Pegasus, állat), a Cson

toshalak (Teleostei) rendjébe, a Páncélosarcúak 
(Cottülae) családjába tartozó hal-nem. Négy, 
apró, sajátságos alakú halfaj tartozik ide, me
lyeknek teste köröskörül csontlemezekbe van bur
kolva. Ezek a csontlemezek a törzsön összeforrtak 
•egymással, ellenben a farkon mozgathatóan Ízűi
nek. Mellúszóik szélesek és feltűnően hosszúak. 
Az Indiai- ós Csendes-óceánban honosak. Legis
mertebb faj az úszó lovacska (P. natans L.), 
további fajai a sárkáiiylovacska (P. dracorás L.) 

•és a szárnyas lovacska (P. volans L.). 
S z á m o s nap : az egyiptomi kapuk bejárata 

fölött elhelyezett napkorong, szélesen kiterjesz
tett gazdag színezésű szárnyaival és kígyóival, 
.az egyiptomi művészet egyik legfontosabb jel-

fczúrnyas nap. 

Tképes ékítménye (1. az ábrát). Nemcsak jelenté
keny architektonikus elem volt, hanem nevezetes 
vallásos jelentőséggel is bírt. Ott, hol a szárnyas 
napkorong volt elhelyezve, ott a thyphonikus 
-ellenségektől nem kellett félni, mert azoknak oda 
iehetetlen volt bejutni. 

Szárnyasok kolerája, 1. Baromfikolera. 
Szárnyas oltár, a középkori oltárképek álta

lános formája, amelyet a kompozíció főrészéhez 
fűzött s hol mozdulatlan, hol ajtószerűen bezár
ható szárnyak jellemeznek. A Sz.-nak azonfelül 
rendszerint festett v. faragott képekkel díszített 
polca (predella) s orma is van. A latin népeknél 
.a Sz. több közös keretbe foglalt s mozdulatlan 
szárnyú festményből v. domborműből áll s a neve 
Itáliában ancona, Spanyolországban retablo. A 
germán népeknél s Magyarországon a mozgat
ható szárnyú festett és a szekrényalakú faragott 
Sz.-ok terjedtek el, amelyek képei különösen a 
.XV. sz.-ban a szobrászat és festészet története 
: szempontjából elsőrangú fontosságúak. V. ö. Mün-
lenberger és Beissel, Zur Würdigung der mittel-
alterlichen Altare Deutschlands, (Frankfurt a/M. 
1885—1905); Divald Kornél, Magyarország 
csúcsíveskori szárnyasoltárai I—II. (Bpest 1908— 
1911). 

Szárnyas orsó, 1. Fonás. 
Szárnyas ősrovarok (Archiptera, állat), a Ro

varok (Insecta) egyik csoportja, melyeknek fajai 
a szárnyas rovarok őstipusát tárják elénk. Tes
tük hosszúra nyúlt, számos szelvényből áll és 
még megvannak rajtuk a Sertefarkúakra (Thysa-

nura) jellemző farkserték (cerci). Szárnyuk finom 
alkotású, hártyás, Uvegszerűen átlátszó s a két 
pár szárny teljesen egyforma, vagy majdnem 
egyenlő alkotású. Szájrószeik rágok. Átalaku
lással fejlődnek s átalakulásuk hemimetaboliá-
val megy végbe, vagyis a petéből kibújó lárva 
csak szárnyának hiányában tér el a kifejlődött 
(imago)-alaktól. Idetartoznak az álkérészek (Per-
lidae), a kérészek (Ephemeridae), a szitakötök 
(Odonata), a termeszek vagy fehér hangyák 
(Termitidae), a rágó fatetvek (Psocidae), aszőr-
és tolltetvek (Mallophaga) és a hólyagos lábúak 
(Physopoda). 

Szárnyas sisak, vaslemezekből készült, szár
nyakkal díszített sisakok. A szárnyak a sisak két 
oldalához voltak forrasztva. Különösen a lengye
lek viseltek ilyen sisakokat a XVI. és XVII. 
sz.-ban. Sobieski lovasainak is ilyen sisakjuk volt, 
miért is «szárnyas lovasoknak)) (Jazda skrzydlata) 
nevezték őket. 

Szárnyas termés, 1. Termés, Zászlós termés. 
Szárnyas vad, a vadászok nyelvén az ehető 

húsú repülő vad, mint a fogoly, fácán, szalonka, 
fürj stb. 

Szárnyas varsa, hálóból kötött, abroncskc-
retü eszköz, mely kétoldalt sima hálóból álló 
szárnyakkal ós belsejében viszont vöcsökkel bír, 
hogy a betévedt hal ki ne találjon; rendszerint 
három karó között feszítik ki, melyek közül egy-
egy a szárnyak végén, egy pedig a faron áll. 

Szárnyatlanok (állat), 1. Aplera. 
Szárnyatlan ősrovarok (Apterygota, Aptero-

genea, állat), a Rovarok (Insecta) egyik csoportja, 
ahová kis termetű, jelentéktelen, átalakulás 
nélküli (ametabolás), szárnynélküli rovarok tar
toznak. Szervezetük kezdetleges, ősi szabású. 
Összetett szemeik nincsenek (csak egyszerű sze
meik vannak); tracheáik egymástól elkülönített 
trachea-bojtokból állanak; potrohúkon ott lát
hatók az ősi potrohvégtagok maradványai s ezen 
a réven rokonságban állanak a Százlábúakkal 
(Myriopoda). Szájrészeik rágok v. szórók, gyak
ran csenevészek és egy mélyedésbe visszahúz
hatok (entognath szájrészek). Fajaikat - rendre 
oszthatjuk: 

1. rend: Sertefarkúak (Thysanura). Potroh-
szelvényeik száma 10. Fontosabb nemeik: Ma-
chilis, Gampodea, Lepisma, Japyx, Nícoletia. 

2. rend: Farkonugrók (Gollembola). Potroli-
szelvónyeik száma 6, vagy ennél kevesebb. Villá
san elágazó farksertéjük behajlításával és gyors 
kiegyenesítésével ugrani tudnak. Nev. nemeik: 
Podura, Macrotoma, Isotoma, Smynthurus, 
Anurida. 

Szárnyépület, 1. Épületszárny. 
Szárnyfal, 1. Hídfő. 
Szárnyfedő,). Elytra. 
Szárnylábúak v. szárnylábú csigák (Ptera-

poda, állat), 1. Csigák. 
Szárnyrúd (néni. Leesegelspiere; ol. ásta dl 

coltellaccio; franc, bout-dehors de bonnette: ang. 
studdingsail-boom), a vitorlafák meghosszabbítá
sára szolgáló rudak, melyekkel a szárnyvitorlák 
alsó végszarvait tárják kifelé, míga szárnyvitorlák 
felső szegélyezőit egy póznaalakú rúdra, a szárny
vitorlafára öltik egyszerű zsineg segélyévol. 
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Szárnysegéd, 1. Seyédliszt. 
Szárnyvitorla (néin. Leesegél; ol. velacci; 

franc, bonnettes; ang. studdingsaüs), 1. Vitor
lázót. 

Száron, Palesztina egyik termékeny síksága, 
mely Jaífa (Joppe) és a Kármel-hegység közt 
tariilt el és régóta kivált pompás legelőiről volt 
ismeretes. 

Szarong (sarongs), Sziámban ós általában a 
maláji népek íőruházata, széles, hosszú kendő, 
melyet férHak és nők egyaránt szoknyamódra fel
csavarnak és a derékon csattal, vagy zsinórral 
megerősítenek. 

Szarong-burong (állat), 1. Szalangána. 
Szároni öböl, 1. Mginai-öböl. 
Szároszi öböl v. Xerosi öböl, az Egei-tenger

nek a Uallipoli félsziget által körülfogott ÉK.-i 
része, mely a világháborúban a Dardanellákat 
ostromló angol-francia hajóraj és a tőrük hadak 
között sokszor volt véres ütközeteknek színhelye. 
1915 ápr. 29. az angol hajóhad sikertelenül kísér
letezett a partraszállással, az angolokat a törökök 
visszaverték hajóikra; 1915 máj. 25. egy német 
búvárhajó elsülyesztette ott a Triurnph angol 
csatahajót. 

Száröltés (néni. Siielstich), középkori selyem-
és aranyhimzéseken a keresztben letűzött hosszú 
öltések neve, 

Szarpa, kicsiny sóstó Asztrakán orosz kor
mányzóságban, lefolyása a Sz. folyó, amely Sza-
reptánál ömlik jobbról a Volgába. 

Szarruszoíon (Sarrusofon), kettősnyelvű réz
lemezből gyártott tág menzurájú fúvóhangszer ; 
Sarras francia katonakarmester találmánya. Hat
féle változatban gyártják. 

Szár Somlyó, a baranyai Nagy-Harsány felett 
•emelkedő hegy régi magyar neve a rajta a XIII. 
sz.-ban volt várral együtt. 

Szarszaparilla-gyökér. Smilax-fajok, Közép-
Amerika őserdeiben tenyésző kúszónövények fá
radságosan ásott és napon v. tűzön szárított toll-
szárvastag, ölnyi hosszú gyökerei. Félméteres 
kötegekbe csavarva kerül a piacra; hosszant 
kettéhasítva és 5 cm. darabokra felvágva a dro
gériákba. Sok keményítőt és szaponin-anyagokat 
tartalmaz, mitől karcoló ízű és főzete habzik. 
Régen jó vértisztító hírben állott és még ma is 
több ilyen teának alkotórésze; így pl. a nálunk 
i3 hivatalos és a vérbaj ellen használt Zittmann-
fóle főzetnek. 

Szárszó (újabban Balatonszárszó), kisk. So
mogy vm. tabi j.-ban, (1920) 1039magyarlak., kies 
balatonparti fürdőjét sokan látogatják. 

Szártag (nűv.). A tengely vagy szár ama része, 
ahonnan levél ered vagy levelek erednek, ronde-
sen többé-kevésbbé vastagabb és belsejében a szö
vetek tömörebbek és ha a szár belseje üres, akkor 
itt diafragrna van. Ez a csomó (nodus). A két 
szomszédos csomó közötti részt Sz.-nak (inter-
nodiuin) nevezzük. 

Szártok (Bucházok). Eltörökösödött arab szár
mazású nép az Amu-darja, Syr-darja, Araltó vidé
kén Bokharában és É.-Afganisztánban. Fajroko
naik a Tádzsik. 

Szártos (partos), kisk. Torda-Aranyos vm. 
toroczkói j.-ban, (ÍOÍO) 524 román lak. (Tr. R.) 

Szártörpeség (n5\\, acaulescenlia, subcaules-
centia), a különben megnyúló szárnak rendes y. 
rendellenes kurtán maradása, úgy hogy a csak 
kevés mm.-nyi vagy látszólag hiányzó szár sűrű 
levelekkel fedve, egyáltalában szembe nem tűnik. 

Szara, 1. Szarv ós Szarufa. 
Szaruanyag, keratin, magasabb rendű állatok 

szaruszövete főképen ebből áll. így a körmök, az 
állati szőr, a tollak stb. lényegében Sz.-okból álla
nak. A tiszta Sz. előállítása végett a természetes 
Sz.-ot többízben savakkal, híg lúgokkal, vízzel, 
borszesszel és éterrel kivonják. Tömény maró 
lúgokban, úgyszintén tömény ecetsavban előbb 
felduzzad, utóbb lassacskán feloldódik. Újabban a 
Sz. gyógyszerészeti fontosságúvá vált. Ha u. i. a 
Sz. ecetsavas oldatával pilulákat bevonunk, a 
megszárítás után ezek vékony Sz. kéreggel lesznek 
fedve, minek megfelelően a savanyú gyomor
tartalom reájok hatással nincsen és csak a lúgos 
hatású vékonybéltartalomban oldódnak fel. 

Szaruórc v. szaruezüst (4sv.), 1. Kerargirit-
Szarufa vagy szaru, a fedélhójat közvetlenül 

tartó, 8—12 cm. széles, 12—18 cm. vastag, a tető 
hajlásirányában egymással párhuzamosan, egy
mástól többnyire egy m.-nyire felállított és meg
erősített puhafa-gerendák. A Sz.-kat aszerint, 
amint azok szalma-, pala-, cserép- stb. födést hor
danak, minden négy m. távolságban alá kell tá
masztani; az alátámasztás módja a fedélszerkezet 
különböző nemének a forrása, 1. Fedélszerkezet. 

Szarufogak, 1. Geratodontes. 
Szaruforgács, a szaru feldolgozása után ma

radó hulladék, melyet tetemes nitrogéntartahna 
(14—18%) miatt trágyaszerül használnak. Mentől 
apróbb a Sz., annál gyorsabban hat, ezért lisztté 
is őrlik (szaruliszt) és cserepes növényeknek 
adják; a darabosabb részeket keveréktrágyába 
rakják, s öntözéssel s átlapátolással felbomlásra 
segítik. 

Szaruhártya, 1. Szem. 
Szaruhártyafekély, 1. Szaruliártyagyuladás. 
Szaruhártyafoltok, szaruhártyagyuladások 

maradványai. Szinük fehér v. kékesfehér. A szaru
hártya közepe táján lévő, a pupillát takaró Sz. 
igen megrontják a szem látóképességét. Vékony, 
áttűnő, frissebb keletű Sz.-ok különösen fiatal 
embereknél megfelelő gyógyítással többé-kevésbbé 
feltisztíthatók. Vaskos, átlátszatlan, középen fekvő 
foltok esetében a szivárványhártya egy darabjá
nak kimetszésével lehet a látást megjavítani. 
A kimetszés helyén támadt rés ilyenkor pupilla 
gyanánt szerepel. Ha a folt fehérsége miatt túl
ságosan feltűnő, tetoválással szürkére v. feketére 
lehet festeni. 

Sz. (állatorvostan), gyuladás, sebzés, fekélyose-
dés stb. következtében keletkező kisebb-nagyobb, 
átlátszatlan szürke, vagy szürkésfehér foltok a 
szaruhártyán, melyek sűrűségük és helyeződésük 
szerint a látást többé-kevésbbé zavarják. Kevésbbé 
idült esetekben és ha a szaruhártya szövete nem 
ment tönkre nagyobb terjedelemben, a homályok 
feltisztulása várható; a hegek, festékfoltok és 
krétafoltok ellenben állandóan megmaradnak. Jó 
hatás várható a higany- és jódkészítmények alkal
mazásától, a masszálástól, forró gőzöléstől, a 
krétafoltok esetén pedig azok kikanalazásától. 

Amely szó Sas alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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Kisebb homályok kevésbbé feltűnőek tussal való 
tetoválás után. 

Szarahártyagyuladás (keratitisz), könnye-
zéssel, fénykertiléssel és fájdalmakkal járó baj, 
melynek folyamán a különben teljesen átlátszó 
szaruhártya sejtekkel való beszürődés következté
ben elzavarosoilik, homályos lesz. A megbetegedett 
rész helyén a baj elmultával áttünő v. átlátszatlan 
folt marad vissza. (L. Szaruhártya foltok) Ha a 
gyuladás genyes természetű, szaruhártyafekély 
v. szaruhártyatályog képződik. Ezek a szaruhártya 
szövetét néha egész vastagságában elroncsolják. 
Ilyenkor a szaruhártya kilyukad, a szivárvány
hártya előesik, olykor az egész szem elgenyed. A 
genyes Sz.-okat genyesztő baktériumok okozzák, 
amelyek leginkább — néha jelentéktelennek lát
szó—sérülések alkalmával kerülnek a szaruhártya 
szövetébe, különösen olyankor, ha az illető em
ber könnytömlőgyuladásban szenved, a gyuladt 
könnytömlő váladéka ugyanis valóságos meleg
ágya különféle baktériumoknak; máskor súlyos 
kötőhártyagyuladások (szemblennorrhoea) okoz
nak szaruhártyagenyedést. A sokféle Sz. közül leg
gyakoribb a többnyire skrofulózistól eredő phlyk-
taenás Sz., amely ugyanilyen eredetű kötőhártya-
gyuladással kapcsolatos. Ez változatos alakú, 
majd felszines beszürődések, néha pannus (1. o.) 
alakjában, máskor fekély képében jelentkezik. Az 
ú. n. parenchymás Sz. belső betegségek, leggyak
rabban öröklött, néha szerzett bujakór, ritkán 
tuberkulózis következtében támad, hónapokig is 
eltart, de soha genyedésbe nem megy át. 

Szaraképletek, a hámszövetből fejlődő, elsza-
rusodó képletek (epidermoidális képződmények), 
melyek a bőr függelékeit képezik. Ilyen a haj, a 
szőr, a köröm, pata stb. 

Szarukorállok (Antipatharia, illat), a Hat
sugaras virágállatok (Hexacorallia) egyik al
rendje. Az idetartozó korallok telepeinél a ten
gelyrész megkeményedett (Sclerobasica), szaru
nemű és az azt bevonó lágy részeken ülnek a 6-, 
illetőleg 24-karú kis polip-állatok. Ide tartoznak 
a fekete koráitok (Antipathidae), melyeknek 
mintegy 30, igen nagy mélységben élő faja isme
retes, és a Gerardidák, melynek csak egy kép
viselője él a Földközi-tengerben, nevezetesen a 
G. Lamarcki Lac. Duth. 

Szarukő (ásv.), 1. Kvarc. 
Szarukó'-porfir, 1. Porfir. 
Szarulámpás, középkori lámpás, üveglapok 

helyett keretbe foglalt s vékonyra csiszolt szaru-
lemezekkel. 

Szaruliszt, 1. Trágya. 
Szaru-ólom, 1. Foszgenit. 
Szarupala, 1. Szarvszirt. 
Szarupár v. szarufapár. Egymáshoz tartozó 

két szarufa, moly a tetőszerkezetben a gerincre 
merőleges síkban fekszik, s a gerincnél ollós csap
pal v. lapolással és ácsszöggel van összekötve. 

Szarupohár. Az ókori népek, a görögök is hasz
nálták a szarvat ivóedényül és ennek alakját az 
agyagból és a fémből készült ivóedényeken is utá
nozták. A germán népeknél is általános volt a 
szarvnak ilyetén használata. A középkorban a 
szarvat az elefánt agyara váltotta föl, melynek föl-
ezinét faragványokkal díszítették. L. még Bitón. 

Szarurepedés, a lovak szarutokján lévő repe
dés. Leginkább a hibás alakú, helytelenül vasalt 
v. ápolt paták repednek meg, ha az állatok kemény 
úton gyors munkát végeznek. A repedés kiindul
hat a pártaszélből, amikor pártaszéli repedésnek, 
v. a hordozószélből, midőn hordozószéli repedés
nek nevezik, de terjedhet a repedés a pártaszóitői 
a hordozószélig is. A repedések leginkább az elülső 
patákon és főleg ezek belső oldalfalán, ahol a 
szarutok a legvékonyabb, jelentkeznek, de meg
repedhet a szarutok bármelyik része, ott, ahová 
az egyenetlen súlyelosztódás miatt a test súlya 
leginkább nehezedik; ezek szerint vannak fokfali, 
oldalfali és sarokfali repedések. A repedés lehet 
felületes és átható, az utóbbi esetben a szarutok 
egész vastagságában átszakadt. Ezen alakja a 
repedésnek majdnem mindig vérzéssel és santí-
tással jár, mert a szarutokban lévő irha a repe
désbe nyomul, ami azt zúzza, v. pedig azért,<nei t 
a repedésen át bejutó idegen anyagok és baktériu
mok a lágyrészekben genyes gyuladást okoznak. A 
repedés gyógyul, ha a megfelelő helyen a szarutok 
a nyomás, illetve súlyhordás alól huzamosabb 
időre felszabadul, ez pedig helyes vasalással és. 
operációval érhető el. 

Szaruréteg, 1. Bőr. 
Szaruszemölcs, gesztenye v. béka, szaruképlet 

a ló lábainak belső felületén, 1. Béka. 
Szaruszirt vagy sztomolit, kontakt metamorf 

agyagos kőzetek, amelyek tehát az eruptív kőzetek 
közvetlen határán teljes átalakulást szenvedtek, 
átkristályosodtak és bennük új ásványok kelet
keztek, ú. m. kvarc, csillámok, földpátok, andaluzit, 
sillimanit, gránát, cordierit, grafltpikkelyek. Ha 
az eredeti palásság még felismerhető, akkor szaru
palának nevezzük. Mind igen szívós és ellenálló 
kőzetek, amelyekbon az elegyrészek mint mozaik-
szemecskék illeszkednek egymás mellé. 

Szaruszivacsok (Malthospong'iae, állat), azon 
Szivacsok (1. o.) gyűjtőneve, melyeknek epongin 
rostokból álló rugalmas szaruszerü belső vázuk 
van. A kovatűs vézú szivacsoktól származnak 
ós ezért némely idetartozó szivacsfaj belső vázá
ban még helyenkint kovatük is előfordulnak. 
Legismertebb fajaik a mosdó- és táblamosó-szi
vacsok (Euspongia, Hippospongia). L. Szivacs 
és Szivacsok. 

Szaruszövet a hámszövet azon alakja, mely
ben a sejtekben szaruszeincsék rakódnak le, a sejt 
anyaga átalakul, keratinná lesz, a sejt elhal s ki
szárad. A bőr képződményeiben előforduló szövet. 
(L. Bőr.) 

Szarutalp, 1. Pata. 
Szárüszög, 1. Gabonaüszög. 
Szarv (állat), a Kérődző emíősök (1. Kérődzők) 

egyik elterjedt homlokfegyvere, mely lényegesen 
eltér a szarvasok homlokfegyverótől, az agancs
tól (1. Agancs). A Sz. lényeges részei: 1. a kúp
alakú, rendesen meggörbült csontcsap, mely kü
lön bőrcsontból fejlődik és a homlokcsonttal (os 
frontale) csak később forrad össze; 2. a tülök, 
mely rostos szerkezetű szarutok s mely a most 
említett csontesapot körülveszi. A tülök a tövén 
állandóan, de lassan növekedik s a hegyén foly
ton kopik. A Sz. a Tülökszarvúak (Bovidael 
állandó jellemző homlokfüggeléke* 

Amely sző Sz alatt nincs meg, 8 alatt keresendői 
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&.-nak nevezik azonfelül általános értelemben 
a legkülönbözőbb csoportokba tartozó allatok tes
tén előforduló, különböző anyagból álló Sz.-alakú 
kiemelkedéseket, nyúlványokat. Pl. ilyen érte
lemben Sz.-a van az orrszarvú bogárnak, a szarvas 
békának stb., stb. 

A régi népek a Sz.-akat igen különböző célokra 
használták, Így ivópoharakat, olaj, bor és más 
folyadékok eltartására szolgáló edényeket készí
tettek belőlük, de fúvóhangszer gyanánt is hasz
nálták. Az iparban az ökör-Sz. csak másodrendű 
szerepet játszik; sokkal becsesebbek a délamerikai, 
csúcsukon majdnem egyharmadig fekete, egye
bütt fehér, igen szilárd állományú, tiszta és át
tetsző nagy Sz.-ak. A magyar ökör Sz.-ai szür
kék, zöldesek v. feketések fehér keverékkel; az ir 
tulokéi világos szintiek és a feldolgoztatáskor át
látszókká válnak. A bivaly Sz.-ai keményebb ösz-
szeállásúak, állományuk finomabb, színük sötét
barna v. feketés és csiszolva fénylenek. A keres
kedésbe főleg Magyarország, Olasz-, Spanyol
ország és Románia szolgáltat sokat A kecskék, 
juhok, zergék stb. Sz.-ai 6okkal csekélyebb érté
kűek. A Sz. hegyes, tömör csúcsát legfőképen 
az esztergályosok, az üreges részt pedig a fésűsök 
dolgozzák fel. 

Szarvady Frigyes, publicista, született Újvi
déken 1822., meghalt Parisban 1882. Mint po
zsonyi ügyvéd előkelő bécsi és pesti politikai 
összeköttetéseket szerzett s a szabadságharc 
folyamán kiváló szolgálatot tett a magyar kor
mánynak. 1848 augusztusától kezdve Parisban 
tartózkodott s érdemes hírlapi agitációt fejtett ki 
.a magyar ügy érdekében, amit az emigráció alatt 
is folytatott. Kossuth Iratainak francia kiadását 
-ó rendezte sajtó alá. Hartmann Móriccal együtt 
németre fordította Petőfi költeményeit: Petőfl's 
Gedichte (ÍDarmstadt 1851); más munkái: Auf! 
Deutsehland (Hamburg 1849); Paris. Politische 
u. unpolitÍ8che Studien (1852, 2 köt.); Der Suez-
kanal (1859). 

Szarvadyné, Glauss Vilma, zongoraművésznő, 
1. Glauss. 

Szarvas (Cervus, állat), a Sz.-fólék családjának 
(1. o.) egyik neme. Legismertebb faja a közönséges 
v. nemes Sz. (régi néven: gímszarvas, tudomá
nyos néven: Cervus elaphus L.). Agancsain szá
mos bog van, melyek közül azonban legalább 
három előrefelé nyúlik. Nyúlánk teste 2'3 m. 
hosszú, 1*5 m. magas; farka 15 cm. hosszú; melle 
széles; nyaka meglehetős hosszú, kétoldalt össze
nyomott, nyúlánk; feje előrefelé erősen véko
nyodó ; szemei meglehetős nagyok, élénkek; he
gyes fülei oly hosszúak, mint fejének fele; lábai 
hosszúak, vékonyak; patái kicsinyek, megnyúl
tak ; mellékpatái a földet nem érintik. Könny
gödrei zsiros, összeálló anyagot választanak ki, 
melyet az állat a fákhoz ken. Farka vége felé 
vékonyodik. Nyakán a szőrözet jelentékenyen 
meghosszabbodott. Felső ajkán ós szemei fölött 
hosszú szőrök emelkednek. Színe évszakonkint 
változik, úgyszintén a kor és az ivar szerint is. 
Télen barnaszürke, nyáron vörhenyesbarna; farka
táján világos barnássárga foltja, ú. n. tükre van. 
A hímek nagyobbak a nőstényeknél, nyakukon a 
párzás idején hosszú, sötét színű szőröket visel

nek. A fehér színűek v. tarkák ritkák. Európát a 
65°-ig, Ázsiát az É. sz. 55°-ig lakja; D.-re a Kauká
zusig ereszkedik le, leggyakoribb Lengyel-, Cseh-, 
Morva-, Magyarországban, Stiriában, Karintiában 
és Tirolban, legkivált azonban a Kaukázusban és 
Dél-Szibíriában. Főleg a hegyvidékek erdőségeit 
kedveli s itt kisebb-nagyobb csapatokban él, me
lyeket egy-egy hím vezet. Tartózkodáshelyéhez 
ragaszkodik, de nyáron át mégis a magasabb vidé
kekre húzódik. Napközben az erdők sűrűjében 
tartózkodik, de estefelé fölkeresi a vetéseket is ós 
azokban károkat okoz. Szigorú télen és nagy ha
vazások idején sok szükséget lát, sokat éhezik. 
Sokat szenved, ha a hó megfagy, mert ilyen
kor lábait fölsebzi. Ilyenkor etetni kell, mert 
maga nem tudja megszerezni élelmét. Az erdő-
és mezőgazdaságra igen sokszor kártékony, 
mert nemcsak a fiatal fákat, cserjéket teszi 
tönkre, hanem a vetésekben is nagy pusztításokat 
végezhet. 

Járása könnyed, kecses; futása rendkívül gyors; 
jó úszó. Csapását v. lábnyomát a vadászok any-
nyira jól ismerik, hogy az után meg tudják mon
dani az ivart s a kort. Ha nyugodtan megy, láb
nyoma zárt és csúcsával kissé kifelé fekszik; 
megfutamodásakor háta alásüpped és patái kissé 
eltávolodnak, még pedig annál inkább, mennél 
fáradtabb; a beteg Sz.-nak lassú járáskor is ilyen 
a nyoma. A tehénnek lábnyoma feltűnően kevéssel 
zártabb, mint a bikáé. A borjú lépése nyáron 326, 
a csaposé 408, az ágasé 480, a 16-osé 625 mm. 
Hallása, szaglása és látása rendkívül éles. A va
dászkürt hangját rendkívül kedveli. Ha üldözik, 
megvadul, míg ha sebe halálos, nagyon jámbor; 
dühében megfeledkezik magáról. Párzás idején 
rendkívül izgatott s ilyenkor az embert is meg
támadja, a tehén ellenben mindig jámbor, sőt ba
rátságos. Agancsait februárban, legkésőbb április
ban veti el. 

Párzásideje szeptember elején kezdődik és még 
októberban is tart; az erős bikák ekkor felkere
sik a teheneket, csordába gyűjtik s aztán ezekért 
egymással élethalálharcra kelnek. Szeptember 
közepétől kezdve az ú. n. Sz.-bögés ideje követke
zik be, mikorra a bikának megnő a nyaksörénye 
és hasán fekete folt jelenik meg. A hang mély
sége és ereje után felismerhető a bikának ereje. 
A tehén 38—40 hétig viselős, május közepén és 
június elején elhagyja a csapatot, csendes, biztos 
helyet keres, itt egy, ritkán két fehérfoltos borjut 
hoz a világra s ezeket a legközelebbi párzásig 
szoptatja. A borjakat más-más néven emlegetik. 
A Sz. különböző testrészeinek a vadászati műszó
tárban más-más neve van. Az erős hímek a pár
zás ideje előtt 125—200 kg.-ot nyomhatnak, míg 
a párzás alatt lesoványodnak; a tehenek 50—75 
kg. súlyt érhetnek el. Hosszú életű, nem egy kö
zöttük az 50 évet is megérheti. Fiatalon fogságba 
kerülve megszelídül, de vén korában megint meg
vadul. Az agancsok ágainak száma nem mindig 
mutatja az évek számát, néha kevesebb, néha több 
s úgy látszik, hogy bizonyos fokig az örökléssel 
szoros viszonyban van. Az ágak száma szerint 
a bikának a vadászok más-más nevet adtak (1. 
Agancs). 

Vadászata a különböző vidékeken más-másféle-
Amely sző Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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képen történik; leggyakoribb a hajtóvadászat; 
de gyakori a lesből való s a kopókkal való vadá
szat is. 

A Sz. rokonait lásd a Szarvas-félék címszónál. 
Szarvas, nagyk. Békés vm. szarvasi j.-ban, (1920) 

25,224, az 192Í-ik évben közel 30,000 lak., akik 
közül 70% tót anyanyelvű s általában evangé
likus valíású,kisebb számban vannak a róm. ka-
tholikusok, izraeliták, azután a reformátusok; a 
járási szolgabírói hivatal és járásbiróság szék
helye ; tan ág. evang. főgimnáziuma, ev. női 
tanítóképző intézete, kir. közjegyzősége, adóhiva
tala, 4 takarékpénztára, ipartestülete, több gőz
malma, számos ipartelepe, vasútja, posta- és táv
íróhivatala, telefonállomása. Lakói leginkább 
földmívelésből élnek, a Tessedik szellemében javí
tott és művelt földjeiken legnagyobbrészt búzát 
termelnek s kiterjedt állattenyésztést űznek, de 
háziiparilag a fonást és szövést is űzik. Marha
vásárai élénkek. Termékeny határa 25,941 ha. 
A XVIII. században itt Tessedik Sámuel neveze
tes gazdasági és ipariskolát állított fel, melynek 
nagy befolyása volt a gazdasági viszonyok fej
lesztésére ; ez iskola 1806. megszűnt, de legújab
ban maga a község tijjáalapítását határozta el, 
úgy hogy a közel jövőben mír megnyílik. V. ö. 
Zsilinszky M., Sz. város történetének és jelen 
viszonyainak leírása (Budapest 1872). 

Szarvas Gábor, kiváló nyelvész, a magyar 
nyelvművelésnek alapvető munkása, szül. A dán 
(Bács) 1832 márc. 22., megh. Budapesten 1895 
okt. 12. 1848-ban nemzetőrnek akart állani, de 
fiatal kora miatt nem fogadták be. Akkor a ben
cések közé ment, de midőn 1852. letette az érett
ségit, kilépett a szerzetből és jogász lett. Tanul
mányait két évi betegség miatt félben kellett 
hagynia. 1857-ben tanár lett Baján, 1858. Egerbe 
kerül, 1860. ismét Bajára, 1861. Pozsonyba, 1869. 
pedig Pestre. Tagja volt a Magyar Tudományos 
Akadémiának s a helsingforsi finn-ugor társa
ságnak (1889-től). 1869-ben pályadíjat nyert A 
magyar igeidök-rél írt munkája az Akadémiában, 
mely Sz.-t egy új, a nyelvészeti kutatások nép
szerűsítését s a magyar nyelv művelését célzó 
folyóirat megindításával bízta meg. így indult 
megSz. folyóirata a Magyar Nyelvőr (1. o.), mely
ben Sz. rendkívüli elmoéilel megírt ortológus vitat
kozásai, szófejtései jelentek meg. Folyóirata körül 
csoportosultak a magyar nyelvtudomány új mun
kásai : Simonyi, Szinnyei, Munkácsi, Szilasi, stb. 
Ugyancsak ő szerkesztette Simonyi Zsigmonddal 
u Magyar Nyelvtörténeti Szőtár-t. 1899 júl. 2. 
leplezték le Budapesten szobrát, már előbb (1898) 
állítottak szobrot emlékének szülőhelyén, A dán is. 
V. ö. Simonyi 7&.: Sz. emlékezete (Magyar Nyelv
őr 1897). 

Szarvaság (Sorosag), kisk. Arad vm. mária-
radnai j.-ban, (ísio) 481 román lak. (Tr. R.) 

Szarvasagancs, 1. Agancs. 
Szarvasagancs-olaj, 1. Agancsszaru. 
Szarvasagancs-szesz, 1. Agancsszaru. 
Szarvasagár, 1. Szarvaskutya. 
Szarvasbéka (Geratophrys, állat), a Farkatlan 

kétéltűek (Ecandata) rendjébe tartozó béka-nem, 
mely nevét a szeme fölött nőtt sajátságos csúcsos 
ezarvalakú kinövéseitől kapta. Ma ismeretes 16 

fajuk Dél-Amerikában él. Ismertebb fajai: közön
séges Sz. v. szarvas itunnia (G cornuta L.); 
igen élénk színű (narancssárga, zöldes, vöröses
barna, feketebarna) mustrázattal díszített teste a 
Sz.-k legpompásabb képviselőjévé avatja; test
hossza 15—20 cm. Másik faja az iratos Sz. (0. 
boiei Wied.) az előbbinél kisebb fejű s szemei kö
zött jól fejlett keresztlóce van. Mindkét fajnál 
díszesebb az ékes Sz. (G- ornata Bell.), melynek 
sárgás v. zöldes alapszínű teste nagy, szigetszerű 
és fehér szegéllyel-körülfogott sötét olajzöld fol
tokkal van díszítve és e foltok között borvörös 
vonalak ötlenek szembe. Leggyakoribb Argentíná
ban. A két előbbi fajnál kisebb. 

Szarvasbetegség, a lovak dermedésének (teta-
nusának) népies neve, mely azt jelzi, hogy a beteg 
nyaka az izmok görcsös összehúzódása következ
tében a szarvas nyakához hasonló, felfelé homorú 
ívet alkot. 

Szarvasbogár (Tjucanus cervtis L., állat), az 
ötlábtőízes bogarak (Pentamera) rendjébe, a Leme
zes csápúak családjába tartozó bogárfaj. Magyar
ország legnagyobb bogara, mely 80 mm. hosszúra 
is megnő. A hím erősebb, nagyobb, mint a nőstény 
és különösen az erős, szarvasagancshoz hasonló 
rágói által tűnik ki, ezért népiesen agancsár-nnk 
is nevezik. Négyszögletű fejő széles. Színe felül 
gesztenyebarna, alul fekete. Tölgyesekben él; 
rágóival a fiatal tölgyfák kérgét megsérti és a 
kifolyó nedvvel táplálkozik. Rendesen estefelé 
röpköd. A nőstény petéit korhadó tölgyfákba rakja 
melyben a pajor öt évig is elél. Azután földből és 
nyálkából tokot készít magának és abba bábozza 
be magát. Kártékony állat. 

Szarvasbőgés, 1. Szarvas. 
Sza,r\a,sbög'óly(Gej)henomifiarufibarbisNeig.T 

állat), a bögölyök (1. o.) egyik faja. 
Szarvasbőr, zsiradékkal cserzett bőr, 1. Irhás-

bőr. 
Szarvascímer, igy nevezik a falkavadászaton 

elfogott szarvasnak levágott és zöld gallyal fel
díszített jobb első lábát, melyet tisztelet jeléül 
nyújtanak át a vadásznak. 

Szarvascsiqa (Polycera, állat), a Hátulkopol
tyús csigák (Opisthobranchiata) rendjébe, a Csu-
paszkopoltyúsak (Nudibranchiata) alrendjébe tar
tozó csiga-nem. 10 faja ismeretes. Legközönsége
sebbek a foltos Sz. (P. ocellafa Ald.-Hanc.) és a 
sávos Sz. (P. qnadrilineata Thomps.); az előbbi 
10—20, az utóbbi 15—20 mm. hosszú s mind
kettő a Földközi-tengerben és az Atlanti-óceán
ban honos. 

Szarvascsőrü madár v. homrai (Bucercs, 
állat), 1. Szarvascsőrü mailarak. 

Szarvascsőrü madarak (Bucerotinae, állati, 
a Szalakóta-formájúak (Goraciifcrm.es) rendjcl:c 
tartozó Banka-félék (TJpupidae) családjának 
egyik alosaládja. Az idetartozó madaraknak leg
jellemzőbb tulajdonságuk hosszú, nagyon vastag, 
többé-kevésbbé hajlott, otromba csőrük, melyen 
szarvszerű kinövések vannak. Testük karcsú ; 
nyakuk aránylag hosszú; fejük kiesi; farkuk 
10 tollú, közepes vagy meglehetősen hosszú ; szár
nyuk rövid és kerek. Tollazatúk meglehetősen 
kis tollakból áll s hasukon levő tollaik szőrsze-
rűen foszlottak. Feltűnőbb bélyegük a csontvázu-

* -
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kat alkotó csontoknak és nagy csőrüknek meglepő 
könnyűsége. Mintegy 50 fajuk ismeretes, melyek 
Dél-Ázsiában, a Maláji szigeteken, Közép-és Dél-
Afrikában honosak. Legtöbb fajuk a szó szoros 
értelmében mindent evő. Sajátszerű a szaporodá
suk. A hím kotló párját tágas fnodvakba teljesen 
befalazza és csak akkora lyukat hagy a faodun, 
hogy az élelmet beadhassa a nősténynek. A kotoló 
nőstény addig marad igy fogságban, míg flókái 
kikelnek és repülésre elég fejletté válnak. 

Fajaik közül legismertebb az abesszíniai 
szarvas varjú (Bucorax abyssivicus Bodd.). 
Tollazata fényes fekete, csak a 10 elsőrendű evező-
tolla sárgásfehér s szeme csupasz környéke és 
torka igen élénk szinezetíí. Csőre roppant nagy, 
gyengén hajlott s a felső káva tövén rövid, de 
meglehetősen magas, előrehajló kinövése van. 
Teljes testhossza 113, szárnyhossza 57, farka 35 
cm. Északkelet- és Északnyugat-Afrikában honos. 
Dél- és Kelet-Afrikában s Angolában él a kisebb 
termetű kaffer szarvas varjú (Bucorax caffer 
Bocage), melynek arca és nyakának oldalsó részei 
vörösek s torka kék. A Sz. legkisebb képviselői közé 
tartozik a tok (Loplwceros erytlirorhynchus 
Tem.), melynek testhossza 46, szárnyhossza 17, 
farkhossza 195 cm. Afrika legnagyobb részében 
honos. Nyugat-Afrikában él a hatalmas henger
alakúkinövéssel eléktelenített cs6raGeratogymna 
atrata Tem., melynek fekete alapszíne bronz-
osillogású s farktollai fehér végűek és fejének 
csupasz részei kobaltkékek. Testhossza 85—90 
cm., miből 30—37 cm. jnt a farkra; csőre 21 cm. 
hosszú. Indiában a Sz.-at a homrai (Dichoreros 
[--Buceros] bicornis L.) képviseli. Uralkodó 
színezete fekete; nyaka .felső farkfedőinek csúcsa, 
hasa és farkfedői tobbé-kevésbbé tiszta fehérek. 
Szeme és csőrének felső kávája piros, alsó kávája 
sárga, hegye piros, töve fekete; lábai barnák. 
Testhossza 120, szárnyhossza 50—52, farkhossza 
44, csőrhossza 26 cm. s a rajta levő «szarvszerű 
kiemelkedés» 20 cm. hosszú és 8-5 cm. széles. 
A Maláji-félszigeten, Szumatra, Jáva és Borneo 
szigeteken honos a goge (Rht/tidoceros f=Buce-
ros] nnüulatus Shaw), mely arról nevezetes, 
hogy a csőrén levő szarvszerű kiemelkedésen a 
harántkiemelkedések a korral együtt számban 
gyarapodnak, ezért a bennszülöttek évjelző ma
dárnak is nevezik. Alapszíne fekete, zöldes fémes 
csillogással; csak a farka tiszta fehér s feje, 
tarkója gesztenyebarna, nyaka sárgásfehér. Test-
hossza 105 cm., melyből 32 cm. jut a farkára. 
Tenasserim déli részében, Malakkábnn, Borneó
ban és Szumatrában él a pajzsoscsörű madár 
(Bhinoplax vigil Forst.), meíynek csőrén mere
deken, pajzsszerűen kiemelkedő, elefántcsontra 
emlékeztető anyagból álló «szarva» van. Test
hossza 150, szárnyhossza 46, farkhossza 88 cm. 
Hosszú farktollai nagyon keresettek. 

Szarvasdisznó, a Bábirussa magyar neve, 
1. Bábirussa. 

Szarvasfácán (állat), 1. Fácánfélék. 
Szarvasi aggyú (sébum cervinum), faggyúféle

ség, mely s/4 részében szilárd állati zsiradékokból 
(tiisztearin és tripalmitin), tehát alkotásában a 
nini'hafaggyúhoz közel áll; rendesen egyéb állati 
zsiradékokkal hamisítják. 

Szarvas-félék (Cervidae, állat; 1. a képmellék-
letet), a Patások (Ungulata) rendjébe, a Páros-
ujiíiak (Artioda'tyla) alrendjébe tartozó emlős
állat-család. Karcsú, csinos, tetszetős termetű álla
tok. Arányos fejük előrefelé kihegyezett. Nyakuk 
erős. Törzsük hengeres. Farkuk rövid. Lábaik ma
gasak, feltűnően karcsúak s keskeny, hegyes pa
tákkal és jól fejlettálpatákkal vannak ellátva. Jel
lemző bélyegük a homlokcsont közvetetten folyta
tásán, a rózsatőnek nevezett csontnyélen ülö 
agancs, mely csak a pézsmaszarvasnál (Moschus) 
és a vízi szarvasnál (Hydropotes) hiányzik (1... 
Agancs). Akihalt ősszarvásoknál az agancs hiány
zott. A ma élőknél a tarándszarvas kivételével 
csak a hímeken van meg. Szarv (1. o.̂  a szarvasoknál 
sohasem fordul elő. Felső szemfoga rendszerint 
minden szarvasnak van s e fogak egyes fajok hím
jein tekintélyes nagyságra növekedhetnek. Fog-

0 1 3 3 
képletük g. Legalább az első zápfog a. 
felső és az alsó állkapocsban rövid koronájú. 
Csontvázuk egyéb sajátságai közül még ki kell 
emelnünk, hogy amíg a két főujj mellett mind 
az elülső, mind a hátulsó lábakon rendpsen egy-
egy szélső ujj is van, a nekik megfelelő kézközép-,, 
illetőleg lábközépcsontnak csak az alsó vagy a 
felső vege van kifejlődve. A könnycsont külső 
oldalán többnyire mély szemelőtti gödör (foss:v 
lacrymalis) van, melyben a bőrnek egy mirigyes,, 
sajátszerű illatú, nyúlós nedvet kiválasztó redője 
foglal helyet. A könnycsatorna a szemgödör-
peremének belső oldalán kettős szájadékkal nyílik-
A most említett arcmirigyek a párzás idejében a 
legfejlettebbek és működésük a nemi élettel áll 
összefüggésben. Az arcmirigyeken kívül a Sz.-nek 
végtagjaik két főcsülke közt is vannak nagy mi
rigyeik, melyekarra valók, hogy átható, jellemző 
szagú váladékuk a földre kerülve megkönnyítse 
a nemek összetalálkozását. A lábszáron vagy a 
láb fölött is lehetnek hasonló működésű mirigyek, 
melyeknek helyét gyakran az általános színezettől 
eltérő szinű szőrpamat jelzi. A belső szervezetük, 
jellemvonásai közül fontos, hogy a pózsmaszarva-
sok kivételével a többi Sz.-nek nincsen epehólya-
gnk. Csak növényi táplálékkal élnek. A mező- és 
erdőgazdaságnak nagy károkat okoznak. A Sz.. 
nőstényei évenkint csak egyszer, egy v. ritkán 
két borját ellenek. A jávorszarvas és az őz néha 
három borját, sőt a kínai vízi szarvas gyakran. 
4—6 borját ellik egyszerre. 

A Sz. ma minden földrészen, minden éghajlat 
alatt, a síkságokon éppen úgy, mint a hegysége
ken, a szabad területeken, mint az erdőségekben 
el vannak terjedve. Csak Ausztráliában és Afriká
ban az Atlasztól délre hiányzanak. Tartózkodási 
helyüket egyébként évszakok szerint változtat
ják. Mindnyájan társas állatok s némelyik faj 
nagy csordákban összeverődve él. Java részük, 
éjjeli állat. Fajaikat két alcsaládba osztjuk : 

1. alcsalád: Pézsmán zarvasok (Moschinae). 
Agancsuk és arcmirigyük hiányzik, ellenben epe-
hólyaguk van. Idetartozik a tatár pézsmaszarvas-
(Moschus moschifenis L.). 

2. alcsalád: Igazi szarvasok (Cervinae). A 
kínai vízi szarvas (Hydropotes) kivételével 
agancsuk van, azonkívül van arcmirigyük és 
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-epehólyaguk hiányzik. Idetartozó fontosabb ne
meik és fajaik: 

a) Vízi szarvasok (Hydropotes). Kelet-Kíná
ban honosak. Legismertebb fajuk a kb. muntyák-
szarvas nagyságú suta víziszarvas (Hydropotes 
inermis Swinh.). 

b) Özek (Capreolus). Ismertebb fajai a közön
séges öz (G. capreolus h.), az ázsiai öz (G. pyrar-
gus Pali.) és a mandzsúriai öz (C. mantschuri-
cus Noack). L. Oz. 

c) Amerikai szarvasok (Odocoileus). Elterje
désük csupán Amerikára szorítkozik, a 60. É.-i 
szélességi foktól Patagoniáig. Az őzekhez hason
lítanak. Nevezetesebb fajaik: pampaszi szarvas 
v. guazuy (O. [Blastoceros] bezoarticus L. = 
Óariacus campestris P. Cuv.), iszapszaryas (0. 
IDorcelaphus] dichotomus 111.), virginiai 
-szarvas (0. [Odocoileus] americanus Erxl. = 
Cariacus virginianus Bodd.), hosszúfülű- vagy 
szamár-szarvas (O. fütelaphus] hemionus'R&f.). 

d) Andesi szarvasok (Hippocamelus). Dél-
Amerikában, a Kordiüerákban honosak. Egyszerű, 
nyársas agancsaik vannak. Két fajuk ismeretes: a 
huemul (H. bisulcus Mol. =- chilensis) és & perui 
szarvas (H. antisiensis Orb.). 

e) Nyársas szarvasok (Mazama). Kis termetű, 
Dél-Amerikában honos szarvasok, melyeknek 
agancsa csak két egyszerű agancstörzsből áll, 
melyek tövüknél meglehetős vastagok, majd meg-
Tékonyodnak és éles hegyben végződnek. Legis
mertebb fajuk a vörös nyársas szarvas (Ma-
.zama rufa P. Cuv. = Cariacus rufus 111.). 

f) Törpe szarvasók v. Pudu-szarvasok (Pudu). 
_A. szar vasfélék legkisebb képviselői. Dél-Amerika 
Ny.-i részében honosak. Legjellegzetesebb faja 
•u mindössze Sí cm. vállmagasságú csilei 
törpeszarvas (P. pudu Mol. = Pudua humilis 
-Beunet). 

g) Jávorszarvasok (Alces). A Sz. óriásai. Jel
lemzők a kis rózsatőből hengeres alappal kinövő 
és azután lapátokká szétterülő agancsai, melye
ken sem szembog, sem jégbog nincsen. Nevezete
sebb fajai: az amerikai jávorszarvas (Alces 
-americanus Járd.), az óriás jávorszarvas (Alces 
ifigas Mill.) és az európai jávorszarvas (Alces 
alces L. = Alces machlis Ogilby). L. Jávor
szarvas. 

h) Tarándszarvasok v. rénszarvasok (Rangi-
fer). Mindkét ivaruk agancsos. Termetük meg
lehetősen otromba; lábaik aránylag alacsonyak; 
farkuk igen rövid. Az ó- ós újvilág E.-i erdőségei
ben és tundráiban honosak. Legdélibb elterjedési 
pontjuk az Uraiban az 52., Grönlandban a 75. és 
-a Spitzbergákban a 81. szélességi fokig terjed. 
Ismertebb fajai: a finn tarándszarvas (R. fenni-
•cus Lönnb.), a szibériai tarándszarvas (R. sibi-
ricus Murray), a karibu (B. caribou Gm.), 
a hegyi tarándszarvas (R. montanus Set. 
Thoinps), a közönséges tarándszarvas (R. taran-
dus L.). 

i) Muntyákszarvasok (Muntiacus). Agancsaik 
félolyan hosszúak, mint a fejük s rózsatövük 
nagyon hosszú, körülbelül akkora, mint az agan
csuk., A felső szemfogak a hímeken erősen fejlet
tek. Általában kis termetűek. Kelet- és Délkelet
ei zsiában honosak. Pontosabb fajaik: a kínai bó

bitás szarvas (M. [Elaphodus] michianús 
Swinh.; kis szarvai szőrbóbitába teljesen el van
nak rejtve) és az indiai muntyákszarvas (M. 
[Muntiacus] muntjac Zimm. = Cervulus munt-
jac Zimm.). 

j) Ruzaszarvasok (Rusa). Agancsukon, mely 
csak a hímeket díszíti, a szembogon kívül csak 
egy villaág van, vagyis agancsuk a hatos fo
kon megáll. Tükrük nincsen. Nyakukat és mellü
ket gyakran erősen fejlett sörény övezi. Farkuk 
aránylag hosszú és durva szőrrel gazdagon fedett. 
Felső szemfogaik, ha megvannak, kicsinyek. Az 
orientális régió lakói. Nevezetesebb fajai: az 
axis-szarvas vagy pettyes szarvas (R. [Axis] 
öKrisErxl.= Gervus axis Erxl.), a disznószarvas 
(R. [Hydaphus] porcinus Zimm. = Gervus por-
cinus Zimm.), a számbárszarvas (R. [Rtcsa'l 
unicolor Bchst. = Gervus Aristotelis Cuv.), a 
sörényes szarvas (R. [Rusa] hippelaplms Cuv. 
= Gervus hippelaphus Cuv.). 

k) Mocsári szarvasok (Rucervus). Hasonlíta
nak a ruzaszarvasokhoz s ugyanott fordulnak is 
elő, de agancsuk törzse kissé lapított és nagyobb 
mértékben görbült 8 szemboga a törzszsel tompa
szöget alkot, a törzs pedig villásan elágazik s az 
ágak szintén kettéoszlanak. Pajai: a barazinga 
(R. duvauceli Cuv.) és a lantosszarvas (R. [Pa-
nolia] eldi Guthrie). 

1) Szikaszarvasok (Pseudaxis). Agancsuk 
rendesen nyolcas, kivételesen tizes. A jégbog 
hiányzik. Nyakukat sörény díszíti. Kelet-Ázsiában 
honosak. Észak-Kínában, Mandzsúriában és Japán
ban számtalan fajtában ól a közönséges szika-
szarvas (P. sika Temin, Schl.) és Mandzsúria É.-i 
részében Dybowski szarvasa (P. hortulorum 
Swinh.). 

m) Dámszarvasok (Dáma). Legfeltűnőbb bé
lyegük az alul hengerded kétágú agancsuk, mely 
fölül szególybogas, meghosszabbodott lapáttá szé
lesedik. A szegélybogok felfelé és hátra irányul
nak. Legismertebb képviselője: a dámszarvasv. 
dámvad (D. dáma L. = Gervus dáma L.). 

n) Nemes szarvasok v. gímszarvasok (Gervus). 
Fajaira jellemző a jégbog (vendégág) megléte és 
az agancstörzs hengeres volta. Mindnyájan jól 
megtermett, tekintélyes állatok. Agancsaikon 
számos bog van, melyek közül azonban legalább 
három előrefelé néz. Nyakukat sörény övezi. 
Észak7Afrikában (a Szaharától É.-ra), Európában, 
Kis-, Észak- és Közép-Ázsiában, továbbá Eszak-
Ámerikában honosak. Elterjedésük É.-i határa a 
fák elterjedésének határával esik egybe. A nemes 
szarvasok mindnyájan annyira közel rokonok, 
hogy fajaik keresztezéséből szaporaképes korcsok 
származnak. Fontosabb fajaik: nemes szarvas v. 
gímszarvas (C. elaphus L.), wapiti (C. canaden-
sis Erxl.), Tliorold szarvasa (C. albirostris 
Przw.), sárgafarcsíkú szarvas (C. Xanthopygos 
A. M.-E.), tibeti szarvas (C. walliclii Cuv.), kas-
mirszarvas (C. cashmirianus Fitz.) és maral 
(G- maral Ogilb.). 

Szarvasgede, kisk. Nógrád vm. sziráki j.-ban, 
(1920) 715 magyar lak. 

Szarvasgomba (növ.). így nevezik az ágas-bogas 
Clavariákat(l. o.), de még inkább a föld alatt termő 
gumós gombákat. A kereskedelem útján forga-

Amely szó S« alatt nincs meg, S alatt keresendő 1 
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lomban levő Sz. mind földalatti gumós gomba. 
Fekete Sz.-nak nevezik a Tuber-itAQ&ot, amelyek 
kérge fekete, fehér Sz.-nak yeAig&Choiromyces-t, 
amelynek kérge világos színű, sárgásbarna. Vala
mennyi spórái a gumó belsejében jönnek létre, 
apró tömlőkben. Nevezetesebb fajok: a Tvber 
melanosporum (fekete Sz., trifla, trifola, képét 1. 
a Gombák cikk 1. tábláján); a Tvber brumale, a 
Tuber aestivum (nyári Sz., földi kenyér) és a 
Choiromyces meandriformis (fehér Sz.). Mind
annyi ehető. Hazánk több pontján gyűjtik. Helyen
ként kutyával v. sertéssel kerestetik fel. A Sz. 
szerkezetét a Gombák cikk IV. táblájának 1. képe 
ábrázolja. A részletekről bő felvilágosítást nyújt 
Hollós L.: Magyarország földalatti gombái c. 
müve. 

Szarvasgyökér (n8v.), 1. Tordylium. 
Szarvasháza, kisk. Bereg vm. alsóvereczkei 

j.-ban, (1910) 754 rutén, magyar ós német lak. (Tr. 
€s.-Szl.) 

Szarvashívó, olyan eszköz, mellyel a vadá
szok a hímszarvasnak a párzásban hallható hang
ját, bogosét utánozzák, hogy ezáltal lövésre csal
ják a vadat. A Sz.-t ökörszarvból, esetleg nagyobb 
kagylókból készítik v. tölcséralakú fa- és bádog-
trombitákkal utánozzák a bőgést. 

Szarvaskend, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban, 
<1920) 689 magyar lak. 

Szarvaskerep (nSv.), 1. Lotus. 
Szarvas kígyó (Gerastes. állat), 1. Szarvas 

vipera. 
Szarvaskő, l.kisk. Heves vm. egri j.-ban, (1920) 

552 magyar lak., vasútállomás, távíróval, u. p. 
Eger. A szép völgyben fekvő község felett magas 
meredek sziklán épült Sz. vára; ma romokban 
hever, ezt a várat az egri püspökök építtették az 
1261 ós 1333 közti időben; sorsa mindig az egri 
vártól függött. 1565-ben az országgyűlés elren
delte a vár lerombolását, de ez nem történt meg. 
1596-ban, midőn Eger elesett, a Sz.-i várőrség 
Gál János várnaggyal együtt rémületében a várat 
odahagyta, melyet azután a törökök elfoglaltak 
•ós 1687-ig birtok, amidőn az Egerrel együtt 
visszavétetett. A török uralom megszűnte után a 
vár még egy ideig fennállott, de a XVIII. sz. 
harmadik tizedében elpusztult. A Eákóczi-féle 
felkelés lezajlása után II. Rákóczi Ferencnek 
atyai barátját és bizalmas tanácsadóját, Telekessy 
István egri püspököt, a bécsi kormány Sz. várá
ban tartotta huzamosabb időn át fogva. A község 
díszes templomát és az Egerből Szarvaskőn át 
Apátfalvára vezető gyönyörű műutat Pyrker 
László érsek építtette 1845. — 2. Sz- (Nagy- és 
Kis-) hegy, 1. Kőszegi hegység. 

Szarvaskút (Olenyova), kisk. Bereg vmegye 
szolyvai j.-ban, (1910) 376 rutón és német lak., jó 
égvényes konyhasós-vasas savanyúvízzel, mely 
kereskedelembe is kerül s üdítő italul szolgál. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szarvaskutya, skót szálkásszőrü agár (High-
land Daerhound), melyet a szarvas üzésére hasz
nálnak. 

Szarvaslak (Rogasevci), kisk. Vas vm. mura
szombati j.-ban, d'910) 526 vend és magyar lak. 
(Tr. SzHSz.) 

Szarvas lunda (állat), 1. Alkafélék. 

Szarvasmarha (bos taurus L.; 1. a képmel
lékletet), a tulokfélék (bovina) családjába tartozó 
üresszarvü, páros ujjú kérődző állat. Fejét rend
szerint szarvak ékesítik, az orrnyilasok között a 
felső ajakon csupasz, mirigyes bőrrészlet van: a 
szutyak v. fényszáj. A nyak rövid, torokéle bőr-
lebennyel ellátott. Az alsó sorban elhelyezett met
szőfogak száma 8, a zápfogaké 24. A gyomor ösz-
szetett. A farok bojtos. A lábak két ujjban (csü
lök) végződnek, melyeket szarutok vesz körül, 
azonkívül a boka két durványos ujjal (fattyu-
csülök vagy füköröm) van ellátva. A fejlett tej
mirigy vagyis tőgy négy valódi bimbót és 2—4 
fattyubimbót visel. 

A tulokféléket négy csoportba osztják: 1. a va
lódi marhák (taurina), 2. bisontinák (yak, gaur, 
gayal, zebu, banteg), 3. bölények (bisontina) és 
4. bivalyok (bubalina) csoportjába. A képlékeny 
antilópoiktól először a bivalyok származtak, ké
sőbb a bölények, végül pedig a taurinák váltak 
ki. A törzsfejlődés közben a koponya jellegzetes 
átalakuláson ment keresztül, amennyiben a kez
detben el gömbölyödő koponyán utóbb a nyakszirt-
és homlokcsontok jellemző szögeilése vagyis a 
fejéi keletkezett. 

A Sz. igen régi háziállat. A domesztikálast 
Ázsiában, utóbb Európában végezték. Az ázsiai 
marhák Keller szerint a bantegtől (bos sondaicus) 
származnak, mások szerint a vadős ismeretlen és 
mindezek szerint kihalt. Az európai eredetűek 
őséül a XVI. században kipusztult őstulkot (bos 
primigenius) tekintik. A fejalakulás és szárma
zás alapján az Európában tenyésztett Sz.-kat: 
1. a primigenius (bos taurus primigenius), 2. a 
nagyhomlokú (bos frontosus), 3. a rövidszarvú v. 
borzderes (bos brachyceros), 4. a rövidfejű (bos 
brachycephalus) és 5. a szarvatlan (bos akeratos) 
marhák fajtacsoportjába osztják. A primigenius 
marhák ismét két csoportra oszlanak ú. m. a sík
sági v. podoliai és a lapály marhákra. Előbbieket 
Délkeleteurópában (magyar marha), a lapály-
marhákat Északnyugateurópában (hollandi marha) 
tenyésztik. A borzderes fajták főképen az Alpok
ban ismeretesek (svájci barna marha, ausztriai 
borzderesek). A frontosus marhák főképviselője 
a svájci tarka (simmentali) marha, A rövidfejű 
fajták (duxi, zillertali, pustortali, pinzgaui, voigt-
landi stb.) szigetenként Középsőeurópában, végül 
a szarvnélküliek a brit szigeteken, a Skandináv-
félszigeten ésEszak-Oroszországbanfordulnak elő. 

A hím állatot bikának, a nőstényt üszőnek, ha 
már borja volt tehénnek, az újszülöttet borjúnak, 
a fiatalt növendékmarhának, az ivarmirigyeitőí 
megfosztott hímet tinónak, ha jármozott, ökör
nek, a hízott marhát göbölynek nevezik. A vem-
hesség időtartama 91/,; hónap, vagyis 285 nap. 
A tehén rendszerint egy magzatot hoz a világra, 
de ikerellések is előfordulnak. 

A világ fontosabb állattenyésztő államai 310 
millió Sz. felett rendelkeznek, A Sz.-tenyésztés 
közgazdasági szempontból a legfontosabb állat
tenyésztési ágazat, mivel hazai Sz.-állományunk 
nagyobb értéket képvissl, mint a lovak, juhok és 
sertések együttvéve, továbbá mivel a Sz. húsa a 
legkeresettebb, igásereje a legolcsóbb és a leg
jobb trágyát szolgáltatja, A Sz.-tenyésztési termé-

fíá'ai iVttyy f>exil;ontl XVII. Möi. 
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keink nemcsak a hazai szükségletet fedezik, 
hanem részben külföldi kivitelre is kerülnek. 

Sz-fajták. Hazánkban a múlt század közepéig 
majdnem kizárólag a magyar marha volt elter
jedve, melyet mindenekszerint honfoglaló őseink 
hoztak be magukkal. Az utolsó néhány évtized 
óta Sz.-állományunk lényegesen megváltozott, 
mivel a magyar fajta rovására nyugateurópai 
szines marhák terjedtek el. 

A magyar marha a podoliai primigenius fajta
csoport legjellegzetesebb és legértékesebb képvi
selője. Marmagassága 130—146 cm., az élősúly 
340—860 kg. között ingadozik. A szineződés a 
világos ezüstszürke és a sötét rigószín között 
változik; a tehenek rendszerint világosabb színűek, 
mint a bikák. A bőr szürkés festékanyagot tartal
maz, a szutyak, szarvak hegye, a csülkök szaru
tokja és a farokbojt feketés. A külső testalkaton 
későn fejlődő, durva szervezetű, élénk vérmérsék
letű igás marha jellege jut kifejezésre. A fejen a 
hatalmasan fejlett szarvak tűnnek elő. A tarkó 
és a jároméi erős, a lebernyeg fejlett és fodros. 
A hát és az ágyék keskeny, a far hátrafelé el
hegyesedő. A tőgy gyengén fejlett (gulyatőgy). 
A végtagon felső része mérsékelten izmolt, alsó 
része szikár és száraz. Elül térdesség és francia
állás, hátul tehénállas gyakori. A bőr szilárd, 
kemény tapintató, vastag és nehezen ráncolható. 
A szőr rövid, szálkás és durva. A magyar fajta 
ökrei a világ legjobb igás állatai: serények, győ-
zősök, edzettek, szívósak ós kisigényüek. Az erő
termelés mellett a húshasznosítás is figyelmet 
érdemel; a rendszerint öregebb korban hizlalt 
magyar marhák finom rostú, jó minőségű leves
húst szolgáltatnak. A tájhasznosítás gyenge ; az 
évi tejhozam átlag 750—800 1. A tej 4-16% zsírt 
tartalmaz. 

Sz.-állományunk több mint 3/s részét nyugati 
származású, szines marhákkal átalakított alla
tok formálják. B téren a svájci vöröstarka mar
hának (1. Simmentali marha) jutott a legfonto
sabb szerepe, minthogy segítségével a hazai 
vöröstarka táj fajták keletkeztek, minők a bony
hádi, vasmegyei, mosoni, soproni, kiskárpáti, 
nógrádi stb. táj fajta, melyek többé-kevésbbé a 
simmentali marhára emlékeztető, középkorán fej
lődő, hármashasznositású állatok. Évi tejhozamuk 
átlagban 1800—2200 1., hízóképességük igen jó, 
kiváló pecsenyehúst szolgáltatnak, vágósúlyuk 
kedvező és végül igázásra is jól felhasználhatók. 
Az ország északi és délkeleti részében a pinzgaui, 
szabályos vöröstarka marhát használták fel a 
nemesítő keresztezésre, északkeleten pedig borz
deres bikák (oberinntali, montafoni) és a mo
kány marha keresztezéséből borzderes marhák 
tenyészkerülete létesült. 

A Sz. tenyésztése, takarmányozása és hizla
lása. A magyar marhát többnyire gulyákban 
tenyésztik. Az üszőket 3—4 éves korban anya
gulyába osztják, melyet elegendő számú (25—30 
anyára egy) bikával látnak el. A bikák kora 
Tavasztól aratásig maradnak a tehenekkel együtt. 
A teheneket átlag 12, a bikákat 7—9 éves korig 
használják a tenyésztésre. Az elles kora tavasz-
szal történik és a borjuk késő őszig a tehenekkel 
maradnak, melyeket rendszerint nem fejnek, 

hanem az összes tejet a borjúnak hagyják. A gulya-
beli marha alig kerül istállóba, nyáron éjjel-nappal 
legel, télen pedig nyitott akiokban szabadon jár 
és szénán, szalmán és kukoricaszáron telel. A fel
nevelés eme módja veti meg alapját a magyar 
marha szívósságának és edzettségének. 

A vegyeshasznú, középkorán fejlődő színes-
marhákat már 1*/,—21/i éves korban veszik a 
tenyésztésbe. A folyató teheneket egész éven át 
kézből hágatják, de a borjazás zömét lehetőleg a 
téli hónapokra teszik a nagyobb tejhaszon miatt. 
A borjú az első három hót alatt csak anyatejet 
szopik, később szénát és abrakot (zab) is kap. 
A szopós borjú napi tejszükséglete az élősúly 
'/7 részének felel meg. A levágásra szánt borjukat 
4 hetes korban értékesítik, a felnevelésre valók 
körül az üsző- ós tinóborjukat 3, a bikaborjukat 
pedig 4—5 hónapos Korban választják el. A válasz
tott borjuk nyáron lehetőleg legelőt, télen szénát 
és fehérjedús abrakot kapnak. A 2. évben a legelő-
járás szintén kívánatos és a téli takarmányozás 
közben több szalmát és vizenyős takarmányt lehet 
a növendékmarhákkal értékesíteni. A tehenek az. 
életbentartó takarmányon (1000 kg.-ra naponta 
0-5 kg. em. fehérje és 5*2 kg. keményítőérték) 
felül a produkált tejjel arányos termelőtakarmányt 
igényelnek. A tehén 11. tejet kb. 50 gr. fehérjéből 
és 200 gr. keményítőértékből tud termelni, vagyis 
fehérjedús takarmányra tart számot. A nyári 
takarmányozás lehetőleg legeltetésre, a téli pedig 
vizenyős takarmányfélék etetésére támaszkodik. 
A legeltetésnek hygienes szempontból a gümőkór 
elleni küzdelemben értékes szerepe jut. Jármo* 
ökröket a végzett munka arányában kell etetni 
(1000 kg. élősúlyra naponta 7-4—12-8 kg. kemé
nyítőérték) ; minthogy az erőkifejtő állat fehérje
szükséglete nem nagy, a takarmány fehérjetar
talmát nem kell különös figyelemben részesíteni. 
Az ökröket nyáron kaszált zöldtakarmánnyal (fő
leg csalamádé), esetleg kevés abrakkal, télen vize
nyős- és szálastakarmánnyal, szükség esetén még 
abrakkal is etetik. 

A Sz.-hizlalás gazdaságilag és gyárakkal (szesz-, 
sör-, cukor- és keményítőgyár) kapcsolatosan űzött 
foglalkozás. Minthogy a marhát teljes korban ve
szik a hízóba és mivel a kifejlődött állat a hizla
lás közben főképen testzsírt termel, ennek folytán, 
a hlzómarha takarmányadagjában annak meg
felelő testzsírképző hatása, vagyis keményítő
értéktartalma a legfontosabb dolog. 1000 kg. élő
súlyra naponta 14*5 kg. keményítőérték a leg
helyesebb adag, mely leggazdaságosabb hízást 
eredményez. A gazda rendszerint csak akkor hiz
lal, ha felesleges takarmányát piacképes áruvá 
akarja változtatni, vagy ha trágyára van szüksége. 
Hízóba fiatal, de kifejlődött vagy pedig mustra mar
hákat szokás fogni. Nálunk a vöröstarka hazai táj
fajtájú ökrök a leghizodalmasabbak. A megfelelő 
takarmányozáson kívül fontos dolog, hogy a hízó
állat sokat feküdjék (tiszta alom), az istálló hűvös 
legyen és hogy kellő nyugalmat biztosítsunk. Az 
5—11 hónapig tartó hizlalás alatt a hízóállatok 
1000 kg. élősúlya naponta kb. 2—3 kg. súlygya
rapodásra tesz szert A hizlalás lehet nyári és 
téli. A nyári hizlalás egyik módja a legeltetés, jó-
minőségű, bőséges legelőn a Sz.-k feljavíthatok. 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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Istállón züldtakarmánnyal és abrakkal szokás 
nyáron hizlalni. A téli hizlalás alkalmával vize
nyős takarmányféléket vagy gyári hulladékokat, 
szálas takarmányt és abrakot etetnek a hízó-
marhákkal. 

Irodalom. Tarnay, A Sz. és tenyésztése, Budapest 1901. 
Cselko, Sz.-tenyésztés, Budapest 1908. Balogh, A borjú ter
mészetes és mesterséges táplálása. Monostori, A 8z.-
tenyésztés alapvonalai 4. kiad., Budapest 1908. Kovácsy, 
A Sz. tenyésztése. (Köztelek olcsó könyvtára 1909). Pusch. 
Die Beurteilung des Rindes, Berlin 1910. Werner, Rinder-
zucht, Berlin 1913. 

Szarvasmoha (nBv.), 1. Lycopodiaceae. 
Szarvasnyelv (növ.), 1. Maphoqlossum. 
Szarvasnyelvfi ifi (nöV.), 1. Scolopendrium. 
Szarvasok (illat), 1. Szarvasfélék. 
Szarvas okoskodás, 1. Következtetés és Di

lemma. 
Szarvaspatak (Górna), kisk. Alsó-Fehér vm 

verespataki j.-ban, (1910) 785 román lak. (Tr. R.) 
Szarvasrét, kisk. Bereg vm. latorezai j.-ban, 

(i9io) 394 rutén és német lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szarvas-szakáll, a hímszarvas nyakán különö

sen a párzás ideje táján kinőtt hosszú sörényűek 
a vadászneve, melyből a kalapdíszt szokták csi
nálni. 

Szarvas széksófű (nov.), 1. Salicornia-
Szarvas-tetűlégy (Lipoptena cervi L., állat), 

a Bábtojó legyek (Pnpipara) családjába tartozó 
tetülégy-faj, mely őszig, míg szárnya van, külön
böző madarakon élősködik s párosodás után elhul
latja szárnyát és a szarvasra, dámvadra, őzre v. 
vaddisznóra megy át s ott élősködik. 

Szarvas tüskekabóca (állat), 1. Centrotus. 
Szarvastyúk (állat), l. Ceriornis. 
Szarvas üllő, 1. Üllő. 
Szarvas vadkan (állat), a Bábirussa (1. o.) ma

gyar neve. 
Szarvas varjú (Bucorax, állat), 1. Szarvas-

csörű madarak. 
Szarvas vi-peta. (Cerastes, állat), a Vipera-félék 

családjába tartozó mérges kígyó-nem, melyet 
apró, félholdalakú, a szájorr peremén oldalt fekvő 
orrlikairól és a parányi szemek fölött elhelyez
kedő, de néha hiányzó tüskealakú szarvszerü 
kiemelkedéseiről, főleg azonban a test oldalain 
ferde irányban álló pikkelyekről és a pikkelyek 
hegyeit nem érő, rövid ormós kiemelkedéseiről 
könnyű felismerni. Legismertebb faja az Észak-
Afrikában honos Sz. (G. cornutus Forsk.). Alap
színe hoinokszinűen sárgásbarna, melyen a mns-
trázatot sötétebb barna v. vörösesbarna, csaknem 
négyszögletes vagy kerekded, néha elmosódott 
harántfoltok alkotják, melyek hat hosszanti sor
ban helyezkednek el. A szem alatt sötétbarna sáv, 
a fej közepén világos barnássárga csík ötlik 
szembe. 60—65 cm. hosszúra nő meg. 

Szarvasy Imre, kémikus, szül. Budapesten 
1872. Felsőbb tanulmányait Budapesten végezte. 
1894-ben a műegyetemen vegyészi, 1896. a tud. 
egyetemen fii. doktori oklevelet szerzett; 1894— 
1897. a műegyetemen tanársegéd volt, majd kül
földi tanulmányútja után 1899. műegyetemi ad
junktus, 1900. magántanár, 1902. rendkívüli, 1905. 
rendes tanár lett. 1910-ben a M. Tud. Akadémia 
levelező, 1922. rendes tagjául választotta, ugyan
csak a Szt. István Akadémia is. Nagyszámú elek

trokémiai és a kémiai ipar más ágaiba vágó érte
kezései különféle szakfolyóiratokban jelentek meg. 

Szarvaszó (Sarasau), Máramaros vm. szigeti 
j.-ban, (i9io) 1152 román és magyar lak. (Tr. E.) 

Szarvkő (ásv.) a. m. szarukő, 1. Kvarc. 
Szarvkő (Hornstein), nagyk. Sopron vm. kis

martoni j.-ban, a Lajta-hegység tövében, (1920) 
2499 horvát, német és magyar lak. Közelében egy 
alacsony hegy tetején Szarvkő várának (1. o.) 
romjai látszanak. (Tr. A.) 

Szarvkő vára, a sopronmegyei Szarvkő nagyk. 
mellett egy alacsony hegyen romjaiban hever. 
Róbert Károly korában építtette Laczkfl István a 
németektől általa visszafoglalt Sár- v. Lajta-he^ 
gyen. 1364-ben már a Volfartiak tulajdonából a 
Kanizsaiik birtokába megy át. Idegen kézre ke
rülvén, ü l . Frigyes római császár Pottendorfer 
Györgynek adományozza. 1486-ban Mátyás király 
Graffnecker Ulriknak adja, de már 1491. a béke
szerződés értelmében n. Ulászló ismét III. Frigyes 
császárnak adta át a rombadőlt várat a hozzátar
tozó nagy uradalommal együtt. 1590-től a báró 
Stoczing-család tulajdona 1650-ig, midőn gr. Ná-
dasdy Ferenc, mint a Kanizsaiak jogutóda 160,000 
forintért magához váltotta. Nádasdy 1671. hűt
lenség címén lefejeztetvén, Sz. gr. Windischgratz, 
majd Széchenyi György érsek és gr. Althan Mi
hály kezére került, kitől hg.Es+erházy Pál nádor 
265,000 forintért szerezte meg, s máig is az 6 
családjának birtokában van. (Tr. A.) 

Szarvművek (ném. Hornwerke), az állandó erő
dök egyik része; a szegély előtt levő pontok meg
szállására szolgálnak és a fő szegéllyel hosszú 
vonalakkal vannak összeköttetésben. Ezek a mű
vek egy vagy két homlokzatuak és többnyire 
még más külmüvekkel, mint: ravelin, ravelin-
réduits, födözött úttal láttatnak el. 

Szarvorrú (Rhinoceros, állat), 1. Minocerosz-
félék. 

Szarvorrú bogár (Oryctes nasicornis L., állat), 
1. Tülkös bogár. 

Szarvorrú-félék (állat, Nasicornia), a Rino-
cerosz-f élek elavult helytelen neve. L. Rinocerosz-
félék. 

Szarvorrú madarak (Bucerotinae, állat), 1. 
Szarvascsörü madarak. 

Szasszafrasz-olaj, 1. Sassáfras-olaj. 
Szasszandra, hajózhatatlan folyó a francia 

Elefántcsontpart afrikai gyarmaton. 
Szasszanidák, perzsa uralkodóház, melyet Ar-

desir Babegán Szasszán fia, görögös nevén IV. Ar-
texerxes alapított Kr. u. 226-ban. A szasszanida 
dinasztia egyike volt Perzsia legjelesebb uralkodó 
családainak.AszasszanidacsaláduralmánakOrnar 
khalifa arabjii vetettek véget a kadeziai csatá
ban 636. és a nehavendiben 642., legyőzvén a 
perzsa hadsereget V. ö. Justi, Geschichte des 
altén Persiens (Berlin 1879). L. még Perzsia. 

Szasszaparilla-gyökér, 1. Szarszaparilla-
gyökér. 

Szasszonöv, Szergej Dimttrijeincs, orosz ál
lamférfiú, szül. Rjazán kormányzóságban 1860 
júl. 29. Az orosz külügyi hivatalban működött 
1883 óta, majd a londoni és vatikáni orosz követ
ség tagja volt. 1906-ban kinevezték vatikáni orosz 
követnek, 1909. Izvólszkij külügyminiszter első 
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segéde, inajd 1910 Őszén annak utóda lett. Az orosz 
nacionalista irány és az angol-szövetség híve volt 
vezető állásában s főrésze volt Szerbia pártfogá
sával az 1914-iki világháború előidézésében. A 
dumában sok ellensége volt, Anglia meg súlyos 
pénzügyi követelésekét "támasztott Oroszország
gal szemben, miért is 1915'őszén lemondott, de a 
cár nem fogadta el lemondását. Ámde helyzete 
1916. még tarthatatlanabbá vált, s július 23. meg
bukott. 1917-ben londoni nagykövetté nevezték 
ki, de a forradalom kitörése után ezt a kinevezést 
az új orosz kormány megsemmisítette. 1918-ban 
Denikin és Kolcsak képviselője volt Parisban, 
azután mint magánember visszavonult Prágába. 

Szasszulics, Vjera, orosz f orradalmárnő, szül. 
1853., inógh. 1919 júl. 3. Már mint tizenhét éves 
leány szövetkezett a nihilistákkal s egyideig fog
ságot is szenvedett. Hírre akkor kapott, mikor 
1878 febr. 5. halálosan megsebesítetteTrepo v Fedor 
pótervári rendőrfőnököt, mert ez megkorbácsol
tatta Bogoljubov diákot a fogházban. Az esküdt
szék 1878 ápr. 11. fölmentette, s mielőtt a rend
őrség újra elfoghatta volna, Svájcba sikerült me
nekülnie. Svájcban többedmagával megalapította 
az első orosz szociáldemokrata szövetséget; Ple-
chanovval és Leninnel együtt munkatársa volt 
az Iszkra c. lapnak. Az utóbbi években a mense-
vista párthoz húzott, tehát ellenlábasa volt Lenin
nek, de a forradalmi harcban már nem vett részt. 

Szasszyk-kul, belsőázsiai tó, 1. Ala-kul. 
Szász (Sás), kisk. Pozsony vm. somorjai j.-ban, 

1910) 330 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szász, 1. Béla (idősb), költő és műfordító, 

idősb Szász Károly üa, szül. Nagyenyeden 1840 
ápr. 23., megh. Kolozsvárt 1898 júl. 7. Tanul
mányait Németországban befejezve, nagyobb kül
földi utat tett; hazatérve Marosvásárhelyt, majd 
Kolozsvárt tanított filozófiát, előbb a ref. főiskolán, 
1872 óta az egyetemen. Marosvásárhelyt a Szé
kely Hirlap-ot (1869—70), Kolozsvárt a Kelet-et 
(1871—74) szerkesztette. Mint filozófus német, 
angol gondolkodók müveit fordította, mint műfor
dító Longfellow verseit ültette át nagy műérzék-
kel. Választékos előadás és zengzetes forma jel
lemzik eredeti lírai költészetét is, melynek leg
kiválóbb termékeit Költemények c. alatt 1883. 
kötetbe gyűjtötte. A Kisfaludy-Társaság 1868., 
az Akadémia 1883. tagjának választotta. 

2. Sz. Béla (ifjabb), Szász Károly püspök lia, 
bíró és író, szül. 1868 márc. 21. Tanulmányait a 
fővárosban és a strassburgi egyetemen befejezve, 
állami szolgálatba lépett, előbb a pénzügyi, majd 
a bírói pályán. írt jogtudományi dolgozatokat, Az 
emberiség jóltevői c.-en essay-sorozatot (Hufe-
land, Gutenberg, Wilbeforce, Jézus), fordított 
francia színmüveket, főkép Hugó Viktortól, s aty
jával együtt Ezer év című tört. drámai költe
ményt szerzett (1896). Vannak eredeti versei s 
nagyszámmal műfordításai, melyek közül legje
lentősebb Horatius ódáinak (1913) magyaros for
mában, de nagy stílmüvészettel készített átül
tetése. 1921-ben a Kisfahuly-Társaság tagjává 
választották. 

3. Sz- Béla (legifjabb), magyardécsei ref. lel
kész, Sz-1. fia, szül. Kolozsvárt 1872 okt. 30. Egy
házi és iskolai cikkeket írt. 

4. Sz. Domokos, ev. ref. püspök, Sz. 1. bátyja, 
szül. Nagyenyeden 1838 máj. 25-én, megh. Ko
lozsvárott 1899 jan. 8. A teológiát Kolozsvárott vé
gezte, ahol 1859. lelkésszé választották. 1860-ban 
a heidelbergi egyetem hallgatója volt. Egyházába 
1861. tért vissza s ettől fogva intéző szerepet ját
szott az erdélyi egyházkerület, valamint Kolozsvár 
városa mozgalmaiban. Egyházkerülete 1878. gene
rális nótáriussá, 1885 máj. 26. püspökké válasz
totta. 1896 óta tagja volt a főrendiháznak is, de 
munkálkodásának súlypontja püspöki hivatalára 
esik. Ó teremtette meg a kolozsvári teol. akadémiát. 
1895-ben nyitotta meg ez intézetet, nagyszerű 
helyiségben, mintaszerű berendezéssel, megaján
dékozván azt úgy a maga, mint Pap Gábor dunán
túli püspök hátrahagyott s általa megvásárolt gaz
dag könyvtárával. Sokoldalú írói munkásságot is 
folytatott. Az Erdélyi Protestáns Közlönynek 
1871—1876. főmunkatársa, 1877—84. szerkesz
tője s az azzal megjelent Prédikátori Tárnak 
(1871—78.J Sz. Gerővel együtt szintén szerkesz
tője volt. Önállóan megjelent főbb müvei: A ro
mániai misszió története, tekintettel Czelder 
Márton működésére (Kolozsvár 1870); A con-
fessiók kérdése, különös tekintettel az ú. n. 
apostoli hitformára (Pest 1872); A vallásos esz
mék története (2 köt., Kolozsvár 1870—73); Em
lékirat a házassági törvénykezés terén mutat
kozó controversiák tárgyában (Budapest 1892), 
továbbá számos halotti beszéd. 

5. Sz. Oerö, ref. esperes, szül. 1831 aug. 5-én Ör
dögkeresztúron, megh. Kolozsvárott 1904 ápr. 30. 
Mint tanuló honvéd lett, 1849. e miatt az osztrák 
hadseregbe sorozták, honnan csak 1851 nyarán 
bocsátották el. 1852-ben a teológiai tanfolyamra 
lépett Kolozsváron, ahol 1856. s. lelkész lett. Ezután 
a berlini egyetemre ment, 1859 aug. a kolozsvári 
egyh. lelkészül választá, 1885. generális nótáriussá 
választották. írói munkássága főleg a költészetre 
irányult. Több kötet költeménye, Gorday Ghar-
lotte c. nagyobb költői beszélye s Rolandné c. 
tragédiája jelent meg. Tagja volt a Petőfi-társaság
nak, alelnöke az Erd. irod. társaságnak. Egyházi 
téren mint jeles szónok tűnt ki és irodalmilag külö-
nösenmintaz Erd. Prot. Közi. megindítója s 1871— 
1876., valamint 1886 óta szerkesztője működött. 
Szerkesztette még e mellett a Prédikátori Tárnak 
régibb (3 köt., 1871—73, Sz. Domokossal) és újabb 
(3 köt., 1887—91) folyamát. Számos egyházi ér
dekű cikket írt, e téren önálló műve: A kolozsvári 
ev. ref. egyház történeti fejlődése (Erdélyi egy
házkerület névkönyve 1869—70). 

6. Sz. Gh/ula, szobrász, szül. Székesfehérvárott 
1850., megh. Budapesten 1904 jún. 24. Tizenöt
éves korában került a bécsi akadémiára s ott min
tázta Péter és Pál apostolok szobrát a nagyrécsei, 
a Madonnát a tapolczai templom számára. Egy évi 
olaszországi tartózkodás után Budapesten telepe
dett le, ahol Szigligeti Ede és Halmi képmásaival 
tűnt fel. Leginkább dekoratív szobrokat készített, 
ilyenek: Gluck és Mozart az Operán, Merkuriusz 
a Ponciére-palotán, hét királyszobor az Ország
házán, két allegorikus szobor a Honvéd-főparancs
nokság épületében. Tőle való a gödöllői Honvéd
emlék és a csáktornyai Zrínyi-emlék is. V. ö. Mű
vészet 1904. 
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7. Sz. István, botanikus, szül. Étfalván (Há
romszék) 1848 febr. 18., megh. Sepsiszentgyör
gyön 1888 rnárc. 21. Székelyudvarhelyen az ev. 
ref. kollégiumban tanult, 1872. Kolozsváron az 
egyetemen, ugyanakkor Teleki Károly gróf fiai
nál nevelősködött. A növénytan iránt már előbb 
melegen érdeklődött s már 1872 őszén, főkép 
Bischoff nyomán, összeállította a növénytan tör
ténetét Linné koráig (Székely Hirlap, Marosvásár
hely, szept.—nov.). Az egyetemen 1875 nyarán a 
növénykertben és a régi múzeumkertben feltű
nően gyakran mutatkoztak növénymonstruózitá-
sok, ezeknek egy részét Sz. lerajzolta és Adalékok 
a növények teratologiájához (Kolozsvár 1876) 
kiadta, később Sepsiszentgyörgyön volt tanár, 
majd polgáriskolai igazgató. 

8. Sz. József (üencz falvi), költő, szül. Dedrád-
széplakon (Kolozs) 1782 júl. 1., megh. Maros-
Vásárhelyt 1812 máj. 29. A marosvásárhelyi kol
légium tanára s a Teleki-könyvtár őre volt. írt 
egypár naiv hangú, de nem minden báj nélküli 
verset, melyeket Dübrentei adott ki az Erdélyi 
Múzeum 1814. II. k.-ben. 

9. Sz. József, hírlapíró, szül. Orosházán 1873 
dec. 10. Jogi tanulmányai végeztével Budapesten 
hírlapíró lett, elóbb a Hazánk munkatársa volt, 
majd az Egyetértés szerkesztője, 1905—10. orsz. 
képviselő. Szerkesztette a Politikai Magyar
ország c. munkát (Budapest, 1911. 4 köt.). A világ
háborúban részt vett mint százados. A háború vé
gén a Wekerle-kormány kivándorlási biztossá 
nevezte ki a belügyminisztériumba s mint ilyen 
hosszabb időt töltött az Egyesült-Államokban és 
Kanadában. Útjáról hosszabb tanulmányban szá
molt be: Hungarians in the United States. Önál
lóan megjelent miivei: Komorovcsák kapitány 
(1902); Tárcák a katonaéletből (1905). 

10. Sz. Károly (idősb), ref. tanár, 1848—49. a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumban állam
titkár, szül. Vízaknán 1798 jan. 25., megh. Maros
vásárhelyen 1853 okt. 25. 1817-ben ügyvédi ok
levelet nyert, majd Bécsben természettudományo
kat és matematikát hallgatott, 1820. visszatérvén, 
Enyeden lett jogtanár; csakhamar megválasztot
ták Alsó-Fehér vin. táblabirájává s ez időtől fogva 
Erdély politikai életében és reformküzdelmeiben 
jelentékeny szerepet játszott Alsó-Fehér vm.-ben. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1833. levelező, 
1834. rendes taggá választotta. A hires 1834-iki 
erdélyi országgyűlésen mint szülővárosa, Vízakna 
követe szerepelt, az országgyűlés feloszlatása után 
politikai üldözéseknek volt kitéve, főbenjáró perbe 
vonták, az 1837-iki szebeni országgyűlésen már 
nem is vehetett részt s 1839. jogtanári szókét is 
fel kellett cserélnie a matematikaival. 1848-ban 
ismét föllépett Alső-Fehér vm. közgyűlésén; Ke
mény Dénessel, a két Zeykkel a szabadság vezér-
fórflai közt állott; ismét mint Vízakna követe az 
1848-iki erdélyi és az unió kivívása után a pesti 
első nemzetgyűlésnek is tagja volt; egyszersmind 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz ál
lamtitkárul nevezték ki s a kormánynak Debre-
czenbe menekülése után egyideig ő vezette a mi
nisztériumot. A szabadságharc után elfogták, a 
Haynau által megkegyelmezett 207 fogoly között 
ő is szabadult. Az erdélyi főegyháztanács által I 

tanári állásába visszaállíttatván, Maros-Vásár
helyre rendelték a híres Bolyai Farkas helyére 
1851., s itt végezte be életét. Legnagyobb tanít
ványa, br. Kemény Zsigmond, maradandó emlé
ket állított szeretett mesterének, 1859. a M. T. 
Akadémiában tartott remek emlékbeszédében. Mű
vei : Az 1831. esztendő története (főleg a lengyel 
forradalom); Sylloge tractatuum aliorumque ac-
torum publlcorum et argumenta b. Diplomatis 
Leopoldinl illustrantium (Erdélynek az osztrák 
birodalom alá Magyarország társországául csatol-
tatásáról szóló okmányok gyűjteménye, 1832); 
A perrendtaríás és perfolyamat (1839); Latin 
nyelvtudomány (Nagy-Enyéd 1838); Igeidők for
málódásának szabályai (1838); Magyar nyelv
tudomány tanítók és tanulók számára (2, kiad., 
u. o. 1839); Parthenon,ta"ittmányok tára (2 kö
tet, u. o. 1839); Számtan (1853). ' 

11. Sz. Károly (ifjabb), költő és műfordító, ref. 
püspök, az előbbinek fia, szül. Nagyenyeden 1829 
jún. 15., megh. Budapesten 1905 okt. 15. Enye
den végezte a gimnáziumot Mentovich Ferenc 
keze alatt. 1845-ben Kolozsvárra ment akadémiai 
tanfolyamra, ott Gyulai Pállal és Szilágyi Sán
dorral kötött benső barátságot. Tanulmányainak 
végeztével szaktanítóul alkalmazták az enyedi 
kollégiumban. Mikor 1848. atyját az első magyar 
minisztériumban államtitkárrá nevezték ki, ő is 
Budára ment vele s a pesti egyetemen matema
tikai és hadtudományi előadásokat hallgatott. 
1849 elején Debreczenben a közoktatási miniszté
riumban fogalmazó volt, azután a honvédseregbe 
lépett s mint utász-káplár, utóbb mint hadnagy 
szolgált. A fegyverletétel után Tiszaroffon talált 
menedéket. 1850-ben Bejőre ment nevelőnek, Gö-
mörbe; itt kötött barátságot a Keleméren lelkész-
kedő Tompa Mihállyal. Magánúton elvégezte a 
teológiát. 1851-ben Eimaszombatba segédleikésszó 
nevezték ki, de csakhamar meghívást kapott a 
nagykőrösi ref. gimnáziumba. Kőrösön két évig 
együtt működött Aranynyal, Mentovich-csal és 
Jánosival. 1853-ban a kecskeméti gimnáziumhoz 
ment át, ott is a matematikát tanította. Egy év 
múlva Kézdivásárhelyre, 1857. Kúnszentmiklósra 
ment lelkésznek. 1865-ben orsz. képviselőnek vá
lasztották. Az alkotmány visszaállításakor 1867. 
a közoktatási minisztériumba osztálytanácsossá 
nevezték ki, 1869. pestmegyei, 1872. jAszkúnkertt-
leti tanfelügyelő, 1875. min. tan. lett. 1884-ben 
a dunameiléki egyházkerület püspökévé, továbbá 
a budapesti ref. egyház első lelkészévé válasz
tották meg. Elnöklete alatt készült az angol bib-
liaterjesztó társaság támogatásával a Károli-bib-
liának a mai bibliai nyelv igényei szerinti átdol
gozása. Elnöke volt hat évig a prot. irodalmi tár
ságnak. Miután feleségét, Bibó Antóniát 1900 
márc. 15. elvesztette, maga is szellemi és testi 
hanyatlásnak indult. Püspöki tisztéről betegsége 
miatt 1903 okt. 25. lemondott s két év múlva meg
halt. A Magyar Tudományos Akadémia megvá
lasztotta 1858. levelező, 1869. rendes, 1878. igaz
gató taggá, 1898. másodelnökké, 1898. az I. osz
tály elnökóvó, 1899. pedig tiszteleti taggá. A Kis-
faludy-Társaság 1860. választotta tagjává, 1883. 
másodelnökké ;e tisztéről 1900. lemondott. A buda
pesti egyetemen mint magántanár a világiroda 
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lomról tartott előadásokat; 1882. tiszt, bölcsészeti 
doktorrá avatták. 

Mint költő 1846. lépett fel az Életképekben. 
1848-ban Mentovich Ferenccel és Gyulai Pállal 
egy füzet hazafias verset adott ki: Nemzeti szí
nek (Kolozsvár 1848). Pesten megismerkedett az 
irodalom kitűnőségeivel s Vörösmarty ós Petőfi 
buzdítására megtanulván angolul, nagykőrösi ta
nár korában megkezdte műfordítói pályáját, mely
hez fogható jelentőségre nézve máig sincs irodal
munkban. Ebbeli működése kétszeresen fontos volt 
az 50-es években, mert a Petőfi-utánzók népies 
rimpengetésót a világirodalom remekeinek ós a 
modern nyugati költők müveinek átültetésével 
segített ellensúlyozni és a magyar közönség za
varba jött Ízlését helyrehozni. Gyűjteményei: 
Moore Tamás költeményeiből (1853); Angol és 
francia költőkből (1856); Lírai áloék (nyugoti 
költőkből fordította s újra összegyűjtötte, Pest 
1869); Gyöngyvirágok (1862); A századok legen
dájából (Hugó Viktor után 1862) ós egy évtized 
múlva Kisebb műfordításai (3 köt. 1872). Fordí
totta ezekben Moore, Burns, Byron, Scott, Long-
fellow, Tennyson, Wordsworth, Béranger, Hugó, 
Lamartine, Lemoyne, Horatius és mások költemé
nyeit, gyakran kitűnő sikerrel. A maga koráig 
leginkább megközelítette műfordítóink között azt 
a célt, hogy a fordítandó írók egyéniségét, saját
szerű hangját, a mű helyi színezetét a magyar
ban is visszaadja. Nagyobb műfordításainak száma 
is tetemes. Résztvett nyolc drámával a magyar 
Shakespeare és hót vígjátékkal a magyar Molióre 
létesítésében. Lefordította Goethe lírai költemé
nyeit (2 köt., 1875); Hugó Viktor Hernani-j&t 
(1875) és Borgia Lukréciá-j&t (1881); Tennyson 
Alfréd Király-idilljeit (1889) és Schiller költe
ményeit Vargha Gyulával és Váró Ferenccel 
együtt (1890) s két nagy eposzt: a' Nibelungéne-
ket (18o8) ós Dante Divina Gommediáját (Pokol 
1885, Purgatórium 1891, Paradicsom 1899). Mint 
eredeti költő is igen termékeny s könnyen ihletődő 
tehetség volt, a költői szó ós forma mindig ren
delkezésére állt a líra, az epika ós a dráma for
májában. Kisebb versei Költeményei (2 köt. Pest 
1861); A kis Ilonka emlékezete (1862); Kisebb 
költeményei (2 köt. 1883, válogatott és bővített 
kiadás), TJti tárca címek alatt jelentek meg. Ün
nepi ódái a Széchenyi emlékezete (Pest 1860); a 
Kazinczy-, Vörösmarty-, Petőfi-, Eötvös-, Calde-
ron-, Deák Ferenc-óda (ez az Akadémia 100 arany 
pályadíját nyerte). Drámáival gyakran nyert 
pályadíjakat, de müvei a színpadon nem maradtak 
fenn. Színdarabjai: Zsigmond király (1877); 
Lothario és Speráta, A Perényiek, Királyok 
iskolája, Kálmán király, Jog és bitorlás, Teli
vér és lángész, József császár, Az apám felesége, 
Fattyú Borics, Erős szer hat, Zrínyi Miklós, 
A politikus asszonyok, Fráter György, Attila 
halála, István vezér, Bölcs Salamon (1889). 
Nagyobb hatást tettek epikai munkái. Murány 
hölgye c. költői elbeszélése már 1848. pályadíjat 
nyert a Kisfaludy-Társaságnál. Három nagyobb 
eposza akadémiai koszorút nyert: Trencsényi 
Csák (1861); Álmos (1868, megjel. 1870); Sala
mon (1878). Sz.-nak mint költőnek nem az erede
tiség a legerősebb oldala, hanem a változatosság 

és a technikai művészet. Prózai munkái is sok
félék és számosak. Még tankönyveket is írt, több 
szakban; számos oktatásügyi törvényünk az ő 
tollából való. Fordított külföldi jelesebb könyve
ket : Lewestöl Goethe életét, Laveleye-től Deák 
Ferenc jellemrajzát, Nisardtól A francia iro
dalom történetét (4 köt.), Emersontól Az emberi 
szellem képviselőit, Verne regényeit stb. Eredeti 
dolgozataival, irodalmi ós kritikai tanulmányai
val is részint az egyetemes irodalom ismeretét 
terjesztette, részint a közízlés fejlesztését szol
gálta : A műfordítás elveiről (akadémiai szék
foglaló 1859); A tragikai felfogásról (1870); 
Goethe, Schiller, Horatius élet- és jellemrajza; 
Madách Ember tragédiájáról (1862); A legújabb 
magyar líráról (1874); Arany Toldi Szerelmé
ről (1880) stb. Önálló müvei: Gróf SzécJienyi 
István és az Akadémia megalapítása (1870); 
Trefort életrajza (1886) és a legnagyobb: A világ
irodalom nagy eposzai (2 köt. 1882). Van sok 
emlékbeszéde, élet- ós jellemrajza (Trefortról stb.). 
Sokat dolgozott Arany Szépirodalmi Figyelőjébe 
és Koszorújába, valamint a Budapesti Szemlébe, 
a Vasárnapi Újságnak pedig 30 esztendőn át 
(1867—1897) főmunkatársa volt, ahol nagyszámú 
írói és politikai élet- ós jellemrajza jelent meg 
(—á —r). Buzgóság könyve c. nők számára írt 
elmélkedései ós imádságai hat kiadásban forogtak 
közkézen. Költői, írói, műfordítói működése a 
XIX. sz. második felében irodalmunk fejlődósének 
lényeges tényezője volt; Arany János írói köré
nek Gyulai Pál mellett ő legkiválóbb alakja. V. ö. 
Nóvák Sándor, Sz. élete és művei, Mezőkövesd 
1904; Beöthy Zsolt, Sz. emlékezete, Bpesti Szemle 
1909 ós Romemlékek II. köt.; Kéky Lajos, Sz. 
Salamonja; u. a., A m. verses elbeszélő költészet 
a XIX. sz. második felében, Irodalomtörténet 
1912; Beöthy—Badics, Pintér Jenő irodalom
története ; Szinnyei, M. írók. (A két utóbbiban 1. a 
többi bibliográfiát is). 

12. Sz- Károly (legifj.), az előbbinek fla, író, 
szül. Szabadszálláson 1863 nov. 11. Jogi tanul
mányai végeztével 1888. belépett a vallás- és 
közokt. minisztériumba, onnan 1910., midőn orsz. 
képviselővé választatott, mint min. tanácsos tá
vozott s mindjárt a képviselőház egyik jegyzője 
lett, majd 1913. egyik alelnöke s 1917. elnöke, 
1916-ban a v. b. 1.1. móltóságot, 1917. pedig a 
Ferencz József-rend nagykeresztjét kapta. Alel
nöke a M. Irodalomtört. Társaságnak is és sokáig 
főtitkára volt az Uránia-Egyesületnek, melynek 
közlönyét az Urániát szerkeszti és abba sok cik
ket írt. A M. Orsz. Színművészeti Tanácsnak egész 
fönnállása alatt (1920—1922) tagja volt. A Kis-
faludy-Társaság 1916. rendes tagjává, 1920. tit
kárává választotta, a M. T. Akadémiának 1922 
óta lev. tagja. Hosszabb külföldi tanulmányútjá
ról a fővárosi lapokba írt tárcáin s irodalomtör
téneti, pedagógiai dolgozatain kívül ifjúkora óta 
műveli a szépirodalomnak mind a hároin ágát. 
Három színművét a Nemzeti Színház adta elő: 
A múzsa (vígjáték, 1892); Katolnai úr házaso
dik (vígjáték 1894); Kantomé (szinmü 1907); A 
botrány c. vígjátéka az Akadémiánál jutalmat 
nyert. A Balogh hadnagy története c. hosszabb 
elbeszélése 1899., benső hangú, nemes érzésű köl-
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teinónyeinek gyűjteménye pedig Versek c. 1908. 
jelent meg. Irt egy önállóan megjelent (1920) 
«let- és jellemrajzot Tisza István-röl, s két em
lékiratszerű munkát, Várszínházi emlékek (1921) 
•és Emlékezés a vörös uralomra (1922) cim 
•alatt; ez utóbbiban azokat az élményeket beszéli 
•el, amelyeket mint a kommunisták foglya (ú. n. 
«túsz») sok más társával 1919 tavaszán átélt. 
Szerkesztette a Tisza-versek című gyűjteményt 
Ü921) s éveken át szerkesztette a Protestáns 
Napfár-t. A Budapesti Hirlap-nak és a 
8 Órai TJjság-Tiak rendes belső munkatársa s e 
minőségében különösen mint tárcaíró és kritikus 
működik. 

13. Sz. Póli (Paulina), költőnő, szül. 1831 febr. 
17., megh. Nagykőrösön 1853 jún. 17. Idősb Sz. 
Károly testvérének, Jánosnak volt leánya. Már 
mint egészen fiatal leány feltűnt Idicna álnév 
alatt a lapokban megjelent érzelmes költemé
nyeivel. Rajongó szerelemmel csüggött unoka
testvérén, a költő Sz. Károlyon, kihez 1852 ápr. 
15-én férjhez ment, de boldogságának csak rövid 
ideig örülhetett. Sírversét Arany János írta (Egész 
teste fájdalom volt, Egész lelke szeretet . . . . ) . 
Költeményeit Iduna hagyományai címmel adták 
ki (Pest 1853). 

14. Sz. Zoltán, író ós hírlapíró, szül. Budapesten 
1877 jan. 28. Iskoláit bevégezve hirlapíró lett, 
tárcacikkeket s verseket ír, melyeket kötetbe nem 
gyűjtött. Nevét a Pesti Hírlapba s az Új Időkbe 
írt cikkei tették ismertté, melyekben társadalmi 
kérdéseket tárgyal, főleg a szerelemmel kapcso
latban, erősen szabad szellemben s kiélezve az 
erotikumot. A proletárdiktatúra idején bátran 
szembehelyezkedett a szellemi szabadság eltiprá-
sára irányzott intézkedésekkei. Önállóan meg
jelent művei: A szerelem (1913); Séta a függő 
kertben (1914); Kedves Mester c. színmüvét a 
Magyar Színházban adták (1917). 

15. Sz. Zsombor, jogi író, szül. Kolozsvárt 1871 
TIOV. 24. Tanulmányait szülővárosában végezte, 
majd Marosvásárhelyt ügyvédi oklevelet szerzett, 
de gyakorlatot nem folytatott. 1905—1910-ig 
orsz. képviselő volt. Svéd regények fordítósán 
kívül államtudományi, elsősorban közjogi tanul
mányokkal foglalkozik, melyek közül önállóan 
megjelentek : A norvég és svéd államkapcsolat 
(1901); Norvég democratia (1902). 

Szásza (Sása), kisközség Gömör és Kishont 
TIII. ratkói j.-ban, dsio) 197 szlovák lakossal. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szászalxnád (Alma-saseascá), kisk. Nagy-
Küküllő vrn. medgyesi j.-ban, (1910) 581 német 
•és román lak. (Tr. R.) 

Szász-Altenburg (Sachsen-Altenburg), a né
met birodalom egyik volt hercegsége, 1920 óta 
Thüringia egy része (Gebiet) a porosz Szász tarto
mány, Szászország, Weimar, Meiningen, Rudol-
stadt és Reuss közt, 1324 km2 területtel, (ma) 
211,304 lak. A volt Reuss fejedelemség két részre 
osztja: a K.-i és Ny.-i kerületre ; amazt az Érc
hegység, emezt a Thiiringiai-erdő ágai takarják; 
amaz dombos és termékeny, emez hegyes és ter
méketlenebb terület. Az egész területéből 76,600 
ha. szántóföld és kert, 11,312 ha. rét és 35,600 ha. 
erdőség. A fő termékek: rozs, bűza, árpa, bur

gonya, zab és széna. Az állattenyésztés szintén 
jelentékeny. A bányászat termékei közül egyedül 
a barnaszénnek van jelentősége, amelyet 41 helyen 
bányásznak. Az ipar jelentékenyebb ágai a gyapjú
szövés, kesztyű-, kalapkészítés, gépgyártás és a 
kerámiai ipar. A legfontosabb kereskedőváros 
Altenburg. Van 8 gimnáziuma és reáliskolája, 
tanítóképzője, több szakiskolája s tudományos 
egyesülete. A művészet szolgálatában állanak 
AÍtenburgban a Lindenau-féle múzeum, a vele 
egybekötött művésziskola. Sz. mint Thüringia 
területe Altenburg városi kerületre és 6 vidéki 
kerületre oszlik; a kerületi népképviselet 18 tag
ból áll. 

Története- Sz. területe a Pleisse melletti földdel 
(Pleissnerland) együtt 1246. a meisseni őrgróf-
sághoz került s így a Wettin-csa\éA uralma alá 
jutott. Az 1485-iki osztozkodáskor a család idősebb 
ú. n. Erneszti-ága, kapta a többi thüringiai bir
tokokkal együtt; 1554—1603 Weimarral együtt 
közös uralkodója volt, 1603—72. önálló hercegség 
volt, 1672—1826. Gotha hercegséghez tartozott. 
1826-ban Frigyes hildburghauseni herceg örö
költe, aki saját országát rokonának, Bernát her
cegnek engedte át. Frigyes{í826—24) alkotmányt 
adott országának (1831). Fiai: József (1834—48) 
és György (1848—53) követték az uralkodásban. 
Ez utóbbinak fia volt I. Ernő (1853—1908), ki 
1866. Poroszországhoz csatlakozott, 1867. belépett 
az Eszak-német-szövetségbe. Unokaöccse, II.Emö 
követte őt az uralkodásban. Ez az 1918. forrada
lom következtében nov. 14. lemondott trónjáról. 
Sz. szabad állammá alakult köztársasági szerve
zettel, alkotmányát 1919 márc. 27. állapította 
meg, de 1920 ápr. 30. csatlakozott az akkor ala
kult Thüringia szabad államhoz, megtartván kor
mányát, mint területi kormányt. 

Szászapátfalva (Aposdorf), nagyk. Nagy-
Küküllő vm. szentágotai" j.-ban, (i9io) 598 német 
és románlak. (Tr. R.) 

Szászavincz (Sasavinfa), kisk. Torda-Aranyos 
vármegye toroczkói j.-ban, (i9io) 1273 román lak. 
(Tr. R.) 

Szászbogács (Bágaciu), nagyk. Kis-Küküllő 
vm. dicsőszentmártoni j.-ban, (1910) 1151 magyar, 
román és cigány lak. (Tr. R.) 

Szászbongárd (Bungardul-sasesc), kisk. Besz-
tercze-Naszód vm. besenyői j.-ban, (1910) 436 ro
mán és cigány lak. (Tr. R.) 

Szászbuda (Bundorf), nagyk. Nagy-Küküllö 
vm. kőhalmi j.-ban, (i9io) 1022 német, román és 
cigány lak. (Tr. R.) 

Szászbudak (Biidacul-sasesc), kisközség Besz-
tercze-Naszód vármegye besenyői járásában, (i9io) 
450 német, román és cigány lakossal. (Tr. R.) 

Szászbuzd (Búzd), kisk. Nagy-Küküllő vm. 
medgyesi j.-ban, (i9io) 970 német, román és cigány 
lak. (Tr. R.) 

Szászcsanád (Ginadie), nagyk. Alsó-Fehér vm. 
balázsfalvi j.-ban, U9io) 2043 román, német és 
cigány lak. (Tr. R.) 

Szász császárok, német királyok és római csá
szárok a szász hercegi családból (919—1024): 
I. Henrik (919-36), I. Ottó (936—73), II Ottó 
(973-83), III. Ottó (983-1002), II. Henrik 
(1002—1024). 
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Szászcsór (Sasciori), kisk. Szeben vm. szász-
sebesi j.-ban, (is»io) 1437 román lak. (Tr. R.) 

Szász csudaföld, 1. Teratolü. 
Szászdálya (Daia-Sáseascd), nagyk. Nagy-

Küküllő vm. segesvári j.-ban, (i9io) 1173 német, 
román és cigány lak. (Tr. R.) 

Szaszebo, város Kiusiu japán sziget Ny.-i ol
dalán, védett fekvésű, a legdélibb japán hadi
kikötő és mint ilyen fontos szerepe volt az orosz-
japáni háborúban; (mo) 87,077 lak. 

Szászegerbegy (Agárbiciu), nagyk. Nagy-
Küküllő vm. medgyesi j.-ban, (1910) 1285 román 
és német lak. (Tr. R.) 

Szász egyetem, 1. Erdély (közjogi állása) és 
Szászok. 

Szászencs (Ienciu), kisk. Szolnok-Doboka vm. 
kékesi j.-ban, (1910) 528 román lak. (Tr. R.) 

Szász-Érchegység, 1. Érchegység. 
Szászfa, kisk. Abaúj-Torna vm. encsi j.-ban, 

(1920) 616 magyar lak. 
Szászfalva (Magesti), kisk. Bihar vm. élesdi 

j.-ban, (1910) 248 román lak. (Tr. R.) 
Szászfehóregyháza (Viscri), nagyk. Nagy-

Küküllő vm. kőhalmi j.-ban, (1910) 791 német és 
ormán lak. (Tr. R.) 

Szászfenes (Fenesul-sásesc), kisk. Kolozs vm. 
gyalui j.-ban, (1910) 2600 román, magyar és cigány 
lak. (Tr. R.) 

Szász-Gotha (Sachsen-Gotha), 1. egykori né
met hercegség, mely 1485. a Wettin-család Er-
neszti-ágának birtokába jutott. Első külön ural
kodója II. János Frigyes (1554—94) volt. Mikor 
ennek családja kihalt, a weimári ágból Ernő 
herceg (1641—75) örökölte Sz.-t, ki 1672. Alten-
burg birtokát is megszerezte. Az ő családja IV. 
Frigyes hercegben halt ki 1825. Ezután I. Ernő, 
Szász-Koburg hercege örökölte Sz.-t s igy jött létre 
Szász-Koburg-Gotha hercegség. — 2. Sz., előbb 
Szász-Koburg-Gotha, volt német hercegség, 1918 
novemberben szabadállam, 1920 április 30-tól 
Thüringia szabadállam egyik része (Gebiet) Ko-
burg területe kivételével, amely 1920 júl. 1. Bajor
országhoz csatlakozott. Sz. területe 1415 kma, 
d9io) 182,359 lak. A Thüringiai-erdő É.-i oldalán 
fekszik, ennek legmagasabb hegyei, Inselsberg, 
Schneekopf, Grosser Beerberg (984 m.) területén 
vannak; folyói a Gera, Leina, Nesse, Unstrut. A 
lakosok fő foglalkozása a földinívelés; jelentékeny 
az állattenyésztés, a gyümölcstermelés; vannak 
terjedelmes erdei is. Van sóbányája. Ipara élénk, 
főleg a gépgyártás, fém-, porcellán-, üveg- és 
agyagipar. Középiskolái közt van 1 gimnázium, 
4 reáliskola, kereskedelmi iskola, tanítóképző, 
leányiskola. Gothában csillagvizsgáló van. Nép
képviselete 15 tagból áll. 

Története- Koburg birtokát már 1353. a Wettin-
család szerezte mog, a Henneberg grófi család 
kihalása után. Az 1485-i osztozkodáskor e család 
idősebb (Emészti) ágának jutott. Első külön ural
kodója János Frigyes herceg (1553—67) volt, kit 
fiai: János Kázmér (inegh. 1633) és János Ernő 
(inegh. 1638) követtek. 1641-ben a Szász-Alten-
burg, 1672. a Sz. hercegi család örököse. Jámbor 
Ernő herceg (1672—75) halála után előbb máso
dik fia, Albrecht (inegh. 1699) majd hosszas pe
reskedés után ennek legifjabb öccse, János Ernő, \ 

saalfeldi herceg (inegh. 1729) kapta. Ezt fiai : 
Keresztéig Ernő (inegh. 1745) éaFerenc Józsiós 
(inegh. 1764) követték. Ez utóbbinak fia, Ernő 
Frigyes (megh. 1800) sok adóssággal terhelte kis 
országát. Ennek fia, Ferenc (megh. 1806) ellen 
felkelés támadt a súlyos adók miatt. Pia, I. Ernő 
(megh. 1844) belépett a Rajnai-szövetségbe, de 
1813 végén ö is csatlakozott Napóleon ellenségei
hez és 1815. a Német-szövetség tagjalett. 1821-ben 
alkotmányt adott országának, 1826-ban átengedte 
Saalfeldet a meiningeni-ágnak, ő meg kárpótlásul 
a gothai-ág kihalása után Gotha hercegséget 
kapta. Ekkor alakult ki Szász-Koburg- Gotha her
cegség. I. Ernő fia és utóda, II. Ernő (1844—93) 
liberális szellemben uralkodott, 1866. Porosz
ország mellé állott, 1867. belépett az Észak-német-
szövetségbe, 1871. pedig a Német birodalomba. 
Gyermektelen halála utón öccsének, Albert her
cegnek, Viktória angol királynő férjének máso
dik fia, Alfréd edinburghi herceg (1893—1900) 
örökölte a hercegséget. Minthogy ennek egyetlen 
fia, Alfréd még trónörökös korában elhalt (1899), 
Sz. Viktória királynő legifjabb fiának, Lipót al-
bany-i hercegnek fiára, Károly Eduárdra szál
lott. (L. Károly 79.) Ennek kiskorasága alatt 
1905-ig Hohenlohe-Langenburg Ernő herceg kor
mányozta. Károly Eduárd 1918 nov. 13. a forra
dalom után lemondott, a volt hercegség két szabad
államra szakadt, amelyek közül Koburg 1920-ban 
Bajorországhoz csatlakozott, Gotha pedig Thü
ringia szabadállam része lett. V. ö. Lotz, Kobur-
gische Landesgeschichte (Koburg 1892). 

Szászház (Sasaufi), nagyk. Szeben vm. új-
egyházi j.-ban, (1910) 858 román lak. (Tr. R.) 

Szász hercegek elrablása. Kaufungen Kunz 
lovag két más lovaggal szövetkezve 1455 júl. 
7—8. éjjelén Altenburg várából elrabolta Frigyes 
szász választófejedelem két fiát, Ernő és Albert 
hercegeket, mert a vál. fejedelem némely birtokait 
elvette. A rablók különböző utakon igyekeztek 
Eisenberg vára felé. A cseh határon azonban, hol 
Kaufungen pihenőt tartott, Albert herceg egy 
Schmidt nevű szénégetőnek felfedezte a dolgot,, 
mire ez több társával együtt kiszabadította a her
ceget, a rablót pedig elfogta. E hirre a másik két 
lovag büntetlenség Ígérete mellett kiszolgáltatta 
Ernő herceget is. Kaufungent 1455 júl. 14. Frei-
bergben lefejezték, Schmidt szénégető pedig ne
mesi birtokot kapott Triller név alatt. V. ö. 
Voretzsch, Der sáchsische Prinzenraub in Alten
burg (Altenburg 1906). 

Szász hercegség, a régi Németbirodalom egyik 
törzshercegsége a X—XII. sz.-ban. A Rajnától az 
Elbeig terjedt, É.-on pedig az Eider folyó volt a 
határa. Első hercege Ottó volt (megh. 912), kinek 
fia Madarász Henrik 919. német király lett. Ennek 
fia, Nagy Ottó, rokonának Bilimig Hermannak 
(megh. 973) adományozta, kinek családja Magnus 
hercegben halt ki 1106. Ezután Supplinburgi 
Lothár (1125—37. német király) kapta a Sz.-et,. 
ki azt vejének, a Welf-házból való Henriknek 
(megh. 1139) ajándékozta. Ennek Hát, Oroszlán 
Henriket Barbarossa Frigyes császár 1180. fosz
totta meg a Sz.-től, nieiy ezután több világi (Hol
stein, Oldenburg, Braunscliweig-Lünéburg) és 
egyházi fejedelemségre fUremew, Verdén, Pader-
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SzAszhermány Szász-Melnlnger* 

lom, Münster, Osnabrück) bomlott. A Sz. terü
lete ezután Wittenberg vidékére szorult az Élbe 
mindkét partján. Az Aszkániai-ház (1180—1422) 
kihalása után a Wettin-házból való meisseni őr-
grófok szerezték meg 1423. a Sz.-et s egyúttal a 
választófejedelmi méltóságot. 1485—1547-ig a 
Wettin-család Erneszti-ágának birtokait nevezték 
Sz.-nek, mely 1554 óta ismét számos kisebb her
cegségre (Weimar, Qotha, Meiningen, Koburg, 
Altenburg, Hildburghausen) bomlott. 

Szászhermány (Hárman, Honigberg, Her
mán), nagyk. Brassó vm. alvidéki j.-ban, (1910) 
2339 német és román lak. A mintaszerűen épü'.i 
község legnagyobb dísze magastornyú régi gót 
temploma s az ezt övező nagy várkastély, mely 
még teljes épségben áll, 8 védtoronnyal s 12 m. 
magas lőréses falakkal. (Tr. R.) 

Szász-Hildburghausen, egykori német her
cegség, 1485. a Wettin-család Erneszti-ága kapta 
a többi thüringiai birtokkal együtt. Ernő gothai 
herceg hatodik fia, Ernő 1680. önálló hercegséggé 
tette. Ennek negyedik utóda Frigyes herceg 1826. 
lemondott Sz.-ról rokona, a szász-meiningeni ág
ból való Bernát herceg javára, inig ő Altenburg 
hercegséget kapta. Ekkor Sz. hercegség Szász-
Meiningen hercegség alkotó része lett. 

Szász hitvallás (Consensus Dresdensis), 1. 
Consensus-

Szasziu, japán sziget, 1. Szado. 
Szászivánfalva (Ighisdorful-sásesc), nagyk. 

Nagy-Küküllő vm. medgyesi j.-ban, (i9io) 1273 
német, román és cigány lak. (Tr. R.) 

Szász jog: a) a Szász tükörben (1. o.) és É.-i 
Németországban (a szász tartományokban) ér
vényben volt jogkönyvekben foglalt jog, ellentét
ben a frank joggal, b) Hazánkban (Erdélyben) a 
szász nemzetnek különös joga, mely az erdélyi 
szászok régi nemzeti privilégiumain alapszik, a 
szász statútum. A Sz.-nak feljegyzését tartalmazó 
jogkönyv Fronius Mátyás brassói tanácsnok 
műve, melyet Statuta Juriuin Municipalium Sa-
xonuin in Transylvania cím alatt Báthory István 
fejedelem Krakóban 1583. megerősített. Két vala
mivel régibb feljegyzés is van, az egyik Bomel 
Tamás szebeni városi tanácsnoknak, a másik Hon-
ter Jánosnak a műve (Compendium juris civilis), 
mindkettő a XVI. sz. első feléből. De elfogadásra 
egyikük sem talált. A XVI. sz. előtt is éltek ugyan 
a szászok külön nemzeti szokásokkal s hoztak 
statútumokat, de nagyobb fejlődést a Sz. a XVI. 
sz. előtt nem nyert, mert az ú. n. Altenberger-
kódex, amelyre addig a szebeni polgármesterek 
hivatalos esküt letettek, németországi jogot tar
talmaz. 

Szászka (Sasca romána), kisk. Krassó-Szörény 
vm. járni j.-ban, (1910) 1406 román lak. (Tr. R.) 

Szászkabánya (Sasca-montaná), kisk. Krassó-
Szörény vm. járni j.-bau, (i9io) 1888 román, német 
és magyar lak. Réz- és kónkovand- s barnavaskő
bányák. (Tr. R.) 

Szászkék, 1. Indigó (festés). 
Szászkeresztúr (Orif), nagyk. Nagy-Küküllő 

vm. segesvári j.-ban, (1910) 930 német, román ós 
cigány lak. (Tr. R.) 

Szász kerület (Sachsischer Kreis), a Német
birodalom 9. és 10. kerülete I. Miksa császár 

1500-i beosztása szerint. A 9. Felsö-Sz. magában 
foglalta Pomerániát, Brandenburgot, a Szász-
Váüasztófejedelemséget és a Szász-hercegséget; 
a 10. Alsó-Sz. pedig Mecklenburgot, Lübeck, 
Hamburg és Bremen városokat, Braunschweig-
Lüneburg hercegséget és Magdeburg érsekséget. 

Szászkézd (Saschiz), nagyk. Nagy-Küküllő 
vm. segesvári j.-ban, (1910) 1985 német és román 
lak. (Tr. R.) 

Szász királyság, 1. Szászország. 
Szász - Koburg - Gotha (Sachsen - Koburg-

Gotha), 1918-ig német hercegség, a forradalom 
után szabad állam. Területe 1977 km11 volt, (1910) 
257,177 lak. 1920. Koburg kivételével, amely 562 
km3 területtel, 74,818 lakossal Bajorországhoz 
csatlakozott, mint Szász-Gotha terület Thüringia 
szabad állam része lett. Történetét 1. Szász- Gotha-

Szász-Koburg-Gothai hercegi család, 1. Ko
burg. 

Szász-Koburg-Koháry, hercegi család, mely 
az uralkodó Szász-Koburg- Gothai családból ered.. 
Ez utóbbiból Józsiás herceget Magyarországon az 
1790/91. 71. t-e. honflúsította. I. Ferdinánd 
György herceg 1816. nőül vévén Csábrági és-
Szitnyai herceg Koháry Ferenc m. kir. udvari 
kancellár, családja utolsó férfisarjának egyetlen 
leányát, Mária Antónia Gabriella hercegnőt, az 
1827. 41. t.-c. által honflúsíttatott, adományul 
nyerve a i£bMrv/-család magyarországi birtokait 
azzal, hogy családi nevükkel a Koháry nevet 
egyesítik. A honflúsított Ferdinánd idősebbik fia, 
II. Ferdinánd a portugál kir. család alapítója^ 
míg második fiától, Ágoston hercegtől (szül. 1818., 
megh. 1881) származtak: Fülöp herceg (szül. 
1844., megh. 1921), kinek neje Lujza hercegnő, 
H. Lipót belga király leánya (megh. 1924 márc. 
1.) volt; Ágost herceg (szül. 1845., megh. 1907), 
aki Leopoldina brazíliai császári hercegnőt (szül. 
1847., megh. 1871) vette feleségül; Klotild her
cegnő (szül. 1846) József főherceg (szül. 1833., 
megh. 1905) felesége, és Ferdinánd volt bolgár 
cár (szül. 1861). 

Szász krónika (Sachsische Weltvhronik), az 
első német prózai krónika, valószínűleg tévesen 
tulajdonították Eike von Repgownak. A XIII. sz.-
ban Szászországban keletkezett, később számos 
folytatását adták. Kiadta L. Weiland a Monumenta 
Germaniae historicában (Deutsche Chroniken 2. 
k. Hannover 1877.). 

Szászky János, 1. Tomka-Szászky. 
Szász-Lauenburg, 1. Lauenburg. 
Szaszlavl (Zaszlavl), város Volhinia volt orosz 

kormányzóságban, 16,000 lak., vasöntéssel, tégla
gyártással ós olajmalmokkal. Most Ukrajnához 
tartozik. 

Szászlekencze (Lechinfa), nagyk. Besztercze-
Naszód vm. besenyői j.-ban, (1910) 2355 német, 
román, cigány és magyar lak. (Tr. R.) 

Szászmagyarós (Magherus), nagyk. Brassó 
vm. alvidéki j.-ban, (1910) 1619' német és román 
lak. (Tr. R.) 

Szász-Meiningen (Sachsen-Meiningen), volt 
német hercegség, 1920-tól Thüringia része; Mei
ningen s Hildburghausen hercegségekből, Saal-
feld fejedelemségből, Camburg grófságból és Kra-
nichfeld uradalomból alakult. Területe 2468 km3„ 
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Szásznádas 

lakosainak száma (1919) 269,893. A Tbüringiai-
erdő ágai által borított, a Werra, Saale, Steinach, 
Iltz által öntözött földje inkább csak a völgyek
ében termékeny. Az összes termő területből 96,500 
hektár szántó, 26,600 ha. rét; erdőség 107,800 
hektár területet borít. Főtennényei a burgonya, 
-zab, rozs; kevesebb a búza és árpa; ezeken kívül 
termelnek hüvelyeseket, kendert, lent és repcét is. 
A szarvasmarha- és juhtenyésztés a túlnyomó. A 
bányászat vasat és sót szolgáltat; keserűvízfor
rásai vannak Friedrichshallban, fontos még a pala
bányászat is. A jelentékenyebb iparágak: öntött
vas, üveg, porcellán, gyufa, festék, varrógép és 
játékárúkészítés, amely utóbbinak középpontja 
iÉJonneberg; végül a jelentékeny szövőipar. Van 
7 középiskolája, 3 felső leányiskolája, mezőgazda
sági, technikai szakiskolája, tanító- és tanítónő-
Mpzője. 

Története. Sz. első uralkodója Bernát herceg 
<1681—1706), Jámbor Ernő gothai herceg har
madik fia volt. Piai: Ernő Lajos (megh. 1724), 
Frigyes Vilmos (megh. 1746.) és Antal Úlrik 
(megh. 1763) közösen uralkodtak. Ez utóbbit fiai, 
Károly (megh. 1782) és György (megh. 1803) 
követték. György fia, Bernát Erik Freund 
^1803—66) anyja gyámsága alatt volt 1821-ig. 
Mint önálló uralkodó 1823. alkotmányt adott or
szágának s annak területét Hildburghausen és 
Saalfeld birtokával növelte. 1866-ban Poroszor
szág ellen foglalt állást, s hogy országát meg

mentse, 1866 szept. 20. lemondott fia, II. György 
(1866—1914) javára, ki Poroszországgal békét 
kötött és belépett az Északnémet-szövetségbe, 
1871. pedig a Németbirodalomba. A trónon leg
idősebb fia, Bernát (szül. 1851) követte, aki 1918 
nov. 12. a forradalom kitörése következtében le
mondott. Sz. ekkor szabad állammá alakult; de 
1920. Thüringia megalakulásakor csatlakozott ez 
egyesült országhoz s ennek lett egyik része; az 
1921 mára 11-iki thüringiai alkotmány értelmé
ben megszűnt területi kormánya és képviselete. 

Szásznádas (Nadasúl-sásesc), kisk. Kis-Kü-
"fcüUŐ vm. erzsébetvárosi j.-ban, (i9io) 1519 német, 
román és magyar lak. (Tr. E.) 

Szásznagyvesszős (Vesens), kisk. Kis-Küküllő 
vm. hosszúaszói j.-ban, (1910) 1094 román, német, 
cigány és magyar lak. (Tr. E.) 

Szász nyelv, 1. Német nyelv. 
Szászok (Sachsen), a németség egyik törzse, 

moly több kisebb germán törzs (Chaüci, Cherusci 
stb.) beolvadásával hatalmas népszövetséggé gya
rapodott az Alsó-Eajna és Élbe közt. A Sz. nevü
ket valószínűleg sachs (kard) nevű fegyverüktől 
kapták. Kr. u. 450 körül néhány törzsük a rokon 
angolokkal (angol-szászok) együtt Britanniába 
vándorolt s ott több kis királyságot alapított 
(Wessex, Essex, Sussex). Az otthon maradt Sz. a 
keresztény frankokkal örökös harcokban állottak 
•és megmaradtak pogányoknak. Nagy Károly 
frank király több mint 30 évi kemény harc után 
(772—804) hódolatra és a keresztény hit elfoga
dására bírta őket. Ebben az időben a Sz. földje 
négy törzs-vidékre tagolódott (Engem, Ostfalia, 
Westfalia, Nordalbingia) A Sz. vitéz vezére, Wi-
dukind (1. o.) 785. vette fel a keresztségét s ezután 

' a Sz. beletörődtek a frank uralomba. A keresz-

Szászok 

ténység biztosítására Nagy Károly 8 püspökséget 
alapított a Sz. földjén: Ósnabrück, Bremen, Ver
dén, Paderborn, Minden, Halberstadt, Hildesheim, 
Münster. A frank birodalom felbomlása ntán a 
Sz. földje a Német-királyság alkotó része lett s 
az utolsó gyenge Karoling uralkodó: Gyermek 
Lajos alatt alakult belőle a Szász-hercegség (1. o.) 
benszülött hereegek kormányzása alatt. V. ö. 
Hockenbeck, De Saxonum origine (Münster 1861). 

Sz. Magyarországon. A Sz. II. Géza hívására 
(1141—61.) költöztek be Erdélybe a Közép-Eajna 
és a Mosel mellékéről. Feladatuk eleitől fogva 
az ország határának védelme és a föld megműve
lése volt. Csoportokban telepedtek meg, melyek 
lassanként egybeolvadtak, noha bizonyos külön-
fejlődést is tanúsítottak (a Barczaságban, a Nösen-
földön). II. Endre 1224.-Í szabadságlevele szerint 
a nagyszebeni tartománynak autonóm állása volt; 
élén külön kerületi gróf állott, akit a király neve
zett ki, míg Mátyás 1464. a szabad választást en
gedte meg. 1486 óta politikai egységet alkottak, 
melynek ólén az egyetem állott. Az egymás közt 
egyenjogú szabad lakosok 500 ezüst márka évi 
adóra és háború esetén 500 katona állítására vol
tak kötelezve. Különben maguk intézték belügyei
ket s választották hivatalnokaikat és papjaikat, 
akiknek dézsmát fizettek. Egyházi tekintetben is 
önállósággal bírtak, a másutt a püspök hatáskörébe 
tartozó jogok egyrészét az esperesek gyakorolták a 
káptalanokban. A brassói és nagyszebeni káptalan 
közvetlenül az esztergomi érsek főhatósága alatt 
állott. A XVI. sz.-ban az összes Sz. az evang. hitre 
tértek át és 1552-től fogva önálló országos egyházat 
alkottak, egyikét a négy elismert egyenjogú fele
kezetnek. Mint «membrum sacrae coronaes tagjai 
voltak a magyar országgyűlésnek, mint céhekben 
szervezett polgárok az ipar és kereskedés kép
viselői, kiknél 1334 óta minden faluban ki lehet az 
iskolát mutatni. Az ellenség ellen városokban és 
várakban védelmezték magukat, amelyekbe az 
1459. és 1506-iki unió szerint veszély esetében a 
nemességet és a székelyeket is fölvették. Az erdélyi 
fejedelemség idején a három politikai nemzet 
egyikét alkották a magyarok és székelyek mellett. 
Nehéz idők sújtották a Sz.-at a török háborúk óta. 
A XVI. és XVII. sz. vallásháborúi további viszályt 
hoztak magukkal. Midőn 1691. a Lipót-féle hit
levél által Erdély a Habsburg-ház hatalma alá 
került, a szász nép közel volt a kipusztuláshoz. 

Az új élet, melyre Magyarország az 1820-as 
évek óta nemzeti munkája által ébredt, a szász 
népet is fölébresztette hosszú álmából. Egyesüle
tek próbálták a szellemeket összpontosítani, a né
pet mint szabad, erős, derék német népet fentar-
tani. A politikai téren abban az időben a fő kérdés 
Erdélynek Magyarországgal való egyesítése volt, 
melyre nézve a Sz. között szétágaztak a véle
mények; az 1848-iki kolozsvári országgyűlésen 
azonban a Sz. mégis az unió mellett voltak, de 
csak bizonyos föltételek alatt, melyekre hivat
kozva, a császár mellé álltak és az unió ellen 
fegyvert fogtak. Az abszolutizmus 1850. hála fe
jében az ő alkotmányukat is eltörölte. Az alkot
mányos idők kezdetén egy alkotmányos Nagy-
Ausztriába vetett reménységgel vettek részt az 
1863—64-iki nagyszebeni országgyűlésen és a 
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bécsi Reiehsrathban. Midőn 1865. az unió kérdése 
újra fölmerült, a többség aggályait el nein hall
gatta, de miután az unió létrejött, elismerte az új 
törvényt, mely (1868. XLIII.) a közigazgatási 
autonómiát és a szászföld területi egységét épp 
úgy fentartja, mint az erdélyi evang. országos 
egyház autonómiáját. 1876-ban az országnak vár
megyékre való felosztásakor a szász föld szétda-
Taboltatott. Az egyetem a kormány ellenőrzése 
mellett fennmaradt mint kezelő hatósága a nagy 
•vagyonnak, amely majdnem kizárólag iskolai cé
lokra adornányoztatott. 

Az erdélyi Bz. száma kerek számban 210,000-re 
tehető. 241 helységre oszlanak; azok közül 227 
falu, de csak 4 község bír tisztán német lakosság
gal, a többiben mind románokkal van keverve. A 
Sz. a magyar állam építkezési segélyével tartották 
fenn iskoláikat. Ág. hitv. evang. egyházuk, a zsi-
Bat-presbiteri elvek alapján, külön országos egy
házat alkot, amelynek élén püspök áll; a hivata
lok választás útján töltetnek be. Egyesületi életük 
nagyon fejlett. A Vérein für siebenbürgisehe Lan-
•deskunde 1842 óta sokat tett az ország tudomá
nyos ismertetése érdekében; a gazdasági egyesü
let (1845 óta) a mezőgazdaság előmozdítása körül 
szerzett magának érdemeket; a természettud. 
egyesület (1848 óta) muzeumot épített Nagysze
benben ; a Kárpát-egylet (1881 óta) utak és men
helyek által hozzáférhetőkké tette a havasokat. 

A népélet jelleme konzervatív: rajnamellóki 
frank nyelvjárásához és régi szokásaihoz szívósan 
ragaszkodik. Könyvtára minden gimnáziumnak 
van, úgyszintén az evang. országos egyháznak is. 

^Nagyszebenben a legnagyobb gyűjtemény a báró 
Bruckenthal-féle könyvtár, amely végrendelkezés 
folytán az evang. gimnázium birtokába ment át. 
Szép gyűjtemény a Bruckenthal-féle képtár Sze-
benben. V. ö. Teutsch G. D. és Fr., Geschichte der 
Siebenbürger Sachsen (1908, 2 köt.); Jakab Elek, 
A király földi viszonyok (1871); Both, Geseh. des 
deutschen Kunstgewerbes in Siebenbürgen(1908). 

A világháború után történt eseményeket 1. Ma
gyarország története, pótkötet. 

Szászóka, kisk. Bereg vin. szolyvai j.-ban, 
<i!)io) 585 rutén ós német lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szászok földje, Erdélyben a szászok által la
kott terület, melyet a szászok betelepítését esz-
közlő magyar királyok nekik bizonyos kivált
ságokkal együtt tulajdonul ajándékoztak. Lásd 
Királyföld. 

Szászok ispánja v. grófja (comes Saxonum), 
a szász egyetem élén állott, a szász nemzeti köz
gyűlés elnöke volt, szebeni f ökirálybiró, valamint 
1792—1848-ig az erdélyi főkormányszék taná
csosa. A szász nemzet választotta, a király meg
erősítette. Később e cím a szebeni főispánt illete 
meg, mint a szász egyetem közgyűlésének elnökét. 
L. még Erdély (közjogi állása). 

Szászorbó (Gárbova), nagyk. Szeben vm. 
szerdahelyi j.-ban, (1910) 1874 német és román 
lak. (Tr. E.) 

SzászországC£«cAsew,),voltkirály8ág,aNéniet-
birodaloiiihoz tartozó szövetséges ország, 1918 
nov. óta köztársaság (szabadállam), a Németbiro
dalom tagja, a porosz szász és sziléziai tartomány, 
flsehország, Bajorország és Thüringia közt, 14,993 

km« területtel. D.-i részén a cseh határ felől ÉK.-
ről a nollendorfl magaslattól DNy. felé húzódik el 
a cseh-szász Érchegység és az Elster-hegység. Az 
É.-i szelid lejtó a lipcsei nagy síksággá lapul. Az 
Érchegység (Sz.-ban legmagasabb csúcsa a Fich-
telbeig 1213 m.) fő gerincével csaknem egy-
közüen egy másik, kevésbbé kidomborodó hegy
lánc (a szász középhegység) húzódik. Az Érchegy
ség K.-i végéhez csatlakozik az Elbei-hornokkő-
hegység és az Élbe mindkét partján Pirnáig nyúlva 
a Szász Svájcot alkotja. E homokkőhegység ÉK.-i 
folytatása a cseh határon a Lausitzi, az Iser- és 
Óriás-hegység. Folyóvizei között a legjelentéke
nyebb az Élbe, amelynek itt eredő mellékvizei a 
Fekete-El8ter, a Spree, a Freibergi és Zwickani 
Mulde és a Fehér-Elster. Az ország gazdag szántó
föld- és erdőterületekben, szántóföld 800,000, kert 
41,000, rét 174,000 hektár; főtermónyei a rozs, 
zab és burgonya, jóval kevesebb a búza ós árpa, 
jelentékeny a gyümölcs- és zöldségtermelés, ellen
ben szőllő csak az Élbe völgyében fordul elő (mind
össze 246 ha.). 

Lakosság és művelődés. A lakosok száma tt3i9) 
4.663,298 (236,052 r. k. és 17,587 izr. kivételével 
ág. evangélikusok). Népessége tehát a legsűrűbbek 
egyike, egy krn'-re átlag 313 jut (a lipcsei kerü
letben 343). A közművelődés magas fokon áll; tan
intézetekben gazdag. Van egyeteme (Lipcse), két 
műegyeteme (Drezda és 1922 óta Lipcse), 19 gim
náziuma, 20 reálgimnáziuma, 40 reáliskolája, 
állami technikai tanintézete (Chemnitz), állat
orvosi főiskolája, bányászakadémiája (Freiberg), 
mezőgazdasági intézete (Lipcse), erdészeti fő
iskolája (Tharandt), 3 művészeti és 2 zenei fő
iskolája, kereskedelmi főiskolája (Lipcse), 12 
felső leányiskolája s több más szakiskolája; a 23 
tanítóképző helyett 2 pedagógiai intézetet szer
veztek, a többi képzőt reáliskolává alakították 
át; a tanítójelöltek a főiskolákon nyerik ezentúl 
szakképzésüket. 

Foglalkozás. Közlekedés. Az ipar igen fejlett, 
a lakosság 59%-át az ipar tartja el. Mezőgazda
sággal a lakosságnak csak 11%-a, foglalkozik. 
Főbb iparágak: a szövő-, fonóipar (Vogtland, Lau-
sitz), a vasöntés (164 vasgyár), gépgyártás (Lipcse, 
Chemnitz), hangszeripar, óragyártás (Glashütte), 
papíripar, porcellángyártás (Meisseni híres gyár), 
játékszerek (Érchegység) dohányárúk (Drezda), 
könyv- és kőnyomdák (Lipcse). Lipcse fontos 
kereskedelmi gócpont (a híres nemzetközi vá
sárok), különösen a könyvkereskedelem főhelye. 
Bányászatának főterméke a kőszén (Zwickau, 
Lugau-Olsnitz), barnaszén (Grimmai medence, 
Oschatz, Borna, Bautzen, Chemnitz), a kőszén ós 
barnaszón termelése 1922. meghaladta a 12 millió 
tonnát, bányásznak továbbá rezet, ólmot, vasat, 
ónt (Altenberg), ezüstöt (Freiberg, Scharienberg), 
bizmutot (Johanngeorgenstadt). 

A vasúthálózat viszonylag igen sűrű, 1922. 
volt 3223 km. A gőzhajózás az Elbón igen élénk. 

Alkotmány, közigazgatás. Az 1920 nov. 1. kelt 
alkotmány szerint Sz. szabadállam és tagja a 
Németbirodalomnak. Az állami hatalom a nép és 
országgyűlés kezében van. Az országgyűlés 96 
képviselőből áll, ezeket általános, titkos szavazás 
utján 4 évre választják. A miniszterelnököt az 
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országgyűlés választja, a többi minisztert a 
miniszterelnök nevezi ki, de együttesen felelős 
velük az országgyűlésnek. A törvényeket az 
országgyűlés alkotja meg, esetleg népszavazás 
dönti el, de a törvény kihirdetése és végrehajtása 
az egész kormány feladata. Az ország 5 közigaz
gatási kerületre van felosztva: Bautzen, Chem-
nitz, Dresden, Leipzig, Zwickau, ezek ismét 9 vá
rosi és 29 járási hatóságra osztottak. Fővárosa 
Drezda. 

Címere és zászlaja. Arannyal és feketével tíz
szer vágott pajzs, jobb haránt zöld rutakoszorú
val. A zászló szine: zöld-fehér. 

Története. Miután az Aszkániai-ház szász-wit-
tenbergi ága kihalt, a szász hercegséget és az ezzel 
egybekötött választó-fejedelmi méltóságot Zsig
mond császár és magyar király 1423. a Wettin-
családból való Harcias Frigyes meisseni őrgróf -
nak adományozta, kinek családja 1247 óta a thü-
ringiai tartománygrófságot is bírta. Ezek a terü
letek alkották 1423 óta a szász választófejede
lemséget, melyből a mai Sz. és a kisebb szász 
hercegségek (Weimar, Altenburg, Meiningen, Ko-
burg-Gotha) alakultak. I. Frigyes fia és utóda, II. 
Frigyes (1428—64) Thüringiát átengedte öccsének, 
Vilmosnak (megh. 1482). II. Frigyes fiai, Ernő 
(1464—86) és Albrecht (megh. 1500) a Wettin-
C8alád két főágának alapítói lettek és 1485. újból 
osztozkodtak a családi birtokokon. Az idősebb ág
nak jutott a választófejedelmi méltósággal együtt 
a régi szász-wittenbergi hercegség és a thüringiai 
birtokok nagyobbik fele (Koburg, Gotha, Weimar, 
Altenburg), a fiatalabb ág kapta a meisseni őr-
grófságot, Thüringia kisebbik felét és Lipcse vá
rosát. E két ág ezentúl ellenséges viszonyban 
állott egymással. Mig Ernő fiai, és utódai Bölcs 
Frigyes (1486—1525) és Állhatatos János 
(1525—32) vál. fejedelmek Luthernek és a refor
mációnak lelkes hívei és főtámaszai voltak, Al
brecht fia, György herceg (megh. 1539) a refor
máció határozott ellensége volt, de ennek öccse, 
Jámbor Henrik (megh. 1541) bevezette azt az ő 
országába is. Állhatatos János fia, János Frigyes 
vál. fejedelem (1532—47) mint a schmalkaldeni 
szövetség vezére nyilt összeütközésbe jutott V. 
Károly császárral, ki őt a mühlbergi csatában 
(1547 ápr. 24) legyőzte és elfogta. Büntetésül el
vesztette országát és választói méltóságát s a csá
szár azt az ifjabb ágból való Móric hercegnek 
(1547—53), Jámbor Henrik fiának adományozta, 
aki protestáns létére a császárral kötött szövetsé
get hitsorsosai ellen. Ezen árulását a császár ellen 
elkövetett újabb árulásával akarta jóvátenni (1552), 
de nemsokára elesett a sievershausen-i csatában 
(1553 júl. 11). Az uralkodásban öccse, Ágost 
(1553—86) követte. Ez 1554, anaumburgi szerző
désben az 1547. letett János Frigyes utódaival új 
egyezséget kötött, melyben azoknak Dél-Thürin-
giát engedte át cserében Meissen, Lipcse és Eszak-
Thüringia átengedéséért. Fia I. Keresztély(1586— 
1581) a kálvinizmus felé hajlott, de ennek fia II. 
Keresztély (1591—1611) ismét a lutheránus hitet 
juttatta uralomra. Ezt öccso, I. János György 
(1611—56) követte, ki II. Ferdinánd császárt fegy
veres erővel is támogatta a lausitzi és sziléziai 
protestánsok leverésében (1619—20). Később a 

dán háború alatt és Gusztáv Adolf támadásának 
elején semleges állást foglalt el, de 1631. Tilly 
császári vezértől szorongattatva Gusztáv Adolf
hoz pártolt. A breitenfeldi csata után a szász ha
dak Csehországba törtek, honnan Wallenstein 
verte ki őket. Gusztáv Adolf eleste és a svédek 
nördlingeni veresége után I. János György Prágá
ban 1635 máj. 30. békét kötött II. Ferdinánd csá
szárral, melyben ez neki átengedte Alsó- és Felső-
Lausitzot. Ezért a svédek többször feldúlták or
szágát s végleg csak 1650. a hadisarc kifizetése 
után hagyták azt el. Fia II. János György (1656— 
1680) fényűző udvart tartott s ezzel még inkább 
növelte a pénzügyi bajokat. Ennek fia III. János 
György (1680—91) tekintélyes állandó hadsereget 
tartott és I. Lipót császárt híven támogatta a tö
rökök és a franciák ellen. Buda 1686-i ostromá
nál egy 8000 főnyi szász hadtest vett részt. Az 
uralkodásban idősebbik fia IV. János György 
(1691—94), ezt meg öccse 1. Frigy esÁgost(M>9ír— 
1733) követte, kit a lengyelek 1697.' királyukká 
választottak (II. Ágost néven), miután a katolikus 
hitre tért. Ezzel a lépésével elvesztette a szász 
vál. fejedelemség eddigi vezérlő állását a német 
protestánsok közt 8 ellentétbe jutott Brandenburg
gal. A lengyel királyság különben is kárukra volt 
a szászoknak. Miután XII. Károly svéd király 
1704. megfosztotta őt a lengyel koronától, 1706. 
svéd hadak nyomultak Szászországba és erősen 
megsarcolták azt. Ágost belső uralma önkényes 
volt, a rendek eddigi jogait megsemmisítette, új 
adótörvényt léptetett életbe, de a protestáns egy
ház önkormányzatát meghagyta. Fia II. Frigyes 
Ágost (1733—63) szintén lengyel király lett (III. 
Ágost). Mint I. József császár veje 1740. ő is Mária 
Terézia ellenségeihez csatlakozott, de már a má
sodik sziléziai háborúban(1742—45) annak oldalán 
harcolt a poroszok ellen. A szász sereg azonban 
több vereséget szenvedett. Ágostot mindenható 
minisztere, Briihl újra rávette, hogy a Kaunitz 
hercegtől tervezett poroszellenes koalícióba be
lépjen. Az igy támadt hétéves háborúban (1756— 
1763) Szászország nagyon sokat szenvedett. II. 
Frigyes porosz király 1756 őszén betört s miután 
Pirna mellett a 17,000 főnyi szász hadsereget 
elfogta (1756 okt. 16), megszállotta és éveken át 
sarcolta a szerencsétlen országot. II. Frigyes 
Ágost fia, Frigyes Keresztély csak két hónapig 
(1763 okt. 7.—deo. 17.) uralkodott. Ennek kiskorú 
fia, III. Frigyes Ágost 1768-ig nagybátyja, Xavér 
herceg gyámsága alatt állott. Mint önálló ural
kodó sokat tett országa jólétének helyreállítására. 
Külső politikájában Poroszország mellé állott s 
1793—-96. részt vett a Németbirodalom háború
jában a francia köztársaság ellen. 1806-ben újból 
Poroszország mellé állott s 22,000 főnyi sereggel 
támogatta azt Napóleon ellen. A jenai csata után 
azonban francia hadak szállották meg országát, 
mire Frigyes Ágost Posenban 1806 dec. 11. külön 
békét kötött Napóleonnal, belépett a Rajnai-szö
vetségbe s a francia császár engedelmével 1806 
dec. 20. felvette a királyi címet I. Frigyes Ágost 
néven. Mint király (1806—27) a tilsiti béke után 
1807. hatalmas pártfogójától a Varsói nagyher
cegséget kapta, melyet Napóleon 1809. még inkább 
gyarapított az Ausztriától elvett lengyel terüle-
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tekkel. Az 1812-i oroszországi hadjárat után a 
szász sereg elvált a franciáktól, de Napóleon fe
nyegetésére Frigyes Ágost 1813 máj. újból csat
lakozott azokhoz. A lipcsei csata alatt (1813 okt. 
18.) egyes szász csapatok átpártoltak ugyan a szö
vetségesekhez, a király azonban hű maradt Napó
leonhoz és Lipcse elfoglalása után a szövetségesek 
hadifogságába jutott. Az Oroszországgal történt 
megegyezés következtében a bécsi kongresszuson 
Poroszország az egész Sz. bekebelezését kívánta. 
De Franciaország és Ausztria heves ellenzésén 
meghiúsult ez a törekvés és Poroszország beérte 
Sz. északi nagyobb felével (20,000 kmJ, 860,0001.), 
mely ezután Poroszország Sachsen tartományát 
alkotta. Frigyes Ágost 1815. belépett az újonnan 
alapított Német-szövetségbe s tönkrement országa 
jólétének helyreállításán fáradozott. A régi rendi 
alkotmányon semmit sem változtatott. Az uralko
dásban öccse, Antal (1827—36) követte, ki az 
1830-i francia forradalom hatása alatt 1831 szept. 
4. alkotmányt adott országának. A rendi gyűlés 
-átalakult két kamarás országgyűléssé, mely 1833 
jan. 27. nyílt meg. Az ország ipara és kereske
delme új lendületnek indult, 1839 ápr. adták át a 
forgalomnak a Sz. első vasútját Lipcse és Drezda 
közt. Miután Antal öccse, Miksa herceg lemondott 
trónöröklési jogáról, ennek fia II. Frigyes Ágost 
(1836—54) követte a trónon, aki alatt reakcioná-
rius irány kapott lábra. 1848 inárc. 13. forradalom 
tört ki, megbukott Könneritz reakciós kormánya 
s a liberális ellenzék vezére, Braun állott a kor
mány élére. Az új országgyűlésen azonban csak
hamar a i%dikális demokraták kerekedtek felül 
•és gyökeresen átalakították az eddigi alkotmányt. 
A túlzásoktól idegenkedő Braun 1849 febr. le
mondott s helyét Held foglalta el. De ő sem tudta 
a radikálisokat kielégíteni, mert ezek azt kívánták, 
hogy Blum Mohert (1. o.) agyonlövetése miatt a 
szász követet hívják vissza Bécsből. Mikor aztán 
az országgyűlés adómegtagadással fenyegetődzött, 
a király 1849 ápr. 30. mindkét kamarát feloszlatta. 
Held utóda Zschinsky lett, ki 1849 máj. 3. betil
totta a drezdai polgárság tüntető gyűlését. Erre 
kitört az ú. n. drezdai forradalom. A felkelők 
torlaszokat emeltek s más városokból érkező sza
badcsapatokkal megerősödve hatalmukba kerí
tették az Altstadtot a fegyvertár és a királyi pa
lota kivételével. A királyi család máj. 4. König-
steinbe menekült, s minthogy a szász hadsereg 
nagy része Sehleswig-Holsteinben harcolt, a po
rosz kormánytól kért segítséget. Drezdában ezután 
ideiglenes kormány alakult Tzscliirner. Heubner 
ós Todt képviselőkből, de a radikálisok túlzásai 
miatt a polgárság mérsékeltebb része elfordult a 
mozgalomtól. Május 6-án nagyobb szász sereg és 
egy porosz zászlóalj vonult Drezda ellen s négy 
napi véres utcai harc után leverte a felkelést, 
melynek vezérei nagyobbrészt börtönbe jutottak. 
A porosz segítség meghálálása fejében Sz. 1849 
máj. 26. Poroszországgal és Hannoverrel meg
kötötte az ú. n. három király szövetségét (1. o.). 
De már 1850 febr. 27. Sz. Bajorország, Wtirt-
temberg és Hannoverrel együtt a négy király szö
vetségét alkotta meg és Ausztria behatása alatt 
szembehelyezkedett Poroszországgal. II. Frigyes 
Ágostot öccse János (1851—73) követte az ural- I 

kodásban. Ez Zschinsky halála után 1858. Beustot 
(1. o.) állította a kormány élére, ki Sz.-nak á 
német középállamok közt vezérlő állást akart sze
rezni és liberális belső reformjaival nagy népsze
rűséget szerzett. A schleswig-holsteini kérdésben-
1863. Sz. is Frigyes augustenburgi herceg jelölt
sége mellett nyilatkozott és egy szász hadtest is 
résztvett Holstein megszállásában. Mikor e kér
désben a két német vezérállam, Ausztria ésPorosz-
ország közt 1866 tavaszán kitört a háború, Sz. 
Ausztria mellé állott s visszautasítva Porosz
ország semlegességi ajánlatát, 32,000 főnyi sere
gét Albert trónörökös vezérlete alatt Ausztria 
rendelkezésére bocsátotta. A túlnyomó erejű po
rosz sereg elől azonban az egész szász sereg 
Csehországba vonult vissza. A poroszok ellen
állás nélkül szállották meg Sz.-ot és Drezdára 
súlyos hadisarcot vetettek. A szász hadtest vité
zül küzdött a jicsini (1866 június 29), majd a 
königgraetzi (júl. 3) csatákban és az osztrák se
reggel együtt Bécs alá vonult. A béketárgyalá
sok folyamán Poroszország Sz. teljes bekebele
zését kívánta, de Ferenc József császár határo
zott ellenállása miatt lemondott erről és az okt. 
21-én Berlinben kötött béke szerint megelégedett 
10 millió tallér hadikárpótlással. Sz. ezután be
lépett az Észak-német szövetségbe s míg had
seregét porosz minta szerint reorganizálta, porosz 
hadak tartották megszállva. 

Miután a poroszellenes Beust 1867. osztrák 
szolgálatba lépett, Falkenstein közoktatásügyi 
miniszter állott a szász kormány élére. Ez porosz-
barát irányban vezette Sz. politikáját, mit Porosz
ország azzal hálált meg, hogy az 1867 febr. 7-én 
kötőit katonai konvencióban több kedvezményt 
engedett Sz.-nak. Az 1870—71-i német-francia 
háborúban az Albert trónörökös vezérlete alatt 
álló szász hadtest különösen a saint-privati és a 
sedani csatákban tűnt ki. 1871 jan. 18. Sz. is az 
újonnan felállított Német-birodalom tagja lett s 
belső életében új virágzásnak indult. Az 1867-i 
választótörvény a második kamarát egészen nép
képviseleti alapra helyezte s a vallásügyi, nép
oktatási és adóügyi alaptörvényekkel biztosította 
az ország liberális irányú fejlődését. János fia és 
utóda, Albert (1873—1902) uralkodása alatt Sz. 
jóléte még inkább emelkedett. 1878 óta a liberá
lisok mindig több tért veszítettek s a konzervatí
vok jutottak többségre. 1895-ben a szocialisták az 
általános választójog behozatalát indítványozták, 
mire a polgári pártok 1896 mára 28. oly választó
törvényt szavaztak meg, mely szerint Sz. lakos
sága három adóosztály szerint fogja a második 
kamara tagjait választani 6 évre. É választórend
szer mellett 1901. a szocialisták végleg kimarad
tak a második kamarából, míg az 1903-i német 
birodalmi választásokon (az általános választójog 
alapján) Sz. 23 mandátuma közül 22-őt a szocia
listák nyertek el. Albert öccsének Györgynek 
(1902—04) rövid uralkodását Lujza tróiiürökösné 
(1. Lujza 5.) szökése és a krimmitschaui nagy 
munkássztrájk (1903—04 telén) tette emlékeze
tessé. A trónon legidősebb fia, III. Frigyes Ágost 
követte (1904 okt. 15.). A kormány 1907. új 
választó-reformjavaslatot terjesztett a kamarák 
elé, de az lényegesen megváltoztatott alakban 
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vált, plurális választórendszer behozatalával, 1909 
tavaszán törvénnyé. 

Az új országgyűlés 1909 okt. 21 .ült össze; 30 kon
zervatív irányú képviselővel szemben 36 liberális 
és 25 szociáldemokrata állt.Rügerpónzügyminisz-
ter lett a kormány elnöke; de 1910. már lemondott 
s Ottó igazságügyminiszter vette át a kormányt. 
Az 1914. kitört világháborúban a szász csapatok 
számos véres harcot álltak meg győzelmesen, de 
súlyos veszteségeket is szenvedtek. A háborúelle
nes szociáldemokraták izgatása 1918 őszén a 
szász csapatokra is bomlasztó hatással volt. Az 
1918 novemberben kitört forradalom Sz.-ot is 
köztársasággá alakította. III. Frigyes Ágost nov. 
13. lemondott a trónról. 1920 nov. 1. új alkot
mányt állapítottak meg, 1920—1923. Buek volt 
a miniszterelnök. Az országgyűlésen és a kor
mányban a szociáldemokraták kerültek vezető
szerephez. Az 1922-iki választáskora szociáldemo
kraták 41, a kommunisták 10 helyet nyertek, 
velük szemben esak 19 német nemzeti, 18 német 
néppárti és 8 demokrata állott. 1923 elején a 
kommunisták javaslatára az országgyűlés bizal
matlanságot szavazott a kormánynak, mire ez 
lemondott. 1923 márciusban dr. Zeigner volt 
igazságügyi minisztert választották miniszter
elnöknek, a kormányban a kommunisták is részt
vettek, de már augusztusban a kommunista párt 
azzal vádolta a kormányt, hogy elárulta a prole
társágot és ellenállást szervezett. A belső válság 
októberban vált veszedelmessé és már a biroda
lommal való viszonyt is fenyegette. A birodalmi 
kormány nem nézhette, hogy nyilt kommunista 
mozgalmakat és csapatszervezéseket rendezze
nek, miért is október második felében birodalmi 
csapatok vonultak be az ország különböző helyeire 
s ezek parancsnokává Müller tábornokot ren
delte a birodalmi kormány. Ebért birodalmi elnök 
felhatalmazta a birodalmi kancellárt, hogy szük
ség esetén a szász kormányt is elmozdíthassa; 
Szászország birodalmi biztosává Heintze volt mi
nisztert nevezték ki. Okt. 29-én a birodalmi csapa
tok az összes kormánytagokat, élükön Zeigner-
rel, kiűzték hivatalukból, mire a birodalmi kor
mánybiztos rendeletével fölmentette őket hiva
taluktól. Okt. 30-án az országgyűlés megalakí
totta az új kormányt tisztán szocialistákból; a 
kormányelnök Fellisch lett; de mint kisebbségi 
kormány csak átmenetinek volt tekinthető, s már 
decemberben le is mondott. Utóda Heldt lett. 
Az elfogott Zeigner ellen okiratsikkasztás és 
megvesztegetés miatt büntetőpert indítottak s a 
lipcsei birodalmi törvényszók 1924. niárc. 29. 
három évi fogságra ítélte, enyhítő körülményül 
mondva ki, hogy voltaképen a politikai rendszer 
áldozata. Az 1924. elején végbement községi vá
lasztások a polgári pártok nagy megerősödését 
tanúsították. 

Irodalom^ A hivatalos statisztikai kiadványokon (Statis-
tischen Jahrtnch ffir das Königreich Bachsen 1871-tól éven-
kint, Zeitschrift des k. BSchsischen Btat. Landesamtes, Volks-
zahlnng, etc.) kivül : Zemmrich, Landeskunde des König-
reichs Bachsen, Leipzig 1906; Pelz, Geologie des KBnig-
reichs Sachsen, Leipzig 1904; Gemeinde nnd Ort- schafts-
verzeichnis far das Königreich Sachen, Leipzig 1904; Rich-
ter, Litteratur der Landes- nnd Volksknnde des Kőnigreichs 
Sachsen, Dresden 1903 ; Bchmaler, Das Königreich Sachsen, 
Iieipzig 1916. 
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Tőrt. irodalom. Bördger-FIathe, Gesch. des Kurstaates nnit 
Kőnigreichs Sachsen, Gotha 1867—73, 3 kat.; Stnrinhöfel, 
Geschichte der sfichsischen Lflnder nnd ihrer Herrscher, 
Chemnitz 1897—98 és Sachsen nnter Kőnig Albert. Leipzig 
1898; v. Witzleben, Die Entstehnng der Konstitntionellen Ver-
fassnng des Kőnigreichs Bachsen, u. o. 1881; Blanckmeis-
ter, Sachsische Kirchengeschichte, "Dresden 1906. 2. kiad -
Schmidt, KnrsSchsische Streifzüge, Leipzig 1902—06, 3 köt.; 
Tutzschmann, Atlas zur Geschichte der sachsischen LSnder. 
Grimma 1852; Brecher, Darstellung der GebietsverSnde-
mngen in den Lündern Sachsens nnd Thüringens, Berlin 
1888, térkép ; Codex diplomaticns Baxoniae regiae, Leip
zig 1864 óta ; Archív för sachsische Geschichte, u. o. 
1861—79. 21 köt.; Nenes Archiv fúr sachsische Geschichte 
nnd Altertnmsknnde, Dresden 1880 óta ; Bnchholz, Biblio-
thek der sachsischen Geschichte nnd Landes-Knnde. Leipzig 
1902 óta. 

Szászörményes (Urmeni§), kisk. Kis-Küküllő 
vm. erzsébetvárosi j.-ban, (i9io) 816 német és ro
mán lak. (Tr. R.) 

Szászpapalma. Hazai eredetű almafajta, mely
nek színes rajza és leírása a többek között az 1900. 
évben megkezdett Magy. Pom. IV—V. füzetében 
is feltalálható. 

Szászpatak (Spatac), kisk. Alsó-Fehér vm. 
balázsfalvi j.-ban, (1010) 476 román lak. (Tr. R.) 

Szászpelsőcz (Sámi). kisk. Zólyom vm. zólyomi 
j.-ban, (i9io) 989 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szászpéntek (Pintic), kisk. Kolozs vm. tekéi 
j.-ban, (ísio) 1034 román lak. (Tr. R.) 

Szászrégen (Beghiiud-sasesc, Sachsisch-
Heen), rendezett tanácsú város Maros-Torda 
vármegyében, a Maros mellett. (1910) 7310 német, 
magyar és román lak. Lakói szőllő- és földmí-
velést, ipart és kereskedelmet űznek. Igen je
lentékeny a fakereskedés és a Maroson való tuta
jozás, melynek Sz. a gócpontja. A város ere
dete a XII. századig megy vissza, ág. ev. temploma 
1330-ban épült. A város 1848. csaknem teljese? 
elpusztult, a mostani csinos piac egészen azóta 
épült; 1863. szabad kir. város lett, majd rendezett 
tanácsú város. (Tr. R.) 

Szászsáros (Sáros), nagyk. NagyKüküllő vm. 
medgyesi j.-ban, (1910) 1646 német, román és ma
gyar 'lak. (Tr. R.) 

Szászsebes (Sebisul-sasesc, MüMbach), rende
zett tanácsú város szabad királyi város címével 
Szeben vmegyében, a Sebes folyó mellett, (1910 
8504 német, magyar és román lak. Lakói iparosok 
és nagyobbrészt földmlvesek. Van fűrésztelepe, két 
bőrgyára, gyufagyára, Régies város, melynek 
belső részeit kőfalak veszik körül, megerősített 
gót ízlésű főtemploma nevezetes műemlék. Hatá
rában (5715 ha.) jó bor terem. A várost 1250 
körül bevándorolt szász telepesek alapították; 
kedvező fekvésénél és a királyoktól nyert kivált
ságainál fogva gyorsan felvirágzott és a törökök 
ismételt támadásának is (így 1438. és 1661. év
ben), bár nagy károkat szenvedett, ellent tudott 
állani. Népessége a XVÜI. sz.-ban és a XIX. sz. 
közepén Németország különböző részeiből új tele
pesekkel gyarapodott. Sz. azelőtt egy Sz.-szék 
székhelye volt; ennek területe 323 km* és lakói
nak száma (1870) 19,237 volt. A vármegyék rende
zésekor az ecész szék Szeben vármegyéhez csa
toltatott. (Tr^R.) 

Szászsebesi hegység, a Szébeni hegység K.-i 
nyúlványai Szeben vármegyében Szászsebestől 
D.-re. 

Szász statútum, 1. Szász jog. 
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Szász Svájc (Saclmsche Schweiz, Szász-Gseh 
Svájc), az Bibe áttörése az Elbei homokkő hegy-
Bégen (Elbsandsteingebirge). Meredek, 560—630 
m. magas hoinokkősziklák teszik festőivé a tájat, 
mély, zúgó hegyi patakok, szűk völgyek válta
koznak benne, legszebb helyei: a Liebeteler Grund1 

Bastei, Ainselgrund ós Amselloch, Lilienstein, 
Hochstein, Schandau, Nagy- és Kis-Winterberg, 
Prebischtor, Königstein, Zirkel-, Zschirn-, Pabst-, 
Pfaffenstein, Schueeberg stb. Igen szépek az 
Elbébe torkoló kis patakok völgyei is, ilyenek: 
a Kirnitzsch, Sebnitz, Polenz, Wesenitz, Biela. 
V. ö. Gautsch, Álteste Geschichte der S. S. 
(Dresden 1880); Hettner, Gebirgsbau und Ober-
nachengestaltung der S. S. (Berlin 1893); Beck, 
Geologischer "Wegweiser durch das Dresdner 
Elbtalgebiet (Berlin 1897); Buge, Die Burgen und 
vorgeschichtlichen Wohnstatten der S. S. (Dres
den, 1907); Meyer's Eeisebücher, Die S. 8. (7. kiad. 
Leipzig 1905). 

Szászszentgyörgy (Sángeorgiu-sasesc), nagy
község Besztercze-Naszód vm. besenyői j.-ban, 
(1910) 1092 német ós román lak. (Tr. E.) 

Szászszentiván (Sántioana), kisk. Kis-Küküllő 
vm. erzsébetvárosi j.-ban, (i9io) 807 német és ro
mán lak. (Tr. E.) 

Szászszentjakab (Sániacób), kisk. Szolnok-
Doboka vm. bethleni j.-ban, (i9io) 629 német és 
román lak. (Tr. E.) 

Szászszentlászló (Laslea-mare), nagyközség 
Nagy-Küküllő vm. segesvári j.-ban (i9io) 1246 
német, ctóány és román lak. (Tr. E.) 

Szászázőllős (Seleus), kisk. Kis-Küküllő vm. 
erzsébetvárosi j.-ban, (1910) 719 német lak. (Tr. E.) 

Szász tartomány (Sachsen), Poroszországnak 
egyik tartománya Hannover, Braunschweig és 
Szilézia, Szászország és Thüringia közt 25,267 
km8 területtel, (1919) 3.129,193 lak., akik túl
nyomó számban németek és evangélikusok (kat. 
232,000, izraelita 8000). É.-i és K.-i része nagyob-
bára sík, D.-iés Ny.-i része, főképen Erfurt kerü
let hegyes. Ide nyúlnak be a Harz ágai, amelyek
tói D.-re fekszik a Thüringiai erdő. Az egész tar
tomány nagyobb része az Élbe, kisebb része a 
Weser vízvidékéhez tartozik. Hajózó csatornái közt 
fontos a Plaueni. Tavak a Mansfelder és Arend-
see. Az ismeretesebb ásványvízforrások: Artern, 
Ennen, Suderode, Teunstedt, Kösen, Durrenberg, 
Wittekind. Az éghajlat meglehetősen kedvező. 
Az egész területből szántóföld és kert 1.522,300, 
rét 208,700, legelő 58,600, erdő 548,600 ha. Földje 
Poroszországban a legtermékenyebbek közé tar
tozik ; különösen híres jó földjéről a magdeburgi 
Börde, a Wische és a Goldene Aue. Termékei rozs, 
zab, burgonya, búza, árpa és széna. Nagyon 
jelentékeny a mü- és kereskedelmi kertészet 
Erfurtban és környékén, továbbá Quedlinburg-
ban. Az állattenyésztés nagyon virágzó. A bá
nyászat fő termékei: kőszén és barnaszén, só, 
amelyből e tartományban van Stassfurt mel
lett Poroszország legnagyobb kősótelepe és Schö-
nebeckben Poroszország legnagyobb sófőzője; 
ezenkívül bányásznak réz-, ezüst-, vas-, nikkel 
stb. érceket is. Az ipar némely ága magas fokra 
emelkedett A fémipar virágzik Magdeburgban, 
Buckauban, Ascherslebenben, Suhlban éa Sömmer-

dában. A kémiai ipar székhelyei: Calbe, Wanzleben,. 
Magdeburg és Aschersleben járások; a gyapjú
fonásé Mühlhausen és Langensalza, a pamut
fonásé Magdeburg, Burg, Langensalza, a vászon-
szövésé Nordhausen, a pamutszövésé ugyanez és 
Mühlhausen, a papirosiparó Halle és Nordhausen,. 
a bőriparé Mühlhausen; azonkívül a tartomány
nak számos répacukor-, sör- és szeszgyára is van-
A kereskedelem fő helyei Magdeburg és Halle-
A haliéi egyetemen kívül van számos közép- és 
szakiskolája. Kerületei Magdeburg, Merseburg ós-
Erfurt. Fővárosa Magdeburg. 

Irodalom. Kirchhoff, Die territoriale Zusammensetzung: 
d. Provinz Sachsen, Halle 1891, térképpel; Todtenhof, Die 
Provinz 8. in Wort u. Bild, Berlin—Leipzig 1900/902;. 
Schőchting, Das landwirtschaftliche GenossenschaftweseiL 
in der Provinz 8., Halle 1906 ; Müller, Der Grossgrund-
besitz in der Provinz 8., Jena 1912. 

Szász-Teschen hercege, ezt a címet Albert 
szász herceg, II. Frigyes Ágost szász választó és-
lengyel király harmadik fia viselte, ki Mária 
Krisztina főhercegnőt, I. Ferenc német esászár-
és Mária Terézia leányát vette nőül és apósától 
1766. a tescheni hercegi címet és uradalmat kapta.. 
L. Teschen. 

Szásztörpény (Terpin), kisk. Besztereze-Na
szód vm. jádi j.-ban, (wio) 1172 német, romáu. 
ós cigány lak. (Tr. E.) 

Szász tükör (néni.: Sachsenspiegel), XIIL. 
sz.-i, 1230 körül keletkezett német jogkönyv, mely 
az Észak-Németországban érvényes jognak szász, 
szójáráson való feljegyzését tartalmazza. Szerzője 
Eepgowi Eike anhalti lovag. Tartalmazza nem
csak a magánjogot, hanem a köz-r és a büntető
jogot s a törvénykezési eljárást is. Észak-Német
országban, a szász jog tartományaiban, sőt Német
ország határain kívül is gyakorlati alkalmazást 
nyert. Későbbi időkben a német hűbéri joggal 
megtoldatván, két részből áll : a közönséges és a 
hűbéri jogot tárgyazó részekből. A Sz.-höz több-
glossza (magyarázat), mintájára pedig a XHI. és 
XIV. sz.-ban több jogkönyv készült. 

Szásztyukos (Ticusul-sasesc), nagyk. Nagy-
Küküllő vm. kőhalmi j.-ban, (1910) 1617 német,, 
román és cigány lak. (Tr. E.) 

Szászújfalu, 1. (újabban Apaújfalu, Noul-sa-
sesc), kisk. Nagy-Küküllő vm. segesvári j.-ban^ 
(i9io) 976 német és román lak. Bronzkori lelőhely-
— 2. Sz. (Noul-sasesc), nagyk. Szeben vm. nagy
szebeni j.-ban, (1910) 1152 román, német és cigány 
lak. (Tr. E.) 

Szászvár, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban,, 
(1920) 1861 magyar és német lak., várromja van-
A pécsi püspökségnek kőszénbányája van itt. 

Szászváros (Broos, Orástie), volt rend. tan
város, szab. kir. város címével Hunyad vmegyé-
ben,a Városvíz mellett, (1910) 7672 lak. (közte 2145-
magyar, 1294 német, 3821 román; hitfelekezet 
szerint 1246 róm. kat, 829 gör. kat., 3308 gör-
kel., 972 ág. evang., 993 ref., 273 izr.). Főterén áll 
a ref. Kun-kollégium, melyet Apafi Mihály feje
delem 1663. alapított, gr. Kun Kocsárd pedig nagy 
adományával lényegesen kibővítette; díszes új
épületét 1910. emelték, előtte gr. Kun Kocsárd. 
és gr. Kun Géza mellszobrai. A főtéren áH a 
csúcsíves református és az új evangélikus temp
lom, továbbá az Emke épülete, melyben gr. Kun 
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Kocsárd született, továbbá van polgári leány
iskolája, több pénzintézete, gőzfűrésze, szesz
gyára, gipszgyára, több téglagyára, vasútja,posta-
~és táviróhivatala és telefonállomása. Sz. ó- és új
városból áll; amaz dombon épült és keskeny, 
rendezetlen utcákból áll; ez lapályon terül el 8 
modernebb jellegű. A várost 1200 körül telepítet
ték a szászok, de a törökök 1438. és 1479. nagy
részt kipusztították az ősi telepeseket, kiknek 
helyét utóbb románok foglalták el. A'városban kez
detben csak szászok viselhettek helyhatósági hiva
talt és a magyarok csak a nemzeti fejedelmek 
idején nyertek törvényes választói jogosultságot. 
Sz. azelőtt székhelye volt Sz.-széknek, melynek 
területe 435 km», lakóinak száma (i89i) 22,479 volt 
1876-ban Hunyad vármegyébe kebeleztetett be. 
V. ö. Urkundenbuch zur Geschichte der Stadt u. 
des Stuhles Broos (Nagyszeben 1879). (Tr. R.) 

Szászvárosi hegység (Kudzsiri havasok), a 
Pareng hegység K-i folytatása a D.-i Kárpátok
ban Hunyad vm. DK.-i részében. A Sebes folyó 
völgye választja el a Szebeni hegységtől K.-en, 
DK.-en pedig 1662 m. magas hágó köti össze a 
Parenggel. Legmagasabb csúcsai a Szurján (2061 
m.), Batrina (1794 in), Paltinej (1649 m.). Folyói 
a Magyar Zsil, Sztrigy, Sebes és a Kudzsíri patak. 
A hegységet kiterjedt havasi legelők borítják. A 
környék román lakossága 1852-ig itt "gyűlt össze a 
Szkierna hegycsúcson a pörös ügyek elintézésére 
nagy népünneppel kapcsolatban. (Tr. R.) 

Szászveresmart (Bosbar), nagyk. Brassó vm. 
alvidéki j.-ban, (1910) 992 román és német lak. 
(Tr. R.) 

Szászvessződ (Vesaud), kisk. Nagy-Küküllő 
vm. medgvesi j.-ban, (1010) 546 román és német 
lak. (Tr. R.') 

Szászvolkány (Yullcan), nagyk. Brassó vm. 
felvidéki j.-ban, (1910) 1779 német és román lak. 
(Tr. R.) 

Szászvölgy ( Valea Sasului), kisk. Kis-Küküllő 
vm. hosszúaszói j.-ban, d9io) 358 román lakossal. 
(Tr. R.) 

Szász-Weimar-Eisenach (Saclisen- Weimar-
Eisenach), előbb a Németbirodalomhoz tartozott 
nagyhercegség, 1920 ápr. 30 óta Thüringia egyik 
része. Sz. területe 3611 km8. Felszínét a Thürin-
giai-erdő, a vogtlandi hegység, a Rhön és a Harz 
ágai takarják. Folyói a Saale, Ilin, Werra, Un-
strut és Blster. Lakóinak száma (I9i9) 433,314. A 
lakosoknak több mint fele mezőgazdasággal fog
lalkozik; a területnek több mint kétharmada 
<237,300 ha.) mívelés alatt áll. Gyümölcsöt a 
weimari kerületben, szőllőt a Saale vidékén ter
melnek. Az állattenyésztés virágzó; a bányászat 
jelentéktelen. Az iparágak közül a legfontosabb a 
fonó-szövő, továbbá a porcellán-, üveg-, cukor-, 
dohánygyártás, mindenféle játékkészítés, papiros-
és bőripar. A kereskedelem középpontjai Weiinar, 
Eisenach és Apolda. A szellemi műveltség szol
gálatában áll az egyetem Jenában, 7 gimnázium, 
7 reáliskola, 2 tanítóképző, 5 liceum és több szak
iskola, a weimari könyvtár, múzeum s egyéb 
művészeti gyűjtemények. 

Története. Weiuiart a X. sz. óta az orlamündei 
grófok birták, kiknek kihalása után 1373. a Wet-
iin-családból való meisseni őrgrófok és thüringiai 

tartománygrófok birtokába jutott. Az 1485-iki osz
tozkodáskor a család idősebb, Emészti ága kapta. 
Mikor ez az ág 1547. elvesztette a választófeje
delmi móltóságot. Weiinar lett megmaradt birto
kainak székhelye. Első külön uralkodója János 
Vilmos herceg (megh. 1573.) a letett János Fri
gyes választófejedelem ifjabbik íia volt. János 
Vilmos fiai, Friayes Vilmos (megh. 1602) és 
János (megh. 1605) közösen uralkodtak. János 
második fia, Vilmos (megh. 1662) lett az ifjabb 
weimari uralkodóház megalapítója. Ennek fiai 
szétdarabolták a kis országot (Weimar, Eisenach, 
Jena), míglen I. Ernő lgostil707—48) újból 
egyesítette azt. Fia, II Ernő Ágost Konstantin 
(1748-58) és unokája Károly Ágost (1758-1828) 
követték az uralkodásban. Ez utóbbi jeles uralkodó 
volt s Göthe, Schiller és Herder meghívásával 
Weimart a német irodalmi élet központjává tette. 
Mint politikus is kivált és 1806. Poroszország mel
lett harcolt Napóleon ellen. 1815-ben a bécsi 
kongresszus nagyhercegi rangra emelte és némi 
területgyarapodásban is részesült. 1816-ban libe 
ralis alkotmányt adott országának s azt még Met-
ternich-hel szemben is megvédelmezte. Fia Ká
roly Frigyes (1828—53) a koronajavakat áten
gedte az államnak évi civillista fejében. Ennek fia, 
Károly Sándor (1853—1901) a schleswig-hol-
steini kérdésben Ausztriával tartott, de a könig-
graetzi csata után Poroszországhoz csatlakozott 
és 1866. belépett az Északnémet-szövetségbe, majd 
1871. a Németbirodalomba. Az uralkodásban 1901 
jún. unokája, Vilmos Ernő (szüL 1876) követte, 
aki azonban 1918 nov. 9. a forradalom kitörése 
következtében lemondott a trónról. Sz. ekkor sza
badállammá alakult, de 1920 ápr. 30. része lett a 
szász államokból alakult Thüringia szabadállam
nak, 1923 márciusig még megtartotta külön kor
mányát, mint területi kormányt, valamint nép
képviseletét, ekkor négy városi (Jena, Weiinar, 
Apolda, Eisenach) és 11 vidéki közigazgatási ke
rületre osztották. 

Szászy Béla (szászt), igazságügyi államtit
kár, szül. Pócsmegyeren 1865 nov. 26. Jogi ta
nulmányainak elvégzése után három éven át 
mint tanár működött a kecskeméti jogakadémián, 
ahonnan birói szolgálatba lépett át, s az igazság-
ügymmisztériumba rendelték, ahol fokozatosan 
emelkedve, 1913. miniszteri tanácsossá nevezték 
ki, 1918 elején államtitkári ranggal a királytól 
helyettes államtitkári címet és jelleget kapott, 
ugyanaz évben államtitkár lett. 1919-ben a kom
munizmus bukása után egyideig igazságügy
miniszter volt, azután pedig visszatért államtit
kári állásába. 1924-ben a II. rangosztály jellegét 
kapta meg. Hivatali szolgálata alatt túlnyomóan 
törvényelőkészítő munkálatokban működik és ez 
osztálynak éveken át volt a vezetője ; így külö
nösen a házassági törvénynek és végrehajtási 
rendeleteinek, a rendőri büntető eljárásnak, a pol
gári törvénykönyv javaslatának előkészítő mun
kálataiban működött. Az alkotmányosság helyre
állításáról szóló 1920. I. t.-c. is az ő munkája; 
a polgári törvénykönyv javaslatának végleges 
szövegét készíti ós a szerkesztő-bizottság az ő 
vezetésével működik. Irodalmi dolgozatai külön
böző szakfolyóiratokban jelentek meg, közülök 

Amely szó St. alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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•egyesek, így a fiatalkorúak bíróságának, a csök
kent szellemi képesség magánjogi jelentőségének, 
az alapítványok létrejövetelének és az osztrák
magyar közjogi közösség jogi minősítésének kér
dését tárgyaló értekezései külön is. A református 
•egyház magasabb testületeiben is tevékeny részt 
vesz. 

Szászy-Schwarz Gusztáv (szöszi), jogtudós 
•és író, szül. Budapesten 1858 jan. 1., inegb. u. o. 

. 1920 ápr. 8. Egyetemi tanulmányai bevégezi© után 
"tanulmányait Németországban folytatta. 1884-ben 
Budapesten ügyvédi irodát nyitott, ugyanekkor a 
budipesti egyetemen a magántanári képesítést, 
1893. a rendkívüli tanári címet nyerte, 1899. udv. 
tanácsosi méltóságot nyert, 1901. nyil. rend. ta
nárrá nevezték ki. 1910-ben magyar nemességet 
kapott. Müvei: A végrendelkezési szabadság a 
római .jogban (1881); Magánjogi esetek (1886); 
Magánjogi fejtegetések (1890); A jogi szeminá-
rimnokkérdéséhez (1884); A tulajdon fenntartás 
(1885); Pénzb-li tartozások (1887); A tulajdon-
étruházás (1889); Az animus domini(188b); Az 
újabb birtokirodalomhoz (1889); Magánjogunk 
felépítése (1893); A házassági jogról szóló javas
lat birálata ellen javaslattat(1894); Az ági örök
lés kérdése (1898); Római jogi gyakorlatok sze
mináriumi használatra (1807—1914); Institu-
tiók és Pandekták (1900); Újabb magánjogi fej
tegetések (1901); Codificationalis dolgozatok 
<19n2); Az obstrukciójogtana (1905); A jogi sze
mély magyarázata (1907); A magánjogi törvény
könyvről (1909]^Togi párbeszédek az obstruk-
cióról (1910); Jogi napikérdések (1910); Uj irá
nyok a magánjogban (1911); Egyetemi kérdések 
{1912); Parerga (1912); A rokonok öröklésének 
korlátozása(1918) és különféle szakcikkek a hazai 
és külföldi szaklapokban. 1895 óta a magyar pol
gári törvénykönyv szerkesztésében is közreműkö
dött. 

Szászzalatna (Zlagna), kisk. Nagy-Küküllő 
vrn. szentágotai j.-ban, (1910) 664 román és német 
fok. (Tr. R.1 

Szász-Zeitz, hercegi család, a szász választó
lejedeimi család egyik mellékága, melyet I. János 
György választó-fejedelem (1611—56) leg^fj Ab 
íla Móric (megh. 1681) alapított. Ennek harmadik 
fia volt Keresztély Ágost (1. o.) bíboros és eszter
gomi érsek (1707—1721). A Sz.-esalád Frigyes 
Henrik leitmeritzi püsnökben halt ki (1759). 

Szászzsombor (Jimborul-sásesc), kisk. Szol
nok-Doboka vm. kékesi j.-ban, (1910) 699 román és 
magyar lak. (Tr. R.) 

Szata vára, ma Szotin Szerem vm.-ben a Duna 
mellett. A XV. sz. végén csere útján a kalocsai 
érsekségé lett. 1526-ban a török foglalta el. (Tr. 
SzHSz.) 

Szatelleszek, 1. Satelles. 
Szatén, 1. Alapkötés. 
Szathmári P. Károly, festő és fénykénész, 

szül. Vasváron 1813 , megh. Bukarestban 1887. 
18t0-ben Bibescu oláhországi vajda magával vitte 
Bukarestba, ahol az első fényképészeti műtermet 
állította föl s amellett akvarellekben megörökí
tette a népviseleteket és Románia igen sok neve
zetes műemlékét. Cuza Sándor udvari festőjévé 
és fényképészévé nevezte ki. Egyetlen fia szintén 

festő, de teljesen románná vált és Bukarestban 
működik. V ö. Koós Ferenc, Sz. (Hazunk s a Kül
föld 1865.évf. 41. sz.); Luceafárul(Budapest 1908). 

Szathmári Ötvös István, ref. lelkész, Sáros
patakon tanult, honnan Bodrogkeresztúrra aka
démikus rektornak ment, 1649. pedig külföldre 
indult, a f ranekeri és utreehti egyetemeken tanult. 
Valószínűleg 1654. sárospataki tanár, 1656. érsek
újvári lelkész s rövid időn esperes, 1663. pedig 
kocsi lelkész lett s itt 1665. meg is halt. Munkái: 
Az keresztyén és igaztudományu belgiumi éklé-
zsiáknak Intőkről való vallástétele (Amsterdam 
1650); De studio verbi divini (Utrecht 1650); De 
sepultura mortuorum (u. o. 1651); Titkok jelenése 
(A Jelenések könyve magyarázata, Szeben 1668). 

Szathmári Paksi, 1. Dániel, ref. teológiai 
tanár, szül. Mezőcsáton 1768 körül, megh. Kis-
győrben 1818 aug. 3. Sárospatakon tanult, honnan 
külföldre ment s Utreehtben és Göttingenben 
tanult. Hazatérte után Balmazújvároson lelkész-
kedett, honnan 1810. Sárospatakra ment tanárnak. 
Munkái: Keresztyén hittudomány (2 köt., 1815); 
Compendium juris Mcsaici ad ductum J. D. Michae-
lis concinnatum (1818). 

2. Sz. István, ref. püspök, szül. Marosvásár
helyen 1719., megh. Debreczenben 1791 márc. 2. 
Miután az oderafrankfurti és franekeri egyeteme
ken tanult, 1712. aszalói lelkész, 1747. debreczeni 
tanár lett. A tiszántúli egyházkerület 1764. fő
jegyzőjévé tette s 1785. végül püspökségre emel
kedett. Irodalmi müvei: Dissertatio theologico-
philo'ogica in vers. 13. Cap. II. Hebr. (Franeker 
1743); Dissertatio quinta ad vaticinia Danielis de 
posteriore parte regni quarti (u. o. 1744); Hat 
napra való vallástevő vagy poenitentialis kö
nyörgések (Debreczen, év nélkül); Sión siralma 
című hosszú versét, melyet 1751. a magyar ref. 
egyház akkori üldöztetéséről írt, a Révész Figyel-
mezője közölte (1875). 

3. Sz. Mihály, ref. teológiai tanár, szül. Mező-
kászonyban 1681., megh. Sárospatakon 1744 jún. 
2-án. Sárospatakon tanult. 1708-ban tokaji rektor 
lett, innen külföldre ment, előbb a franekeri, 
később az utreehti egyetemre. Hazájába vissza
térve, 1711 végén tokaji lelkész, 1716 febr. gyula
fehérvári tanár, majd 1718-tól az egyesült sáros-
patak-gyula'ehérvár-marosvás'irhelyi kollégium 
tanára lett. 1728-ban az erdélyi egyházkerületnek 
generális nótáriusává választották, a püspökségre 
következés jogával. Ezt azonban nem várta meg, 
amennyiben 1734. a sárospataki kollégium igaz
gatására hívták meg. Jelentékeny írói munkás
ságának termékei: Physica contracta juxta prin-
cipia Neoterieorum (Kolozsvár 1719); Tyrocinium 
emblematico-propheticum seu meditationes in 
Jobi cap. XXXVIII. (Franeker 1732); Meditatio
nes in Josuae cap. X. (u. o. 1732); Dissertatio de 
arbore scientiae boni et mali (u. o. 1736); Űri 
vacsora felett meggyújtatott szövétnek (névtelen 
vitairat Bemard Pál minorita ellen, Utrecht 
1740): Két áhítatos imádság (Franeker 1741); 
továbbá számos halotti beszéde. 

Szathmári Pap, 1. János, ref. lelkész, szül. 
Szatmáron 657., megh. Kolozsváron 1708. Tanul
ni ínyait sztilőföldjén végezte, honnan külföldre 
ment, Leidenbe majd Franekerbe. Hazatérve, 
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iskolaigazgató lett Nagybányán, 1685. pedig Szé
kelyudvarhelyen, míg 1689. Zilahra, 1692. Désre, 
majd Kolozsvárra ment lelkésznek. Munkái: Dis-
putatio Philosophica De Aeternitate Dei Prima 
(Lejda 1681); Disputatio Theologioa ete. (u. o. 
1681); Philosophia prima seu metaphysica (Fra-
neker 1682); Újesztendei ajándék (prédikáció, 
Kolozsvár 1699); Kegyes ajakak áldozó tulkai 
(u. o. 1707). 

2. Sz. Mihály, ref. teológiai tanár, Sz. 3. fia, 
szül. Kolozsváron 1737 szept. 28., megh. u. o. 1812 
ináj. 31. Tanulmányait szülővárosában végezte 
s 1756. külföldre ment, a genfi, utrechti és 
leideni egyetemekre. Midőn 1765. hazatért, a 
főkonzisztóiiurn papja lett, mig 1767. kolozsvári 
teológiai tanárnak választották. Nagy képzett
ségű, szabad gondolkozású hittudós volt, ki 1783-
tól több németalföldi teológiai pályakérdést oldott 
meg, nyertes pályamüvei holland és latin nyelven 
jelentek meg. A hágai tudós társaság érdemei el
ismeréséül tagjává választotta. 1806-ban nyuga
lomba lépett. Számos halotti beszéde jelent meg. 

3. Sz. Zsigmond, ref. püspök, Sz. 1. fia, szül. 
Kolozsváron 1703., megh. u. o. 1760 ápr. 9. Tanul
mányait szülőföldjén végezte, honnan 1730. kül
földre menvén, Utrechtben és Gröningenben volt 
egyetemi hallgató. 1733-ban tért haza. 1735-ben 
kolozsvári lelkész, 1748. kolozskalotai esperes, 
1749. generális nótárius lett. 1760-ban püspök 
lett, de pár hónap múlva meghalt. Hirneves szó
nok volt. Nagyon sok halotti beszédét adták ki. 
Megjelent még: Igazságnak kapui és az azok
nak meguyittatásuk felöl való szent elmélkedés 
(Kolozsvár 1735). 

Szathmáry, 1. Árpád, szinész, szül. Pesten 
1846., megh. u. o. 1901 okt. 7. Anyja Sz.-Lat-
kóczy Laijza (1. o.). 1884-ben tagja lett a buda
pesti Népszínháznak, de csak rövid időre, bohém 
természete miatt nőin tudott hosszabb ideig meg
maradni. 189ú óta a budapesti Vígszínház tagja 
volt. Játékát természetesség s ragyogó kedély jel
lemezték, kedélyes, humoros szerepekben egyike 
volt a legjobb magyar színészeknek. Főbb szere
pei : Falstaff, Zuboly, Gonosz Pista, Kantzau stb. 

2. Sz. (Nagy) György, müve ődéspolitikus, 
szül. Alpesteseu (Hunyad vm.) 1845 ápr. 14., 
megh. Budapesten 1898 jan. 14. 1871-ben Jókai 
meghi vásáraa«Hon» szerkesztőiégébe lépett,majd 
a ((Nemzet*, «Vasárnapi Ujság» és ((Fővárosi La-
pok» munkatársa lett. Több évig volt a VIII. ker. 
közs. főreáliskola történelemtanára. 1881—1890. 
orsz. képviselő. 1890-ben gr. Csáky Albin a nép
oktatásügy élére állította mint miniszteri taná
csost, s ettől fogva haláláig az állami nemzeti 
népoktatásnak kivált a nemzetiségi vidékekeD 
leeudő megszervezését szolgálta nagy buzgalom
mal. 1896-ban a M. Tud. Akadéjüa 1. tagjává 
választotta. A magyar t mltók állítottak neki 
síremléket a Kertpesi-úti temetőben. Művei: 
Nemzeti állam és népoktatás (1892); Tanulmá
nyok (2 köt., 1897); Az amerikai verseny és a 
magyar mezőgazdaság (2 kiad.). Novellái is je
lentek meg. Szerkesztette a dévai reáliskolai in
ternátus javára a Hunyadi-albumot. Az akadé
miának lefordította Sorel, Hüppe, Portalis mű-
Veit; ezenkívül átültette Castelar több politikai 

és történetfilozófiai művét. V. ö. Zsilinszky Mi
hály akadémiai és Neményi Imre ped. tarsasági 
emlékbeszédeit (1898). 

3. Sz. István, költő, szül. Trencsénben 1877 
február 4. Jogi tanulmányait a budapesti egye
temen végezte, ahol államtudományi doktorrá 
avattatván, Nyitra vm. szolgalatába lepett, amely
nek 1918. főjegyzője volt, de nemzeti irodalmi 
működése, különösen a Jankó átka c. verse miatt 
a cseh megszállás elől menekülni volt kénytelen. 
Versei különböző lapokban jelentek meg. 1921-bea. 
a Petőfi-társaság tagjául választotta. Önállóan, 
megjelent kötetei: A csend dalol (Budapest 1918) r 
Mi nem feledhetünk (1921). 

4. Sz. József, Szigligeti Ede családi neve. 
5. Sz. Károly (jJeterfalvi), író, szül. Szilágy

somlyón 1831 júl. 24., megh. Budapesten lb91 
január 14. A szabadságharcban honved főhad
nagy lett, e miatt börtönt is szenvedett, kiszaba
dulván, Pesten egy magánintézetben tanított,. 
1854—57. az egyetemen tanult es ül. doktori 
oklevelet szerzett. Ugyanez időben hirlapírósko-
dott. 1858-ban Máramarosszigetre, 1862. Nagy-
enyedre hívták meg tanárnak. 1868-ban a Kis-
faludy-Társas;ig tagjául választotta. Ugyanekkor 
a Tisza-párti Hazánk szerkesztője, ennek meg
szűntével 1870. a Hon munkatársa lett. 1869-ben 
orsz. képviselőnek választották, 1878. az Ország
gyűlési Napló szerkesztő jenek nevezték ki; 1872. 
megalkotta az Orsz. kisdedóvó egyesületet, mely
nek 1877. elnöke lett. Apróbb népies iratain kívül 
főbb munkái: Sirály (tört. reg. ltiuu); Samu 
(reg. 1855, 2 köt.); Magyarhon fénykora (tort 
reg. 1857, 3 köt.); Erdély vezércsillaga (tört. reg. 
1857); Vetélytársak (tört. reg. 1858); Izaoella 
(tört. reg. 1859); A bujdosók (1862); A kosztold-
nyi hölgyek (1862); Az ábrándosok (1866); Beth
len Gábor ifjúsága (tört. reg. 1866,2 köt); Beszé
ly ek (1869); Az ország sebei (reg. 1871, 4 köt.); 
Magyar regevilág (1872); A fekete szekér (1873); 
A honboldogítók (1882); A szabad szó vértanúi 
(reg. 1883); Ros,sz asszony várat veszt (regényes 
korrajz 1885). írt művelődéstörténetet: Az em
beri művelődéstörténete(1876—77,3köt.); meg
írta a nagyenyedi Bethlen-főiskola történetét 
(1888); gr. Teleki Blanka életrajzát (1886); irt 
egy tragédiát is : Lukánusz (1869); kiadott több 
oklevélgyűjteményt. 

Szathmáry-Király Ádám, naplólró, II. Rákóczi 
Ferenc nemes apródja, majd «udvari bejárója»> 
szül. Nyomáron (Borsod) 1692 júl. 9., megh. Bold-
ván 1752 dec. 18. Urát híven követte bujdosásá
ban Lengyel- és Franciaországba s csak 1717., 
midőn a fejedelem Törökországba indult, tért 
vissza hazájába. Nagybecsű történelmi naplót 
vezetett 1711 febr. 29-től, Munkács várából a már 
lengyel területen lévő fejedelemhez indulása nap
jától fogva, Bécsbe érkezéséig, 1717 ápr. 24-ig. Az 
egész emlékirat jóformán kizárólag csak a feje
delem viselt dolgairól szól, egyszerű napi följegy
zések alakjában. Eredetije Boldván volt, a Sz.-
családnál, honnét Jankovich Miklós gyűjteményé
vel a Nemzeti Múzeumba került. Thaly Kálmán 
adta ki a Rákóczi-tár I. kötetében. Arcképét és 
életrajzát is Thaly közölte a Vasárnapi Újság
ban (1869). 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő 1 
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Szathmáry-Latkóczy Lujza (családi nevén 

Farkas), színésznő, szül. Rimaszombatban 1818., 
inegh. Budapesten 1893 okt. 28. Már gyermek-
szerepekben föllépett, nyilvános pályáját 1834. 
kezdte Kolozsvárott. Ugyanez évben feleségül 
ment Latko'czy Nándorhoz, ennek halála után 
Szathmáry Dánielhez, aki 1848. mint honvéd 
esett el. 1844-ben a Nemzeti Színházhoz szerző
dött, 1891. nyugalomba vonult. Egyike volt leg
jelesebb művésznőinknek, kivált élete második 
szakában, amikor kémikus szerepeket játszott. 
Főbb szerepei: Dajka (Romeo és Júlia), Brazo-
vicsné (Aranyember), Vargháné (Mukányi) stb. 

Szati v. szatti (szanszkrit nyelven a. m. jó, 
hű). Ezt az elnevezést Európában a XVIII. sz.-ban 
tévesen az özvegyasszonyok megégetósére alkal
mazták. Az özvegy nő megégetése férje halála 
után igen régi és előbb talán csak a harcosok 
kasztjánál volt szokásos. 

Ssatin, 1. Alapkötés és Pamutszövetek. 
Szatina, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban, 

(1920) 182 magyar lak. 
Szatinálás, 1. Papirossimítás. 
Szatínfa (növ.), 1. Fagara-
Szatíra (lat, általában minden gúnyos tartalmú 

költemény, bármily műformában (pl. szatirikus 
regény, dráma, eposz, stb.); a szorosabb értelem
ben vett Sz. a költői életkép egy faja, melyet az el
méletírók hol a tárgyi, hol az alanyi költészet kö-
rébó\oroznak; az oly költeményeket nevezik így, 
melyek társadalmi és közállapotokat bírálnak, 
főkép erkölcsi szempontból; az író hangja legtöbb
ször természetszerűleg gúnyos lesz. Annyiban 
szokták lírínak venni a Sz.-t, mert ezt az alanyi 
hangulatot igen erősen érezteti. De a Sz. alapjá
ban véve mégis inkább epikai költemény, mert 
némileg ktllső világkéoet, erkölcsrajzot ad, bár 
rendszerint nem mese keretében, mint az eposz. 
A szintén apró vonásokkal rajzoló idilltől abban 
különbözik a Sz., hogy nem valamely alsóbb mű
velődési kör viszonyait festi, hanem azét, mely
hez az író tartozik. Amint e világot inkább ked
vesnek, vagy visszataszítónak festi, aSz. enyelgő 
(humoros) vagy feddő; amaz a horatiusi, ez a 
juvenalisi Sz., az vidám és kedves, ez komoly, 
Rzenvodélyes és megvető. A személyeskedő Sz. 
a paskillus. A Sz. neve állítólag a satura szó
tól ered, amely az ebédet a rómaiaknál is be
fejező mindenféle vegyes gyümölcsből álló fo
gást jelentett, ezt vonatkoztatták az ily vegyes-
nemű költeményre. A Sz. a római költészetben 
fejlett ki. Luciliustól számítják irodalmi kifejlő
dését ; Horatius, Juvenalis és Persius voltak leg
kitűnőbb képviselői. A modern népek közt a fran
ciák a legelsők a Sz.-ban is, mint általán a gúny
ban ; kitűnő szatirikusaik: Rabelais, Boileau, Gil-
bert, Voltaire stb.; a legnagyobb szatirikusok 
egyike a spanyol Cervantes. Angolok: Popé, Swift, 
Churchill; az olaszoknál Ariosto, Alemanni, Sal-
vator Rosa, Alfleri; a németeknél Jean Paul, 
Heine, Tieck, Platen, Hamerling stb. Nálunk már 
a középkor végéről van Sz.-i maradvány: Apáti 
Ferenc feddő éneke. A XVI. sz.-ban egész özöné
vel voltak Sz.-k az erőszakoskodó és versengő 
nagyok ellen, a papság ellen stb. A kuruc költé
szet korában a német és labanc volt a politikai 

Sz. tárgya. Ujabb költészetünkben Gvadányi 
(Falusi nótárius), Székács, Petői!, Arany, Gyu
lai voltak Sz.-írók, legújabban Kozma Andor, 
szépprózában Mikszáth, Herczeg, Karinthy Fri
gyes stb. 

Szatirdráma vagy satyrosjáték, az ó-görög 
drámának sajátságos bohókás faja, mely a tra
gédia és komédia közt állott. A három tragédiá
ból álló trilógiához csatlakozott és azt tetralo-
giává egészítette ki s mintegy parodizálta a 
komoly tragédiát. Egy teljes saíyrosdráma ma
radt reánk, Euripides Kyklopsa és újabban egyip
tomi papyruson Sophokles Szimatolók c. szatir-
drámájából találtak nagyobb töredéket (mintegy 
400 verset). 

Szatiriázis (gör.), 1. Rendellenes nemi érzés. 
Szatirikus, a. ni. szatírái, gúnyos. (Pl. Sz. 

eposz. Sz. novella, Sz. megjegyzés.) L. Szatíra. 
Szatírok, 1. Safyrok. 
Szat'.edzs (Satleds, ang. Sutlej), az Indus mel

lékfolyója Pendzsabban; ered Tibetben a szent 
Manaszarovár- és Rakasztal-tavakhól. Keresztül
törve a Himaláján, a 
Csinabbal való egye
sülése után az Indusb 
ömlik. 

Szatmár, vármegye 
hazánk északkeleti ré
szében, határolta É.-on 
Bereg, UgocsaésMára-
maros vmegye, Ny.-on 
Szabolcs, D.-en Bihar, 
Szilágy és Szolnok-
Doboka. K.-en az utóbbi 
és Máramaros vmegye. 

Az alábbiakban előbb Sz. 1910-i, utána pedig 
a trianoni békeszerződés utáni állapotát ismer
tetjük : 

Egész terüle te az elszakított részekkel együtt 
6104 km' volt. A vármegye Ny.-i nagyobbik fele 
síkság, mely K. és D. felől ÉNy. felé aláereszkedik 
ós a Tisza mentén legalacsonyabb (110—115 m.), 
míg K. ós D. felé lassan 130—140 m.-ig emelke
dik. Ezen számos folyóvíztől szeldelt, jórészt mo
csaras lapály a Szamos mentén behúzódik a he
gyek közé is, az Erdőszáda, Somkút és Koltó-
Katalin körüli termékeny és kies völgyiapályt 
alkotva, melyet Ny.-on a Szamos, K.-en a Lápos 
öntöz. Egy másik hasonló hegyközti lapály a Túr 
patak medencéje Bikszádnál (Ávasság). A hegy
ségek a vármegye K.-i részét borítják ; ÉK.-en az 
Avas (1. o.) és a Gutin (1. o.) csoportjai emelked
nek ; az előbbi félköralakban körülzárja a Túr 
völgykatlanát, legmagasabb csúcsában 1241 m.-ig 
emelkedvén; magasabb a tőle DK.-re emelkedő 
Gutin csoport, mely a Rozsályban 1307 m., a 
Gutinban 1447 m. magasságra rúg. Ezen tetemes 
hegységektől a Szamos ós Lápos völgye a jóval 
alacsonyabb (575 méter) BUkk-hegységet (1. Bükk, 
2.) választja el, mely Sz. és Szilágy várraegye 
határát jelöli. Ezen hegyes vidékek talajában a 
szilikátok uralkodnak, inig a lapály túlnyomóan 
homokos, a Kraszna ós Tisza közti sík alluviális 
képződményü. A hegységekről a folyóvizek nagy 
mennyisége ömlik a lapályra; a vármegye leg
több vizét a Szamos gyűjti magába, mely a vár-

Szatmár vármegye címera. 
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megye ÉNy.-i sarkában ömlik a vármegyét csak 
É.-i határa mentén érintő Tiszába. A Szamos jobb-
felől a Túrt veszi fel, mely vízének egy részét 
közvetlenül a Tiszába bocsátja, balfelől a Homo-
róddal egyesült Krasznát, mely Kismajtény és 
Mátészalka közt az Ecsedi lápnak (1. o.) azelőtt 
rengeteg kiterjedésű, ma már lecsapolás folytán 
tetemesen megcsökkent ingoványát alkotja.Kisebb 
mocsarak a Túr mentén, valamint a vármegye 
D.-i részében Dengeleg körül vannak; Máté
szalkától Ny. felé pedig számos apró tócsa tar
kítja a rónát. Néhány ásványos forrás is fakad a 
vármegye hegyes részében, minők a bikszádi ós 
túrvekonyai ógvónyes konyhasós források, ,az 
avasvámfalusi kénes forrás (Büdössár) stb. Ég
hajlata a lapályos részeken az Alföld szélsőséges 
egáljának jellemvonásait mutatja; a hegységek
ben ellenben zordabb, a hőmérséklet jóval cseké
lyebb és a csapadók sokkal több. 

Terményei az ásványországból igen sokfélék; 
Felsőbánya, Nagybánya, Alsófernezely, Lápos
bánya és Kapninbánya vidéke a leggazdagabb 
bányavidékek közé tartozik, ahol nagy arányban 
bányásznak aranyat, ezüstöt, ólmot es rezet; elő
fordul azonkívül ón, kén es kőszén. A növény-
ország is gazdagon van képviselve; a vármegye 
termőterületéből szántóföld 327,573 ha., kert 
9051 ha., ret 58,231 ha., legelő 53,742 ha., nádas 
239 ha., szőllő 3170 ha. ós erdő 128,864 ha. Fő-
terményei a búza, tengeri, rozs ós a zab, valamint 
árpa, kétszeres, köles és kender ; említendő meg 
a dohány; továbbá hüvelyes vetemények, gyü
mölcs és dinnye, szőllőművelése legújabb időben 
fokozódott, a legjobb bor az Avas- es JtSükk-hegy-
sóg lejtőin terem. Az állattenyésztés elég virágzó, 
az állatlétszám 160,735 szarvasmarha, 42,611 ló, 
398 szamár ós öszvér, 148,221 sertés, 163,126 
birka es 7784 kecske. A gazdasági viszonyok javí
tását két gazdasági egyesület célozza. Az erdősé
gekben sok vad (szarvas, őz, medve), a vizekben 
sok jó hal fordul elő ; a vizi szárnyasok legin
kább az Ecsedi lápban gyakoriak. 

Lakóinak száma 1869-ben 282,530 volt, 1910. 
pedig 361,740. Egy kma-re 59-3 lelek jutott s így 
Sz. vármegye a közepes népsűrűségű vármegyek 
közé tartozott. A lakosok közt volt (1910) 235.291 
magyar (65-1%), 6041 német, 393 tót, 118,774 
oláh (32-8%) és 1236 egyéb. A magyarság a 
csengeri, fehérgyarmati, mátészalkai, szatmári és 
nagykárolyi járásokban, valamint a három város
ban túlnyomó többségben élt; az oiáhok az avasi, 
a nagybányai, nagysomkúti ós szinerváraljai 
járásban voltak többségben, a nemetek csak az 
erdódi járásban képeztek nagyobb szigeteket. Hit
felekezet szerint volt a vármegyeben 60,926 római 
katolikus (16-8°/0). 161,893 görög kat. (44-8%), 
2147 görög keleti, 1001 ágostai evang., 113,408 
református (31-4°/0) és 22,274 izraelita (6-l/0), 
Foglalkozásra nézve ekként oszlott meg a kereső 
népesség : őstermelés 103,479, bányászat és ko
hászat 3287, ipar 16,161, kereskedelem és hitel 
3630, közlekedés 2009, közszolgálat és szabad 
foglalkozások 3706, véderő 416, napszámosok 
2398, házi cseléd 5301, egyéb foglalkozású 4771. 
Ipara szórványos, de élénk ; nagyobb iparvállala-
latai voltak : egy üveggyár (Szelestyehuta), egy 

kenderkikészítőgyár (Börvely), több gözfűrósz» 
gőzmalom, szeszgyár és téglagyár. Legjelenté
kenyebb a bánya- és kohóipar. Kereskedelme elég 
élénk; fő cikkei bányatermékek, gabonanemüek, 
fa és faáruk, bor és gyümölcs. 

Közlekedés. A vármegyét több irányban sze
lik a vasutak, melyeknek hossza 474 kin. Volt a 
vármegyében 329 km. állami, 443 km. törvény
hatósági, 632 km. községi közlekedési út, az 
utóbbiakból azonban 458 km. kiépítetlen. 

Közművelődés tekintetében Sz. vármegye na
gyon hátra maradt; ugyanis a 6 éven felüli lakos
ságnak csak 55-0J/o-a tudott írni, olvasni es a tan
köteles gyermekek közül 8973 nem járt iskolába. 
A vármegyében (Sz.-Németin kívül), (íais) 2 főgim
názium (Nagybánya ós Nagykároly), 1 bányászati 
iskola (Felsóbánya), 1 ipari iskola, 4 polgári, 8 
inasiskola, 367 elemi, 127 ismétlő és 67 gazda
sági népiskola, 79 kisdedóvó és 5 árvaház volt. 
A szellemi élet leginkább Sz.-Németiben, Nagy
károlyban és Nagybányán központosult. 

Közigazgatás. Sz. vármegye 1910. tíz járásra 
oszlott ós volt benne 3 rend. tan. város, ú. m.: 

J á r á s , vá ros 

Avasi j á r á s . . 
Csengeri j á r á s 
Erdődi « 
F e h é r g y a r m a t i j á r á s 
Mátészalkai « 
Nagybánya i « 
Nagykáro ly i « 
Nagysomküt i « 
Sza tmárnémet i « 
Sz inérvára l ja i « 
Fe lsőbánya rtv. I 
Nagybánya « 
Nagykáro ly « | 

17 
27 
81 
381 

26 
34 
27 
41 
SS 
24 

1 
1 
1 
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(1910.) magyar j 
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31631ÍI 31518 
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43726 36588 
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S4093f 29634| 
2813(5 77701 
4422 4149 

12877 9992 
16l>78| 15772| 

b b 6 1 

német 

928 
16 

3527 
54 
86 
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303 
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74 
281 

19 
175 

63 

oláh. 

17886 
1667 

1444S. 

29 
25608| 

6748 
24882 

431. 
20O49 

23; 
2677 

K1C| 

Lakott 

aaáma 

5334 
4767 
5337 
5588 
7147 
6834 
6705 
6940 
5635 
5467 
1005 
2376 
2099 

307f36174o|i3529l| 604l!ll8774|l 65442 

A vármegyében volt a városokon kívül 21 
nagy- éa 282 kisközség, továbbá 724 puszta és 
telep. A községek általában véve közepnagysá-
gúak, 2000-nól több lakosa a 3 városon kívül 34 
községnek volt; legnépesebbek voltak Mátészalka 
5935 és Szinérváralja f 056 lakossal. Székhelye 
Nagykároly volt. A nemzetgyűlésbe 8 képviselőt 
küldött. 

A trianoni békeszerződés Sz. vármegye 
területének 71*6, lakosságának pedig 69-8°/0-át 
Romániához csatolta. A vármegye mai területe 
csak 1731 • km., lakossága pedig (1920) 109,419. 
A népsűrűség • km. enkint 63-2. 

A mai területből szántóföld 130,708 ha., rét 
12,307 ha., legelő 11,832 ha, erdő 5943 ha., szőllő 
948 ha, 1922-ben termett búza 290,715 q, rozs 
158,439 q, zab 72,880 q, tengeri 177,114 q, do
hány 9985 q és cukorrépa 40,o88 q. Az állatállo
mány 47,490 szarvasmarha, 54,432 sertés, 59,121 
juh ós 16,094 ló. 

A lakosok között (1920) van 108,888 magyar 
(99-6°/„), 383 német (0-4°/0), a többi nemzetiség 
elenyésző. Hitfelekezet szerint van a vármegyé
ben 12,914 róm. kat. (ll-8J/0), 17,398 gör. kat, 
(15-8»/(1), 71-262 ref. (65-l'/0), 419 ág. ev. (0-4»/o) 
és 7378 izraelita (6-7%). A hat éven felüli lakos
ságnak 73-9%-a tud írni-olvasni. 
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Sz. vármegye megmaradt része 3 járásra oszlik: 
Járás község népesség magy. ném. lak. házak 

Csengén 26 23,574 23,459 38 3,947 
Hebénryarmati 40 32,465 32,187 223 5,867 
Mátészalkai . . . 28 53,380 53,242 124 7,964 

Várm." összeg 94 109,419 108,888 383 17,778 

A vármegyében van 13 nagy- és 81 kisközség, 
továbbá 302 puszta és telep. A községek általá
ban középnagyságú ak, 2000-nél több lakosa 16 
községnek vau; legnépesebbek: Mátészalka 6519, 
Nagyecsed 5203, Fehérgyarmat 4375. Ideiglenes 
székhelye: Mátészalka. Az 1923. évi 35. te. Sz. 
vm. megmaradtrészét BeregésUgocsa vármegyék 
megmaradt részével ideiglenesen egyesitette. A két 
várm. együttes területe 2190 • km., lakossága 
134,684. 

Története . A honfoglalás idején Anonymus 
szerint a Bihar várban lakott kazárok vezéreJVIarót 
birta. Régészeti nyomok arra vallanak, hogy a 
megye területének sík részét a magyarság már a 
vezérek korában megszállotta. A németek telepí
tését Szt. István neje, Gizella kezdte, aki Németibe 
királyi vadászokat telepített. Utána 1142. II. Géza 
Nagybányára vitt szászokat; de a tatárjárás után 
IV. Béla is telepített. Az újabb telepítéseket a gr. 
Károlyi-család tette a szatmári béke után : Mérk, 
Szaniszló, Csomaköz, Mező-Terem, Kaplony, Kis-
Iterópz, Madarász, Tőke-Terebes,Gilvács, Szokond, 
Sfinfalu, Sándorfalu, Józsefháza, Fény, M.-Petri, 
Csanálos, Vállaj, Kálmánd, Nagy-Majtény, Beitek, 
és firdőd helységekben.Szintén sváboktelepittettek 
1767. Zajtára, 1790. Alsó-Homoródra, Az oláhok
ról, mint a királyné tulajdonairól, csak 1385. van 
okmányilag emlékezet. 

Sz. vármegyének hajdan kisebb volt a területe, 
mint az újabb korban. A középkorban nagybirto
kosai a Kaplony-nemzetsóg, kiktől a Károlyi, Ba-
gosi, Vetési és Csomaközy család ered ; a Gutke-
ledek, a Báthoryak ősei; a Csaholyiak, Csákyak, 
Dománhidiak, Béltekiek, Drágflak, Morócok. B 
földesurak mennyire elnyomták nemcsak a pór
itépet, de a köznemességet is, mutatja az, hogy 
1514. a gencsi és tyukodi nemesség is a Dózsa-féle 
lázadókhoz állott, mely miatt birtokaik Báthory 
Andrásnak adományoztatok. A mohácsi csatához 
Károlyi László vezette Sz. vármegye zászlóalját, 
hol e Károlyin kívül Szalkay érsek, Csaholyi 
Ferenc csanádi püspök, bélteki Drásfl János ország 
zászlósa és Báthory András főispán is elestek. 
A következő időszakban Sz. nem volt ngyan soha
sem török hódoltság, de a török többször hábor
gatta, s 1562. Sz. várát is ostromolta. 

A reformáció Sz.-ba korán beszivárgott: Dévai 
Biró Mátyás erdődi, majd Sz.-i pap már 1535. meg
kezdte a térítést. A reformátusok szervezkedő gyű
léseket tartottak 1553-ban Drágfl elnöklete alatt 
Óváron, 1557. Csenaerben, 1595. Károli László 
elnöklete alatt Nagy-Károlyban, 1605. ismét Nagy-
Károlyban és 1646. Rákóczi György vezetésével 
Sz.-Németiben, hol 115 lelkész jelenlétében fogad
ták el a Geleji-kánonokat (1. Geleji). A XVII. sz.-
ban a köznemesség és a főurak, a Pázmány érsek 
által visszatérítettB. Károli Mihály és neje Senyey 
Borbála kivételével, csaknem mindnyájan refor
mátusok voltak. Midőn azonban 1634-ben a Páz
mány által Sz.-ba küldött és a Károlyiak által 
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tárt karokkal fogadott jezsuiták megérkeztek, 
csakhamar oly felekezeti súrlódások keletkeztek, 
hogy már 1646. az ev. ref. hitűek követeket küld
tek Pozsonyba sérelmeik megszüntetése végett. 
1674-ben Spankau kassai parancsnok Sz.-ba is 
elküldte azt a rendeletét, hogy a kálvinistákat 
üldözni, börtönözni és ártalmatlanná kell tenni. 
Nagyon hanyatlott a protestánsok tig$Te 1711 után, 
és csak II. József császár türelmi parancsa vetett 
véget a hitfelekezeti viszálynak. 

A XVIL században Basta, Montecuccoli és más 
császári tábornokok garázdálkodtak a megyében. 
1686-ban a kegyetlenkedő Caraffa Sz. városától 
61,033 frt 20 krt zsarolt ki. 1703-ban a II. Rákóczi
féle felkelés idején, midőn Huszt, Kalló, Nagy-
Károly Rákóczinak hódolt, a Sz.-i nemesség is 
Rákóczihoz állott s kitartott mellette egész a szat
mári békéig. 1717-ben mintegy 12,000 tatár Er
délyen át Sz.-ig nyomult s útjában mindent elpusz
tított. 1727-ben alapíttatott Nagy-Károlyban a ke
gyesrendi gimnázium. 1753-ban Papp István Író 
Károlyi Ferenc gróf segélyével Nagy-Károlyhau 
nyomdát állított fel. B század második felében 
1806-ig a nemességet több ízben fegyverbe állítot
ták. Első nemesi felkelés volt 1742. gr. Teleki 
Sámuel vezérlete alatt; a másodikban 1744-ben 487 
főnyi lovascsapat fogott fegyvert; a harmadik 
felkelés 1797-ben 1000 főből, a negyedik felkelés 
1800-ban 348 lovas és 526 gyalogosból, az ötödik 
felkelés 1805-ben 165 lovasból állott. 

Sz. vármegye 1526 előtt gyűléseit Sz.-on tar
totta, később különböző helyeken, így pl. 1595-ben 
Domahidán, 1632. Visken, 1658. Nagy-Géczen, 
Szaniszlón, 1660. Udvarin és Peleskén, 1661-ben 
Kölesén stb. s csak az 1800-as évek elején állan
dósult Nagy-Károlyban a vármegye székhelye. 
Bkkor már mint másutt, úgy Sz.-ban is, az adózás 
és nem-adózás kérdése zaklatta fel a kedélyeket 
annyira, hogy itt Csenger, Cseke és Tyúkod bocs
koros nemessége gyakran az ólmosbotokkal is 
érvelt. Nasy verekedés volt 1832. s főleg 1884., 
amikor többen súlyosan sérültek és három halott 
is lett az áldozat. Ekkor Uray Bálint maradó-, 
Kovács Ágoston és Ujfalusy Miklós haladópártiak 
küzdöttek az alispánságért. 1834 dec. 4. a Sz.-
vmegyei közgyűlésen tartotta Wesselényi Miklós 
báró az örökváltság tárgyában azt a beszédet, 
mely elitéltetését és az országgyűlés felszólalá
sát vonta maga után. B korban vonta magára 
Sz.-ból a haza jobbjainak figyelmét a puritán 
jelleme, tudománya és hazaszeretete által úgy 
a vármegyei, mint az országgyűléseken kitűnt 
Kölcsey Ferenc (1. o.). 1848—49-ben Sz. vármegye 
a megtámadott haza védelmére 1000 honvédet 
állított. A fegyverletétel után Sz. is átélte az orosz 
hadjárat nehézségeit és a bekövetkezett szomorú 
napokat. Ez idő tájban vásárolt Sz.-ban 3874 kat. 
hold birtokot báró Haynan Gyula, az aradi hóhér, 
ki e birtokra hitbizományi is nyert. Ezenkívül 
hitbizománvt szerzett még a Barkóczy grófi család 
5516 és a Károlyi grófi család 62,041 kat. holdra. 
Az 1920-iki trianoni békeszerződés súlyosan meg
csonkította a vármegyét, még székhelyét is elvette 
ós Romániának adta, a megye területének több 
mint kétharmad részét vesztette; a 307 községből 
csak 94 maradt meg 109,000 lakossal, még a 
meg, S alatt keresendő ! 
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magyar nyelvű lakosságból is több mint 120,000 
került román uralom alá. A vármegye történetét 
Szirmay Antal írta meg, 1809. két kötetben. V. ö. 
még: Sz. vármegye és Szatmárnémeti (Magyar
ország vármegyéi és városai). 

Szatmár, város, 1. Szatmár-Németi. 
Szatmárcseke, nagyk. Szatmár vm. fehér

gyarmati j.-ban, (i9ao) 1768 magyar lak., Kölcsey 
Ferenc sírjával és emlékszobrával. 

Szatmár—fehérgyarmati helyi érdekű vas
át. Szatmárról Fehérgyarmatra vezető, 39'5 km. 
hosszú, rendes nyomtávú, gőzüzemű helyi érdekű 
vasút. Megnyílt 1898 aug. 25. A trianoni béke
kötéssel megállapított új országhatár a vonalat 
Gacsály állomás előtt kettémetszette, úgy, hogy 
ma csak Gacsáiytol Fehérgyarmatig vezető 14 km. 
vonal van magyar területen. Ezen a vonalon ez 
idő szerint forgalom nincs. 

Szatmárgörbed (Románeski), kisk. Szatmár 
vm. szinervaraljai j.-ban, (i9io) 691 román és ma
gyar lak. (Tr. R.) 

Szatmári Mór, hírlapíró, szül. Józsefházán 
(Szatmár vm.) 1856 máj. 3. Jogi tanulmányait 
a nagyváradi jogakadémián végezte s már mint 
joghallgató kezdte meg hírlapírói pályáját a nagy
váradi Szabadság című lapnál. 1881-ben Buda
pesten az Egyetértés munkatársa, majd később e 
lap politikai főmunkatársa lett. Jelentékeny pub
licisztikai tevekenykedese mellett a budapesti 
napi- es szépirodaimi lapokba számos tárcacik
ket írt. 1901-ben függetlenségi programmal orsz. 
képviselőnek választották s 19lu-ig képviselte a 
parlamentben a margittai kerületet. 1904—13. 
a Budapest felelős szerkesztője volt, azután a 
Magyarország főmunkatársa lett. Önállóan meg
jelent müvei: A közigazgatási tisztviselők kine
vezése (1881); Polgári házasság (1894); A sü
ly edő társadalom (1896); Kossuth Ferenc par
lamenti beszédei (1908). Szerkesztette 1906—17. 
a Közlekedési Évkönyv c. munkát. 

Szatmári béke. Ez vetett veget az 1703. meg
indított Rákóczi-szabadságharcnak. 1711 május 
1. kötötték 11. Rákóczi Ferenc meghatalma
zottja Károlyi Sándor és a király képviselője 
Pálff'y János bán, tábornagy. II. Rákóczi Ferenc 
1711 febr. 21. elhagyván az országot, a parancs
nokságot Károlyi Sándorra ruházta. Pálífy márc. 
14. közölte a békeföltételeket (1. Magyarország 
története, 13. köt., 236.1.) Károlyival, aki ápr. 29. 
azokat elfogadta és ápr. 30. letette a hűségesküt. 
Máj. 1. hirdették ki a békeszerződést, ugyanaznap 
a nagymajtényi síkon a kurucok letették a fegy
vert. Még a békealkudozás befejezte előtt I. József 
ápr. 17. meghalt, a békét a távollevő III. Károly 
novében máj. 26. Eleonóra anyacsászárnő erősí
tette meg. 

Szatmári püspökség. Alapította I. Ferenc 
1804. Területe az egri érsekségből szaklttatott ki 
ős Szatmár, Máramaros, Ugocsa, Bereg, Ung vár
megyékből és Szabolcs vármegye egy kis részé
ből áll. Megerősítette VII. Pius pápa. Püspöki 
székhely: Szatmárnémeti. Öt fő- és 12 alespe-
rességre van osztva. 96 plébániában több mint 
100,000 r. kat. lelket számít. Első püspöke Fi
scher István volt, kit, midőn 1807. egri érsekké 
nevezték ki, Klobusiczky Péter követett. Utódaik: 

Hám János (1827—57), Haas Mihály (1858—67), 
Biró László (1868—72), Sclüaiich Lőrinc (1. o.), 
Meszlényi Gyula; ezt követto Boromisza Tibor 
(1. o.). Szintén 1804. állíttatott fel a szatmári 
székesegyházi káptalan, mely hat valóságos ós 
hat tiszteletbeli kanonokból áll. 

Szatmár—mátészalkai helyi érdekű vasút. 
Szatmártól Mátészalkáig vezető, rendes nyom
távú, 49'9 km. hosszú, gőzüzemű h. ó. v. a MAV 
kezelésében. Megnyilt 1908. aug. 1. A trianoni 
békekötéssel megállapított új országhatár a vo
nalat Csenger állomás előtt kettémetszette úgy, 
hogy ma csak a Csengertöl Mátészalkáig vezető 
36 km. hosszú vonal van magyar fennhatóság 
alatt. Ezen a csonka vonalon rendes forgalom van, 
átmeneti forgalom azonban nincs. 

Szatmár-Németi (Sátmar), volt sz. kir. város 
Szatmár vármegyében, a Szamos folyó mellett, 
mely azelőtt Szatmár s Németi külön városokat 
elválasztotta egymástól, de medrének ez ága tel
jesen kiszáradt s nagyrészt beépült, a két város 
pedig már 1715. egyesült. A trianoni békeszerződés 
előtti képe a városnak: Központja a tágas Deák
tér, melyen a püspöki székesegyház áll, közelé
ben a püspöki palotával és a kanonokok lakó
házaival. Más nevezetesebb épületei: a püspöki 
konviktus és kir. kat. lőgimnázium palotája, a 
törvényszék palotája, az irgalmasrend, a jezsuita-
rend és az irgalmasnénék kolostora, a szép Kál
vária-templom, a Szt. János-templom, a két ref. 
templom, a városháza, a szinház és a ref. főgim
názium. Említendő még a Kölcsey-szobor es a 
szatmári békekötés szép emléktáblája. Sz. róm. 
kat. püspök, káptalan, továbbá törvényszék szék-
helye.Van róm. kat. hittani intézete és papnevelője, 
kir. kat. főgimnáziuma, ev.ref. főgimnáziuma, ref. 
felsőbb leányiskola, r. kat. tanítóképző, r. kat. 
elemi és polgári tanítónőképző és óvónőképző in
tézete, polgárifiúiskolája, községi felső keresk. 
iskolája, ref. leánynevelő intézete, városi közkór-
háza, irgalmasrendi kórháza, róm. kat. szegény-
intézete és kórháza, püspöki könyvtára, nyolc 
pénzintézete, számos közművelődési és közhasznú 
egyesülete. Lakóinak száma 1869-ben 18,353 volt, 
1910. már 34,892, amiből 33,094 magyar (94.9°/o), 
986 román (2-8°/0), 629 német (l-8»/0), a többi 
egyéb. Hitfelekezet szerint volt a lakosok között 
(1910) 6998 róm. kat., 6977 gör. kat., 13,418 
reform., 7194 izraelita és 305 egyéb. Foglalkozá
sára nézve a kereső népesség következőképen 
oszlott meg: őstermelés 2452, bányászat és kohá
szat 1, ipar 5415, keresk. és hitel 1545, közleke
dés 879. közszolgálat és szabad fogl. 1391, véderő 
741, napszámos külön megj. nólk. 431, házi^s-Jéd 
1817, egyéb és ism. fogl. 1105. Igen fejlett a csiz
madiaipar (334 mester), szabóipar (291 mester) és 
asztalosipar, mig a hajdan nagyszámú gubások 
most már tetemesen megfogytak. Gőzmalmain és 
téglagyárain kívül említendő a tanningyár, gőz
fürész, villamosmü és három cementárúgyár. Ke
reskedelme élénk, vásárai nagyon látogatottak. 
Sz. fejlett vasúti hálózat központja. Sz. házainak 
száma 4271; határa 18,264 ha. Hozzá tartozik a 
Szatmárhégy (Hegy) nevű telep, a városon kívül 
elterülő szőllőkben, melynek 2000 állandó lakója 
van, kik nagyobbára azon protestánsok utódai, 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 



•Szatmárnémeti — 407 — Szattyán 

kik az üldözések elől menekülve hagyták ott a 
várost. A várossal vasút köti össze. 

Története. A mai Várdombon fennállott föld-
Tárat Tas, Töhötöm és Szabolcs magyar vezérek 
csak nehéz küzdelmek után foglalták el. B vár 
körűi keletkezett Szatmár és Németi város, ere
detileg német telepesekből, kik Gizella királyné
val jöttek be. Központja volt ama nagy korona
birtokoknak, melyek először mint királyi vadász
területek Szatmár, TJgocsa és Máramaros nagy 
részét foglalták magukban. 1241-ben a tatárok el
pusztították az akkori királyi várként szereplő 
erősséget. 1411-ben a várost több várral együtt 
Belgrádért cserébe adták György szerb despotá-
nak. 1535-ben Szapolyai vezére Kún Kocsárd fog
lalta el a várat, melyet I. Ferdinánd 1543. a 
Báthoryaknak adományozott, kik a várat a Sza
mos-szigeten újra felépítették. 1558-ban Izabella 
pártján volt a vár, de Balassa Menyhért Ferdi
nánd kezére játszotta; 1564. Báthory István 
visszafoglalta, de Schwendi Lázár közeledtére 
felgyújtotta és odahagyta. Schwendi a várat újra 
felépítette, ez 1622. Bethlen Gábor, 1645. Rákóczy 
György kezére került, s csak 1659. ment át újra 
I. Lipót birtokába. 1680-ban Apafi Mihály hiába 
ostromolta, de 1682. Thököly Mihály csellel rövid 
időre kezei közé kerítette. A kuruc küzdelmek 
alatt ismótelve ostromolták, de az 1711. itt kötött 
béke után Károlyi Sándor lerontatta. Egy évvel 
reá a két város sz. k. v. címen egyesíttetett. 
A város az utolsó évtizedekben igen szépen fejlő
dött. Az 1920 jún. 4-iki trianoni békeszerződés 
Sz.-t Romániának Ítélte oda. 

Szatmárnémeti, 1. Mihály, ref. lelkész és iró, 
szül. Szatmár-Németiben 1638 szept. 27., megh. 
Kolozsvárott 1689. Tanult Szatmáron, Debreczen-
ben, Patakon és Hollandiában. Előbb (1670) gönczi 
lelkész, innen a Lipót-féle nagy üldözés miatt 
Debreczenbe bujdosott, hol a város irgalmasságá-
han részesült. 1673-ban kolozsvári lelkész lett. 
Művei: Az igazság próbaköve (Kolozsvár 1672); 
Zsidó grammatica (Franeker 1667); Az egy is
teni állatban levő három isteni személynek mu
tató tüMre (Kolozsvár 1673, az unitáriusok ellen 
vitázó és védő mű); Zsoltárok magyarázata 
<u. o. 1679); Mennyi, tárház kulcsa (alkalmi kö
nyörgések, Lőcse 1679, 8 kiadást ért); Halotti 
•cenbiria. amz száz halotti 'prédikáció (Kolozs
vár 1684). Legnevezetesebb történeti műve: A 
négy evangydisták szerint való Dominica, va-
sárnam prédikációk, melyet prédikállott öt eszten
dők forsásiban. Nyo-natott Kolozsváron 1675., 
nemzetünkben levő üldöztetésnek 5. esztendejé
ben. Maga az öt levélnyi ajánló levél történelmi 
becsű emlék. Az «elüljáró beszéd» tesz bét leve
let, ebből pár levél van szentelve a reformáció 
hazánkban való elterjedése történetének, a gyász-
évtizednek, melyet tömör vonásokkal fest; az ev
és névadatok miatt becses. 

2. Sz. Sámuel, ref. teológiai tanár, szül. Szat
már-Németiben 1658 aug. 10., megh. Kolozsvárott 
1717 dec. 17. Kolozsvárott, majd külföldön Ut-
rechtben, Leidenben, Franekerben tanult. Haza
térte után, 1683-tól a kolozsvári kollégiumban 
tímár volt, míg 1693. II. Apafi Mihály nevelőjéül 
alkalmazták. 1695-ben visszament a kollégium

hoz. Művei: De perenni duratione mentis (Leiden 
1681, 2. bővített kiad. Kolozsvár 1616, 3. kiad. 
u o. 1713); Regnum dei (Franeker 1683); Imago 
fldelis servi ac veri (latin halotti beszéd Tofaeus 
Mihály felett, Kolozsvár 1684); Epistola S. Pauli 
ad Hebraeos explicata (Franeker 1695, 2. kiad. 
u. o. 1702); Metaphysica contraota (Kolozsvár 
1696, 2. kiad. u. o. 1713); Moses explioatus (\\. o. 
1696); Epistola Judae exnlicata, (Franeker 1702); 
A valóságos urasszonyi rendet ékesítő Urára 
ajándékoknak ritka példój'i címere (gyászvor-
sek gróf Bánffy Gyön?yné Bethlen Klára grófnő 
halálára, Kolozsvár 1706); Prophetia s. prophetae 
Zachariae explicata (Röell H. S. holland teológus 
hosszú előszavával, Utrecht 1714). V. ö. Zoványi 
Jenő, A coccejanizmus története (1890). 

Szatmárököritó, kisk. Szatmár vm. csengeri 
j.-ban, (1920) 1835 magyar lak. Ismeretes az 1905. 
évi katasztrófáról, amidőn egy pajtában tánc köz
ben száznál több ember tüzhalált szenvedett. 

Szatmárpá'falva (Puulesti), kisk. Szatmár 
vm. szatmárnémeti j.-ban, (i9io) 327 magyar és 
román lak. (Tr. R.) 

Szatmárudvari (O&oráu), kisk. Szatmár vm. 
szatmárnémeti j.-ban, (i9io) 1849 magyar és ro
mán lak. (Tr. R.) 

Szatmárzsadány (Gáidani), nagyk. Szatmár 
vm. szatmárnémeti j.-ban, (1910) 1568 román és 
magyar lak. (Tr. R.) 

Szatócs, a kiskereskedőnek az a fajtája, aki
nél a háztartásban szükséges mindennemű árú 
kapható. Gyarmatárúk, tejtermékek, rövidárúk, 
tű, cérna stb. 

Szátok, kisk. Nógrád vm. nógrádi j.-ban, (1920) 
550 magyar és tót lak. 

Szátorja (nSv.), 1. Satureja. 
Szatrapák (zendül soithra-paiti a. m. a föld 

ura), a régi Perzsiában az egyes tartományok hely
tartóinak neve. Fénykorában húsz szatrapiára volt 
a birodalom felosztva. A központi hatalom gyen
gülésével mindinkább növekedett hatalmuk, úgy 
hogy a perzsa birodalom hanyatlásakor csaknem 
függetlenül zsarnokoskodtak a reájuk bizott tar
tományokon. 

Szatta, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban, (1920) 
221 magyar lak. 

Szatti (szanszkrit), 1. Szati. 
Szattyán (szaffián), szömörcével, ritkán fa-

cserrel cserzett, megfestett kecskebőr. Hajdaná
ban csak a Keleten készítették, most Európában 
is gyártják. Hazánkban is több helyütt kisinarilag 
űzik a Sz. készítését. Ezeketa finom bőröket lábbeli
nek, kárpitos-, díszmű-, bőrtok-, bőröndös-árúkra 
dolgozzák fel. Valódi és közönséges Sz.-okat kü
lönböztetnek meg. A valódi Sz. csak a bak- és 
kecskebőrből, a közönséges juhbőrökből készül. 
Ezeknek a bőröknek a cserzését kétféle módon vé
gezhetik. A régi, különösen a Keleten, helyenként 
minálunk is szokásos módszer az, hogy két pőrét 
úgy összevarrnak, hogy zsákot alkotnak. Ezt a 
zsákot szömörceporral töltik meg és szömörcele-
vet öntenek rá; ez a lé a pőro likacsain keresztül 
a zsák belsejében levő szömörcéig hatol, ezt fel
oldja úgy, hogy a cserzőanyag oldata belülről is, 
kívülről is a pőrékre behat. Á cserzés 3—5 nap 
múlva be van fejezve. A cserzés újabb és észszerű. 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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módja az, hogy a pőréket fokozatosan mindinkább 
töményebb szömörcés oldatba mártogatják; ezek 
a pőrék mindenik oldatban 5—6 óráig maradnak, 
miközben folyton mozgatják; ilyen pőro cserzé
sével egy, legfeljebb másfélnap alatt elkészülnek. 
A bőröket festik, amire leginkább kátrányfeste-
keket használnak. Festés után következik a csí-
nozás, mely abban áll, hogy a bőr kisimított felü
letére vésett hengerekkel különböző mintákat 
(chagrin-mintákat) nyomnak s a barkás oldalát 
olajozzák. 

Szattyánbőr, 1. Szattyán. 
Szattyánpapir, 1. Marokkói papiros. 
Szattyinghal (Regalecus, illat), 1. Kaszahal

félék. 
Szatty^ngkóró (növ.), 1. Eupliorhia. 
Szattyú (növ.), 1. Tussilago. 
Szaturalás, 1. Saturatio. 
Szaturnusz, 1. Saturnus. 
Szatyma, 1. Fickó. 
Szatymaz, Szegedhez tartozó puszta Csongrád 

vm.-ben, U920) 22 >0 magyar lak. 
Szatyor, kosárjellegü, sásból való házi ipari 

készítmény. L. Gyékény fonás ós Halszatyor. 
Szatzuma, Kiusiu japáni sziget DNy.-i kerü

lete ; híres agyagárúiról. |L. Satzuma.) Sz. egyik 
hatalmas japán hűbérúr (daimio) székhelye volt 
a soguni uralom idején 1868-ig. Az itt lakó szamu
rájok (1. o.) kiváltságaik elvesztése miatt 1877 
elején nagy felkelést támasztottak a japán kor
mány ellen, melyet az csak hét hónapi kemény 
küzdelem után tudott elnyomni. A Sz.-i felkelés 
vezére Szajgo Takamuri (1. o.) volt. 

Szauaki, egyiptomi város, 1. Szohag. 
Szaúd, 1. Sziút. 
Szautner Zsigmond, karnagy, szül. Tétény-

ben ^es t vin.) 18 44., megli. Budapesten 1910 
nov. 18. A budai egyházi zeneegyesület karnagya, 
a budai zeneakadémia igazgatója, 1886. a bel
városi plébánia karnagya, az Országos Zene
akadémián a liturgika tanára volt. Egyházi zene
müvei közül kiemeljük Missa academica és Missa 
solemnis c-t. 

Szava, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban, (1920) 
464 magyar lak. 

Száva a Duna egyik legnagyobb, jobboldali 
mellékfolyója. Krajuában, a Triglav-hegy tövé
ben ered, közel az Isonzó forrásaihoz, két forrás
patakkal. Laibach és Gurkfeld közt szűk, de jár
ható völgyben, hosszú, kanyargós úttal tör át, 
Gurkfeld alatt az Uskok és Szljeme hegységek 
közt kiér a zágrábi medencébe. Ennek Sziszekig, 
a Kulpa torkolatáig tartó részét Turopoljénak, 
Sziszektől az Una torkolatáig Lonjskopoljénak 
nevezik. Egészen a Boszna torkolatáig tektonikus 
mélyedést, széles bülyedést követ, ez választja 
el a horvátországi szigethegyeket a boszniai 
Dinári hegyvidéktől. Csak a Boszna torkolatá
nál ér ki az Alföldre s itt kezdődik igazi, kis 
esésű szakasza. Ezért árvizei itt már óriási-terü
letet önthetnek el. Zimony és Belgrád közt ömlik 
a Dunába. A Sz. vizének legnagyobb részét a 
Dinári Alpok felől kapja, nagyobb mellékvizei bal
ról a Sann Ciliinél és a Lonja Horvátországban, 
jobbról nagyobb mellékfolyói a Kulpa, Una, a 
Boszniában torkoló Boszna, Drina, A folyó hossza 

933 km. Forrásainak egyenes távolsága a torko
lattól 531 km. Gőzhajókkal hajózható Sziszektől 
lefelé (604 km.), azon fölül tutajozható, 663 km.-
nyire torkolatától. Vízterülete 63,300 km2. Leg
nagyobb vize rendesen áprilisban van, legkisebb 
vízállása augusztusban. A Sz. vidéke a világhábo
rúban nagy harcok színhelye volt. 1914 aug. 12. 
Szabáesnál keltek át az osztrák-magyar csapatok, 
de Szabács bevétele után az orosz harctéri esemé
nyek miatt vissza kellett vonulniok. Szept. 25. 
ismét átkeltek s ekkor a partvidék nagy részét 
elfoglaltok, de december közepén Belgrád kiürí
tése után ismét föl kellett adni. 1915 okt. 6—7. a 
Sz.-n kelt át Kövess hadserege és foglalta el Bel
grádot. 

Száva (Sábas) szentek. 1. Sz., szül. Mutalában, 
(Kappadócia) 439 körül, megh. Palesztinában 531 
(532) dec. 5. 18-ik évében Palesztinába ment, 
hogy remeteéletet éljen. Kedvenc tanítványa volt 
Euthymiosnak. Sallustius jeruzsálemi patriárcha 
484. pappá szentelte és a Jeruzsálem környékén 
levő összes lavrák (1. Lavra) felügyelőjévé tette. 

2. Sz., a szerbek szentje, eredetileg Rasztko, 
szül. 1169 körül, megh. Tirnovóbau 1236. Neinan-
jics István király öccse volt s a Sz. nevet kolos
torba lépésekor vette föl. Bátyjával együtt az első-
szerb írók közé tartozott, megírta apjának Neinan ja 
Istvánnak életét. Apjával együtt alapította Atosz 
hegyén a hilendári kolostort, mely sokáig a szerb 
irodalom főhelye volt. Sz. alapította a független 
szerb egyházat, melynek ő volt az első érseke-
(1219—33). Mint ilyen 8 püspökséget és sok szerb-
iskolát alapított, s ezért a szerbeknél mint az: 
iskola védőszentjét is jan. 27. általánosan ünnep
lik. Holttestét Szinán pasa a Vracsáron Belgrád 
mellett 1594. elégette. 

Szavadik, 1. Kazárok. 
Szavahili, afrikai néptörzs, 1. Szuahéli. 
Szavaii, a polinéziai Szamoa szigetcsoport leg

nagyobbika. Hossza 70, szélessége 40 km., terü
lete 1691 km2. Lakóinak száma 12,372. D.-i 
partjai sziklásak és meredekek, az E.-iak kevósbbé-
zordak; itt van az egyedüli némi biztonságot 
nyújtó kikötőhely, Matautu. Belsejét egyes magá
nos vagy csoportokban elhelyezkedett vulkánok 
takarják, amelyek közt a legnagyobb az Aopo-
falu közelében Mua. Belsejét pálmákból, platá
nokból és kenyérfákból álló sűrű őserdők takar
ják. Az apró patakok száma nagy. 

Szavalás (lat. declamatio), költői v. szónoki 
műnek olyan előadása, mely nemcsak a mű tar
talmi oldalát: gondolatanyagát domborítja ki 
érthetően s világosan, hanem élénk, színező,, 
hangulatkeltő módon a képzeletre s az érzésre is 
hat. Eszköze a hang. Ennek technikai szabályai 
(lélegzetvétel, tiszta kiejtés stb.) mellett a kellő
hangsúlyozás, a szók következésének gyorsított, 
lassított, szabályos vagy szabálytalan módja 
(tempója), a hangszínezet s a liangdinamika 
érvényre juttatása a kifejezés rendkívül változa
tos árnyalatait teremti meg. Mindez jól illő ruha 
gyanánt simul hozzá az előadott szöveghez, a mű 
jellegéhez és stílusához. A hangbeli kifejezés 
ilyen jellemző változatait támogatja és erősíti az 
arckifejezés s a taglejtés. Megkülönböztetjük a 
szalon-, színészi- és a szónoki Sz.-t. Az első mér-

Amely szó 81 alatt nincs rnejr, S alatt keresendő! 
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sékeltebben él a hangbeli kifejezés eszközeivel, 
az arckifejezést s a taglejtést pedig többé-kevésbbé 
mellőzi, a második az összes eszközöket felhasz
nálja. Át nein érzett s így hazug, emellett pedig 
könnyen túlzásokba eső előadás és hang az ú. n. 
hamis pátosz. A hatásvadászásnak ez a módja 
rendszerint hidegen hagy, sőt visszatetszővé lesz. 
A színészi szavaló előadás újabb időkben mind
inkább háttérbe szorul az egyszerű, természetes 
beszéddel szemben. Míg társai egy más, költői 
elme alkotásait adják eiő s más, idegen szemé
lyek lelki állapotába kell, hogy belehelyezkedje
nek, a szónok saját gondolatait, érveit, esetleg 
lelkesedését, haragját, meghatottságát fejezi ki a 
rendelkezésére álló eszközökkel s így mindent 
magából merít. 

Szavana v. szavanna (spany. sabana), a tró
pusok száraz pázsitos síksága. A mérsékelt földöv 
8teppe-itöl részint a bujább növényzot, részint az 
különbözteti meg, hogy ritkás erdőt is megtűr. 
Magas pázsitok jellemzik, amelyeket Sz.-pázsi-
toknak neveznek. Némelyek Dél-Amerika «Cam-
pos»- es «Llanos»-ait is idesorozzák. 

Száva-rend (Szent Sz.), szerb királyi érdem
rend. Alapította Milán király 1883 jau. 23. (febr. 4.) 
Öt osztálya van. A rendjel viselésére a Takovo-
rend szabályai irányadók, dj a csillagot az I. és 
II. osztály a jobb mellén viseli. 

Szávaszentdemeteri apátság, a mai Mitrovicz 
területén Eadó nádor alapította. 1218-ben a Szt.Va
zul rendjén levő görög szertartású szerzetesek bir
tokában volt. 1228—37-ig a kolostor a pannonhalmi 
apátsággal perelt. 1247-ben, midőn IV. Ince pápa azt 
ajánlotta a kői püspöknek és káptalanának, hogy 
a tatárok esetleg megújuló támadása elől esetleg 
ide meneküljenek, bencés kolostor is volt itten; 
hogy a görögök monostora nem szűnt meg, egy 
1344. évi oklevélből tudjuk. 1458. említik plébá
nosát, de 1544-en túl nincs szó kolostorairól. 

Szavatolás, 1. Szavatosság. Azt, hogy valaki 
valamiért nszavatob), szélesebb értelemben annak 
kifejezésére is mondják, hogy valaki bizonyos 
esetben magánjogilag kártérítési felelősséggel tar
tozik. 

Szavatoló biztosítás, 1. Reprise d'assurance. 
Szavatos az, aki szavatossággal (1. o.) tartozik. 
Szavatos perbehívása, 1. Perbehívás. 
Szavatosság vagy szavatolás, annak a felelős

sége, aki dolgot visszteherrel másnak átenged. B 
Sz.-nak jelesül adás-vevési és csereszerződésnél 
van helye. Az eladó Sz.-gal tartozik a) az átru
házott jogért, b) az árú hiányaiért (kellék-Sz.). 
a) Sz. a jogért. Az eladó szavatol a vevőnek azért, 
hogy másnak nincs a vétel tárgyán oly joga, amely 
a vevő ellen érvényesíthető, hogy tehát az átru
házott tárgyat a vevőtől sem egészben, sem rész
ben elperelni nem fogják. Ami az eladott ingatlan 
terheit illeti, szolgalmakért, telki terhekért az 
eladó nem szavatol, ha a vevő e terhekről tu
dott vagy szembetűnő voltuknál fogva tudhatott 
volna. A jelzálogi terhekért ellenben az eladó 
rendszerint akkor is szavatol, ha a vevő fennál
lásukat a vételkor ismerte; a főszabály ereszben 
az, hogy az eladás tehermentesen történik, hacsak 
a vevő a terheket kifejezetten magára nem vál
lalta, vagy az elvállalás egyéb körülményekből 

Amely szó Sx alatt ninc 

{hl. a vételár alacsony voltából) nem következik. 
bj Sz. az árú hiányaiért (kellék-Sz.). Az eladó 
szavatol azért, hogy az árúnak az átadáskor meg
vannak a törvényes v. kikötött kellékei. E elmen 
szavatol az eladó a vevőnek, ha az eladott dolog-
az átadáskor olyan minőségi hiányban szenved, 
amely rendeltetésének megfelelő használhatóságát 
kizárja vagy tetemesen csökkenti, vagy ha a do
lognak az átadáskor nincsenek meg azok a tulaj
donságai, amelyeket az eladó a dologban meg
levőkként kifejezetten megígért (amelyekért «jót-
állotta). Nem szavatol az eladó, ha a vevő a 
hiányt a szerződés megkötésekor ismerte v. közön
séges figyelemmel felismerhette volna. De ilyen
kor is szavatol az eladó azért, ha a hiányzó tulaj
donság ki volt kötve, vagy ha azt az eladó rossz
hiszeműen elhallgatta. Ha a dolog oly hiányban 
szenved, amelyért az eladó szavatol: a vevő tet
szése szerint a vételár megfelelő leszállítását kö
vetelheti, vagy a szerződéstől elállhat; emellett 
az eladó kártérítéssel is tartozik, ha az árúnak 
kikötött kelléke hiányzik, vagy ha a hiány t rossz
hiszeműen elhallgatta. Fajlagos dolog vétele ese
tében a vevő a hiányos árú helyett újabb, hiány
mentes árú szolgáltatását is követelheti. Keres
kedelmi vételnél a vevő Sz.-i jogait rendszerint 
csak úgy érvényesítheti, ha az árút kellő időben 
kifogásolta; kivétel a magánjogi csalás esete. 
Külön említésre méltó a Sz. az eladott élő állatok 
betegségeiért (állatforgalmi Sz.). Eladott állatért 
az eladó a törvénynél fogva (1923. X.) szavatol. 
Természetesen a vevőnek kell bizonyítania, hogy 
az állat már az átadáskor beteg volt; az utóbb 
kitört betegségnél azonban nehéz azt bizonyítani, 
hogy már az átadáskor az állatban lappangott. 
Azért egyes súlyosabb betegségekre (az ú. n. fő-
hibákra) nézve védelmi idők vannak megállapítva, 
oly értelemben, hogy ha az állat e határidő alatt 
ebbe a betegségbe esik, azt úgy kell tekinteni, hogy 
már az átadáskor is megvolt az állatban, hacsak 
az eladó az ellenkezőt be nem bizonyítja. Ha a 
vevő az észlelt megbetegedésről az eladót nem 
értesiti 3 nap alatt, vagy ennek távollétében az 
esetet nem jelenti be a községi elöljáróságnak, 
vagy a betegséget szakértői szemlével meg nem 
állapíttatja: a vélelem kedvezményét elveszti és 
neki kell bizonyítania, hogy a megbetegedés még 
az átadás előtti időből való. 

Sz.-i föhibák (az 1394/1923. M. E. sz. rendelet 
értelmében). Lovaknál: a fulladozás (száraz ke-
hesség) és butacsira 14 napi, a havi vakság (belső-
szemgyulladás) 30 napi, a takonykór 14 napi 
vélelmi idővel; szarvasmarháknál: a gümőkór, 
amennyiben kóros jelekben nyilvánul és az ál-
gümőkóros bélgyuladás 30 napi vélelmi idővel; 
juhoknál és kecskéknél: juhhimlő 8 napi, rühös-
ség (csak juhoknál) a gyapjúval fedett testrésze
ken 14 napi, a mételykór és tüdőf érgesség, ameny-
nyiben táplálkozási zavarokban nyilvánul, 30 napi 
vélelmi idővel; sertéseknél: a sertésorbánc 3 
napi, a sertéspestis 5 napi, a borsókakór 30 napi 
vélelmi idővel. 

Szavatossági biztosítás, 1. Biztosítás. 
Szavatossági határidő, az állatforgalmi sza~ 

vatosság körében az a határidő, melyen belül a. 
vevőnek föl kell ismernie az állat hibáját, hogy 
meg, S alatt keresendő! 
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miatta jogérvényos keresetet támaszthasson az 
•eladóval szemben. Az 1923. X. t.-e. ezt a határ
idót az állat átvételétől számított hat hétben álla
pltja meg, a felek azonban azt tetszésük szerint 
megrövidíthetik v. meghosszabbíthatják, ha erre 
vonatkozólag az adás-vételi ügylet megkötésekor 
írásban kölcsönösen megegyeztek. Viszont az el
adó hat héten túl is, teljes 32 évig szavatol, ha a 
-hibáról tudomása volt, de azt csalárdul elhall
gatta. A Sz.-től különbözik az elévülési idő (1. 
•Szavatosság). 

Szavatossági hibák, 1. Szavatosság. 
Szavatossági per a szavatosság (1. o.) alapján 

•indított per; régebbi rendes eljárásunkban alkere-
•settel lehetett érvényesíteni, a Pp. és a régi som
más eljárás szerint a szavatos perbehivása (1. 
Perbehivás) pótolja. 

Szavatossági rendszer szerint kezelik az ingat
lant akkor, ha a kezelését magára vállaló bizonyos 
meghatározott jövedelem beszolgáltatásáért ke
zeskedik. Előnye, hogy a kezelő képességeit job
ban kifejti, mintha a jövedelem nagysága őt va-
gyonilag nem érinti. Hátránya, hogy a föld és az 
alkalmazottak kizsarolására vezethet. 

Szávay, 1. Gyula, költő és közgazdasági író, 
szül. Zentán 1861 aug. 29. Középiskoláit Sze
geden, a jogot Győrött végezte, s ugyanott 
1883. városi szolgálatba lépett. 1890-ben a győri, 
1902. a debreczeni kereskedelmi- és iparkamara 
-vezető titkára, 1916-ban a Kamarák Orsz. Irodá
jának igazgatója, 1920. a budapesti kereskedelmi-
•és iparkamara főtitkára lett. Közszolgálata mel
lett állandóan működött mint hivatásos újságíró, 
alapította és szerkesztette (utóbb Gárdonyi Gézá
val) a Garabonciás diák c. előlapot (1880—87), 
két évtizedig a maga alapította Győri Hírlap o. 
politikai napilapot, majd a Debreczeni Nagy-
ujság-nak volt főszerkesztője. Mint vidéki hír
lapíró 25 éven át (a kommünig) elnöke volt a 
Vidéki Hírlapírók Orsz. Szövetségének. Tagja a 
Kisfaludy- és a Petőfi-Társaságnak, ez utóbbinak 
1920 óta'főtitkára. 1923-ban kormányfőtanácsosi 
méltóságot kapott. 1924-ben a társaság a Petőfi
nagydíjjal tüntette ki. Történelmi és gazdasági 
-tanulmányai közül hat nagyobb terjedelmű, köz
tük Győr monográfiája, önálló kötetben jelent 
meg, nemkülönben Túl a tengeren, tanulmányok 
Amerikáról (1900). Mint szépíró főképen a Urát 
műveli. Érzésben, fölfogásban, formában egyaránt 
a régi nemzeti hag5rományok hű követője. Mint 
igazi lírikus, drámáit is verses formában erős 
líraisággal írja. Kötetben megjelent szépirodalmi 
művei közül nevezetesebbek: Eteö kötet(188fi; 
.Költeményéit (1892); Újabb verses könyv (1897); 
Az első iépés (szinmfl, szinrekerült a Magyar 
Színház megmitó előadásán 1897); Dramoleitek 
(év n.); Jucikától a lobogóig íájabb versek 1902); 
Ünnepi versek, apró színjátékok (1902); Vitézi 

énekek (versek, 1905); Csokonai köszöntése 
•(1905); A regéczi kis harang (ünnepi színjáték, 
1906); Szép Ilonka (daljáték Vágó Gézával, 
Szabados Bélától megzenésítve, előadta a Király 
:Szinház 1906); Az ezüst pohár (versek 1908); 
A két leander (versek, 1911). Dózsa György 
<címfl történeti tragédiája jutalmat nyert az Aka
démiánál, hasonlóképen 100 aranyas akadémiai 

díjat nyert a Géczy Istvánnal együtt írt Marti
novicsok dráma (1916); Géczy Istvánnal együtt 
irta a Petőfi, ünnepi színjátékot, amely az orszá
gos Petőfi-ünnep alkalmából 1922 december végén 
került szinre a Várszínházban, könyvalakban 
megjelent 1923; ugyancsak ez alkalommal meg
jelent más színműve: Alomjáték a kis katonáról 
(1923). Számos pályadíjat nyert a Petőd-Társaság 
pályázatain (Munkás-induló. 1922; Petőfi-opera, 
1923). 

2. Sz. Zoltán, az előbbinek fia, szül. Győrött 
1885 dec. 6. Jogi tanulmányait a lipcsei és kolozs
vári egyetemen végezte. A temesvári kereske
delmi- és iparkamara másodtitkára volt. 1920-ban 
a Petőfi-Társaság tagiának választ-itta, tagságáról 
1923. lemondott. Költeménykötetei: Március 
(1909^; A hetedik szoba (1914); Játék egypár 
régi rímmel (1917\ 

Szavazás, gyűlés tagjainak v. valamely tes
tűit t"ek bizonyos meghatározott kérdésre adott 
alakszerű s kifejezett akaratnyilvánítása. Érvé
nyes Sz.-hoz a gyűlésnek, a testületnek határozat
képessége, vagyis a tagoknak érvényes határozat
hozatalra szükséires számban jelenléte és a szük
séges számú szavazat szükséges. A szükséges 
szavazatok száma a különböző esetekben k'Jlön-
böző. Néha egyértelműség szükséges, más ese
tekben szavazattöbbség elegendő. Az utóbbi is
mét háromtelo lehet, fi. m.: a) egyszerű vagy 
viszonylagos szavazattöbbség, amely már akkor 
megvan, ha az egyik nézetre több szavazat esett, 
miit bármely más nézetre, habár keve^Yi is, mint 
a többi nézetekre együttvéve, b) Feltétlen vagy 
abszolút többség, amelyhez egy szavazattal több 
szükséges, mi"t az összes szavazatoknak fele. c) 
Meghatározott többség ni. az összes szavazatoknak 
'U-s, Vs-s stb. Az utóbbi két esetben, ha a szük
séges többséget es-yik nézet sem nyerte el, az 
aránylag legtöbb szavazatot nyert két nézet kö
zött pót- vagy szűkebb Sz.-nak, vagy pedig az 
ú. n. per accessit Sz.-nak, hozzájárulásnak van 
helye. A pót-Sz.-nak ez a módja abban áll, hogy 
annál csak oly nézetre lehet szavazni, amely 
az első Sz.-nál legalább egy szavazatot nyert és 
senki sem szavazhat arra a nézetre, amelyre első 
ízben szavazott, hanem ha más nézetro szavazni 
nem akar, a Sz.-tól eiészeu tartózkortlntik. Ily 
módon folytatják a Sz.-t mindaddig, míg az egyik 
nézet a szükséges t'ibbséTet el nem nyeri. 

A Sz.-nak módjai is különbözők : közfelkiáltás 
(per acclamationem). felállás, kéz/elemelés, széjjel-
menés (jobbra, balra) nyilvános szóbeli, v. titkoB, 
mely szavazatlanok vagy (fekete és fehér) golvók 
használatával történik. A masyar kénviselőház 
szahálvai szerint választásoknál és minden más 
személyes üTyben a Sz. rendszerint névsor sze-
rirti felszólítás mePett, fennszóval történik, más 
esetekben felállással, először a pártolók állván 
fel, azután az ellenzők. Kétség eseten a Sz. név
sor szerinti felszólítás mellett történik. Sz.-ra a 
többség beleegyezésével az elnök teszi fel a kér
dést, amelyet mindig úgy kell feltenni, hogy arra 
a Sz. iiennel v. nemmel történhessék. Társas bíró
ságoknál a Sz. módját néhol a bíróságok szerve
zetéről szóló törvények, néhol — mint nálunk — 
az ügyviteli szabályok rendezik. A nálunk érvő-

Amely szó S« alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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nyes Sz.-i szabály szerint határozattá az a véle
mény lesz, amellyel a szavazók többsége teljesen 
egyetért. Ha a szavazatok két vélemény között 
egyenlően oszolnak meg, az elnök az egyik vagy 
a másik véleményhez járulhat, mely esetben ez a 
vélemény határozat erejére emelkedik; ha pedig 
az elnök a különböző vélemények egyikéhez sem 
járul, a tanácskozást az egyes tételek szerint tar
tozik elkülöníteni, amelyek fölött határozni kell. 
Az elkülönítésnél az előkérdés a főkérdés előtt, 
az alaki kérdés az ügy lényegét tárgyazó kérdés 
előtt bocsátandó Sz. alá. Az egyik kérdésre meg
hozott határozat a többiek fölött való tanácsko
zásnak alapja s ezt az alapot a további Sz.-nál el
fogadni kötelesek azok a birák is, akik a határo
zathoz nem járultak. L. még Esküdtbíróság, 
Képviselőválasztás, Lajstromos szavazás, Vo-
tum Minerváé. 

Szavazatjog, az a jog, amelynél fogva a jogo
sult valamely kérdés eldöntésénél akaratát szá
mításba veendő módon nyilváníthatja, tehát a 
kérdés eldöntésénei szavazatával részt vehet. Kü
lönbözik ettől a tanácskozási v. véleményezési 
jog, amelynél fogva az illető véleményét nyilvá
níthatja ugyan, a tanácskozásban is reszt vehet, 
<le szavazatával az ügy eldöntéséhez nem járulhat. 

Szavazatok halmozásának rendszere, 1. 
Arányos képviselet, Kisebbség. 

Szavazógép, igen- vagy nemmel való szava
zásra. Ugrasszerűleg forgó tartály, egymástól el
választott fehér és fekete golyókkal, melyek közül 
•egy-egy legalul levő egy emelő hátrahúzásával 
szabaddá lesz, miközben egy toló kerül egyidejű
leg a legközelebbi golyó alá úgy, hogy a szavazó 
«gyén mindig csak egy golyót hozhat mozgásba. 
A szavazók helyei csövekkel vannak a Sz.-pel 
összekötve úgy, hogy a szavazó egy billentyű 
lenyomásával pneumatikus úton hozhatja moz
gásba a kivánt színű golyót. Más eszközöknél a 
szavazó fogantyú közvetí lésével számlálókészü
lékre hat, vagy gombra való nyomással egy lap 
bizonyos helyére lyukat fúr. Vannak elektromos 
szavazótelegráfok is. 

Szavazólap, a jelölt nevét tartalmazó az a lap, 
amellyel titkos szavazás esetében a választó sza
vazatát leadja. Választási szabályaink zárt Sz. 
használatát szabják meg azokra az esetekre, ame
lyekben a választás titkos. 

Szávics Milán, szerb író, szül. Törökkanizsán 
1845., hol apja jószágigazgató volt. Béesbon és 
Lipcsében orvosi és bölcsésze i tanulmányokat vég
zett, 1876. az újvidéki szerb gimnázium tanára lett, 
1881. lemondott állásáról és azóta kizárólag az iro
dalomnak élt. Irt regényeket, történelmi és iroda
lomtörténeti tanulmányokat, tárcákat és költemé
nyeket. Önálló munkái: Der serbisch-ungarische 
Aufstand im Jahre 1735; História bugarskog na-
roda (A bolgár nemzet története, 1878). írt számos 
novellát és színművet is, melyek a szerb színhá
zak állandó műsordarabjai. 

Szavina, szerb monostor a Cattarói-öbölben, 
gyönyörű vidéken, a Lavrovo-erdőben, nagyszerű 
temploma bizánci stílben épült 1799., igen gazdag 
szláv ősnyomtatványokban és érdekes régi egy
házi szerekben. Most a Szerb-Horvát-Szlovén 
királysághoz tartozik. 

Amely szó Sz alatt nincs 

Szavitar, a tevékenység, mozgás istene az ind 
mitológiában. 

Szávitri, Szúrja ind napisten leányának egyik 
neve. így nevezik a brahmánok Szavitarhoz inté
zett mindennapi imáját. Ezzel az imával lesz igazi 
kétszer születetté a brahman ifjú. A véda tanul
mánya mindig ennek a versnek betanulásával 
kezdődik. A Mahábharatában Asvapati király 
csodaszép leányának is ez a neve, ki az indeknél 
a női hűség eszményképe. 

Szavója (lat. Sabaudia, franc. Savoie, ol. Sa
vója), regi grófság, majd hercegség a Nyugati-
Alpok, a Rhone folyó és a Genfi-tó közt. Leg
régibb lakói a kelta allobrogok voltak, kik Kr. e. 
122. jutottak római uralom alá, s földjük Gallia 
Narbonensis tartomány kiegészítő része volt a 
császárok korában. A népvándorlás folyamán 
(Kr. u. 443) a burgundok szállották meg, majd 
534. a frank királyok uralma alá került. A frank 
birodalom felbomlása után 888. a Felső-Burgund 
királyság része lett s azzal együtt került 1032. a 
Német-birodalomhoz. Sz. első grófja Fehérkezű 
Umberto (megh. 1056) volt, a jelenlegi olasz 
királyi ház őse, ki megszerezte Aosta és Moriena 
grófságokat az Alpok keleti lejtőin. Fia,Oddo 
(megh. 1060) neje révén Torino birtokához jutott. 
A későbbi grófok közül II. Péter (megh. 1268) 
meghódította a Genfi-tó északi partján fekvő 
Vaud (Waadt) tartományt. Unokaöccsei: III. Ta
más (megh. 1282) és V. Amedeo (megh. 1323) 
osztozkodtak a Sz.-i ház birtokán. Az előbbinek 
Piemonte, az utóbbinak Sz. jutott. V. Amedeo 
unokája, VI. Amedeo (1343—83) a «zöld gróf» 
sok hódítást tett és 1361. Sz.-t közvetetlen biro
dalmi grófsággá emelte. Pia, VII Amedeo 
(1383—91) a «vörös gróf» szerezte meg Nizza 
várost és grófságot. Ennek fiát, VIII. Amedeot 
(1391—1434) Zsigmond császár 1416. birodalmi 
hercegi rangra emelte, 1422. pedig a genfi gróf
ságot adományozta neki. A piemonti-ág kihalása 
után (1418) a Sz.-i ház összes birtokait egyesítette 
s korának tekintélyes fejedelme volt, 1434. lemon
dott az uralkodásról és remete-életbe vonult. 
1439-ben a baseli zsinat V. Félix néven ellen
pápának választotta, de 1449. lemondott és mint 
bíboros halt meg 1451. Utódai közül III. Károly 
(1504—53) elvesztette Valiiét és Genf városát, 
1536. pedig Vaud tartományt, melyet a berniek 
foglaltak el. Ugyanekkor francia hadak szállották 
meg egész Sz.-t és Piemontot. Fia Emánuel Fili-
bert (1553— 80) csak a cateau-cambresisi béké
ben (1559) kapta vissza országát. O építette 1564. 
Torino fellegvárat és erélyes uralmával meg
térte a főnemességet. Fia, Károly Emánuel 
(1580—1630) nagyravágyó és harcias politikájá
val sok háborúba keverte országát. IV. Henrik, 
francia királynak 1601. kénytelen volt átengedni 
Bres&e, Bugey és Gex birtokát, de ugyanekkor 
megszerezte Saluzzo őrgrófságot. Az uralkodás
ban idősebbik fia, I. Viktor Amedeo (1630—37) 
követte, ifjabb fia Tamás (megh. 1656) a Sz.-
Carignano mellék-ág alapítója lett. II. Károly 
Emánuel (1638—75) fia, II. Viktor Amedeo 
(1675—1732) a XIV. Lajos elleni szövetséghez 
csatlakozott, de országának nagy része a franciák 
kezébe jutott s csak a vigevanói békében (1696) 
meg, S alatt keresendő! 
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kapta vissza azt. A spanyol örökösödési háború
ban előbb XIV. Lajos mellett foglalt állást, de 
1703. annak elleneihez csatlakozott. Most újból 
francia hadak szállották meg országát, de Szavójai 
Jenő torinói győzelme (1706 szept. 7) megszaba
dította őt a franciáktól. Az 1713-i utrechti béké
ben II. Viktor Amedeo Szicíliát és annak királyi 
címét kanta, de 1720. SzMli'it kénytelen volt 
Szardíniáért elcserélni. Ez időtől fogva Sz. a 
Sz'irdiniai-királyág Cl. o.) kiegészítő része volt. 
1792-ben francia hadak szállották meg Sz.-t s 
1815-ig Franciaországhoz tartozott az 1802. be
kebelezett Piemonttal együtt. Az 18">9-i fra^cia-
olasz-osztrák háború után III. Napolenn Sz.-t és 
Nizzát kívánta II. Viktor Emánuel királytól a 
nyújtott segítség fejében. A z 1860 márc. 24. kötött 
szerződés Sz. lakossáTára bízta e kérdés eldönté-
sát s a megejtett népszavazáson 130,839 szavazó 
nyilatkozott 23") ellenében a Franciaországhoz 
való csatlakozás mellett. Ezóta Sz. Franciaország 
alkotó része és 2 départementból ÍHaute-Savoie 
és Savoie) áll. V. ö. Gabotto, Lo stato Sabaudo 
da Amedeo VTTT. ad Emanuele Fiiiberto (Torino 
1892—95, 3 köO; Serrin, Histoire de Savoie 
(Chambéry 1900'; F. de Angeli, Storia di casa 
Savoia (Milano 19061; Trésal, Annexion de la 
Savoie h la Francé (Paris 1914). 

Szavójai, 1. Jenő. 1. Jenő 2. — 2. Sz. Lajos, 
1. Laiov 59. 

Szavú (Savti, Sauva), szigetcsoport, amely 
Timor holland-indiai kormányzósághoz tartozik. 
Három szigetből áll: Naay Sz., Ttadzsuva és 
Hokki. összesen 597 km2, kb. 30,000 lak. Rizs-, 
cukornád-, dohánytermelés és állattenyésztés. 

Szaw'.e, város, 1. Savli. 
Szaxaul (n">v.), 1. Haloxylon. 
Szax-kürtök (1. a két ábrát), ventil-fuvóhang-

szerek, melyeket kitalálójuk Sax Adolf (Paris) 

1. ábra. Szaxkiirt. 2. ábra. Altkiirt. 

hét, majd kilenc változatban készíttetett. Sax ér
deme, hogy a régi nyers hangú billentyűs kürtöket 
ventilmccnanizmussal látta el, majd e hangszerek 
alakjit, menzuráját is átalakítva, oly hangszer-
családra tett szert, mely a hangnak szépsége, tiszta
sága és megszólaltatásának biztonsága tekinteté

ben felülmúlja a múlt század közepe előtt használt 
kornetteket, barytonokat és ofikleidokat. Hang
terjedelmük kromatikusán két és fél nyolcad. A 
következő Sz.-et használják: 1. Kis-Sz. v. ©?2-pik-
koló; csak katonazenekarokban. 2. Szoprán-Sz. 
v. 7?-szárnykürt (Flügelhorn); katonaze^ekarok 
dallamvezető hangszere. 3. Ált-Sz. v. Esz-n\t-
kürt; francia füvózenekarokban hangzatokat tölt 
ki. 4. Bariton-S.z. v. _B-tenorkürt, újabban szim
fonikus kompozíciókban is felbukkan. Hangszíne 
a vadászkürtére emlékeztet. 6. Ba.istzu.9-Sz. v. 
eufónium, basszustuba, a modern zenekarban nél
külözhetetlen basszusa a puzónoknak. B és G 
hangolásban gyártják. 6. Mély basszus-Sz. vagy 
bombardnn, csak katonazenekarokban használ
ható. 7. Kontrabasszus-Sz-, a bginélyebb tölcsé
res f úvókájú hangszer. Egyik változata a Wagner-
trilógia kontrabasszus tubája. 

Szaxofon(Saxoplion, 1. a&4fcníí), SaxA.párisi 
hangszergyáros kísérletezett 
legelőször abban az irányban, 
hogy nem egyenlő keresztmet
szetű csövet egyesítsen a kla
rinét egyszerű nyelvével. Az 
így keletkezett hangszer, a 
Sz., tehát nem kvintel, inint 
a klarinét, applikatnrája egy
szerűbb. Hét változata van. 
Köztük az Alt-Sz.-t(B^ és a 
bariton-Sz.-t használják a 
szimfonikus zenekarban .Bizet, 
D'Indy és Strauss Fiehard 
érdekes szólókat írtak Sz.-ra. 
V. ö. Siklós, Hangszereléstan 
I. kötet. 

Száz, JOO.számrendszerünk 
alapszámának, t. i. tíznek, má
sodik hatványa. 

Század, száz évből álló idő
köz (1. Évszázad). — A ka
tonaságnál a csapattestek a 
szakszerű kiképzésnek foganatosítása, az össze* 
belső és külső szolgálati ügyvitelnek részletes 
igazgatása, különösen pedig a harcban való rész
letes és közvetlen vezetés céljából kisebb egysé
gekre tagozódnak, amelyek az illető csapattest 
alosztályait alkotják; ezen alosztályok vala
mennyi csapatnemnél, a tábori tüzérség kivé
telével, Sz.-nak (Compagnie, ebből a kompánia, 
lovasságnál Escadron) neveztetnek. Ez alosztá
lyok parancsnoki rendszerint századosok, kivé
telesen alantos tisztek vagy törzstisztek. 

Századiskolák, az eayes századoknál a legény
ség oktatása lefffontosabb kötelességeiről. A tehet
séges legénység, altisztekké nevelése céljából, 
nyer oktatást az ú. n. altisztképző iskolákban. 

Századok, a Magyar Történelmi Társulat köz
lönye, megjelenik 1867 óta havonkint, a szünidőt 
kivéve. Szerkesztette Thaly Kálmán, majd Szi
lágyi Sándor 1899-is\ utána Nagy Gyula, ezután 
IJomanovszky Sándor. 

Százados, 1. Kapitány. 
Századoszlop. A században a szakaszok vagy 

zárkózottan egymás mellett (fejlődött vonal) vagy 
az elül levő szakasz első sorától a közvetlen mö
götte álló szakasz első soráig számítandó 6 lépés 

Szaxofon. 
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távközre párhuzamosan egymás mögött (oszlop) 
állanak. A század gyülekezése elvileg oszlopban 
történik. 

Századunk, 1. politikai, tudományos és művé
szeti folyóirat, a Hirnök politikai lapnak társlapja, 
Orosz József szerkesztése alatt 1838—1845-ig 
hetenkint kétszer jelent meg Pozsonyban. — 2. Sz., 
politikai napilap, az egyenlőségi kör közlönye 
(1868—69), lapvezór volt Klapka György; szer
kesztette XJrvúry Lajos. Megjelent hetenkint hat
szor; 1869. a Pesti Naplóval egyesült. 

Századvógiség, 1. l<'in de siécle. 
Százalék (percent, procento), százra vonat

kozó arányszám. Általában liasználják a statisz
tikai kimutatásokban, az üzleti és a mindennapi 
gyakorlati, meg tudományos életben egynemű 
mennyiségek arányainak meghatározására. Jelen
tősége abban van, hogy nagyon világossá és köny-
nyüvó teszi a mennyiségek arányainak összeha
sonlításait, mert a meghatározandó mennyiségek 
rnindig 1JU egységhez vannak hasonlítva. Álta
lánosan elfogadott jele: °/0. 

Százalékos adóz azok, melyeknél az adó ösz-
szege az adóalapul vett összeg bizonyos százalé
kában van megállapítva. 

Százalékos adókivetés, 1. Adóigazgatás I-
Százalékos areométer, 1. Areométer-
Százalékos illetékei, szemben az értékfokozat 

szerint megszabott illetékekkel azok az illetékek, 
melyek az illeték alá tartozó tárgyak értékének 
bizonyos százalékában vannak megállapítva. 

Százd (Sazdice), kisközség Hont vármegye 
ipolysági j.-ban, (i9io) 691 magyar lakossá (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Százdi apátság, Mezöcsát mellett, Borsod vm.-
ben a Tisza közelében, a boldogságos Szűz tiszte
letére Géza herceg birtokán épült. Péter ispán 
1067 táján alapította. Az alapító oklevélben, me
lyet IV. Béla 1267. adott ki, a hely neve Zasty, 
mi a legeltérőbb magyarázatokra adott alkalmat. 
Holfekvésónek kérdésével legtüzetesebben idáig 
Foltin János (A zástyi apátság, Eger 1883, 8-r. 
174 old.) foglalkozott és az apátságot Szabolcsban, 
a, mai Halász helyén kereste. Az alapító oklevél 
szövegét kiadta Wenzel, Árpádkori új okmánytár 
I., 24 old., 8 javítva Foltin, 20—25. 

Százesztendős áloé (növ.), 1. Agavé-
Százforintos fü (nőv.), 1. Erythraea-
Százhalom (Hundriibechiu), nagyk. Nagy-

KUküllő vm. nagysinki j.-ban, U9io) 747 német, 
román és cigány lak. (Tr. E.) 

Százhalombatta, nagyk. Fejér vm. adonyi 
j.-ban, (1920) 1523 magyar és szerb lak. Sz. a 
római Matricfi, melyet az I. sz. végén uiaurok 
építettek. Az Érd és Sz. közti magaslatokon (Száz
halom) régi sírhalmok vannak (száin szerint 126), 
melyek alatt a monda szerint a tárnokvölgyi ütkö
zetben elesett vitézek égetett hamvai nyugosznak. 
A halmok prehisztorikus időből valók. V. ö. Keres-
kényi Gyula, Érd és Sz. községek történeti váz
lata (Székesfehérvár 1874); Érdy János, Magyar 
akadémiai értesítő (1847). 

Százkezüek, 1. Hekatoncheirák, helyesebben 
HehatoncAeir-ek. 

Százkő, kisk. Zala vm. Csáktornyái j.-ban, (1910) 
446 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Százlábúak vagy Ezerlábúak (Myriopoda, 
állat), a régibb állatrendszerekben az Ízeltlábúak 
(Arthi opoda) állatkörenek egyik osztálya. Az 
újabb állatrendszerekben a Sz. neve mint rend
szertani kategória nem szerepel, hanem csak mint 
gyűjtőneve a Diptopoda, Fauropoda, tiymphyla 
ós (Jhilopodu nevén megkülönböztetett osztályok
nak. Ezek az osztályok mint rendszertani kategó
riák egyenértékűek a Hovarok (Insectaj nagy 
osztályával. A Sz. mindannyian a szárazföldön él
nek, szárnyatlanok es lélegző. Bővekkel (tracheák) 
lelegzenek. Testük csupán fejre es törzsre tagoló
dott, mely utóbb.n azonban tort es potrohot nem 
különböztethetünk meg. A törzset alkotó gyűrűk 
száma megleuetos tág koriátok között változik, 
a teljesen kifejletteké lü-nel sona sem kevesebb 
(Pauropus), majd 15 (Lithobius), majd 20 (Poly-
desmus , majd ül—23 (Scolopendraj, majd 30—70 
(Julusi, niaju végié 31—173 (uteopuilusj. A gyű
rűk külsőleg majdnem valamennyien egyneműek 
v. bomonomok es kevés kivétellel mindannyian 
egy- v. ket vegtagpárt viselnek, A fejen találhatók 
a csápok. A mellettük ket oldalt fekvő szemek 
rendesen egyszerűek, kisebb-nagyobb számúak 
(Julus), ritkán ósszeiettek(Scutigera), nemegyszer 
egeszén hiányoznak ^eophiiidae).Szajszerveik rá
gásra es harapásra módosultak, egyeseknél azon
ban szivásra szolgálnak (Polyzon.daej. A száj
szervek a következő részekből állanak: i.egy felső 
ajakból; 2. egy íelsö állkapocspárból, mely min
dig tapogató nélküli; 3. egy v. ket alsó állkapocs
párból, melyek gyakran tapogatosak. Ezekhez 
járul még az egyik csoportban (Chilopoda) az első 
törzslábpár is, amely ilyenformán állkapcsi lábbá 
módosult. A ket alsó állkapocspárból az elülső 
pár egy lemezzé, az ú. n. gnathochüarium-méi. 
nőhet össze. A lábpárak száma a csoportok egy 
részenei minden gyűrűn egy (Chilopoda, Pauro-
poda, Symphyla), más részénél ellenben kettő 
(Diplopoda) es számuk szoros kapcsolatban áll a 
gyűrűk számával. Idegrendszerükben az agydác 
meglehetős terjedelmes. Hasducláncuk a hasoldal 
egész hosszában íut es dúcai közül rendesen csak 
a három első olvad egybe. Együtterző iaegrend-
szeiük hasonlít a rovarokéhoz. Külső érzékszer
veik közül a csápokon levő tapintókeszülekeken 
és a szemeken kivül még sajátságos, ismeretlen 
működésű érzékszerveik is vannak. A világos
ságot kerülik es az elől gyorsan elrejtőzködnek. 
A világosságot még azok sem kedvelik, amelyek
nek szemeik nincsenek (Geophilidae). Beicsa-
tornájuk az utolsó, rendesen végtag nélküli gyű
rűn végződik, legtöbbször egyenes lefutású, néha 
hurkolt. A szájüregbe két nyálmirigy ömleszti 
váladékát. A közepbél kis közepbeli függelékeket 
visel. A közép- es utóbél határán nyilnak be a Mal-
pighi-íéle edények. A lógcsonyilások v. a test két 
oldalán, vagy a hasoldalon a lábak tövén feküsz-
nek, ritkán a hátoldalon (Scutigera). A legcsunyi-
lások mindenikéből egy-egy legcsőpamat indul 
ki, melyek a Chilopodáknál oldali edénytörzszsé 
nőnek össze. A vérkeringés középpontját a hát
oldal középvonalában és hosszában végig futó 
hátedény alkotja. Valamennyien kivétel nélkül 
váltivaruak és a két ivaregyén sokszor már kül
sőleg is felismerhető. Az ivarszervek rendesen 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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tömlőforinák s vagy az utolsó gyűrűkön, vagy a 
test mellső részén a hasoldalon nyílnak a külvi
lágba. A hímeknek kapcsoló és közösülő szerveik 
is vannak. 

Valamennyien tojók és petéiket a földbe rak
ják le csomócskákban, egyeseknek nőstényei a 
petéket és az új nemzedéket egy ideig őrzik. A 
petéből kibúvó lárvák teste vagy sokkal keve
sebb gyűrűből áll, mint az anyáé, vagy pedig 
ugyanannyiból; az első esetben bizonyos fokú át
alakuláson mennek át, az utóbbiban többszöri ved
lés után lassankint lesznek az anyához hasonlóvá. 
Mindannyian szárazföldiek és éjje-iek. Táplálékuk 
vagy kisobb állatokból, vagy korhadó szerves 
anyagokból kerül ki. Egyik-másik a kártékony 
rovarok pusztftás'ival hasznot hajt, de a fiatal 
növényrészek elrágásával némelyik kárt is okoz
hat. Vannak olyaiok is, melyeknek mar'sa mér
ges. Az eddig ismert élő fajok számát 900-ra be
csülhetjük ; legtöbb népesíti a forró föld övet és 
ezek egyúttal az óriásak. Kihaltat még eddi? ke
veset írtak le; a solenhofeni palából valók a leg
jobban ismertek, de a borostyánkőből is többet 
ismertettek. Négy osztályra osztják: 

I. osztály: Kettő* lakiak (Diplopoda). Tes
tük szelvényein, az ötödiktől v. hatodiktól kezdve, 
mindegyiken két pár járólábuk van. 

1. alosztály: Ajkns állkapcsúak (Chilognatha). 
Fajaikat két rendbe osztjuk: 1. rend': Prote-
randria. Hím párzúszerveik elül, a hetedik 
törzseyürűn vannak. Fontosabh ccaládjaik : Ka
rima* ezerlábvak (P'dydesmidae), pl. a karimás 
ezerlábú (Polydefmus complaiiatus L.); Henge
res ezerlábuak (JuHdae), pl. a homoki ezerlábú 
(Julus náhulo/ms L.), a pöttyögetett ezerlábú 
(Julus qutlulatus Gew.\ az egyvonalas ezerlábú 
v. drótféreg (Julus unüiveatus C. K.), magyar 
vaspondró (Julus huiigaricus Karsch); S&'voTcá* 
ezerlábuak (Polyzonidae), pl. a német szivókás 
ezerlábú (Polyzouium germanicum Br.). — 
2. rend: Opivthandria. Hím párzószerveik az 
utolsó előtti testszelvényeken foglalnak helyet. 
Idetartoznak a Glomeris-, Sphaerotherium- és 
Sphaeropoeus-wmek. 

2. alosztály: Ecsetlábúák (Pselaphognathal 
Jelentéktelen, kicsiny, csak nagyítóval vizsgál
ható ezerlábuak, melyeknek teste meg van rakva 
éles és hegyes szőrökkel. Legismertebb európai 
fajuk a 3 mm. bosszú Polyxenns lagurus L. 

II. osztály. Kevéslábúak (PaurnporJa). Körül
belül 1 mm. hosszúságúak. Testszelvényeik száma 
a fejen kívül mindössze 10, ezért lábaik száma is 
kevés. Szemük nincsen. 

III. osztály: Törpelábúák (Symphyla). Fejü
kön egy pár csáp és két pár állkapocs van; a 
szemek hiányzanak. Törzsük 12 kettős gyűrűből 
áll, melyek mindegyikén egy-egy pár láb van. 
Jellemző képviselője az Európában és Észak-
Amerikában honos, mintesy 8 mm.-re megnövő 
törpe ftkolopendra (Scolopendrella [Scutige-
rella] immaculata Newp.). 

IV. osztály : Lábatajkúák (Ghihpoda). A ne
hézkes Ajka.? állkapcsunkkal (Chilognatha) 
szemben mindannyian élénk ós gyors mozgású 
állatok. Idetartoznak a pólcászkák (Scutigera), 
pl. a közismert házi százlábú (Scutigera. coleop-

Amely szú Sz alatt nincs 

tra>a L.), a pántlika Sz. (Lithobius), a rinyák 
(Scolopendra), élükön a közismert harapós-
rinyával (Se. cingulata Latr.), a kerti vak riuya 
(Gryptops hortensis Leach) és a földi rinyák 
(Génph'lidae), a Geophilus, Himantarium, 
Scolioplanes és Orya nemekkel. 

Száz nap, 1. Cent-jours. 
Százrétü-aszály, a keleti marhavész (1. Marha

vész) elavult elnevezése azon az alapon, hogy a 
beteg szarvasmarhában a százrétű gyomor sok be
száradt takarmányt tartalmaz, mely lelet azonban 
más heveny- és lázas betegségeknél is előfordul 
és a marhavészre egyáltalában nem jelleír zí. 

Százrétű gyomor vagy leveles gyomor, a ké
rődzők harmadik elősyomra, lásd Gyomor és-
K'rö'lzés. 

Százszorszép (Bellis L., n5v.), a Compositae-
(Fés^kesviráíruak) család génusza, melynek 10 
faja Európában és a mediterrán vidéken él. Egy
éves v. évelő füvek. Legközönségesebb az évelő. 
B. perennis L. Kissé érdes, lapátforma tőlevelei 
közül számos egyfészkű tőkocsánya emelkedik. 
Csövss virágai sárgák, a szélső, nyelves virágok 
fehérek v. pirosisak. Teltfészkű változata kerti 
dísznövény. Az Alföldtől a havasokig füves me
zőn, erd-n réten, kerti gyepsn mindenütt gyakori. 
Az A lföldön ritka. Több változata és fajtája külö
nösen nacryvirágú (fészkű). Feltűnő a var. proli
iéra és a var. aitcubaefolia. Kertekben csopor
tos ültetésre és szegélynövényekül használják. 
Március—ánrilistól őszig folyton virításban van
nak, többféle színben: piros, rózsaszín, vérvörös, 
fehér. 

Száztelek (Hodermark, Hundertmorgen), 
ki=k. Szenes vm. késmárki j.-ban, (i9iu) 611 rutén 
lak. (Tr. Cs.-Rzl.) 

Ssáz testőr, 1. Cent-gardes-
Szcintilláció. Ha valamely radioaktív anyag

a-sugarai cinkszulfiddal bevont lemezre v. csiszolt 
sryémá ni lapra jutnak, ezeken az anyagokon át
menetileg villogást okoznak. Ha igen gyenge 
sugárzás hatását nagyítóval flgveljük meg (Els-
ter, Geitol, 1903), akkor térben és időben elkülö
nült fölvillanásokból állónak látjuk. Fzeket a 
fölvillanásokat, amelyek az "--részecskék (1. Ra
dioaktív sugarak) ütközési helvén keletkeznek, 
Sz.-nak nevezzük. A Sz. tanulmányozásával sike
rült meffállapítani egy-egy a-rószecske elektro
mos töltésének nagyságát. Némely radioaktív 
anyae bomlási együtthatóját is csak a Sz. meg
figyelésével lehetett meghatározni. A Sz. tüne
ményének bemutatására szolgáló eszköz neve 
szpintariszkóp. Hengeres dobozban egyb^épitott 
nagyítóból és cinkszulfldos lempzből áll. A lemez 
fölött egészen csekély mennyiségű radioaktív 
anvaggal bevont tű van elhelyezve. Az erről kiin
duló a-sugárzás felvillanásokat okoz a cinkszulfld-
leme7en. Ezeket sötétben pihent szemmel jól 
lehet látni. 

Sz'-csuan (a. m. «négy folyó»), Kina legna
gyobb és leggazdagabb tartománya Tibet határán. 
Területe 565,891 km', lakossága (ion) 16.392,105. 
Legfontosabb a Richfhofentól elnevezett «Vörös 
medencés, amely nevét vörös homokköveiről 
kapta; hegyek környezik mindenütt, csak D.-en 
szolgál a medence határául a Jang-ce-kiang. A 
msg, S alatt keresendő. 
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Tibet felőli határhegységek igen magasak, de 
még meglehetősen ismeretlenek az ott lakó vad 
hegyi törzsek miatt. A tartomány nagyobb része 
hegyvidék, a Ny.-i határiiegyek 6—7')Ü0, az 
íl.-iak 5U00 m.-ig emelkednek. Főfolyója a 
Jang-ce, ebbe ömlenek a Min-kiang a Tung-uóval, 
aTo-kiang, a Kia-ling-kiang és D. felöl a Vú-kiang. 
A hajózást különösön az nehezíti, hogy a Jang-co 
vize az esős és száraz időszak közt 2u m. vizszin-
ingadozást is mutat. Kedvező éghajlata alatt 
évente 2—3 aratás van, termesztenek árpát, kö
lest, rizst, burgonyát, cukornád t, dohányt, má
kot, kendert, teát (amelynek olcsóbb minőségű 
fajtáit téglákká sajtolják és Tibetbe viszik). A 
selyemhemyótenyesztes is nagyon elterjedt, ér
tékes terméke a fehér viasz (pela). Hegyeiben sok 
erdőség és ere van, de kiaknázatlanul. A Völös 
medence szenretegei nem valami jó minőségűek, 
annál híresebbek az itteni sóskutak, amelyükből 
földgáz es petróleum is fakad. A termékeny 
csöng-tu-fui síkság területe kb. t>200 kma, s ezen 
mintegy 4 millió ember el, egyike a világ leg
sűrűbben lakott területeinek, s lakói a legművel
tebbek egész Kínában, h óváros Csoug-tu-fu. Ne
vezetes szent begy az U-mi-san (3350 ni.) Kia-
ting mellett. 1916' márciusában a dél-kinai fölkelés 
folyamán a kormáuycsapatok a tarcomány terü
leten t3bb izben megvertek a fölkelőket. 1916 jú
niusában duansikkáj kinai elnök halála után Sz. 
Kuung-tung es J Un-nan tartományokkal együtt ki
mondta, hogy nem ismeri el a pekingi kormányt, 
hanem függetleníti magát. A pekingi kormány 
csapatai azonban győzelmet aratván, a tartomá
nyok visszavonták függetlenségi nyilatkozatukat, 
és Sz. is elismerte az uj elnököt. 

Szczawnica (ejtsd: scsavnica), lürdő Galíciában 
a Kárpátok É.-i lejtőjén, (íjio) 2707 lakossal, hét 
ásványviz.óriással, amelyeknek vizet mell-, ináj-
és vesebajok ellen használják és szót is küldik 
(évenként több mint 100 000 palackot). Most Len
gyelországhoz tartozik. 

Szdunszkaja VOija, város Kalis volt orosz-
lengyel kormányzósagban, kb. 16,000 lak. Most 
Lengyelországhoz tartozik. 

Szebacinsav (CH2)s(COUH)2 = C10HI8O4. Két
bázisú széntartalmú ŝ .v, mely a sztearinsavnak, 
olajsavnak, cetfaggyúnak, ricinusolajnak stb. oxi
dációjakor képződik. Hosszú, fenylo fehér tűkből 
és lemezkókbol álló kristályos test; op. 133°; 50 
sr. forró vízben, úgyszintén alkoholban v, éterben 
könnyen feloldódik. 

Szebasztin,robbanószer,melyetBeckmanl872. 
Svédországban talált fel. A Sz. a dinamithoz tar
tozik s lényegeben nitroglicerin, nitrált fűrész
por ós sók keveréke. 

Szebasztokrator (gör. a. m. tiszteletre méltó 
úr) a görög (bizánci) császárok testvéreinek v. más 
rokonainak megtisztelő címe a XI—XV. sz.-ban. 

Széba.szto-poL(SziVaszto£Ol), város ós volt hadi 
kikötő Kriin félsziget DKy.-i partján, Kriin szabad 
államban, (i9ii) tío,120 lak. Sz.-nak jelentőségét 
stratégiai fontossága és kereskedelme adta. A meg
erősített kikötő magas mészsziklák között 8 km-nyi 
hosszúságban húzódik K. felé az Inkerman-völgyet 
öntöző Csornája torkolatáig. A kivitel fő cikkei: 
a gabona, korpa és olajos magvak; a bevitel fő 

cikkei: szén, fémek, déli gyümölcsök. A D.-i ki
kötő Ny.-i partján amüteátrumszerűen épült tu-
lajdonképeni város legkiválóbb épületei: a Péter-
Pál-templom, a Totlebon-muzeuin a Sz. ostromára 
vonatkozó emlékekkel, a tengerészeti történelmi 
múzeum. K.-re a tulajdonképeui várostól van a. 
hajósváros nagy dokkukkal, hajógyárakkal, ka
szárnyákkal és kórházakkal. A Sz.-i kikötőt már 
az ókoriak is ismerték; partjain állott Chersone-
sos-Heraklea. A mai Sz.-t 1784. Ahtiar tatár falu 
helyén építették, 1845. elsőrangú várrá tették. 
1854-ben a krimi háborúban a francia hadak Can-
robert és az angolok Raglan vezérlete alatt ostrom 
alá fogták. Az oroszok több ízben megkísértették 
a vároat fölmenteni, de sikertelenül. 1855 szepu 
8. a franciák rohammal vették be Malakov erődöt, 
Sz. kulcsát; erre az oroszok a kikötő D.-i oldalát 
feladták ós' az É.-i oldalon új védelemre készül
tek, de a békekötés a további háborúskodásnak 
véget vetett. 1871-ig csak kereskedelmi kikötő
volt, ezután megint hadikikötövé alakították át.. 
A világháborúban 1914 okt. 29. török hajók bom
bázták s egy részét felgyújtották; nov. 18. Sz.. 
előtt a török hajóhad megverte az orosz hajó
hadat. 1915 okt. 12. a törökök két orosz hajót sü-
lyesztettek el a kikötők előtt. Az orosz forradalom 
következtében a bolseviki matrózok 1918 jan. ele
jén tömegesen gyilkolták meg a főbb tengerész
tiszteket. A breszt-litovszki béketárgyalások meg
hiúsulása után a németek előnyomulván, Sz. előtt 
megverték az orosz szovjetcsapatokat s 1918 máj. 
1. a várost megszállták. A központi hatalmak 
összeomlása után entente-csapatok szállták megr 
de ezek 1919 áprilisban kiürítették. Közben a 
krimi kormány a hadi kikötőt megszüntette s azt 
kereskedelmi kikötőnek jelentette ki. Midőn Orosz
országban és Ukrajnában megindult az ellenfor
radalmi harc, Sz.-t is birtokukba kerítették Wran-
gel tábornok csapatai, de miután ezeket Krím
ben megver.ék s Wrangel kénytelen volt Kon-
stantinápolyba menekülni, 1920 nov. 14. a szovjet-
csapatok ismét elfoglalták a várost. 

Szebasztosz (gór.), 1. Sebastos. 
Szebed (Scbedrazie), kisközség Nyitra vár

megye privigyei j.-ban, (1910) 663 szlovák lakossal^ 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szebedény (Sebedin), kisk. Zólyom vm. nagy-
szalatnai járásában, (1910) 250 szlovák lakossal.. 
(Tr. Cs.-Szl.i 

Szebek (görögül Suchos), egyiptomi isten, az 
omboszi és fájumi krokqoilus-isten; férfi alakja 
van, krokodilus fején az Atef-koronával. O az i s 
teni tudásnak helyettesítője, aki az újszülött nap
istennek a Kelet kapuit kinyitja s a felső világba 
való kilépését előkészíti. 

Szebelléb (Sebechltby), kisk. Hont vm. korpo-
nai járásában, (1910) 937 szlovák lakossal. (Tr.. 
Cs.-Szl.) 

Szeben vármegye, a történelmi Magyarország 
egyik vármegyéje Erdély D.-i részén, határai 
voltak: É.-ou Alsó-Fejér- és Nagy-Küküllő, K.-en 
Fogaras, Ny.-on Hunyad vm., D.-en Románia.. 
Területe 3619 km» volt. D.-i határán a Sz.-i hegy
ség csoportja emelkedik; ennek fő gerince Ny.-
ról K. felé egészen a Vöröstoronyi szorosig hú
zódik, s a Szteíllistyében 2251 méter magasságot 
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•ér el; É.-i mellékága, a Resinári hegysor 2248 
m.-ig (Csindrel) emelkedik s mellékágait Szász
sebes és Szerdahely vidékéig bocsátja, ahol ter
mékeny hullámos síkság terül el. Ugyanily kis 
terjedelmű síkság teríil el Nagyszeben körül a Sz. 
folyó mellett és Felek körUl az Olt mellékén. Az 
-Olt folyón és általa képezett Vöröstoronyi szo
roson túl a Fogarasi havasok emelkednek, de 
ezeknek csak Ny.-i része (a 2283 méter magas Szű
rül csúcsesal) esik Sz. vármegye területére. Leg
nagyobb folyója az Olt, mely a vármegye DK.-i 
részét csak 30 km. hosszúságban szeli; a vár
megye derekát az Oltba ömlő Sz. (Cibin) folyó ön
tözi, magába véve a Sz.-i hegységből folyó vizek 
legnagyobb részét, köztük a Cod folyót és a Resi
nári patakot; ugyanabba ömlik balfelől a Horto
bágy. A vármegye Ny.-i részében a Sebes és a 
beléje szakadó Dobra és Székás patak a nagyobb 
vizek. A Sz.-i havasokban, melyekben még a 
Lotrióra patak ered, néhány apró tengerszem is 
van; ezek egyikéből veszi eredetét a Sz. folyó. 
Éghajlata déli fekvésénél fogva, magas fekvése, 
a közellevő magas hegységek és a hőmérséklet 
nagy szélsőségei dacára elég enyhének mondható. 

Terményei. Ásványkincsekben Sz. szegény. 
Területéből a szántóföld 71,762 ha., kert 4068 ha., 
rét 50,557 ha., legelő 61,260 ha., szőllő 1536 ha. 
és erdő 164,364 ha. A földmlvelésre alkalmas 
terület aránylag igen csekély, mind a mellett a 
földmívelés fontos szerepet játszik; nagyobb mér
tékben csak búzát, kukoricát és zabot termel
nek, ellenben rozs, árpa és minden egyéb mezei 
termény igen kevés van. Helyenként sok jó gyü
mölcs, különösen Nagy- és Kisdisznódon kitűnő 
cseresznye, sőt az E.-i halmos részeken meglehe
tős mennyiségű bor is terem. Állatlétszáma volt 
1911-ben 72,659 db. szarvasmarha, 17,46516, 239 
szamár és öszvér, 42,579 sertés, 135,001 juh és 
8774 kecske. A lótenyésztés jeles. Nagy lendületet 
vett újabb időben a szarvasmarhatenyésztés is; a 
juhtenyésztés a havasi legelők nagy kiterjedésé
nél fogva szintén kedvező viszonyok közt van. 

Uakólnak száma 1869-ben 145,523 volt, 1910. 
pedig 176,921. Erdély sűrűbben népesített vár
megyéi közé tartozott. A lakosok közt volt 10,159 
magyar (5-7»/o), 49,757 német (28-l»/o), 113,672 
román (64-3°/o) és 3333 egyéb. Hitfelekezet sze
rint volt a vármegyében 9503 róm. kat, 16,064 
gör. kat., 99,952 gör. kel. (56-5%,), 45,912 ág. 

ovang. (25-9»/o), 3528 ref. és 1565 izr. 
Foglalkozasranézve ekként oszlott meg a vár-

mesye kereső népessége: őstermelés 49,403, inar 
13,670, kereskedelem éshitel2179,közlekedés 982, 
közszolgálat és szabad foglalkozások 2743, véderő 
-4478, napszámos 2932,házi cseléd 2954, egyéb fog
lalkozású 2335. Ipar és kereskedelem elég élénk, 
leginkább Nagyszeben, Szászsebes városokban 
és Nagydisznódon; iparvállalatainak legnagyobb 
része Nagyszebenben van. Nagyobb iparvállalatai 
ezen kívül a nagytalmácsi fürésztelep és a péter
falvi papírgyár. Á kereskedelem azelőtt igen jelen
tékeny volt. Fő közlekedési vonala a vasút, mely 
224 km. hosszban szeli a vármegyét. Volt 152 km. 
állami és 311 km. törvényhatósági útja; a községi 
közlekedési utak hossza 199 km. A hiteligények 
Melegítésére szolgált 31 bank és takarékpénztár 

és 68 szövetkezet; e tekintetben Sz. mintaszerűen 
van ellátva. 

Közművelődés tekintetében 1910. a 6 éven 
felüli népességnek csak 70-2°o-a, tudott írni-ol
vasni. A vármegyében 1910-ben összesen 322 is
kola volt, ú. m. 1 hittani intézet, 3 gimnázium, 
1 reáliskola, 3 ipari és kereskedelmi szakiskola, 
1 bábaképző, 2 tanító- és 1 tanítónőképző intézet, 
6 felsőbb népiskola, 6 iparos- és kereskedőinas
iskola, 147 elemi iskola, 9S ismétlő és 28 gazda
sági népiskola, 23 kisdedóvó ; a magasabb, közép-
és szakiskolák (a szászsebesi algimnázium és a 
nagydisznód! szövőipari szakiskola kivételével) 
mind Nagyszebenben vannak. A szellemi élet min
den ága Nagyszebenben központosul. 

Közigazgatás. 1910-ben Sz. 6 szolgabírói já
rásra oszlott, ú. m.: 

Já rá s , város 

Nagydisznód i j a rás . . . 
Naarvszebeni « — 
Szászsebes! « — 
Szelistvei « — 
Szerdahelyi « . . . 
Újesyházi .« —| 
Nagyszeben r. t. v. i 
Szászsebes « * « ! 

Összesen 

•* s-S.fc > . « . 
15 
Ili 
16 
11 
13 
15 

1 
1 

88 

L.Vo.-
>í« 

Kzámft 

29513 
25029 
21394 
16035 
26517 
16441 
33489 
8504 

176931 

E b D ö l 
mafTTftr n ; met 

795 
206 
131 
208 
265 
437 

7352 
875 

10159 

5530 
1144! 

2598 
191 

5843 
4977 

16832 
3345 

román 

22385 
13987 
18)^61 
15540 
19987 
10403 
8834 

i L kott 
l,»r„'< 
• láma 

6693 
5461 
5089 
4580 
6460 
3735 
3610 

498fl|l 1541 
49757lll3672 36169 

A vármegyében volt összesen 2 rendezett tanácsú 
város, 70 nagy- és 16 kisközség, továbbá 33 puszta 
és telep. A községek általában véve középnagy-
ságúak, 2000-nél több lakója 25 községnek van. 
A vármegye székhelye Nagyszeben volt. A ma
gyar képviselőházba 5 kénviselőf. küldött. 

Tör ténete . Sz. az első Árpádházi királyok alatt 
rengeteg erdőkkel borított gyér nénességű terület. 
Benépesítésére II. Géza király (1141—61) a Rajna 
és a Mosel vidékéről németeket hívott be, kiknek 
becses előjogokat adományozott (1. Szászok). Az 
Anjouk alatt ez országrészre nézve is elérkezett a 
legnagyobb virágzás időszaka. 1376-ban megala
kult az első céh s vele kifejlett a kisipar, Nagy
szeben is árúmegállítási jogot nyert. Á hatalma
san felvirágzó közéletet a török hódítás komolyan 
veszélyeztette. 1420 óta gyakran törtek be a törö
kök Erdélybe; a szász faluk egy részének lakosai 
elpusztultak és helyeiket románok foglalták el, 
akik már 1200 óta Romániából mint pásztorok 
kezdtek bevándorolni. A kereskedelem, az ipar 
pangott. A vidék lakói a városok falai mögé mene
kültek és váraikban tartották magukat. A Ferdi
nánd és Szapolyai ellenkirályok közötti harcban 
a szászok Ferdinánd mellett foglalván állást, 
Nazyszebennek hétéves ostromot kellett kiállani 
(1529—36), míg végre is kénytelen volt magát 
Szapolyainak megadni, aki a Szászföldnek régi 
jogait (ú. n. Királyföld, 1. o.) megerősítette. 

Ezzel egyidejűleg ment végbe a nagy egyházi 
átalakulás. A reformáció gyorsan terjedt az or
szágban és a szász egyházak a protestanitzmusra 
tértek át. 1553-ban választották az első evang. 
püspököt (Wiener Pált) és az országos törvények 
a négy egyenjogú bevett vallás között az ágostai 
hitvallású evang. egyházat is elismerték. Időköz
ben a többi szász telep végképen egy egésszé 
forrt össze, melynek feje Nagyszeben volt. József 
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császár a Szász földet feldarabolta, máskép osz
totta be, a levéltárt Nagyszebenből el akarta vinni, 
sőt panaszokat és feliratokat sem akart már 
elfogadni. A régi alkotmány helyreállta után az 
udvari kancellária törvénytelen rendeletei, a kor
mánytól való teljes függőség biztosítósa céljából, 
hivatalnokural mat teremtettek. 

Új élet támadt a szász vidéken az 1840-es évek
ben, amidőn polgári, iparos- és gazdasági, nép-
ísmei egyesületek, takarékpénztárak alakultak és 
majdnem mindenben Nagyszeben járt elül. Az 
1848—49-iki szabadságharcban a szászok a csá
szár pártjára álltak, mert a független Magyar
országban nemzetiségi önállóságukat veszélyez
tetve vélték. Ezért aztán az 1850—60-iki abszo
lutizmus évei alatt a Szászföldet a németesítő 
központi kormányzat minden képzelhető kedvez
ményben részesítette. 1876-ban az új megyebeosz
tással alakult meg Sz., Nagyszebennel mint szék
hellyel. Az 1920 jún. 4-i trianoni békeszerződés 
AZ egész vármegyét Romániának ítélte oda. 

Trodafom. Teutsch G. D., Geschichte der Siehenbiirírer 
Sachsen, 2. kiad. Lipcse 1874; Jakab Elek. A királyfoldi 
viszonyok ismertetése, 2 köt. 1871; Teutsch Fr., Bilder 

f .ans der vaterlá'ndischen Gescli.. 1895. 
Szeben, községek, 1. Kisszeben, Nagyszeben. 
Szeben (Cibin), folyó, az Olt jobb mellékvize; 

Sz. vm. DNy.-i részében ered a Csindrel-hegy 
tengerszeméből, Gurarónál kiér a nagyszebeni 
síkságra, keresztülfolyik Nagyszebenen és Tal-
mácson alul torkollik. Hossza 85 km., mellékvize 
jobbról a Cói és balról a Hortobágy. 

Szeber.gálos (Gáles), nagyk. Szeben vm. sze-
listyei j.-ban, (1910) 617 román lak. (Tr. R.) 

Szebeni hegység (Sz. havasok), amelynek 
többször használt Cibin neve oláhos elrontás, a 
Déli-Kárpátok egyik darabja, a Vöröstoronyi-szo-
íos és a Sebes patak felső völgye közt. Majdnem 
kizárólag kristályos kőzetekből, különösen gnájsz-
ből áll, a meredeken kiemelt s leginkább északi 
•dülésű rétegeket sok gránit-intrúzió hatja át. 
A hegység kiemelt, régi tönk-felület, ezért nincse
nek rajta merész csúcsok, hanem leginkább széles 
hegyhátak. Glaciális nyomokat a hegységből nem 
ismerünk. Lejtőit sűrű erdőség fedi, csak a hegy
hátakon vannak legelőterületek (pojánák). A hegy
ségen nem vezet át könnyen járható hágó, fő-
gerince meglehetősen 2000 m. fölé mered. A Cód 
patak hosszanti völgye a főgerinccel párhuzamos 
Resinári hegyeket vágja el tőle. A két gerinc a 
Sz. legmagasabb csúcsában, a Csindrelben (2245 
m.) találkozik. 

Szebeni prépostság, 1. Erdély. 
Szebeni püspökség alapításának torvével II. 

András foglalkozott, III. Ince pápa azonban az 
esztergomi érsek és az erdélyi püspök meghallga
tása után tervét nem helyeselte. (Fejér, Cod. Dipl. 
III., I., 129.) 

Szebenkákova (Gacova), nagyk. Szeben vm. 
szelistyei j.-ban, (1910) 896 román lak. (Tr. R.) 

Szebenrécse (Reciu), kisk. Szeben vm. szerda
helyi j.-ban, (i9io) 712 román és német lak. (Tr. R.) 

Szebenszék, azelőtt az erdélyi szász székek 
egyike, nie^iek területe 2316 km2, lakóinak 
száma (i87o) 86,917 volt. Székhelye Nagyszeben 
volt. Az 1876. XXXIII. t.-c. az egész széket az 
ájonnan alakított Szeben vármegyébe kebelezte be. 

Jtémi Kagy Lexikona. XVII. kot 

Szebény, kisk. Baranya vm. pécsváradi j.-ban. 
(1920) 1238 magyar és német lak. 

Szeberényi, 1. János, id., ev. püspök, szül. 
Nagyfaluban (Árvái 1780 jau. 1., megh. Selmecz-
bányán 1856 febr. 10-én. Í819 tavaszán Selmecz-
bányára választották meg lelkésznek. A bányai 
kerület 1834. csaknem egyhangúlag szuperinten
denssé választotta. A szabadságharc után az ab
szolút uralom felfliggesztette. A jenai egyetem 
1839. teológiai doktori oklevéllel tüntette ki. 
Egyes német folyóiratokban megjelent kisebb köz
leményein kívül önálló munkái: De praecimús 
capitibus primae edueationis (Pozsony 1810); 
Gallii doctrina de cerebro, cranio et organis animi 
(u. o. 1811); De praocinuis ideis theologiae pasto-
ralis evangelicae (u. o. 1835); Evangélikus énekes-
könyv (tótul, Jozeffy Pállal együtt, u. o. 1842, 
több kiadása van); Cornus maximé memorabilium 
synodorum evang. A. C. in Hungária (Pest, 1848); 
Censura canonum synodi Pestiensis (Protestan-
tische Jahrbücher für Oesterreich, 1858). 

2. Sz. János, ifj., Sz. 1. fia, ev. teológiai dok
tor és tanár, szül. Selmeczbányán 1826 febr. 16., 
megh. Bécsben 1915 jan. 19.1849 nov. börzsönyi, 
1853. aranyosmaró ti, 1857. selmeozbányai lelkész 
lett. A pátens mellett erősen buzgólkodott, minek 
következtében 1860. elhagyva selmeczbányai állá
sát, tábori pap lett Bécsben, hol 1863. a teolóaiai 
fakultás tanárává, 1869. egyszersmind tábori szu
perintendenssé nevezték ki. Főbb művei: Eszme
töredékek a magyarhoni protestantismus jelen 
stádiumán (Pest 1857, új kiad. u. o. 1860); A 
császár-király ésaref.valIás(u.o. 1860); Figyel
meztetésül (Wien 1861); Der Pseudoprotestan-
tismus auf kirchenrechtlichemGebiete(u.o. 1864); 
A két protestáns hit felekezet foederatiója a cs.-
és kir. hadseregben (u. o. 1869); Evangeliseh-
christliche Vortrage über Glauben und Geschichte 
des Christenthums (u. o. 18861. 

3. Sz. Lajos, író, ev. lelkész, szül. Maglódon (Pest 
vm.) 1820 a'ug. 15., megh. Pozsonyban 1875 jún. 4. 
Mint selmeczi és pozsonyi tanuló Petőfivel benső 
barátságot kötött; 1848. Kossuth Hírlapjának volt 
munkatársa és szerkesztette a Népbarát tót kiadá
sát; Jenőfl név alatt Forradalmi szikrák és 
Búvirágok címen verses füzeteket adott ki. A 
fegyveríetétel után Aradon orosz fogságba esett, de 
Nagy-Váradra kisértetésekor megszökött. Szelep-
csényi Gábor névvel Hódmezővásárhelyen lap
pangott mint kántortanító. 1851 végén reáliskolai 
tanár lett Csabán, de elfogták s Nagy-Váradra vit
ték fogságba. Félév múlva kegyelmet nyert ugyan, 
de rendőri felügyelet alá helyezték és Csabára 
internálták. Ekkor a tanügyi irodalom buzgó mű
velője lett s a Néptanítók Könyve című folyó
iratot indította meg, melyet utóbb Iskolai Lap 
címmel folytatott. 1858-ban Makóra ment lelkész
nek s 1857- tői szerkesztette a Protestáns Nép
könyvtár c. folyóiratot. 1860—64-ig a szegedi ev. 
egyháznak volt lelkipásztora. 1864-ben a pozsonyi 
ev. egyház hívta meg lelkésznek és teológiai ta
nárnak. Fordított a 60-as években néhány száz 
tót népdalt, melyeket a Kisfaludy-társaság adott 
ki a Hazai nem magyar ajkú népek népköltési tárá
ban. Legnagyobb munkája: Protestáns egyházi 
írók életrajzai, melyhez Szegeden fogott s ezernél 
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löbb író é'.utr.ij/.áhuz gyűjtött allatokat. Egyéb 
művei: Politikai szónoklattan (1848); Tanítók 
es anyák könyve (1854); Népszerű imakönyv 
(1861); Néhány év Petőfi életéből (Szeged 1861); 
Kis magyar (Arad 1862); A königinhofi kézirat 
(Budapest 1874). 

4. Sz. Lajos Zsigmond, ev. lelkész, szül. Bé
késcsabán 1859 nov. -4. 1883-ban tótaradáczi, 
1890. békéscsabai lelkész lett. Munkái: Nazare-
nismus (Nagybecskerek 1888); Luther Márton 
élete (Budapest 1889). Szerkesztette 1895-től az 
Evang. Egyh. Szemlét. Sok jeles munkát fordí
tott dánból magyarra s újabban főként a paraszt 
munkásmozgalommal foglalkozott. Idevágó mun
kája: Tömegmozgalmak az alföldi paraszt
városokban (1913). 

Szebil (arab) a. in. út, átvitt értelemben isten 
útja (Sz. Allah); általán a vallásos közjótékony
ság minden ténye. Különösen így nevezik az isz
lámban a közkutakat, melyek mecsetekkel, szent 
sírokkal és kegyes intézetekkel vannak kapcsolat
ban. A Sz. a mór építésmüvészet egyik kedvelt tár
gya, arabeszkekkel, a jótékony célra vonatkozó 
verseket, Korán-mondatokat és az alapítvány tör
ténetét tartalmazó feliratokkal van díszítve. II. 
Vilmos német császár Konstantinápolyt szintén 
egy Sz.-lel ajándékozta meg. 

Szeborrea, 1. k> jorrhoea. 
Szebu (ókori Subur), Marokkó 335 km. hosszú 

leghosszabb folyója; ered a Nagy-Atlasz É.-i 
láncaiban, Mehedijánál az Atlanti-óceánba ömlik. 
Völgye a Muludzsa völgyével együtt a Földközi-
tenger és az Atlanti-óceán közt főútvonal. 

Szecesszió-háború (ang. War of secession), 
az Egyesült-Államokban 1861—65. tartó polgár
háború neve. L. Északamerikai Egyesült-Álla
mok (Története). — Szecesszionistáknak nevez
ték az Uniótól 1861. elszakadó déli államokat az 
északiak. 

Szecesszionista művészek. Eredetileg azokat 
a nagyobbára impresszionista német festőket ne
vezték el így, akik fölvették a harcot a müncheni 
Glaspalastban kiállító konzervatív festőkkel s 
1893. onnan kiválva külön állították ki képeiket, 
vagyis szecesszióba léptek, a római antik analó
giára : secessio in montem sacnun. Müncheni pél
dára Bécsben és Budapesten is kivált a Sz. csoportja 
s a szecesszió azóta nálunk is a modern művészeti 
irányokat, csakhamar azonban ezek túlzásait jelen
tette, miért is maguk a festők lemondottak erről 
az elnevezésről, mint pl. nálunk a nagybányaiák. 
V. ö. Lyka Károly, A Művészet könyve, Buda
pest 1909. 

Széchényi (sárvár-felsövidéki gróf), régi, 
történeti szerepet játszott család, mely nemessé
gét Sz. Lőrinccel 1629. nyerte. A család fényé
nek és vagyoni állásának megalapítója György 
(1592—1695) esztergomi érsek volt (1. o.). Lőrinc 
uevü testvérének 1678. ő szerezte meg a sárvári 
uradalmat s 1692 jan. 22. kelt végrendeletében 
önnek gyermekeiről is bőkezűen gondoskodott. 
Lőrinc négy fia közül Márton gyermektelenül 
halt el; Ferenc (1632—72) 1653-ban a jezsuita-
rendbe lépett s 1672. egy lőporos pince felrobba
násának áldozata lett; Pál (1642—1710) kalocsai 
*rsek (1. o.). II. György, szül. Nagyszombatban 

lüöG. liaúi pályára lépve Buda, Kejérvár, Kanizsa 
és Sziget ostrornáiiál kitüntette magát. I. György 
végrendeletben neki hagyta a felsővidéki, szép
laki stb. uradalmakat. 1696-ban Egervár, PölOske 
és Szent-György örökös várkapitánya elmet, a 
kö%retkező év márc. 30. Bécsben kelt oklevéllel 
nejétől Mórócz Ilonától származott Zsigmond, 
Juliánná és Judit gyermekeivel grófi rangot 
nyert. Zsigmond cs. 
kir. kamarás, Eger
vár, Pölöske és Szent-
György örökös vár
kapitányának fiai: Ig
nác huszáralezredes, 
Antal altábornagy, 

László cs. kir. kama
rás és II. Zsigmond 
(1720—1769) huszár
kapitány és cs. kir. 
kamarás. Ez utóbbinak 
nejétől Cziráky Mária 
Anna grófnőtől három 
leánya: Mária Terézia 
(líueffstein Ferenc gr. 
neje), Borbála (második férje Desfours Ferenc-
gróf), Jozefa (Mesnil József báró neje) és két 
fia József (1752—1775), cs. kir. kamarás és 
Ferenc (1754—1820) valóságos belső titkos taná
csos, a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója szüle
tett. Ferenc (1. o.) Festetics Juliánná grófnőt, 
testvére özvegyét vette nőül s tőle két leánya : 
Franciska (szül. 1783., megh. 1861., Batthyány 
Miklós gróf neje), Zsófia (szül. 1789., megh. 1865.r 
Zichy Ferdinánd gróf, cs. kir. altábornagy neje) 
és három fia született: Lajos (1781—1855), cs. 
kir. kamarás és valóságos belső titkos tanácsos,, 
kinek 2. nejétől sz. Wtirmbrand Franciska gróf
nőtől nagyérdekü levelek maradtak fenn; PáT 
1789—1871), valóságos belső titkos tanácsos, cs. 
kir. alezredes és István, «a legnagyobb magyar» 
(1. o.). Lajos fiai: János (1802—74) cs. kir. kama
rás, Sz. György grófnak, Egervár örökös kapi
tányának és Sz. Sándor grófnak atyja; Károly 
(1812—42), cs. kir. huszárőrnagy, Imre, osztrák
magyar nagykövet és Dénes. Pál fiai első nejétől 
Meade Karolinától: András(1812—41), lovas-szá
zados, második nejétől Ziehy-Ferraris Emilia gróf
nőtől: Kálmán, Gábor, Gyula, Ferenc, Jenő 
(szül. 1836 febr. 7., megh. 1911 márc. 14.) 1864. 
nőül vette Erdödy Henrietta grófnőt (megh. 1905 
szept. 17.), [íiaik: Miklós, nagyváradi püspök (1. o.). 
Jenő (szül. 1872 okt. 30.), Pál (szül. 1880 szept. 
24.)], Tivadar és Pál (1. o.), földmívelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi magyar kir. miniszter, ennek 
fiai: Aladár (szül. 1862 febr. 15.), volt orsz. képvi
selő és Emil (1. o.). Istvánnak nejétől Aspangi 
Seilern Crescence grófnőtől (1799—1875) két fia 
született: Béla (1. o.) és Ödön (1. o.). 

Irodalom. Lehoczky András, Stemmatographia Pars II. 
Pozsony 1798, 371—875. old. ; Regélő 1835, 53—54. Bzéché-
nyiek; Nagy Iván, Magyarország családai X. köt. Pest 
1863, 617—525. old.; Győri Történeti és Régészeti Füzetek 
1. 1861, 237, 253, 256, 277, 339—850 ; II. 1863, 94, 95. 188. 
284 ; III. 1865, 241; Kelet népe 1856, I. 1; Sárvári Béla. 
Történelmi visszhangok (Sz.-család), Pest 1857 ; Siebmacher-
Csergheő, Wappenbuch, 22—28. füzet, 4. kőt. 619old.4J6. 
tábla ; Magyar nemzetiségi zsebkönyv, 1. Főrangú családok 
Budapest 1888, 227—228 old.; A család leszármazási iáb-
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Iája (II. Zsigmondtól): Zicliy Antal. Gr. Sz. István életrajza 
I. kot. első fele függelékében 605 old.; Kraknói V., Gr. 8z. 
Ferenc, Budapest, 1902; Bártfai Szabó László, A sárvár
felsővidéki gróf Sz.-család története, Budapest 1911. s kk. 
eddig 2 kötet. 

Nevezetesebb tagjai a családnak: 1. Sz. Andor, 
gróf, Sz. Ödön pasa fia, utazó, szül. Budapesten 
1865 aug. 1., rnegh. Nieder-Ollwitzban 1907 
márc. 2. 1888—90. a Déli tenger szigetvilágát, 
1891. a Szomali-földet járta be, 1892—93. Orosz
országon, Perzsián és Indián át Kínába utazott, 
üti jelentéseit a bécsi Földrajzi Társulat adta ki. 
Parisban kormányozható léghajós kísérleteket is 
végzett. 

2. Sz. Béla gróf, koronaőr, Sz. 10. fia, szül. Buda
pesten 1837 febr. 3., niegh. u. o. 1918 dec. 12. 
Hazai tanulmányainak elvégzése után Berlinben 
és Bonnban hallgatta a jogi s államtudományo
kat, majd Ödön testvérével nagyobb külföldi utat 
tett. Az 1861.-Í országgyűlésen Sopron vármegye 
egyik kerületét képviselte. Az országgyűlés fel
oszlatása után a magánéletbe vonult, 1862. 
gr. Károlyi Gyulával Amerikába ment s ez útjá
ról írt munkája volt első irodalmi műve : Ame
rikai utam (Pest 1863). 1865-ben ismét képvise
lőnek választották. 1867. és 1870-ben három 
oroszlánvadász-expediciót tett Algírban, ez útjáról 
a Vadász- és Versenylapba írt leveleket. 1877 
dec. 4. indult útnak középázsiai expedíciójára 
Lóczy Lajos geológus, Kreitner hadnagy topo
gráfus és Bálinth Gábor nyelvész kíséretében; 
ez utóbbi csakhamar visszatért. Bejárta Indiát, 
Japánt, Jávát, Borneót, főleg pedig Kína nyugati 
részét; Tibetbe nem juthatott be az expedíció 
a tibetiek féltékenysége miatt, de sikerült Jünna-
non keresztül hatolva Hátsó-Indiába eljutnia. Út
jáért a M. Tud. Akadémia 1880. tiszt, tagul válasz
totta. Utikönyve magyar, német és angol nyel
ven jelent meg: Sz. Béla gróf keletázsiai útjá-
nak tudományos eredménye (Budapest 1890—97, 
3 köt.). A budapesti tud. egyetem 1896. tiszt, dok
torrá avatta, ugyanez évben az Akadémia a nagy
jutalommal tüntette ki; 1897. v. b. t. tanácsos 
lett, 1901. koronaőrré választották. V. ö. Lóczy 
Lajos, Sz. B. Emlékbeszéd. (1920). 

3. Sz. Dénes gróf, Sz. Imre fia, diplomata, 
szül. 1866 dec. 1. Diplomáciai szolgálatát mint 
követségi titkár kezdte meg Drezdábau, majd 
Brüsszelbe és Szentpétervárra, 1904. pedig Ber
linbe került mint követségi tanácsos, 1907. kö
vetté és meghatalmazott miniszterré nevezték ki, 

. 1908 1917. a monarchia képviselője volt Dániá
ban és Norvégiában. 1896-ban Brüsszelben nőül 
vette Caraman-Chimay Emília grófnőt. 

4. Sz. Emil gróf, Sz. 17. fia, szül. 1865 jan. 9. 
Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte. 
Több éven át főispánja volt Sopron vármegyének 
és Sopron városának, de 1905. a Tisza-kormány 
bukása után lemondott. Ez időtől fogva közgaz
dasági tevékenységet fejtett ki, majd ismét orsz. 
képviselő lett, 1920. a M. Tud. Akadémia igaz
gatósági taggá, 1922. a Magyar Vöröskereszt
egyesület elnökévé választotta. 

5. Sz. Ferenc gróf, a Magyar Nemzeti Múzeum 
megalapítója, szül. Pertőszépiakon (Sopron vm.) 
1754 ápr. 29., megh. Bécsben 1820 dec. 13. Tanul
mányai befejezése után mint táblai ülnök a kőszegi I 

kerületi táblánál kezdte pályáját 1776., majd a 
báni tábla elnöke és a horvát bán helyettese lett 
1783., s II. József alatt több vármegyében mint 
főispáni helytartó és kir. biztos működött. 1786-ban 
a pécsi kerület kir. biztosa lett, de mikor II. József 
nyíltan rálépett a germanizáló s a magyar rendi 
alkotmány megsemmisítésének útjára, összes 
tisztségéről lemondott és a magánéletbe vonult. 
Az 1790.-Í országgyűlés után ismét elfoglalta régi 
hivatalát s mint II. Lipót kiküldöttje megfordult 
Nápolyban, 1798. pedig Somogy vármegye fő
ispánja s a Dráva és Duna folyók szabályozásá
nak kir. biztosa lett. 1799-ben főkamarásmcster, 
1800. országbíró-helyettes, 1808-ban az arany-
gyapjas-rend lovagja. 1802 nov. 25. kelt alapító
levelével 11,884 nyomtatványból, 15,000 kötet 
könyvből és 1152 kéziratból álló gyűjteményét a 
magyar nemzetnek ajándékozta, amelyet később 
cenki könyvtárának beesés gyűjteményével (6000 
db. rézmetszet és 9206 köt. könyv) egészített ki. 
Előzőleg elkészíttette a könyvtár katalógusát 
(Gataloffus Bibliothecae Hungaricae Francisci 
com. Sz., 2 Tom. Sopron és Index, Pest 1800.), 
amelynek egy-egy példányát a külföldi tudomá
nyos testületeknek is megküldte. Nagy adomá
nyaiért és hazafiúi szolgálatainak elismeréséért 
érdemeit az 1807. országgyűlés törvénybe iktatta. 
(XXIV. t.-c), a külföldi egyetemek közül a göttin-
geni és a jenai egyetemek tagjukká habilitálták R 
1812. a bécsi Tud. Akadémia tiszteleti tagjává vá
lasztotta. A Perene-féle abszolutizmus (1812—25) 
alatt ismét a magánéletbe vonult vissza s hallga
tásával látszott tiltakozni Metternich rendszerei 
ellen. A politikai reakció látványa mindjobban 
leverte s mint fia, a legnagyobb magyar írta róla, 
a nemzet jövője felett kétségbeesve, reménytele
nül szállt sírjába, s három év múlva erényekben 
fénylő neje, Festetlen Júlia grófnő is követte (1824 
jan. 20.). Még életében bocsátotta ki gyűjteményit 
bővített indexét: Siipplementum I—II. és Index' 
(1807), Gatalogus manuseriptum (I—III. köt., 
Sopron 1814—15),s Catalogusnunimorumlíungi\-
riae ac Transylvaniae instítuti nat. Széchenyiaiu 
(II—III.) az Appendixszel. V. ö. Széchenyi J., 
Naplói, Levelei és Kelet Népének bevezetése; J£ix 
János, Emlékbeszédek (A M. Tudós Társaság Év
könyve, 1831); H. G. (Kazinczy Ferenc), Toldalék 
a nagy Széchenyi biographiájához (u. o. 1829); 
Kis Pál, Sárvári és felsővidéki gróf Sz. élete (u. o. 
1821); Magyarország és a Nagyvilág, 1867. Ezen
kívül a Sz.-irodalom utalásai és vonatkozásai. 

6. Sz. György, esztergomi érsek, szül. Szé-
csényben (Nógrád) 1592., megh. Nagyszombat
ban 1695 febr. 18. Pappá szentelték 1631. Káp
lán volt Vágsellyén. 1632-ben esztergomi kano
nok. 1643-ban csanádi, 1644. pécsi, 1648. vesz
prémi, 1658. győri püspök, 1668 ápr. 18. kalocsai 
érsek és egyúttal a győri püspökség adminisztrá
tora, 1685 márc. 21. esztergomi érsek. Egybibor-
nok «a bőkezűség és adakozás csodájának)) ne
vezte. Főbb alapítványai: a győri, budai, kőszegi, 
esztergomi, egri, pécsi jezsuita kollégiumok; a 
vasvári Domonkos-r., a somogyi és esztergomi 
Ferenc-rendű, a budai kapucinus, az egri szer
vita, a somorjai paulinus. az illavai trinitárius, 
a kismartoni ós lajtahidi Ágoston-rendű, végre a 
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pozsonyi Orsolya- és Clarissa-kolostorok; a budai 
papnevelő, a győri, budai, lőcsei és trencséni 
nemes finöveldék. A török háborúkban megsebe
sült katonák javára 337,000 forintot bocsátott 
Lipót királynak rendelkezésére. 1683-ban a majd
nem egész Nagyszombat városával együtt tűz 
által elpusztított Szt. Istvánról nevezett papne
velő intézetet helyreállíttatta. Végrendeletében 
Buda és Esztergom várak kijavítására 180,000 
forintot hasyott. Számos latin nyelvű beszéde 
nyomtatásban is megjelent. V. ö. Zelliger A., 
Egyházi írók csarnoka. 

7. Sz. Gyula gróf, kir. főlovászmester, szül. 
1829 nov. i l . , megh. Budapesten 1921 jan. 13. 
Mint katona a Nádor-huszároknál kezdte pályáját 
s 1848—49. végigküzdötte az olasz háborút 
Uadetzky oldalán. Á Bach-korszakban nem szere
pelt a közéletben; 1875. Sopron vármegye fő
ispánja, 1879. József főherceg főudvarmestere 
lett. í 899-ben Széli Kálmán kabinetjében a felség 
személye körüli miniszter volt, 1903. visszavonult 
s elnyerte az aranygyapjas rendet. 

8. Sz. Imre gróf, diplomata, szül. Bécsben 
1825 febr. 15., megh. Budapesten 1898 márc. 11. 
Diplomáciai pályáját a vatikáni nagykövetségnél 
kezdte meg, mint attaehé, 1848. követségi titkári 
minőségben Stockholmba került, majd a frankfurti 
német parlamenthez, ahol bizalmas viszonyba lé
pett Bismarckkal. Innen az orosz udvarhoz került, 
majd Ausztria követe lett Nápolyban egészen a 
királyság bukásáig. 1865-ben mint a konzervatív 
csoport tagja részt vett a kiegyezési országgyű
lésen, 1878. reaktivál tattá, magát és a monarchia 
berlini nagykövete lett 1891-ig. 1892-ben vissza
vonult s elnyerte az aranygyapjút. 

9. Sz. Imre gróf, Sz. Deres fia, nemzetgazda 
és szociálpolitikus, szül. 1858 márc. 31., megh. 
Kaposvárt 1905 nov. 24. Tanulmányai végeztével 
nagyobb amerikai utazást tett, 1883. hazatért és 
Somogy vármegye törvényhatósági életében ját
szott vezérszerepet. A kilencvenes években egyik 
irányítója lett az agrárius mozgalomnak; mint 
kormánybiztos nagy érdemet szerzett a somogyi 
Balatonparton szervezett szőllőtelepítéssel. A 
mezőgazdasági kérdésekről és_a népesedési viszo
nyokról több tanulmányt írt. Ö volt megindítója 
a dunántúli egyke-ellenes mozgalomnak. Művei: 
Amerikai levelek, Birtokminimum és Home-
stead, Somogy várm. monográfiája, Egyke, stb. 

10. Sz. látván gróf {6 maga és két fia Széchenyi
nek irta magát), «a legnagyobb mngyar», gróf 
Széchényi Ferencnek, a Nemzeti Múzeum meg
alapítójának és gróf Festetics Juliannának, a készt 
helyi Georgikont megalapító Festetics György 
húgának legifjabb gyermeke volt. Szül. Bécsben 
1791 szept. 21., megh. Döblingben 1860 ápr. 8. 
Mint gyenge, átlátszó bőrű, a görvélykórra haj
lamos gyermek, gondos felügyelet alatt, lehe
tőleg a szabad levegőn töltötte gyermekéveit és 
iskolai tanulmányait csak 9 éves korában kezdte 
meg. Nevelője, atyjának pontosan megszabott 
vallás-erkölcsös elvei szerint, Liebenberg János 
szlavóniai német eredetű, de magyarul is jól tudó 
ifjú volt, aki 1814-től jószágigazgatója lett s aki
nek 1830. megszerezte a magyar nemességet, 
amikor is nevét Lunkánvira magyarosította. ; 

Elemi tanulmányait 1801—2. végezte, gram
matikai és gimnáziumi tanulmányairól 1803—7 
közt a soproni bencéseknél és a pesti piaristáknál, 
filozófiai tanulmányairól pedig 1807—8. a szom
bathelyi akadémián vizsgázott, ami közben házi 
káplánjuktól, Poupar Antaltól a vallásoktatáson 
kívül a francia és olasz nyelvet tanulta. E tanul
mányainak befejeztével katonai elméleti oktatás
ban részesült, mert katona akart lenni. 

1809-ben a nemesi felkelés egybehívasakor két 
bátyjával együtt jelentkezatt és Sopron vármegye 
megválasztotta csapatához főhadnagynak, de 
atyja közbenjárására Károly főherceg fővezér a 
nemesi felkelés vezérkarához osztotta be. Részt
vett a győri ütközetbon, majd utána egy éjjel a, 
Duna közepén, csónakon az ellenséges vonalon át
hatolva, fontos jelentést vitt a főhadiszállásra, 
amely vitéz tetteért a legfelsőbb elismerésben 
részesült. A nemesi felkelés eloszlatása után fő
hadnagy lett a Liechtenstein-huszároknál, majd 
a Merweld-ulánusoknál. 1813-ban a Napóleon 
elleni hadjáratban atyja kérelmére Schwarzen-
berg Károly herceg fővezér táborkarába került 
fut'rtisztnek, ahol többször fontos megbízásokat 
(így a lipcsei csata előtt is) kellett végrehajtania. 
Parisból a hadjárat befejeztével 1814. elkísérte 
Windischgrátz Alfréd herceg ezredest Turinba és 
Genovába, hogy hirül vigyék a trónjafosztott 
szardíniái királynak, hogy trónj'.t ismét elfoglal
hatja. Innen hazatért Bécsbe, már h'irom (orosz, 
porosz és szardíniái) rendjellel díszítve. Bécsben 
a bajor király kíséretéhez beosztva, résztvett a 
kongresszus mulatságaiban s ebben a levegőben 
megbódul-.'a. udvarolgatásai között gyengéd érzel
meket keltett Karolina sógornőjében. E helyzet
ből kiszakítja magát s még 1814 végén Nápolyba 
utazik, nem kis lelki rázkódtat is után, de a víg 
nápolyi éledben és ifjú könnyelműségében hamar 
felejtett. Néhány év múlva azonban a mrgány és 
olvasmányai (Alfieri és Byron) hatása alatt a Ka
rolinára való emlékezés lelkében újra feléled, 
erős önváddá fajul s végig kiséri, borús napjai
ban sok gyötrelmet okozva, egész életén. 1815-ben 
vitézül végigküzdi a nápolyiak elleni háborút s 
ekkor nyeri el negyedik érdemrendjét, a szicíliait. 
1815-ben Parison át Angliába utazik, elsaj itítja az 
angol nyelvet, tanulmányozza Anglia lótenyész
tését, alkotmányát és gépiparát. Ez üt hatása 
alatt 1816. megkezdi társadalmi és írói munkás
ságát. Még 1816. a lótenyésztés emelése érdeké
ben a Bécs melletti Simmeringen lóversenyt ren
dez, i 818. pedig megírja első művét, értekezését 
a lovakról (Vom Reitp ferde stb.) s kiadja az 
Emeuerte VaterlandiscJie Blatter c. bécsi folyó
iratban. A gróf Hunyady József, Esterházy József, 
Mihály, Károly és Vince nyitramegyei birtokain 
sűrűn tartott falka vadászatok hatása alatt kifejlő
dik vágya a magyar lótenyésztés javítására s mar 
1821. Hunyady, Festetics László, Brudern József 
és Károlyi Lajos barátaival lóversenydíjat alapít. 
Hunyady birtokán, Ürménybon lefolyik az első 
komoly verseny, megírja és Debreczenben kiadja 
a lóverseny törvénj'eit (Projektuma a Magyar 
Országonn felállítandó Lovas-pályázás Törvé
nyeinek, németül is). 1822-ben egy Magyarorszá
gon felállítandó lónemesítő társaság érdekében 
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gyűlést tart Bécsban és Pesten 8 részletes tervek 
alapján az uralkodótól engedélyt kér a megalapí
tásra. A kérést pártolta a nádor, a helytartó
tanács, a kancellária, de az engedélyt — bár ismé
telten kérte I. Ferenc királytól — nem kapta meg. 
Erre 1823. rendszoros róka-vadászatot honosít 
meg néhány barátjával s megírja ennek érdeké
ben és Sopronban kiadja cím nélkül kis müvét 
német nyelven. 

Ezen idö alatt hivatásos katona volt, kapi
tány az 5-ik, majd a 4-ik huszárezredben s bár
hogy törekedett, — kérte személyesen az uralkodó
tól, próbálkozott az akkori kor lehetősége szerint 
rangvétellel ia, — nem tudta elérni, hogy őrnagy 
legyen. Még 1825. is kapitány volt, amikor az 
országgyűlésen való működése miatt súrlódása 
támadt felsőbb hatóságaival, amire rangjáról le
köszönt. 

Fejlődésére nagy hatással voltak olvasmányai, 
Mtazásai és szerelmei. Több izben kezdett az olva
sáshoz, 18iy-tői rendszeresen. Rendkívül sokat 
olvasott. Ismerte a német, olasz, angol és francia 
költőkot, az ókori irodalmat, történelmet, az új
kori politikai és történeti irodalmat. Kedves köl
tője volt Schiller, az olasz Altieri, az angol Byron 
es Jean Paul. Jól ismerte a francia felvilágosodás 
irodalmát, nagyrabecsülte Rousseau-t és Voltai-
re-t, amellett azonban vallásos meggyőződése 
érintetlen maradt. 

Szerelmei lelki regenerálását idézték elő. 1817-
ben Saurau Gabriella grófnőért lángol, 1818. fele
ségül akarja venni Karolina sógornője lmgat, lady 
Meade Selinát, de szüleitől nem kap beleegyezést 
és tanácsukra 1818 közepén Ulaszországon át a 
Keletre utazik. Törökországon, Kis-Ázsián, (i örög-
országon, Máltán, Szicílián és Olaszországon át 
1819 közopón hazatér. Nem tudta Selinát elfe
ledni, megkéri kezét, de visszautasítják. Elkese
redésében hosszú szabadság után bevonul ezredé
hez Debreczenbe, innen bejárja (1821. VII.) Er
délyt, tanulmányozza lótenyésztését, barátságot 
köt báró Wesselényi Miklóssal, aki életének to
vábbi alakulásában különösen magyarságára volt 
nagy hatossal. Vele 1822. (Ili—IX.) újra Franeia-
és Angolországba utazik. 

1823-ban Liechtenstein Henrietta hercegnőbe 
lesz szerelmes, de itt sem ér célt. 1824-ben részt 
vesz X. Károly francia király koronázásán s itt a 
francia társadalom és viszonyok nagy hatással 
voltak további alakulásira, valamint az az út 
is, amJyet Pranciaországon át a Pyreneusokig 
s a Canal du Midi mentén Dél-Franciaországon, 
Észak-Ulaszo; szagon át tett meg s éppen az 1825-i 
országgyűlés előtt érkezett haza. 

Még 182-4. lángra lobban szíve gróf Zichy Ká-
rolyné, Seilern Crescentia iránt. Ez a szerelem 
és az 1825-iki országgyűlés válaszút elé viszi 
és fordulópontot jelez életében. Már keleti útjából 
hazatéret Karolinára való emlékezéssel megindul 
a lelki erjedés benne, hogy jövő életével engesz
telje ki ifjúkori csínyeit; további szerelmeiben a 
kényszerű lemondás között is mindig előtte van 
az a gondolat, hogy életét hazája és ember
társaijavára szentelje: igy volt még nagyobb mér
tékben Crescentia iránti szerelmében. A testileg, 
lelkileg gyönyörű nő vallásának és erényének 

fenségében elhatározó irányt adott Sz. további 
életének, mert ettől kezdve teljes erejével magyar 
hazája és honütársai javára áldozta fel életét, 
hogy az imádott nőhöz méltó maradjon. Ilyen ér
zelmekkel és szándékkal vett részt az 1825—27-i 
országgyűlésen, amelyet nagy érdeklődéssel 
figyelt s amelyen megismerte a magyarság kirívó 
bajait. így vett részt az 1825 nov. 3-i kerületi 
ülésen, amelyen Felsőbüki Nagy Pál a magyar 
nyelv tárgyalásakor nyelvünk csinosítására és 
terjesztésére egy tudós társaság felállítását java
solta és felhívta az ország nagyjait és gazdagjait 
pénzáldozatra. Sz. Crescentia iránti nemes sze
relmének hatása alatt rögtön felfogta a szót és 
egy esztondei jövedelmének feláldozásával meg
vetette a Magyar Tudományos Akadémia alap
ját. Ő volt az olső, aki a főrendiházban magyar 
nyelven szólalt fel s néhány társát is hasonló 
cselekvésre sarkalta. Ugyanekkor először Po
zsonyban (182ö), majd Pesten (1827) lóversenye
kot rendezett s megalapította 1830. a Magyar
országi Állattenyésztő Társaságot, amelyből 
később a Magyar Gazdasági Egyesillet alakult 
ki. A lóverseny érdekében irta 1827. a Magyar 
Országi Ló-Pályáztatásnak Törvénnyeit (néme
tül is) es a versenyre vonatkozó kisebb felhívá
sokat, majd Döbronteivel 1827. és 1828. Tudósí-
tás-éA a Festi Ló- Versenezétsekröl majd Lovak-
rul (1828) c. munkáját (németül és dánul is) és az 
1829-re tudnivaló gyeptárt. Ugyancsak Pozsony
ban lakást bérelt szórakozás ós eszmecserólés elő
idézésére s ebből fejlődött ki Pesten a Nemzeti 
Casino. Éles szemmel meglátta ugyanis, mi hiány
zik a magyar életből és mi az az alap, amelyen 
el kell indulnia. Országgyűlési tevékenysége nem 
volt akadály nélküli. A lóverseny miatt felsőbb 
hatóságaival került ellentétbe s igy rendszeresí
tették a simmeringi versenyeket, nehogy a mo
narchia központja, Bécs háttérbe szoruljon. Régi 
jóakarója Metternich, a hatalmas kancellár nem 
helyeselte tevékenységének irányát, igyekezett 
attól eltéríteni őt, csalogatta katonai előléptetés
sel, de hiába. Lemondott katonai rangjáról, hogy 
függetlenül cselekedhessen. A szerelme hatása 
alatt megkezdett nemes munka élvezete vitte 
tovább útján, nem törődve Metternich jósolgatá-
sával, hogy bajt fog előidézni. 

Az Akadémiával a nemzeti öntudatra való ébre
dést szolgálta, a lóversenyekkel és a kaszinóval 
a nemzeti egyesülést, a társadalmi élet és magyar 
közvélemény kifejlesztését igyekezett elérni s 
mindezt Pesten, hogy majdan Budával egyesülve, 
mint Budapest az ország szíve legyen. Fiumei útjá-
nak(1828 VII—VIII.) hatása alatt megírta a Hitelt 
(1830, németül is), amelyben azt a gondolatot fejti 
ki, hogy mindenben való hátramaradásunk oka a 
hitel hiánya, mert meg volt győződve, hogy ha e 
gondolata helyességéről a nemzet meggyőződik, 
megtalálja a célravezető utat a gátoló akadályok, 
a régi törvények megváltoztatására. A kormányt 
kímélte, nehogy torkára forrasszák a szót s 
inkább a magyar nemességben, magunkban ke
reste a hibát. A műnek nagy hatása volt, sokan 
kárhoztatták, de még többen dicsőítették, szellemi 
és társadalmi életünkben nagy változást idézett 
elő s a múlttal szemben a jövőben bízni kezdünk. 

Amely szó Sz alatt nincs me» S alatt keresendő I 
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A nemesség védelmére gróf Dessewffy József 
szólalt meg Taglalatá-val, amelyro Sz. nagy, 
hatalmas müvével felelt, a Világ-gol (1831, né
metül is). Fényes vitatkozó erővei boncolja izekre 
a bírálatot és tépázza meg Dessewffy állításait, 
azonkívül ismétli és rendszeresebben összefoglalja 
azt, mit célzott alkotásaival. 

Stádium e. művében rendszerbe foglalja a 
teendőkre vonatkozó véleményét, hogy az ország 
haladása biztosítható legyen. Rámutatott a nemesi 
kiváltságok kirívó igazságtalanságaira és segí
teni akart a jobbágyság sorsán. 12 törvényjavas
latba tömörítette a teendőket s ezek közül 9-et 
tárgyal a Stadium-bim. A törvények egy ré
szével az ország termelő erejének növelése 
által a nemzeti pénzalap gyarapítását célozta, 
másik részével a földesúr és jobbágy viszonyát 
akarta rendezni és elő akarta készíteni a nemze
tet a közös adózásra, végül a közlekedési eszkö
zök javítását és a kereskedelmet gátoló céhek, 
jnonopoliumok eltörlését tűzte ki célul. A cenzúra 
azonban a már 11 ívig kinyomtatott könyvet le
foglalta s így csak kéziratban terjedt el az ország
ban. Lipcsében 1833. kinyomatta ugyan, de itt
hon a könyvet a hatóságok elkobozták. A többi 
3 törvényjavaslatát (a magyar nyelv jogáról, a 
közigazgatás egyöntetűségéről és a nyilvánosság
ról) Hunnia c. müvében fejtette ki, de ez csak 
1858. látott napvilágot. 

1830—40 közt van Sz. tevékenységének és nép
szerűségének tetőpontján. 1830-ban megalapozza 
kereskedelmünk fellendítése végett a gőzhajózási 
és első teendője a Dunaszabályozás. Ennek érde
kében a török ellenszenv és az akadályok leküz
désére többször utazik az Al-Dunára (1830 VI—X., 
1833 VII—X., 1834 VI. és IX—XII., 1835 IX., 
1836 VI—VIII., 1837III., 1841 VI., 1842 V., 1846 
IX.), előbb mint magánember, később mint kor
mánybiztos és sok fáradozás után, saját hatósá
gának közömbössége, a törökök akadékoskodása 
ellenére Vásárhelyi mérnökkel, akivel ez ügyben 
Angliába is utazik (1833 X.—1834 IV.), megépít
teti a híres műutat és gőzhajók számára is hasz
nálhatóvá teszi a Vaskaput. E körbe tartoznak 
cikkei a Dunagözhajázásról 1834. a Társalkodó
ban (németül önállóan). A gőzhajózás fel is virág
zott, a hajók száma évről-évre gyarapodott, 
Ó-Budán hajógyár létesült, később pedig mozgal
mat indított egy Pesti Kikötő ügyében is. 

A magyar kereskedelem és a két város egyesí
tése érdekében, továbbá a nemesi adómentesség 
megdöntése végett mozgalmat indított Pestmegye 
keretében egy lánchíd építésére. Ezért Andrássy 
Györggyel Németországon és Belgiumon át An
gliába utazik (1832 VIII—XI.) s megírja Jelentés 
a Buda-pesti hídegyesülethez (1833) című művét 
(németül is). Lassú, szívós küzdelem után az 1836. 
XXVI. t.-c. alapján a Clark-testvérekkel (Thier-
uey és Ádám) hozzáfog a munkához ós a híd a 
szabadságharc kitörése előtt készen állott. Pest
megye számára irtani magyar játékszínrül (18S2) 
c. müvét a József-téren emelendő színház ügyé
ben. 183S-ban kezdeményezésére megalakul a 
Pesti Hengermalmi Társaság s 1841. a gőzmalom 
megkezdi működését, amelynek keretében vas
öntő műhely is keletkezik. 

Amely szó Sz alatt nincs 

Nem feledkezett meg régi vállalkozásairól sem. 
A lóverseny szépen fejlődött s ennek keretében 
verte vissza Orosz József Hirnök-énék támadá
sait Néhány szó a lóverseny körül 1838. (németül 
is) c. müvével, majd a Jelenkor-ban megjelent 
cikkével (Némely Orosz tárgyakról), sőt ez aka
dékoskodások arra sarkalták, hogy megalapítsa 
a Magyar Lovaregyletet. A kaszinók ügyét is 
szívén viselte. Ösztönzésére (Felszólítás a Nem
zeti Casino tagjailwz 1839.) a kaszinó saját há
zába kerül. 

Mint pesti választópolgár tevékenyen küzd Pest 
szépítése mellett, ennek érdekében írja művét, a 
Pesti Por és Sár-t, amely azonban csak halála 
után jelenik meg Török kiadásában (1865). 

Mint sopronmegyei táblabíró, a selyemtenyész* 
tés meghonosí'ásáu fáradozott s ennek érdekében 
írta Selyemrül (1840) c. müvét. Mozgalmat indí
tott a kisbirtok megóvására (A minimum kérdése 
1839), de ez nem talált pártfogásra. -

Mindezen fáradságos munkája mellett tevéke
nyen részt vett a politikai életben az 1832/6. és 
1839/40-i országgyűléseken ínint főrend. Nem csat
lakozott semmiféle párthoz, független helyzetében 
hatékonyan küzdött a jobbágyság terheinek köny-
nyitése és különösen a szólásszabadság érdeke-
ben. Amikor a kormány a politikai foglyokat 
(Kossuth Lajost és az országgyűlési ifjakat) sza
badon bocsátotta, 1840. volt Sz. népszerűsége tető
pontján. Hontmegye 1835. koronaőrnek ajánlotta, 
Sopron-és Biharmegyók lefesttették életnagyságú 
kópét, sok megye táblabirájává, sok város polgá
rává választja, Alsó-Fehórmegye aranytollal tisz
teli meg, híres művészek lefestik (Schoefft, Hae-
ring, Eiusle, Dafílnger, Barabás), sok litográfia 
kerül forgalomba, amelyek mind ékesen bizonyít
ják azt, hogy Kossuth Lajos 1840 jún. 18-án Pest 
vármegye gyűlésén az egész magyar nemzet érzé
sét fejezte ki, amidőn «a legnagyobb magyar» 
névvel tisztelte meg. 

Az 1841. évben Kossuth Pesti Hirlap-]& nem
csak a magyar hírlapírásban, a magyar történet
ben, de Sz. életében is fordulópontot jelez. Kossutk 
a magyar politikai és társadalmi élet javítására tö
rekedett s ennek érdekében támadta a hibákat és az 
embereket fogékonyakká tette a haladás eszméire. 
Hangját, irányát Sz. kezdettől fogva izgatónak, 
veszedelmesnek tartotta. Féltette addigi munkájá
nak eredményét, mert a lap szerinte az embereket, 
osztályokat egymás ellen ingerli. Kikéri soknak 
véleményét (Eötvös József, Deák Ferenc) s bár 
ezek igyekeznek lépéséről őt lebeszélni, megírja 
Kossuth iránya ellen Kelet népe c. müvét (1842j, 
amely egész irodalmat teremt, de azt a célt, amelyet 
akart, nem érte el, mert aggodalmait általában 
túlzottaknak tartották. Kossuth hatása nőtt • 
Kossuth hívei Sz.-t kezdték támadni. Mindez nem 
csüggesztette el. Újabb müvet tervezett, a Ga-
rat-ot, de ezt nem adta ki (csak 1913-ban jelent 
meg), inkább arra határozta magát, hogy ő is az 
újságírás terén fogja Kossuthot ellensúlyozni 
(Levele a Jelenkor szerkesztőjéhez 1842 XII.). 
Kossuthnak és híveinek a magyar nyelv érvénye
sítésében mutatkozó türelmetlensége ellen 1842. 
évi akadémiai beszédé-ben (németül is) szólal fel, 
amely a Pesti Hirlap támadását vonja maga 
me^, S alatt keresendő! 
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után s ebbe belevegyül Wesselényi Miklós is és 
kemény harc keletkezik. Ekkor jelennek ineg 
•tíikkei a Jelenkor-hím, erős támadásai Kossuth 
<>llen: Németszinházi botrány, Wesselényi és 
Kossuth. Egy kis fővárosi pletyka, Nyilatkozat, 
Gyanúsítás, Vieuxtemps, Egy álom, Mély szá
moló tanítványom (1843). Ezután a harc egy kissé 
<4U1. Fegyverszünet áll be az adózás kérdése miatt. 
Sz. az Í843/4.-Í országgyűlésen remélte, hogy 
sí közös teherviselés felé jelentékeny lépést hala
dunk előre. Ekkor írta cikkeit «Az Adó és két 
yaras» (külön is), majd röpiratait Magyarország 
'kiváltságos lakosaihoz I. és II. Mind e kérdésben 
Kossuth és az ellenzék pártfogolta Sz.-t (Kibékü
lés, Definitio, Oppositio, Czégér, Constatiro-
zás). Az adó ügye mégis az országgyűlésen a kez
deményezés joga miatt elbukott. Bezerédj István 
önkéntes adózásra határozta magát, mikor azon
ban az eszmét úgy terjesztették, mintha az ő gon
dolata, volna, felszólalt ellene PiMoly idő előtti 
elsütése és Adó? Dehogy az! cikkeiben. A kor
mány ugyan elütötte Kossuthot a Pesti Hírlap-
tói, de ezzel elkeseredettebbé tették lelkét, aharcot 
pedig az egyesületi térre vitte át s éhben nagy 
-előnyére voltak az 1843/4,-i országgyűlés kedve
zőtlen eredményei. Megalakult a Védegylet, Ipar-
egylet. Sz. semmiképen sem helyeselte magyar 
szempontból az ujjhuzást s mikor Deák Ferenc 
szentgróti levelében is a Védegylet mellé állott, 
hozzá címezte szavait (Magyar gyáripar, Szín
padi titkok, A szentgróti levél elemzése), kérve 
kérte, álljon élére egy középpártnak, mely füg
getlen föl- és lefelé. De hiábavaló volt minden 
fáradozása, nem értették meg teljesen a folyton 
növekvó türelmetlen ellenzéki szellem ellen való 
küzdelmét. Nem kisérte siker a kormánynál való 
tapogatózásában sem. Már 1843. két memoran
dumot írt és juttatott el Metternichhez, ametyek-
ben az áldatlan helyzet orvoslására irányuló javas
latait adta elő. Metternich úgy találta, hogy memo
randumának nincs elég anyaga, mégis ez sarkalta 
•ót és ezen az alapon indult meg az osztrák kor
mány intézkedése a magyar állapot gyógyítására. 

Közben 1842. gróf Dessewffy Aurél halála egy 
valhalla alapítására sarkalja (Üdvlelde), hogy 
legalább itt pihenjenek békében hazánk nagy fiai; 
•de nem feledkezik meg régi vállalkozásából sem. 
Sok dolga akad a híd körül, a Vaskapunál; 1844. 
•megnyitja az Akadémia naeygyüiését s beszédé
ben magyar nyelvünk ápolását ajánlja. 

18 tó-ben gróf Apponyi György lesz a magyar 
ügyek vezetője, ekkor báró Jósika Samu közve
títésével Sz. a helytartótanács keretében felállított 
Közlekedési Bizottság elnöke lesz valóságos 
talső titkos tanácsosi címmel (Sz. egyediili osztrák 
kitüntetése). Itt első dolga volt a Tiszaszabá-
iyozás s ezt a kormány is pártfogolta, mert így 
vélte a leghevesebb ellenzéki vidéket lefegyverez
hetni. Megírja Eszmetöredékek különösen a 
Tiszavölgy rendezését illetőleg (1846) c. röpiratát, 
körüljárja a vidéket ÍIX—X) és Vásárhelyi tervei 
alapján megkezdődik a munka. Kiváló munka
társával még többször fordul meg a Tisza vidé-
kéa (1847 VII—VIII) s 18 Í7. az országgyűlés 
számára megírja beszámolóját: Véleményes jelen
tés a Tiszaszabályozásiügy fejlödéséről.l8í6-bcai 

Amely szó Sz alatt nincs 

még mozgalmat indít az Alagút ügyében és meg
indítja a Balatonon is a gőzhajózást (Balatoni 
gőzhajózásrul). Ez utóbbinál megkísérelte, hogy 
Kossuthot is érdekkörébe vonja, de ez nem sike
rült neki. 

Kossuth az Iparegyesület lapjában, a Hetilap
ban 1846. ismét teret nyervén, újra írni kezdett. 
A cenzúra itt több cikkét lefoglalta, amiről Sz. 
is tudomást szerzett, sőt a lefoglalt cikkek kefe
lenyomatát is megszerezte. Itt jelent meg Kossuth
nak az Adó és Adózzunk cikke, amelynek iránya és 
hangja arra késztette, hogy ismét tollat ragadjon 
ellene. így kerül ki a sajtó alól 1847. A politikai 
programm töredékek, a leghevesebb támadó irat 
Kossuth ellen. Kossuth tekintélye azonban nőttön-
nőtt, sőt Pest megye, a vezérmegye, az 1847/8-iki 
országgyűlésre követévé választotta meg a kor
mány minden erőlködése ellenére. Erre Sz. is mint 
követ akart az országgyűlésre kerülni, hogy ott 
ellensúlyozhassa Kossuth működését. Sopronban 
megbukott, Mosonyban azonban sikerült célját el
érnie. Az országgyűlésen csakhamar kiderült, hogy 
a követi táblán Kossuth a helyzet ura. Egy ponton 
lehetett csak ellensúlyozni, a közlekedésügy terén. 
Sz. ugyanis Apponyi felhívására benyújtotta mű
vét : Javaslat a magyar közlekedési ügyek ren
dezéséről (1848), amelyet hü munkatársa, Kovács 
Lajos készített Tasner, Clark Ádám és Sasku 
segítségével, de amelyet az ügy érdekében Sz. 
saját neve alatt adott ki. Ez a javaslat általános 
helyeslésre talált. Az ellenzék több vezérférfla 
(Eötvös, Szentkirályi), alkalmasnak találta a ja
vaslatot arra, hogy Kossuth hatalmát kissé le
törjék. De ekkor segítségére jött Kossuthnak a 
párisi februári forradalom, amely oly lázba hozta 
az embereket, hogy mindenről megfeledkeztek. 
Beadta felirati javaslatát a felelős minisztérium 
felállításáról ós a helyzet ura lett. Hiába tette 
meg márc. 13-án Sz. ellenjavaslatát, nem talált 
pártfogásra. A bécsi forradalom és a pesti márc. 
15-ike hatása alatt az uralkodó teljesítette a ké
rést. Megalakult a felelős minisztérium, amely
ben Sz. mint közlekedési, Kossuth mint pénzügy
miniszter foglalt helyet. Sz., kit az események 
egészen elkábítottak, örömmel ismerte el Kossuth 
érdemét s maga igyekezett megnyugtatni a bizal-
matlankodókat (Mi le*.z belölünk magyarokbul) • 
Mint miniszter letárgyaltatta a közlekedésügyröl 
szóló törvényjavaslatát (1848: XXX.). A helyzet 
azonban mindinkább zavarodott. A nemzetiségek 
lázadása, az udvar és környezetének állásfogla
lása, Kossuth demagógiája teljes aggodalommal 
töltötték el. Úgy lá»ta, nincs sehol menekvés. Csa
ládját is elküldötte Pestről s így nem volt senki, 
akinél vigaszt talált volna. A sok munka, álmat
lanság kimerítette, erőt vett rajta a kétségbeesés, 
romlátások fogták el, önvád marcangolta. Szept.-
ban oly izgatott volt már, hogy minisztertársai 
felmentették a munka alól. Távozási engedélyt 
kért és szept. 5-én engedve orvosának, Balogh Pál
nak, távozott Pestről. Útközben meg akart szökni, 
Esztergomnál a Dunába ugrott, ügy hogy kötözve 
vitte orvosa a döblingi magántébolydába, ahol 
teljes mértékben erőt vett rajta a roham. Távo
zása után sokan gyanúsították, hogy színleli be
tegségét. Ezen vádak ellen orvosának jelentése ée 

meg, S alatt keresendő 1 
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Wesselényinek nyilatkozata a Pesti Hírlapban 
szolgáltatott neki szomorú elégtételt. 

Döblingben keserű és kétségbeesett önvád közt 
töltötte életét, azzal vádolta nwgát, hogy 1825-iki 
fellépésével ő vitte a nemzetet a pusztulás felé. 
1851-ben kissé lecsillapult, de ezután fásult
ság vett erőt rajta. Lonovics, a Bécsben internált 
csanádi püspök vigasztalása és Metternich herceg
nek egy írásbeli nyilatkozata lassanként vissza
adták nyugalmát. 1856-ban már munkába fog, 
kis művet ír a: Szerelem, szeretet-röl. 1857-ben 
írja Önismeret-ét ós szellemének már a régi rugó-
konysájiíval és frisseségóvel Nagy szatíráját az 
osztrák kormány állapotáról. 185a-ban írja atyja 
példája nyomán szép intelmeit Béla fiához. Ebbe 
az időbe esik sűrű levelezése régi ismerőseivel, 
ekkor adja át Török Lajosnak Tasner útján Ön
ismeretéi, Hunniáját, a Pesti Por és Sár és a 
Garat töredékeit közlésre, aki Töredékek gróf 
Széchenyi István fenmaradt irataiból címen 3 
kötetben ki akarja adni, de a budai cenzúra már 
az I. kötetet (Hunnia) lefoglalja s így a többi is 
csak a 60-as években, illetőleg 1875. jelent meg. 

Még 1857. jelent meg Meyer Bernhardnak Bach 
magyarországi kormányzását dicsőítő könyve a 
Rückblick auf die Entwickelungsperiode Un-
garns. Erre abbahagyja nagy szatíráját s anya
gát felhasználva 1858. elkészíti gúnyos és maró 
válaszát a Blick-et, amelyet Béla fia Rónay Jácint 
segítségével Londonban kinyomat és Ausztriába 
becsein posztét. 

1858-ban érdeklődik minden magyar ügy iránt 
s leveleiben bátran állást foglal. Három ilyen 
levele lett ne vezetéssé: áprilisban Károlyi György
höz a Nemzeti Színház ügyében; októberban 
gróf Zichy Edmundhoz, hogy maradjon mint ma
gyar ember helyén, és novemberben az Akadémia 
Igazgatótanácsához az alapszabályoknak a kor
mány által követelt változtatása ellen. Ezek a 
levelek sok példányban leírva terjedtek el az or
szágban. Zichy Edinund levelét a Pesti Napló 
novemberben közölni akarta, de a cenzúra le
foglalta. Ezen levelek hatása nagy volt. Sz. 
neve az országban a legnagyobb tisztelettel 
volt környezve. Az Akademiáho-: intézett le
vélért Albrecht főherceg, Magyarország kormány
zója a bécsi rendőrminisztertől vizsgálatot kért. 
Ez ki is hallgatta Görgent, a tébolyda igazgató
ját és megígértette vele, hogy Sz.-t nagyobb fel
ügyelet alatt tartja. 

Sz. Blick-je nagyban hozzájárult, hogy a rég 
kivánt változás beálljon. Bach megbukott, az 
osztrák ügyek élére Rechberg került, a rendőr-
miniszter a magyarbarát Hübner lett. A magyar
ságra kedvezőbb idők derengtek, tárgyalni kezd
tek a magyar konzervatív vezérekkel. Eechberg 
magát Sz.-t is meglátogatta. Az események azon
ban lassan érlelődtek. Sz. a helyzet érlelésére 
és Rechberg támogatására Lipcsében kinyomatta 
Hollán értekezését: Zur ungarischen Frage,maj& 
a londoni Times-be Ignotus álnéven a magyar kér
désről az osztrák viszonyokra és Albrecht főher
cegre kellemetlen leveleket közölt. Az események 
azonban nem alakultak a magyarságra kedvezően. 
Ferenc József, Albrecht főhercegéskülönösengi'óf 
Nádasdy Ferenc makacssága miatt. Hübner meg

bukott, utódja Thierry lett, meghiúsult a ma
gyarok reménysége. Ebben a hangulatban ter
vezte Sz. az uralkodóhoz azt a feliratot, amelyet 
a Seitovszky primás 50 éves papi jubileumára 
összegyűltek intéztek volna az uralkodóhoz, de 
oly merész hangú volt, hogy többen ezért nem 
mentek el az ünnepélyre, a megjelentek pedig 
célszerűbbnek látták elejtését. 

De Sz.-t még mindig nem hagyta el a remény. 
Nyílt levelet írt az uralkodóhoz és ezt London
ban kinyomatta (Offenes. promemoria an Seine 
MajestatdenKaiservonÖsterreich, 1859)é3 való
színűleg része volt a Daguerrotypen von einer.i 
ungarischen Edelmann (Széchenyi Dénes röp
irata) kidolgozásában is. Az osztrák sajtó ellen 
irányult az erősen támadó Die Presse in Oester-
reich, amely már ki volt nyomva, de Falk taná
csára még sem jelent meg. Mindé müvek hatot
tak a külföldön, itthon azonban ismét a reakció 
(Albrecht fhg. és gr. Nádasdy Ferenc) győzött. 
Nagy elkeseredésében Sz. ekkor memorandumot 
intézett az angol Palmérstonhoz és a franciák 
császárjához, IH.Napoleonhoz. A protestáns pátens 
után, amikor a kormány nem fogadta a protestán
sok küldötteit, megírta hattyúdalát, a Dysharmo-
nie tind Blindheit (1860) c. művét, amelyben ke
gyetlen gúnnyal ostorozza a kormányon levő mi
nisztereket, Albrecht főherceget és magát a csá
szárt, P'erenc Józsefet. 

Ezután már gyors menetben következett Sz.-re 
a végkifejlet. Albrecht főherceg 1859 végén má
sodszor felhívta most már Thierry rendőrminisz-
ter figyelmét a Blick miatt Sz.-re. Thierry Sz.-t 
és környezetét titkos rendőri felügyelet alatt 
figyeltette, sőt sikerült egy szolgáját is megvesz
tegetnie híradásra. De nem ez, hanem egy kém: 
Inkey Eduárdnó irányította Rechberg figyelmét 
Sz.-re s ennek alapján határozták el, hogy biztos 
adatok megszerzésére házkutatást tartanak nála, 
fiainál, gr. Zichy Gézánál, Görgenéknél, Fáiknál, 
Kecskeméthynél, Hollánnál és Gutherz ügyvéd
nél. Sz. a házkutatás alatt nyugodian viselkedett, 
utána is nyugodt volt, sőt levéllel fordult Thierry-
hez, méltatlankodva a bizalmatlanságért és vissza
kérve néhány dolgot a lefoglaltakból. Thierry 
válaszára (inára 17.) azonban nyugtalanság fogta 
el, félt, hogy a figyelmeztetést (a választott asylum 
megszűnt számára menhely lenni) végrehajtják, 
állami őrültekházába internálják és elzárják a 
világtól. Ez idő óta fel volt dúlva lelke. Ön
magával folytatott küzdelme kitűnik naplójából, 
amelyet a házkutatás után vezetett. Küzdelme 
márc. 22-én kezdődik, 25-én el van határozva a 
halálra, de nem tudja végrehajtani, 30-án két
ségbe van esve, mert nem tud élni, de nem tud 
meghalni sem; ápr. 1-én abbahagyja naplóját e 
szavakkal: Kann mich nicht retten. Még 7 napot 
küzd s 1860 ápr. 8-án reggel átlőtt koponyával 
találták karos székében ülve. Halála után ismét 
házkutatás volt lakásán és lefoglalták könyveit 
és iratait. 

Halála az egész országban nagy hatást keltett; 
mindenütt gyászistentiszteletet tartottak, emlék-
beszédeket mondtak fölötte, költeményeket írtak, 
gyászzeneműveket szerzettek, poharakat, palacko
kat, tányérokat és mindenféle emléktáratgyak. 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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(mentekötők, csattok, botfejek, stb.) arcképével 
láttak el, emlékérmek, jetonok, képek, szobrok 
kerültek forgalomba, egész Sz.-kultusz volt az 
országban sokáig. A családot az ország minden 
részéről részvétiratokkal halmozták el (Széchenyi 
Béla: Széchenyi-gyász.) 

Közben a politikában nagy fordulat állott be: 
a császár a protestánsok ügyében engedett s az 
országgyűlés egybehívására határozta magát. 
Albrecht főherceg lemondott, utódja Benedek 
táborszernagy lett, aki megjelent az Akadémia 
Sz.-gyászistentiszteletén és kieszközölte, hogy 
egy bizottság Sz.-ernlókszoborra való gyűjtésre 
engedélyt kapott. A JtSlick ügyében a további eljá
rás megszűnt. A márc. 3-iki házkutatás ügyében 
is megszüntették az eljárást, az iratok visszaadá
sát határozták el, ha a család azt kéri, csak a 
Disharmonie, a Nagy szatíra és a legutolsó 
napló elégetését határozták el. Széchenyi Béla 
azonban tiltakozott ez ellen. Már úgy volt, hogy 
a hatóság az iratokat a család nélkül égeti el. 
Az utolsó pillanatban mégis Perenc József az ira
tokat levéltárába rendelte s innen kerültek zár alá 
az udvari és állami levéltárba, ahol a háború befe
jeztével felpattant a zár s az anyagot Károlyi 
Árpád 1821. közzétette. (Gróf Széchenyi István 
döblingi iratai, 2 kötet). 

Irodaiam. Sz.-röl nagy irodalom keletkezett. Sokszor ki
adták müveit, több életrajz és számos értekezés jelent meg 
róla. Kmlékét hűen ápolta az Akadémia müveinek kiadású
val, sok ünnepéllyel, budapesti szobrának g,> üjtés utján való 
felállításával, a Sz.-múzeummal stb. Munkái gyűjteményes 
kiadásban: Gr. Sz. István politikai iskol;.ja, 1 — lil. (Tőrök 
János) 1863—4 és ennek változatlan kiadása: Gr. Sz. István 
munkái korszerű kivonatban, 18il; Gr. Sz. István fennma
radt munkái, 1—111. 1872; Gr. Sz. István összes munkái, 
I—IX. 1884-1896, az Akadémia megbízásából Zichy A.; 
leveleit Majláth B., 1. sorozat és 11. sorozat 19u4, I—11. Szily 
Kálmán; Szemelvények gr. Sz. István müveiből (1. sor.) 1900; 
Gr. Sz. István válogatott munkái, I - i l . 1903. (Remekírók 
képes könyvtára, Beöthy Zs.); Gr. Sz. István munka.ból, 
1903. (Magyar Remekírók, Berzeviczy A.) Folyamatban Gr. Sz. 
István összes munkái, kiadja a Magyar Tört. Társulat, 1921. 
Életrajzok: Kemény Zsigmondtól] Sói., Eötvös Józsei tol 1860., 
falk Miksától 1868., Kerékgyártó Árpádtól 1884., Grün-
wald Bélától 18U0., Zichy Antaltól 1896., Gaál Jenötöl 1902., 
Komlóssy Ferenctől 1911. és Friedieich Istvántól íylö. Fon-
tosabb értekezések és müvek: Angyal D., A M. Tud. Aka 
démia és az önkényuralom (B. Sz. , 1903; Gr. Sz. István tör
téneti eszméi (B. Sz.), 1907; Sz. emlékezete (Akadémiai 
Értesítő), 1910; Bagyó J., Gróf Sz. István közlekedésügyi 
reformja és tevékenysége, 1913; Balogh J., Gr. Sz. István 
nézetei bűnvádi perjogunk átalakításáról (B. Sz.), 1902; 
Beöthy Ákos, A magyar államiság fejlődése; Beöthy Zs., 
Sz. és a magyar költészet, 188.1; Be;zeviczy A., Gr. Sz. 
István (M. K.), 1908; Fáy A., Gr. Sz. István pestmegyei 
működése (B. Sz.), 1862: Ferenczi Z., Sz. és Kossuth írói 
harca (U. M. Szemle.), 1900; Wesselényi levelezése Sz. Ist
vánnal (A. í r t . ) , 1906; Fraknól V., Gr. Sz. Ferenc, 1902; 
Gonda B., Az aldunai Vaskapu; Vasát helyi Pál élete, 1896; 
Guszmann, Sz. István a döblingi magántébolydában, 1860; 
Gyulai P., Sz. mint író, 1892; Halász J., Sz. nyomdokain 
(Nyugat), 1910; Imre 8., Gr. Sz. István nézetei a nevelés
ről, 19 4; Sz. és a nemzeti nevelts, 1910; Kautz Gy., Sz. 
és Kossuth (B. Sz.), 1905; Kecskiméthy A., Gr. Sz. István 
utolsó évei és halála, 1S63; Koltai V., Gr. Sz István köz
gazdasági eszméi, 1903; Ková;s L., Gr. Sz. István közéle
tének három utolsó éve, 1889; Kropf 1., Gr. Sz. István angol 
ismerősei (B. Sz.', 1903; Lipthai S., Gr. Sz. István műszaki 
alkotásai, 1896.; Lónyay M., Gr. Sz. István és hátrahagyott 
iratai, 1875; Marczali H., A legújabb kor története, 1892, 
A reformok kora; Pisztóri M., Gr. Sz. István kereskedelmi 
politikája, 1898; Pulszky F., Jellemrajzok, 1898; Életem ós 
korom, 1880; Réz M., Sz. ma, 1902; Sz.-problemák, 1907; 
Sz. eszmevilága, 1—II., 1912—14 (Gaál, Beöthy, Prohászka, 
Kenessey, Vass G.-né, Andrássy Gy,, Apáthy, Imre, Pauler 
A., Zsilinszky és Márki tanulmányai); Szász K., Gr. Sz. 
István és az Akadémia megalapítása, 1880; Szekfü Gy., 
Három nemzedék, 1822; Szinnyei, Magyar írók; Tasner G., 

Sz. szellemi hagyatéka, 1876; Vécsey T., Sz. és a magyar 
magánjog, 189ó; Viszota Gy., A Kelet népe történele (B. Sz.), 
1903; A Stádium megírásának története (A. Ért.), 1907; Sz. 
és a Pesti Heugermalom 1910; Sz. és az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület, 1910; Sz. Pol. progiamtöiedékeinek 
keletkezése (Tört. Szemle), 1916; Sz. Hitel c. müvének ke
letkezése (B. Sz.), 1916; B. Eötvös levelei Sz.-hez a közle
kedési javaslatról (B. Sz.), 1919; Wurzbach Biogr. Lexi
kon, 1880. 

11. Sz. Lajos gróf, Sz. Sándor gr. fia, diplomata, 
szül. Gyönkőn 1868 márc. 28., megh. Kaltleut-
gebenben 11)19 áprilisban. Jogi tanulmányokat 
végzett, diplomáciai pályáját Szentpéterváron 
kezdte, mint követségi titkár, 1906. I. osztályú 
követségi tanácsossá, 1909. rendkívüli követté és 
meghatalmazott miniszterré nevezték ki s meg
bízták a kairói ügyvivőség és főkonzulátus veze
tésével. 1916-ban Szófiába nevezték ki rendkívüli 
követnek és meghatalmazott miniszternek, 1917. 
hágai követ, 1918. a külügyminisztériumban osz
tályfőnök lett. 

12. Sz. László gróf, Imre gróf nagykövet leg
ifjabb üa, szül. Horpácson 1879 febr. 18. Cs. és 
kir. kamarás. 1904 óta tagja volt a főrendiháznak. 
1908-ban New-Yorkban nőül vette néhai Vander-
bilt Kornél leányát, Gladyst. Az összeomlás után 
következett inség enyhítésében nejével együtt,, 
aki 100,000 dollárt adott gyermekvédelmi célra, 
sok érdeme volt az amerikai jótékonysági moz
galom szervezésével, elnöke lett az Osz. Gyer
mekvédő Ligának; egyszersmind kormánybiztosa 
volt a külföldi gyermeküdültetésnek. 1921 dec. 
28. washingtoni rendkívüli követté és meghatal
mazott miniszterré nevezték ki s megbízták, hogy 
ott a m. kir. követséget felállítsa s vezesse. 

13. Sz. Manó gróf, diplomata, szül. Sopronban 
1858 júl. 30., mint Sz. Kálmán gr. legifjabb fia. 
Tizenöt évig működött a diplomáciai pályán, leg
tovább s önálló hatáskörben mint chargé d'afí'aires 
Athénben és Szentpéterváron. 1898—1900-ban 
a király személye körüli miniszter volt. 

14. Sz. Miklós gróf, püspök, szül. Sopronban 
1868 jan. 6., megh. Budapesten 1923 dec. 1. A papi 
pályára lépve, 1890. szentelték föl. Káplán volt 
Kismartonban; 1892. Vaszary Kolos hercegprímás 
magával vitte az esztergomi érseki udvarba. 
Ugyanaz évben megkapta a jaki javadalmas apát
ságot. 1898-ban a Pázrnáneum kormányzója és 
esztergomi kanonok lett; az ő vezetése alatt kapta 
a Pázmáneum új, díszes épületét. 1901-ben győri 
püspökké nevezték ki, mint győri püspöknek leg
kiválóbb alkotása volt a papnevelőintézet monu
mentális új épülete. 191 l-ben Nagy- V áradra helyez
ték át. Számos nagy alapítvány őrzi egyházme
gyéjében emlékét; három új plébánia alapításán 
kívül nagy összegeket adott Békés és Bihar vár
megyében templomépitésekre, valamint nagy ado
mányokat juttatott a háború sebesültjeinek és 
rokkantjainak javára. A békekötés kettévágván 
egyházmegyéjét, a Magyarországnak maradt, 
részre Gyulán vikáriusságot állított. Irodalmi 
müvei: A lelkészi kongrua ügye (Esztergom. 
1895); A Szent György vértanúról nevezett jaki 
apátság története (Budapest 1901). Megjelent 
továbbá több ünnepi beszedő. 

15. Sz. Ödön gróf, török császári pasa, Sz. Ist
vánnak, a legnagyobb magyarnak ifjabbik fia, 
szül. Pozsonyban 1839 dec. 14., inegh. Konstanti-
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nápolyban 1922 ápr. 4. Még ifjúkorában megsze
rezte a tengerészkapitányi oklevelet, majd egész 
tevékenységét a magyar tüzoltó-ügy újjászerve
zésére fordította. B sikerei után 1874. Konstanti-
nápolyba utazott s ott az általa szervezett tüzoltó-
•ezrednek főparancsnoka, szultáni főhadsegéd lett. 
1874 óta állandóan Törökországban tartózkodott, 
«sak látogatóban járt ismételten hazájában. 

16. Sz. Pál, kalocsai érsek, szül. Gyöngyösön 
1642., megh. 1710 máj. 22. 1662-ben a pálosok 
rendjébe lépett. 1676-ban pécsi püspök, 1687. vesz
prémi püspök, 1696. kalocsai érsek lett, de szék
helyére a hosszú török uralom által okozott pusz
tulás miatt nem költözhetett. Lipót király 1704 
elején őt kérte fel, hogy közvetítse a bókét II. Rá
kóczi Ferenccel. Az érsek késznek nyilatkozott 
eljárni e fontos megbízásban, de előbb nyíltan 
föltárta az okokat, melyek a felkelést előidézték, 
s hogy csak amazok megszüntetése által lehet 
-ezt is lecsillapítani. 1704 jan. végén volt első ta
lálkozása Rákóczi bizalmas tanácsosaival; utóbb 
ismételve összejött magával a fejedelemmel is. 
Lelkes igyekezetei azonban nem vezettek ered
ményre. Saját kívánságára a vandorfl pálosok 
templomában temették el; de 1811. tetemeit a 
nagyczenki családi sírboltba helyezték át. V. ö. 
Pados János, Sz. Pál kalocsai érsek életrajza 
<Pest 1862); Márki Sándor, Sz.P.életrajza(1884); 
Lánczi Gyula, Sz. P. kalocsai érsek s magyar 
nemzett politikus 1642—1710 (Budapest 1882). 

17. Sz. Pál gróf, hasonló nevű atyjának és 
2ichy-Ferraris Bmilia grófnőnek fia, szül. 1838 
nov. 6., megh. Budapesten 1901 okt. 28. Mint föld
birtokos élénk részt vett Somogy vármegye gazda
sági mozgalmaiban, 1875. orszgy. képviselő lett s 
1885—1889-ben Tisza Kálmán kabinetjében föld-
mívelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter volt s 
főintézője az 1885-iki budapesti országos kiállí
tásnak. 1888-ban v. b. t. t. lett. 

18. Sz. Viktor gróf, Sz. Dénes íia, főispán, szül. 
Pozsonyban 1871 okt. 10. Középiskolai tanulmá
nyai után 15 esztendeig katona volt, mint főhad
nagy kilépett s 1904. orsz. képviselő lett. A nov. 
lS.'események után az Andrássy-féle disszidens-
csoporthoz csatlakozott, 1906. tagja lett az alkot
mánypártnak s mint a koalíciós kormány bizalmi 
«mbere foglalta el Pejér vmegye főispáni székét, 
Amelyet a nemzeti munkapárt alatt is megtartott; 
csak 1917. mondott le. 1920-ban nemzetgyűlési 
képviselőnek választották. 1913 óta a Magyar 
Orsz. Tűzoltószövetség elnöke. 

Széchenyi-díj. Egyike a magyar versenyüzem 
alapítványi versenyeinek, melyeknek díját az 
alapító főúri családok adták ered"tt>g össze. Leg
utóbb 1924 júliusban futották 2800 m. és három
éves és idősebb lovak vehettek benne részt. Né
hány év óta van egy Gróf Sz^chenyilstván-emlék-
Tersony is. Ez tiszta tenyészverseny, csak három
éves kancák futottak benne, egyenlő súly alatt 
"2000 méteren, május folj^amán. Tulajdonképen 
nem új verseny, hanem csak új elnevezése az 
Oaksnak (Kancadíjnak), melynek első elnevezése 
.különben Hazaíi-díj volt. 

Széchenyi-amléklakoma, a Nemzeti Kaszinó 
ünnepe, amelyet minden évben február elején 
nagynevű alapítója, gr. Széchenyi István emlé

kére tart. Az alapító vógrendelote értelmében a 
család serleget készíttetett a következő felírással: 
«Borura derű, Si Deus pro nobis, quis contra nos. 
Nem halt meg, a ki honfitársainak emlékezetében 
él». Az emléklakomát a tagok sorából választott 
kiválóbb szónok áldomása teszi jelentőssé. Az első 
lakomát 1864 febr. 1. tartották s az első emlék
beszédet Wenckheim Béla gróf mondta. 

Széchenyi-emléktábla. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia palotájának akadémia-utcai olda
lán van elhelyezve az Akadémia alapítását, ül. 
az 1825 nov. 3. országgyűlési jelenetet feltüntető 
dombormű, amelynek fő alakja gróf Széchenyi 
István, abban a jelenetben, amikor egy évi jöve
delmét ajánlja föl egy létesítendő magyar aka
démia céljaira. A tábla Holló Barnabás szobrász 
műve, mintául Katzler Vilmosnak 1861. meg
jelent kőrajza szolgált. 1891 szept. 21. Széchenyi 
születése napján avatták föl. 

Széchényi-forrás, 1. Szécsénykút. 
Széchenyiit (ásv,), zöldes amflbolfajta, mely 2 

mm. vastag és 10 mm. hosszú oszlopokban a ja-
deitben Birmában fordul elő. Régente diallagnak 
tartották; Krenner József mutatta ki, hogy amfl-
bol. A Széchenyi-expedició gyűjtötte. 

Széchényi-könyvtár, a Magyar Nemzeti Mú
zeum könyvtára, 1. Budapest (IV. köt. 54.1.). 

Széchenyi-múzeum. Az ezeredéves ünnep alatt 
az amerikai magyarság három vaskoszorút kül
dött, nevezetesen Kossuth Lajos, Deák Ferenc és 
gróf Széchenyi István emlékére. A két előbbit a 
Nemzeti Múzeumnak adták, Széchenyiét az Aka
démiának, melynek különös feladata Széchenyi 
emlékének ápolása. Ez adott ösztönt Szily Kál
mán akkori főtitkárnak, hogy az Akadémia Szé
chenyi összegyűjtött műveiből és rávonatkozó 
ereklyetárgyakból külön helyiségben Széchenyi
muzeumot rendezzen be. A muzeumot 1905 nov. 3. 
az Akadémia alapításának 80. évfordulója alkal
mából avatták föl. A Széchenyire vonatkozó ké
peket Ernst Lajos, az ereklyetárgyakat, kézira
tokat, nyomtatványokat Viszota Gyula rendezte. 
A Sz. a közönség számára nyitva áll. 

Széchényi-terem, a Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtárának díszterme, hol a Széchényi Feren* 
életnagyságú olajfestményű arcképe, a könyvtár 
ritkaságai (Corvin-kódexek, középkori kéziratok, 
editio prinoepsek stb.) őriztetnek. E termet 1859. 
rendezték be s bebútorozására a magyar hölgyek 
23,000 frt.-os adományának egy részét fordították. 

Széchénykút, 1. Szécsénykút. 
Szechmet, 1. Szekhmet. 
Széchy-csalárt (rimaszécsi és felsölindvai). 

Okmányokban Zech, Zechi, Zeechi változatokban 
fordul elő, s abból az ősrégi .Bafotf/i-neinzetségböl 
származik, amely hajdan Gömör vármegyébeB 
Balog várát bírta. A család már a XIII. sz.-ban sze
repelt ; első törzse Ivánka vagy Ancha (Joanka de 
genere Balogh), aki IV. Béla idejében élt, s akinek 
unokái közül Péter, 1333. Nógrád vármegyu 
főispánja, testvérével Dén?sselmegosztozkodott, 
magának tartván Vas vármegyében Felső-Lindva 
várát és uradalmát, emennek hagyván Riina-
szécset, miáltal a család két vonalra oszlott, a 
felsölindvaira és rimaszécsire. A felsölindvai 
ágból származott III. Dénes, előbb nyitrai, majd 
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«gri püspök, 1440. pedig esztergomi érsek-priinás 
s a római szent egyház bíbornoka. Ez a Sz. Dénes 
koronázta meg Albert íiát, V. Lászlót I. Ulászló 
ellenére, majd emezt kényszerítésből, sőt magát 
Mátyás királyt, akivel ugyan nem élt békességben, 
mert Róma felé hajlott. Mátyásnr.k különben kan
cellárja is volt. Midőn 1449. az esztergomi bazilika 
restaurációját elhatározták, egyházi zsinatot tar
tott s ő a felszentelést 1453. már rnint «primás», 
e cím alatt az országban az első, s a pápa született 
követe (legátus natus) teljesítette. A következő 
évben részt vett Rómában III. Kalixtus pápa 
választásában, s majd mint hazafi csatára serken
tette a magyarokat a török ellen. Mielőtt 1465 
febr. 1. meghalt volna, 80,000 aranyforintot tett 
le az esztergomi bazilika alapjára, de amely ösz-
szeget később II. Lajos hadi szükségleteire fordí
totta. A rimaszécsi ágból származott J. György 
Miklósnak Ha, Tamásnak atyja, aki családját 
grófi méltóságra emelte, aranysarkantyús vitéz, 
Gförnör vármegye főispánja, királyi főudvarmes
ter, majd egész Felső-Magyarország főkapitánya s 
Máriának a «murányi Vénus»-nak nagyatyja. Meg
halt 1618 febr. 9. A család ősi birtokát tetemesen 
gyarapította II. György (Tamás Ha) egyike a csa
lád lególelmesebb tagjainak, akiben még csak lát
szata sem volt a törekvésnek valami eszményi után; 
amellett, hogy vakmerő, bátor, vitéz és kitartó 
volt mint katona, egyszersmind önző, sőt kapzsi 
és kegyetlen mint polgár-. Miután előbb 1617. 
Lipcse várát szerezte, magához váltotta Murányi, 
báró, aranysarkantyús vitéz, királyi tanácsos, 
majd főkoinornokmester lett. Megölték saját szolgái 
1625. Nejétől Homonnai Drugeth Máriától kilenc 
gyermeket hagyott, kik közül négy fiú, egy leány 
fiatalon haltak el; Máriát a «murányi Vénus>.-t 
1627-ben 17 éves korában iktári Bethlen István, 
azután rozsályi Kun István vette el, végre Wes
selényi Ferenc nejévé lőn, s a magyar történelem 
egyik legnépszerűbb, legismertebb kalandjának 
hősnője volt, kinek viselt dolgairól közel három 
évszázad óta zeng dalokat a múzsa (1. Murány 
vára). Sz. Mária testvérei közül Borbálát 1629. 
Thui'zó Ádám gróf vette feleségül; Katalin előbb 
Liszti ,János, utóbb Prépostváry Zsigmond neje 
lett; Éva 1641. Illésházy Gáborhoz ment férjhez. 
A fiúk közül az említetteken kívül IV. Dénes 
(a III. Tamás fia) Draskovich Sárát bírta nőül, 
tőle két leánya és három fia maradt, akik közül 
V. Péter Vas vármegye főispánja s Kőszeg várá
nak örökös ura magaslott ki, de akiben a család 
1684. fiúágon kihalt. V. ö. Nagy Iván, Magyar
ország családai (Pest 1863); Századok (1867,1873); 
Magyar- Sión (1863, 1868); Acsády Ignác, Sz. 
Mária (Budapest 1885); J. de Laboureur, Histoire 
<ks amours du comte et de la comtesse Vesselény 
(Paris 1647). 

Széchy, 1. Ágoston Imre, piarista szerzetes, 
Twlcseleti és neveléstani író, szül. Sárospatakon 
1778 júl. 5., megh. 1852 márc. 6. 1796-ban a ke
gyes tanítórendbe lépett. Tanár volt Podolinban, 
Váezon, Kalocsán és Szegeden. 1807. évtól a 
bécsújhelyi hadi akadémiában közel 26 évig taní
totta a magyar nyelvet, e mellett a könyvtári 
Mvatalt 22 évig viselte. 1826-ban az akadémia 
újjáalakítása alkalmával az ő tervét vette a kor

mányzóság a megújított nevelési rendszer alap
jául. 1832-ben nyugalomba lépett, a hazába vissza
tért s itt folytatta magyar nyelven írói működé
sét. Munkái: Az anyanyelv tanításának szüksé
géről s leghelyesebb módjairól (Tud. Gyűjt. 1839); 
Éiemi magyar nyelvtan (1840 s 1844); A neve
lés és oktatástan vázolata, elemi tanítók hasz
nálatára (1845, 1 köt., e nemben a legjobb mű
vek egyike). A M. Tud. Akadémia 1840. válasz
totta levelező tagjává. V. ö. Toldy F., Irodalmi 
arcképek (Pest 1856); Ferenczy és Danielik, 
Magyar írók életrajz-gyűjteménye (u. o. 1856). 

2. Sz. (Závodszky) Károly, irodalomtörténet
író, szül. Czegléden 1848 febr. 18., megh. Buda
pesten 1906 jan. 3. Egyetemi tanulmányainak 
végeztével előbb hírlapíró volt, 1880-ban a ko
lozsvári felsőbb leányiskola tanára lett, majd 
1890. a kolozsvári, 1904. a budapesti egyetemen 
a magyar irodalomtörténet rendes tanára. Fiata
labb korában több lírai verset írt s 1881. egy lírai 
verses regénye jelent meg, Szép Ilonka, mun
kásságának súlypontja azonban az irodalomtörté
netre esik. Az Akadémia 1902. lev. tagjává 
választotta. Önállóan megjelent nagyobb művei: 
Bessenyei György (az írónak eddig legkimerí-
tőbb életrajza, 1872); Vajda Péter (1892); Gróf 
Gvadányi József (1894); Kisebb tanulmányok 
(1897); Benyomások s emlékek (1897); Gróf 
Zrínyi Miklós a költő (5 kötet, 1899—1903); 
sajtó alá rendezte és életrajzzal bevezette Debre-
czeni Márton, Balassi Bálint és Zrínyi Miklós 
müveit. 

Szécsegres (Egres), kisk. Zemplén vm. gál-
szécsi j.-ban, (1910) 341 szlovák és magyar lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szecsel (Sacel), kisk. Szeben vm. szelistyei 
j.-ban, (1910) 776 román lak. (Tr. R.) 

Szécsen, 1. Antal gróf (temerini), konzerva
tív államférfiú, szül. Budán 1819 okt. 17., megh. 
Budapesten 1896 aug. 23. Hosszabb külföldi utazás
sal fejezte be tanulmányait s hazatérése után a 
krr. kancelleriánál kezdte tisztviselői pályáját. Mint 
a főrendi tábla tagja vett részt az 1843—44. és 
1847—48. rendi országgyűléseken, még pedig a 
konzervatív csoport egyik legkiválóbb alakjaként. 
A szabadságharc kitörésekor nyíltan nem fordult 
ugyan szembe nemzetével, de Jósika Samu báró
val együtt teljesen a reakció karjaiba vetette ma
gát, sőt külföldi diplomáciai szolgálatot is telje
sített Schwarzenberg alatt. Utóbb csatlakozott 
azokhoz a hazafias konzervatív főurakhoz, akik 
az ötvenes évek alatt udvari befolyásukat latba 
vetették, hogy Magyarországon állítsák helyre a 
jogfolytonosságot az 1847-es alapon. 1860 okt. 
20-tól 1861 jul. l-ig tárcanélküli miniszter lett, 
1870—71. a londoni pontusi értekezleten a kettős 
monarchiát képviselte, 1885. es. és kir. főudvar-
nagy lett. A politika mellett történetírással is fog
lalkozott; néhány kisebb tanulmánya (Tacitus
ról, Daniéról, Kisfaludy Sándorról, kiadta a 
Kisfaludy-Társaság Tanulmányok címmel 1881) 
mintája a klasszikus essay-stilusnak. Tagja volt 
az Akadémiának, a Kisfaludy-Társaságnak s egy-
ideig elnöke a Történelmi Társulatnak, amely tisz
téről azonban 1894. lemondott, mert az résztvett 
a Kossuth-gyászban s ugyanezért kilépett az 
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Akadémiából is. V. ö. Thallóczy Lajos: Sz. A. 
emlékezete (akad. emlékbeszéd). 

2. Sz. Miklós gróf, diplomata és m. kir. udvar
nagy, Sz. 1. íia, szül. 1857 nov. 26. Jogi tanul
mányai után diplomáciai szolgálatba lépett s mint 
követségi titkár Rómában kezdte pályáját. Azután 
különböző fővárosokban szolgált, 1897. a külügy
minisztérium első osztályfőnöke, 1898. titkos ta
nácsos, 1901. mint vatikáni nagykövet és megha
talmazott miniszter Rómába ment, 1908. meg
kapta az aranygyapjas rendet, 1911. a párisi nagy
követség élére állították s ebbeli működésének a 
Yilágháború kitörése vetett véget, 1916. Pálffy 
Miklós halála után udvarnaggyá és a főrendiház 
tagjává nevezték ki. 

Szócsenfalva (Secenj falva), kisk. Torontál vm. 
bánlaki j.-ban, (1910) 661 német és magyarlak. (Tr. 
SzHSz.) 

Szécsénke, kisk. Nógrád vm. nógrádi j.-ban, 
(1920) 452 magyar lak. 

Szócsény, nagyk. Nógrád vm. szécsényi j.-ban, 
(1920) 4214 magyar lak.; a járási szolgabírói hiva
tal és járásbíróság székhelye; van takarékpénz
tára, élénk marhakereskedése, vasúti állomása, 
posto és távíróhivatala és telefonállomása. — láz. 
már az őskorban egyike a legrégibb ipoly völgyi 
telepeknek. A Kerekdombon a csont- és kőkor 
emberei telepedtek volt meg, a Danda-Szemetjón 
és a Dögtér mellett a bronzkor lakói, a Kőhegyen 
és a Strázsapart alatt a vaskor népe. Régi várá
ból ma csak a falkerítés egy része s két bástya 
tornya áll fenn. Kastélyát gr. Forgáeh Ádám a 
XV11. század második felében építtette; később át
alakították. Vele szomszédos a ferencrendiek 
temploma és kolostora. A kastélyt egy ideig a 
Pulszky-család birta. 

Sz. váráról az okmányok már a XIII. sz.-ban 
emlékeznek. A XV. században a Széchényiek újra
építik. 1433-ban Fardus de Horka huszita vezér 
foglalta el. 1544-ban török kézre került, mígnem 
Nádasdy Ferenc és Zrínyi Miklós visszafoglal
hatták. 1550-ben Losonczy István bírta, szept. 
6-án azonban a török elfoglalta, kiktől Tiefenbach 
és Pálffy seregei szabadították meg 1593. Majd 
a császáriaktól szenvedett sokat, akik 1600 rnárc. 
23. a lakosokat, nőket úgy mint a gyermekeket, 
lemészárolták. 1605-ben meghódolt Őocskaynak, 
aki a templomot a reformátusoknak adta, és csak 
öt év múlva helyezte oda vissza gr. Forgáeh Zsig
mond a katolikusokat. 1647-ben Koháry Istvánt 
nevezték ki Sz. kapitányává, aki 1663 nov. 9. 
kénytelen volt a töröknek átengedni, kiktől csak 
1683. vették vissza. II. Rákóczi Ferenc 1705. a tér
ségen, amelyet «borjupást»-nak neveznek, ország
gyűlést tartott benne, melynek emlékére érmet 
is vertek. Heister a császári hadak vezére 1709. a 
várostól félórányira a kurucokat megverte. Meg
említendő, hogy itt született Haynald Lajos (1. o.) 
bibornok, aki szülővárosa iránt táplált kegyeletét 
nagyobbszabású árvaházzal rótta le. 

Szécsényi a, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban, 
<*9io) 349 vend és magyar lak. (Tr. SzHSz.). 

Szécsényfelfalu, kisk. Nógrád vm. szécsényi 
j.-ban, (1920) 593 magyar lak. 

Szécsényhalászi, kisk. Nógrád vm. szécsényi 
j.-ban, (1920) 1219 niagyar lak. | 

Amely szó Sz alatt nincí 

Szécsónyiek. A Kacsich nemzetségből szár
mazó nógrádvármegyei család. Őse Farkas, 
Folkus fia volt, ki Szécsény birtokát 1291. sze
rezte. 1298-ban a királyné főpohárnokmestere, 
1301. nógrádi főispán volt, s az országbíró oldalán 
mint vizsgálóbíró több ízben tett az igazságügy
nek szolgálatot. Fia Tamás, a Sz. nagyságának 
megalapítója, 1313. lublói kapitány, 1315. Arad, 
Bács, Szerem, később Krassó, Kéve és Szolnok 
vármegyék főispánja, hasznosi, solymosi várnagy, 
1321—42. erdélyi vajda, 1349—54 közt néhány 
év kivételével országbíró, s ez utóbbi méltósága 
előtt tárnokmester is volt. Hírnevét a rozgonyi 
ütközetben alapította meg, hol helyét mindvégig 
emberül megállta. 1315-ben Visegrádot ó szerezte 
vissza a király számára. László vajda üainak és 
szövetséges társaiknak leverését s ezzel Erdély 
lecsendesítését 1321. ő fejezte be. Hogy e kedveit 
híve (s második házassága révén sógora) mennyire 
bizalmas embere volt Károly királyunknak, azt 
1318-iki küldetése mutatja legjobban; Königsaal-
ban János cseh király két húga közül ő választott 
menyasszonyt a magyar király számára és pedig 
Beatrixot, akit nyomban el is jegyzett a király
nak. Fiai közül Miklós (közönségesen Konya,, 
azaz Kóla = Nikoia), már Nagy Lajos király 
trónraléptekor udvari hivatalt viselt, testőrtiszt,, 
sárosi, szepesi főispán. 1360-ban pozsonyi főispán, 
1366—67. pedig horvát-dalmát bán. A nápolyi éí 
litván hadjáratokban alkalma volt vitézségét több
ször kitüntetni. Frank, Konya Miklós ós Harsen-
dorfer Erzsébet Ha 1374—76, soproni főispán és 
kőszegi várnagy, 1383. Vas és Zala vármegyék 
főispánja, 1393—95. erdélyi vajda, 1398—1409. 
országbíró volt. 1381-banDurazzói Károlynak Szi
cília birtokáért küzdő seiegóben harcolt, 1396. a 
nikápolyi szerencsétlen ütközetben küzdött jobb 
sikerre méltó bátorsággal. A család a XV. század 
második felében halt ki. 

Irodalom. Haz. okt., VI. 447; Wenzel, Arp. új okt. X. 380 • 
Anj. Okt., I. 289. 529—30., II. 153. 285., III. 44., 74., IV. 257; 
Fejér, Cod. Dipl., VIII. 1. 489., IX. 1. 278. 8. 156. 639. 4. 39.1 
X. 7. 841: Katona, Hist. Crit., VIII. 406. 519; Pray, Spec. 
Hier., I. 345. 208. Budai, Polg. Lex. IB. 210—13; Wertner. 
Magy. nemz., II. 142; Pór, Nagy Lajos kir., 6. 23. 27. 58. 20G. 
218. 267; Pór, Érdekes per, Pozsony 1885. 

Szécsónykovácsi (Kovácovec), kisk. Nógrád 
vm. balassagyarmati j -ban, (1910) 579 magyal1 lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szécsény kút (Széchénykút, Petánc), kisk. Va& 
vm. muraszombati j.-ban, közvetlenül a stájer ha
táron, (1910) 545 vend lak. Itt 1883. kútfúrás alkal
mával ég vényes savanyú vizf óriásra bukkantak,, 
melynek vize Széchényi-forrás neve alatt keres
kedelembe kerül. (Tr. SzHSz.) 

Szecsey István, gazd. író, szül. Szatmári 1848 
aug. 20. 1876-ban a kassai gazd. tanintézetnél 
intéző, 1884. igazgató a zsitvaujfalui földmíves 
iskolán, 1894. tanár a kassai, 1898. a kolozsvári 
gazdasági tanintézeten utóbb akadémián 1912-ig. 
Nagyobb munkái: A kassai niagyar királyi 
gazdasági tanintézet kulalandi tehenészete 
(Kassa 1882); A mezőgazdasági növényterme
lés általános alapismeretei (7. kiadás, Kolozs
vár 1914); Mezőgazdasági részletes növényter
melési?:, kiad.,Gyula 1914); Gazdaságtan(3.kiad., 
u. 0.19.15), 
meg, S alatt teresetidői 
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Szécsi, 1. Antal, szobrász, szül. Pesten 1856 
máj. 29., megh. 1904 jún. 15. A bécsi akadémián 
Helliner volt mestere 1882., Budapesten 1885. fel
tűnést keltett Sz. Mihály arkangyal e. művével. 
A Vigadó számára megmintázta Biliarit, aztán egy 
sor képmást készített (Ferdinánd bolgár fejedelem, 
Gerlóczy, Nagy Imre, Mayer tábornok) és a terez-, 
József- és belvárosi templom számára diszítő-ala-
kokat. A főváros űj kálváriájának 14 domborműve 
is tőle való. Legnagyobb műve a budapesti Baross
szobor (1898). Az új országház számára mintázta 
a kiegyezés allegorikus csoportját a király és 
királyné alakjával. V. ö. Művészet, 1904. 

2. Sz. Ferenc, drámaíró és kritikus, szül. Buda
pesten 1861 máj. 16. Jogi tanulmányait a lipcsei 
és budapesti egyetemen végezte, majd ügyvédi 
irodát nyitott. Irodalmi tevékenységét 1878-ban 
kezdte, tárcákat és színi bírálatokat írván a fő
városi napilapokba. Részt vett a Vigszinház meg-
alapításáoan, melynek 1895—1900. dramaturg
igazgatójavolt. 1904 óta közjegyző. írt jogi dolgo
zatokat is, s 1888 óta több drámáját adták elő a fő
városi színházak, melyek közül egyik-másik nagy 
sikert aratott s külföldön is színre került. Ezek : 
Sára és Bernát (paródia, Rákosi Viktorral, Nép
színház 1888); Bál után (monológ, Nemzeti Szín
ház 1889); Legénybúcsú (monológ, u. o. 1893) ; 
Bába (bohózat, u. o. 1893); Kaland, (dramolett, 
Makai Emillel, Népszínház 1897); Utazás az öz
vegység felé (vígjáték, Nemzeti Szinház 1904); 
A színház ördöge (vfej., Vigszinház 1905). Egy 
í eszük, valamint a Művész-szerelem c. monológ 
• 1906) nyomtatásban is megjelent. Válogatott mun
káinak gyűjteményét 1912. Derű c. bocsátotta 
közre. A Petőfi-Társaság 1908. megválasztotta 
tagjának 

3. Sz. Zsigmond, erdészeti író, szül. Kisgara-
mon (Zólyomi 1841 oki 6., megh. Selmeczbányán 
1895 okt. 8.1871-ben Selmeczbányán rk., 1878. ren
des tanár lett. 1867-ben az akadémia megrnagya-
rosítása idejében ő is sokat fáradozott tanártársai
val együtt a magyar nyelv szellemének megfelelő 
szakkifejezéseknek a megalkotásán. Önálló müvei: 
Az erdőhasználattan kézikönyve (2. kiad. 1894); 
JV Vadászati ismeretek kézikönyvében A hazai 
vadak természetrajza (1892); Fekete Lajossal 
együtt: Az emberi trágya a mezőgazdaságban 

Szécsiszentlászló, kisk. Zala vm. alsólendvai 
j.-ban, (i9io) 501 magyar lak. (Tr. SzHSz.) 

Szécsisziget, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, 
<i92o) 576 magyar és cigány lak. 

Szecska, kézzel vagy Sz.-vágógéppel fölaprí
tott zöld vagy száraz szálas takarmány, széna 
vagy szalma. Rendesen csak takarmányszalmát 
szecskázunk és pedig többnyire azért, hogy a 
Sz.-t szemes vagy koncentrált takarmányhoz ke
verve az állatot arra ösztönözzük, hogy utóbbiakat 
jobban rágja meg, de néha a zöld takarmányt is 
szecskázva etetjük, akkor, ha meg akarjuk aka
dályozni, hogy az állatok evés közben legyezés 
által sok zöld takarmányt szórjanak el. A szalma-
Sz. hosszúsága a ló és j uh számára 1V2—2V2 cm-, 
a marha számára 2Vs—31/* cm., ellenben a zöld 
takarmányt 4—5 cm. hosszúra kell szecskázni. 
Néhol az alomszalmát is felvágják 15—20cm.-re, 

ami a trágya jobb kezelésével jár. A szecská-
zással a takarmányozásnál tetemes megtakarítást 
lehet elérni. 

Szecska-dugvány, 1. Dugványozás. 
Szecskavágó, a mezőgazdaságban használatos, 

kézzel vagy géperővel mozgatható készülék, mely 
szálas takarmány (szalma, széna, zöld takarmány, 
stb.) aprítására, szecskázására szolgál, hogy az 
jobban feletethető legyen. Lényeges alkotó részü
ket a vágókések teszik, melyek vagy hengerpa
lástra csavarmenetesen (Salmon-Tentisz&r), vagy 
pedig függőleges síkban foraró lendítőkerékre su
gárirányban erősített, görbített késpengékből álla
nak (Xesier-rendszer); a kések forgó mozgásuk 
közben az alájuk tolt szálak végeiből egyenlő 
nagyságú darabokat vágnak le. A levágandó ta
karmány mozgatása egy etető csatornában vég
telen rácsszalag és etető hengerpár segítségével 
történik. 

Szécskeresztúr (Kerestur), kisk. Zemplén 
vm. gálszécsi j.-ban, dcio) 1071 szlovák és ma
gyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szécsmező (Secovskü PoTanka), kisk. Zemplén 
vm. gálszécsi j.-ban. d9io) 1395 szlovák és ma
gyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sze-csuan, 1. Sz'csuan. 
Szecsuana, ahecsuánok nyelve Dél-Afrikában. 
Szécsudvar (Dvorianky), kisk. Zemplén vm. 

gálszécsi j.-ban, dsio) 476 szlovák lak. (Tr. Cs.-Sz.) 
Szedativ szerek, 1. Csillapító szerek. 
Szedder (Szadder), magyarul: száz kapu, a 

tűzimádók egyik perzsául irt vallásos könyve. 
Angolra fordította E. W. West, a Sacred Booka 
of the East c. gyűjteményben. 

Szedd-Iszkender, 1. Derbent-
Szeddzsáde (arab) a. m. lebomlásra való esz

köz, az a szőnyeg, melyet a mohammedánok az 
imádság alkalmával a földre borulás (szudzsúd) 
céljára maguk elé terítenek. 

Szedec a. m. tizeoihatod.rét (1. o.). 
Szedelékia, 1. Hulladékfa. 
Szedenich Fülöp, horvát költő, sopronperesz-

tegi ig. tanító, szül. Borisfalván (Sopron vm.) 1862 
aug. 19. A magyarországi, ül. dunántúli hor
vátok tájnyelvén írta költeményeit. Önállóan 
megjelentek: Jacke (költemények, Sopron 1912); 
Nasi pisci i knjizevnost (Magyar horvátok iroda
lomtörténete, 1912). 

Szeder v. szederj (növ), 1. Rubiis-
Szeder Fábián János, egyházi író, Szent-

Benedek-rendi áldozópap, szül. Érsekújváron 1784 
jún. 24., megh. Füssön 1869 dec. 13. Pappá szen
telték 1808. Tanár, igazgató, szónok és házfőnök 
volt több helyen, végül Sopronban, a dömölki apát
ságban, Pannonhalmán 1832—41. könyvtáros, 
1841—1849. plébános Füssön. 1832-ben aMagyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja lett, de tag
ságáról hat év múlva lemondott. Művei: Öröm-
dal (Győr 1818); A katholikusok tanítása a 
protestantizmusra nézve (Nagyszombat 1820); 
Válogatott daralmk (u. o. 1821); Azaelhalála 
(Pest'1826); Kisded köszöntő-zsebkönyv (Eszter
gom 1827) stb. Szerkesztette azonfelül 1828—33. 
az Urániát, ebben és a Hasznos Mulatságok, Tudo
mányos Gyűjtemény stb. lapokban számos cikk, 
értekezés, elbeszélés, vígjáték, költemény jelent 

Amely szö Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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meg tőle. V. ö. Zelliger A., Esztergom vármegyei 
írók koszorúja. 

Szeder (héb., n. m. sorrend), szertartás, melyet 
a zsidó családokban a páska-ünnep (1. o.) előesté
jén és az ünnep első napjának estéjén tartanak az 
egyiptomi fogság és a fogságból való.kiszabadulás 
emlékéül. 

Szederalakú csira (monda), a megterméke
nyített pete barázdálódása révén keletkezett csira
alak, mely a szederhez hasonlít. L. Petebaráz
dálódás. 

Szederfa (nov.), 1. Eperfa. 
Szedergubacs (növ., Diastrophus Rubi Kb.), a 

szeder szárán levő, gubacsdarázs okozta henger-
ded daganat. 

Szederjes (Sedriass), kisk. Udvarhely vm. 
szókelykeresztúri j.-bán, (1910) 552 magyar lak. 
(Tr. R.l 

Szederkény, kisk. Baranya vm. pécsváradi 
j.-ban, (1920) 856 német lak. 

Szederkényi, 1. Anna, író, férj. Párniczky 
Edéné, szül. Mezőnyárádon 1882 nov. 26. Nagy
váradon tanítónői oklevelet szerezve, két évig 
tanított Nagybolyok községben, majd Budapestre 
jött s a hírlapírói pályára lépett, később vissza
tért a tanítónői pályára 8 a főváros szolgálatába 
lépett. Irodalmi működést főkép a regény- és no
vellaköltészet terén fejt ki; tárgyait, alakjait a 
való világból veszi. Főbb művei: Kaleb (elbeszé
lések); A jövő felé (regény, 1906); Visszatér a 
múlt (regény); Hárman (elb.); Van ilyen asszony 
is (regény, 1912); ^4 csodálatos sziget (elb.); Hill 
Mártha (regény); A napy nő (regény, 1914); Mire 
egy asszony eljut odáig (regény, 1916); Lángok, 
tüzek (reg., 1917); A tengernek egy csöppje (reg., 
1918); A végzet és egy rongybaba (reg., 1920); 
Patyolat (1920); Sorsok, ha találkoznak (reg., 
192Ó) ;Apadlás meg a halál (elbeszélések, 1921); 
Lázadésziv (reg., 1924). A kőfalon túl c. drámája 
1911. került szinre a fővárosban (megjel. 1920). 
A spajzkidcs eírnfi bohózatát a Nemzeti Színház 
tagjai az Uránia színházban 1915. adták. 

2. Sz. Nándor, politikus, szili. Egerben 1838., 
megh. Budapesten 1916 ápr. 24. Mint Heves vár
megye jegyzője kezdte nyilvános pályáját, majd 
1873. a dunapataji kerület orsz. képviselővé vá
lasztotta, 1878—96-ig, valamint 1901—1906-ig 
Eger városát képviselte függetlenségi program
mal. Jelentékenyebb szerepet akkor vitt, amikor 
a nagy obstrukció idején elnöke lett a független
ségi párt Ugron-frakciójának s egyik vezetője az 
ellenzéki küzdelemnek. A koalíció kormányra
jutásakor Heves vármegye főispánja lett, ez állá
sától 1910 januárjában felmentették. 1873-ban 
a Mátra c. lapot szerkesztette; később mint kép
viselő rendes vezércikkírója volt több lapnak. A 
történetírás terén is működött. Folytatta Heves
vármegye történetét (II.—IV. k. Eger 1890—93), 
amelynek első kötetét Balássy Ferenc írta; más 
munkái közül említendők: A magyar hadiintéz-
mény (Budapest, 1896); A magyar államiság fej
lődése, küzdelmei (1901). 

Szedernye (Marcek), kisk. Trencsén vm. 
kiszuczaújhelyi j.-ban, (IMO) 494 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szedés, 1. Betűszedés és Könyvnyomtatás. 
Amely sit> Ht Matt nincs 

Szedett sertések, így nevezik a nagyhízlalók 
azokat a sertéseket, melyeket kistenyésztőktöl 
vásárolnak össze. Ezeket kevesebbre becsíilik, 
mint az urasági sertéseket, mert nem egyformák 
és nem lehet egyöntetűvé kihlzlalni s mert mos
tohább viszonyok között növekedvén, nehezebben 
is híznak. 

Szedikert (Sedíkert), kisk. Sáros vm. eperjesi 
j.-ban, (íoio) 567 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szedlicze (Sedlice), kisk. Sáros vm. eperjesi 
j.-ban, (i9io) 624 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szedmeröcz (Sedmerovce), kisk. Trencsén vm. 
puhói j.-ban, (1910) 359 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.V 

Szedő, 1. Betűszedés és Könyvnyomtatás. 
Szedő-állvány (regális), fából készült szer

kezet, melyre a betűszedő szekrényét helyezi és 
amelynek fiókjaiba az éppen akkor nem szükséges 
betüszekrényeket dugja be. 

SzedődeszkaC/brrnoíZes^a), ozentartjaabetü-
szedő a szedését. Vastagsága kb. 25 milliméter, 
jobbról-balról keményfalécbe van ágyazva, ami 
egyszersmind láb gyanánt is szolgál, úgy hogy 
15—20 deszkát is állíthatnak egymás tetejébe, anél
kül, hogy a rajtok levő szedésnek baja történnék. 

Szedőgépek, olyan gépek, melyek a kézi betű
szedést gyorsítják, vagy pedig fölöslegessé teszik. 
A Sz.-et öt csoportba oszthatjuk. Vannak olyan 
gépek, melyek 1. csak a szedő munkáját gyorsít
ják; 2. tulajdonképenibetüszedőgépek; 3. olyanok, 
melyek az előzően preparált kézirat után automa
tikusan működnek; 4. matricákat sajtoló és 5. 
sorokat öntő gépek. Csaknem valamennyi billen
tyűs szerkezetű, mint az Írógépek, vagyis a betii-
jegyek egymásmellé sorozása billentyűk meg
nyomása útján történik. 

Az 1. csoporthoz tartozó gépek közül legújabb 
keletű a Stüssgen-féle Oitotype, ez egy állványon 
elhelyezett szerkezet, melynek 26 csatornájában 
más-más leggyakrabban előforduló betűk vannak, 
előtte van V szedőszekrény, melybon csupán a 
nagy betűk, számok és kizárás van. A szedő ülve 
végzi munkáját és ha a csatornában levő valamely 
betűre van szüksége, lábával megnyomja a lába 
alatt levő pedált és a kivánt betű a csatornán ár 
egy tártén elébe tolódik, honnan gyorsan a szedő
vasba helyezheti. Ez a gép osztókészülékkel is el 
van látva. 

A 2. csoportba tartozó Sz.-et magyar emberek 
is konstruáltak és pedig a pozsonyi Menk és a 
bajai Kliegl József (1870). Ez utébbié billentyűs 
szerkezetű volt. A billentyűk nyomására egy-egy 
betű kivált a tartóból és saját súlyánál fogva sora
kozott rendeltetési helyére. Kövesdy Dániel lég
nyomással akarta gyorsítani a betűk futását. Az 
efajta Sz. között a legelterjedtebb volt a Kastev-
bein és a T/íorne-féle. Ezeknél is csatornákban 
voltak elhelyezve a betűk, honnan egy billentyű 
megnyomása által egy gyűjtőcsatornába kerültek, 
ahol aztán sorokká alakultak, de ezeket a sorokat 
külön kellett kizárni bizonyos szélességre és a 
szavak közé a hézagokat is ezen munka közben 
kellett helyezni. Ez utóbbi gépek osztógéppel is 
el voltak látva, melynek csatornájában addig 
tolódtak hátrafelé a betűk, míg az oldalukon levő-
bevágások (szignaturák) az épen beillő fogócskára 
nem akadtak, mely aztán megfogta és tovább vitte 
meg, B alatt keresendő! 
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a helyére. Említésre méltó még az Alden Timo-
teus szedő- és osztógépe (Amerika 1857), itt min
den betűnek külön signaturája volt. Alden H. W. 
tökóletesbítette a gépet, de a gyakorlatban olcsó
sága dacára sem vált be. 

A 3. csoportba tartozik a Vorreiter és Müllen-
tlorf által szerkesztett Autotype. Ez Írógéppel volt 
kombinálva, mely azonban nem betűket nyomtat 
;i papirosra, hanem különböző lyukakat vág bele. 
Mindenik lyuk más-más betűnek felel meg. Az így 
iisszelyukasztott papirost elektromos érintő készü
lékbe teszik, hol minden egyes lyukacska mag-
netizálódik. Ezt a «kéziratot)) teszik aztán a tulaj-
donképeni szedőgépbe, hol aztán elektromos érin
tés folytán ogymás után lökődnek ki a tartókból 
a betűk és sorakoznak egymáshoz. Osztószerke

zete is van ennek a gépnek. Ide tartozik a Méray 
Horváth Károly és Rozár Kálmán Elektrotypo-
graph-ja, is, mely szintén Írógéppel volt kombi
nálva, nagyjában azonban a Monotype rendszer 
alapján volt tervezve, sokat kísérleteztek vele, 
azonban még nem vált be, mert gyártás alá ezideig 
nem került. 

A 4. csoportba tartozik a Stereográf. Ez is 
billentyűs szerkezetű gép, melyek megnyomására 
a gép hátulsó felén viaszíapba patricák (1. Betü-
kölyü) nyomódnak és így stereotipikus úton leönt-
hető matrica nyerhető róla. 

Az 5. csoportba tartoznak a soröntő Sz. és ezek 
váltak be leginkább a gyakorlatban úgy, hogy 
ma már a napilapok és könyvek nagyrészét ilyen 
gépekkel szerük. 

1884-ben a német származású órás: Mergen-
Ihaler találta föl Cincinnatiban a Linotype-ot 
(l 1. ábra). Ez a gép nem szed betűket, hanem 

matricákat soroz egymás mellé és ékforma acél
rugókkal zárja ki a sorokat a kivánt szélességre, 
azután a betüöntéshez hasonlóan betiimagasságra 
leöntődik. Öntés után a matricák emeltyű útján 
az osztószerkezetbe kerülnek, hol egy kiemelke
désekkel ellátott forgótengelyen végigcsúsznak 
ós aztán miDdegyik a maga helj'ón megakad és a 
forgótengely alatt levő tartójába esik. A szedés
billentyűzve és motorhajtással történik. Ha a Bor 

j auiu. TypograpiJ. 

le van billentyűzve, csak a jobbkéz felől levő 
emeltyűt kell megnyomni, hogy a kizáró-, öntö-
és osztószerkezet működésbe jöjjön. Átlagos ter
melés óránként 5000—5500 betU és kiválóan alkal
mas napilapok szedésére, mert a legújabb típusú 
gépeken már négyféle nagyságú betűtípust lehet 
szedni kurzív és kövér kiemeléssel. 

Egyszerűbb szerkezetű a Jiogers és BrigM 
által 1888. felteiáit Typograph (1. 2. ábra), mely 
föl- és alá emelhető, drótszálakból átvont keretből r 
klaviatúrákból, öntőszerkezetből, olvasztótégely
ből és a kizárást eszközlő forgótengelyből áll, 
A keret minden egyes drótszálára megfelelő számú 
matrica van függesztve, melyek mindegyike a 
megfelelő billentyű megnyomása által saját súlyá
nál fogva a drót alsó végén levő gyűjtőhelyre 
csúszik. Ha a sor kész, a kizárás után automati
kusan történik az öntés és az öntött sornak a ki
lökése. Öntés után a keretet felemelik, mire a 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő ! 
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matricák visszacsúsznak a helyükre. A matricák 
kicserélhetők és azáltal különféle nagyságú betűk 
szedhetők rajta, átlag 4030 óránként. 

1893-ban találta föl Scudcler Brooklynban 
a Monoline-t (1.3. ábra). Ennél a szedő 96 billen 

3. ábra. Monoline. 

-fcyűből álló klaviatúrán dolgozik s csengetyühang 
figyelmezteti a szedőt a kizárásra, mely a jobb 
oldalon levő emeltyű megnyomásával történik. 

4. ábra. A Monotype szalag-lynkasztója. 

A kizárás és öntés úgy történik, mint a linotype-
•nél. A matricák azonban nyolc sorozatból álló 
fómrudacskán vannak, melyek mindegyikének 
keskenyebb felén 12—12 különböző betűvel el
látott matrica van. A matricák hornyoltak és 
felső végűk kampós és e kampóknál fogva lóg

nak a gép belsejében. A billentyű megnyomása 
filtal az azzal összeköttetésben álló matricatartö 
kikapcsolódik és arra a lapra csúszik, melyen a 
sorok előállítása történik. Ott egy acélszögecske 
kapaszkodik a matricatartó megfelelő hornyába, 
hogy egyenes helyzetbe kerüljön. Leöntés után a 
matricatartókat acéltolókák viszik a helyükre*. E 
gépeknek a gyártása Európában megszűnt, miután 
a gépet gyártó steyri fegyvergyár felhagyott vele. 
Átlagos termelés óránként kb. 4000 betű. 

1892-ben az amerikai Lanston egyes betűket öntő 
szedőgépet, a Monotype-ot találta föl (1. 4. ábra). 
Ez tulajdonképen két külön gépezetből áll. A z egyik 
gép, mely írógéphez hasonlít, egy kartonszala
got lyukaszt ki és ez a tulajdonképeni szedés, 
mert minden lyuk egy-egy betűnek felel meg és 
ezt a kartonszalagot a másik génezet orsójára 
helyezik, hol kiöntődik. 5000—6000 betű szedhető 
és önthető rajta óránkint. A Monotype-on szedett 
szedés éppen úgy korrigálható és kezelhető, mint 
a betüszekrényből kézzel szedett szedés. Előnye 
még az is, hogy a kartonszalagok eltehetők é* 
bármikor újból kiönthetők. Különösen alkalmas 
sokszorosan kevert szedések és táblázatos mun
kák szedésére. 

A Sz. utóbbi 4 fajtája már nálunk is meglehe
tősen el van terjedve; folytonosan tökéletesítik in 
őket és a legutóbbi évtizedben a Stringertyp, 
Intertyp és Graphofyp elnevezésű Sz. nevei a 
leg'siriertebbek. Szerkezeteik leginkább a Lino-
type-gépek szerkezetének felelnek meg. A Sz. 
könyvek és lapok szedésére előnyösek, mert gyor
sabb munkát végeznek, mint a kézi szedő, de azért 

minős ág-munkák elvégzésére nem min
dig alkalmasak. 

Szedőhajó (képét 1. a Könyvnyomta
tás cikknél), manapság már többnyire 
vasból készült keretes lap, amelyre a 
szedő szedését emeli. Vannak fa-széllei 
vagy tisztán fából csinált Sz.-k is. 

Szedővas (képét 1. a Könyvnyomtatás 
cikknél), vasból, nikkelből vagy rézből 
késztilt szerszám, melybe a betűszedő a 
betűket rakja. A betűöntők által a betűk 
egyforma magasságának ellenőrzésére 
két egymáshoz derékszögben álló ú. n. 
justoriumot használnak, mely a Sz.-hoss 
hasonlóan egyik végén egy harmadik 
lappal van határolva. 

Szedres, nagyk. Tolna vm. központi 
j.-ban, (1920) 1023 magyar lak. 

Szedreske (Ostroznica)^ásk. Zemplén 
vm. szinnai j.-ban, (IDIO) 176 rutén lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szédülés (lat. vertigo), az egyensúly 
megváltozásának érzése, mely magának 
a tömkelegnek, vagy az azzal összefüggő 
idegapparátusnak sérülésére támad. A 
forgatás, táncolás, hintázás (hajózás) köz
ben támadó Sz. érzését a tömkeleg (1. Fül) 

izgalma okozza, míg az agy velőbajokkal, szem-
izombónulással járó szédülés a beidegzés meg
zavarásából ered. A Sz.-t gyakran kíséri émely
gés, hányás, fülzúgás. Orvoslása az alapbánta-
lomtól függ. 

Szedzsisztán, 1. Szeisztáiu 
Amely szó Sr. alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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Szeer (Szír), keletindim súlymérték = V40 

^laund és így ezzel változik értéke is. Szuratéban 
— 424-56 g.„ Bombayban = 317-5 g. 

Szeéviz-lecsapoló társulat. Alakult 1842. oly 
«elból, hogy a zalavármegyei Szeé nevű mocsarat 
kiszárítea. A társulat megalakulása után Pölöske-
főtől a Zaláig csatornát ásatott. A társulat érde
keltségi területe 4859 kataszt. hold; csatornáinak 
hosszúsága 32,400 méter. Székhelye: Búcsúszent-
lászló. 

Szefárd (az Obáb l.J0 említett szefaradból, 
mely névvel a zsidók utóbb a Pirenei-félszigetet 
jelölték), a Pirenei-félszigeten lakott zsidóságnak 
új-héber elnevezése. A Sz.-ok ritusa az áskenázo-
kétól (az Európa B.-i és BK.-i részén lakó zsidók 
•elnevezése) sok tekintetben eltért és eme sajátos 
rítushoz a spanyol zsidóknak (spaniolok) legin
kább a Keleten élő utódai még ma is szivósan 
ragaszkodnak; községeiket Sz. községeknek ne
vezik, ilyenek Temesváron és Zimonyban vannak, 
régente Budán, Nagy-Váradon és Gyulafehér
váron is fennállottak. Máramarosban vannak hit
községek, melyek a Sz. nevet viselik, tagjaik 
azonban nem spanyol zsidók, de még a spanyol 
rítust sem követik, hanem a nevet az okból vették 
fel, hogy a hazánkban létező zsidó pártárnyala-
toktól (neológ, ortodox, statusquo) magukat meg
különböztetve, azoknak szervezetét elvethessék. 

Szeíárdim a. m. szefárd. 
Széfer Jecira, 1. Jecira. 
Széfer-tóra, 1. Tóra. 
Szefid-rud, folyó, 1. Kizil-nzen. 
Szefir, arab eredetű török szó, követet jelent, 

íörök szóval eZm-nek is nevezik. 
Szeg, jobbára kovácsvasból, ritkábban fémek

ből vagy fából készített kúpos, hengeres vagy 
hasábalakú test, melynek egyik vége hegyes, 
másik vége pedig fejjel van ellátva; leginkább 
szerkezeti részletek összeerósítésére használják. 
A gyártás szerint megkülönböztetünk: 1. ková
csolt, 2. vágott vagy sajtolt, 3. öntött és 4. drót
szeget. 1. Legjobbak, de legdrágábbak a kovácsolt 
szegek, azonban a gyártásnak ezt a módját mind
jobban kiszorítják a szegverő gépek; a történeti 
Magyarországban már csak Gölniczbányán talá
lunk szegkovácsokat. 2. A vágott szeget megfelelő 
szélességű abroncsvasból gyártják, melyet ollóval 
keskeny háromszögekre vagdalnak szét. A vágás
hoz való speciális gépeket legújabban úgy szer
kesztik, hogy az abroncsvasat maga a gép tolja 
előre s minden vágás után meg is fordítja. Az így 
nyert szegek vastagabb végét a légtöbb esetben 
külön e célra szerkesztett géppel fejalakralapítják. 
A sajtolt szegeket izzó vasrúdból hengerlik ki s 
azután külön e célra szerkesztett sajtóban kisajtol
ják. A fejnek megfelelő részt már a hengerléskor 
alakítják ki, e célból a hengerüregben megfelelő 
távolságra mélyedések vannak. 3. Az öntött sze
geket ketté osztott formaszekrényben homokba 
formázzák, így készülnek az öntött vasszegek, a 
vörösrézből vagy sárgarézből való szegek egy 
része (kárpitos-szegek) stb., ezek azonban koránt
sem oly jók, mint a kovácsolt szegek. 4. A drót
szegeket kemény húzott drótból a drótszegverő 
gépekkel gyártják. Csonka-Magyarországon csak 
egy ily nagy gyár van : Salgótarjánban. A dró-

Bévai Nagy Lexikona. XVH. köL 

tot vezető csigákkal kiegyenesítik és szabad végét 
acél- vagy farúgó segítségével előre lökött acél
kalapáccsal kilapítják. Ütés után a gép a rugót .1 
kalapáccsal együtt visszahúzza és a drótot a szeg 
hosszúságának megfelelően előre húzván, oldalról 
ható késekkel ékalakúan összelapítja. Ennek meg
történte után a már kész szeget rugóval lenyomott 
kar letöri. A drótverőgépeknek két rendszerét, a 
francia és a német drótverőgépeket használják. 
Mindegyiknek hajtására 1—2\'« lóerőnyi munka 
kell s az óránkinti teljesítményük 7000—9500, 
sőt 10,000 darab szeg. A kész drótszegeket hat
szegletes rázódobba teszik és fürészporral egye
temben mintegy fél óráig forgatják. Ezután ki
ürítik a dobot s miután a fürészport elkülönítet
ték a szegektől, következik a csomagolás. Sokszor 
a szegeket lassú tűznél kékre futtatják. A drót
szegeket igen különféle alakban és nagyságban 
készítik. Leginkább gömbölyű drótot használnak 
és laposfejű szeget készítenek. A legkurrensebbek 
a 6—240 mm. hosszúak és 0-6—5 mm. vastagok. 

Szegbán, 1. Szepnen. 
Szegbehágás, a lovak patájának talpi részletén 

hegyes tárgyak okozta sebzés. Okozója lehet a 
talajon levő éles üveg, felálló szeg vagy más 
hegyes vas, mely tárgyak rendszerint az enge
dékeny és puha nyírbarázdák mentén hatolnak a 
szarutokon keresztül a benne fekvő irhába, pata
csontba, hajlító inba stb. A sebzés súlyosságát 
fokozza az egyidejűleg történő fertőzés, ami a 
patában genyes gyuladást s nem ritkán az irha, a 
hajlítom és a patacsont kiterjedt elhalását 
okozza, sőt gyakori a pataízület következményes 
genyes gyuladása is. A kezelés a sebző tárgy el
távolításában, a seb erélyes antiszeptikus kezelé
sében, valamint a már megbetegedett részek ki-
metszésében v. kikaparásában és nyomókötés 
alkalmazásában áll. 

Szegecs, vékonyabb tárgyak, leginkább leme
zeknek kötésére használt gépalkatrész. Jó minő
ségű lágy vasból készült, egyik végén fejjel biró 
hengeres rúd. 

Szegecs (növ.), 1. Erysimum. 
Szegecselés, egyes géprészekuek vagy leme

zeknek szegekkel való egybekapcsolása. A Sz.-t 
nagyobb tárgyakon a szegecsvégek izzása közben 
végezik, e célra szabad, ú. 11. tábori tűzhelyen, 
izzó szén közé dugdossák a szegecsszárak vé
gét, honnan, ha izzásba jöttek, alkalmas fogó
val kiveszik s a már előre elkészített lyukba 
helyezik, itt a fejet csavarral állítható támasztó 
üllőbe helyezik, azután az összekötendő lemeze
ket a kinyúló izzó szár körül néhány kalapács
ütéssel megduzzasztják, hogy az a lemezek le
szorítására alkalmas, kissé kúpos fejet képezzen. 
A fej végső alakját a fej alakjának megfele
lően mélyített acél fejező kalapács segítségével 
adják meg. 

Szegecselt cső, 1. Cső. 
Szegecsfej, a szegecs végeire készített záró 

gömb. Minden szegecsnek két feje van, az egyiket 
már a szegecs készítésekor elkészítik, ez a szegecs 
tartófeje; a másikat pedig a szegecselés (1. 0.) 
alkalmával. 

Szegecskötés, a lemezalakú tárgyak egybe
kapcsolására használt kötési mód. A Sz. lehet 
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Szeged város pecsétje. 

tömör, szilárd, vagy tömör és szilárd egyszerre. 
A tömör Sz.-t a nyitott vastartányokhoz, a szi
lárd Sz.-t a hidakhoz és a vastartógerendákhoz s 
végre a tömör és szilárd Sz.-t a nagy nyomás 
alatt álló omlós testek tartására való edények 
kötésére, mint aminők a gőzkazánok is, használ
ják. A Sz.-t megkülönböztetjük továbbá mint egy 
és több soros kötést, aszerint, amint a szegecs 
a tárgyakat egy vagy több sorban elhelyezve 

tartja össze, továbbá 
mint egy- vagy kétnyi-
rású kötést, aszerint, 
amint az erő a szegecs 
szárát egy v. két síkban 
támadja meg. 

Szeged (1. a mellé
kelt térképet), ősrégi 
szabad királyi város, 
melyet népességénél, a 
lakosság tiszta magyar 
nemzetiségénél, a hely
nek emporiális fontos

ságánál fogva, az ország második városának 
szoktak nevezni. A nagy Alföld közepén, a Maros
nak a Tiszába való beömlésével átellenben fekszik. 

Topográfia. 
A város határa (816 km3) szabálytalan alakban 

a Tisza mindkét, de leginkább jobb partjára kiter
jed. A város a Tisza és Maros összefolyásán alul, 
túlnyomóan a Tisza jobb partján terül el s az 
1879—83. évi újjáépítés óta 7 belső és 3 külső 
(tanya) kerületre oszlik, két párhuzamos körút 
(a belső: TiszaLajos-körút,akülső : Bécsi, Berlini, 
Londoni, Párisi, Brüsszeli és Római körút) fél
köralakban szeli át; a belső körúttól 7 sugárút 
vezet a kültelkekre. Nagy terei, széles fásított fő
utcái, aszfaltos gyalogjárói és élénk üzletei, Ízlé
ses köz- és magánépüíetei a modern város bélye
gét nyomják reá. A városnak a tenger felett való 
magassága 80—83 m. A város központja az 50,000 
ma nagyságú, gyönyörűen parkozott Széchenyi
tér, a barokstilü városházával (ép. Lechner és Pár
tos 1883), atörvényszékkel és más díszes középüle
tekkel, az ültetvények között a következő szob
rokkal : gr. Széchenyi István (Stróbl Alajostól), 
Vásárhelyi Pál (Szécsi Antaltól és Mátray Lajostól), 
gr. Tisza Lajos (Padrusz Jánostól), Deák Ferenc 
(Zala Györgytől) és II. Rákóczi Ferenc lovasszobra 
(ifj. Vastagh Györgytől). A Széchenyi-tértől délre 
van a kisebb Klauzál-tér Kossuth Lajos szobrá
val (Róna Józseftől) és a Dugonics-tér az egyetem 
központi épületével és Dugonics Andrásnak 1876. 
felállított szobrával (Izsó Miklóstól), azon túl a 
Gizella-tér az 1896. felállított honvédszoborral, 
moly az 1849 aug. 5. az újszeged-szőregi mezősé
gen vívott csata emlékét hirdeti és a Templom-tér 
a pompás fogadalmi templommal (Schulek Fri
gyestől és Förk Ernőtől, 1913). A belváros köze
pén és egyúttal a Tisza partján van a Rudolf-tér 
és a fenyvessel és díszfákkal beültetett Stefánia
sétány, melynek helyén áll az egykor hires vár
ból fennmaradt Mária Terézia-kapu; itt van Er
zsébet királyné szobra (Ligeti Miklóstól), Dankó 
Pistáé (Margó Edétől) és Klauzál Gáboré (Vastagh 
Györgytől). A sétány és a Rudolf-tér közt emel

kedik a város millenniumi alkotásainak egyike, a 
közmüvelö(lésipalota,rm\ybe,n a városi múzeum és 
a Somogyi-könyvtár (1. o.) van elhelyezve. Ugyan
csak a sétány mellett van a városi színház (Fellner 
és Helmer alkotása, 1883). A Rudolf-térről a tiszai 
közúti vashidra jutunk, melyet Feketeházy János 
tervei szerint Eiffel Gusztáv épített (1883). 

A Tisza-Lajos-körút felső végpontjánál van a 
pénzügyigazgatóság palotája s a körúton lefelé 
az ág. evangélikusok és az ev. reformátusok 
temploma, utóbbi Schulek Frigyes művészi alko
tása (1883); mellette van a ref. hitközség palotája 
és szemben az artézi gőzfürdő, valamint a ma
gyar államvasutak vezetőségének díszes palotája; 
a közeli Korona-utcában az impozáns zsinagóga 
van (Baumhorn Lipóttól, 1903), Sz. egyik leg
szebb épülete. A körút azután átszeli a Dugonics-
és Gizella-teret és a vízműtelepnél ér véget. 

A két körút közt fekvő gyűrű a II. és III. ke
rületet alkotja, melyek még városias jellegűek, 
míg a többi kerület már a kisvárosok és a csi
nos falvak képeit tárja elénk. E tekintetben jel
legzetes a VII. kerület (Alsóváros), hol a paprika
termés idején a házak elején felaggatott füzérek 
messze virítanak. E városrésznek is két nagy tere 
van, a Szabadság- és Mátyás-király-tér. Ez utóbbi
nál van a Ferenc-rendiek kolostora és arégi csúcs
íves Mátyás-templom (Havi Boldogasszony tem
ploma), Sz. legrégibb műemléke, a XIV. sz.-ból, 
szentélye 1498-ból (1900. megújítva); belsejében 
több történelmi ereklye és ritkaság közt Mátyás 
király palástjából készUlt kazula van. A VI. ke
rületben (Móra) van a városi szegények és az 
árvák háza, továbbá az í\j csapatkórházak, vala
mint a kupolás kálvária-templom. Az V. kerület
ben (Rókus) van a nagy Mars-téren a gyalogsági 
kaszárnya és a hires Csillagbörtön, a Kossuth 
Lajos-sugárúton a gótstílü szép Rókus-templom 
(Aigner Sándor és Rainer Károly műve, 1909)r 
felső ipariskola, a közkórház, a honvéd lovassági 
kaszárnya, több gyári és nagy iparvállalat. A IV-
kerületben (Felsőváros) van a minoriták bívrok-
temploma. A Tisza balpartján fekszik Újszeged 
(1880. Torontál vm.-ből átcsatolva), a szép Erzsébet-
ligettel és nyaralóteleppel. 

Hatóságok ás hivatalok. 
Sz. nem vármegyei székhely s igy közigazga

tási hatóság csakis a törvényhatósági bizottság. 
Jelentékenyebb hatóságai és hivatalai: kir. Ítélő
tábla, főügyészség, törvényszék, sajtóbiróság es
küdtszékkel, királyi ügyészség és járásbíróság, 
ügyvédi és közjegyzői kamara, két közjegyző, 
pénzügyigazgatóság, adófelügyelőség, pénzügyőr
ség és adóhivatal, kataszt. felmérési felügyelőség, 
vám- és dohánybeváltó hivatalok, honvéd parancs
nokság, a posta- és táviróigazgatóság (az elfoglalt 
Temesvárott működött igazgatóság áthelyezésé
vel), tankerületi főigazgatóság, a csongrádvár
megyei kir. tanfelügyelőség, a kir. erdő felügyelő
ség, a csongrádvármegyei államépítészeri hiva
tal, a közúti kerületi felügyelőség, ker. rendőr
főkapitányság, Máv. üzletvezetőség, keresk. és 
iparkamara. Van 6 róm. kath., 1 ref., 1 ág. ev., 
1 görög-keleti és 1 izr. anyaegyháza. A nemzet
gyűlésbe 3 képviselőt küld. 

Amely szó Sz alatt nincs még, S alatt keresendő! 
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Szeged 

Népesség. 
A régi krónikások és történetírók Sz.-et min

denkor mint gazdag, nagy és népes várost emle
getik, melynek már a mohácsi vész körül 8700, 
József császár idejében már 21,519 és 1830 körül 
H2,72ő lakosa volt. lizentúl a népességi szaporu
lat egész rajokban özönlötte el Torontál és Temes 
vármegyék egyes részeit, de a város lakossága is 
gyorsan emelkedett. 1857-ben már 62,700, 1869-
i:en 71,022 főre rúgott népessége, mely az 1879. 
évi árvíz folytán 1880-ig csak 73,675-re, de 
azután rohamosan emelkedett, úgy hogy 1900-ban 
102,991,1910-ben 118,328 lakosa volt, 1919-ben a 
lakosok száma(a megcsonkított területen) 119,109, 
köztük magyar 115,270 (96-7»/?), német 2528, tót 
347, oláh ü32, szerb 319; hitfelekezet szerint 
103,522 r. kat. (8tí-9»/0), 517 gör. kat , 5443 
ref. (4-6%), 1773 ág. evang., 738 gör. kel., 6954 
izr. (5-8°/0), 154 egyéb. A népességnek mintegy 
40 százaléka elszórtan tanyákon él. A lakóházak 
száma 14,490. 

Közműveltség. 
Sz. közműveltségi állapota a tanyai népesség 

nagy számánál fogva a város gyors kulturális fej
lődése mellett sem annyira kielégítő, mint Nyu
gatmagyarország városaié, de az utolsó évtized
ben jelentékenyen javult. Az összes népességből 
25,b60 lélek nem tud írni és olvasni és a 6 éven 
felüli népességnek 14.6%-a (1900-ban még 27-7, 
1880-ban 4tí-5%) analfabéta. Sz.-en összeseji 
202 iskola áll fenn, ú. m. 8 kisdedóvó, 94 min
dennapi elemi, 16 áll. ismétlő, 61 gazdasági nép
iskola, 2 iparos és 1 keresk. inas-iskola, 5 polg. 
iskola, 1 tanító- és 1 tanítónőképző, 2 Hú- és 1 
leánygimnázium, 1 reáliskola, 2 felső kereske
delmi iskola, állami faipari szakiskola, erdőőri 
«'9 4 más ipari és keresk. szakiskola. Intézetei 
közül legrégibb a kegyesrendiek vezetése alatt 
álló községi főgimnáziuma, melyet a város 1719. 
alapított és 1792. líceumi, vagyis bölcsészeti tan
folyammal egészített ki, s mint ilyen a délvidék
nek hosszas időn át egyedüli főiskolája volt, az 
ország legnépesebb enemű tanintézete. Újabb az 
áll. főgimnázium (1898). A főreáliskolát 1846. 
állították fel 8 a város által emelt épület átenge
désével 1872. államosították. Az ág. evangéliku
soknak, a reformátusoknak, görög keletieknek és 
zsidóknak is vannak felekezeti iskoláik s az apá
cák vezetése alatt levő leánynépiskolán és nő-
novolö intézeten túl még több magán novelőin-
téztt is működik. A városnak a délvidéki nem
zetiségekre kiható vonzóerejénél fogva, az isko
lák a legutóbbi időkig el voltak árasztva az ide
gen üjkú «csere»-növendékektől, kik itt rövid idő 
i ilatt a magyar nyelvet elsajátították. Több község, 
egyesület és a in. kir. államvasút is tart fenn 
sajit épületeikben berendezett konviktusokat. 
Legújabb tanintézete a Ferenc József tudomány
egyetem, amelyet Kolozsvárról, ahol az egyetem 
epületeit és intézeteit a románok elkobozták, miért 
ideiglenesen Budapesten talált menedéket, 1921. 
Szegedre helyeztek át. 

Tudomúnyos,irodalmi,művészetiintézmémjek 
és egyesületek. A Somogyi-könyvtár s az ezzel 
kapcsolatban álló városi múzeum képtári, érem-

Szeged 

tári, régiségtan és természetrajzi osztályai a köz
művelődési palotában vannak elhelyezve. Ugyan
itt van a Dugonics-társaság is, mely a tudo
mányok és az irodalom művelésével foglalkozik. 
Sz.-nek 5 helyi politikai napikipja van, ezenkívül 
jogi és más szaklapok is jelennek meg. Nyomdája 
16 van. Színháza, hol egész évben tartatnak elő
adások, 1800 nézőt fogad be. A város zenedét is 
tart fenn. Az egyesületi élet igen fejlett. Van közel 
száz egyesülete, közte a Délmagyarországi ni. 
közművelődési egyesület, muzeumbarátok egye
sülete, vörös- és fehérkeresztegyesülete, kisded
óvókatfenntartó nőegyesülete, protestáns, g. keleti 
és zsidó jótékony nőegyesülete, nöiparegyesülete, 
általános jótékony egyesülete, temetkezési társu
lata, két kaszinó, ezenkívül több társas egyesület, 
illetőleg népkör, csónakázó-, korcsolyázó-, torna-, 
önkéntes tűzoltó-, vadász-egyesülete, gazdasági 
egyesülete stb. 

Közgazdaság. 
Őstermelés- Sz. összes területe 141,775 kat. 

hold. Ebből szántóföld 72,894 hold (51'l»/0), rét 
17,132 hold (12-05o/0), legelő 20,078 hold (13-95%), 
szőllő 12,496 hold (8-86<70),erdő 7559 hold (5-36»/0). 
A többi kert, nádas stb. E területből 65,604 kat. 
hold magának a városnak a tulajdonában van. 
Sz. mezőgazdaságában a kisbirtok dominál. 
A nem városi tulajdonban levő földek birtoko
sainak 95 -3%- a liarmine holdon alul gazdálkodik 
s a város is saját földjeit kisbérletek formájában 
hasznosítja, de a nagy kiterjedésű föld sem ter
mel elegendő gabonát a város számára. A terme
lés különlegessége a paprika, ebből az évi termelés 
mennyisége kb. 150 vagonra tehető. 

Ipar. Sz. ipara a háború előtti időben mind 
nagyobb arányokban bontakozott ki. Nagyipari 
vállalatainak száma 1900-tól 1910-ig 31-ről 62-re, 
1920-ig pedig 80-ra emelkedett. Alkalmazottak 
száma 1900-ban 2277, 1910-ben 5256, 1920-ban 
7000. Összes ipari üzemek száma 1920-ban 2758. 
Legjelentékenyebb ipari ágai a fonó- és szövőipar, 
ruházati ipar, élelmezési (malom) ipar és építő
ipar. Legnagyobb ipartelepei a Sz.-i kenderfonó-
gyár (900 munkás), a Magyar kender- és lenipar 
rt. (500 munkás), Back-malom (napi 30 vagon 
termelés), Állami dohánygyár (750 munkás), vas
úti műhely, «Ferraria» lakatgyár, több gépgyár 
és vasöntő, kocsigyárak, téglagyárak, fürésztele
pek, bútorgyárak, kefegyárak, paprikamalmok, 
szalámigyárak, gyufagyár, gázgyár ós villamos 
telep. 

Kereskedelem és forgalom tekintetében Sz. a 
trianoni béke hatásait nagyon megsínylette, mert 
a Sz.-től D.-re eső vonzási körzet elveszett. A bé
kében hét irányban volt vasúti összeköttetése; 
1924. csak Budapest és Békéscsaba felé és egy 
Jugoszláviába. A hajóforgalom Sz. és Csongrád 
közötti járatra szorítkozik. A város belterületén 
a két pályaudvart és a város különböző pontjait 
összekötő villamos vasút is van, 18 km. hosszú
ságban, a kültelken 194 km. hosszú törvényható
sági út. Több posta- és távióhivatala van, telefon
hálózata 1800 előfizetővel, van 9 bank- és takarék-
pénztárintézete, a legrégibb 1845-ből, továbbá több 
szövetkezete. 

Amely szó Sx alatt nincs meg, S alatt keresendűl 28* 
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Története. 
Sz. már az ősidőkben is telephely volt és a nép

vándorlás komban az egymást követő áradatok is 
mindenkor megszállották, mint azt a régészeti 
leletek bizonyítják. A honfoglalók a Tisza árterén 
levő szigetszerű magaslatokon települtek le s Sz. 
neve sem egyéb, mint a sziget szó ősi formája. 
Az okleveleken először 1138. fordul elő, amikor 
itt volt az ország egyik sótára, melyből azután a 
Sz.-i kamara és pénzverő fejlett ki. A tatárok 1242. 
feldúlták, de IV. Béla új életre keltette. Kun László 
király gyakran tartózkodott itt. 1310-ben a szent 
koronát itt adta át Apor László vajda I. Károly
nak. Zsigmond és Hunyadi Mátyás sok kiváltság
gal mozdította elő a város jólétét, mely ekkor 
már teljesen kifejlett polgári rendiségnek örven
dett. I. Ulászló 1444. itt kötött a törökkel fegyver
szünetet. Itt gyűjtötték a Hunyadiak is törökverő 

hadaikat. Mátyás király többször tartott Sz.-en 
országgyűlést vagy királyi tanácsot 8 a többi közt 
1458. itt alkotta meg a magyar huszárság intéz
ményét. Sz.-et az 1498-iki budai országgyűlésen 
iktatták a szabad királyi városok sorába. 1516-ban 
nagy tűzvész pusztította, a mohácsi vész után 
pedig a visszavonuló török hadak rabolták ki. 
1542-ben a töröknek meghódolt s II. Szolimán a 
romokban heverő várat, melyről már 1321. tör
ténik említés, kijavíttatta és megerősíttette. 1686 
tavaszán Mercy tábornok a törököket itt megverte 
ós okt. 22., De la Verque tábornok hosszas ostro
mára, a török helyőrség a várat egyezségileg fel
adta. 1704-ben Rákóczi ostromolta a várat, melyet 

. Globitz védelmezett. 1708-ban pestis, 1712. pedig 
árvíz pusztította a várost, melyet az 1715-iki 
országgyűlés a régi szab. kir. városok sorába újra 
becikkelyezett. A kamarai és katonai kormányzat 
alól felszabadult város régi kiváltságait IH. Ká
roly 1719. újra megerősítette. Ekkor a csanádi 

püspök is Sz.-en székelt. 1728 körül boszorkány
üldözések folytak itt, mikor is számosan máglya-
halált szenvedtek. 1738. és 1740. pestis, 1722., 
1740., 1744., 1790., 1792., 1813. és 1836. nagy 
tűzvészek, 1770. és 1816. pedig ismét árviz pusz
tította. A szabadságharc alatt a Földváry-féle 
önkéntes nemzetőrség a szenttamási sáncok be
vételével szerzett dicsőséget; 1849 febr. 2. a nem
zetőrség Teodorovies szerb seregét vitézül vissza
verte, de aug. 5. a visszavonuló honvédsereg az 
újszeged-szőregi síkon csatát vesztett. 1872 óta a 
város nagyarányú fejlődésnek és haladásnak in
dult. Az utcák szabályozása és feltöltése, nagyobb 
építkezések és terek fásítása által mind polgária-
sultabb alakot öltött. 1879 máre. 5. a várostól íí. 
felé eső percsóra-petresi töltésvonal átszakadása 
következtében a Tisza árja feltartóztathatatlanul 
a város mögé került és az alföldi vasút vonalá

nak áttörése után máre. 11. éjjel az egész várost 
hullámsírba temette. Avlzbefulladt halottak száma 
151, a rombadült házaké pedig 5585 volt és csak 
417 épület, ill. 334 lakóház maradt épen. A kárt 
10.800,000 forintra becsülték. Máre. 17. I. Ferenc 
József király a romban heverő várost megtekintve, 
újjá alkotó akaratának kifejezést adott («Sz. szebb 
lesz, mintvolt»). Arészvét az egész földkerekségen 
páratlan mértékben nyilatkozott, mert 2.834,120 
frt könyöradomány gyűlt egybe. A lakosság épít
kezésekre tiz, a város pedig feltöltésekre, kisajá
tításokra, szabályozás, csatornázás, kövezés s más 
községi szükségletekre öt milliós kölcsönt nyert. 
A város újjáalkotási munkálatainak vezetésével 
királyi biztosi minőségben Tisza Lajos bízatott 
meg, ki működését 1879 jún. 11. megkezdve, 1883 
végén fejezte be. Ez idő alatt 3485 építkezés tör
tént. Ugyanezen idő alatt készültek el a kisajátí
tások, feltöltések, csatornázások és épültek fel a 
nagy kaszárnyák, a színház, a városháza, számos 

A szegedi vár képe a XVI. századból. 

Amely szó S« alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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iskola és más középület. Elkészült továbbá a Tisza 
medrének kibővítése, a körtöltés, a közúti vashíd 
és a rakodópart. Az újjáépült várost a király 1883 
okt. 14—16. nagy megelégedéssel szemlélte meg. 
Az azóta eltelt negyven év alatt épült ki a víz
vezeték és a villamos világítás. Sz. újkori törté
netének legmozgalmasabb napjait 1918 okt.-tól 
kezdve élte át. A Franchet d'Espéray tábornokkal 
megkötött belgrádi szerződés alapján a franciák 
1918 dec.-ben Sz.-et katonai megszállás alá he
lyezték, ez 1920 márc. l-ig tartott. Kezdetben a 
megszállás teljesen katonai jellegű volt, közigaz
gatásba a franciák nem avatkoztak és nem törőd
tek azzal sem, amikor a proletárdiktatúrát 1919 
márc. 22-én Szegeden is kikiáltották. Négy nap 
múlva azonban, minthogy aSz.-i direktórium hadi
szereket akart a városból kicsempészni, a proletár-
uralmat megszüntették és a polgári közigazgatsát 
helyreállították. Ettől fogva a város élén francia 
katonai kormányzó állt, ki a déli hadsereg főpa
rancsnokságától kapta rendeleteit. Egy ideig szó 
volt arról, hogy Sz. lesz a vörösök ellen operáló 
francia hadsereg bázisa, de ez a terv abbanma
radt. A megszállás ideje alatt igen nagy nehéz
ségeket okozott a mindenfelől körülzárt és a me
nekültekkel nagyon megnövekedett Sz. élelme
zése. Viszont a francia megszállás tette lehetővé 
az ellenforradalom megszervezését és a Sz.-i nem
zeti kormány mega,lakviléséd(l. Szegedi kormány), 
amely 1919 máj. 30-tól aug. 12-ig működött s az 
új nemzeti hadsereg magját is megalkotta. Az 
1921. XXV. t.-c. alapján a Ferenc József egyete
met Sz.-re helyezték át s ott 1921 okt. 10. meg
nyitották. 

Irodalom. Reizner János. Sz. története, 1884—1900, 4 kőt.; 
hngosi Dömötör, Legújabb 8z.-i útmutató, Sz. 1909; Ber
talan A., Sz. szabad királyi város földrajzi és meteorológiai 
viszonyai, Sz. 1884: Dudás Gy., A zentai ütközet és Sz. 
visszavétele 1686.. Zenta 1886; Kákay Aranyos Nro 3., Sz. 
pusztulása, Sz. 1879; Kálmány L., Sz. népe, Budapest 1881 
—91; Reizner J., A régi Sz., Sz. 1884; n. a. Történelmi vizs
gálatok a zsidók Sz.-i letelepülése körül, u. o. 1887; Szegedi 
A. K., A Sz.-alsóvárosi fejedelmi templom és kolostor tör
ténelmi vázlata, u. o. 1861; Varga F.. Sz. város története, 
n. o. 1877; Löw-Knbinyi, A Sz.-i zsidók, u. o. 1885; Reiz
ner, A Sz.-királyhalmi és bojárhalmi pogánykori sírleletek, 
Budapest 1891; u. a., Sz. és Délmagyarország, Sz. 1895; 
Ruszti, A kegyúri jog és a Sz.-i gyakorlat, u. o. 1886; 
Kovács János, Sz. és népe, Sz. etnográfiája, Sz. 1901; Tonelli 
Sándor. A Sz.-i Lloyd-társnlat, 1918; Banner János, Sz. 
közgazdasága, 1922. 

Szegedi, 1. Gergely, egy nevezetes XVI. sz.-beli 
prot. énekeskönyv szerzője. Eredetileg kat. pap 
volt, hihetőleg szegedi születésű; 1556. Witten
bergben tanult. 1557 nyarán hazajött és Debre-
ezenben iskolamester, majd Kálmáncsehi halála 
után prédikátor lett. 1562—63 körül ismeretlen 
okból elhagyta Debreczent s Németi Ferenc tokaji 
kapitány pártfogása alá helyezkedett. Németi 
halála után Egerbe ment, hol mint hitehagyott 
pap, összeütközésbe került az egyházmegyei ható
sággal. Sz. későbbi életéről nincs tudomásunk. 
1569-ben jelent meg Énekeskönyve. Ez rendkívül 
nevezetes, mint a későbbi debreczeni ref. énekes
könyvek anyapéldánya; azonban láthatólag ennek 
is — legalább részben — régibb debreczeni ki
adások szolgáltak forrásául, úgy hogy Sz. énekes
könyve összekötő kapocs a legelső, ma csak hír
ből ismert debreczeni zsoltáros könyvek és a ma 
használatban lévő énekgyüjtemény közt. Egyet

len teljes példányát 1892. fedezte föl Hellebrant 
Árpád a boroszlói városi könyvtárban. Hasonmás-
szerűleg kiadta az akadémia: Sz. 0. Énekeskönyve 
1569-ből, Szilády Áron tanulmányával (benne a 
XVI. sz.-beli ónekeskönyvek ismertetése), Buda
pest 1893. 

2. Sz. (családi nevén: Schenk) István, költő, 
szül. Szegeden 1886 jan. 81. Egyetemi tanul
mányait Debreczenben, Berlinben és Budapesten 
végezte, itt jogi doktorrá avatták. Számos napi ós 
szépirodalmi lap munkatársa. Önállóan megjelent 
művei: Gyöngyvirág (versek Budapest 1919); 
Boldogság elé (versek 1921); A falra festett 
ördög (elbeszélések 1922); Gurul a szív (verses 
regény 1924). 

3. Sz. János, jogi író, Jézus-társasági atya, 
szül. 1699 ápr. 4., megh. Nagyszombatban 1760 
dec. 8. Nagyszombatban teol. tanár volt, azután 
Kolozsváron és a bécsi Pazmaneumban és Budán 
igazgató, legvégül Nagyszombatban volt házfő
nök. Hivataloskodásában időt talált az irodalom
mal is foglalkozni, mely téren, főleg a hazai jog
tudomány terén, szép nevet szerzett magának. 
Néhány magyar halotti beszédén kívül latin 
munkái: Tripartitumjuris hungarici Tyrocinium; 
Notitia de Insignibus et Sigillis Hungáriáé; Wer-
bötzius illustratus stb. 

4. Sz. Lőrinc, XVI. sz.-beli író, 1569. békési 
prot. prédikátor és a Körös és Maros közti kerü
let széniora. Tőle való a XVI. sz. egyik nevezetes 
dramatizált terméke, a Tlieophania, azaz isteni 
megjelenés (új és igen szép comoedia az mi első 
atyáinknak állapotjáról és az emberi tiszteknek 
rendeléséről avagy grádicsáról, Debreczen 1575), 
melyet németből dolgozott át. A fordítás az első 
magyar iskolai drámák egyike, mely előadásra is 
volt szánva. Csonka példánya a Nemzeti Múzeum 
birtokában van. Sz.-től egy ének is maradt fenn. 
V. ö. Heinrich G., Nemzeti Hirlap (1878. 194., 
196. sz.) és Philol. Közlöny (1877); Beöthy, Képes 
irodalomtörténet (I.); Bayer, A nemzeti játék
szín (I.). 

5. Sz. Mihály, egyházi és történelmi író, Jézus
társasági atya, szül. 1706 okt. 22., megh. Gyön
gyösön 1752 jan. 23. Bölcsészeti tanár volt Nagy
szombatban és Kassán, teológiai tanár Győrben. 
Végre Gyöngyösön házfőnök. Munkái többnyire 
latin nyelvűek. így: Palatium regni Hungáriáé, 
palatinos adannos 1315. complectens; Res gestaa 
in Hungária ab anno Chr. 673 ad ann. 1618. stb. 
Magyarul megjelentek: A Szűz Máriának ere
dendő bűn nélkül való fogantatásáról és több 
egyházi beszód. 

Szegedi főesperesség, a Szeged—Szabadka 
és Óbecse városok közt levő egyházakat foglalta 
magában. A főesperes a bácsi káptalan tagja volt 
s területe a bács-kalocsai érsekséghez tartozott. 

Szegedi Kis István, reformátor és író, szül. 
Szegeden 1505., megh. Ráczkevén 1572 máj. 2. 
Krakóban 1537—1540-ig tanult s a latin iroda
lomban segédtanárként is működött. Itt nyomat
ván Ozorai és Gálszécsi hitújítók munkái, lelke a 
reformációnak megnyílt; darabig hazájában élt, 
hogy új útjára pénzt szerezzen: 1543 márc. 22. 
iratkozott be a wittenbergi egyetemre, hol Luther 
és Melanchton kiváló figyelemben részesítették 
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és itt teológiai doktori oklevelet nyert. Két év 
múlva Tasnádon, újabb nyomozás szerint Csaná
don kezdte tanári pályáját, de a hitújítót, kit lel
kes tanítványok vettek körül, a város és vár 
kegyetlen kapitánya Perusics Gáspár, Martinuzzi 
sógora, e püspök kívánságára 200 könyvétói meg
fosztotta, tettleg is bántalmazta s az iskolából el
űzte. Sz. egy évig Gyulán (1545), azután Czeglé-
den tanítóskodott (1546), 1551. Mezőtúron mun
kálkodott mint iskolaigazgató, de olykor-olykor 
prédikálnia is kellett. 1552 végén Tolnán vo
nult meg, itt Sztárai Mihály, a baranyai egyház
kerület püspöke lelkésszé avatta fel; 1554. Laskón, 
majd Kálmáncsán lelkészkedett, ott Dzsafer ka
posvári török tiszt elfogatta s Pécsre Mahmud 
béghez hurcoltatta, aki kínoztatta. A Szolnokra 
áthelyezett Mahmud bég magával vitte a szenvedő 
foglyot. Maga János Zsigmond erdélyi fejedelem 
is közbelépett (1562 elején), de sikertelenül. Csak 
annyi könnyítést kapott, hogy bilincsben látogat
hatta hitrokonait, s egy nagy cellában volt el
zárva, itt dolgozhatott. Mező Ferencné meglátta 
átutaztában a vértanuskodó apostolt, ki oly hatást 
tett rá, hogy haldokló ágyán szivére kötötte férjé
nek Sz. minden áron kiszabadítását. Mező a bég
től 1200 frt váltságdíj mellett, kezességére csak
ugyan kinyerte Sz. elbocsáttatását a gyulai vár
parancsnok és Debreczen támogatása mellett. 
Hosszas körút ja után, mindenütt részvéttel fogad
tatván, részt vett a kálmáncsai hívek által rende
zett örömünnepen, azután a nyugalmasabb rácz-
kevei egyházba választották lelkésznek (1563); itt 
folytak le utolsó évei. Sz. volt a legtudományosabb 
fő a reformátorok közt, európai hírben állt, mü
veit külföldön több ízben nyomtatták. Müvei: 
Assertio vera de trinitate (az erdélyi unitáriusok 
alapos cáfolata, Genf 1573, elül Béza levele s a 
szerző méltatása, 2. kiad. 1576); Speculum roma
nonim pontificum (Basel 1584. Sz. fia István adta 
ki. Még ért 4 kiadást 1593., 1592., 1602. és 1624. 
németre fordította Hönigern Miklós, Spiegel des 
weltlichen Eömischen Papstes, Basel 1586); Theo-
logiae sincerae. Loci communes de Deo et homine 
(nagy hittani müve, Basel 1585. A többi kiadások 
1588., 1593., 1599. és 1608. jelentek meg. E mun
kában van függelékül a Confessio de trinitate is); 
Tabulae Analyticae (a prófétákra, zsoltárokra, 
evangélistákra és apostoli levelekre írt elemzések 
és tárgyalások prédikátorok használatara, Schaff-
hausen 1592, 2. kiad. London 1593, 3. kiad. Basel 
1599, 4 kiad. 1710). Énekei (öt darab) a Sz. Gergely
féle Énekeskönyvben(1569)jelentekmeg; a Jövel 
Szent Lélek Isten a mai ref. énekeskönyvben a 
73-ik dicséret. Több müve kéziratban maradt. 
V. 0. Skaricza, Vita Szegedini (5. kiad.); Bod, 
Magyar Athenas; Balogh F., A magyar protestáns 
egyháztörténet részletei (Debreczen 1872); Föld-
váry László, Sz. élete (Budapest 1894, arcképpel); 
Borovszky Samu, Csanád vármegye története 
(u. o. 1896); Sziládi Áron, Magyar Költők Tára 
(u. o. 1896). 

Szegedi kormány. A proletáruralom idején 
1919 máj. 30-tól aug. 12-ig működött. Már 1919 
ápr. 25. a bécsi antibolsevista magyar bizottság
hoz csatlakozva, a francia megszállás alatt levő 
Szegeden Kelemen Béla ny. főispán elnöklete alatt 

megalakult az antibolsevista komité (A.B.C.), mely 
Szombathelyi Béla alezredes, kerületi parancsnok 
által a helyőrségben helyreállíttatta a fegyelmet, 
máj. 7. pedig az összes kaszárnyákban lefegyve
rezte a kommunista érzelmű katonákat, a város
házáról levétette a vörös zászlót s felhuzatta a 
nemzeti lobogót. A komité tagjai voltak az emlí
tetteken kívül: Back Bernát, Biedl Samu, Gom
bos Gyula, Kószó István, Pálfy Dániel, Zadra-
vetz István stb. Ezalatt Aradon Gondrecourt 
francia tábornok, városkormányzó ösztönzésére 
gr. Károlyi Gyula elnöklete alatt ideiglenes kor
mány alakult, mely biztatást és határozott Ígére
tet kapott, hogy az entente-hatalmak, amelyek a 
bolsevizmusban nemzetközi veszedelmet latnak, 
Magyarország képviseletéül el fogják ismerni. 
A máj.-ban alakult aradi Károlyi-kormány tagjai 
voltak: gróf Károlyi Gyula miniszterelnök, báró 
Bornemisza Gyula (külügy), Augner Károly (meg
hatalmazott miniszter), Bartha Ábel (belügy), báró 
Solymossy Lajos (pénzügy), dr. Pálmai Lajos 
(igazságügy), Kintzig János (földmüvelés), dr. 
Varjassy Lajos (kereskedelem), Barabás Béla 
(vallás- és közoktatás), Szabó Zoltán (hadügy), 
Fülöp Béla (közlekedés), Bársony Elemér (nép
jólét). Aradnak küszöbön álló román megszállása 
miatt gr. Károlyi Gyula Szegedre készült áthe
lyezni a kormányt s noha a francia parancsnok
ság nyilt parancs alakjában adta meg az utazási 
engedélyt, Mezőhegyesen a román parancsnokság 
gr. Károlyi Gyulát és egész kíséretét internálta, 
de a franciák közbelépésére az internáltság meg
szűnvén, Károlyi máj. 28-án Szegedre érkezett. 
Az internáltság ideje alatt a bécsi komitéval és 
más magyar politikai szervezetekkel való össze
köttetés végett országos magyar kormányzó bi
zottságot alakítottak, tagjai voltak: Fülöp Béla 
(Temesvár), Gömbös Gyula (Bécs), Hencz Károly 
(Budapest), Varjassy Lajos (Arad). Máj. 30. Sze
geden gr. Károlyi Gyula elnöklete alatt megala
kult az ellenforradalmi kormány, amelynek tagjai 
voltak még: gr. Teleki Pál (külügy és közokta
tásügy), dr. Kelemen Béla (belügy), br. Solymossy 
Lajos (pénzügy), Varjassy Lajos (kereskedelem), 
Kintzig János (földmüvelésügy), Horthy Miklós 
(hadügy), Hemmen János (közélelmezés), két tár
cát fenntartottak szociáldemokraták számára. Ál
lamtitkárok voltak: Korossi/ György (belügy), 
Pálfy Dániel (kereskedelem), Gömbös Gyula (had
ügy), Gemeinhardt Márton (közélelmezés), Bár
sony Elemér (népjólét), a miniszterelnöki sajtó
osztály vezetője Eckhardt Tibor. A korín 'íny célja 
volt a megszálló entente-csapatok segítségével 
Kun Béláék uralmának megtörése. A franciák a 
Szegeden levő fegyveres magyar erőt 1300 főben 
állapították meg és kiegészítését csak toborzás út
ján engedték meg. A kormány rneeralakulása ellen 
a szociáldemokraták általános sztrájkkal tüntettek, 
amelyet csak jún. végén sikerült megszüntetni. 
A francia parancsnokság, ígérete ellenére, sem 
fegyvert nem engedett beszerezni, sem pedig, hogy 
Szeged határán túl katonailag szervezkedjenek. 
A Károlyi-kormány látván, hogy így nem érheti 
el célját, lemondott, mire Varjassy Lajos közvetíté
sével a franciákkal való tárgyalás után júl. 12. P. 
Ábrahám Dezső alakított új kormányt, amely-
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nek tagjai lettek: gr. Teleki Pál (külügy), Ballá 
Aladár (belügy), Belüska Sándor (hadügy), Var-
jassy Lajos (kereskedelem), Dömötör Mihály (nép
jóléti), Pálmai Lajos (közélolmezési). Jül. 13. az 
•első minisztertanács Horthy Miklóst a magyar 
nemzeti hadsereg főparancsnokává nevezte ki. A 
franciák azonban most is akadályozták a katonai 
akció megindítását. Aug. elején egyharmadrészben 
a régi törvényhozás tagjaiból, másrészt magyar 
pártok és társadalmi szervezetek kiküldöttjeiből 
megalakult Szegeden a magyar nemzeti bizott
mány, amelynek elnöke gr. Zichy Aladár lett. A 
Peidl-kormány bukása és a magyar nemzeti kor
mány megalakulása után aug. 12. az Ábrahám
kormány utolsó ülését tartotta, elhatározta felosz
lását és a Budapesten alakult Priedrich-kormány 
támogatását. Már aug. 7. Horthy Miklós csapatait 
.kisebb csoportokban Pajsznál és Bogyiszlónál át
vitte a Dunántúlra, ahol a szegedi haderő magva 
lett a nemzeti hadseregnek. Aug. 19. a szegedi kor
mány formálisan is lemondott, a Friedrich-kor-
inány a szept. 10. tartott minisztertanácsból kö-
.szönetét fejezte ki és igényjogosult tagjainak 
nyugdíjjogosultságát is elismerte. V. ö. Kelemen 
Béla, Adatok a szegedi ellenforradalom és a sze
gedi kormány történetéhez (Szeged 1923). 

Szegedi szőllők, Szabadkához tartozó nyaraló
telep Bács-Bodrog vármegyében, (i9io) 1655 ma
gyar, bunyevác, német és szerb lakossal. (Tr. 
.SzHSz.) 

Szeged-nagykikinda-nagybecskereki egye
sült helyi érdekű, vasút. Fővonala Szőregtől 
Nagybecskerekig, szárnyvonala Karlovától Nagy-
iikindáig terjed. Rendes nyomtávú, gőzüzemű, 
140-2 km. hosszú. Megnyílt Karlova-Nagykikinda 
közt 1883 aug. 9., Karlova-Nagybecskerek közt 
1896 szept. 29. A MÁV szöreg-szegedi vonalát 
peageban használja, A trianoni békekötéssel meg
állapított új országhatár a vonalat Ószentiván-
Újszentiván állomás előtt kettémetszette úgy, 
hogy ma csak az Ószentiván-Újszentiván állo
mástól Szőregig terjedő 9 km. hosszú vonala 
van magyar fennhatóság alatt. E csonka vonalon 
rendes forgalom van, átmeneti forgalom azonban 
aiincs. 

Szegedvidóki nyelvjárás, azú. n. alföldi nyelv
járásterület három nyelvjárásának egyike. Közép
pontja Szeged városa; ehhez csatlakozik Cson
grád vármegye D.-i része, továbbá Csanád vár
megye és Békés vármegyének vele érintkező D.-i 
határszéle. Ezt a nyelvjárást beszéli Temesköz 
.magyar lakossága is Torontál és Temes várme
gyében. L. Nyelvjárás (Alföldi Ny.) 

Szegedy, Í.Ferenc Lénárd, egripüspök,egyházi 
Jró és költő, szül. Nagyszombatban, megh. Kassán 
1675 szept. 12. Pappá szenteltetvén, nevelő volt 
Drugeth János gróf családjánál. 1644-ben eszter
gomi kanonok, 1651. nagyszombati plébános, 
1655. apát, 1658. az egri püspök segéde, 1661. káp
talani nagyprépost, később erdélyi püspök, 1663. 
váczi püspök, 1667. királyi kancellár, 1669 szept. 
13. egri püspök lett. Kiadta a következő munkákat: 
Rituab Strigoniense (Kassa 1672); CantusCatho-
lici Latino-Hungarici (u. o. 1674, 2. kiadás Nagy
szombat 1675; Toldy írja erről, hogy az ős magyar 
jellemet tisztán fenntartó dallamok tekintetéből a 

Szegedy-Maszak' 

század legnevezetesebb müvei közé tartozik); 
Hiszek egy Istenben stb. (Kassa 1671) stb. V. ö. 
Zelliger A., Egyh. írók csarnoka. 

2. Sz. János (mezöszegedi), jogtudós, szül. 
Vas vármegyében 1699 ápr. 4., megh. Nagyszom
batban 1760 dec. 8. Sz. 16 éves korában a Jézus
társaságba lépett. 1729-től Nagyszombatban az 
egyetemen fii. és jogtanár volt. 1743-ban a kolozs
vári, utóbb a győri kollégium rektora lett, 1751— 
1753. Nagyszombatban a bölcsészeti kar dékánja, 
majd a bécsi Pázmáneum, utóbb a budai főbb 
iskolák igazgatója, végül a nagyszombati papne
velő intézet igazgatója. Leghíresebb munkái Tyro-
ciniuma (Tripartitum Juris Ung. Tyrocinium 
Tyrnaviae 1734., 1751., 1767., Zagrabiae 1736), a 
magyar törvények címfeliratait rendszerbe foglaló 
és magyarázó Rubrikái (Eubricae juris hung. 
Tyrnaviae 1734) és a Corpus Jwm-nak 1742— 
1751. közt nyomás alá kerülő kiadása. V. ö. 
Pauler, Adalékok. 

3. Sz. Bezsö, író, szül. Siden (Szerem vm.) 
1873 ápr. 13., megh. Budapesten 1922 máj. 11. 
Mint középiskolai tanuló Újvidéken tanult meg 
magyarul. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte; 1898. pécsi főreáliskolai tanár, 1915. a 
budapesti tud. egyetemen a szerb-horvát nyelv és 
irodalom tanára lett. Tagja volt a Szent István 
Akadémiának. Sok szláv filológiai tanulmánya 
jelent meg; magyar irodalmi tanulmányai közül 
említendők: Kölcsey aesthetikai dolgozatai 
(1897); Sylvester nyelvtana (1898); Az irodalom
történeti tanítás módszeréről (1901); Jókai Mór 
emlékezete (1904). 

4. Sz. Róza, Kisfaludy Sándor neje (1. o.). 
Szegedy-Maszák Hugó (pesti), szül. Nagy-

enyeden 1831 aug. 10., megh. Budapesten 1916 
aug. 28. A szabadságharcot végigküzdve, nevelő, 
majd Nagyenyeden tanár lett. 1857-ben Budapesti-e 
jött művészi tanulmányok végett; több kőrajza 
megjelent, közben irogatott a Vasárnapi Újságba. 
1861-ben hivatásos hírlapíró lett; tagja volt a 
«Magyarország», később a «Pesti Napló«, majd 
az «Ország» szerkesztőségének. 1868—1869-ben 
Klapka lapvezérsége mellett Urváry Lajossal 
együtt a Századunk politikai napilapot szerkesz
tette, egyszersmind több külföldi lap levelezője 
volt. Megindította a Magyar képzőművész e. la
pot, majd a Műcsarnokot. Még 1865. tagja lett 
az országgyűlési gyorsirodának, majd JEgyesy 
Gézával megalapította az Országgyűlési Értesítő 
c. kőnyomatos lapot s ennek német kiadását, az 
Ungarische Post-ot. 1882-ben a magyar kormány 
támogatásával megalapította a Magyar Távirati 
Irodát (1. o.), ezzel a bécsi Correspodenzbureautól 
a külföldi laptudósítást függetlenítette. 1898-ban 
e vállalattól visszavonult; majd a főrendiház 
naplószerkesztője lett. Érdemei elismeréséül 1887. 
magyar nemességet kapott, 1895. pedig a király 
megengedte, hogy családi nevét édesanyja családi 
nevével (Szegedy) egyesítve használhassa, Számos 
nyelvészeti és történelmi dolgozata jelent meg 
a lapokban; önállóan megjelent munkája: Pa
naszok a nyelvrontás miatt (Budapest 1910). —-
Neje, szül. márkosfalvi Barabás Ilona, Barabás 
Miklós festőművész leánya, szül. Budapesten 1844 
júl. 14. Sok képmást festett, főkép államférfiak 
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képmásait, amelyek egyes minisztériumok ter
meit díszítik. 

Szegély, a ruhanemüek beszegett széle (1. Sze
gélyszalag) ; bútoron a szélső keret vagy ráma 
darabja (fríz). — A katonaságnál egy erős pont
nak (erődített helynek v. helységnek, sáncnak stb.) 
egyik fő része. Áll halántékokból (Face), oldalak
ból (Flanken) és torokvonalból (Keble); tulajdon
ságánál fogva mint védővonal, födözék és aka
dály szerepel. A torokvonal vagy egy egyenes 
vonalú födözékből áll, vagy arc-oldalvédelernre 
van berendezve; a torok végre nyitott is lehet és 
ekkor külső művek védelmezik. Mint akadály a 
tömeges és közvetlen betörést gátolja; más aka
dályokkal egyetemben a rohamot is megnehezíti. 
Az oly erős pontokat, melyek minden oldalról körül 
vannak zárva: zárt, ha a torokvonal csak egy 
akadályból vagy oldalozó berendezésből áll: félig 
zárt, ha mindkettő hiányzik: nyílt pontoknak 
nevezik. 

Szegélyia (nOv.), 1. Alakfa. 
Szegélygerenda, fahídon a hídlás-pallók széleit 

befogó gerenda. 
Szegélykő, az út tagozására szolgál. Van kő-

és műkőszegélysor. Az előbbi: durván kinagyolt, 
metszett, vagy faragott szegély sor; az utóbbi: 
keramit, beton v. vasbeton. A Sz.-vet folyamkavics
ágyazatba vagy betonalapra helyezik és a héza
gokat cementlével öntik ki. A szegélyezéshez tar
tozik a makadám beszegésére szolgáló szélkő is. 
Sz.-készítésre a fagyálló ós kellő szilárdsággal 
bíró mészkő, trahit, andezit, gránit, bazalt stb. 
alkalmas. 

Szególyléc, szobapadlóknál az a párkányléc, 
amely a padló szélén a padló és fal találkozásánál 
számazó rést elzárja. 

Szegélysor, 1. Csepegősor. 
Szegélyszalag. Bútor és ruha szegélyezésőre és 

díszítésére használt díszesebb szalag. Szövéséhez 
keskeny kézi szövőszéket, paszornántszüvő széket 
használnak. A Sz.-okhoz használatos borított 
zsinórokat a paszomántosok az 1. v. 2. ábrán jel
zett módon gyártják. Az 1. ábra szerinti eljáráshoz 
kész zsinórt használnak, amelynek borítása azáltal 

1. ábra. Zsinórboritás. 

megy végbe, hogy az a zsinór a szilárdan álló e 
csövön keresztül halad, a borító fonal pedig az e 
csőre helyezett s forgó mozgásban levő /'hüvelyre 
dugott csévén i van elhelyezve. A borító fonal h 
az i csóvéről g vezetőcsigán át a lassan haladó 

2. ábra. Borított zsínorgyártás. 

zsinórhoz jut, s körüle csavarvonalban illeszkedik-
A 2. ábra szerinti eljárásnál a zsinór és ennek bo
ri tása egyszerre készül. Az s csévékről jövő fona
lakat az /' szárnyas orsó zsinórrá sodorja, amely 
körül a zsinór forgása folytán a k csévékből jövő* 
fonalak csavar
vonalban illesz
kednek. 

Szegélyvá
gás. Ha az erdő 
természetes fel
újítását célozva, 
hosszú s kes
keny vágásterü
leteken vágják 
a fát, hogy az 
így tarra vágott 
v. csupán meg
ritkított szalag
alakú vágástór 
a megmaradó 
erdő szélső fái
ról lehulló mag 
által erdősüljön 
be, a vágást Sz.-
nak nevezik. 

Szegélyző 
(ném. Leik ; ol. 
gratile; franc. 
ralingae; ang. 
boltrópe), hajlé
kony kötél, a 
mellyel a vitor
lát alkotó vásznat, az elszakadás ineggátlására, 
mind a négy oldalán beszegik, szegélyezik. Meg-
felelőleg az oldalaknak: fel-, oldal- és al-Sz.-ket 
különböztetnek meg. 

Szegény, 1. Szegénység ós Szegényügy. 
Szegény-adó, a szegényügy (1. o.) ellátására 

szükséges állami és községi kiadások fedezé
sére szolgál. Hazánkban ilyeneknek tekinthetjük 
az automobilok után üzetendő inségadót (1923: 
XXXVII. t.-c.); továbbá bizonyos pénzbüntetése
ket, pénzbírságokat, a községek némely különös 
bevételeit s néha a pótadó egy részét fordítják az 
enemű szükségletek ellátására. Budapesten a vi
galmi adó teljes mórtékben népjóléti célokra 
szolgál. 

Szegények bibliája, 1. Biblia pauperim. 
Szegényház, 1. Szegényügy. 
Szegényjog, helyesebben szegénységi jog (1. o.). 
Szegén; nők szerzete, 1. Klarisszált. 
Szegénység, az olyan gazdasági állapot, amely

ben a rendelkezésre álló javak mennyisége nem 
fedezi a tényleges szükségleteket. Ha ez egy 
egész nemzet életében jelentkezik, akkor általános 
vagy közgazdasági Sz.-nek nevezik; ha ellenben 
csupán csak egyes embereknél, akkor magángaz
dasági íte.-nek. Az előbbi a gazdasági műveltség 
alacsony fokain álló népeknél és a hanyatló nem
zeteknél fordul elő; az utóbbi inkább a fejlett kul
túra kíséretében fejlődik ki. Az általános Sz. a 
javak abszolút hiányát jelenti mindenkinél; a re
latív vagy magángazdasági Sz. pedig csupán egye
seknél az egyenlőtlen vagyonmegoszlás követ
kezménye. 
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A Sz. okai a) egyéniek: tiíitul kor, betegség, 
munkaképtelenség, restség, tudatlanság, pazar
lás, iszákosság, szerencsejáték stb.; b) természe
tiek: tűzvész, árvíz, jégverés, fagy, általános 
terméketlenség stb.; o) gazdaságiak: sikertelen 
•üzérkedés, termelési, forgalmi válságok, árhul
lámzások stb.; d) társadalmiak: nagy igényű élet, 
fényűzés terjedése, a társadalmi szervezet hiányos
sága stb.; e) jogiak és politikaiak: nyomasztó 
törvények, a személy- és vagyonbiztosság hiánya, 
forradalmak, háborúk stb. Ezek az okok azonban 
gyakran együttesen működnek a Sz. létrehozásán. 
A kérdés kutatói megegyeznek abban, hogy az 
újabb korban a régivel szemben tulajdonképen 
a Sz. minősége változott meg; ma már ugyanis 
a legszegényebb ember is sok olyan élvezetben 
részesül, amilyenekre a hajdani szegények nem 
tehettek szert: mindazáltal a Sz. az öszehason-
lítás révén ma sokkal nehezebben viselhető el, 
mint azelőtt. A Sz. elhárítása és orvoslása a tár
sadalmi politika legfontosabb tárgyai közé tar
tozik. L. Szegényügy. — Az Sz. egyike volta 
három szerzetesi fogadalomnak. h. Evangéliumi 
tanácsok-

Szegénységi bizonyítvány, az illetékes ható
ságtól valaki részére kiállított bizonyítvány, hogy 
ő, illetve szülei nem bírnak annyi vagyonnal, 
amennyi a kérdésben forgó üggyel összekapcsolt 
költség fedezésére szükséges, h. Szegénységi jog. 

Szegénységi jog (ném. Armenrecht), a pol
gári eljárásban, különösen a polgári peres eljárás
ban az a joga a szegény félnek, mely szerint 
egyelőre fel van mentve az illeték, bélyeg fizetése, 
perköltség, biztosíték letétele alól, perének díjta
lan vitelére ügyvédet kap és a birósági kiküldött 
díjait, tauu, szakértő illetményét helyette az 
államkincstár előlegezi. Sz.-ban az részesül, 
akinek nincs több jövedelme, mint a helyben szo
kásos közönséges napszám, de a bíróság az eset 
körülményei szerint annak is Sz.-ot adhat, aki ha 
nem egészen szegény is, de a perköltséget nem 
tudja fedezni anélkül, hogy saját vagy hozzá
tartozóinak szükséges eltartása sérelmet ne szen
vedjen ; de az utóbbi esetben nem ad a Sz. illeték
mentességet. További előfeltétele mégaSz.-nakaz, 
hogy a perlekedés ne mutatkozzék már eleve ki
látástalannak és külföldivel szemben a viszonos
ság. A Sz.-ot csak szigorú szabályok (72,500/1914. 
I. M. sz. rend.) szerint kiállított szegénységi bizo
nyítvány alapján lehet kérni, amelyet a hely
hatóság állít ki, községekben az elöljáróság a fő
szolgabíró láttamozásával. Ha a fél vagyonhoz 
jut, utólag köteles megfizetni azt az összeget, 
amelynek fizetése alól fel volt mentve. Külföldiek 
részére nemzetközi szerződések biztosítják a 
Sz.-ot. (L. Hágai nemzetközi magánjogi konfe
renciák I.) 

Szegény tatár, szálló ige, sajnálkozólag mond
ják az ügyefogyott vagy pórul járt emberre. A ki
fejezés egy régi magyar anekdotából került; 
Vörösmarty és Kisfaludy Károly is használja 
Szép asszony, 111. Szegény tatár című versében 
(1830). V. ö. Tóth, Szájrul-szájra (Budapest 1895). 

Szegényügy, a szociálpolitikának az a része, 
mely a szegénység megelőzésével, főleg pedig 
orvoslásával foglalkozik. Ennélfogva a szociál

politikától élesen elhatárolni nem lehet s a leg
elterjedtebb felfogás szerint a kettó közt az a. 
különbség, hogy a szociálpolitika az alsóbb nép
osztályok helyzetének javítására s a tömegek 
emelésére törekszik, ellenben a Sz. rendszerint 
csak egy-egy családdal vagy egyénnel foglalko
zik. A Sz. elméletileg állami feladat, de az érvény
ben levő törvények Európa legnagyobb részében 
a községek feladatává tették 8 az állam, vagy 
annak valamely nagyobb területe (pl. Német
országban a Landarmenverband) csak a Sz.-i fel
adatok vagy a felmerült költségek egy részét 
viseli. Szegény az, ki önmaga képtelen mindazon 
javak megszerzésére, melyek azon társadalmi 
közösség életviszonyai és szokásai szerint, mely
ben él, a megélhetéshez feltétlenül szükségesek. 
Tehát szegény mindenki, kinek az elsőrendű élet
szükségletei megszerzésénél hiány mutatkozik 
úgy, hogy megélhetését csak mások segítsége 
tudja biztosítani. A szegénység okait 1. Szegénység. 

A szegénység orvoslása a Sz. vagy jótékony
ság feladata, mely a jótékonysági elv (1. o.) falap
ján hoz forgalomba gazdasági javakat. Ha azon
ban természeti, társadalmi vagy politikai okok
ból a népesség nagy részének gazdasági helyzete 
olyan, hogy megélhetése nélkülözés és hiány kö
vetkeztében állandóan veszélyeztetve van, akkor 
ez tömegnyomor (pauperizmus), melynek leküz
dése már a szociálpolitika, illetőleg az állam fel
adata. Megkülönböztetünk hatósági vagy közjó
tékonyságot és egyéni vagy magánjótékonyságot-
Előbbi az állam, annak valamely nagyobb terü
lete vagy a község által kötelezettség alapján 
gyakorolt szegénygondozás. Magánjótékonysáq 
összefoglaló elnevezés alatt az egyházi, alapít
ványi, egyesületi s egyéni jótékonyságot értjük ,-
valamennyi csakis önkéntes elhatározás alapján 
történik. A hatósági Sz. nagy előnye a kellő mér
tékben rendelkezésre álló anyagi erő, hátránya a 
központosítás és az általánosítás. A Sz. szempont
jából oly fontos individualizálás, az egyónenkinti 
elbírálás a magánjótékonyságnál jobban érvénye
sül, ellenben az anyagi erő s a tervszerűség itt 
gyakran hiányzik. A szegények érdekében a 
hatósági Sz. és a magánjótékonyság együttes 
munkájára van nagy szükség. Az együttes munka 
biztosítására létesített szervezetek közül emlí
tendő : 1. a Deutscher Vérein für öffentliche und 
priváté Pürsorge (német Sz.-i egyesület), mely 
Németországban a hatósági Sz. és a magán
jótékonyság képviselőit óvenkint kongresszusra 
hívja össze s ezáltal egész Közép-Európában 
helyes Sz.-i nézetek kialakulását mozdítja elő. 
2. Egy nagyváros egész területére nézve létesí
tett Sz.-i központ 24 németországi nagyvárosban 
van. Budapesten az 1917. alapított ós 1923 júl. 1. 
megszűnt Népjóléti Központ főként a háború 
által okozott különleges segítés szükségességóbea 
találta létalapját. 3. Valamely nagyváros egy-egy 
kerületére nézve alapított Sz.-i központ Budapest 
egyes kerületeiben a megfelelő « kerületi általános 
közjótékonysági egyesület». Az V. kerületi egye
sület a Népház (1. o.) mintaszerű üzembentartását 
végzi. 

A Sz. gyakorlata szempontjából kétféle, t. i. 
nyílt és zárt. A nyilt szegénygondozás meghagyja 
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-a szegényt megszokott környezetében s életviszo
nyaiban, de azokat megjavítani igyekszik, ellen
ben a zárt szegénygondozás egy-egy intézet 
falain belül történik. A hatósági nyilt Sz. rend
szerei közül legnevezetesebb az 1852. létesült 
•elberfeldi rendszer, mely a polgárság bevonásá
val individualizálásra és decentralizációra törek
szik. Ennél a redszemól a város szegénykerüle
tekre (közgyámi körzetekre) s minden ily kerület 
,alkerületekre van felosztva. Az alkerület szegé
nyeinek gondozását a közgyám (szegénygondozó) 
Játja el. 

A magánjótékonyság ágazatai közül az egyházi 
•és az alapítványi jótékonyság a caritas (1. o.) 
•elvei szerint, az egyesületi és az egyéni jótékony
ság inkább a humanitás (1. o.) alapján dolgozik. 

A zárt Sz. rendszerei közül az angol, a közép-
európai s az amerikai intézeti rendszer említendő. 
.Az angol (workhouse) rendszernél egy intézet falai 
közé kerül minden korú és minden állapotú sze
gény egyaránt. Szigorú a fegyelem és a munka-
.kónyszer. A középeurópai rendszer ettől eltérőleg 
,inár többféle Sz.-i intézetet ismer, tehát specializál 
.s munkakónyszer csak a munkakerülők, vándor-
munkásokés korlátolt munkaképességű szegények 
íoglalkoztató telepein, valamint a mezőgazdasági 
jnunkatelepeken van. Legmodernebb az amerikai 
intézeti rendszer, mely a két előbbitől eltérőleg 
.az intézetek lehető legnagyobb decentralizációjára 
•törekszik és lehetővé teszi az egyes intézetekben 
-gondozott szegények minden ügyének egyénen
kénti elbírálását s azok célszerű és gazdaságos 
.foglalkoztatását. 

A zárt Sz. keretén belül az intézetek száma 
meglehetősen nagy, mert a különleges szociál
politikai feladatot képező gyermekvédelem (1. o.) 
intézeteitől s a közegészségügyi intézetektől (kór-
.liázak, szanatóriumok, elmegyógyintézetek, fer
tőtlenítő intézetek, stb.) eltekintve, a Sz.-i intézé
sek sorába tartoznak: szegényházak, ápolóinté-
ietek, nyomorékok, hülyék, vakok és siketnémák 
intézetei, mezőgazdasági munkatelepek, vándor
szegények munkatelepei, kényszerdologházak, 
iszákosok és tüdőbetegek gondozó intézetei, üdülő-
.házak, stb. 

A szegényügy története. Az ókori görög álla-
imok területén s a római birodalomban, Athén ós 
.Róina kivételével Sz.-ről alig volt szó. Csak a 
zsidó népnél gondoskodtak Mózes törvényei a 
Sz.-ről s az izlám híveinél volt némi szegénygon
dozás. Az ókor vége felé s a középkor egész ideje 
•alatt az egyházi jótékonyság látta el az egész 
szegénygondozást, mely kezdetben az egyes egy
házközségek által gyakorolt nyilt Sz. volt. Idővel 
•a szerzetesrendek, a hospitalisták (1. o.) zárt 
•&.-e terjedt el. Luther és a reformáció hatása 
Alatt az első keresztények példájára ismét az egy
házközségek, majd pedig a XVIII. század vége 
felé a községek vállalták a Sz. ellátását. 

Angliában Erzsébet királyné híres törvénye 
1601. a Sz. terheit az egyházközségre (parish) há
rította át. A munkabíró szegények foglalkoztatá
sára csakhamar dologházak (workhouse) létesül
tek s a nyilt Sz. mindinkább háttérbe szorult. Az 
1782, évi Gilbert act az intézeti Sz.-ot az öreg és 
^eteg emberekre korlátozta s egy bértáblázatot 

létesítve elrendelte : ha a családfő keresete elég
telen, akkor a gabonaárak s a családtagok szá
mának figyelembevételével készült bértáblázat 
szerint a hiányt bérpótlék alakjában a Sz.-i ható
ság viseli. Ez az alloivance rendszer, mely a moző-
gazdaság és az ipar nasy kárára volt s a Sz. költ
ségét évi 1.912,000 £-ről (1785) évi 7.870,000 £-re 
szöktette fel. 1834-ben Anglia i3mét a régi dolog
házi rendszerhez tért vissza s központi szegény
ügyi hatóságot létesített. 1865-ben szegény kerü
letek vették át a Sz. ellátását. Emlltesremóltó, 
hogy Anglia szegényadókat (1. o.) alkalmaz. 

Franciaországban 1566. vezették be a szegény
adókat s a forradalom idejében egyházi s jóté
konysági alapok elkobzásával egyidejűleg a Sz.-et 
állami feladattá tették. Eredmény : a Sz.-i inté
zetek (hospices et höpitaux) legnagyobb része meg
szűnt, de a koldusok száma megháromszorozódott. 
Ma a Sz. költségei az ú. n. centimeos-rendszer 
alapján, óriási bürokrácia költségével terhelve, 
az állam, a megye s a község közt oszlanak meg. 

Magyarországon a Sz.-re nézve nevezetes az 
1704. évi királyi rendelet és II. József reform
kísérlete. Magyarország területén a községi tör
vény (1886. évi XXII. t.-c.) szerint a Sz. községi 
feladat s költségei az illetőségi községet terhelik. 
A szegények egy csoportjáról, t. i. a kórházak
ban ápolt beteg szegényekről a betegápolási tör
vény (1898. évi XXI. t.-c.) külön intézkedik. 

Irodalom. Scliriften des űeutschen Yereius für őffent-
liche und priváté Fiirsorge, Frankfurt n/M (eddig 112 k.); 
Jlünsterberg, Die Arnienpfiege, Berlin 1S97; Hoscher-Klum-
ker, System der Armenpíiege und Armenpolitik, Stuttgart 
1906; Webb, Das Problem der Armut, Jena 1913; Szalay, 
A Sz., Budapest 1932; Forbáth, Adatok a magyar Sz. ren
dezéséhez, Budapest 1908; Pálos, A magyar Sz. rendezésének 
terve, Esztergom 191a; a Szegénygondozó tanfolyam soroza
tos előadásai, Budapest 1914. 

Szeges borsó (növ.), 1. Lathyrus. 
Szegesía, a halászrúd hajtisára való villa, 

amelynek ágai patkószegekkol vannak kiverve. 
Szegesztán, 1. Szeisztán. 
Szegfi, 1. Mór Mihály, szépirodalmi író, szül. 

Szilban (Somogy) 1825 márc. 5-én, megh. Tabon 
1896 aug. 28. Tanulmányait Prágában és Berlin
ben végezte, majd hazajött és 1848-ig az akkor 
Pesten fennállott magyar nyelvterjesztő egyesü
let titkára lett s már akkor feltűnt népies tárgyú 
költői munkáival. A szabadságharc alatt a tüzér
ségnél szolgált; majd megsebesült és Szemere 
titkára lett. Világos után külföldön bujdosott, 
hazatérve 1861. megnősült és nejének (1. Sz. 2.), 
a Családi Kör szerkesztőjének volt szorgalmas 
segítője. A kiegyezés után a kereskedelmi minisz
tériumban nyert fogalmazói állást, utóbb a lőcsei, 
majd a kassai f őreáliskolán tanított. 188ö-ban nyu
galomba vonult s Fiúméban élt. A 40-es évek óta 
tevékeny munkása volt a szépirodalomnak, el-
baszéléseket, regényeket irt a folyóiratokba, me
lyek közül önállóan megjelentek: Kis bajok, nagy 
í/onfiofc(regényes,képek, 1856); A harmadik szom
széd (regény, 1857); Fenn és alant (reg., 1871). 

2. Sz. Mérné, Kánya Emília, írónő, szül. Pesten 
1830 nov. 10., megh. Fiúméban 1905 dcc. 29. 
18i7-bon férjhez ment Főidényi Frigyeshez, 1861. 
másodszor Sz. Mórhoz. Már az 50-es években iro
gatott álnéven, de csak 1858. lépett fel Emília 
keresztneve alatt. Önálló munkái: Sziv és élet 
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1859); Beszélyek (1860); Válságos napok(ve-
gény,1860); Beszélyek az ifjúság számára (1861), 
Szereteti!önyve (1863—64); BúvirágoT: (beszé
lyek, 1867). 1860-ban indította ineg a Családi Kör 
szépirodalmi női hetilapot (első női szerkesztő volt 
nálunk). 1861—64-ben szerkesztette a Magyar 
Nők Évkönyvét. Lapjával 20 évig szolgálta á hők 
által kifejtendő munkakör ügyét; ez idő alatt igen 
sok iránycikket, novellát Irt lapjába. 

Szegfű, Dianthus L. (növ.), a Caryophyllaceae 
^Sz.-félék) család génusza; 230 faja legnagyobb 
számmal a mediterrán terület növénye, de innen 
azután egyes fajok elterjedése követhető Közép-
Európáig, Szibírián át a Himalájáig és Japánig, 
Abesszinián (2faj1 át aFokföldig(10 faj). Rendesen 
száraz, napos helyeken, egyesek pedig magas 
"üpi régiókban teremnek. Füvek, levelük a pázsit
füvekéhez hasonlóan keskeny, gyakran kékeszöld, 
dija hüvelyszerüen összenő, viráguk szép, gyak
ran jóillatú, rendesen piros, ritkábban fehér, 
néha tarka. Virágzatuk különféle, végálló. Ter
mésük együregű, hengerded vagy tojásdad, sok-
magvú tok. Mint kerti növény legismeretesebb a 
Dianthus caryophyllus L. (pompás v. gránát-Sz.l. 
Hazája Nyugat-Franciaország és Dél-Európa. 
Szirma fogazott, s a pirostól a fehér színig igen 
sokféle árnyalatot fölvehet. Rendesen telt virágú 
alakjában látható. Fajtái: A szálamandra-Sz. 
szirma egészen pettyegetett. A tüzbolwka egy
másba vegyült kétszínű. A pikotta fehér v. sárga 
alapra csikóit színű. A pántos v. sávos Sz. szir
mán a más szín mint széles sáv egész hosszában 
végig halad. Ezt, ha csak egyszínű festése van, 
dubletta, ha pedig a festése többszínű, akkor 
bizardának mondjuk. A konkordia-fajta alap
színén csak sötét vagy csak világos festés van. 
Nagyon kedvelik a többször nyíló v. remontana-
Sz.-t, mely nyáron többször virágzik, sőt szalonba 
vagy üvegházba való téli fajtái is vannak. Tel
jesedve a rózsával vetélkedik. Cserépben, valamint 
kertben is termesztik, itt kemény és havatlan tó-
len vékonyan he kell takarni (V. ö. System der 
Gartennelke, gestützt auf das Weissmantel'sche 
Nelkensystem, Berlin 1827.) A török Sz. (D. bar-
batus L.) Európa közép éshazánk délibáb-vidékein, 
bokros-erdős helyen va,§n terem, szintén szép 
nyári kerti virág. Szára 3—4 dm , levele lándzsás, 
számos piros vagy a kertben tarka virága a szár 
tetején csoportosodik. A kínai Sz. (D. Chinensis 
L.) egy- vagy kétnyáréltű, Kínából ered. Szára 
egész 3 dm., ágas, levele szálaslándzsás s az ága 
végén egy-egy szép virága van. A legnagyobb 
virágút diadém-Sz-nek(D.Heddewigii)mondják. 
Kerti növény a szintén déleurópai, évelő D. bar-
bat'is L. (szakálas v. török Sz.) is. Levele széles-
ándzsás, hosszúkás; virágzata számos piros (v. a 
kertben tarka is) virág tömött csoportjából áll. 
Hazánknak több csinos, vadon növő Sz.-je van. 
Egyike a leggyakoribbaknak a D. carthusia-
ixorum (karthauzi v. barát-Sz.), mely igen sokféle 
változatban tér el a tőalaktól, ez utóbbi csak 
hazánk ÉNy.-i részén fordul elő. D. deltoides L. 
(klárisos Sz.) az ország magasabb hegyvidékein. 
D. serotinnsyy'• et K. (kései Sz.) szikár mezőkön, 
főleg az Alföld homokbuckáin. — Enyves Sz., 1. 
Viscaria. 

Irodalom. Williams. Enumeratío specieruni generis Dian
thus, London 1885—89: Timbal Lagrave, Essal mono-
írraphique sur les Dianthus des Pyrénées, Perpignan 1881; 
Borbás. A sárga -virága Sz.-vek, Budapest 1876: n. a.. 
Hazai Sz.-veink mint kerti virágok, Természetrajzi Füze
tek 1889. 

Szegfűbors (növ.), 1. Pimenta. Különben angol 
fűszernek is nevezik v. Amomis név alatt is sze
repel, mely a Pimenta-nak egyik szekciója. L.méj 
Fűszernövények alatt is. 

Szegfűcimet (növ.), 1. Dicypellium. 
Szegf űdió (növ.), 1. Bavensara. 
Szegfíífahéj (növ.), 1. Dicypellium. 
Szegfűfélék (növ.), l. Caryophyllaceae-
Szegfőgalóca (Collybia escuíenta Wulf., növ.), 

apró gomba, melynek sima, okkerszínű v. barnás, 
laposan boltozott, később szétterülő kalapja csak 
1—2 cm. széles. A tönk 5—7 cm. hosszú, igea 
karcsú, sárgás v. barnás. A lemezek fehéresek. 
Húsa fehér, kissé szívós, szagtalan, ehető. Ren
desen a fenyőtoboz pikkelyein él, melyek mélyen 
a földbe kerültek. Levesbe teszik. Májustól késő 
őszig található. 

Szegfűgombá (réti galóca, tövisaljagomba, 
csibegomba, borsikaqomba, harmatgomba, Ma-
rasmius caryophylleus Schaeffer, ' Marasmius 
oreades Bolt., növ.j, ismeretes gyakori gomba, me
lyet nagy mennyiségben hoznak a piacra. Kalapja 
3—6 cm. széles, vörösesbarna, később elhalványul, 
közepén gyengén púpos. Karimája hullámos. A 
tönk 4—8 cm. magas, vékony. A lemezek sárgás
fehérek, ritkán állók. Húsa fehéressárga, íze kel
lemes, szaga különösen száraz állapotban a szegfű 
szagára emlékeztet. Legelőn, erdők szélén terem, 
gyakran boszorkánygyűrűt (1. o.) alkotva, több
nyire seregesen. Frissen élvezik, főképen levesben, 
de aszalják is, sőt porrá is őrölik. Porát ételek 
ízesítésére használják. 

Szegfűkéreg (növ.), l. Dicypellium. 
Szegffiolaj v. szegfűszegolaj, a szegfűszeg 

(Cariophyllus aromaticus) szárított virágbimbói
ból vízgőzzel lepárolt illó olaj. Színtelen v. sár
gásbarna, idővel vörösbarna, kissé sűrű, sajátos 
szagú, égető ízű folyadék. Fajsúlya l-045—1-070. 
Víz alig, szesz, éter, bőségesen oldja. Lúggal 
szappanszerű tömeggé alakul. Főhatóanyaga (75— 
80»/0)azeugenol(metoxiallilfenol); emeilett acetil-
eugenolt, caryophyllent, szalicilsavat, vanillint 
stb. tartalmaz. Gyógyszerül főképen fogfájásnál, 
továbbá illatszerek, likőrök gyártásánál, fogpor 
illatosítására stb. használatos. L. még Fűszernö
vények és Eiuoenia. 

Szegfűszagú gyökér (növ.), 1. Geum. 
Szegfűszeg (növ.), az Eugénia caryophyllata 

Thunb. (Caryophyllus aromaticus L.j virágjából 
nyert fűszer (caryophylli aromatici). Termése is 
fűszeres (anyaszegfű, anthophylli). L. még Eu
génia és Fűszernövények. 

Szegfűszegolaj, 1. Szegfűolaj. 
Szegfűszegsav, 1. Eugenol. 
Szeghalmi (Szennovüz) Gyula, pedagógiai és 

fényképészeti szakíró, Szennovüz Adolf (1. o.) fia, 
szül. Szegeden 1876 máj. 1. Iskoláit Esztergom
ban és Budapesten végezte. Több helyen működött 
mint tanító; legutóbb Szeghalmon (Békés vm.). 
Számos pedagógiai, társadalmi cikket, földrajzi és 
néprajzi tanulmányt írt különböző lapokba; föld-
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rajzi és történelmi ismeretterjesztő kézikönyvein 
és tankönyvein kívUl említendők: Fényképészeti 
kézikönyv (1903); A Vágvidék mondaköre (1904) ; 
Amatőr fényképészek könyve (1905). Ismeret
terjesztő és tudományos célra mintegy 100,000 
diapozitivfényképet készített. 

Szeghalmi főesperesség, a régi Berettyó és Se
bes-Körös közti Mezőtúrtól Csökmőig húzódó vo
nalon terjedt el s a váradi püspökséghez tartozott. 

Szeghalom, nagyk. Békés vm. Sz.-i j.-ban, 
(1920) 9460 magyar (túlnyomóan ref.) lak.; a járási 
szolgabírói hivatal és járásbíróság széke; van 
takarékpénztára, 3 gőzmalma, élénk marha-, juh-
és sertéstenyésztése; vasútja, posta- és táviróhiva-
tala és telefonállomása. Kossuth Lajos mellszobra 
Horvai Jánostól (1907). 

Szeghegy (Sekic), nagyk. Báes-Bodrog vm. 
topolyai j.-ban, (1910) 5395 német és rnagyar lak. 
A község határában 1849 júl. 14. elesett honvédek 
sírja fölé emelt díszes emlékoszlopot (mintázta 
Gerenday Béla) 1895 aug. 10. leplezték le. (Tr. 
SzHSz.) 

Szeghő Sándor, zeneszerző, szül. 1874 febr. 8. 
Budapesten. A Nemzeti Zenedében Gobbi Alajos, 
az Országos Zeneakadémián Kössler János nö
vendéke volt. 1904-ben a 23. sz. gyalogezred kar
nagya lett. Müvei: 2 vonósnégyes, vonóshatos, 
Te deum, dalok, Bor vitéz (szimfóniái költemény 
Arany János balladája után, bemutatta a Filhar
móniai Társaság Budapesten 1910), Báthory Er
zsébet (egyfelvonásos opera, bemutatta a buda
pesti Operaház 1913). 

Szegi, a Bodrogkisfaludhoz tartozó Szegipusz-
tából alakult kisk. Zemplén vm. tokaji j.-ban, 
(1920) 479 magyar lak. 

Szegilong, kisk. Zemplén vm. tokaji j.-ban, 
(1920) 407 magyar lak. 

Szegletfog, a házi állatok legkülső, szélső 
metszőfoga. 

Szeglik, a jég alatt való halászatnál a vonyó 
alakját jelölő négy fő saroklik. 

Szegment-ív, a kör kerületének egy része: 
kör-szelet. L. ív. 

Szegnyomás, 1. Megnyilalás. 
Szegő, volt néger állam, 1. Szegre 
Szegoszero (a, m. Szeg-tó), tó Olonec orosz 

kormányzóságban, sok hal van benne, területe 
1246 km3. 

Szegő (Stadler) Károly, orvos, Író, szül. Tej
falun (Pozsony vm.) 1846. Uradalmi és körorvos 
volt Bakonyszombathelyen, később a magán
életbe vonult. Számos orvosi, társadalmi és szép
irodalmi dolgozatot írt. Önállóan megjelent: Az 
életmentésről (1874); Eszméim (1875); Árvák 
atvja (1881); Bakony rózsája (regény, 1885); 
A két Askenázi (1890); Autodafék (1891); Men
delssohn Mózes (1895). 

Szegődményfc0wt>e)?i«0,),a mezőgazdasági cse
lédeknek szerződésileg meghatározott illetménye, 
moly készpénzen és szabad lakáson kívül bizonyos 
gabonajárandóságból, tüzelőből és földből áll. 
Helyenként azonkívül főzeléket, szalonnát, sót 
és ruhát kap a cseléd s bizonyos számú tehenet 
és sertést is tarthat. 

Szegőgerenda, szegöfa, fagerendás födémek
nél a közfalak mellé fektetett gerenda. 

Szegszár, I.Béla(1061 -63) mellékneve, melyet 
kortársaitól barna arcszíne és kopaszsága miatt 
kapott. Lehet, hogy innen vette nevét Szekszárd, 
hol apátságot alapított. 

Szegszard, 1. Szekszárd. 
Szegszőllő, 1. Furmint. 
Szegu (Szegő), azelőtt különálló néger állam,, 

most a franciák birtoka Ny.-Afrikában, a Felső-
Niger mindkét partján. Őslakói a bambarák, az 
uralkodók pedig a vakbuzgó mohammedánus tu-
kulörök voltak. Fővárosa Szequ-Szikm-o, kb. 
8000 lak. 

Szegvár, nagyk. Csongrád vm. tiszántúli j.-ban, 
(1920) 7872 magyar lak., vasúti állomás, posta- és 
távíróhivatallal és telefonállomással. Régebben a. 
vármegye törvényhatóságának székhelye volt. 

Szegybordacsont Cos sternocostale, illat), a 
madarak bordáinak elcsontosodott hasi része. 
L. még Madarak. 

Szegycsont, 1. Mellcsont. 
Szegycsonttaraj (erista sterni, állat), a mada

rak szegycsontjának közepén kiemelkedő, a föhV 
let nagyobbítására és a szárnyakat mozgató izmok 
megtapadására szolgáló csontlemez. Különösen a 
jól repülő madaraknál fejlődött ki erősen és fej
lettsége bizonyos arányban áll a madár repülő-
képességével. A nem repülő madaraknál, mint a 
strucoknál és rokonainál egészen hiányzik, de 
megvan a kézszárnyú emlősöknél is (denevér-
félék). L. még Madarak. 

Szégyen, sajátos kínos érzés, melyet valamely 
illetlenség elkövetése alkalmával érzünk. Illet
lennek tartunk minden olyan cselekedetet, mon
dást vagy állapotot, melyet a társadalmi szoká
sok vagy egyáltalán eltiltanak, vagy nem a nyil
vánosság előtt engednek meg. A gyermek, mig 
ezekről a társadalmi szokásokról nem tud semmit, 
nem is szégyelheti magát. Oly ember, ki már el
tompult a társadalmi konvenció parancsai iránt, 
kevésbbé szégyelli magát, mint a romlatlan lélek. 
A cinikus ember sajátsága, hogy nem szégyelli 
magát, sőt hetvenkedik ez érzet hiányával. Egyes 
aiaüci^yc az ókorból a v égsőig vitték a n 
szégyellést. A társadalmi szokások változtával 
változik a Sz. érzete. Legerősebben és ösztönszerű 
erővel nyilvánul a Sz. érzete a nemi élet terén, 
ahol fontos gát gyanánt szolgál a nemi erkölcs 
megvédésére Egyike azoknak az indulatoknak, 
melyek igen jellemző testi változással, az arc el-
pirulásával járnak. L. Pirula?. 

Szégyenfa v. szégyenkö a. m. pellengér (1. o.). 
Szégyengomba (n5v.), 1. Szömörcsög. 
Szégyenképek, megbecstelenítő büntetéseket: 

akasztást, kerékbetörést, pellengérre állítást, 
vesszőztetést, szamáron és disznón való körül-
hordoztatást ábrázoló képek, melyeket a közép
korban a XVI. sz. végéig a hitelezők gyalázó levél 
kíséretében a nemflzető adósoknak szoktak volt 
küldeni, vagy pedig kifüggeszteni. 

Szégyenlős tarisznyarák (állat), 1. Cálappa. 
Szégyenpír, 1. Pirula?. 
Szegyesd (fteglúste), £isk. Bihar vm. vaskohi 

j.-ban, (i9io) 570 román lak. Közeiébon van a 
József-főherceg (előbb Magura-) barlang, szép 
cseppkőképződményekkel. A barlang bejáratához 
közel 78 m. hosszú sziklahasadék van. (Tr. R.) 
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Szegyhús, a szegy táján le vő,rendesen kövérebb 
hús, melyet részben levesnek, részben pörköltnek 
használnak. A borjúszegyet tölteni szokták. 

Szegzárd, 1. Szekszárd. 
Szeh, japáni földmérték = 99-17 m«. 
Széhráb, 1. Délibáb. 
Szeida, 1. Szaida-
Szeikh, 1. Szikh. 
Szeiszahteia (gör., teherlerázás) Solonnak 

(1. o.) adósságtörlő törvénye, mellyel az eladóso
dott parasztság helyzetén könnyített. Ezentúl az 
Adós nem lett a hitelező rabszolgája, sőt az állam
tól eladott szolgákat az államnak kellett vissza
váltania. 

Szeisztán (Szegesztán, Szedzsisztán), Irán fen
éik középső részének egy vidéke az Alsó-Hilmend 
és a Hamun sós mocsár körül; az ókorban Drangi-
ane; felszíne átlag 400 méter magasságú, nagyob-
bára steppe, azonban, ahol a Hilmendből levezetett 
csatornák vízével öntözhetik, igen termékeny; 
klímája forró; D.-en már egészen sivatag. 1862 
óta Ny.-i része Perzsiához, a K.-i pedig Afganisz
tánhoz tartozik. Újabban mint átjáró Indiából 
Perzsia felé Anglia számára jelentós lett. 

Szeizmicitás, a földrengések erősségét és gya
koriságát kifejező szám valamely földterület szá
mára. Az alapul vett föltevések szerint a Sz. 
definíciója különféle lehet. így pl. Montessus de 
Ballore a Sz.-t úgy fejezi ki, hogy kiszámítja 
kilométerekben annak a négyzetnek az oldalát, me
lyen belül évente egy földrengés fordulna elő, ha 
•az illető országrészben a földrengések egyenlete
sen eloszolnának. B szerint pl. keleti Bajorország 
Sz.-a 218, Dalmáciáé 29-8, Costarieáó 17, stb. 

Szeizmográf v. szizmográf (gör.), földrengés
jelző-készülék, 1. Földrengés. 

Szeizmogramm, 1. Földrengés. 
Szeizmokronográf (gör.), a földrengés-lökés 

beálltának időpontját jelző készülék. Rendesen 
valamely órát állít meg vagy indít el. Ilyen volt 
-a Lasaulx-féle, mely már nincs használatban. 

Szeizmológia (gör.), a. in. földrengéstan. L. 
Földrengés. 

Szeizmométer (gör.), földrengésjelző-készülék. 
IJ. Földrengés. 

Szeizmoszkóp (gör.), földrengésjelző-készülék. 
L. Földreiigés. 

Szeja (Zeja, Dzeja), az Amur 1159 km. hosszú 
bal mellékfolyója az orosz-szibíriai Amur kerü
letben. Ered a Sztanovoj-hegységben, Blagovjes-
csenszknél torkollik, hajózható 690 km.-nyire. 

Szejdi Ahmed pasa, 1. Ahmed. 2. 
Szejjidieh, tartomány a brit-keletafrikai protek-

turák területén az Umba és Tana folyók torko
lata között, 20,300 km2 területtel s mintegy 
190,000 lakossal. Három kerületre oszlik s a tar
tomány fővárosa Mombassza. 

Szejke, Székelyudvarhelyhez tartozó fürdő 
Udvarhely vm. udvarhelyi j.-ban; a Sóspatak 
völgyében számos forrás fakad, melyeknek kénes, 
égvényes, konyhasós vizét csúzos és köszvényes 
bajok ellen sikerrel használják; van két nagy 
hidegfürdőmedencéje és fürdőh&za. (Tr. E.) 

Szejm (Szemj), a Deszna 661 km. hosszú mel
lékfolyója Kurszk ós Csornigov volt orosz kor
mányzóságokba*!. 

Amely szú Sz alatt nincs ír 

Szejmen, avagy eredetibb kiejtéssel szegbán, 
perzsa eredetű török szó, jelentette eredetileg a 
szultán vadászebeinek felügyelőit, kik a janicsá
rok seregéhez tartoztak. Későbbi átvitt jelentése 
hóhér lett. Az előbbi jelentését őrizte meg a szó 
magyar átvétele is, a szemény, mely a török hó
dítás korabeli és a XVII. sz. íróinál is gyakrab
ban előfordul. 

Szék, 1. ülőbútor háttámlával. Ha kartámlája is 
van, akkor karosszék vagy zsöllye. Ezek az igazi 
bútorok (mobilimnok) és ennek megfelelően alakít
ják, hogy könnyűek legyenek, tehát hogy könnyű
szerrel elvihessük egyik helyről a másikra. Fő 
részük az ülés, ennek célszerű alakítására a leg
nagyobb gondot kell fordítani (párnázás, alakítása 
a testhez). A háttámla, de még a kartámla is az Ulé3 
folytatása. A lábak v. támasztók mellékesek, má
sodrendű függelékek, melyeket lefelé vékonyodva 
vagy állatok lábai után formálnak. L. Bútorok. 

2. Szék v. tetőszék, fedélszék, a szaruzatot alá
támasztó szerkezet, rnelyen a szaruzat mintegy 
ül. L. Fedélszerkezet. 

3. Szék orvosi értelemben, 1. Székelés. 
Szék, Erdélyben 1848 előtt a közigazgatási ke

rületek neve a székely- és szászföldön. Eredetileg 
a betelepedett nemzetségek szerint hét szék volt a 
székelyeknél és a szászoknál is. A legrégibb szé
kely székek: Maros-, Udvarhely-, Sepsi-, Kezdi-, 
Orbai- (ez a három utóbbi később Háromszék neve 
alatt egyesül), Csik-, Gyergyószék. A szász székek 
területe Szeben és a hozzá tartozó terület. 

Szék(Sic), nagyk. Szolnok-Doboka vm. szamos
újvári j.-ban, (i9io) 3717 magyar és román lak. 
Azelőtt Doboka vm. székhelye volt és taksás város, 
mely külön követet küldött az országgyűlésre ; 
1848. külön szabadcsapatja volt Bandi ref. espe
res vezetése alatt. A határában levő sóbányát, 
melyet már a rómaiak ismertek, most nem rníve-
lik. (Tr. R.) 

Székács v. székácsgalamb (állat), az örvös
galamb (Colámba pabonbus L.) népies neve. 

Székács 1. Aladár, közigazgatási biró,&. 3. fia 
szül. Budapesten 1872 júl. 21. Egyetemi tanulmá 
nyait a budapesti egyetemen, zenei tanulmányai 
az Országos m. kir. Zeneakadémián végezte. 
1894-ben a birói pályára lépett, 1912. Ítélőbíró 
lett a budapesti kir. ítélőtáblán. 1917-ben közigaz
gatási bíróvá nevezték ki, 1922. pedig a trianoni 
békeszerződés alapján eljáró vegyes döntőbíróság-
tagja lett. Jogi cikkei a jogi szaklapokban jelen
tek meg. Mintegy félszáz dalszerzeménye van, 
a magyar stílusú műdal fejlesztésén munkál
kodik. 

2. Sz. Elemér, gazda és gazdasági író, szül. 
Budapesten 1870 szept. 23. A magyaróvári gazda
sági akadémia elvégzése után 1892. gazdatiszt 
lett, 1915. jószágigazgató Árpádhalmon. 1906-bau 
kezdette meg a búzanemesitést (Sz.-búza), majd 
egyéb növények nemesítésével is foglalkozott. Az 
ő rendszere szerint nemesített búza olyan népszerű 
lett gazdakörökben, hogy a kisbirtokosok ma álta
lában más nemesített búzafajtákat is Sz.-búzának 
hívnak. Érdemeiért gazdasági főtanácsosi móltó
sággal tüntették ki. Cikkei 1892 óta gazdasági 
szaklapokban jelentek meg; önállóan megjelent 
müvei: Gyakorlati búzanemesítés (Budapesí 
eg, S alatt keresendői 
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1912); A bíiza magyar nemesítésének és az 
árpádhalmi nemesített búzák rövid ismertetése 
((iyoina 1915). Megalapította 1917. a Vetőinag-
neinesítő és értékesítő részvénytársaságot, amely
nek vezérigazgatója. 

3. Sz. Ferenc, kúriai biró s jogi író, Sz. 4. fia, 
szül. Pesten 1844 júl. 19., megli. Budapesten 
1901 dec. 17. 1872-ben budai törvényszéki biró, 
1883. nagyszebeni törvényszéki elnök, 1886. 
budapesti törvényszéki alelnök s mint ilyen a 
büntető osztály vezetője, 1891. kúriai biró lett. 
A szaklapokban megjelent számos cikkein felül 
önállóan megjel ent művei: A magyar büntető 
eljárás kézikönyve (Bpest 1881, 2. kiad. 1887); 
Kalauz az Országos Törvénytárhoz (u. o. 1892); 
Kendszeies mutató az igazságügybe vágó kor
mányrendeletekhez (u. o. 1894;. 

4. Sz. József, ág. hitv. evang. szuperintendens, 
iró, szül. Orosházán 1809 febr. 2., megh. Budapes
ten 1876 júl. 29. Már mint soproni tanuló foglal
kozott Kis János buzdítására irodalommal s költői 
kísérleteit beküldözte Kisfaludy Károly Aurorá
jába, hol a Költő című első műve meg is jelent 
az 1830-iki évfolyamban. Később, mint nevelő a 
Nikolies szerb családnál, megtanult szerbül is és 
szerb dalokat s a görög antológiából epigrammá
kat adott ki a Kassai Múzeumban. K közben 
annyira megkedvelte a szerb szerelmi dalokat és 
hősi énekeket, hogy azokból egész kötetre valót 
fordított, melyeket azután 1836. barátja Kimoss 
Endre adott ki Pesten. 1835 tavaszán Berlinbe 
ment, hol bölcsészet-doktori oklevelet nyert; 
azután nagyobb utat tett. Visszatérve a hazába, 
folytatta irodalmi munkásságát, 1839. a Kisfaludy-
Társaság tagjává avatta. A Kisfaludy-Társaság 
ülésein felolvasott s Évkönyveiben megjelent 
művei: A satiráról (Évk. III. köt. 1842); be
vezető beszédek Vajda Péterhez s Erdélyi János
hoz (Évk. IV. köt. 1844); Hogy lehet könnyen 
meggazdagodni? (szatíra, Évk. VI. köt. 1846); 
Új biblia (egy élelmes író levele kiadójához, 
Évk. új folyam II köt. 1869); Horatiusi ódák (Évk. 
X. köt. 1875); Eredetis Goethe-féle epigrammok 
(Evk. XI. köt. 1876); Plató lon-jának fordítása. 
1836-ban Pesten az újonnan alakult evang. ma
gyar egyház első papjává választották. Szónoki 
híre csakhamar elterjedt. Zay Károly gróf a két 
protestáns felekezet unióját, Fáy András pedig 
egy Pesten felállítandó egyesült protestáns fő
iskola eszméjét hozták szőnyegre; Kossuth Lajos 
ez indítványok érlelése cél jából a Protestáns Egy
házi és Iskolai Lap kiadását hozta indítványba s 
ennek szerkesztésére Sz.-ot és Török Pált szólí
totta fel; ezek 1842. csakugyan megindították a 
vállalatot s ezzel Sz. tevékenysége előtt egy új 
pálya nyilt meg: az egyházi íróé. A jeles lap 
az 1848 utáni elnyomatás idején megszűnt. 
1854-ben Török Pállal együtt adta ki a Protestáns 
lelkészi tárt, a gyakorlati lelkészet körében előfor
duló egyházi munkálatok gyűjteményét. 1859-ben 
a Thun-féle pátens ellenében ő is zászlót bontott 
s kiadta A magyarhoni ágostai s helvét hitvallású 
evangélikusok szabad vallásgyakorlatát biztosító 
törvények c. munkáját. A pátens visszavonása 
után 1860. az ev. bányakerület szuperintendessó 
választotta; a jenai egyetem teológiai doktor cím

mel ruházta fel. Már említett munkáin kívül írt 
több tankönyvet és imakönyvet is. 

Székás (Colibi), kisk. Alsó-Fehér vm. balázs
falvi j.-bau, (i9io) 313 román lak. (Tr. K.) 

Székásbesenyő (Besineu), kisk. Alsó-Fehér 
vm. balázsfalvi j-ban, (IMO) 725 román lak. (Tr. R.) 

Székásgyepü (Presaca de Secas), kisk. Alsó-
Fehér vm. kisenyedi j-ban, (1910) 769 román lak. 
(Tr. E.) 

Székásszabadja^O/ia&a), kisk. Alsó-Fehér vm. 
balázsfalvi j.-ban, (1010) 1419 román lak. (Tr. E.) 

Szókástóhát (Táu), kisk. Alsó-Fehér vm. ba
lázsfalvi j.-ban, (i9io) 990 román lak. (Tr. E.) 

Székásveresegyháza (Bosie de Secas), kisk. 
Alsó-Fehér vm. balázsfalvi j.-ban, (1910) 1143 ro
mán lak. (Tr. E.) 

Szekatúra (az olasz secco a. m. szárazból), 
unalmas időtöltés, kellemetlenség, kínzás, gyötrés. 

Szekció, 1. Sectio. 
Szekcső, a Tarcza 45 km. hosszú bal mellék

víze. Ered Sáros vm.-ben a Jávor-hegységben ós 
Eperjesen alul torkollik. 

Szekcsőalja (Siba), kisk. Sáros vm. bártfai 
j.-ban, (i9io) 439 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Székdúc, függőleges vagy ferde, többnyire 
16X1Ö cm. szelvényű fenyőfaoszlop, mely a sze
lemeneket alátámasztja. L. Fedélszerkezet-

Székel Balázs, XVI. sz.-beli zeneszerző, kinek 
a Hoffgreff-léle énekgyüjtoményben szintén ta
lálható egy dala, melyet 1546. Erdőd vára ostroma 
alkalmával írt. Bővebb adatok nincsenek életéről 
és működéséről. 

Székelés. A belek tartalmának természetes ki
ürítése. A végbólbe leszálló bólsártöniegek ingert 
gyakorolnak a végbél idegvégződéseire s erro tá
mad a székelés szükségének érzése s a végbél
záró izmok reflexes összehúzódása. A központi 
idegrendszerből kiinduló — gyakran szintén, 
reflextermészetű — gátlás a záróizomműködést 
megszünteti, s ekkor a belek mozgása, a hasprés 
működése és a végbólemeló izmok hatására a bél
tartalom távozik. A központi idegrendszer befo
lyása igen bonyolult; a reflexeket és az akarat 
hozzájárulását zavaró megbetegedések önkéntelen 
székürülóst, vagy a székelés elmaradását okoz
hatják. L. Bélmozgások, Székrekedés. 

Székely nép, 1. Székelyek eredete, Székelyföld 
Székely írás, Székely jog, Székely nemzetségek, 
Székely nyelvjárások, Frdély, Gyalogok, Lófö-
székelyek, Piondarii. 

Székely, kisk. Szabolcs vm. nyirbogdányi j.-ban, 
(1920) 950 magyar lak. 

Székely, 1, Ágoston, orvos, szakíró, szül. Buda
pesten 1864 jún. 5. Egyet. m. tanár, a budapesti 
Pasteur-intézet és kórház igazgatója, az Orvosi 
Hetilap szerkesztője. Mint az Orvosi könyvkiadó 
társulat titkára, ó szervezte a társulat e jelen
tékeny kiadóvállalatát. Müvei: A tüdövész gyógy
tana (1894, németül is); A vér baktériumölő ké
pessége (1896, pályadijat nyert); A vérsavóthe-
rapia (1898, Akadémiai jutalmat nyert); A hör
gők, a tüdő- és mellhártya betegségének orvos
lása (1903). 

2. Sz. Andor (dobai), festő, szül. Lőcsén 1877 
ápr. 16. A budapesti Mintarajziskoláoan kezdte 
tanulmányait, aztán Münchenben Hollósyhoz, 

Amely szó S» alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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Parisban a Julián-akadémiába járt, ahol egy 
évtizeden át olajfestményekkel és grafikai mun
kákkal vett részt a szalonok kiállításain. Ott vá
sárolta meg Nocturne c. művét a nantesi múzeum. 
1908-ban visszatért Budapestre, ahol 1911. meg
kapta a Nemzeti Szalon Törley-díját, a Műcsar
nokban pedig Román parasztudvar c. vízfestmé-
nyére 1909., Rue Mouffetard o. vizfestményére 
1913. megkapta az Esterházy-dí.jat. 

3. Sz. Arnold, zenetanár, szül. Budapesten 1877. 
Az Orsz. zeneakadémiát végezve, állami ösztöndíj
jal Berlinbe ment, majd több német városban hang
versenyezett. 1906-ban meghívták Budapestre a 
zeneművészeti főiskola tan Arának, s Chován Klí
mán távozása után őt bizták meg a zongora-tanár
képző vezetésével. 

4. Sz. Árpád (ádámosi), festő és grafikus, Sz. 
Bertalan fia, szül. Marschendorfban 'Csehország) 
1861 febr. 26., megh. Budapesten 1914 máj. 10. 
Atyján kívül 1891-ig a müncheni Willroider, attól 
fogva Budapesten Lotz Károly volt mestere, s 
résztvett a pannonhalmi freskók festésében is. 
Később Eauscher Lajos befolyása alatt egészen a 
grafikára, főképp a rézkarcra adta magát s ily 
müveire 1906. Milanóban díszoklevelet, a Nemzeti 
Szalonban második dijat kapott. A műegyetemen 
is tanított rajzot és ornamentikát. V. ö. Művészet, 
1914. 

5. Sz. Béla, volt népbiztos, szül. Budapesten 
1891. Tanulmányait a budapesti felsőkereske
delmi akadémián végezte, majd bankhivatalnok 
lett. 1918-ban, mikor Kun Béla megkezdte bolse
vista agitációját, csatlakozott a mozgalomhoz és 
ő maga is a legfóktelenebb agitációt fejtette ki. 
Ezért a Károlyi-kormány idején a többi bolsevista 
vezérekkel együtt fogságba került. A Károlyi
kormány és a bolsevisták megegyezése után he
lyettes pénzügyi népbiztos, majd pénzügyi nép
biztos lett. Hatásköréhez főleg a pénzintézeti tiszt
viselők bolsevista szellemben való megszervezése 
tartozott. A kommün bukása után Bécsbe mene
kült. 

6. Sz. Bertalan (ádámosi), festő, szül. Kolozs
várott 1835 máj. 8., megh. Mátyásföldön (Buda
pest mellett) 1910 aug. 21. Szülei a mérnöki pá
lyára szánták s Sz. 1850. beiratkozo't a bécsi 
politechnikumba, de a képzőművészeti akadémiát 
is látogatta, ahol Geiger és Eahl voltak a mesterei. 
Miután mérnöki tanulmányait abbahagyta és csa
ládja a pályacsere következtében megneheztelt, 
1856—59. Brassóban és Nagyszebenben cégérek 
festésével kellett magát fönntartania. Berres ama
tőr-festő figyelmessé lett tehetségére, beajánlotta 
a csehországi Aichelburg grófi családhoz, amely
nek számára Sz. egy sor arcképet festett. Itt meg
nősült s 1860. Münchenbe ment Piloty iskolájába, 
ahol megfestette II. Lajos holttestének megtalá
lását (Szépművészeti Múzeum; 1. a képmellék
letet), amellyel 1861. a pesti Műegylet kiállí
tásán feltűnést keltett. Ez évben megfestette 
Dobozi Mihályt (Szépműv. Múzeum). 1862-ben 
ezt a képet a székesfehérvári nők megvették a 
Magyar Nemzeti Múzeum számára. S'í.-t barátai 
hazahívták Pestre, de itt csak néhány arckép
megrendelést tudtak számára szerezni (Rosti Pál, 
br. Eötvös, Heckenast, a Fuchsok stb.); 1863-ban I 

némi államsegéllyel ismét Münchenben dolgozik,, 
ahol egyebek közt a régi bajor Nationalmuseum— 
ban megfesti VII. Károly császár menekülését 
(falkép, kartónja a kassai múzeumban). Régi vá
gyát teljesítve most beutazhatta Hollandiát s lát
hatta Parist. 1864-ben Münchenben s Pesten dol
gozott, itt festette meg a modori templom oltár
képét. Itthon letelepedve illusztrációkat is kezdett 
rajzolni (ezek többnyire a Vasárnapi Újságban és 
a lipcsei Illustrierte Zeitungban jelentek meg) s-
hozzáfogott magyar remekírók illusztrálásához is_ 
1866-ban Puchs Gusztáv megrendelésére festette 
a Mohácsi vész-t (Szépműv. Múzeum), a követ
kező évben az Efjri nők-et. 1869-ben rövid olasz
országi tanulmányútról visszatérve Petőfihez ra j 
zolt illusztrációkat, megfestette Eötvös József br.. 
arcképét és két oltárképet Nagybecskerek számára. 
Ezidötájt fogott hozzá V. László c. képe meg
festéséhez (Szépműv. Múzeum). 1871-ben arcképe
ken kívül A nő élete c. tuss-festmény-cikluson 
dolgozott s ekkor tanári katedrát kapott a Minta-
rajziskol'iban. Az Akadémia számára festett arc
képek (Kisfaludy K.. Toldy P., Tomori A.) 1872-
készültek el s ezidőben ismét történeti kép foglal
koztatja: Thököli Imre menekülése (Szépműv-
Múzeum). 1873-tól súlyt vet az akt-képekre is, 
ekkor keletkezik a Léda a hattyúval kompozíció^ 
3 változata, 1876. kezdi a Murányi Venu.? fes
tését s megfesti Pauler Tivadar, Pulszky Ferenc, 
Horváth t'bornok arcképét. Egyben dekoratív-
feladatokat is végzett: a Körönd egyik háza hom
lokzatára és a Mintarajziskolába díszítő alakokat
tervezett. 1879-ben Zrínyi kirohanásán kezdett 
dolgozni, ez 1883. megkapta az Ipolyi-dijat. Ez 
olajfestmények után a neki leginkább megfelelő
falfestési feladatokhoz is jutott. így 1883. festett 
a Deák-mauzoleumba négy allegor. alakot (tönkre
mentek, később mozaikmAsolattal pótolták), 1884-
a budavári Mátyás-templom számára üvegfest
mény-terveket s 1887. megkezdte a pécsi dóm 
freskóit (bef. 1889). Itt akkora sikert ért el, hogy 
rábízták a budavári Mátyás-templom falképeinek 
megfestését (18^0—96) s utána a kecskeméti város
háza freskóit. Miután Sz. e művekben a freskó • 
kitűnő mesterének bizonyult saz 1900. a Nemzeti 
Szalonban megnyílt gyűjteményes kiállítása nag.v 
sikerrel járt, hozzáfoghatott a vajdahunyadi vár-
freskóinak kartónjaihoz (1900—1902). Alig hogy e 
nagy rajzok, amelyekhez ezernyi tanulmányt ké
szített, elkészültek, kinevezték a Mintarajziskola 
igazgatójává. Néhány akt megfestése után Sz. új" 
falfestményekre kapott megrendelést a budavári-
Halászbástya árkádjai számára (befej. 1907). Sz.-t 
épp e falfestmények és a hozzájuk készített kar
tónok avatták a kompozíció kitűnő mesterévé ; e 
szűkszavú, szigorú, stilizáló müvek, amelyek év
tizedeken át foglalkoztatták s amelyekre rend
kívüli elméleti tudásának egész szerelményével 
készült fel, különálló helyet biztosítanak neki 
művészetünk történetében. V.ö. Rajzoktatás, 1910. 
Művészet, 1902. 

7. Sz. Ferenc, Jézustársasági atya, szül. Gyar
maton 1658 máj. 14., megh. Ungváron 1715 szept-
22. A teológiának ós filozófiának doktora, taní
totta a filozófiát Kassán, később Egerben és Nagy
szombatban, utoljára Kőszegen gimnáziumi igaz-
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gató. Müvei: Canon sinuuin, tangentiuin et secan-
tium ad partes radii 100,000, problernatibus tri-
gonometricis ampliflcatus (Nagyszombat 1694); 
Trias virorum illustrium de collegio Tyrnaviae 
<u. o. 1688); Gloriosa Belgrádi libertás (u. o. 
1689); Tacitus philosophicus (u. o. 1695). 

8. Sz. Ferenc, igazságügyi miniszter, szül. 
Szombathelyen 1842 márc. 11., ínegh. Budapesten 
1921 inárc. 17. Jogi tanulmányait Budapesten 
végezte. 1867-ben az igazságügyi minisztérium 
szervezésekor mint fogalmazó vállalt hivatalt, 
1871. főügyészi helyettessé, 1890. a Kúriához 
nevezték ki. 1897-ben az igazságügyi minisz
tériumban működött, 1900. budapesti főügyész, 
1902. koronaügyész lett. 1910-ben a Khuen-Héder-
váry-kormányban az igazságügyminiszteri tárcát 
vállalta és miniszter maradt a Lukács-kabinetben 
is, de 1913. lemondott, mert a választójog kiter
jesztésének kérdésében nem értett egyet a kor
mány többségével. Minisztersége alatt minden 
folyamatban levő kodifikációs munkát nagy erély-
lyel fejlesztett tovább, különös érdeme van a pol
gári perrendtartás érvényre emelésében. Tevé
keny részt vett az 1874. megalakult rabsegélyző 
egyesület szervezésében s annak egy évtizeden 
túl igazgatója és ügyvezető alelnöke s a budapesti 
unitárius egyháznak gondnoka volt. Jogi érteke
zései a Pesti Naplóban és a Magyar Igazságügy
ben jelentek meg. 

9. Sz. Ferenc, bankigazgató, közgazdasági író, 
szül. Alapon (Fejérm.) 1858 jan. 9. Mint bank
hivatalnokot 1892. az akkor alapított Belvárosi 
Takarékpénztár vezérigazgatójának, majd elnöké
nek választották. Ezenkívül alelnöke az Angol-
Magyar Banknak s elnöke több hazai pénzintézet
nek és iparvállalatnak. Alelnöke a Pesti Lloyd 
társulatnak, elnöke a Révai Testvérek irodalmi 
r.-t.-nak. 1910-ben m. kir. udv. tanácsosi címmel 
Tüntették ki. 1892-ben akadémiai pályadijat nyert 
Valutánk rendezése c. munkájával. Számos köz
gazdasági dolgozata közül kiváló a Pénzintéze
teink reformjáról írt műve. Munkatársa a Bors
szem Jankó élclapnak is, amelynek több népszerű 
alakját (Seiffensteiner Salamon, Mihaszna András) 
-ő teremtette meg. 

10. Sz. György, 1. Dózsa György. 
11. Sz. György, tanár, filozófiai író, szül. Kele

méren (Göinör vm.) 1866 júl. 23. Gimnáziumi 
tanár lett 1890. Nagykőrösön, majd Sárospatakon 
az akadémia filozófia-tanára, 1907. Budapesten 
az Erzsébet nőiskola tanára s egyetemi magán
tanár, 1919. a budapesti állami polgári isk. tanár
képző főiskola tanára. Önállóan megjelent müvei : 
Bürger költészete és hatása Csokonaira (Buda
pest 1888); Emlékeim, irodalmi és kritikai dolgo
zatok (Sárospatak 1897); A qiialitativ érzelmek 
psychologiája (u. o. 1897); Művészet és erkölcs 
(Budapest 1903); Lélektan (1909); Morálpeda
gógiaiproblémák (1913). 

12. Sz. Imre, zongoraművész és zeneszerző, 
szül. Mátyfalván (Ugocsa vm.) 1823 máj. 8., megh. 
Budapesten 1887-ben. 11 éves korában játszott 
először nyilvánosan Pesten. 1847-ben Parisban 
Reményivel nagy sikerrel hangversenyezett, on
nan Londonba ment és 1849. tért haza, hogy 
iészt vegyen a szabadságharcban. A világosi ka

tasztrófa után Reményivel ismét Londonba ment, 
1852. tért vissza hazájába s ekkor tűnt fel Honi 
emlékeim c. magyar ábrándjával. A nyolcvanas 
évek elején a Nemzeti zenede a legmagasabb zon-
gorakimüvelési osztály tanárává választotta és 
mint ilyen egész haláláig annak körében fejtett 
ki kiható tevékenységet. Sz. egyike volt a leg
termékenyebb magyar zeneíróknak. Műveivel új 
irányt adott a magyar zongorairodalomnak. 

13. Sz. István (benczédi), krónikaíró és refor
mátor, szül. Benczéden (Udvarhely vm.). 1529-ben 
mint szentferencrendi szerzetes iratkozott be a 
krakói egyetemre, honnét hazatérve, 1538. Szik
szón, 1544. Liszkán, 1548. ismét Szikszón hir
dette a hitújítás tanait. 1550-ben kassai, majd gönczi 
lelkész, hol még 1563. élt. Müvei közül különösen 
kettő a nevezetes. Az egyik: Glironica ez világnak 
jeles dolgairól (Krakó 1559), mely magyar nyel
ven első kísérlet az egyetemes történet terén; igaz, 
hogy csak a legegyszerűbb száraz krónikás mo
dorban. Másik műve Zsoltár könyv (u. o. 1548), 
mely a zsoltárok fordítása, némimagyarázatokkaí. 
Egyéb müvei: Kalendárium magyar nyelven 
(Krakó é. n.); Keresztyénség fundamentumáról 
váló tanúság (u. o. 1538, 3. kiad. 1546); Istenes 
énekek (1538). 

14. Sz. István, grafikus, 1. Páldi Székely. 
15. Sz. István, egyetemi tanár, prelátus, kano

nok, szül. Nagy-Váradon 1861 febr. 26. Teol. tanul
mányait Nagy-Váradon és Bécsben végezte, 1884. 
pappá szentelték. 1898-ban Budapesten egyetemi 
teol. tanár lett, 1908—1909. rektor volt. 1909-ben 
udvari tanácsosi címet kapott, 1915. pápai pre
látus s ugyanaz évben nagyváradi kanonok lett. 
A Magyar Tud. Akadémia tagja, az Aquinói szent 
Tamásról nevezett bölcseleti társaság elnöke, a 
Szent István Akadémia másodelnöke. Értekezé
sein kívül önállóan megjelent munkái: Az emberi 
nem kora és a Szentírás (Esztergom 1887); Az 
emberi nem régisége (Budapest 1899); A Szent
írás apológiája (Nagyvárad 1891); Erő és anyag 
(Budapest, 1894); Ösztön és ész (1897,2 köt.); Her-
nieneutica biblica(Freibourg Br. 1912); A Sibylla-
könyvek (Budapest 1907); A bibliakritika fökér-
dései (rektori beszéd 1908); Bibliotheca apocrypha 
(FribourgBr. 1913); A hegyibeszéd magyarázata 
(Budapest 1913); A kisázsiai János és művei 
(1916); Szent János apokalypsisa és a világtör
ténet (1917); A forradalmak és a keresztény po
litika (1921); Krisztus születési éve és a keresz
tény időszámítás (1922); Az apokáliptika a 
világirodalomban (akad. szókfoglaló, 1922); Az 
Ember tragédiájának történetbölcselete (1924). 
E Lexikonnak is munkatársa. 

16. Sz. János, horvát bán (1445—48), Hunyadi 
János unokaöccse; elesett a rigómezei ütközetben 
(1448 okt. 17.); emlékét a szerb-horvát népdalok 
őrzik, melyek Szekula Iván név alatt Hunyadi 
János oldalán végbevitt hőstetteit dicsőítik. 

17. Sz. János, politikus, szül. Nagyunyomban 
(Vas vm.) 1884 dec. 81. Az elemi iskolák elvég
zése után Szombathelyen szabóságot tanult; 1905. 
a fővárosban a keresztény-szocialista mozgalom 
egyik tevékeny munkása, 1910. a ker. szocialista 
szervezetek központi titkára lett s ez idő óta tel
jesen e mozgalomnak él. 1919-ben a Huszár-féle 
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•koalíciós kormányban államtitkár lett s 1920 
októberig a népjóléti és munkaügyi minisztérium
ban működött. Elnöke a keresztényszocialista 
szakszervezetek országos szövetségének és szer
kesztője több ker. szocialista szaklapnak. 

18. Sz. József, költő, szül. Debreczenben 1825 
márc. 1., megh. Budapesten 1895 szept. 16. Az 
1847-i országgyűlésen Szemere Bertalan mellett 
jurátuskodott, az ifjúság elnöke volt, ügyvédi 
oklevelet nyert, a szabadságharc alatt előbb fogal
mazó volt Szemere minisztériumában, azután a 
harctérre ment és századosságig emelkedett. A 
Bach-korszakban Pesten íróskodott, munkatársa 
volt a Pesti Naplónak, 1855-től fogva egy ideig 
Bécsben a Magyar Sajtónak; verseket, regénye
ket, publicisztikai cikkeket írt. Az 50-es és 60-as 
évek írói csoportjának egyik jellegzetes alakja 
volt. Élemedett korában Pest vármegye levéltár
noka volt, akkor mint Író leginkább történeti ada
tok közzétételével foglalkozott. Verses kötetei: 
.Szeszélydalok (Pest 1853); Kalárisok (u. o. 1855). 

19. &. Mózes (siménfalvi), hadvezér, erdélyi 
fejedelem. Az 1550-es években született állítólag 
Székelyudvarhelyen. Kora ifjúságában mint egy
szerű lófő-székely család tagja, sókereskedés-
sel foglalkozott. De csakhamar katonának csapott 
ftel Báthory István hadseregébe. Bátorságának 
•első bizonyságát Báthory Istvánnak Békés Gás
pár elleni harcában adta 1575 júl. 7., amikor Rad-
nótnál, kardját szájába fogva, átúszott a Maroson 
és az ellenséges tábor egy emberét személyes via
dalban levágta. B vakmerőségéért a fejedelem 
testőrei és egy székely dandár vezérévé tette, 
kiknek élén két nap múlva ő kezdte meg a szent
páli csatát. 1580-ban az időközben lengyel királlyá 
választott Báthory Istvánhoz ment ki Lengyel
országba, hova «egy ember füle elvágásáért buj-
dosott». Báthorynak az oroszok elleni hadjára
taiban mint gyalogsági parancsnok vett részt. 
Majd onnan is menekülnie kellett. Haza jött s itt 
a sófalvi sóbánya kamaraispánja lett. Báthory 
Zsigmond fejedelem előtt, bár vallására nézve 
unitárius volt, csakhamar nagy kegyre tett szert 
s tölo annyi birtokot nyert, hogy 1591 óta Erdély 
«nagyságosai» vagyis főurai közé számíttatott. 
Miután Báthory Zsigmond Rudolf császár javára 
•a fejedelemségről lemondott, előbb Báthory Endre 
mellett küzdött Mihály oláh vajda ellen, majd 
amikor a vajda Rudolf megbízásából átveszi Er
dély kormányát, ennek lett vezérévé. Midőn aztán 
Mihály vajda rémuralmát megkezdette, ő támadt 
lel ellene legelőször s arra törekedett, hogy ismét 
Báthory Zsigmond legyen fejedelemmé. Báthory 
Zsigmond azonban 1601. a goroszlói ütközetben 
végkép megbukván, Sz. a jezsuita-ellenes, haza
fias párt élére állott, mely a német barátságtól 
semmi jót nem várt. A szabad fejedelemválasztás 
jogát védve, Bástával mérte össze fegyverét, de 
«z 1602. Gyulafehérvár mellett megverte. Ezután 
a török támogatását kieszközölvén, nem hajtott 
Básta Ígéreteire, ki is végtére a medgyesi ország
gyűlésen száműzöttnek nyilváníttatta és javait a 
kincstár részére elkoboztatta. E miatt 1603. Sz. 
az elégedetlenek élére állván, a temesvári basa 
segítségével kikergette Erdélyből Básta csapa
tait. S ugyanakkor III. Mohammed szultántól 

Székelyandrásfalva 

athnamét s az erdélyi fejedelemség jelvényeit 
nyervén, 1603. áldozócsütörtökön Erdély fejedel
mévé kiáltották ki. Ekkor, szerencséje tetőpont
ján, Rudolf császár is hajlandó lett a békére s Sz. 
fejedelemségének elismerésére. Midőn azonban 
Rádul oláh vajda a sokáig halogatott segítséget 
Bástának megadta, újra kitört a harc, melvben 
Sz. 1603 júl. 17. Brassó mellett elesett. Fejét le
vágták, Rádul vajda sátra előtt karóba huzattá, 
onnan Brassóba vitte s a kutyáknak vetette, míg
nem Weiss Mihály brassói biró saját kertjében el
temettette. A brassói Európa-szálló éttermében 
márványtábla jelöli, hogy ott volt elásva, ahol 
most a vendéglő áll. Életrajzát megírta Vass 
Miklós (Budapest 1897). 

20. Sz. Sámuel, hírlapíró, szül. Sziliben (So
mogy vm.) 1857 jul. 3. Tanulmányait Budapesten 
és Parisban végezvén, ez utóbbi helyen munka
társa lett az Agence Libre, majd az Agence 
Dalziel távirati ügynökségnek. 1889-ben meg
alapította a Párisi Magyar Értesítőt s egyszer
smind levelezője volt a Budapesti Hírlapnak. 
1892-ben, mikor Mohrenheim párisi orosz nagy
követet leleplezte, mint a Panama-botrány egyik 
főrészesét, a francia kormány letartóztatta, majd 
kiutasította Franciaországból. Ekkor Londonba 
ment. 1894-ben visszatért Budapestre s megala
pította a Politikai fíetiszemlét. 1904-ben Ame
rikába ment s ott működött mint hírlapíró 1906-ig, 
amikor visszatért Budapestre és ismét átvette a 
Politikai Hetiszemle szerkesztését, amelytől 1921. 
megvált. Hadtörténelmi tanulmányokat irt a 
Ludovika-Akadémia Közlönyébe ós tanulmányt 
Brodarichról a Történelmi Tárba. Önállóan megje
lent: Felelős-e a zsidóság az ország romlásáért? 
(Budapest 1919). 

21. Sz. Sándor (aranyasrúkosi), unit. szuper
intendens és epikus költő, szül. Kaálban (Maros
szék) 1797 szept. 13., megh. Marosszentkirályon 
1854 jan. 27. Tanulmányait Kolozsvárt és Bécs
ben befejezve Tordán lelkészkedett, majd ugyan
ott tanár s 1832. a kolozsvári főiskolán igazgató 
lett, 1838. az unit. egyház főjegyzője, 1845. szu
perintendense. Irt több lírai költeményt s eposzo
kat versben és prózában (egy részük kiadat
lan), közöttük az egyetlen jelentős ifjúkori műve, 
A székelyek Erdélyben c. 3 énekes kis eposz 
(megj. a Hebe c. zsebkönyvben 1823), ez sem 
esztétikai értéke miatt, hanem mert irodalmunk
ban mondai tárgya,hexameteres formája s a benne 
szerepeltetett mitológia (Haddur, mint a ma
gyarok főistene, s Nemere, mint a gonosz meg
testesítője) által az első enemü teljes eposz, Vö
rösmarty Zalán futása c. eposzának nemcsak 
elődje, hanem ösztönzője is. Űjra kiadta bevezető 
életrajz kíséretében Heinrich Gusztáv (Régi M. 
könyvtár, 1897). 

22. Sz. Sándor, Nuszbek Sándor (1. o.) írói 
álneve. 

Székelyabod (Abud), kisk. Maros-Torda vm. 
nyárádszeredai j.-ban, (IMO) 516 magyar lak., a 
Havad patak mellett, erdős határral, melyben só-
telepek és sósforrások vannak. (Tr. R.) 

Székelyandrásfalva (Sacel), kisk. Udvarhely 
vm. székelykereszturi j.-ban, (i9io) 418 román, 
magyar és cigány lak. (Tr. R.) 

Rémi Nagy Lexikona XVII. fcöí. 29 
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Székely-bánja volt gúnyneve a háromszéki 
várhegyi várnak, melyet János Zsigmond 1562. 
a székelyek féken tartására építtetett, miután a 
régi kiváltságaik visszaszerzésére fegyvert fo
gott székely felkelést elnyomta. E gúnynév ok
levelekben nem használtatott. Várhegy volt a 
hivatalos neve, fejedelmi uradalommal körü
lötte, várnagyok és kapitányok igazgatása alatt. 
1599-ben Mihály oláh vajda beütésekor a mellé 
állott székelyek lerombolták. Az 1600-iki lécfalvi 
országgyűlés elrendelte, hogy a háromszéki és 
csíki székelyek újra felépítsék, de ezt nem haj
tották végre. L. még Székelytámadt. 

Székelybere (Bereni), kisk. Maros-Torda vm. 
nyárádszeredai j.-ban, (1910) 456 magyar lak. 
<Tr. R.) 

Szókelybetlen falva (Betlean), kisk. Udvar
hely vm. udvarhelyi j.-ban, (1910) 900 magyar lak. 
(Tr. R.) 

Székelybós (Bozeni), kisk. Maros-Torda vm. 
marosi felső j.-ban, (1910) 251 magyar lakossal. 
<Tr. R.) 

Szókelybő (Beu), kisk. Maros-Torda vm. nyá
rádszeredai j.-ban, (i9io) 238 magyar lakossal. 
Tr. E.) 

Székelycsóka (Corbesti), kisk. Maros-Torda 
vm. marosi alsó j.-ban,*' (1910) 513 magyar lak. 
(Tr. R.) 

Székelydálya (Daia secuiascá), kisk. Udvar
hely vm. homoródi j.-ban, (1910) 604 magyar lak. 
Nevét azon Dúlja nevű székely rabonbántól nyer
hette, kit a csiki krónika a későbbi székely rabon
bánok között említ. 1309-ben Dália név alatt for
dul elő. Régi XIV. sz.-beli templomának szentélyé
ben nevezetes freskófestmények vannak. (Tr. R.) 

Székelyderzs (Dárjiu), kisk. Udvarhely vm. 
udvarhelyi j.-ban, (1910) 1390 magyar lak. Gót 
stilü megerősített unitárius templomában 1419-ből 
való falfestmények vannak. Bástyatornya a XV. 
sz.-ból való. Hajdan számos előkelő magyar család 
(báró Apor, báró Diószeghy, báró Kemény stb.) bir
toka volt. V. ö. Orbán Balázs, A Székelyföld le
írása. Budapest 1868, I. k. 180. (Tr. R.) 

Székelydobó (Dobeni), kisk. Udvarhely vm. 
udvarhelyi j.-ban, (1910) 773 magyar lakossal. 
(Tr. R.) 

Székelyek eredete. Egy 1221. évi krónika sze
rint a székelyek attól a 3000 harcostól származtak, 
akik a Krimliild-csatából menekülve, Csigle me
zejére vonultak s ott magukat nem hunnak, ha
nem szíköl-nek (sicul), azaz székely-nek nevezték. 
A hunnok többi maradványa Csabával Görög
országba (Bizáncba), innen pedig Szkithiába költö
zött, hol Csaba idegen nőt vett el feleségül. Ano
nymus szerint a székelyek egykor Attila király 
népei voltak. A kalandosnak tetsző Csaba-mondát 
nem fogadta el. Elemeit a honfoglaló Zuard törté
netébe szőtte be, mert róla állítja, hogy Görög
országba megy és ott idegen nőt vesz feleségül. 
A monda egyéb törmelékeit szintén önkényesen 
használta fel. 

A régi történetírás, mely csak a nemzeti kró
nikák naiv szövegét ismerte, a mondának teljes 
mértékben hitelt adott. A közfelfogás ellen 1725. 
Fasching Ferenc jezsuita emelte fel először sza
rvát. A kis nép több százados fennmaradása szerinte 

merő képtelenség. Stilting János 1747. már azt 
vitatta, hogy ez a nép besenyő töredék. Timon-
Sámuel azzal az érdekes adattal állt elő, hogy 
Regéczen (Abauj vm.) az erdőkerülőket szintén 
székelyeknek nevezik. Az újabb irodalomban Hun-
falvy Pál szerint a székelyek kitelepített magyar 
határőrök voltak. E felfogás ellen és mellett töb
ben foglaltak állást. A krónikák Szabó Károlyban 
találtak lelkes védőre. Tagányi és a porosz 
Meitzen az agrárviszonyokból azt olvasta ki, 
hogy a székelység, különösen a csiki, gyergyói és 
a háromszéki rész volt Erdélyben az első foglaló. 

II. Ulászló 1499-iki kiváltságlevele szerint, ha 
a király kelet felé vezet hadat, akkor az egész 
székely katonaság kötelezve van arra, hogy a fel
ség serege előtt járjon, visszajövet pedig a ki
rályi sereg mögött. Ha viszont a kötelesség észak
nak vagy délnek szólítaná őket, ugyanígy csak a 
fele, nyugatnak pedig csak a tizede tartozik szol
gálatot teljesíteni. Mikor a király személyesen 
nincs jelen, az arányszám felére száll. Erdély vé
delmére pedig bármily pillanatban kötelesek «a 
lehető legjobban fölfegyverkezve fölkelni, amint 
eddig is szokásban volt, sőt tartoznak a haza vé-
delmezésére folytonosan őrködni, amiért azok a 
székelyek minden adózás v. bármi más flzetós alól 
föl vannak mentve és mint igazi nemesek Ma
gyarország dicső királyai által nemesi kiváltság
ban részesíttettek». Eddig tehát határőrök voltak 
s előőrsi szolgálatot teljesítettek. A körösvidéki 
székely előőrsök Anonymus szerint már a hon
foglaláskor a bihari kozárok felé kalauzolták a 
honfoglaló magyarokat. Konstantinos császár 
szerint pedig a kabarok azok, akik a kozárok biro
dalmából csatlakoztak a magyarokhoz s a hábo
rúban mindig a magyarok előtt jártak. A széke
lyek legrégibb története amellett bizonyít, hogy 
hozzánk csatlakozó s előőrsi, határőri szerepre 
alkalmazott őseik nem magyarok, hanem meg
hódolt idegenek (Karácsonyi szerint részben gepi
dák) voltak. 

Hogy melyik lehetett ez a nép, a név segítségé
vel tudjuk eldönteni. Oklevéltári adatok szerint 
a XVI—XVIII. sz.-beli abaúji és zempléni erdő
őröket székelyeknek nevezték. A munkácsi vár 
XVII. sz.-beli összeírásában az őrségre berendelt 
jobbágyok szintén székelyeknek neveztettek és 
az ú. n. székelységet szolgálták. A foglalkozást 
jelentő név értelme ekkor már elhomályosult, de 
a hagyományos alkalmazás még mindig jelezte, 
hogy valamikor az őrködés fogalmát fejezték ki 
vele. A név értelme « székhez tartozó,széken lakó», 
azaz végbeli, határőr. A név csakis a kozár ka-
kabaroktól származhatik, akik szintén törökök és 
a velük rokon besenyőket megelőzve szintén elő
őrsök, azaz határőrök voltak. Kabar törzsnevük
nek a hagyományban és a helynevekben nem ma
radt nyoma, ami szintén amellett bizonyít, hogy 
ez a nyolcadik törzs volt az, mely a hagyomány 
szerint nem eredeti, hanem más néven nevezte
tett székelynek. 

A foglalás után megállapított határ a mainál 
(1. Székelyföld) jóval szűkebb kiterjedésű volt. 
Ott, ahol kevesebb rázkódásnak volt kitéve az el 
helyezkedő népelem, körülbelül összeesik a tör
zsekből keletkezett tájnyelvek mai határvonalai-
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val. Keleten ez a vonal a bihari hegyek lankái 
közt vonult el. Ha tehát Anonymus ide helyezte a 
kozárok és a velük azonos székelyek zömét: vilá
gosan amellett tanúskodik, hogy a hagyomány 
alapján elég jól volt értesülve. Minden jel arra mu
tat, hogy e tájon volt a nemzeti krónikák Csigle-
mezeje is. A székelyek nyelve szintén amellett 
bizonyít, hogy a megmagyarosodás ezen a keleti 
vonalon ment végbe. A kivándorlás nem egy
szerre történt. Először, midőn az ősi földközösség 
még teljesen érvényben volt, a keleti ág telepe
dett le, s utána a nyugati ág csak a XI. sz. végén, 
vagy a XII. sz. elején következhetett. Az első 
csakis 1003 tájára tehető, mert Sz. István ekkor 
győzte le Gyulát s birtoka bekebelezésével feles
legessé tette a régi északkeleti végek további őr
zését. Vannak oklevelek, amelyek szerint őket az 
eltűnt határok őrzése helyett a királyi erdők őr
zésére alkalmazták. 

A végeredmény a krónikákban fennmaradt 
monda figyelőmbe vétele és helyes értelmezése 
mellett is az marad, hogy az a megmagyarosodott 
idegen fajú nép, mely határőrt jelentő székely né-
ven s a névnek megfelelő történelmi szerepben 
külön nemzetiség gyanánt megmaradt, a török 
kozárságtól elszakadt s velünk együtt letelepe
dett kabar törzzsel azonos. 

Ezzel szemben ujabban más elmélet is merült 
föl, amelynek főképviselője dr. Erdélyi László. 
Szerinte az Arpádkori társadalom osztályainak 
ismerete adja meg főképpen e sokat vitatott kér
dés biztos megoldását. B társadalmi osztályokra 
nézve pedig igen fontos új megállapítás az (v. 
ö. Erdélyi, A tizenkét legkritikusabb kérdés, 
Budapest 1917), hogy a királyi várak őrei (civis = 
civilis eastrensis) s ezek tiszti osztálya, a királyi 
várjobbágyok (ioubagiones)hadifoglyok, kiket Ár
pád és örökös fejedelmi családjának uralkodói v. 
ezek tisztjei, csapatai ejtettek foglyul a háborúk
ban. Legkésőbbiek a bolgár Nis vidékéről 1183. ho
zott oláhok, betelepítve a szebeni ispánságK.-i szé
lén, Kerc vidékén és az Almás-Kapus völgyben 
Gyeló (Gyaló, Gyalu) váránál. Nagyon jól ismert 
hadifoglyok a XI. sz.-ban az 1068. évi bolgár-
fehérvári (belgrádi) harcokban soproni várőr-
zászlóaljtól ejtett besenyő hadifoglyok, az 1080— 
1090 közt ugyanazon vidéken elfogott izmaelita-
muzulman (muzurman - buzurman - böszörmény) 
török íjászok vagy lövészek s az 1091-ben elfo
gott kunok, kiket Oroszország nyugati szélein 
poloveoknak (alföldiek), nálunk a Mátra és Ko
márom közt palócoknak neveztek el. A kunok Ano
nymus szerint Komárom várnak, az izmaeliták 
Pestvárnak szolgálnak J/s részben s 1/s részben 
a vár ispánjának, tehát épp úgy, mint a többi 
szabados várőr Kálmán király s elődeinek tör
vényei szerint. Anonymus műve megbecsülhetet
len forrás, mint Magyarország 1200-ba illő leg
régibb föld- és néprajza. Belőle látjuk, hogy a ku
nok és izm aeliták csakugyan szabados várőrök, bár 
ő máskülönben szabad, önkéntes jövevényeknek 
vélte őket; belőle látjuk, hogy vannak már szabad 
oláh telepesek a Temes-vidéken bolgár kenézek
kel, vagyis telepítőkkel, ami nem régi beköltözést 
jelent, nem régibbet az 1166. évi Mánuel-féle 
görög-oláli betörésnél. Abihari Mónmarőt hét barát

nőjében és kazár feleségében, végül Árpáddal való 
békés megegyezésében és vőtársi szerepében a ka-
zax-kabar honfoglalók bihari lakóhelyét árulja el. 
— Ebben a néprajzi és társadalmi keretben kell 
megtalálnunk a székelyek eredetét. Anonymus az 
első író, ki a székelyeknek Attila népéből való 
eredetét mint közismert (igric) hagyományt em
líti s lakóhlyükre nézve csak annyit mond, hogy 
a (szentesi) Kórógy-értől K.-re van a tömeges 
lakóhelyük s készek Biharvár ellen harcolni, ami 
vagy erdélyi tartózkodásukat jelenti, vagy in
kább biharmegyei, megtelepedésüket magyarázza. 
Ezen 1200 körüli adatnál régibb ismeretünk a 
székelyekről a Képes-Krónika alapján az, hogy a 
trencséni országhatáron túl «hitvány» vagyis 
könnyű fegyverzetű, nem páncélos lovasokként 
portyáztál: a székelyek és besenyők 1116. a cseh 
lovagok ellen, a lajtai-mosoni határon túl pedig 
ugyanazok az osztrák lovagok elől hátráltak 
meg, utat nyitva a magyar páncélos had diadalá
nak 1146. Az egész magyar történetben nincs 
teljesebb, jobb történeti analógia, mint a rende
sen együtt, egyforma K.-i törökös taktikával ka
tonáskodó besenyőké és székelyeké. A besenyő 
hadifogoly, szabados várőr, K.-i szomszéd török 
népből való, neve népnév, nemzetnév. Mindezt 
elmondhatjuk a székelyről: hadifogoly, szabados 
kir. várőr, keleti szomszéd török népből való. 
A székely tehát nem foglalkozást, határőrt, fa
vágótjelent, nem is helynévből képzett «szék-eli» 
(v. ö. Érdő-eli = Erdély, de sohasem Erdöly, úgy, 
mint széköly!) vagyis belsőn túli (v. ö. tojás széke, 
belseje), hanem oly nemzetnév, mint a besenyő. 
Bizonyos, hogy 1116 előtt került Magyarországba 
várőrnek, hadifogolyként. Melyik keleti szom
széd népből? Más keléti törökös taktikája szom
szédja a magyarnak Etelköz óta a tatárjárá
sig nem volt más. mint a bolgár. Karácsonyi gepi
dáira, germánjaira épp ügy nem gondolhatunk 
komolyan, mint «szekáló» tót favágóira. A szé
kelyek frank és szláv-katolikus nyelvi hatáso
kon együtt mentek át a magyarokkal a Duna-
melléken, Pannon'óbin. Sehol másutt, főleg ha
társzélen, egy tömegben a székely nép meg nem 
tanulta volna a magyar nyelv összes fő (ö-ző, 
e-ző és kettőshangzós) tájszólásait s el nem felej
tette volna végképp a saját ősi nyelvét. Á szé
kelyek személy-, hely-, dűlő stb. nevei csaknem 
mind megvoltak a dunántúliak Árpád-kori nevei
ben a legrégibb oklevelek tanúskodása szerint. 
Hogy a székely szabados állapotú királyi várőr, 
tehát az Árpád-fejedelmek hadifoglya, ez kitűnik 
egy 1217. évi adatból a Váradi Regestrumban.mely 
szerint Biuarvár «Széköly-száz» nevű száznagy
ságának várőrei (civiles, castrenses) Ebej stb. 
faluból a bírájuk, ispánjuk előtt azzal támadták 
(impecierunt!) meg Deöst, hogy ő közéjük való; 
ez pedig azzal védekezett, hogy ő szabad ember. 
Tehát e szókelyszázad vitézei nem voltak szaba
dok, hanem hadifoglyok. Ilyenek voltak a bara
nyavári ispánhoz tartozó vágyi- székelyek szá
zada és lövészei is, mert jutalmul őket IV. Béla 
és V. István a tatárjárás után szabados várörök
ből szabad szerviensekké, hűbéres páncélos ren
des vitézekké, lovagokká tették, akik csakhamar 
fölvették és hivatalosan is elnyerték a «nemes» 
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(kiváló nembeli, régebben főtiszti) címet. — Min
den képzelödéstől menten, logikus kritikával, a 
kizárás módszerével a székelyek eredetére csak 
egyetlen megoldásunk marad: a bolgár eredet. 
A bolgárok ellen pedig a nagy bolgármészárlás, 
a bolgárok nagy elgyüngítése, «Bolgárölő» Vaszil 
(Bazil, Vazil) görög császár híres ideje után so
káig nincs szükség harcra, 1020 előtt pedig Árpád 
családjának csak a honfoglalás előtti években 
volt ismeretesebb háborúja Etelközből, 894 táján. 
Tizenhárom évvel utóbb Dsajháni arab-perzsa 
földrajzíró, majd Ibn Eoszte azt írják, hogy a 
magyarok szomszédjai a bolgárok és az eszege
tek, kik szintén bolgárok. Ezt az eszegel nevet 
többféleképpen olvassák a szaktudósok, a helyet 
is többféleképpen értelmezik, de az eltérő olvasá
sok (szikii, szekil stb.) csak még közelebb hozzák 
e nevet a székely névhez. így a kizáró negatív 
módszer mellett, amely kidobálja a többi lehető
ségeket és csak a bolgár-hunn eredetet tudja meg
tartani, megkapjuk a legszebb pozitív bizonyíté
kot is, a székely nemzetnek kiirthatatlan ősi hunn 
hagyományával tökéletesen összhangzó és a szé
kely név eredetijét is megadó nevét: az eszegel, 
szekil népnek, mint a legnevezetesebb hunn-bol-
gár törzsnek etelközi nevét. — A székelyeredet 
másik főkérdése az: mikor jutottak a székelyek 
Erdélybe és különösen az ismert Székely-földre, 
a székely székekbe ? Valamint a baranyai és 
bihari székelyek eredetére a besenyő hasonlat s a 
kir. várőrök általános szabados állapota ós hadi
fogoly eredete a döntő, úgy a székelyföldi erdélyi 
székelyek eredetére nézve főleg két tény fontos: 
1. hogy az erdélyi Székelyföldön nincs Sebős, 
Orbó, Kezd, Telegd, hanem ez utóbbi Bihar
megyére, az előbbi három pedig az 1224. évi szász 
kiváltságlevélben említett szebenmegyei székely 
Sebős és Daróc falvak vidékére vezeti vissza az 
1231-től ismert kezdi, azután a sebösi vagy sepsi, 
az aranyosi (kezdi), a telegdi-udvarhelyi s az 
1396-tól ismert orbai székelyek eredetét; 2. hogy 
a marosi székely szék hat nembeli huszonnégy 
székháza tökéletesen oly jogokat gyakorol, mint 
az erdélyi oláhok kenézei és a szász soltészok, 
kik örökös joggal bírják az őseiktől telepített fal
vak falunagyságát vagyis gazdasági és bírói tiszt
ségét, ezt el is oszthatják, eladhatják, leányukra 
is hagyhatják, ki aztán a férjével helyettesitteti 
magát, stb. 8 éppen ezen örökös falunagyok és 
székbírák, székhadnagyok kapták meg a nemes 
címet a székelyeknél épp úgy, mint a szászoknál 
és oláhoknál. Ezen szász és oláh analógiából kö
vetkezik, hogy a marosi székben leginkább ismert, 
de a többi székely székekben is megvolt magán
jogi örökös falunagyság, székbíróság és székhad
nagyság (primipilusság 1473-ig, azután primor-
ság) intézménye, nemei és ágházai kétségtelenül 
igazolják a Székelyföld oly kései telepítéseit, 
aminő az oláh kenézek és szász soltészok telepí
tései. S a XIII. sz.-ban már minden jogi ügyet 
írásba foglalni köteles oklevelek bősége a kezdi 
székelyeket legelőször 1231., a sebösieket (sepsie-
ket) 1252., az aranyosi, marosnyárádi és telegdi-
ud\*arhelyieket 1257—72 között, a csikieket csak 
az Anjoukorban 1824., az orbai, gyergyai és ká-
szoni székolyeket csak Zsigmond uralma kezde

tén 1397 táján említi először, s egyetlen székely 
szék (törvényszéki járás, kerület) emléke sem 
régibb ez utolsó évnél. A sepsi, kezdi stb. völ
gyek telepítésének idejére rávilágít még az a 
tény is, hogy a legdélkeletibb szép és termékeny 
erdélyi völgy, a Barcaság 1211. úgy kerül a 
német lovagrend kezébe telepítés végett, mint 
lakatlan vidék ós 1225-ig marad a lovagrend 
vezetése, fegyvere alatt. Addig a Barcaságtól 
ÉK.-re fekvő hegyesebb, erdősebb vidék, a ké
sőbbi Három Szék (a sepsi, kezdi, orbai) a zordon 
Nemere-szél útjában bizonyára még lakatlanabb. 
Nem is voltak arra utak. A besenyők és kunok 
betörései Magyarországba a radnai-borgói Sza
mosvölgyön ós Meszesi-kapun át, egyszer a Vas
kapu felől történtek, csak 1241. látjuk a tatárbetö
rést a Barcaság déli szorosán, a türcsvári szoro
son át s az Anjou-kor közepén kezdenek a tatárok 
be-betörni a csiki szorosokba ós a székelyek ki
járni tatárföldre. Ezen adatok figyelembevételével 
egész biztosan felelhetünk a székelyek erdélyi 
megtelepedésének kérdésére. A székelyek és be
senyők 1150 táján mint a cibin-burgi (szeben-
vári) kir. ispán katonasága, várőrsége vonultak 
be Erdély legdélibb részébe, a Marostól D.-re el
terülő Cibiu-, Olt- és Küküllő-mellóki rengeteg 
erdőségekbe, hogy rendet tartsanak az oda meg
hívott, befogadott erdőirtó moseli frank parasz
tok, teutschok közt («teutonici», 1230 tájától az 
északnémeti Sachsen-spiegel c. német jogkönyv 
átvételéről és szász szokásainak emlegetéséről 
elnevezve : «saxones»). Mikor ezek hetvenöt év 
múlva elsírták a kir. ispánok részéről való el
nyomatásukat II. András királynak s megkap
ták az önkormányzatot az egész szebeni ispán
ságra, mely ezentúl magába foglalta a «Váras-tól 
Baráltig» terjedő földet, beleértve a székelyek 
sebösi és daróci földjét is Küküllőmegye DK.-i 
részén; mikor így a székely katonaság a néme
tek számára fölöslegessé vált, sőt talán gyűlöletes 
volt ós fölismerte az elnémetesítés veszedelmét; 
mikor éppen a Barcaság megszabadult yaskezü 
uraitól, a német lovagoktól és telepeseik példája 
a telepítés keleti-északi folytatására csábította a 
székelyeket: akkor kerekedtek föl a székelyek és 
kezdtek áttelepedni a (mai Szász-) Sebesről a 
sebösi vagy sepsi, a küküllei (Szász-) Kézdről a 
kezdi új Székelyföldre (1225—1231) stb. 

Irodalom. Fasching P., Vetus et nova Dacia, 1725; 
Timon S., Imago novae Hungáriáé, Kassa 1734; Imago 
antiquae Hungáriáé, Wien 1754; Additamentum ad Imagi-
nes; Stilting J., Vita Sancti Stepliani, 1747: Pray Gy., 
Annales veteres Huunorum, Avarorum et Hungarorum, 
Wien 1761; Dissertationes uist. criticae annales veteres, 
u. o. 1775; Sohlözer A. L., Kritische Sammlungen zur 
Gescbichte der Beutschen in Siebenbürgen, Göttingen 1795 ; 
Engel J. K., Supplementa ad Vindicias Anonymi Cornide-
sianas, Buda 1802; Geschichte des Ungarischen Reichs, 
Wien 1834; Kállay Ferenc, A nemes székely nemzet ere
detéről, 1829; Fejér György, De avitis Hungarorum, 1830; 
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János, A székely névről, Arad 1890; Horvát István, A szé
kely nemzet nyelvéről, Tudományos Gyűjt., 1874, I. köt., 
Hunfalvy Pál, Magyarország etnográfiája, Budapest, 1876; 
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A székelyek, u. O. 18S0: A székelykérdeshez. Századok 
1881: A magvar krónikák és a Sz.-röl, u. o. 1890; Az 
oláhok története. Budapest 1894, I. kötet, 220—240. old.; 
Huszka József, Székely ház. 1895 ; Iraecs Jákó, A székely 
nemzet eredetéről, Gyulafehérvár, Füzetek, 1861. I., 1862. 
n. ; Jakab Elek, Székely telepek; Magyarországon, Száza
dok 1896 ; Lehoczky Tivadar, Ujabb adatok a «székely» 
név eredeti értelméhez, Etnographia 1897, VIII., 8. füzet; 
Marczali, A Sz.-röl, Bndapesti Szemle 1881, XV. köt., 49. 
sz.; Meitzen, Znr Agrargeschichte Ungarns und Sieben-
hürgens, Korrespondenzblatt d. Vereins iur Siebenbür-
gische Landeskur.de; Nagy Géza, számos értekezése a Szé
kely Nemzetben (1884—9) ; Nagy János, A székelyek 
scy'tha-hunn eredetüsége s az ellenvélemények, Kolozs
vár 1879; Obermüller Vilmos, Die Herkunft der Sekler, 
"Wien 1872; Orbán Balázs, a székelyek f származásáról és 
intézményeiről (akadémiai Tőrt. Tud. Értekezések, XIII. 
kőt.. 9. sz. Budapest 1888): Pauler Gyula, Néhány szó 
hadi viszonyainkról a XI—XUI. században,,Haditőrt. Kőzi. 
I., 3 888: a magyar nemzet története az Árpádházi kirá
lyok alatt, Budapest 1893, I.; A magyarok megtelepedé
séről, Századok 1877: Anonymus külföldi vonatkozásai, 
n. o. 1883 ; Eéthy László, A székelykérdésben, Hon 1881. 
évf. 75. sz.; A székelyek eredetéről, a tört. társ. 1887 
nov. 3. ülésén tartott fölolvasás: Hun-avar-magyar con-
tinuitas, u. o. 1888 febr. 3 . ; A székelyek s a magyar hon-
foslalás, Ethnographia 1890, I., 24—37. old.; A székely 
név, u. o. 1890, I . ; Sebestyén Gyula dr., A székelyek 
neve és eredete, Budapest 1897 ; u. az, Az avar-székely 
kapcsolat emlékei, Budapest 1899 ; Szabó Károly, Száza
dok 1880. évf.; A székely nemzeti névről, u. o. 1880. évf.; 
A magyarországi székely telepekről, u. o. 1880; Királyi 
telepítvényesek-e a székelyek? Marosvásárhely 1884; A 
székelyek régi tőrvényei és szokásai, Erdélyi múzeum 
kiadványai, 1887, IV.: A régi székelység, Kolozsvár 1890; 
Szombathy Ignác, A vágvidéki székely telep, 1873: Ta-
gányi Károly, A honfoglalás és Erdély megvilágításain 
a székely kérdésben, Ethnographia 1890, I.; Karácsonyi 
János, ASz. s Erdélybe települése. Budapest Í905 ; Erdélyi 
László, Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb 
kérdései, Tört. Szemle 1914, és külön kiadás 1915. 33—37. 1., 
U. a. A tizenkét legkritikusabb kérdés, Kolozsvár 1917, 
Szádeczky Lajos, Magyar rokonnépek a Kaukázusban 
(Cserkesz-székely rokonság), Túrán 1917. évf.; Erdélyi 
László, A Sz., u. o. 1920; U. a. A székelyek története, 
Erdélyi Naptár 1921.. Brassó 1920. 24—66 1., kiilőn kiadás, 
1—43! 1.; Hóman Bálint, A Sz., Budapest 1921 ; Jancsó 
Benedek, A székelyek, tört. és néprajzi tanulmány; u. 0. 
1921; Erdélyi L., A székely eredetkérdés megoldásának 
sarkpontjai, Akad. Értesítő 1922. márc. 6. felolvasás, 
különlenyomat; Karácsonyi János, A székelyek ősei és a 
székely magyarok, A Hirnök, Kolozsvár 1924; Szádeczky 
Lajos, A székelyek története, sajtókészen. 

Székelyek hóhérja, 1. Buccow. 
Székelyfalva (Sekule), nagyk. Pozsony vrn. 

malaczkai j.-ban, (1910) 1518 szlovák lakossal. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Székelyfancsal (Fancel), kisk. Udvarhely vm. 
udvarhelyi j.-ban, (1910) 196 inagyar lak. (Tr. R.) 

Székelyföld, a Hargita és a Csiki-, Gyergyói-
havasok közt Erdély K.-i határszélén fekvő terü
let, amely a Gyergyói, Pelesiki, Alcsiki és a Bar-
czasági medencékből áll, közigazgatási beosztás 
szerint Maros-Torda, Csík, Háromszék és részben 
Udvarhely vármegye területén fekszik, 1874-ig 
székekre (Csíkszék, Háromszék, Marosszék, Udvar
helyszék, Aranyosszék) volt fölosztva, de ekkor 
a székeket megyékké változtatták át, a székely 
törvényhatóságok is elvesztették történelmi ne
veiket, a fő- és alkirálybirókból fő- és alispán, a 
dullókból szolgabíró lett. A Sz.-et a környező 
hegységek az erdélyi medencétől eléggé elzárják 
s ezért a benne élő nép szokások, nyelv, viselet 
tekintetében megőrizte ős eredetiségét, s joggal 
mondja a székely hazáját egész külön kis ország
nak: Székelyország, ami azon túl fekszik, az már 
külföld számukra. A Sz. természeti szépségekben, 
ásványi kincsekben, ásványvizekben, állati ós nö
vényi termékekben igen gazdag, valósággal le

bilincseli a benne járót gyönyörű tájaival. A Sz.-
nek két kijárása van a Maros ós az Olt völgyé
ben, ezt használja az ú. n. Székely-körvasút is 
Sz.-re való bejutásához. Igen sokat szenvedett a 
Sz.-nek úgy lakossága, mint minden vagyona az 
1914—18-iki világháborúban a román betörés kö
vetkeztében. L. Világháború. 

Irodalom. Orbán Balázs, A Sz. leírása, Pest 1868, 3 kőt.; 
Kozma Ferenc, A Sz. közgazdasági és közművelődési álla
pota, Budapest 1879; Herbich, A Sz. földtani és őslénytani 
leírása, u. 0. 1878; Hankó Vilmos, A Sz. 115 képpel,*u. 0. 
1897; Hofímann Géza, A Sz. kincsei, Kolozsvár 1902, az 
E. K. E. kiadása; Mika K., A székelykérdés megoldásának 
módjai, n. 0. 1902, E. K. E. kiadása. 

Szókelyföldvár (Feldioara), kisk. Torda-Ara-
nyos vm. felvinczi j.-ban, (1910) 1115 román és 
magyar lak. (Tr. R.) 

Székelyhíd (Sacheihid), nagyk. Bihar vm. Sz.-i 
j.-ban, (1910) 5279 magyar lak. (Tr. R.) 

Székelyhidas (Hidis), kisk. Torda-Aranyos 
vm. felvinczi j.-ban, (1910) 1612 román lak. (Tr. R.) 

Székelyhidegkút (Vidacutul-román), kisk. 
Udvarhely vm. székelykeresztúri j.-ban, (1910) 424 
román és magyar lak. (Tr. R.) 

Székelyhidy Ferenc, operaénekes, tenorista, 
szül. Tövisen (Erdély) 1885 ápr. 4 Jogot végzett, 
doktorrá avatták s Kolozsvár város tb. főjegyző
jévé választotta; 1909. aM. kir. Opera tagja lett; 
a bayreuthi Festspieleken is részt vett; mint 
oratórium-énekesnek külföldön is nagy sikere 
volt. Főbb szerepei: Faust, Hunyadi László, Don 
Jüan, Fidelio, Mesterdalnokok (Walter), Aida, 
Álarcosbál operák hősei. 1913-ban nőül vette 
Marschalkő Rózsi énekesnőt, a M. kir. Operaház 
tagját. 

Székelyhodos (Hódos), kisk. Maros-Torda vm. 
nyárádszeredai j.-ban, (1910) 582 magy. lak. (Tr. R.) 

Székely írás v. hunn-székely írás, régi króni
kásaink és történetíróink szerint a székelység 
eredeti írása, melyet pálcikákra róttak (1. Rovás). 
Erinek az írásnak emléke az enlakai felirat (lásd 
Énlaka, Rovásírás). V.ö. Szabó Károly, A régi 
hunn-székely írásról (Budapesti Szemle 1866); 
Fischer Károly Antal, A hunn-magyar írás és 
fennmaradt emlékei (Budapest 1889). A kérdéssel 
legalaposabban Sebestyén Gyula foglalkozott (A 
rovásírás él-e a nép között ? Bp., 1903.; Telegdi 
Rudimentájának kézirata, u. o., 1903.; Rovás és 
rovásírás, 11. o., 1905.; Ursprung der Bustro-
phedonschrift. Zeitschrift für Ethnologie, 1903. 
III. füzet, stb.). 

Szókelyjó (Sacuieu), kisk. Kolozs vm. bánffy-
hunyadi j.-ban, (1910) 889 román lak. (Tr. R.) 

Székely jog, a székelyek (lat. siculi) különös 
joga, amelynek már Werbőczy (III. r., 4. c.) külö
nös fontosságot tulajdonított, a székely nemzet
nek kiváltságain és statútumain alapul. A statú
tumok közül a legnevezetesebbek: a) az 1451. évi 
marosvásárhelyi nemzeti közgyűlés konstituciói 
(a közgyűlés tartatott Vízaknai Péter és vlngárti 
Geréb János alatt); b) az 1505-iki udvarhelyi; c) 
az 1506. évi agyagfalvi nemzeti közgyűlés kon
stituciói; d) az 1555. évi gyűlésen összeszedett és 
Dobó István és Kendi Ferenc vajdák részéről meg
erősített régi statútumok; e) I. Rákóczi György
nek 1636. évi Szamosújváron kelt kiváltságlevele. 
(V. ö. ezekről: Benkö József, Imago Inclitae in 
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Transilvania Nationis Siculieae, Nagy-Szeben 
1791; Kállay Ferenc históriai értekezését 18:29. 
s főleg Székely Mihály, A nemos székely nemzet
nek konstituciói, privilégiumai stb. Pest, 1818. 

A Sz.-ból kiemelendük: A) a személyek jogá
ból: a székelyek Werbőczy szerint inind nemesek 
(nobiles privilegiati), három osztályra oszoltak, 
u. m.: főrendek (priinores); a lófók (primipili) és 
a gyalogok vagy darabantok (pixidarii). A lófő ós 
gyalog elnevezés a lovas és gyalog teljesített ka
tonai szolgálatból eredt. B) A birtokjogot illetőleg 
különbség volt a székely birtok v. székely örök
ség (haereditas siculica) mint első foglalású jószá
gok (bona primaevae occupationis) s a fejedelmi 
adomány mellett birt javak között. Az elsőben ki
rályi jognak nem volt helye és Így az sem háram-
lásnak, sem adományozásnak tárgyát nem tette. 
(L. Adomány rendszer). De úgy élők közti átru
házásoknál, mint örökösödés alkalmával a roko
noknak és a szomszédoknak nevezetes jogaik vol
tak. Nevezetesen élők közti átruházásnál elővételi 
joguk volt és pedig elsősorban a rokonoknak, ezek 
után a szomszédoknak, akiket ily sorban meg-
kináini kellett, s a jószágot csak akkor lehetett 
másnak eladni, ha ezek azt megvenni nem akarták. 
G) Az örökjogban az alapelv az, hogy a fitestvé
rek a nőtestvéreket kizárják, de ezeknek az ú. n. 
hajadoni joggal (tartás, kiházasítás) tartoznak. 
A leány csak flgyermek hiányában örököl, az ily 
leány neve «fiu-leány» (naturaliter praefecta); 
ft- ós leányleszármazók hiányában a legközelebb 
álló llrokonokat s ilyeneknek teljes hiányában 
(ha t. i. flu-leány sincs), a legközelebb álló nő
rokonokat illeti az örökség. Ilyeneknek is hiányá
ban a birtok nem a liskusra, hanem a legközelebbi 
szomszédokra száll. Arra nézve, hogy ki a leg
közelebbi szomszéd, a belső telek az irányadó. 

Székelykakasd (Coco$i), kisk. Maros-Torda vm. 
marosi alsó járásában, (1910) 574 magyar lakossal. 
(Tr. R.) 

Szókelykál (Caluseri), kisk. Maros-Torda vm. 
marosi felső járásában, (IMO) 930 maa-yar lakos
sal. (Tr. R.) 

Székelykapu. Erdélyben, főleg Udvarhely, 
Csik, Háromszók és Maros-Torda vármegyékben, 
a székely nép ősi kapu-kiképzése. Rendesen egy 
kis kapu és egy nagy kapu van egymás mel
lett. Fő része a 3 kapu-zábók, három, földbeásott 
lölgyfagerenda, amelyet vízszintesen a szemöldök
gerenda tart össze. E fölött rendesen galambház 
épül, zsindely te tő vei lefödve. Néhol csak galamb
dúc van, a szélső zábék tetején. A kapuk felett 
könyökfák merevítik a szemöldök-gerendát, mi
által a kapuk felső része ívesen képezhető ki. Az 
üresen maradó részeket deszka- vagy ácsolt rá
csozattal töltik ki. A kapuk deszkából készülnek. 
E jellegzetes kapuzat a székely-porta legdíszesebb 
része s gazdag faragásokkal ékes. Az ősrégi ma
gyar motivumu faragások gyakran színezve van
nak s a szemöldök-fán az évszám és a készítő 
neve is látható. Néhol a Sz. kőből készül (Parajd). 
ií népies kapuk az ország más részein is után
zásra találtak. Budapesten a Mária Terézia-téri 
iskola udvarán látható egy. V. ö. Huszka József, 
Magyar díszítési motívumok; Malonyai Dezső, 
A magyar nép művészete, A magyar parasztház, 

A M. Mérn. és Épít. Egyesület kiadása. L. még 
Kapubálvány. 

Székelykevesztúr (Cristwul-sacuiesc),na,gyk. 
Udvarhely vm. Sz.-i j.-ban, a Nagy-Küküllő és 
Gagy összefolyásánál, dwo) 3886 magyar lak. 
Lakói az agyagipart házi ipar gyanánt űzik; jelen
tékenyek a marhavásárai. Iparának a legneveze
tesebb termékei a szitásművek (honnan a várost 
Szitás-Kereszlúrnak is nevezik) és a falemez 
skatulyák, melyekkel nagy kereskedést űznek. 
(Tr. R.) 

Székelykeve (Gryurgyevo, Sekeljkeve), nagyk. 
Temes vm. kéve várai j.-ban, (1910) 4542 magyar, 
bolgár és német lak. Ide telepítették a Bukoviná
ból beköltözött csángók egy részét. Előbbi neve 
Ráday falva volt. (Tr. R.) 

Székelykocsárd (Gucerdea), kisk. Torda-Ara
nyos vm. felvinczi j.-ban, (IMO) 1677 magyar, 
román és cigány lak. (Tr. R.) 

Székelykő, meredek mészkőhegy Torda-Ara-
nyos vm.-ben Toroczkó fölött (1130 m.). Gyönyörű 
kilátás nyílik a tetejéről messze vidékre, s maga 
a Sz. is nemcsak természeti szépségeiről, de tör
ténelmileg is nevezetes; egyik csúcsán állott a 
Székelyvár (1. o.) vagy Toroczkó vára. Egy másik 
részében, a hidasi Gesztegen van a Gsegezi lyuk 
vagy Csepegővár néven ismeretes barlang, amely
nek nyílása meg volt erősítve. (Tr. R.) 

Székely körvasút, 1. Magyar királyi állam
vasutak. A trianoni béke óta román birtok. 

Szókelykövesd (Ghiesdj, kisk. Maros-Torda 
vm. mezőbándi j.-ban. (1920) 367 magyar, román 
és cigány lak. (Tr. R.; 

Székely krónika vagy Csíki Sz. 1796 táján 
gyártott koholmány a székelyek őstörténetéről, 
amely állítólag 1533. Sándor Menyhárt Vaesarcsi 
falu melletti házában 158 oklevélből Íratott össze, 
aztán 1695. Csíkszeredán másoltatott s ebből az 
állítólagos másolatból újra lemásoltatván, 1796. 
beküldetett az erdélyi történetkedvelők társulatá
nak kiadás végett. Mindjárt eleinte gyanút keltett 
a krónika s a társulat nem adta ki, jóllehet annak 
titkára, Aranka magyarra fordította s jegyzetek
kel is ellátta. Megjelent először Killyéni Székely 
Mihály A nemes székely nemzet Constitutióji és 
Privilegiuini c. Pesten 1818. kiadott munkája füg
gelékében a 276—95. old. minden kommentár 
nélkül. Tartalma: a székelyek őstörténellne Attila 
idejétől s főkép az Árpád kortársa Zanáirhám 
rabonbántól (ahogy a székelyek fejedelmeit nevezi, 
egymaga az összes krónikák között), a rabonbá
nok, főkép a Sándor-család leszármazása, a szé
kelyek állítólagos áldozópohara viszontagságai 
stb. 1530-ig. A Sz. megjelenése nagy érdeklődést 
keltett irodalmunkban. Hittek benne s felhasznál
ták Benkő József, Kállay Ferenc, Kővári, Benkő 
Károly, Dósa Dániel (aki ennek alapján egy Zan-
dirhám c. hőskölteményt is irt), Balássy Ferenc, 
Szilágyi Sándor, Kerékgyártó stb. Legerősebb vé
delmezője volt Szabó Károly, aki a Sz. ügyéről 
írt értekezéseiben bizonyítgatta hitelességét. Nagy 
Géza lefordította és jegyzetekkel kisérte a Szé
kely Nemzet 1886-iki évfolyamában. Szádeczky 
Lajos, A csiki székely krónika munkájában (Buda
pest 1905, M. Tud. Akad.) kimutatta hamisítása 
eredetét és célját. 
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. Székelylengyelfalva (Polonifa), kisk. Udvar-
Tiely vm. udvarhelyi j.-ban (IMO) 503 magyar lak. 
fTr. R.) 

Székely ló, a magyar parlagi lónak Erdélyben 
-(Csík-, Háromszék- és Udvarhelyül.) tenyésztett 
kisebbtestű, de zömökebb tájfajtája, melyet arab 
-és lipiczai ménekkel nemesítenek. 

Szókelymagyaros (Alunis), kisk. Udvarhely 
vm. udvarhelyi j.-ban, (IMO) 215 magyar lak. 
(Tr. R.) 
. Szókelymoson (Musin), kisk. Maros-Torda vm. 
nvárádszeredai j.-ban, (i9io) 468 román és magyar 
lak. (Tr. R.) 

Szókelymuzsna (Mujna), kisk. Udvarhely vm. 
udvarhelyi j.-ban, (IMO) 1011 magyar lak. (Tr. R.) 

Székely Nemzeti Múzeum /Sepsiszentgyör
gyön). Magva az a gyűjtemény volt, melyet 
-özv. Cserey Jánosné szül. Zathureczky Emilia 
1875 jún. imecsfalvai kastélyában «Hái'omszéki 
Cserey-gyüjtemény» néven a Cserey-család régi 
•ékszereiből, okmányaiból, porcellán-, fa- és vas
tárgyaiból s a néhai Vasady Gyula tanártól meg
vásárolt érmekből és természetrajzi gyűjtemé
nyekből állított össze s 1877 márc. 10. Imecsfalván 
kelt alapítólevelében a Csík, Gyergyó.Kászon, Ud
varhely, Sepsi, Kezdi, Orbai, Miklósvár és Bardócz 
ezekekből álló székelységnek ajándékozott 1000 
forintos alapítvánnyal együtt. A gyűjteményt, 
mely időközben Cserey Jánosné további buzgól-
kodása következtében részint vásárlásokból, ré-
•szint ajándékokból 8779 db tárgyra felszaporo
dott, 1879. szállították át Sepsiszentgyörgyre, a 
Mikó tanoda által f elajánlt helyiségbe. Utóbb külön 
szép palotában helyezték el. 

Székely nemzetségek. A vérségi szervezet a 
székelyeknél egész a'XVI.sz. derekáig fennmaradt. 
A tisztségeket nemek és ágak szerint osztották 
íöl maguk között, úgy hogy a bíróságot és had-
nagyságot 24 éves ciklus alatt minden nemnek 
aninden ága fölváltva viselte. Hat nem és minden 
nemben négy ág volt; s az ilyen ági örökséget, 
melyhez a tisztségviselés joga fűződött, lófőség-
nek, primipilatusnak nevezték. A nemek és az 
•ágak nevét teljesen csak Marosszékből ismerjük, 
a többi székből nagyon kevés adat maradt fenn, 
Ae ügy látszik, hogy a hat nem nagyjában véve 
mindegyik székben azonos volt, az ágak neve 
azonban már különbözött. Két nem, a Jenő és 
Adorján, megfelel az ősmagyar Jenah (helynevek
ben Jenő) és Tarján törzsneveknek; a többi négy, 
ú. m. Örlöcz, Medgyes, Ábrán (Zábrán, Zábrág) 
-és Hálom már speciális székely nemzetségnév. 
•Olyanok, kik több lófőség birtokában voltak, mind
egyik örökségük után viselhették a tisztségeket, 
tehát a 24 éves ciklus alatt többször is, pl. Bar-
-csay Gáspár (1491—1514) 5-ször volt főhadnagy 
s 4-szer főbiró az ezen évekre eső ágbeli lófősége 
jogán. Az ilyen családokat nevezték főbbeknek, 
jrimoroknak. A tisztség jelvénye a zöld ág volt. 

Székely népköltés a magyar népköltés terü
letének sokban különleges jellegű szakasza. Egyes 
korábbi közlemények után a figyelem akkor kez
dett feléje fordulni, mikor az 1850-es évek vége 
felé Kriza János és Gyulai Pál ismertetni kezd-
tték a székely balladákat. Egész gazdagságában 
.feltárult a Sz., mikor Kriza híres gyűjteménye, 

a Vadrózsák I. kötete 1863. megjelent. Később 
Gyulai Pál a Magyar Népköltési Gyűjtemény 
I. kötetében (1872) sok új adalékot csatolt Krizáé
hoz s tüzetesen jellemezte a székely balladák kü
lönbségét az alföldi balladákétól. 1882-ben a Népk. 
Gyűjt. III. kötetéül újabb székelyföldi gyűjtemény 
jelent meg (Benedek Elek, Sebesi Jób szerk.), VII. 
kötetül még újabb, Mailand Oszkár gyűjtése. 1911. 
a Népk. Gyűjt. XI. kötetéül újra kiadta a Kis
faludy Társ. Kriza Vadrózsáinak I. kötetét, XII. 
kötetül pedig közrebocsátotta Krizának kézirat
ban maradt gyűjteményét. Ezenkívül számos da
rab az Ethnographiában és a Nyelvőrben. A Sz. 
törzse közös az egyetemes magyar népköltéssel, fő 
különbségei a balladákban és mondákban vannak. 

Székely nyelvjárások. Területük a Székely
föld, magában foglalja a régi beosztás szerinti szé 
kely székeket (Marosszék, Udvarhelyszék, Csík
szék és Háromszék). Ehhez a területhez kell még 
számítanunk a moldvai és bukovinai csángókat. 
A tulajdonképeni székelységtől némileg eltér a 
marosszéki nyelvjárás. A többi székelység két 
részre oszlik, melyek egymástól lényeges saját
ságokban is eltérnek; ezek a nyugati és keleti 
székelység; a nyugati székelység területe Udvar
hely vármegye, míg a keleti székelység magában 
foglalja Csík és Háromszék vármegyét és a Hét-
falut. Végre egész önálló nyelvjárássá fejlődött az 
anyaországtól rég elszakadt moldvai csángók 
nyelvjárása. L. Csángó nyelvjárás és Nyelv
járás. 

Székelyöldöklés, 1. Siculicidium. 
Székely örökség, 1. Székely jog. 
Székelypálfalva (Pauleni), kisk. Udvarhely 

vm. udvarhelyi j.-ban, (IMO) 576 magyar lak. 
(Tr. R.) 

Székelypetőfalva (Peteni), kisk. Háromszék 
vm. orbai járásában, (taio) 342 magvar lakossal. 
(Tr. R.) 

Szókelysárd (Sard), Maros-Torda vm. nyárád-
szeredai j.-ban, (1910) 462 magyar és román lak. 
(Tr. R.) 

Székelysóspatak (Sausa-sácuiasca), kisk. Ma
ros-Torda vm. mezőbándi j.-ban, d9io) 171 román 
lak. (Tr. R.) 

Székely száldob os (Saldabus), kisk. Udvarhely 
vm. homoródi járásában, (IMO) 935 magyar lakos
sal. (Tr. R.) 

Székelyszállás (Salasuri), kisk. Udvarhely 
vm. székelykeresztúri j.-ban, (IMO) 277 magyar 
lak. (Tr. R.) 

Székelyszenterzsébet (Sánterjébet), kisk. Ud
varhely vm. székelykeresztúri j.-ban, (1910) 1143 
magyar lak. (Tr. R.) 

Szókelyszentistván Stefánesfi), kisk. Maros-
Torda vm. nyárádszeredai j.-ban, (IMO) 508 magy. 
lak. (Tr. R.) 

Székelyszentkirály (Sáncraiu), kisk. Udvar
hely vm. udvarhelyi j.-ban, d9io) 1028 magyar 
lak. (Tr. R.) 

Székelyszentmihály (Mihaileni), kisk. Udvar
hely vm. székelykeresztúri j.-ban, (IMO) 458 magy. 
lak. (Tr. R.) 

SzékelyszentmiklÓ3 (Nicolau), kisk. Udvar
hely vm. székelykeresztúri j.-ban, (1910) 159 magy. 
lak. (Tr. R.) 
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Székelyszenttamás (Támágesti), kisk. Udvar
hely vm. udvarhelyi j.-ban, (i9iof 251 magyar lak. 
(Tr. E.) 

Székelytámadt (Székely-Támad vára) volt 
gúnyneve a székelyudvarhelyi várnak, melyet 
János Zsigmqnd az 1562-iki székely támadás leve
rése után az udvarhelyi Perencrendi kolostorból 
építtetett a régi kiváltságaik elkobzása miatt lá
zongó székelyek fékentartására. Hogy e gúnyne
vet ki adta a várnak, nem tudjuk, de János Zsig
mond egy 1569-iki oklevelében kétszer is előfor
dul. A székelyek felhasználták az első kinálkozó 
alkalmat a gyűlölt vár szétdúlására. 1599-ben 
Mihály vajda betörésekor mellé állanak s a köz
tük 1562. építtetett két várat széthányták. A lécz-
falvi 1600-iki országgyűlés újraépítését rendeli 
el Udvarhelyszék, Gyergyó- és Kászonszék által. 
1621-ben Bethlen Gábor Komis Ferenc udvar
helyszéki királybírónak adja zálogba a várat és 
általa építteti fel. 1629—30-ig állami kezelés
ben van a hozzá tartozó birtokokkal együtt. A 
Eákóczi-forradalomban szerepel utoljára. Eleinte 
az osztrák sereg tartja megszállva, 1704. Eichter 
várparancsnok feladja Gúthy Istvánnak, de Tige 
osztrák főparancsnok ismét kézre keríti. Pekri 
Lőrinc gróf, a kui'ucz hadak fővezére a széke
lyek által leromboltatja. Azóta romokban hevert 
napjainkig s Csonkavárnak nevezték. 1893-ban 
az állami főreáliskola épült falai között. V. ó\ 
Székely Oklevéltár (VI. köt). L. még Székely
bánja. (Tr. R.) 

Szókelytamásfalva (Tamasfalau), kisk. Há
romszék vm. orbai j.-ban, (1910) 590 magyar lak. 
(Tr. E.) 

Székely táncok (csürdöngölő, borica), 1. Ma
gyar táncok. 

Szókelytelek (Sititelec), kisközség Bihar vár
megye tenkei járásában, (1910) 1246 román lakos
sal. (Tr. E.) 

Székely tengeri, korán érő,,sárga ssínű puha 
tengeri, melyet Szentkirályi Árpád udvarhely
megyei földbirtokos, volt orsz. képviselő nemesí
tett s hozott forgalomba. Legnagyobb előnye korai 
érése, azonban csak keletkezési helyéhez hasonló 
viszonyok között díszlik. 

Szókelyfcompa (Támpa), kisk. Maros-Torda 
vm. nyárádszeredai j.-ban, (i9io) 377 magyar lak. 
(Tr. E.) 

Székelyudvarhely (Odorheiu), rendezett tan. 
város Udvarhely vármegyében, a Nagy-Küküllő 
völgyében, (1910) 10,244 lak. (közte 9888 magyar, 
212 német, hitfelekezet szerint 5729 r. kat , 356 
ág. ev., 3000 ev. ref., 640 unitárius és 256 izrae
lita). Sz. székhelye volt a vármegye törvény
hatóságának ós az udvarhelyi járás szolgabírói 
hivatalának, kir. törvényszéknek, járásbíróság
nak s közjegyzőségnek, pénzügyigazgatóságnak, 
államépítészeti hivatalnak, kir. tanfelügyelőség
nek, magyar kir. erdőhivatalnak, járási erdő-
gondnokságnak; van ref. főgimnáziuma (épületét 
1770. emelték), az erdélyi róm. kat. státus által 
fenntartott állami főreáliskolája, városi felsőbb 
leányiskolája, több hitelintézete, a héjasfalva-
Sz.-i vasúti szárnyvonal végállomása. Lakói élénk 
ipart űznek, van szeszgyára, fürészgyára, cse
répgyára, székely bőrgyára, villany telepe, 11 

ipartársulata; a város szólén vannak az ú. n. 
Csonkavár v. Székelytámad (1. o.) é3 kissé tá
volabb a Budvár (1. o.) romjai. A várostól ne
gyedórányira a Kükullő partján több sósforrás 
fakad, melyeknek vízét fürdőnek használják. Sz. 
vidékén állott a római Areapolis és a néphagyo
mány szerint Buda királynak a szomszédos Bud-
várban lett volna vára. A XIV. században már a 
székelyeknek egyik központja és gyűléseik helye. 
Az erdélyi fejedelmek korában négy ízben tartot
tak itt országgyűlést (1556., 1581., 1606. és 1635.). 
A város első szabadalmait Zsigmond királytól 
kapta; 1558. Izabella királyné ós utóbb az erdélyi 
fejedelmek ismételve lényegesen gyarapították 
szabadalmait. 1870-ben törvényhatósági várossá,. 
1876. rend. tan. várossá lett. A Héjjasfalva—Sz.-i 
vasút kiépítése és Szombatfalvával való egyesí
tés (1899) óta gyors fejlődésnek indult. V. ö. Jakab 
Elek és Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye 
története (Budapest 1901). (Tr. E.) 

Székelyuraly (Oroiul), kisk. Maros-Torda vm. 
mezőbándi j.-ban, ü9io) 480 román lak. (Tr. E.) 

Székelyvaja (Oaia), kisk. Maros-Torda vm. 
mezőbándi járásában, (1910) 1008 magyar lakossal. 
(Tr. E.) 

Székelyvár, a Székelykő (1. o.) egyik szikláján, 
az ú. n. Vársziklán emelkedő váromladék, melyet 
Toroczkó várának is neveztek; Orbán Balázs sze
rint itt győzték le a székelyek a mongolokat s ez 
volt Aranyosszék központja. (Tr. E.) 

Székelyvarság, nagyk. Udvarhely vm. parajdi 
j.-ban, (i9io) 1233 magyar lak. (Tr. R.) 

Székely-Vásárhely, Marosvásárhely középkori 
neve. 

Székelyvéczke (Vefca), kisk. Udvarhely vm. 
székelykeresztúri j.-ban, (1910) 838 magyar lak. 
(Tr. E.) 

Székely vértanúk, az az öt hazafi, kik közül 
az 1851—52. Kossuth-Makk-féle fölkelésben való 
részvétel és felségsértés címén Gálffy Mihályt, 
Horváth Károlyt ós Török Jánost 1854 mára 
10-én a marosvásárhelyi Postaréten, Bartalis 
Ferencet és Várady Józsefet pedig 1854 április 
27. Sepsi-Szent-Györgyön végezték ki. V. ö. Hen~ 
tallér Lajos, A bála vásári szüret (Bpest 1894). — 
Sz. a madéfalvi vérengzés alkalmával 1764 jan. 7. 
a császári katonaság által lekaszabolt és lelőtt 
ama székelyek is, kik a határőrség szervezésekor 
a fegyvert felvenni vonakodtak, Turulmadaras 
emlékkövükön Madófalván ez a felírás áll: «Sicu-
licidium. A határőrség szervezésekor Madéfalva 
határában 1764 jan. 7. hajnalban a csász. katona
ság által védtelenül lekaszabolt csík- és három
széki 200 székely vértanú emlékére, kik az ősi 
szabadság védelmeért vérzettek el, emelte ez utó
dok hálás kegyelete 1899.» (L. Siculicidium). 
Eészletes történetét megírta Szádeczky Lajos, 
A székely határőrség szervezése 1762—64. c. m. 
Budapest 1908. (A M. T. Akadémia kiadványa); 
Bakó István, A madéfalvi veszedelem (Csíksze
reda 1905). 

Székelyzsombor (Jimbor), nagyk. Udvarhely 
vm. homoródi j.-ban, (1910) 1189 inagyar és román 
lak. (Tr. E.) 

Szekér, oly kocsi, melynek szekrénye nem áll 
rugós, hintós aljszerkezeten. Többi alkotó része* 
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mint minden kocsinak, az elülső és hátsó alj és a 
szekérderék v. szekrény (1. Kocsiszekrény). Az 
elülső aljnak részei a tengelytöke a zsámollyal 
és az ezek fölött az alj- v. derékszög körül elfor
gathatóan megerősített pörgettyű, melynek külső 
szólein a rakoncák vannak a Sz.-oldal támasztá
sára. A hátsó aljnál hiányzik a pörgettyű, mert 
az rögzitve van. Sz.-nél az elülső és hátsó aljat 
egybekapcsolja a nyújtó, mely elül a tengelytőke 
és zsámoly között átmegy, hátul pedig ugyanazon, 
de ezenkívül még a nyújtószárnyakkal is erősbül. 
Hosszú Sz.-nél a Sz.-derék közepe tájékán a hasló 
nevű keresztfa a nyújtóhoz kellően megerősítve 
szolgál a megterhelt Sz.-derék merevbítésóre. Elül 
az előaljhoz csatlakozik a Sz.-rúd, a rúd szárnyai
val, melyek tengelytőke és zsámoly között át
menve hátul kinyúlnak és az illával v. Júliával 
a nyújtófa alatt elhaladva, ez utóbbit támogatják. 
A tengely két nyúlványa, amelyekre a kerekek 
jönnek, a tengelyszárak. Az elülső tengelyszárakra 
keréken kívül még a csatlós karikája jön. A csat-
)ás átnyúl a felhérchez s ezt a tengellyel köti 
össze, hogy a vonó állat az istrángon ható húzó
erejét hámfa és f elhérc út jánátvihesse a tengelyre, 
illetve az egész Sz.-re. Fakó-Sz. az, melynek 
nincsen vasalása, mely tehát merőben fából való. 

Szekér Alajos Joakim, előbb Szt.-Ferene-, ké
sőbb ciszterci rendű szerzetes pap, bölcsészeti és 
teológiai tanár, szül. Komáromban 1745 körül, 
megh. Kolozsváron 1810 szept. 26. Első volt, ki a 
Magyarok történetét (1794, 2. kiad. 1807) nép
szerű magyar nyelven irta meg. Később tábori 
pappá lett és jelen volt az olasz hadjáratokban. 
1801-ben haza jővén, megírta magyar nyelven a 
marengói csatát s annak előzményeit. írt még egy 
Magyar Robinson c. elbeszélést. 

Szekerce (topor, balta), kisebb metsző és ha
sító szerszám a fák aprítására vagy megmun
kálására. Feje rendesen vasból készül, melyet a 
metszőéi körül faszénporban magas hőmérsékle
ten acéllá cementáltak. Nyele fából van. 

Szekerény (Sefkerin), nagyk. Torontál vm. 
pancsovai j.-ban, d9io) 2997 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Szekeres, csillagkép, 1. Amiga. 
Szekeres, 1. Kálmán (nagyszandai), tanár, író, 

szül. Nagyváradon 1859 szept. 27. Egyetemi és 
műegyetemi tanulmányait Budapesten és Berlin
ben végezte és megszerezte a ül. doktori okleve
let. Főgimnáziumi tanár volt Rozsnyón, Szolno
kon, Sopronban, Budapesten, 1906. a II. ker. fő
reáliskola igazgatója lett. Irodalmi munkássága 
főképen a, matematika és a természettan körére 
terjed ki. Értekezései a Természettudományi Köz
lönyben, Math. és Phys. Lapokban, Urániában s 
más tudományos folyóiratokban, továbbá a német 
Universumban jelentek meg; átdolgozta továbbá 
a Fehér Ipoly-féle fizikát; lefordította Helmholtz, 
Az erő megmaradásáról c. munkáját. Önállóan 
megjelentek: A kúpszeletbe írt háromszögről 
(1881); A görögök mennyiségtana (1883); A Föld 
(1905); A bolygók (1906]. 

2. Sz-Margit, tanítónő, Sz. 1. húga, szül.Temes-
várott 1875 jan. 13. Történeti értekezésein kívül 
önálló szépirodalmi munkái: Egy igaz történet 
(Budapest 1892); Csülagocska (1913); Csodák 
idejéből (1914); Fodor Veron lakodalma (1914). 

Szekerestörpény (Tarpin), kisk. Szolnok-Do
boka vm. dósi járásában, (i9io) 283 román lak.. 
(Tr. R.) 

Szekerészét, 1. Vonatcsapat. 
Székerőltetés, 1. Tenesmus. 
Szekérvár, védelmezés céljából négyszögbea 

felállított szekerek. A csapatokat követő szekerek 
védőbástyaként használata, váratlan támadások 
ellen már nagyon régi. Biztosat a Sz.-ak alkal
mazásáról csak a cseh husziták harcaiból tudunk. 
Ziska hadai a csatatér mögött fölállított szekér
tábor megerősítésére sok gondot fordítottak, mert 
az ott levő családok biztossága is azt kívánta; 
A szekerek egymással össze voltak láncolva, & 
sorok élén levő szekéren jelző zászló volt, úgy
szintén a sort vagy tagot záró szekéren is, e jel
zőkkel szabályozták a mozgó Sz. mozdulatait. 
Nagy ügyességgel mentek át a védő harcból a 
támadóba. Védelem esetén megálltak, a lovakat 
kifogták, támadáshoz pedig ismét a szekerek elé 
fogták. A tachaui csatában, úgy mondják, 3600* 
kocsit, melyek láncokkal voltak egymáshoz erő
sítve, alkalmaztak több négyszögben. A császári 
csapatok is használtak Sz.-akat a törökök elleni 
harcokban. A szekereket a legjobb lövészek
kel rakták meg és mögöttük vértezett lovasok 
álltak. 

Székes (Secáreni), kisk. Maros-Torda vm. ma
rosi felső j.-ban, (mo) 523 magyar lak. 1577-ben 
Báthory Kristóf erdélyi fejedelem Bercsényi Imré
nek adományozta s ez időtől fogva a későbbi grófl. 
rangra emelkedett Bercsényi-család innen írta. 
előnevét. Bercsényi Imre grófnak kastélya az ev.. 
ref. templom tőszomszédságában feküdt; de mi
után Bercsényi gróf mint buzgó katolikus a szom
szédjában tartani szokott isteni tiszteletet zavarta 
és háborgatta, a tiszta ev. ref. község lakosai a. 
kastélyt megrohanták, a grófot elűzték és nem
csak kastélyát, de a község nyugati végén épített 
kápolnáját is lerombolták; ahol a kápolna állott,, 
azt a helyet jelenleg is Kápolnás-dülőnek nevezik. 
Bercsényi Miklós gróf, Rákóczi fővezére, Rodos
tóból folyamodott az országgyűléshez, hogy itteni 
székely örökségét, mely mint ilyen a kincstárra 
nem szállhatott, adják ki. (Tr. R.) 

Szókesaranyág (Aráneag), kisk. Arad vm. ter-
novai j.-ban, (ÍQIO) 1236 román lak., fűrésztelep
pel ; határában a Hegyes emelkedik (800 in.), mely 
a Hegyes-Drócsa hegység nyugati részében a 
legnagyobb emelkedés. Hajdan aranybánya volt 
benne, ma környékén rózérctelepeket bányász
nak. (Tr. R.) 

Székesegyház (katedrális, dóm), püspöki v. 
püspöki joghatósággal biró főpap és káptalan szék
helyén levő főtemplom, amelyben a püspök trónja 
s a kanonokok stallumai vannak elhelyezve; ren
desen ott végzi a püspök a nagyünnepi szertartá
sokat. A pozsonyi és nagyszombati főtemplomokat 
is Sz.-nak nevezik, az utóbbi az esztergomi érse
keknek otttartózkodása alatt csakugyan Sz. volt.. 
A megcsonkított Magyarországon Sz.-ak az eszter
gomi, kalocsai, egri érseki, a váczi, győri, szom
bathelyi, veszprémi, székesfehérvári, pécsi dórnok,. 
a pannonhalmi főapátsági tomplom, továbbá a. 
magyar gör. kat. püspök Sz.-ává tett nyíregyházai 
gör. kat. templom. 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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Székesfehérvár pecsétje. 

Székesfehérvár (régebben: Székesfejérvár, 
Álba Beqia, Stuhlweisseriburg), törvényhatósági 
joggal felruházott sz. klr. város Fejérmegyében, 
;a Sárrét és Velence-i tó közti síkon. Sz. egyike a 
Dunántúl csinosabb városainak, amelynek belső 
Tészoi a modern város jellegét viselik magukon. 

Legszebb részletei a 
Nádor-utca, a Vörös-
marty-tér (rajta Vörös
marty Mihály szobra, 
Vay Miklós bárótól), a 
Károly király-tér, a 
Vilmos császár-tér, az 
előtte eltorlilő gondo
zott Zichy-ligettel, a 
Ferenc József-tér és a 
Széchenyi-utea. Köz
épületei közül nevezete
sebbek a diszes színház, 

az 1800 körül épült püspöki palota (melynek udva-
Tán és kertjében Szt. István régi bazilikájának alap-
dalaira és a magyar királyok sírjaira akadtak), a 
ciszterciek rendháza és gimnáziuma (Vörösmarty 
Mihály, Ányos Pál és Virág Benedek emléktáblájá
éval), valamint a Szt. János templomuk (boltozatán 
Maulpertsch Antal nagy freskójával), a vármegye
ház, a városháza és az ezzel egybeépített volt 
gr. Zichy palota, a Mária Terézia idejében épült 
Szt. István székesegyház, melynek sekrestyéjében 
őrzik Szt. István koponyáját, a Szt. László készí
tette eredeti koponyatartóval és Szt. Gellért láb-
sszárcsontját és értékes egyházi felszereléseket, a 
templom mellett levő régi Szt. Anna kápolna, ez 
legrégibb épülete (1480), a Ferencrendiek kolostora 
•és temploma, a papnevelő intézet Szt. József temp
loma (Maulpertsch Antal nagy boltozati freskóival 
•és az oratóriumban Krisztust ábrázoló gyönyörű 
freskójával), a Jézus Szt. Szíve templom (1911), a 
búrtelepi templom (1923), a Szt. Sebestyén templom, 
.a törvényház, a honvéd-parancsnoksági épület, a 
modern tűzoltó őrtanya, stb.Sz.róm. 
Jcat.püspöknek,káptalannak,továbbá 
Pejér vármegye törvényhatóságá
nak, az államrendőrség ker. főkapi
tányságának, államépítészeti és kul
túrmérnöki hivatalnak, kir. tanfel
ügyelőségnek, tankerületi főigazga
tóságnak, kir. törvényszéknek, járás
bíróságnak, kir. ügyészségnek és 
két közjegyzőségnek, kir. gazd. fel
ügyelőségnek, erdőgondnokság és 
felügyelőségnek, katonai vegyes-
•dandár parancsnokságnak, csendőr
törzs-, szárny- és szakasz-paranrs-
nokságnak székhelye; van ügyvédi 
kamarája. Kulturális intézetei közül 
említendők a püspöki papnevelő in
tézet, a ciszterciták főgimnáziuma, 
az áll. főreáliskola, felsőker. iskola, 
községi leánygimn., polg. Hú- és leányiskola, nő-
nevelő intézet (Paulai Szt. Vince apácák veze
tése alatt); továbbá van városi árvaház, hadiárva
intézet, várrn. közkórház, tüdőbeteg-szanatórium, 
gyermekkórház, katona-kórház, városi aggintézet, 
javítóintézet, nagy püspöki és városi könyvtár, 
gazdag múzeum, valamint számos közhasznú, 

jótékony és iparos egyesület és társulat, közte a 
Vörösmarty-kör, a fejérvármegyei és székesfehér
vári múzeum-egylet és a fejérvármegyei gazda
sági egyesület. Lako.isá'jának száma 1850-ben 
14,971, 1870-ben 22,683 és 1920-ban 39,109. 
A lakosság, mely magyarnyelvű, legnagyobb részt 
mezőgazdasággal foglalkozik, zöldségféléit és 
leérti veteményeit nagy mennyiségben Budapestre 
szállítja, van szőlőmivelése is. Nagyfontosságú 
.az állami méntelep és a volt katonai, most pol
gári repülőtelep. Igen jelentékenyek ló- és marha
vásárai, valamint árúvására is. Ipara fejlődésben 
van; jelentékenyebb iparvállalatai a Délivasút 
gépjavító műhelye (500 munkással), a Felmayer-
féle kékfestőgyár, két gépgyár, öt téglagyár, há
rom bőrgyár, a Kari-féle likőr-, rum- és ecetgyár, 
a városi jéggyár, a Vulkán szódagyár, az Albus 
szappangyár, több fakereskedelmi és öt építészeti 
vállalat, városi villamostelep és gázgyár. Keres
kedelme, forgalma élénk; a m. kir. államvasút, 
a délivasút és a helyi érdekű vasutak nyolc irány
ban közvetítik a közlekedést. Van posta- és táviró-
hivatala, városi telefonhálózata ós itt épült 1922. 
85 kat. holdnyi területen az ország legnagyobb 
szikratávíró állomása, amely Parissal, Rómával, 
Barcelonával, Varsóval stb. tartja fenn a rádió
összeköttetést. Hitelintézetei: a Székesfehérvári 
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank (az ország 
egyik legnagyobb vidéki pénzintézete), a Fejér-
megyei Takarékpénztár, a Székesfehérvári Álta
lános Takarékpénztár, több takarékpénztári fiók 
és szövetkezet. 

Története. Sz. már a rómaiak telepe (Herculia) 
volt, jelentékeny hadi út mentén. Alapját talán 
már Árpád vetette meg, de naggyá Szent-István 
alatt lett, ki kiváltságokkal látta el, falakkal vé
tette körül, s Kean bolgár fejedelemtől nyert kin
cseivel nagyszerű bazilikát és palotát épített. A 
nagy templomot utóbb kápolnákkal vették körül, 
melyekremekei voltak az építészetnek, legszebbek 

Székesfehérvár képe a XVI. sz.-ból. 

Nagy Lajos és Mátyás kápolnái. 300 évig volt ez 
a királyok székhelye (innen neve Álba Regia), 
36 koronázás, 15 királyi temetés (köztük Szent-
István, Kálmán, Róbert Károly, Nagy Lajos és 
Mátyás) ós 47 országgyűlés folyt le itt; sok tem
ploma és kolostora volt. 1543—1688-ig török kézen 
volt, 1601. (az ostrom alatt) pusztult el Szent-

Amely ??ó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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István bazilikája a már 1543. kifosztott király
sírokkal együtt és ekkor röpítették levegőbe a 
lörökök a királyi palotát. A meggyérült népesség 

1848-ban ráakadtak a királysírokra, utóbb Henszl-
mann Imre a bazilika alapfalait is kiásta, de mi
vel ezek a város legforgalmasabb helyén voltak, 

német és rác telepesekkel gyarapodott, kik utóbb 
teljesen megmagj'arosodtak. 1709-ben rontot
ták le a várfalakat, 1777. alakult a püspökség. 

újból betemették. Sz. az utolsó évtizedekben a 
közlekedésre kedvező helyzeténél fogva gyorsan 
fejlődött és szépült. 1919-ben a proletáruralom 

Amely szó Sí alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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bukása idején a Budapestet megszálló román csa
patok a Dunántúl egy részét is megszállván, aug. 
9. Sz.-ra is bevonultak és onnan csak november
ben vonultak ki. 1923-ban a város megünnepelte az 
aranybulla kiadásának 700-os évfordulóját. V. ö. 
Károly János, Fejér vármegye története, 3 köt., 
Sz. 1896; Károly J. és Nyirák S., Emlékkönyv 
a Sz.-i püspöki megye százados ünnepére (1877). 

Székesfehérvári prépostság és káptalan (a 
b. Szűzről nevezve). Alapította Szt. István, az ál
tala épített nagyszerű bazilika mellé, mely több 
évszázadon át koronázási és temetkezési helyiü 
szolgált királyainknak. A török uralom tönkre 
tette a monumentális épületet, sőt a sírboltokat is 
feldúlták. Midőn a törökök 1688. végleg kiűzettek, 
a bazilikának már csak romjai jutottak a keresz
tények kezébe. Fölöttük a XVIII. sz.-ban új tem
plom emelkedett. A Sz. hazai történelmünkben 
nevezetes szerepet játszanak. A prépost a vesz
prémi püspökök hatósága alól kivéve, közvetle
nül a római pápának volt alávetve és ettől is 
nyerte megerősítését. Főpapi jelvényekkel birt; 
a XIV. sz.-ig őre volt a szent koronának és a kir. 
alkancellár tisztét viselte. Királyaink a prépost
ságot terjedelmes birtokokkal ajándékozták meg. 
A káptalan hiteles hely is volt s az arany bulla 
egy példányát levéltárában őrizte. A török uralom 
alatt a káptalan megszűnt. 1777. Mária Terézia 
visszaállltá a káptalant s azt székesegyházi káp
talan rangjára emelte. Most nyolc kanonokból áll. 
V. ö. Szvorényi, Pauer, Henszlmann, stb. ide
vonatkozó munkáit. 

Székesfehérvári püspökség, alapította Mária 
Terézia 1777. VI. Pius jóváhagyásával Területét 
a veszprémi egyházmegyéből szakították ki; ma
gában foglalja Fejér vármegyét és Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegyének egy részét. A vármegye két 
főesperességre (székesegyházi és budai) és 12 al-
esperesi kerületre oszlik. Alapításakor volt 62, 
most 95 plébániája van. Első püspöke Nagy Ignác 
előbb veszprémi kanonok és m. kir. helytartó taná
csos volt. 

Székesi P. Mihály, nyomdász, aki Keresd-en 
a gr. Bethlen Elek nyomdájának volt vezetője 
1684—86-ig; 4 magyar és 4 latin nyomtatványa 
ismert. 

Székeskáptalan, 1. Káptalan. 
Szókesút (Secusigiu), kisk. Temes vm. újaradi 

j.-ban, (i9io) 2446 román, német és cigány lak. 
(Tr. R.) 

Szakfelszerelés, a szövőgép és szövőszék ama 
részei, amelyek a láncfonalak mozgatásához, ille
tőleg a szádképzéshez szükségesek. Ilyen a nyüst 
s lábító, a nyüstemelő szerkezetek s gépek és a 
Jacquardgép zsinegrendszerévol együtt. 

Székfolt (állat), a madártojás sárgáján levő folt, 
az ú. n. kakashágás, 1. Cicatricula. 

Szekfü Gyula, egy. rk. tanár, történetíró, szül. 
Székesfehérvárott 1883. Az egyetemet Budapesten 
végezvén, rövid ideig a Nemzeti Múzeumban, majd 
az Orsz. Levéltárban volt alkalmazva, honnan a 
cs. és kir. házi, udv. és állami levéltár szolgála
tába lépett, hol 1912. allevéltárnokká nevezték ki. 
1916-ban a budapesti tud. egyetemen magán
tanárrá habilitálták, 1924. egyetemi rendkívüli 
tanári címet kapott. 1922-ben min. oszt. tanácsos 

lett a külügyminisztériumban. Számos értekezést 
írt a Századokba ós Tört. Szemlébe. Önállóan meg
jelent művei: Szamosközy István történeti mun
kájának kritikájához (1904); Familiárisok és 
serviensek (1912); A száműzött Bákóczi (1913). 
Az ennek nyomán támadt heves támadásokra több 
röpirattal válaszolt, ezek közt: Mit vétettem én? 
(1915). További müvei: A magyar állam életrajza 
(1918), német nyelven is; Három nemzedék (1919, 
2. kiad. 1922); Széchenyi igéi (1921); A magyar 
bortermelő lelki alkata (1922). Több történelmi 
forráskiadványa is van; nevezetesen: A budai 
basák magyar nyelvű levelezése 1553—1589. 
(1915, Takáts Sándorral és Eckhart Ferenccel); 
Török-magyar oklevéltár (Karácson Imre hagya
tékából, 1916); Török történetírók (Karácson I. 
hagyatékából, 1917). 

Székfű. (nör.), 1. Matricaria. 
Szekhmet, a memflszi Ptah «nagy kedvese», 

feje oroszlánfő, melyen a napkorong v. a kettős 
korona nyugszik. Ő képviseli a világosság jótéte
ményét, egyszersmind azonban a megsemmisítő 
és megrontó hatalmát a tűznek; ezért a harc isten
nője is. 

Székhólyag, 1. Szíktömlö. 
Széki Tibor, gyógyszerész és kémikus, szül. 

Kolozsvárott 1879 ápr. 18. 1904—1912-ig a ko
lozsvári tud. egyetem vegytani intézetének tanár
segéde volt, 1913-tól adjunktusa; 1907. egye
temi magántanári képesítést nyert. 1917-ben meg
kapta a rendk. tanári címet, legújabban ny. r. ta
nár. Dolgozatai, amelyek kivétel nélkül az orga
nikus kémia körébe vágnak, rnagyar szakfolyó
iratokban, részben a berlini Deutsche Chemische 
Gesellschaft kiadványaiban jelentek meg. 

Széki apátság, ugyanegy a cikádori apátság
gal (1. o.). Székinek különösen 1410 után nevezték, 
mikor a cisztercita-rend elvesztette s a Benedek-
rendűek kezére került. 1460-ban javait, mint kor
mányzó, Döbrentey Tamás nyitrai püspök kapta 
meg. V. ö. Békefi Bemig, A cikádori apátság tör
ténete. 

Széki csér (állat), 1. Lilefélék. 
Székicsér-félék (Glareolidae, állat), 1. JAlc-

félék és Sárfutók. 
Széki gólya (állat), a széki szarka (Himanto

pus himantopus L.) népies neve. L. Himantopus. 
Széki sneff (állat), az apró partfutó (Tringa. 

minuta Leisl.) népies neve. 
Széki szarka (állat), 1. Himantopus. 
Szék-kukac (állat), 1. Kabócák. 
Széklábas fedél, oszlopokon vagy pilléreken 

nyugvó, rendszerint nyilt fedélszék, kocsiszínek, 
takarmánykazlak részére. 

Szeklencze, kisk. Máramaros vm. huszti j.-ban, 
(1910) 2496 rutén és német lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szeklice (növ.), 1. Carthamus. 
Székó (Sejkov), kisk. Ungvm. ungvári j.-ban, 

(1910) 430 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Székoszlop, 1. Székdúc. 
Szekréció (secretio, lat.), 1. Elválasztás. 
Szekréciós enzimek, 1. Enzimek. 
Székrekedés, szókszorulás (obstipatio, consti-

patio, hoprosztázis), a székürtilés gátoltsága. 
Lehet teljes, mint pl. bélelzáródásnál (1. o.), leg
többször csak gyér, nehéz és elégtelen a kiürülés. 
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Ha ez a legkiemelkedőbb tílnet, a Sz.-ről mint 
önálló betegségről beszélünk (Hábitualis obsti-
patio, szokványos Sz-J. A baj lényege legtöbb
ször a belek lazasága, a bélmozgások renyhesége 
és erőtlensége, a hasfalak lazasága, a béltartalom 
rendellenes besűrűsödése (atomiás obst.), ritkáb
ban a belek görcsös állapotai vezetnek Sz.-re 
(spasticus obst.). A baj oka igen sokféle lehet; 
mérgezések (ólom, ópium stb.), a gyomor, bél, has
hártya stb. betegségei; idegbajok, vérszegény
ség stb. Kezelése az okozó betegségtől s a baj 
természetétől függ. Jelentékeny szerepük van — 
különösen mint tüneti szereknek — a hashajtók
nak, beöntéseknek, diétás és életrendi beavatko
zásoknak. 

Szekrény, ú. n. félbútor, mely a ládából kelet
kezett, mint állvány. Félbútor azért, mert az igazi 
bútornak, a mobiliumnak ingósága jellegével már 
rendesen nagy méreteiből származó súlya folytán 
sem bír, de még azért is, mert félig helyhez
kötöttsége miatt többnyire építészeti jelleggel 
ruházzák föl, azaz ellátják függőleges támasztók-
kaUoszlop, pilaszter stb.), vízszintes választókkal 
•(párkányok), gyámokkal (konzol), falnyilás rámá-
zatával stb. építészeti alakokkal. Rendkívül sok
félék a Sz.-ek. Eleinte csak láda v. nyitott polc 
volt. Később a népvándorlás lezajlása után, midőn 
.a népek megint állandó lakóhelyekhez voltak 
kötve, majd a falban, majd azonkívül elhelyezett 
•egyszerű négyoldalú prizma volt a Sz. főképen 
fegyverek elhelyezésére. Innen armoire (almá-
riom) neve. A kredenc eleinte egyházi bútor volt, 
mely egy magas lábakon álló kisebb ládaszerű 
Sz.-ke alakjában a misézésnél használt kisebb 
•edények elrakására szolgált. Miseközben az oltár 
bal oldalán állott, ezután félrevitték. Csak jóval 
később ment ez át a profán életbe, hol szintén 
•edények eltevésére használták. A buffet eredeti
leg egy a nagyurak termeiben elhelyezett deszká
ból összerótt polcos állvány volt, melyre, miután 
szövettel letakarták, a család «ezüst és arany 
inarháit», nevezetesen a kancsókat, kupákat, bo-
kálokat, tálakat stb. elhelyezték. A franciáknál 
egy hasonló rendeltetésű, rendesen kisebb polcos 
bútort dressoirnak hívtak. A Sz.-es kredenc és 
a polcos dressoir, illetve buffet egybevetéséből a 
•zárt és nyitott fülkés modern pohárszék keleti 
kezett; bahut volt a népvándorlás után a mai 
láda vagy koffer. Később ilyen kettő jött egy
más tetejébe, minek folytán a fölül nyiló födél 
helyett azok előfalát kellett nyílóvá készíteni, 
így lett a mai nap is bahutnek nevezett két
testű Sz. A mórok Spanyolországban a koffert 
bakállványra állították, felső födele helyett an
nak előfalát eresztették le vízszintes helyzetbe, 
a belsejét pedig ennek megfelelően rendezték be 
apró fiókokkal és fülkékkel. Ily módon keletkezett 
a kábinet-Sz., mely egész Európában elterjedt. 
A bárok stílus bevonulásával a XVII. sz.-ban az 
alacsony és szóles komód-Sz. keletkezett Francia
országban. Különös Sz.-alak fejlődött már a kö
zépkorban a németeknél Schrank névvel, amely 
szótól a magyar Sz. szó is származik. Hasonlít 
ez az almáriomhoz, de beosztásában és így külső 
-alakításában eltér annak igen egyszerű alakjától, 
sőt e tekintetben igen változatos. Sokféle a Sz. 

Amely szó Sí alatt nincs 

alakja és neve mai nap, de volt már a renaissanee 
korában is, mely elnevezések rendesen a Sz. ren
deltetésével függnek össze (1. Bútor). 

Szekrényes fúvó, 1. Fúvógép. 
Székxényessy,l. József, író, szül. Győrött 1811 

ápr. 16., mcgh. Budapesten 1877 aug. 9. Tanul
mányai befejeztével Andrássy György, majd Szé
chenyi István gróf mellett jurátuskodott. Később 
mint ügyvéd működött Pesten. Az 50-es években 
ügyvédi pályájával felhagyván, a budai Császár
fürdőt bérelte ki a Margitszigettel együtt, majd a 
bodajkit, s a 70-es években a Eudas-fürdőt. Érde
meket szerzett a politikai elnyomatás korszakában 
a társadalmi élet ápolása és fejlesztése körül. A 
30-as években a budai színtársulat két vígjátékát 
hozta színre, A véletlen úrrá levest és A reá sze
dett atyafiakat. 

2. Sz. Kálmán, sportmívelő és hírlapíró, Sz. 1. 
fia, szül. Pesten 1847 júl. 12., megh. Újpesten 1924 
jan. 12. Orvostant, majd jogot hallgatott; az 1866-i 
hadjárat alatt, mint önkéntes, katonai szolgá
latba lépett, 1873. Spanyolországba ment s a 
karlisták közt harcolt. 1876-ban Keletre uta
zott s az orosz-török háború alatt a török had
seregben szolgált. 1883-ban Sport c. szaklapot 
indított meg. Számos atlétikai versenyben nyert 
dijat. Nagy híre volt mint úszónak, 1877. is
mételve átúszott a Boszpuroson; 1879. a Boden-
tavat úszta át; 1881. a Balatont Siófok és Balaton
füred közt (12 km.). Számos sportcikket, útirajzot 
és tárcát írt. Önálló munkái közül felemlítjük: 
Magyarország és a délszláv tartományok (Buda
pest 1878); Útirajzok (u. o. 1879); Beszélyek 
(2 köt.); Egy ballépés (regény 5 köt.); Ermini 
(4 felvonásos dráma, Budapest 1882). 

Szekrényformázás, 1. Öntés. 
Szekrényi Lajos, egyházi író, előbb katolikus 

áldozópap, szül. Szegeden 1858 júl. 26., megh. 
1922. Több helyen káplán és segédplébános volt. 
1883-ban állami főgimnáziumi hittanár Fehér
templomban, mely határőrvidéki német város 
templomaiban elsőnek mondott magyar szent
beszédeket; 1885. szegedi hittanár, 1891-től he
lyettes plébános több helyen. 1896-ban Magyar-
Bánhegyesen lett plébános, de később kilépett az 
egyházból. Önálló müvei: Költemények (Ányási 
Gyula álnéven, Budapest 1882); A bibliai köny
vek ismertetése (2 köt., Szeged 1888); A bibliai 
régiségtudomány kézikönyve (Polgári régiségek, 
u. o. 1890); A jeruzsálemi zsidó templomokról 
(Budapest 1893); XIII. Leó pápa élete (u. o. 
1893); A Balaton tündérei (u. o. óv nélkül); 
Sz- Alajos élete (u. o. év és név nélkül); Sz. Lajos 
költeményei (u. o. 1884). Fordított több regényt, 
így a Ben Húrt és Quo vadist. 

Széksértés, a) annak cselekménye, aki tör-
vényhatóságibizottság közgyűlésén a tanácskozás 
méltóságát v. a gyűlés egyes tagjait sértő kifeje
zéssel él s azt rögtön vissza nem vonja, valamint 
aki a tanácskozást megintés és azt követő rendre
utasítás után is tartósan zavarja. A bűnöst a tiszti 
ügyész által nyomban, még az ülés folyama alatt 
megindítandó Sz.-i kereset folytán a gyűlés bir
sággal büntetheti; fennmaradván a büntető tör
vények súlya alá eső cselekményekre nézve a 
későbbi megtorlás joga (1886. XXI. t.-e. 58. §.). 
meg, S alatt keresendő 1 
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b) Községi közgyűléseken a Sz. büntetése szintén 
pénzbírság. A birsággal terhelt, amíg azt le nem 
fizette, a gyűlésekben részt nem vehet (1886. 
XXII. t.-e. 60. §.). 

Szóksó, 1. Szíksó. 
Szekszárd (Szegzárd, Szegszárd), r. tan. város 

Tolna vm.-ben, (1920) 14,025 magyar lakóval (közte 

11,244 r. kat., 1762 ref., 288 ág. ev., 675 izr.); 
csinos város, melynek főbb épületei a díszes vár
megyeháza, a városháza, a törvényszéki palota, 
az Augusz-féle kastély (egykor Liszt Perene ked
ves pihenő helye), az állami főgimnázium, a mú
zeum, a kaszinó-bazár, a felsővárosi róm. kat. 
templom és a nagy templom a Béla-téren. Sz. a 
vármegye törvényhatóságának és a központi járás 
Bzolgabirói hivatalának, törvényszéknek és járás

bíróságnak, királyi közjegyzőségnek, tanfelügye
lőségnek, államépítészeti hivatalnak, pénzügy
igazgatóságnak és esendőrszarnyparancsnokság-
nak székhelye; itt székel a selyemtenyésztési fel
ügyelőség, ezzel selyempetetenyésztő és górcsö-
vező intézet (150 górcsővel és 500 munkás) van 
összekötve ; itt van továbbá a szőllészeti és borá

szati felügyelőnek székhelye, áll. főgimn., polg. 
fiú- és leányiskola, áll. kereskedelmi fiúiskola,, 
bábaképző intézet, gazdag vármegyei múzeum, 
két takarékpénztára, közkórháza, többféle egyesü
lete és társulata, selyemgubóbeváltó gyára, tégla
gyára, villamos müve, vasúti állomása, posta-
és távíróhivatala. Lakói nagy mértékben űzik 
a selyemtenyésztést, gyümölcs- és bortermelést. 
Sz. a rómaiak alatt Alisca nevet viselt. Régi 

Amely szó S« alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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várából épült a mostani vármegyeház; I. Béla 
1061. bencés apátságot alapított itt, melynek ja
vait Mária Terézia 1777. a budapesti egyetemnek 
ajándékozta. 1442-ben itt verte meg Hunyadi Já
nos Erzsébet párthíveit. 1812-ben itt született 
Garay János költő, kinek szülőházát emléktábla 
jelöli meg és kinek 1893. a Garay-téren szobrot 
emeltek (Szárnovszky Ferenctől). 

Szekszárd—bátaszóki helyi érdekű vasút. 
Szekszárdtól Bátaszékig vezet. Rendes nyomtávú, 

: gőzüzemű, 19.2 km. hosszú, a M. Á. V. üzemében. 
1 Megnyílt 1897 aug. 23. 

Szekszárdi apátság, I. Béla alapítványa a 
bencésrendiek szarnál a 1061-ből. Az első apát való
színűleg az az olasz Vilmos volt, ki Géza herce
get Salamon és Vid fondorkodásairól értesítette. 

í A XIV. sz. óta inkább csak helyettesek (commen-
datorok, gubernátorok) álltak az apátság élén. 

i 1526 után Szekszárd egy török liva főhelye lévén, 
maga a szerzetliáz feloszlott, az apátság címét 
azonban mindig viselte valaki, kivéve 1777—1817. 

! B korszak kezdetén(1777) az apátság javait Mária 
4* Terézia a budapesti egyetemnek ajándékozta. Az 

• apátság templomának alapfalait 1897 márc. a vár
megyeház helyén találták meg. Történetét megírta 

' címzetes apátja, Fraknói Vilmos (Budapest 1879). 
Szekszárdi borvidék. Az e néven ismert bor

vidék Tolna vm. határával esik össze, melynek 
szőllővel beültetett területe 14,200 ha. Legfonto
sabb része az az ÉK.-ről D.-re, a Dunával paral
lel húzódó, mintegy 35 km. hosszú, mérsékelten 
emelkedő hegylánc, mely Szekszárd, Várdomb, 
Bátaszék és Báta községek mellett húzódik el. 
Kitűnő vörösbora világhírre emelkedett, mely 
azonban a tulajdonképeni 6000 hold szekszárdi 
szőllőhegyen terem. A szekszárdi vörösbort a fe
kete kadarka szolgáltatja, melyet többnyire rövid 
csapra művelnek. Szüreteléskor a válogatásra 
nagy gondot fordítanak s a mustot 15—20 napig 
hagyják a törkölyön. A fllloxera által elpusztí
tott szóllőterületek nagyrészt fel vannak újítva. 
A felújításra főleg a Ripária-féléket használják 
alanyul. A talaj általában sárga és vörös agyag 
s csak kevés helyen kavicsos. A szőllóket rend
szeresen trágyázzák. Régi jó karban levő szőllők 
termése holdankint 25 hl.-re tehető. Nevezetes 
még a decsi fehér bor, melynek pompás zamatja 
általánosan ismeretes. 

Szekszárdi hegyvidék, a Mecsek-hegység ÉK.-i » •' harmadkori rétegekkel elfedett végződése. Enyhe 
lejtőjű, leginkább termékeny lösszel fedett halom-

« vidék, legmagasabb pontja a 273 m. magas Óriás
hegy. A hegyvidéknek keleti lejtőjén terem a ki
tűnő szekszárdi bor. 

Székszorulás, 1. Székrekedés. 
Szekta (lat.) a. m. párt; eredetileg a bölcsészeti 

iskolák használták ezt a szót; manapság legin
kább oly vallási pártot értenek alatta, melynek 
tagjai eltérő vallásos nézeteik, v. szertartásaik, 
egyházkormányzati elveik miatt az uralkodó, 
vagyis a nagy többségben levő egyháztól külön
szakadtak. Innen szektáskodás, olyasféle törek
vés, mely a vallási élet körében szakadást igyek
szik előidézni. V. ö. Blum, Dictionary of sects 
etc. (új kiadás, London 1891); Rohnart, Kirche, 
Kirchen und Sekten (5. kiadás, Leipzig 1900). 

Szekt-borok, 1. Sect. 
Szektor (sector, lat.) a. m. körcikk, gerezd, L 

Kör. 
Szektor-irányzék, a Krupp-féle hegyi ágyúkon 

alkalmazott célzó berendezés, melynek főjellem
vonása az, hogy a hegyi terepen gyakran előfor
duló ferde kerékállás befolyását kiküszöbölendő: 
az irányzék a lövésirányra merőlegesen, jobbra és 
balra egészen 7°-nyira elhajlítható. Az ágyúcső
nek a távolságnak megfelelő emelést egy végtelen 
csavarral mozgatható fogas szektor segélyével 
adják meg. 

Székudvar (Secodor^nagyk. Arad vm. kisjenöi 
j.-ban, (i9io) 5534 román és magyar lak. (Tr. R.), 

Szekula, 1. Gyula (bácskulai), vasúti szakíró, 
szül. Cservenkán (Bács-Bodrog vm.) 1850 mire . 
18., megh. Budapesten 1920 szept. 2. Budapesten 
elvégezvén a műegyetemet, vasúti szolgálatba 
lépett s a Kassa-oderbergi vasútnál legutóbb 
helyettes igazgató lett. 1914-ben nyugalomba vo
nult. Tevékeny részt vett a fővárosi közigazga
tási életben. 1917-ben magyar nemességet kapott 
bácskulai előnévvel. Régebben egyszersmind hír
lapíró volt; számos cikket írt magyarul és németül. 
1883-ban Palesco Otmárral együtt megalapította 
az első magyar — nem hivatalos — vasúti szak
lapot, a Vasúti Hirlap-ot. Petőfinek egyik leg
régibb német fordítója; Lenauból is sokat fordí
tott. Önállóan megjelent szakmunkái: A zóna
díjszabás reformja (1888); A díjszabások és a 
tarifapolitika elemei (1898). Munkatársa volt e 
Lexikonnak is. 

2. Sz. Jenő, író, szül. Kulán 1880 dec. 29. Első 
elbeszélései a Budapesti Hírlapban jelentek meg, 
később más fővárosi lapokban. A világháború
ban a galíciai harctéren súlyosan megsebesült, 
fölépülvén, 1916. a megszállott Belgrádba ren
delték a hadsereg magyarnyelvű napilapja, 
a Belgrádi Hirek szerkesztőjének. Önállóan meg
jelent művei: A fekete báró (reg., 1913); Dr. 
Pokol (elb., 1919); Ezüst álarc (reg., 1919); 
Bolondvár (reg., 1920); A vörös Ézékiel (reg., 
1921); Akvinkum (1922); A zombori százszor
szép kisasszony (1922); A faltörő kos (reg., 1924) -
A szerelem égő palást (reg., 1924). 

Szekuláris háborgatások v. perturbációk a 
bolygók mozgásában fellépő eltérések az elliptikus 
mozgástól, melyek nagyon hosszú időközökben, 
esetleg több ezeréves intervallumban ismétlődnek 
és ezért hosszabb időn át úgy tekinthetők, mintha 
az idővel egyenletesen növekednének. V. ö. Három 
test problémája és Háborgatások. 

Szekularisták, 1. Holyoake. 
Szekularizáció (saecularisatio, lat. a. m. vilá-

giasítás), az egyházi javaknak s vagyoni jogok
nak az állam által egyoldalúkig, saját hatalmánál 
fogva világiakká átalakítása, amelynél fogva az. 
állam az egyháztól ennek javait s jövedelmeit 
— minden rekompenzáció nélkül — a maga tulaj
donába veheti át és a saját céljaira fordíthatja. 
A kánonjog, sőt a protestáns egyházi jog szerint 
is a Sz. az egyház tulajdonjogának erőszakosan, 
nyers hatalommal való megsemmisítése. Az egy
házi javak világiasítása az idők folyamán több 
államban bekövetkezett. Már a frank birodalom
ban a Karoling-házból való uralkodók az egyházi 
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javak egy részét lefoglalták, hogy belőlük lovas 
liadi szolgálatra való kötelezettséggel beneficiu-
mokat osztogassanak. A westphali békekötés foly
tán Németországban a világi fejedelmek elvesz
tett tartományaikért az egyházi birtokok- s ala
pokból nyertek kártalanítást. Hasonlóképen tör
tént ez a lunevillei békekötés (1801 febr. 9.) után. 
midőn a Rastattban összejött birodalmi deputáció-
nak 1803 március 14-iki híres határ ozmán yával 
(Reichsdeputationshauptschluss) az egyházi feje
delemségek javaiból kárpótlást nyertek azok a 
világi fejedelmek, akik Németország Rnjna-bal-
parti részeinek Franciaországhoz csatolása követ
keztében tartományaikat veszítették. Francia
országban már az 1789-iki nemzetgyűlés kimon
dotta, hogy az egyház javai állami tulajdont 
^alkotnak azzal a teherrel, hogy az állam alkal
mas módon köteles gondoskodni a kultusz költ-
-ségeiről, a papok ellátásáról s a szegények gyá-
molításáról; de az 1801-iki konkordátum az 
egyháznak javaihoz való tulajdonjogát ismét biz
tosította. A Sz.-t Franciaországban teljesen meg
valósította aztán az állam és egyház szétválasz
tásáról szóló 1905 dec. 9-iki törvény, melynek 
második fejezete kimondja, hogy a törvény ki
hirdetésétől számított egy év alatt azok a javak, 
.•amelyek a püspöki, egyházi vagyonhoz, presbite
rialis tanácshoz, konzisztóriumokhoz s más 
kultuszintézményekhez tartoznak, minden rajtuk 
nyugvó teherrel és kötelezettséggel a megalakuló 
-ítsszociációké lesznek, haazonban állami eredetűek 
•B nincsenek kegyes alapítvánnyal terhelve, az 
államra visszaszállanak. Hazánkban az 1848: XX. 
te. 3. §-ában foglalt azt a rendelkezést, hogy 
«minden bevett felekezetek egyházi iskolai szük
ségletei közálladalmi költségek által fedeztesse
nek)), némelyek úgy értelmezik, hogy ebben az 
•egyházi javak Sz.-ja rendeltetik el. Azonban, mint 
az e tárgy körül folytatott országgyűlési tanács
kozásokból s a bevett felekezetek állami segélye
zése tekintetében azóta követett gyakorlatból ki
tűnik, a szóban forgó nyilatkozattal a törvény
hozás nem az egyházak már meglévő javainak el
vételét s az egyes felekezetek szükségleteinek az 
így világiasított javakból való állami ellátását cé
lozta, hanem csakis azt kivánta biztosítani, hogy 
azok a bevett egyházak, amelyeknek saját egy
házi és iskolai szükségleteik fedezésére elegendő 
jövedelmük nincsen, autonómiájuk sértetlenül 
hagyásával az államtól annyi segélyt kapjanak, 
amennyivel egyházi és iskolai intézményeiket 
fenntarthatják s a kor kívánalmaihoz képest fej
leszthetik. 

Szekunda (lat. secunda), a porosz középiskola 
(Höhere Schule) 2. osztálya felülről számítva. 
Magyar diáknyelven az elégtelen (4.) osztályzat 
neve. 

Szekundakkord, a szeptim-hangzat megfordí
tása, midőn a szeptima van a basszusban. (A 
C-e-g-h akkord szekund megfordítása : B-c-e-g.) 

Szekundáns (lat.), a. in. párbajsegéd. 
Szekunda váltó (másodváltó)'.A váltóról külö

nösen két esetben szokásos másodpéldányt kiállí
tani : 1. ha kibocsátó, intézvényezett és rendel vé
nyes távol laknak egymástól; 2. ha a váltót ten
deren túlra küldik. Az 1. esetben a másodlatot a 

kibocsátó azonnal megküldi a rendelvényeshez, 
az első váltót pedig az intézvényezetthez küldi, 
aki aláírás után ugyancsak a rendelvényeshez 
juttatja el. A rendelvényes tehát már addig is, 
amíg az intézvényezett aláírását megszerzik, a 
váltó birtokában van. A 2. esetben az első és má
sodváltót külön útvonalakon küldik a tengeren
túlra és az a váltó lesz érvényes a forgalomban, 
amelyik előbb ér a címzetthez. Az első és másod
váltó vagy együttesen kerül bemutatásra fizetés 
végett, vagy a kettő közül csak az, amelyiken az 
elfogadói aláírás van. Az egyik váltó kifizetése a 
másik példány érvényét is megszünteti. 

Szekundér (secundaer, lat.) a. m. másodlagos. 
Az orvosi tudományban oly folyamatok, melyek 
egy előző (primaer) beteges állapotnak következ
ményei, vagy a betegségnek különválasztható új 
tünetcsoportját képezik. Pl. Sz. szifilis (1. Szi-
filis). — A geológiában Sz. vagy másodkor, 1. 
Középkor, 1. 

Szekundér áram, a transzformátor által a 
primer áramtól létesített áram, mely rendszerint 
kisfeszültségű. L. Transzformátor. 

Szekundér csontok a. in. másodlagos cson
tok, más néven bőrcsontok v. fedöcsontok, me
lyek kötőszövet elcsontosodásából keletkeznek. 
L. Börcsont. 

Szekundér infekció, olyan fertőzés, mely egy 
előbb már fönnállóit fertőzéshez társul. 

Szekundér ivari karakterek, a. m. másodla
gos nemi jellegek. L. Ivarjelleg. 

Szekundér spektrum, a spektrumból fenn
maradó rész, mely közönséges flint- és korona
üvegből álló akromatikus prizma használatakor 
el nem tüntethető, úgy, hogy teljes színtelenítes 
nem következik be. Az említett két üvegnemből 
álló prizma ugyanis csak két szín egyesítését 
eszközli, de nem valamennyiét. 1883-ban azonban 
a jénai Schottu. Genossen-cég Abbo tanulmányai 
alapján olyan üveget állított elő, mely a Sz.-ot 
is eltünteti. Ezt az üvegfajtát használják az ú. n. 
apokromatikus lencserendszerek előállítására. 

Szekunder-sugarak, 1. Röntgen-sugarak. 
Szekundicia (lat.), neve a kat. egyházban az 

50 éves papi jubileumnak, ellentétben az ifjú pap 
első miséjével (Primitiae). 

Szekurit. Biztonsági robbanószer, dinitro-
benzolból és ammoniumnitrátból áll. 

Szekuritás (securitas, lat.) a. m. biztonság. 
L. még Securitas. 

Szekvenciák, 1. Sequenciák. 
Szél, a levegő mozgása, áramlása egyik hely

ről a másikra. Ha a levegő egyensúlyban volna, 
akkor megszűnnék az ok a mozgásra, de mivel 
ez az eset soha sem áll be, és a levegő súlya vagy 
nyomása a földnek különböző tájain egyenlőtlen, 
mindig is van áramlása a levegőnek, mely a ma
gasabb nyomású helyről tart a kisebb nyomású 
hely felé. Ha a Föld nem forogna, akkor a levegő 
mozgása az egyenes utat választaná a majjas 
nyomásról a kisebb felé. Bs mivel az izobárok 
(1. o.) ugyanabban a nívóban mutatják a nyomás
különbségeket, a szélirány merőleges volna az 
izobárokra, azaz egybeesnék a gradienssel. A Föld 
forgása azonban a levegő mozgását kitéríti ebből 
az irányból, még pedig az északi félgömbön 
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jobbra, a délin balra. Az északi szélből tehát lesz 
északkeleti, az északkeletiből keleti (az északi 
félgömbön) stb. Az eltérítés nagysága a földrajzi 
szélesség sinusával arányos, tehát a sarknál leg
nagyobb, az egyenlítőnél legkisebb. Szintúgy nő 
az eltérítési szög a szél sebességével is. A levegő
nek görbe pályán való mozgásánál azonkívül 
föllép a központfutó erő, melynek szintén van el
térítő hatása. A Föld forgása és a központfutó erő 
egyértelműen hat a eiklónos mozgásnál s ellenkező 
értelemben az anticiklónos mozgásnál; az előbbi
nél tehát nagyobbodik, az utóbbinál kisebbedik 
;iz eltérés. Hozzájárul még a levegő tehetetlensége 
és a mozgásnál fellépő súrlódás. A súrlódás úgy 
&i eltérítést, mint a szélsebességet csökkenti. Innét 
van, hogy a szél egyenlő nyomási különbségek 
mellett a tensreren erő?ebb, mint a szárazföldön 
és hogy eltérítése a felső rétegekben nagyobb. 
Az itt említett erők együttes hatása határozza 
meg a légáramlás irányát és erősségét. A kapcso
lat a levegő nyomása s áramlása között már az 
i'lőrebocsátottakból is kiderül. E kapcsolatot ]?«?/.?-
IMlot általános széltörvényben fejezte ki 1857., 
mely az újabb meteorológiában alapvető jelentő-
Régre jutott. A róla elnevezett barikus széltörvény 
így lianszik: 1. A szél erőssége arányos a nyo
mási különbségekkel. 2. Ha háttal fordulunk a 
szélnek, akkor tőlünk bal felől és kissé elől van 
az. alacsony légnyomás, mögöttünk jobb felöl 
pedig a magas légnyomás (az északi félgömbön). 

A FökLszélviszonyairól a régibb meteorológu
sok egy méff a közelmnltban is nagyon elterjedt 
elméletet vallottak, melynek utolsó hírneves kép-
viselőjo Dove volt. E szerint az egyenlítő táján 
a felmelegedett levegő felszáll és a magasban a 
sarkok felé áramlik; ezen felső szelet nevezték 
equatoriális, egyenlítői áramlatnak. Viszont alul 
a hidegebb és következéskép nehezebb levegő a 
sarkoktól az egyenlítő felé tart, poláris v. sarki 
áramlat Dove e két szélrendszert az egész Földre 
kiterjedőnek vélte olyképen, hogy a magasban az 
egyenlítői áramlat a földforgás következtében (az 
északi félgömbön) délnyugatról megy a sark felé, 
alul pedig a sarki áramlat északkeletről az egyen
lítő felé. Az újabb nézet az említett légcirkulációt 
elfogadja ugyan, de csupán 30°-nyi szélességben 
északra és délre az egyenlítőtől, amit a meleg 
övben a magasabb rétegekben a délnyugati anti
passzát és a Föld szinén az északkeleti pasz-
szát tényleg igazolnak. De e magyarázat a 
régebbitől különbözik és az újabb széltörvényből 
foly. Egyensúly esetén ugyanis a légnyomás 
egyenlő tengerszini magasságban egyenlő és az 
egyenlő nyomású réteg°k — nivófelületek — 
koncentrikusak a Föld felületével. Ámde a trópu
sokban beálló erős felmelegedés következtében az 
alsó légrétegek kiterjednek, mi által ott bizonyos 
magasságban a légnyomás nagyobb lesz, mint 
másutt ugyanabban a nívóban. Az egyenlő nyo
mású felületek tehát nem koncentrikusak, hanem 
az egyenlítői tájon legmagasabbak és onnan lej
tősödnek a sarkok felé. Azért a felső rétegekben 
megindul az áramlás az egyenlítőtől a sarkok 
felé, amiért az egyenlítő környékén a légoszlop 
súlya csökken, vagyis a barométer ott sülyed. 
Az egyenlítőtől délre és északra ellenben a felső 

rétegekben elárainló levegő meridionális mozgá
sában megakad, minthogy nagy forgási sebessé-, 
gét megtartva, mindjobban Ny.-ról K. felé kény
szerül mozogni. Kb. a 30° földr. szélességen tehát 
torlódás következik be, a levegő a magasból le
ereszkedik, a légnyomás lent a földön emelkedik 
és e tájon mindkét félgömbön keletkezik a szub-
tropikiis barométeres maximum, mely a passzát-
ciiKulációnak véget vet, úgy hogy onnan a levegő 
alant visszaáramlik az egyenlítő fe'é. E magya
rázat mellett tanúskodik a légnyomás tényleges 
eloszlása. A passzátok azonban csak a nyilt ten
geren érvényesülnek; ahol nagy kontinensek van
nak, ott vagy elnyomatnak, vagy irányukból ki
téríttetnek. L. Passzátszelek. 

Ismereteink a szélviszonyokról tehát az egyen
lítő mindkét oldalán egészen a 35° földr. széles
ségig már megállapodtak. Röviden összefoglalva, 
mondhatjuk: Az egyenlítő közvetlen közelében 
kb. 8°-nyi széles sávban gyenge szelek uralkod
nak, ez a szélcsend öve. Ettől mindkét félgömbön 
kb. 35°-ig vannak a passzátok, melyeknek szélein 
ismét keskeny szélcsendes sávok következnek. 
Azontúl magasabb földr. szélességen már nincsen 
oly folytonos zárt körfolyam, mint amilyen n 
passzátcirkuláció. E tájakon a ciklonok és anti
ciklonok vándorlása váltakozó szélrendszereket 
idéz elő. A megfigyelések tanúsága szerint a mér
sékelt övben a légkör egész terjedelmében a Ny.-i 
szélirány dominál és pedig lent a földön az É.-i fél
gömbön a DNy.-i, a D.-i félgömbön az ÉNy.-i. 

Miképpen történik a levegő kicserélődése a szub-
tropusok és a sarkok között, az még ma sincs 
teljesen tisztázva. Ferrel, Thomson, Sprunq, 
Siemens. Oberbeck elméleti úton úgy vélték ezt 
a kérdést megoldani, hogy a szubtropusoktól a 
sarkig (az északi félgömbön) a földön és a felső 
rétegekben DNy.-i áramlást, a közepes rétegek
ben kb. 4 km. magasságban pedig ENy.-i irány
ból visszaáramlást tételeztek fel. Ujabban azon
ban a ciklonokat és anticiklonokat az általános 
cirkuláció kiegészítő részeinek tartják, melyek a 
szubtropusok és a sarkok között nagyobbszabású 
keveredéssel közvetítik a levegő kicserélődését. 
A sarkon lehűlt légtömegek K.-i mozgási kompo
nenssel délebbre, az alacsonyabb földr. szélesség
ből eredő meleg tömegek pedig Ny.-i mozgási 
komponenssel északabbra kerülnek. Ezek a hideg 
és meleg légtömegek, melyek valahol a határ
felületen, Bjerknes elnevezése szerint poláris 
fronton egymás mellé jutnak, bizonyos feltételek 
mellett egyensúlyban maradhatnak, melyeket 
Helmholtz és Margules elméletileg meghatároz
tak. Az a díszkontinuitási felület, mely a K.-röl 
mozgó hideg sarki levegőt a D.-i eredetű Ny.-i 
meleg levegőtől elválasztja, a poláris front és 
Bjerknes annak hullámzására vezeti vissza a 
ciklonok keletkezését. Exner ellenben úgy véli, 
hogy kedvező körülmények között egyes ponto
kon hideg tömegek, mint külön csöppek válnak 
el a poláris fronttól és ahol a hideg levegő be
törése a Ny.-i meleg áramlatot elrekeszti, ott 
dinamikai okokból keletkezik a ciklon. 

A szélviszonyok tehát igen különbözők. Van 
állandóan csendes vidék, amilyen a szélcsend 
öve; vannak tájak, ahol állandó szelek fújnak, 
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azaz egész éven :'it egy irányból, a passzátok ; 
vannak továbbá időszakos szelek, melyek bizo
nyos időtartam múlva ismétlődnek, így féléven-
kint a monszunok, naponkint a hegyi (völgyi) és 
a tengerparti szelek. Végül vannak tájak, ahol a 
szél határozatlan időközökben minduntalan vál
tozik ; ilyen a mérsékelt és hideg öv, molyben a 
légkör egyensúlya sokféleképen s néha igen bo
nyolultan megzavarodik. 

Magyarország szélviszonyait részletesen fel
dolgozta Hegyfoky Kabos (A szél iránya a magyar 
szent korona országaiban e. műben). Vizsgálatai-
bői kitűnik, hogy a szól általában a hegyekről a 
rónákra tart. A Kis-Kárpátokról a Kis-Alföldre, 
az Északi-Kárpátokról dél felé, a máramarosi, az 
erdélyi és szerbiai hegyekről a Nagy-Alföldre, a 
Karszt-hegységről pedig a tengerre. Úgy látszik, 
mintha a Tisza vidéke, mintegy az Alföld közepe 
volna az a középpont, mely felé a levegő legtöbb
szőr áramlik. A Nagy-Alföld déli és középső részét 
kivéve, a szemhatár északi feléből jövő áramla
tok a túlnyomók. Feltűnő, hogy tavasszal és nyá
ron a Ny.-i és É.-i, ősszel és télen a K.-i és D.-i 
irány szaporodik. 

A szél mint meteorológiai elem rendszeres 
megfigyelés tárgya úgy irányra mint erősségre 
nézve. A szélirányt az a világtáj adja, ahonnan 
a szél fuj; jelölése röviden a négy fő irány kezdő
betűi által történik és nemzetközi megállapodás 
szerint az angol elnevezések szerint, ú. m. észak 
= N, kelet = B, dél = S, nyugat = W, úgy hogy 
pl. északnyugat=N W, dólkeletdél = SES. A szól-
irány megfigyelésére szolgálnak különböző mű
szerek, kezdve az egyszerű szélkakastól egészen 
a finom önműködő regisztráló műszerekig (1. Ane-
moszkóp, Anemométer, Anemográf). Valamely 
helynek szélviszonyait olyképen szokták jelle
mezni, hogy megállapítják bizonyos időszakra 
(évre vagy hónapra), hányszor jött a szél egy-egy 
irányból; a leggyakoribb irány meghatározza az 
uralkodó szelet. Rajzban a szelek gyakoriságát 
igen áttekinthetően lehet feltüntetni, ha valamely 
körben az irányoknak megfelelő sugarakra rá
rakjuk a gyakoriságot bizonyos tetszés szerinti 
mértékkel; a sugarakon nyert végpontokat össze
kötve, kapunk egy szabálytalan sokszöget, az 
illető hely szélrózsáját. Azelőtt igen divatos volt 
a klimatológiában meghatározni minden szél
irányhoz a hozzá tartozó hőmérsékletet és csapa
dékot, tehát azáltal kivánták a meleget vagy hi
deget, a szárazságot vagy esőt hozó szeleket egy
mástól megkülönböztetni. Ma ily hőmérsékleti 
vagy csapadék-szélrózsák elkészítésénél óvato
sabban járnak el és az irányon kívül figyelemre 
méltatják a szél eredetét is. A szélerőt vagy a se
besség által szokás kifejezni, vagy a nyomás 
által; első esetben megadják a szól útját méterek
ben másodpercenkint, utóbbiban nyomását kg.-
ban m3-enkint. Pontos szélerőmérő azonban csak 
kevés helyen van, azért meteorológiai hálózatok
nál a szélerőt becsléssel szokták meghatározni 
bizonyos tapasztalati fokozat alapján. A becslés 
Beaufort 12 fokos skálája szerint történik: 0 = 
tökéletes szélcsend, 1 = nagyon gyenge, alig észre
vehető fuvallat, a füst majdnem egyenesen száll 
fel, 2 ,= gyenge szellő, melyet már megérzünk, 

3 = gyenge szél, mely a fák leveleit mozgatja. 
4 = mérsékelt szél, a fák gyengébb gályáit moz
gatja, 5 = élénk szél, a fák erősebb gályáit moz
gatja és már kellemetlen érzést kelt, 6 = erős szé!, 
gyenge vihar, egész ágakat mozgat, zúgása hall
ható, 7 = nagyon erős szél, gyengébb fatörzseket 
meghajlít, 8 = viharos szél, nagy fákat meghajlít, 
gályákat letördel, az embert járásában érezhe
tően feltartóztatja, 9 = vihar, könnyebb tárgyakat 
(tetőcserepet) megmozdít, egész ágakat, gyenge 
fákat letör, a járást szabadban megnehezíti, 10 = 
erős vihar, erős fákat gyökerestől kidönt v. ketté
tör, házakat megrongál, 11 és 12 = ritkábban elő
forduló szélvész, mely romboló hatásával általá
nos pusztítást végez, háztetőket lehord, embereket 
földhöz vág, erdőt pusztít, kéményt ledönt stb. 
Természetesen az egyes fokozatok között éles ha
tárvonalakat húzni nem lehet és az egyéni felfo
gásnak is van része a becslésben. A becsült foko
zatoknak 1-től 12-ig a következő szélsebességek 
felelnek meg: 1-5, 3-0, 5'0, 7-0, 9-5, 12-5, 15-5r 
19-0, 23-0,270,31-5 és nagyobb mint 34 m. másod
percenkint, úgy hogy pl. az 5-ös erősségű szélnek 
útja egy másodpercben 9'5 m. 

Hosszas megfigyelések igazolják, hogy a szél
erőnek a szárazföldön napi periódusa van, mely 
abban nyilvánul, hogy a szél délelőtt erősbödőben 
van, a déli órákban legerősebb, délután gyengül 
és éjjel lecsendesedik. Magas hegyeken délben a 
szél gyengébb, mint este és reggel. A nyilt ten
geren napi periódus egyáltalán nem mutatkozik. 
A szélirány napi periódusa abban nyilvánul, hogy 
a szél délelőtt az óramutatóval egyértelműen for
dul, délután pedig ellentétes értelemben. A szél
erő évi menetében általában azt lehet észrevenni, 
hogy a hideg évszakban a szelek erősebbek, ami 
azért van, mert télen a nyomási különbségek is 
nagyobbak. Legalább északnyugati Európában 
ezen szabályszerűség élesen felismerhető. Buda
pesten a szélsebesség (1911—20) átlagos értékei 
m. mp.-kint: jan. 2-8, febr. 2-6, márc. 2-7, ápr. 2-8, 
máj. 2-7, jún. 2-8, júl. 3-2, aug. 2-7, szept. 2-5, 
okt. 2-2, nov. 2-3, dec. 2-3, évi 2-7. Megjegyzendő, 
hogy az itt omlítettek az alsó szélre vonatkoznak 
és hogy a felső szél úgy irány, mint erő és menet 
tekintetében más képet ad. A felhővonulás, a lég
gömbön ós hegyi obszervatóriumokban tett meg
figyelések szolgálnak a magas légrétegek mozgási 
viszonyainak kipuhatolására. A hegyekről lero
hanó szelek, ú. m. a (meleg) főn, a (hideg) bóra. 
továbbá bizonyos tájakon előforduló jellemzi 
szelek, amilyen: a sirokkó, khamszin, misztral, 
pampero, burán stb. 

Az erősebb szelet viharnak, szélvésznek mond
ják, a szárazföldön a 12 fokos skála 6-ik fokával 
kezdődik, sebessége tehát 12 m.-nél nagyobb. 
A legerősebb viharok (orkánok) sebessége a mér
sékelt övben felmogy 40 m.-re, a trópusokban 
egyes félelmetes esetekben 60 m.-re is. Viharok 
rendszerint ott támadnak, ahol nagy a barométe
res gradions; túlnyomó számban tehát a baromé-
teres minimumok táján, ahol nagy kiterjedésű 
forgó szelek tartanak a minimum közepe felé ós 
viharos jelleget szoktak ölteni. A minimum vonu
lásában magával viszi szélrendszerét és mivel 
Európába a legtöbb minimum az Atlanti-tenger 
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felől jön, mondhatjuk, hogy viharjaink túlnyomóan 
tengeri eredetűek. Leggyakoriabbak s legerőseb
bek a viharok Európa nyugati, illetőleg észak
nyugati partvidékén; a kontinensen befelé ha
ladva rendszerint gyengülnek, mert a minimumok 
is útjukban veszíteni szoktak mélységükből. A vi
harnak egy különös fajtája a trópusi ciklon, mely 
főleg a nyugatindiai szigetcsoporton, a Bengáli-
iibölben, a Kinai-tengerben (taifun) pusztít. Buda
pesten az 1873-tól 1892-ig terjedő 20 évi időtar
tamban összesen volt 671 viharos nap, mely kö
vetkezőképen oszlik meg az egyes hónapokra: 
ian. 62, febr. 65, márc. 73, ápr. 45, máj. 61, jún. 
58, júl. 70, aug. 49, szept. 34, okt. 45, nov. 51, 
dec. 59. Vagyis legtöbb a vihar márciusban, leg
kevesebb szeptemberben, átlag jut egy évre 34 
és a viharok évi menetében szigorú törvényszerű
ség nem nyilvánul. A viharokhoz számítandók a 
kisebb területre szorítkozó forgó szelek (1. o.), a 
forgatag különböző nemei (víz-, homok-, szóitöl
csér), az orkánszerü tornádó (1. o.) és a rövid tar
tamú szélrohamok. L. Böe, Ciklon és Depresszió. 

\ — Sz. mint geológiai tényező, 1. Defláció és 
Fatóliomok. — Sz. orvosi értelemben a bél gázok 
távozása (flatus), 1. Bélgázok. 

Szél vagy fuvószél, fúvógépekkel komprimált 
levegő, melyet csöveken a tűzfészekbe hajtanak, 
hogy a tüzelőszer elégését hatályosabbá tegyék 
(1. Fvvógép, Kovácsolás, Tüzelőszerek). 

Szél, 1. ventus, Wind; 2. guta, apoplexia. 
Mind a két értelemben mitológiai képzetek is fű
ződnek hozzá a magyar nép hitében is. Az 1. érte
lemben kivált népmeséinkben szerepel, de alig 
mutat sajátszerű vonást. (V. ö. Ipolyi, Magyar 
mythologia 213. s köv. old. Szél úrfi. A 2.-ról 
v. ö. Ipolyi id. műve 31. és 111. old.) Népmeséink 
még emlegetik a Szóianyát, Szóikirályt s ezek 
fiait, Szélsógort, kik többnyire óriásoknak kép
zelt szörnyetegek, legnagyobbrészt általános nép
közi vonásokkal. A görög mitológiában Hermes, 
a rómaiban kivált Faiinvs (Favonius), a germán
ban Odhin-Wodan azon istenségek, akikről meg
lehetős valószínűséggel állíthatjuk, hogy a Szél 
természeti jelenségének is van némi része a róluk 
szőtt mitikus képzetek bonyolódott egészében. A 
magyar néphit garabonciás diákja hasonló az 
észt népmesékben előforduló széltámasztó va
rázslóhoz. Uffyancsak az észteknél a Szél-isten 
a vajúdó nők gyámolító ja (Kalevipoeg, 1. o.). 
E körülmény épúgy, mint a magyar «széltöl 
fogant» népmesei kifejezés azt sejteti, hogy a 
szél istenének hatalmi körébe tartozott a foganás 
ós a szillés esélyeinek irányítása. L. még Szelek 
istenei. 

Szela (héber), a zsoltárok zenei jegye. Értelmé
vel még nincs tisztában az Írásmagyarázat. A ké
sőbbi héber nyelvhasználatban a. m. mindig. 

Szeladon (franc. Céladón, ejtsd: száladon). Ho-
noré d'Urfó Astrée c. pásztori regényének (1610) 
főhőse; az érzelgős udvarlók megjelölésére hasz-

w nálják. 
K Szeladonit (ÍÍSV.J, 1. Zöldföld. 
^k Szeladonzöld, halványzöld kerámiai festék, 
Hmely régi kinai porcellánon nyert először alkal-
^kazás t . 
H Szelaginellafélék (nov.), 1. Selaginellaceae. 
Hf Amely szó Sz alatt nincs n 

S z e l d z s u k 

Szélakna v. légakna (banya), az az akna, mely 
csak légvezetésre szolgál. 

Szélakna (Windsc7iacht),Selmeczb&nja. város
hoz tartozó bányásztelep, bányahivatallal, kiter
jedt bányászattal és gyermekjátékkészítő tanmű
hellyel. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szelám, szálam (arab), (helytelenül ejtik néha 
szálem-nek) a. m. üdv, béke. A mohammedánok 
e szóval üdvözlik egymást: esz-szelám'alejkum 
(üdv reátok!), amire ez a felelet: ve-'alejkum esz-
szelám (és reátok is üdv!). 

Szelámlik (török), többféle jelentésben dívik. 
Jelenti először a férfilakosztályt, ellentétben a 
háremmel. Itt szokás ugyanis a vendégeket fo
gadni, Üdvözölni és igy voltakép üdvözlőhelyet 
jelent. Második jelentése az a pénteknapi ünnep, 
midőn a padisah kivonul a palotájából és fényes 
kíséretével a dzsámiba megy, hogy elvégezze az 
ájtatoskodó szertartást. 

Szelangor, 1. Szalangor. 
Szelanik, Szaloniki (1. o.) török neve. 
Szelese (Sela), kisk. Zólyom vm. besztercze-

bányai j.-ban, (1910) 1035 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szélcsend, a levegő nyugalmi állapota, vagyis 

áramlás* oly gyenge, hogy érzékeinkkel nem 
vesszük észre. L. Szél-

Szélcsendes öv a. m. szélcsend öve (1. o.). 
Szélcsend öve. A passzátszélrendszer határán 

kb. 30° szélességben az egyenlítőtől É.-ra és D.-re 
van az egyik (ezt a németek Rossbreiten néven 
ismerik), a másik pedig az egyenlítő közvetlen 
környékén keskeny sávban terül el (Kalmengür-
tel, Doldrum). L. Szél. 

Szélcsőpuska v. szélpuska, lövőfegyver, mely
nél a lövedéket nem a lőporból fejlődő robbantó 
gázok hajtják ki a csőből, hanem sűrített légköri 
levegő, melyet egy lecsavarható agyba szivaty-
tyúznak be. E célból a Sz.-nak üres tusája és szel-
lentyüje van, mely az elsütésnél egy pillanatra 
visszataszítva, a tusában lévő levegő egy részét 
kibocsátja. Ugyanazzal a töltéssel tehát több lö
vést tehetünk, de az utolsók már gyengék lesz
nek. A Sz. tusának megrepedése által veszélyessé 
válhat, és mivel hatásával messze a tüzif egyve-
rek mögött marad, csak bizonyos esetekben alkal
mazzák, melyekben ki akarják kerülni a zajt és 
a tűzveszélyt. 

Széldöntés, a szélviharok által kidöntött fa
csoport vagy erdőrósz. Legtöbbet szenvednek a 
sekély gyökérzetfi lúcfenyőerdők, a lombfák közül 
a gyertyán, nyir. A Sz. néha igen jelentékeny ká
rokat okoz az erdőkben. Védekezhetni ellene ele
gyes erdők nevelésével, a gyérítések kellő időben 
s módon történő alkalmazásával, a vágásoknak 
az uralkodó széllel szemben történő vezetésével. 

Szeldzsuk, török törzs Bokharából, mely az 
1000. év körül tűnik fel a történelemben, midőn 
főnöke, Szeldzsuk, népét az iszlám felvételére 
birta. Szeldzsuk fia Arszlán és unokái Dzsagirbej 
és Toghril-bej a Gasznavidék birodalmának meg
buktatása után egész Turánt és Iránt leigázták. 
Még nagyobb jelentőségre emelkedett e törzs, mi
dőn Toghril-bej a bagdadi khalifa által az Bmir 
al Ómra címmel felruházva, a fő hatalmat a kha-
lifátus országaiban előbb tényleg, azután a kha
lifa méltóság megszüntetésével névleg is meg-

ieg, S alatt keresendő!- go* 
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szerezte. Toghril-bej utóda Alp Arszlán (1063— 
1072) már egész Szíriát és Kis-Ázsia nagy részét 
meghódította. Eia Melik sah (1072—92) a tudo
mányok kedvelője, az Egei-tengertől az Indusig, 
a perzsa öböltől a Jaxarteszig terjedő óriási biro
dalom fölött uralkodott. Halála után azonban meg
szűnt a birodalom egysége, testvérei és liai osz
tozkodtak a tartományokon s belviszályaikkal 
egymást kölcsönösen gyöngítették. Melik sah 
utódai Iránban U9í-ig uralkodtak; az utolsó 
szeldzsuk fejedelmet, Togrul sahta khovareszniiek 
buktatták meg. A többi szeldzsuk fejedelemsége
ket, úgymint az ikoniurni, antiokiai, dainaszkusi, 
uleppói, odesszai és inoszuli emírségeket, részint 
a, Xll. sz.-ban Szaladta, részint a XIII. sz.-ban az 
oszmanli törökök semmisítették meg. V. ö. Mir-
chond, (ieschichte der S. (üiessen 1838). 

Szelecske (Salisca), kisk. Szolnok-Doboka vm. 
dési j.-ban, (1910) 612 román es magyar lak. (Tr. R.) 

Szelecz (SelecJ, kisk. Trencsóu vm. treneséni 
j.-ban, (1910) 968 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szeleczüy Tóbiás, festő, 1720 körül Pozsony
ban dolgozott. Szent István királyt ábrázoló képe 
a nagyleghi egyház egyik oltárát díszíti. 

Szelek, 1. Szél. 
Szelek istenei. A szeleket már Honieros isteni 

lényekként szerepelteti. A négy főszél nála: 
Eurós (lat. Volturnus) a száraz keleti szól, Notos 
(Auster) az esős déli szól, Zephyros (Favonius) a 
csendes esőt hozó nyugati szel ós Boreas (1. o., 
Aquilo, Septentrio) a zúgó, viharos északi szél. 
Később a szólisteuek száma 12-re, sőt 2í-re sza
porodott. A szelek királya Aiolos (Aeoius, 1. o.), 
ki a messze nyugaton levő Aiolie szigeten ural
kodik. Athénben ma is látható a Kr. e. 1. sz.-ból 
való Szelek tornya, melynek nyolc szegletü relie-
fes frizón nyolc szél van emberi alakban ábrá
zolva. A tetőn egy mozgó Triton a szél irányát 
jelezte. L. még Szél. 

Szélelektromos müvek. Kisebb áramfejlesztő 
telepek vülak, gazdasági épületek stb. megvilá
gítására, esetleg mezőgazdasági gépek hajtására 
is, hol a szól erejét használják fel dinamógép haj
tására és akkumulátortelep töltésére. Az újabb 
— amerikai eredetű. — szélkeréknek acélbádogból 
készült szárnyai vannak s önmagát szabályozza. 
A szélkerék teljesítménye tengelyén mérve lóerők
ben közel J V = k. F. v", hol F az összes szárny
felület vetülete derékszögben a szél irányáranégy-
zetinéterben, v a szól sebessége inásodpercenkint 
méterben, k pedig állandó szám, mely függ a szél
kerék szerkezetétől; újabbakra k = 0'00Ü5. Egy 
középnagyságú szélkerék, hol F = 50 m2 és v = 
4 méter-másodperc, mintegy 1*6 lóerőt fejt ki. 
A szélmotor aránylag lassú forgású, a hajtandó 
dinamó megkövetelt gyors forgása miatt több
szörös áttételre van szükség, ami veszteséggel 
jár, úgy hogy a dinamó tengelyén csak 50—70<>/o 
mérhető mint hasznos munka. Azután tartalék
ban benzin-, vagy nyersolajmotor is kell, hogy ha 
szól nem fúj, ezek vegyék át az üzemet. A dinamó 
is különleges szerkezetű, mely változó fordulat
szám mellett is állandó kapocsfesztiltségű áramot 
fejleszt; ilyen pl. a Rosenberg-féle harántmágnes-
terü dinamó. A szélkerék egyenetlen járása miatt 
még különféle szabályozó készülékek is kellenek. 

Amely ssö Sz alatt nlnci 

Szél ellen való biztosítás, 1. Szél- és vihar
kár elleni biztosítás. 

Szelemen, vízszintes fagerenda, mely a fedél
székben a szarufákat alátámasztja. Helyzete sze
rint van talp-Sz., a szaruk lábainál; közbenső Sz., 
mely a szarut középen támasztja alá és gerinc-
Sz. vagy taréj-Sz. a fedélcsúcsnál. A Sz.-t viszont 
oszlopok v. dúcok tartják. (L. Fedélszerkezet.) — 
Sz. a hajótető hosszában menő gerenda, mely » 
tölgyfahajókon a kukajárót tart,a. 

Szelén (Selen), Berzelius által felfedezett elem 
(1817) a tellurral való rokonságát jelzi nevű 
(̂ EXTJVT)). A természetben csak vegyületeiben for
dul elő (clausthalit, naumannit stb.), piritben is » 
általában a kénsavgyari vörös szeléniszapbói 
állítják elő. Az oxigén csoportjába tartozik. Végy 
értéke 2, 4, 6. Allotrop moditikációi: 1. amorj-
Sz. (fs. 4'282) SeOa redukciójával nyerhető; 2. 
Kristályos Sz. (olv. p. 170—18u°), vörös krist. 
test; 3. fémes Sz. (olv. p. 217°), mely amorf-Sz. 
80—130J-on való hevítésével nyerhető. Jele Se. 
atomsúlya 79'2; forrpontja 680". Vegyületei kö
zül a legfontosaubak: Sz.-dioxid (SeOa), a szelé-
nessav H2Seü3 anhidritje, fehér tűalakú kristályos 
anyag; ha HaSe03 oldatot oxidáljuk, HaSe04 
Sz.-sav keletkezik. Ez tiszta állapotban kristályos 
test, 95%-os oldatban olajos folyadék, mely a cc. 
kónsavhoz hasonló külsőleg. HsSe Sz.-hidrogén 
direkt az elemekből nyerhető, klórvegyületei i* 
jól ismertek (SeaCl2, SeCl4). A fémes Sz. sötétben 
nagy ellenállást tanusit az elektromos árauima! 
szemben, de ez hirtelen harmauára, sőt tizedre-
szóre csökken, ha a Sz.-t fény éri. így a fény éi 
elektromosság kölcsönhatásán alapszak a Sz. fel
használása. L. Szeléncella, Fotofon, líadiofou. 

Szélen át fordulás (ném. Stayen, ol. orza la 
banda, ang. to tack), tengeri kei eskedelmi vitor
lás hajónak művelete, mely azt célozza, hogy » 
szélhez tartott hajó irányának változtatása által 
a legkevesebb tér- és időveszteséggel a szelet, 
mely a hajót az egyik oldaláról érte, a másik 
oldalról kapja. E müvelet a vitorlák és kormány 
segítségével lesz végrehajtva és pedig úgy, hogy 
a hajót a kormánnyal fokozatosan a szél ellen 
fordítjuk, mlg a vitorlák csapkodni kezdenek e • 
pillanat bekövetkeztekor a hátsó vitorlák hely
zetét akként változtatjuk meg, hogy azokat a 
szél elülről hátrafelé duzzasztja. Ezáltal a hajú
nak forgási nyomatékot adunk, mely a hajót to
vábbi irányváltozásra kényszeríti, mindaddig míg 
a szelet a túlsó oldalról kapja, vagyis amikor a 
hátsó vitorlák hordani kezdenek. Ennek beálltával 
az elővitorlákat is átfordítjuk, úgy hogy végered
ményben az összes vitorlák most már a másik 
oldalról jövő széllel a hajót a kivánt irányban 
hajtják tovább. 

Szelénbizmutfény(ásv.),a. m. guanajuatit(l.o.). 
Szelence, szilárd anyagokból készülő s cukor, 

kávé, fűszer, dohány stb. eltartására szolgáló 
fedeles edények v. dobozok, amelyek díszes elő
állítása különösen a XVIII. sz.-ban az iparművé
szet legkülönbözőbb ágainak egyik igen felkarolt 
tárgya volt; a drágakövekkel, zománcképekkel 
díszített régi arany és ezüst, a miniatűr festmé
nyekkel díszített elefántcsont, porcellán és lakk-
müvű Sz.-ket a gyűjtők ma is igen keresik. 
meg, S alatt keresendő! 
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Szelence-légsúlymérő a. m. aneroid, 1. Baro
méter. 

Szelőncella, szigetelő, melyen egymáshoz kö
zel, párhuzamosan elhelyezett drótok közé fémes 
szelén van beolvasztva. Ha a két drótot áram
forrás sarkaival kötik össze, a készüléken a szelén 
nagy ellenállása miatt C6ak gyenge áram halad 
keresztül, ha a cella sötétben van. Ha a szelént 
fény éri, ellenállása tetemesen kisebbedik s azért 
az áramerősség növekedik. Az ellenállás válto
zására bizonyos idő kell, de ezt most már oly rö
viddé tudják tenni, hogy megszakított fénnyel 
való megvilágításkor a vezetékbe kapcsolt telefon 
hangot ad, melynek magassága megfelel a fény
megszakítások számának. Ezen alapszik a Sz. fel
használása a fotofonnál (l.o.), a dróttalan telefoniá
ban, a Korn-féle képtelegraflában, világító bóják
nál, melyek a sötétség beálltával önműködőlég 
világítanak stb. L. még Szelénkompenzátor. 

Szelencz (Selce pri Krupine), kisk. Hont vm. 
korponai j.-ban, (1910) 173 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szelenczehegy, kisk. Zala vm. csáktornyai 
j.-han, (i9io) 1588 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Szeléndioxid, SeO,. A kéndioxidnak megfelelő 
szelénvegyület, amelyet úgy készíthetünk, hogy 
szelént oxigén-áramban hevítünk. A Sz. fénylő, 
tflalaku kristályokból álló test; vízben oldódik 
és ekkor szelénessavvá H2SeOs lesz. 

Szeléné, 1. Seléné és Hold. 
Szelénezüst (ásv.), a. m. Naumannit (1. o.). 
Szelenga,^ 1205 km. hosszú folyó Ázsiában ; 

ored a Changai hegységből és a Kosszo-gol tóból 
jövő két forráspatakból; mint nagy, hajózható 
folyó lép Transzbajkália orosz-szibíriai területre; 
a Bajkál-tóba ömlik. 

Szelénhidrogén (selenhydrogen), H,Se, szín
telen, kellometlen szagú és nagymértékben mér
gező gáz, amely akkor képződik, ha a szelént 
hidrogén-áramban 500°-on hevítjük. A Sz. víz
ben nagyobb mértékben oldódik, mint a kénhidro
gén ; vizes oldata savanyú kémhatású. A levegőn 
oxidálódik és ekkor vörös pelyhek alakjában 
szelén válik le az oldatból. A Sz., úgy mint a kén
hidrogén, a nehéz fémek sóinak oldatában csapa
dékot okoz; a csapadék az illető fémnek szelén-
vegyületéből (szelenidjéből) áll. A Sz. magasabb 
hőmérsékleten alkatrészeire bomlik; meggyújtva 
vízzé ós szeléndioxiddá ég el. 

Szeldnhigany (ásv.), 1. Tiemannit. 
Szelénhiganyólom v. Lerbachit (ásv.), a Claus-

thalit és Tiemannit (1. o.) izomorf elegye; lelő
helyei Lerbach ós Tilkerode a Harzban. 

Szelenit (ásv.), a. m. gipsz. 
Szeleniták, a hold mesés lakói, létezésüknek 

ellenemondaimk a tudományos vizsgálatok. 
Szelénkén, mint ásvány a Volcano-(Lipari-) 

szigeti szalmiákot narancssárgára v. sárgásbar
nára festi; a Kilauela (Hawaii-sziget) kráterében 
is előfordul. 

Szelénkompenzátor. Rajzok és fényképek te
legrafikus továbbításánál a szeléncellát elég gyak
ran alkalmazzák. A szeléncellának hátránya azon
ban annak lassúsága és a fénnyel szemben való 
s tehetetlenségi hatásnak mondható tulajdonsága. 
Ugyanis a szelóncella a fényhatásra nem köz
vetlenül változtatja meg ellenállását, hanem az 
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ellenállás-változás a fényhatás megszűnése után 
is tovább tart. Kom a messzefotografálásban úgy 
szüntette meg ezt a kellemetlen hatást, hogy két 
szeléncellát alkalmazott, amelyek kompenzációs 
hidba vannak kapcsolva olyformán, mint az a 
Gáti-féle barretternél történik. A szeléncellák tu
lajdonságainak célszerű megválasztásával a Sz. 
úgy állítható be, hogy a fényhatásokat a szelén 
azonnal, minden késés nélkül és pontosan követi. 

Szelónólom (ásv.), 1. Glausthalü. 
Szelénólompát v. Kerstenit (ásv.), ólomszele-

n á t P b S e 0 4 , kénsárga gömbös halmazok; lelő
helye Hildburghausen, Németország. 

Szelénólomróz (ásv.), 1. Zorgit. 
Szelenotipia, a kaosztipiához hasonlatos nyo

mólemezek készítési módja. Körülhatárolt hideg 
vaslapra forró betüfémet öntenek, miáltal a hold
képhez hasonlatos ábrázolata lemezt nyernek. Ha 
több ilyen lemezt különböző színekben egymásra 
nyomtatnak, igen hatásos alnyomatot nyernek. 
Ha a vaslapot öntés előtt olajjal kenik be, eres, 
márváuyforma nyomólemezt nyernek. 

Szelenotropizmus (növ.>, 1. Hódosság. 
Szelénréz, Berzelin v. Berzelianit (ásv.), kris

tályos finom leheletszerű elágazó bevonat vagy 
porszerű impregnáció a mészpát repedéseiben; 
kovácsolható, lágy, ezüstfehér, de feketére futta-
tódik. Lelőhelyei: Skrikeruin Svédországban ós 
Lerbach a Harzban. Kuproszelenid Cu, Se. 

Szelénrézezüst, 1. Thikairit. 
Szelénsavak. A szelén az oxigénnel és hidro

génnel két savat képez, ú. m. 1. Szelénes sav, 
H2Se03, mely a kénessavnak (HsS08) felel meg, 
xigy készül, hogy szeléndioxidot (1. o.) »/, súlyrész 
forró vízben feloldunk, azután az oldatot lehűt
jük. Hosszú, víztiszta kristályokból álló test, 
amely nedves levegőn szétfolyik és vízben könnyen 
oldódik. Redukáló anyagok (pl. kéndioxid) szelén 
kiválása közben elbontják. A szelénessav erős két
bázisú sav, számos sója ismeretes, amelyeket sze-
leniteknek neveznek. 2. Szelénsav, H.2Se04, meg
felel a kénsavnak (HaS04), úgy készül, hogy sze
lénessav oldatot oxidáló anyagokkal (K Mn 04, Cla) 
kezelnek. A szelénsav szintén erős kétbázisú sav, 
amely erősen savanyú kémhatású. Sói a szelená-
tok, amelyek megfelelő szulfátokkal igen sok te
kintetben megegyezők. 

Szelény (Horné a Dőlné Sel'any), kisk. Hont 
vm. ipolynyéki j.-ban, (1910) 221 magyar lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szelényi Ödön, ev. teol. tanár, filozófiai és 
pedagógiai író, szül. Késmárkon 1877 júl. 12. 
Előbb gimnáziumi tanár volt, 1909. a pozsonyi 
ev. teológiai akadémia tanára lett. Számos kisebb 
cikke jelent meg szakfolyóiratokban. Önállóan 
meg jelent művei: írói arcképek (1909); Schleier-
macher vallásfilozófiája (1910); Jelenkori vallá
sos áramlatok a modern irodalomban (1910); 
Ev. keresztyénség világnézete (1911); A vallás 
helyzete a jelenkor szellemi életében (1912); 
Eckeliart mester élete és tanítása (1913); Mo
dern vallástudomány (1913); A misztika lényege 
és jelentősége (1913); Oenersich János (1914): 
Fichte vallásfilozófiái fejlődése (1915); Tesche-
dik Sámuel (1916); A magyar evangélikus neve
lés története a reformációtól napjaink®) (1917). 

eg, 8 alatt keresendfil 
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Szelep (1. a képmellékletet), cseppfolyós vagy 
gázalakú testek szállítására való esővezeték v. 
JEenger elzárására szolgál. A csővezetékek sze
lepei rendesen abba könnyen beleszerelhető, kü
lön álló darabok, melyeknek gyártásával, mint 
tömegcikkével éppen ezért erre a célra külön 
berendezett gyárak foglalkoznak. Gőzgépek, gáz
gépek, lég- és vízszivattyúk liengereinok Sz.-ei 
azonban e gépek alkatrészeit képezik s éppen 
azért többnyire velük együtt gyártatnak. Meg
különböztetünk általában tányér, gyűrűs, csapó 
es golyós Sz.-eket. Víz-, gőz- és gáz-csőveze
tékek elzárására leginkább tányérszelepet szok
tunk alkalmazni. Az 1. ábra oly csőszelepet mu
tat, melynek háza öntöttvasból készül s csak 
kivételesen, pl. marófolyadékoknál v. díszesebb 
berendezéseknél fémből. A Sz.-tányér kúposán 
esztergált s becsiszolt felületének egy külön beerő
sített fészekre fekszik föl. A tányér négy alsó 
bordája a Sz.-nek a fészekben való vezetésére 
szolgál. A tányér hüvelyébe esztergált két furat 
a Sz.-orsó fejének s nyakának felvételére szolgál 
s ily módon a kettő közt forgós, de igen szilárd 
kapcsolatot létesít. A Sz.-orsó hengeres része át-
inegy a Sz.-ház levehető födelében lévő tömsze-
lencén, mely az alsó tömszelencéből, a tömítő
anyagból s a felső tömszelencéből áll. Az orsó 
csavarmenete egy hevederként kiképzett anyán 
megy át, melyet a födéllel két csavarorsó köt 
össze. Ha az orsóra erősített kézi kereket forgat
juk, akkor a Sz.-tányér emelkedik vagy sülyed 
s a két csőrész közt ily módon vagy összekötte
tést létesít, vagy azt megszünteti. 

A csőtörő Sz. védelmet szolgáltat gőzvezetőcső 
törésénél, mert a gőz kitódulását önműködő zárá
sával megakadályozza. 

Gőzgépek Sz.-u kétülésü s a tehermentesí
tés kedvéért csőalakú. Anyaga öntöttvas. Meg
különböztetünk kifelé nyíló beömlesztő s befelé 
nyíló kiömlesztő Sz.-et; szerkezete mindegyik
nek ugyanaz lehet. A 2. ábra e Sz.-et nyitott hely
zetben mutatja s alsó részének külső átmérője 
csak annyival kisebb a felső Sz.-ülés «d» belső 
átmérőjénél, hogy ezen épp átférjen. 

Vízszivattyúk Sz.-ének anyaga lőhet öntött
vas, bronz, gummi s bőr. A biztos és gyors zárás 
kedvéért a Sz.-eket az ülésre többnyire rúgó szo
rítja le. A 3. ábra egy alsó bordás vezetésű bronz 
tányérszelepet mutat, melynek emelkedését a 
felső ütköző határolja. A 4. ábra baloldala gummi 
tányér-Sz., jobb oldala pedig bőrregy verzetű bronz 
tányér-Sz., mindegyik az orsó által van vezetve 
a egy rúgó által van beszorítva a Sz.-ülésre, mely 
úgy van becsavarva a szivattyútestbe. Ha igen 
sok vizet szállít a szivattyú, akkor sokgyűrűs 
Sz.-et alkalmaznak, miáltal el van kerülve a 
nagy átmérő és súlyemolkedés. Ilyet mutat az 
5. ábra, melynek bronz gyűrűi közös bordákkal 
vannak a hüvellyel egybeöntve. A Sz.-ülést be
helyezett csavarok kötik a házhoz. 

A csapószelepek vízszintes forgási csappal ké
szülnek, de Ülésük lehet ferde hajlású is. A bőr
fia gummifegyverzetűek hideg, esetleg langyos 
vízhez alkalmasak, míg meleg vízhez a fém-Sz. 
A. 6. ábra bőrfegyverzetű csapó-Sz.-et mutat, 
:nelynél a saro'rcsapot maga a bőr helyettesíti 

azáltal, hogy egy vaslappal le van csíptetve. A 
Sz.-nek magának a kellő súlyt és merevséget az 
adja, hogy a bőr egy felső öntöttvas s egy alsó 
kovácsolt vaslap közé van szegecselve. 

Légszivattyúk, kompresszorok Sz.-ének rend
kívül könnyűnek kell lenni, hogy a gyors záródás 
következtében ki ue verőd jonek. Egy ilyen nikkel
acél nyomó tányér-Sz.-ot mutat a 7. ábra-, ame
lyik különben rugóval terhelt, vezetéke vékony 
falú henger s egy oly dugattyún nyer vezetést, 
melynek feje rúgó tányér ós egyszersmind a Sz.-
ház födele is. 

Gázgépek Sz.-háza s ülése öntöttvas, a Sz.-orsó 
s tányér acélból készül, csak legfeljebb igen nagy 
tányérok készülnek öntöttvasból. Megkülönböz
tetünk szívó, kipuffogó, indító, keverő és tüzelö-
anyagszelepeket. A szivó-Sz. ritkán önműködő, 
hanem a kipuffogó Sz.-pel együtt a vezértengely-
ről hajtott, szerkezete azonban ennél sokkal egy
szerűbb, mert a beszítt hideg keverék hűti, inig 
a kipuffogó Sz.-eket az eltávozó égéstermékek 
igen nagy hőfoka miatt nagyobb gépeknél víz
zel is kell hűteni. A 6'. ábra oly keverő Sz.-et 
mutat, melynek ülésébe fúrt apró furatain ömlik 
be a gáz s a rendes nyíláson beömlő levegővel ke
reszteződve azzal behatóan keveredik. A vízzel hű
tött kipuffogó Sz. (9. ábra) tányérját üregesre 
készítik s az orsóját bő furattal látják el s ebbe 
még egy vékonyabb vörösréz csövet is helyeznek 
el, mindkét végét alkalmas módon megerősítve. Az 
orsón át folyik be a víz a tányérfejbe, a vörösréz-
csőn pedig kiömlik. Víz be- s elvezetésre gununi-
cső vagy teleszkópszerü csövek szolgálnak. Igen 
elterjedten alkalmazzák még a Sz.-eket rugóval 
vagy súllyal terhelve gőzkazánokra, víz- vagy 
gőzcsővezetókekre, gázgépek hengereire is stb., 
mint biztosító Sz.-eket is. Ezek oly kiielé nyíló 
tányér-Sz.-ek, melyek a megengedettnél nagyobb 
belső nyomás következtében kinyílnak, a fölös
leget kiengedve s egyúttal a veszélyt jelezve is. 

Szelepcsapos vezérmű, a Corliss-fóle gőz
gépeken használják a gőzelosztás céljaira. 

Szelepcsény (Slepcany), kisk. Bars vmegye 
aranyosmaróti j.-ban, (Í9ÍO) 816 szlovák és ma
gyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szelepcsényi György, esztergomi érsek, szül. 
1595 táján, niegh. Litovicán (Morvaország) 1685 
jan. 14., kívánsága szerint Mária-Cellben temet
ték el. A teológiát Rómában végezte. 1627-ben 
hazájába visszatérvén, 1635. szenczi plébános ós 
esztergomi kanonok, 1644 aug. 5. veszprémi, 1648 
ápr. 18-án nyitrai püspök és a magyar kancellária 
elnöke. 1657-ben mint érsek a nyitrai püspökség 
megtartásával a kalocsai érseki megyét is kor
mányozta. 1666 jan. 15. esztergomi érsek és her
cegprímás, 1667. Magyarország királyi helytar
tója lett. E magas állásában találták őt ama vál
ságos események, melyeket Lipót kormányának 
a magyar alkotmány és az ország érdekei ellen 
elkövetett sérelmei előidéztek. Sz. bár tántorítha
tatlan híve volt az uralkodóháznak, szintén részt 
vett a Wesselényiek és Zrínyiek tanácskozásaiban. 
Midőn azonban Wesselényi halála után az elégü
letlenek erőszakos eszközökhöz kívántak nyúlni, 
Sz visszavonult, de befolyását az udvarnál arra 
használta fel, hogy az alkotmánynak célba vett 

Amely szó Sz alatt nincs meg: 8 alatt keresend* ! 



SZELEPEK. 

1. ábra. Gőzelzáró szelep. 

5. ábra. Többgyűrűs szelep. 

8. ábra. Keveröszelep kis gázgépekhez. 

2. ábra. Harangszelep. 

3. ábra. Tányérszelep (bronz). 

4. ábra. Gummi- és bőrfegyver-
zetü tányérszelep. 

7. ábra. Nyomó szelep. 

6. ábra. Csapószelep. 

9. ábra. Vízzel hűtött kipuffogószelep. 
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felforgatását megakadályozza és békés kiegyen
lítést hozzon létre. Ezalatt főpásztori buzgalma 
•es bőkezű alapítványai által is kitüntette magát. 
lo'78-ban új papnevelőt és nemesi íinövoldét léte
sített Nagyszombatban. Pozsonyban megtelepí
tette az irgalmasok rendjét, a pozsonyvármegyei 
Szt-Györgyön a piaristákat; Budán a karmeliták
nak, Szakolczán, Lőcsén és Zsolnán a jezsuitáknak 
alapított rendházakat. 1682-ben nemzeti zsinatot 
tartott. Irodalommal is foglalkozott. Rómában 
létekor kiadott néhány latin iratot és versezetet. 
Szentbeszédein kívül magyarul egy jeles énekes-
künyvet adott ki, mely először 1672. Istenes éne
kek címen nagy 4-rétü kiadásban Nagyszombat
ban látott napvilágot s azontúl több kiadást ért. 
Neve alatt megjelentek továbbá: Acta et decreta 
-Synodi Dioecesanae, Strigoniensis 1629. (Nagy
szombat 1667); Oftícia cum Propriis PP. R. Hung. 
iu. o. 1680); Rituálé Strigoniense (u. o. 1682); 
Edictum adversus deelarationem Gallicanam. V. 
•ö. Zelliger A., Egyházi irók csarnoka. 

Szélesbeszéd, 1. Bradylalia. 
Széles csikbogár, 1. Merülök. 

TSzéleselvű egyházi pár t , 1. Anglikán egyház. 
Szélesfarkú halfarkas (illat), 1. Halfarkas. 
Szeleshát, Túrkevóhez tartozó puszta Jász-

Nagykun-Szolnok vm.-ben, (1920) 369 magyarlak. 
Szóleskút (Solosnica, Breitenbrunn), kisk. 

Pozsony vm. malaczkai j.-ban, (1910) 1266 szlovák 
es német kik. (Tr.Cs.-Szl.) 

Széleslonka, kisk. Máramai'os vm. taraczvizi 
J.-ban, (1910) 1571 rutén és német lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szélesmezö (Vel'opole), kisk. Zemplén vm. 
lioinonnai j.-ban, (1910) 221 szlovák lakossal. 
(ín. Cs.-Szl.) 

Szélesorrú majmok (Platyrrhini, állat), a 
Majmok egyik csoportja, melynek fajaira főleg 
az jellemző, hogy orrsövónyük ezéles és hogy 
ezzel a széles orrsövénnyel elválasztott orr
lyukaik oldalra nyílnak. A keskenyorrú majmok
tól eltérőleg állkapcsukban nem két-két, hanem 
hóroin-károin előzápfoguk van. Fajaik csupán 
Amerikában honosak, ezért másképp újvilági 
majmoknak is nevezik. Két családjuk ismeretes: 
1. Körmös majmok (Cebidae) és 2. Karmos maj
mok (Hapaüdae). L. Karmos majmok és Kör
mös majmok. 

Szeless Adorján, hírlapíró, szül. Nagy-Váradon 
1858 máj. 20.,megh. Budapesten 1919 febr. Miután 
a katonai pályát elhagyta, radikális irányú új
ságokba dolgozott ós szerkesztette az Olvasd c. 
időszaki lapot. 1895 március 31. dinamitmerény
letet kísérelt meg a budavári Hentzi-szobor ellen. 
Ezután külföldre menekült, de később visszatért. 

Szélesség, az általános földrajzban valamely 
hely távolsága az egyenlítőtől fokokban kifejezve 
s az illető hely délkörén mérve. Az egyenlítőtől 
B.-ra és D.-re megkülönböztetünk Északi és .Déli 
•szélességeket. A csillagászati földrajzban vala
mely csillag Sz.-e, az illető csillagon keresztül 
az ekliptikára merőlegesen húzott legnagyobb 
körnek (szélességi kör) a csillag és az ekliptika 
közé esö ive. L. még Helymeghatározás és Ég. 

Szélességi jelző az antropológiában a. m. 
hosszúság-szélességi jelző vagy cephal-index, 1. 
Koponya-jelző. 

Amely szó Sz alatt nincs 

Szélességi körök, 1. Egyenközü körök. 
Szeleste (Slizské), kisk. Gömör és Kis-Hont 

vm. ratkói j.-ban, (1910) 226 szlovák és magyar 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szelestey László (felsö-szelestei), lírikus és 
népies költő, szül. Urai-Újfaluban (Vas) 1821 
szept. 14., megh. Budapesten 1875 szept. 7. Va
gyonos nemes családból származott, 1843. ügy
védi vizsgálatot tett, de főleg irodalommal és 
politikával foglalkozott. Sopron és Vas vmegyék 
közéletében szerepelt. 1854-bsn Pestre költözött, 
1856. megalapította a Szépirodalmi Közlönyt. Az 
50-es évekbeli tájköltészet egyik nevezetes kép
viselője volt, népies dalait kemenesvidéki színe
zettel irta. 1860-ban Vas vm. főjegyzője, 1861. 
országgyűlési képviselő lett. 18o4-ben politikai 
összeesküvés gyanúja miatt elfogták, OlmUtzbe, 
Theresienstadtba vitték és csak 1867. szabadult 
ki a magyar kormány közbenjárására. 1871-ben 
ismét képviselővé választották. Eötvös miniszter 
Vas vm. tanfelügyelőjévé nevezte ki, de Pauler 
miniszterrel összeütközésbe került és lemondott 
állásáról. Verses kötetei: Érzelemvirágok (Kő-
szag 18Í-2); Sz. összes költeményei (Pest 1852, 
újra 1858); Tündérvilág (u. o. 1855); Pásztor
órák (u. o. 1859); Egy rab álmai (1867). 

Szélestó, kisk. Bereg vm. latorczai j.-ban, (1910) 
636 rutén, német és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szelestyehuta (Újhuta, Poiana Go&ruliu), 
kisk. Szatmár vm. szinérváraljai j.-ban, (1910) 532 
román, magyar és német lak. (Tr. R.) 

Szél- és viharkár elleni biztosítás. Leg
újabban több külföldi tüzbiztosító társaság ki
terjesztette a biztosítás érvényét azokra a ká
rokra is, melyeket szél vagy vihar okozott a biz
tosított tárgyakon. Magyarországban ezt a bizto
sítási ágazatot nem művelik még. 

Szelet, a borjú v. marha vastagabb részeiből 
(combjából v. felsálból) vágott húsdarab, melyet 
vagy csakúgy természetes állapotban (ú. n. Natur-
Sz.), v. lisztbe, tojásba és zsemlyemorzsába bur
kolva mint kirántott Sz., vagy vereshagymával 
párolva mint párolt felsál Sz. ismeretes. A borda
részekből készítik a borda-Sz.-et. Egyes nagyobb 
hal húsából is vágnak és készítenek el hasonló 
módon Sz.-et. 

Szeletabarlang, Hámor borsod vármegyei köz
ség határában, Miskolcztól nyugatra, a Szinva 
folyócska balpartján fekvő szép barlang, mely
ben Kadié Ottokár állami geológus az 1906— 
1914. években nagyszabású ásatásokat végzett. 
A barlang tekintélyes vastagságú jégkorszaki 
rétegeiből nagy barlangi ragadozók (medve, 
oroszlán, hiéna, farkas) csontmaradványainak a 
társaságában százszámra kerültek elő a solutréi 
tipusú ősemberi kultúrára jellemző szebbnél-szebb 
kőszerszámok. A Sz. volt az első hazai barlang, 
melyben a jégkorszaki ember kétségbevonhatlan 
nyomaira akadtak s a tudományos, modern bar
langkutatás Magyarországon az itt végzett ásatá
sokkal indult meg. V. ö. Kadic O., A Sz. kutatá
sának eredményei. Magy. kii'. Földtani Intézet 
Évkönyve XXIII. köt. 4. füzet, Budapest 1915. 

Szeleucia (Seleukeia), több ókori város neve, 
melyeket többnyire I. Seleukos (1. o.) alapított. Ki
válóbbak : 1. Sz., a Tigris mellett, a keleti keres-
meg, S alatt keresendő! 
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kedelmi utaknak egyik gócpontja. Titus császár 
korában 600,000 lakosa volt Kr. u. 116. — 2. Sz., 
a EJalikadnosz mellett, Kilikiában, jelentékeny 
hellén kultúrelettel; most Szelefkeh. 

Szeleucidák (Seleukidák), 1. Seleukos. 
Szelevény, nagyk. Jász-Nagykun-Szolnok vm. 

tiszai alsó j.-ban, (1920) 3087 magyar lak. Határá
ban számos régiség került napfényre. 

Szelezsény (Sálágeni), kisk. Arad vm boros-
aebesi j.-ban, (1910) 527 román lak. (Tr. K.) 

Széliéi (nem. Luv; ol. sopravento; ang. weather-
side), a vitorlázó hajónak a szél felöli oldala, ellen
tétben a másik, szélenylie vagy szélalatti (Lee) 
oldalával. Sz. felé van mindazon tárgy, amely a 
hajónak szélfelőli részén (a hossztengelytől szá
mítva) fekszik. Bekapós az a hajó, amelynek, 
középen tartott kormánya mellett, hajlama van 
előreszével a szél felé vagy a szélhez fordulni, 
ellentétben a kikapós hajóhoz, melynek előrésze 
a szélenyhe felé, vagy a széltől fordulni igyek
szik. Ha a szél a hajó hátsó részének irányából 
jön, ugy sem Sz., sem szélenyhe oldalt nem kü
lönböztetnek meg, hanem jobb fél (kormányfél) és 
balfél-nek mondják. 

Szélfelőli oldal, a kereskedelmi tengerészei
nél hasznait szakkifejezés, mely a hajó szélnek 
kitett oldalát jelzi. 

Szélfogó, 1. léghuzam elhárítására szolgáló má
sodik ajtó, vagy függöny, előterekben, folyosó
kon, kapualjakban, kávéházakban stb. Rendesen 
ki- és befelé nyílik. L. még Forgóajtó. 

2. Gazdasági területeken Sz.-knak a megfelelő 
távolságban létesített fasorok és élősövények a 
legalkalmasabbak. Ezek a futóhomoknak szól 
által való tovahordása ellen is kellő védelmet 
nyújtanak. (L. Futóhomok-kötés.) Az erdő vagy a 
vágások szélén ezek védelmére meghagyott erdő-
pászta. így nevezik a szónégetésnél a szenitő-
rakásnak szél ellen való védelmére felállított s 
vesszőből font fólköralakú falat is. Sz.-kul azon
kívül vesszőkből font vagy deszkákból alakított 
sövények is nyernek alkalmazást, különösen vas
utak mentén. 

Széiíü. (növ.), 1. Mercurialis és Infü. 
Szélíűfélék (n5v.), 1. Acalypheae. 
Szélgolyó a. m. eolipila (1. o.). 
Szélhajtó küsz (állat), 1. Küsz. 
Szélhal (állat), a szélhajtó küsz (Alburnus 

lucidus Heckel) népies neve. Nagy Sz. pedig a 
ragadozó ön (Aspius rapax Leske) halászneve. 

Szélhámos, a német Schwindler értelmében 
használják a szolgai fordítás réven keletkezett 
szédelgő mellett. Olyan ember, aki Ígérgetéssel 
vagy bármi más módon félrevezeti, rászedi az 
embereket stb. 

Szélhez tar tani (ném. am Winde fahren, ol. 
orzarej a. m. vitorlás hajóval, amennyire a hajó 
szerkezete és a vitorlák berendezése megengedi, 
szélellenes irányban haladni. 

Szélhűdés, 1. Gutaütés. 
Szelicse (Sálicea), kisk. Torda-Aranyos vm. 

tordai j.-ban, (1910) 569 román lak. (Tr. E.) 
Szolidan Adasszi, öt kis sziklás sziget a 

Földközi-tengerben, a török-ázsiai koniai vilajet
ben, melyeket az ókorban Chelidoni szigeteknek 
neveztek. 

Szelidités, 1. Domeslicatio. 
Szeliger-tó (Seligeroszero) v. Osztaskovi tő. 

252 m. magasságban fekvő tó Novgorod és 
(nagyobb részével) Tver orosz kormányzóságok
ban a Valdai-magaslatokon. Hossza 86 km., 32 
km. széles, területe 260 km2, lefolyása a Szeli-
zsarovka (27 km.) a Volgába. 160 szigetének 
egyikén van az ú. n. Nilus-kolostor (Nilovszkaja. 
pustyuj), híres búcsújáróhely. 

Szélike, az Arany-Gyulai-féle Népkölt. Gyűjt. 
II. köt. 2. sz. meséjének alakja, a szól gyorsasá
gával repülő királyleány, kit János királyfi öt 
csodás erejű társával szövetségben meghódít ma
gának. A téma az Andromeda-forma egyik válto
zata. Behatóan foglalkozott vele Benfey az Aus-
land 1858. évf., a magyar változatokkal pedig 
Arany László a Kisfaludy-társaság Évlapjai IV. 
köt. Magyar népmeséinkről szóló értekezésébea 
(169. old.). 

Szelikha, a szelikhótokból (1.0.) álló zsidó ima
könyv. 

Szelikhót (héb. egyessz. szelikha), a zsidó bűn
bánó imák szokásos elnevezése. Sz.-napok, az 
újévet és az engesztelő napot megelőző napok,, 
melyeken virradatkor (a szombatot kivéve) a ren
des istentisztelet előtt efféle imákat szoktak mon
dani. A Sz.-ok középkori zsidó költők, illetve rab
bik tollából folytak. 

Szelim, török szultánok: 
1.I. Sz. Jauz (a Vitéz), török szultán (1512— 

1520), II. Bajazid szultán tia, szül. 1467., megh. 
1520 szept. 21. Atyját 1512 ápr. 25. fosztotta 
meg trónjától s ezt később meg is mérgeztette, 
azután kivégeztette két testvérét és öt unoka
öccsét. Mint fanatikus szunnita 40,000 siitát öle
tett meg s a perzsáktól csaldiváni győzelme után 
(1514) elragadta Kurdisztánt és Mezopotámiát. 
1516-ban Szíriát foglalta el, 1517. pedig Egyip
tomban vetett végt=t a mameluk szultánok ural
mának. Mekka elfoglalása után, mint a szent 
helyek birtokosa és védője felvette a khalifa cí
met, mely azóta a török szultánokat illeti. 

2. II. Sz. Meszt (a Részeges), török szultán 
(1566—74), II. Szolimán szultán fla, Sz. 1. unokája, 
szül. 1524., megh. 1574 dec. 12. Atyját, II. Szoli-
mánt, ki az ő kedvéért összes testvéreit meg
ölette, 1566 szept. 5. követte a trónon. Ö az első 
szultán, ki a hárem örömeibe merült, s a had
vezetést és kormányt átengedte vezéreinek. Ural
kodása alatt foglalták el 1571. a törökök Cipru* 
szigetét a velenceiektől, de a lepantói csatában 
(1571 okt. 7.) nagy vereség érte a török tengeri 
hatalmat. I. Miksa, magyar királlyal 1568. a 
nyolc évre szóló driaápolyi békét kötötte. A tró
non a velencei Venier Ceciliától született fla, 
III. Murád követte. 

3. III. Sz., török szultán (1789—1807), IIL 
Musztafa fia, szül. 1761 dec. 24., megh. 1808 júl. 28. 
Nagybátyjának, I. Abdul-Hamidnak halála után 
178tt ápr. 7. foglalta el a trónt. Ő fejezte be a 
hátrányos/assí/i békével az orosz háborút (1792.1 
s Bonaparte Napóleon egyiptomi expedíciója 
miatt 1798. háborúba keveredett Franciaország-
gal. A franciákkal 1802 jún. 24. kötött bókét s 
ezután Sebastiani francia tábornok segítségével 
reformálni akarta a török sereget. Ezért az. 

Amely uó S« alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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amúgy is elégedetlen janicsárok 1807 máj. 29. 
lázadást keltettek ellene, letették ós unokaöccsét 
IV. Musztafát ültették a trónra, ki Sz.-et a 
szerailba záratta. Mikor Musztafa Bairaktar 
pasa felkelést támasztott Sz. érdekében és Kons-
lantinápolyba nyomult, Sz. IV. Musztafa paran-
<»ára megöletett 1808 júl. 28. 

Szelim-lyuk, barlang, 1. Bánhida. 
Szelincs (Linó), kisk. Pozsony vm. nagy

szombati j.-ban, (1910) 1450 szlovák és magyar 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szelindek, a mészároskutya, angolul bulldog. 
L. Kutyák. 

Szelindek (Slimnic, Stolzenburg), nagyk. Sze-
ben vm. nagyszebeni j.-ban, (1910) 8183 román és 
német lak. Bruckenthal-fóle kastéllyal. 1849 jan. 
;S0. innen verte vissza Bem Puchner támadását s 
kényszeritette seregével a visszavonulásra. Egy 
550 m. magas dombon várának romjai állanak. 
A vár egy része még ép és raktárul szolgál. 
1529-ben Báthory István elfoglalta, de a szebo-
niek, kik I. Ferdinánd pártján állottak, vissza

foglalták. Pekri Lőrinc kuruc vezér lerombolta; 
mostani alakját 1765. nyerte. (Tr. E.) 

Szelinusz (gör. zellerváros, zellerfolyó), több 
ókori városnak és folyónak neve. Legkiválóbb az 
a jelentékeny dór telep Szicíliának ÜNy.-i részé
ben, amelyet Megara Hyblaea gyarmatosított a 
Kr. e. 7. század elején. Négy kikötője kereske
delmi jelentőségre emelte. Ki1, e. 409. a karthá
góiak lerombolták, de nemsokára helyreállították 
ós 250-ig hagyták tengődni, amikor a lakosságot 
Lilybaeumba telepítették. Virágzása korában 
jelentékeny területtel rendelkezett, mely egyebek 
közt a világhírű sósforrásokat (Thermae Selinun-
tiae, most sciacciai forrás) is magában foglalta. 
Sz. hatalmas rommezején, mely Castelvetranótól 
délre terül el, hét dór templom maradványai lát
hatók, melyek a 6. és 5. századbeli dór sillusnak 
nevezetes emlékei, valamint a róluk származó 
raetopekópek a görög plasztikában kiváló helyet 
foglalnak el. V. ö. Koldewey—Puchsiein, Die 
grieeh. Tempel inUnteritalien und Sicilien (1899) 
és Benndorf, Die Metopen von S. (1873). 

Szélirat, 1. Érmeiigy. 
Szelis (Salish, Flatueads), ÉNy .-Amerikában, 

főleg Oregon és Britt-Columbia vidékén élö, sok 
tájszólásra tagolt nyelvű számos indiánus törzs 
neve. A Platheads általánosító név a koponya
torzítás divatjából ragadt rájuk. Ismertebbek a 
Pend d'Oreil, biskula, koverin stb. törzsek. V. ö. 
Smead, Land of Platheads (Montana 1905.) 

Szelistye, 1. (Sálisie, Grossdorf), nk. Szeben 
vm. Sz.-i j.-ban, (1910) 3467 román és magyar lak. 
A lakosság egy része juhnyájaival állandóan tá
vol van a havasokon v. alföldi legelőkön. Szor
galmas és élelmes nép s az erdélyrészi vásárokon 
túró, szalonna ós zsiráruikkal, durva darócszöve-
teikkel mindenütt láthatók. (Tr. R.) 

2. Sz. (Salifte), kisk. H ínyad vm. brádi j.-ban, 
(i9io) 647 román lak. (Tr. R.) 

Szelistyora (Salistioara), kisk. Hunyad vm. 
dévai j.-ban, (1910) 492 román lak. (Tr. E.) 

Szelizi apátság, a veszprémi egyházmegyé
ben 1061. keletkezett. Alapítója Atha (Ottó) nádor 
a karantánok ellen viselt háborúból diadalmasan 

visszatérő Salamon király jelenlétében szt. Jakab 
tiszteletére 1065. fölszenteltette s a bencések 
gondjaira bízta. Atha utódai a kegyuraságban 
magukakirályok lettek 1257-ig, midőn azt Óvári 
Konrád nyerte. 

Széljegyzet, 1. Margináliák. 
SzélkaKas, tető- v. torony csucsdísz, rendszerint 

kovácsolt vasból, melynek végén egy a szélben 
mozgó kakas, nemcsak díszlil, de a szél irányának 
megjelölésére is szolgál. Pontosabb megfigyelé
sekre szolgál a szélzászló. L. Aneynoszkóp. 

Szélkerék. A szél erejének kihasználására szer
kesztett lapátos, illetve szárnyas kerék, mely víz
szintes tengelyen sugárirányban sűrűn egymás
mellé állított kb. 1 m. hosszú és 0-15—0-20 m. szé
les, különböző szög alatt a szél erősségének meg
felelően automatikusan szabályozható lapátokból 
van készítve. Szeles időben a szél nyomása a 
lapátokon két irányba működik; az egyik a lapát 
síkjával párhuzamos, míg a másik, amely a kere
ket forgatja, a tengelyre merőleges síkban hat.. 
Sík, kopár vidékeken, ahol a házak, hegyek és 
fák a szél járását nem zavarják, gazdasági gépek 
ú. m. szivattyúk, szecskavágók, malmok stb-
hajtására hasznosan értékesíthető. De ilyen terü
leteken is helyen való melléje egy más erővel dol
gozó tartalék motort alkalmazni, hogy a munka 
szélcsendben se szüneteljen. L. Szélelektromoir 
művek. 

Szélkiáltó (áiiat), a nagy póling (Numenius-
arquaiUS L.) népies neve. 

Szélüólika, a gyomor és a belek felfúvódása, 
okozta hascsikarás az állatokban. L. Kólika. 

Szélkút (Selcud), kisk. Kis-Küküllő vm. rad-
nóti j.-ban, (IMO) 1096 román lak. (Tr. E.) 

Széli-család (dukai és szentgyörgyvölgyi), Vas-
vármegye régi nemesi családainak egyike, mely 
valószínűleg a keme-
nesaljai söjtöri Sz. csa
ládból veszi eredetét. A 
család címeres levelet 
1639 máj. 22. nyert, de 
már ez előtt is nemesi 
jogokkal birt. Vájjon a 
XVI. század második 
felében előforduló Széli 
nevű család néhány 
tagja, így egy makói 
előnévvel is, melyről 
Nagy Iván tesz emlí
tést, e családhoz tarto
zik-e, nem dönthető el. 
A család két főágra oszlik, a dukai és szent
györgyvölgyi és a szalontai ágra. Az elsőtől szár
mazik : 

1. Sz. Ignác, belügyi államtitkár, szül. Gosztony-
ban (Vasm.) 18á6 aug. 13., megh. Szombathelyen 
1914 mára 21. Mint közigazgatási tisztviselő Vas 
vármegyében kezdte pályáját, melynek 1877. alis
pánja lett 1883-ban a belügyminisztériumba ke
rült, 1889. miniszteri tanácsos lett s a vármegyei 
és közjogi ügyosztály élén működött. 1895—1906-
a belügyminisztérium közigazgatási államtitkára 
volt s nagy részt vett a Széli Kálmán-féle közigaz
gatási egyszerűsítés végrehajtásában. 1906-ban 
megkapta a belső titkos tanácsosi méltóságot. 

Amely szö Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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2. Sz. Kálmán államférfiú, szül. Gosztonyban 
<Vasm.) 1845 jün. 8., inegh. Rátóton 1915 aug. 16. 
Jogi tanulmányainak befejezése után 1837. Vas 
vármegyében lett szolgabiró s még ez évben Deák
párti programmal a szt.-gotthárdi kerület válasz
totta képviselőjévé, amely mandátumot haláláig 
megtartotta, Mint Deák Ferenc gyámleányának, 
Vörösmarty Ilonának férje, pályájának kezdetétől 
fogva a haza bölcsének legbizalmasabb környe
zetéhez tartozott, közgazdasági ismereteinél és 
pénzügyi szakképzettségénél fogva már fiatalon 
előkelősége volt a magyar képviselőháznak. A 
fúziókor 1875. pénzügyminiszter lett, de 1878. a 
boszniai okkupáció pénzügyi kérdésében való 
ellentétes álláspontja miatt lemondott. Miniszter
ségének nagy eredményei közé tartozik az ország 
megrongált hitelének és állampénzügyi viszonyai
nak megjavítása, valamint 1878. Ausztriával a 
gazdasági kiegyezés megkötése. Visszalépése után 
nagyrészt francia tőke bevonásával megalapította 
-a Jelzálog-hitelbankot, tevékeny részt vett a köz
gazdasági életben s rátóti birtokán mintagazda
ságot szervezett. Mikor a Bánffy ellen kitört ob-
.strukció felfordulással fenyegette a pártközi hely
zetet, az ő formulája alapján létrejött a béke, s 
1899 febr. 23. az ellenzék vezéreivel megkötött 
paktum Sz. miniszterelnökségét lehetővé tette. 
Sz. kötelezettséget vállalt a választási ügyekben 
.a kúriai bíráskodás ős új összeférhetetlenségi tör
vény megalkotására és az önálló vámterület jogi 
Állapotának biztosítására. A nemzeti párt egye
sülvén a szabadelvű párttal, 1901. kormánya nagy 
többséget nyert a választásokon s tekintélyét künn 
és benn egyaránt megnövelte. Az osztrák kor
mánnyal a kiegyezési tárgyalásokban nagy harca 
volt, de végre sikerült neki 1902 Szilveszter éjjelén 
a tárgyalásokat befejeznie. Az általa kötött ki
egyezés Magyarország több fontos érdekének el
ismertetését tartalmazta. A közigazgatás szerves 
reformjának keresztülvitelére nem volt ideje, de 
.a közigazgatás egyszerűsítésével és a közigazga
tási tanfolyamok felállításával jelentékeny javí
tást kezdeményezett; szociálpolitikai téren - fo 
képen a gazdasági munkás- és cselédpénztár meg
alapítása és az állami gyermekmenhelyek szer
vezése voltak nevezetesebb alkotások. Az ujonc-
.javaslat miatt (1. Magyarország története) kitört 
obstrukeiót azonban nem bírta megszüntetni, mi
ért is 1904 jan. 16. lemondott; de még azután is 
résztvett a szabadelvű párt kilences bizottsága 
katonai programmjának kidolgozásában. 1905-ben 
-az Andrássy-féle disszidens csoporthoz csatlako
zott s a koalíció alatt az alkotmánypárt elnöke 
lett. A koalició bukása után visszavonult a cse
lekvő politikától, de közgazdasági téren való ve
hető működését tovább folytatta. 

Széli, l. Farkas (bessenyei),a történelmi segéd
tudományok művelője, szül. Hódmezővásárhelyen 
1844 ápr. 28., megh. mint nyűg. debreczeni kir. 
táblai tanácselnök 1909 dec. 17. Birói pályáján 
legnevezetesebb működése volt a tiszaeszlári pör 
referálása. Mint régiség- és könyvgyűjtő 1884. 
egy nagybecsű kéziratot fedezett föl, melyet Egy 
XVI. századi codex históriás énekei cím alatt 
adott ki. Megírta ós oklevéltárral ellátta A nagy
bessenyei Bessenyei család történetét (1890). 

A.melv azó 8s alatt nincs 

Egyéb müvei: Költemények (1879); A tiszazugi 
arch. társulat 1876.-i ásatásainak leírása; Ki
halt-e a telekesi Török család ? (1891); A becste-
lenítés és a bíróság előtti megkövetés (1897); 
Testi büntetések a Debreczen városi régi jogban 
(1903). 

2. Sz. György, zongoraművész és zeneszerző, 
szül. Budapesten 1897 jún. 7. Már tíz éves korában 
nagy sikerrel hangversenyzett Bécsben, Drezdá
ban, Münchenben, Prágában; nemsokára megje
lentek első zeneszerzemónyei, zongoraötös, szim
fónia, rondó zongorára és zenekarra. 1919-ben a 
prágai német színház karnagya lett, ezután a 
budapesti operaházban működött, majd Strass-
burgba, legutóbb Düsseldorfba szerződött, mint 
az ottani egyesített színházak karmestere. 

Szólláda, 1. Orgona-
Széllel fordulni (nem. Halsen, ol. poggiare 

la banda, ang. to iveer), tengeri kereskedelmi vi
torlás hajónak művelete, mely azt célozza, hogy 
a szélhez tartott hajó irányát magának a szélnek 
segítségével (nem mint a szélen át fordulásnál, 
midőn a hajót közvetlenül a szél ellen fordltjuk), 
úgy változtassuk meg, hogy a szél a hajót a má
sik oldalról érje. E művelet a vitorlák ós a kor
mány segítségével lesz végrehajtva és pedig úgy, 
hogy a hajót a kormánnyal fokozatosan elfordít
juk mindaddig, míg a szelet épen hátulról kapja. 
Ennek bekövetkezése után a hajót a megkezdett 
irányban való további fordulására kényszerítjük 
ós pedig úgy, hogy az elő vitorlákat folyton a szél 
irányába állítjuk és így azokat működésükből ki
kapcsoljuk, míg a hátsó vitorlákat úgy kezeljük, 
hogy azokba a szél minél jobban belekapaszkod
hassak. Ezáltal a hajónak hathatós forgási nyo
matékot adunk, mely a hajót támogatva a kor
mány által is fokozatosan a túlsó széloldalra fek
teti. Mikor a kívánt hajóirányt elértük, az elö-
vitorlákat is átfordítjuk. A Sz. müveletét akkor 
hajtjuk végre, ha a szól és hullámzás igen erős 
és ez okból nem merjük a hajó épségét a szélen 
át fordulás műveletének végrehajtása által koc
káztatni. 

Szellem, igen tág jelentésű szó ; általában je
lenti a lelki életet, főleg amennyiben a testitől 
különböző valóság; a latin spirális nyomán al
kotott kifejezés, mely úgy mint ez, rokon a széllel, 
lehelettel, mart az ősnépek ós a biblia tanulsága 
szerint a zsidók és még filozófusok is lehelet
szerűnek gondolták a lelket. Innét azután a Sz. 
a kisértet jelentését kapja, a Sz. megjelenhetik 
az ember halála után (füljár), van Sz.-látás, van
nak jó és rossz Sz.-ek. Továbbfejlődésében a gon
dolkodás megalkotja a tiszta szellem fogalmat, 
mely anyagtalan, ilyen a görög núsz ; a dualiz
mus a Sz. mellett elismer külön anyagot, testet: 
mig a naturalizmus csak anyagot, a spiritualiz
mus vagy immaterializmus csak Sz.-et mond szub-
stanciálisan létezőnek. 

Szűkebb értelemben jelenti a gondolkodást, meg
különböztetvén azt az érzelemtől, akarattól, kép-
zelőerőtől stb. Ezeknek a metafizikai és lélektani 
fogalmaknak jelzésére nyelvünknek elég más szó 
áll rendelkezésére (elme, lélek, stb.), de ezek közül 
egyik sem fejezi úgy ki az élő nyelvben a lelki 
élet tartalmát, fejlődéseinek eredményeit, mint a 
mesr. S alatt keresendő! 
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i Sz. Beszélünk a Sz. tág látóköréről, gazdag tartal-
; ináról, tanult-súgóról, fejlődéséről s ez esetekben 
. semmi más kifejezés nem pótolhatja a Sz.-et. Innét 
i van, hogy minden gondolatbeli tartalmat is Sz.-

jiek novezünk ; a törvény bettiivei ellentétben van 
Sz.-e (nem lelke, esze, stb.); a kornak van Sz.-e; 
a nép lelke egészen más, mint a nemzet Sz.-e; 

• jimaz lélektani kategória, emez kultúrai. Erre mu
tatnak a Sz.-ből képzett szavak i s ; szellemes em
ber, kinek kiválóan képzett és formailag is kimű
velt gondolkodása van, Sz.-es beszéd, melyben sok 
-a finoman csiszolt gondolat, átszellemült arc, mely 
sugárzik az észtől. Sz. tehát ma leginkább a lelki 
élet tartalmán: ik mivoltát s átvitten a gondolatok 
értékének bizonyos magas fokát jelenti. 

Szellemes, 1. Szellem. 
Szellemi arisztokrácia, 1. Arisztokrácia. 
Szellemidézés az a babonás eljárás, varázslás, 

melynek erejével jó v. gonosz szellemi lényeket 
megjelenésre kosztunk, hogy tőlük valamiben 
segítséget nyerjlink. Szellemidéző hatalommal a 
néphit szerint többnyire csak sámánok v. sainá-
nisztikus erővel bíró egyének rendelkeznek. A 
népköltésben igen gyakori Sz. a műköltészetben 
szintén alkalmazást talál, pl. Goethe Faustjában. 

Szellemi fogyatékosok, az olyan egyéneknek 
közös elnevezése, kiknek értelmi képessége a nor-
jnálisnál alacsonyabb fokú. Ide tartoznak a gyenge-
tehetségűek, a gyengeelméjűek és a hülyék. 
Gyengeelméjű és hülye hazánkban az 1910. évi 
népszámlálás adatai szerint 36,598 (002%) volt. 
A Sz. közül a gyengetehetségüek oktatása fel
tétlenül eredményes(1. Kisegítő iskola) ; a gyenge
elméjűek is részben eredménnyel oktathatók, a 
hülyék közöl csak az ü. n. képezhető hülyék szok
tathatok rá bizonyos gépies munkákra. A gyenge-
<3hnéjüek részére Magyarországon Budapesten 
(áll. gyógyped. int.) és Gyulán, a hülyék részére 
Budapesten (a Hajdú Lily-féle) van intézet. 

Szellemi fogyatékosság (németül: psycho-
pathische Minderwertigkeit), a szellemi épség 
és betegség határán álló egyének lelki állapota, 
mely apró fogyatékosságokat tüntet fel, nem 
annyira az értelmi, mint inkább az érzésbeli meg
nyilvánulásokban. Rendesen elfajult, öröklés út
ján terhelt egyének sajátja. 

Szellemi Termékek Országos Tanácsa, a 
kommün alatt 1919 ápr. 27. életrehívott szerv, 
amely a szellemi termelés központosítását és a 
szellemi termékek szétosztását tűzte ki célul. 
Három osztályra oszlott: a) a szellemi termelés 
asztalijára, mely a szellemi termékek forgalomba-
hozatalával ; b) a technikai termelési és szociali-
zálási osztályra, mely a szellemi termékek elő
állításával, a nyomdai üzemek közt a mimka szét
osztásával és az üzemek szocializálásával; végre 
<•) a terjesztési osztályra, mely a szellemi ter
mékek szótosztásával foglalkozott. A Sz. a gya
korlatban — egyéni kezdeményezés hijján —végte
lenül nehézkes adminisztratív szervvé vált.Akom-
ínttn bukása után, mérhetetlenül sok magánjogi 
kérdést összezavarva és megoldatlanul hagyva, 
megszűnt működni és 1921 márc. 16. végleg fel
számolt. 

Szellemi tulajdon, 1. Szerzői jog. 
Szellemtan, 1. Fneuma'ologia. 

Szellemy Gejza, bányász, szül. Neineskoszto-
lányon (Bars vm.j 1849 máj. 8., megh. Nagy
bányán 1909 okt. 17. Tanulmányait Selmecz-
bányán végezve, u. o. 1872. az akadémián tanár
segéd volt. 1875-ben Nagybányára került, ahoi 
1907. bányatanácsossá lépett elő. Nevezetesebb 
munkái: Nagybánya és vidékének fémbányá
szata ; Nagybánya bányatársulatainak mono
gráfiája ; legbecsesebb müve: A Vihorlát-Gutin 
trachit-hegység érctelepei c. értekezése. Hidro-
geológiailag értékes müve: Nagybányának hasz
nálati vízzel való ellátása (Bányászati ós Kohá
szati Lapok 1906, 43. köt.). 

Szellő, enyhe, gyönge szél. 
Szellő, kisk. Baranya vrn. pécsváradi j.-ban, 

(1920) 420 német ós magyar lak. 
Szellőperje (nOv.j, 1. Apera. 
Szellőrózsa (u5v.), 1. Anemone. 
Szellőzés, 1. Szellőztetés. 

. Szellőző akna, 1. Akna. 
Szellőztetés, szellőzés (ventilatio), valamely 

zárt helyiségben megromlott v. túlságosan föl
melegedett levegőnek eltávolítása ós tiszta, illető
leg hideg levegővel való pótlása. A levegő rom
lottságát a lakásokban a benne levő szénsav 
(C02) mennyisége után Ítéljük meg. A legjobban 
szellőzöttnek akkor mondanók a lakást, ha annak 
levegőjében is csak annyi szénsav volna, mint 
amennyi a szabad körlégben van, amely 1000 li
terben csak 0-3 liter (0-3°/00) szénsavat tartalmaz. 
Ezt azonban a lakásban elérni lehetetlen, mert a 
nagyobb városokban már magában az utcák le
vegőjében is 0"4%0 szénsav van. Éppen ezért 
egészségesnek mondjuk még az olyan szoba le
vegőjét is, amelyben 0"7%o szénsavat találunk, 
sőt megengedhetőnek, tűrhetőnek tartjuk még az 
olyat is, amelyben köbméterenként 1 liter (l%o) 
olyan szénsav van, amelyet emberek leheltek ki. 
Ha e szénsavhoz a világító anyagok (gáz, petró
leum, olaj, gyertya stb.) elégésénél keletkezett 
szónsav is keveredik, akkor az egészségtan még 
jobban leszállítja követelését és l'4°/00 szénsavat 
is megengedhetőnek tart a szoba levegőjében. 
Minden egészséges, felnőtt egyén számára kerek 
számban óránként 30 köbméter levegőt kell a la
kásba bevezetni. A tapasztalás szerint olyan he-
lyoken, ahol betegek tartózkodnak, még jobb le
vegőre van szükség, s azért kórházi termekben 
óránként minden betegre 60 ni", sőt a fertőző be
tegségben szenvedők mindenikére 100 ms Sz.-t 
kell megkívánnunk. 

A Sz.-nek két faját szokás megkülönböztetni, 
ti. m. a természetes és a mesterséges szellőzést. 
A természetes szellőzés a sz oba Mainak, mennye
zetének, padlójának likacsaVo, az ajtók, ablakok 
repedésein át megy végbe.^*i\6idéző oka azon 
hőmérsék-, illetve nyomáskülönbség, amely a 
szobának rendszerint melegebb, tehát könnyebb, 
s a szabad tér hidegebb, s így nehezebb levegője 
között létezik. A jól épített házak szobáiban a ter
mészetes szellőzés már igen csekély s a legjobb 
esetben is csak a szoba köbtartalmának alig 1/Í 
részét éri el óránként. Még ennél is alacsonyabbra, 
majdnem semmire száll le a természetes szellő
zés olyan lakóhelyiségekben, melyeknek falai 
vastag réteg enyves festékkel vagy papirostapé-
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tóval, avagy olajfestékkel vannak bevonva, mert 
ezek az anyagok a falak likacsait elzárják. A mes
terséges szellőzésnél a jó levegő bevezetésére s 
a megromlottnak eltávolítására külön nyílásokat 
kell a lakóhelyiség falaiban készíteni. Ezen nyí
lásokon át a levegőt folytonos áramlásban tart
hatjuk egyrészt a már említett hőmérséki külön-
hözet, másrészt a szél szívó, illetve nyomó erejé
nek felhasználásával, végül pedig erőművi szer
kezetek, gépek segélyével. A hőmérséki különbö
zeten alapuló mesterséges szellőzés fajai között 
legegyszerűbb és leggyakrabban alkalmazott: a 
Sz. ablak, illetve ajtó és ablak felnyitásával. Ha 
a szobában, teremben emberek tartózkodnak, 
olyan mesterséges szellőzésről kell gondoskodni, 
amely folytonosan, de észrevétlenül működik. Ily 
szellőzést érhetünk el a szoba falában alkalma
zott, levegőt be- és kivezető nyílások segítségével. 

Friss levegőt bevezető nyilasoknak úgy kell 
elhelyezve lenniök, hogy a rajtuk betóduló levegő 
ne kelthesse a szobában tartózkodókban a hideg
ség v. légvonat érzetét. Ezért legcélszerűbb a 
nyilast úgy elhelyezni és szerkeszteni, hogy a 
szobába ömlő friss levegő kénytelen legyen előbb 
a kályha mentén fölszállva, fölmelegedni, hogy 
azután a szoba mennyezetén eloszolva és lehűlve 
alászálljon és beléleseztessék. Ha a levegő beve
zetésének ez a módja az építés elhibázott volta 
miatt már lehetetlen, akkor a friss levegőt más
hol, de mindig a fejünknél magasabb helyen ve
zetjük be a szobába. E célra fölhasználhatjuk a 
legfelső ablaktáblák valamelyikét, amelyet alsó 
éle körül mozgathatóra készítünk, avagy helyébe 
vízszintes tengelyük körül forgatható üvegleme
zekből készített zsalut illesztünk az ablakramába. 

A romlott levegő kivezetésére is különböző, 
egyszerűbb és összetettebb szerkezetek állanak 
rendelkezésünkre. Ezek legkezdetlegesebbike az, 
midőn a kályha f iistcsöveinek egyik könyökénél 
meghosszabbított részérő nyilasokat alkalmaz
nak. Jók a közvetlenül a fUstkémónyek mellé épí
tett, tőlük csak valamely vékony és jó hővezető 
fallal elválasztott szellőző kémények (aknák). 

Ha valamely nagyobb épület összes helyiségei
ből a romlott levegőt elvezető nyílásokat csövek 
segélyével egy nagyobb terjedelmű szellőző ak
nába vezetjük, akkor központi szellőzésről vagy 
helyesebben központi levegő-elvezetésről szólunk. 
A romlott levegőt kivezető nyílásokra meg kell 
még jegyeznünk, hogy ilyenekből minden helyi
ségben legalább is kettőnek kell lennie és pedig 
egynek a padló, a másiknak pedig a mennyezet 
közelében. Télen az alsót kell nyitva tartani, ne
hogy a fölfelé iparkodó melegből túlságos sokat 
elveszítsünk, nyáron ellenkezőleg a felsőt kell 
felnyitni, hogy a mennyezet alatt összegyűlő, föl
melegedett és romlott levegőt erélyesen eltávo
lítsa. Minden nyilason zsaluszerű és tetszés sze
rint szabályozható szerkezet legyen; a nyílások 
elébe tett apró lyukú rácsok ellenben, mint a nyí
lást kisebbítő és a levegőáramlást akadályozó és 
fölösleges cifraságok, kerülendők. 

A levegő bevezetésének, illetve eltávolításának 
fokozására erőmüvi szerkezeteket is használnak, 
melyeknek legnagyobb része a szél szívó, illetve 
nyomó erejének kiaknázásán alapszik; az előb

bieket aspirátoroknak, az utóbbiakat propulzo-
roknak nevezik. A romlott levegőt eltávolító ké
ményre az aspirátort alkalmazzák. Ez egy térd
alakban meghajtott bádogcső, melynek hosszabb, 
hengeralakú része be van illesztve a kémény 
felső nyílásába, rövidebb szára padig tölcsér-
alakúlag tágult, vízszintesen fekszik és szél-
vitorlával van ellátva, amely a cső nyílását 
mindig úgy fordítja, hogy az a széllel ellenkező 
irányba nézzen. A tölcsér mellett elhaladó szél 
levegőritkulást idéz elő a csőben s ez a ritkulás 
szivólag hat a kémény, illetve a szoba levegőjére 
is. Ugyanilyen, de ellenkező irányban állított szél
vitorlával van ellátva a levegőt bevezető nyílás 
külső végére alkalmazott propulzor, amelybe s 
így a vele összekötött lakóhelyiségbe is a friss 
levegő fokozottabb erővel tódul bo. Kétségtelen 
azonban, hogy az összes, eddig említett szellőzd 
szerkezeteket lígy a szabályozhatóság, mint a 
levegő kiszívása, illetve benyomására való alkal
mazhatóság tekintetéből nagyban felülmúlják a 
szorosabb értelemben vett ventilátorok. Nagy-
gyorsasággal forgó s küllőiken ferde síkban, 
illetve csavarszerűen álló fémlapokat viselő ke
rekek ezek, melyeket a szellőző nyilasokba illesz
tenek és villamos motorokkal hoznak tetszés sze
rint szabályozható mozgásba. Főképen oly helye
ken tesznek kitűnő szolgálatot, amelyekben röviá 
idő alatt nagymennyiségű levegőnek gyors be
vezetésére v. eltávolítására van szükség, így szín
házakban, kórháztermekben, sőt iskolákban is. 
Még áldásosabbak azonban a poros munkával r. 
mérges, maró gázokkal foglalkozó gyárakban, 
ahol is közvetlenül a keletkezés helyéről lehet 
segítségükkel az ártalmas port v. gázt eltávolí
tani. A fönnebb említet' középületekben rendsze
rint és helyesen friss és télen fölmelegített, nyáron 
pedig lehütött levegőnek betolására használják 
ezeket a ventilátorokat. Az ígyszellőztetett helyi
ségekben légvonatot soha sem lehet érezni, még 
ajtónyitáskor sem,mert a behajtott levegő folytán 
a termekben nagyobb a légnyomás, mint künn a 
szabadban. Az összenyomott s egy vékony nyí
lásból kiáramló levegő vagy gőz szívó hatását is 
fel lehet szellőzés céljára használni; ezíknek al
kalmazása azonban csak bizonyos helyeken (gyá
rakban, gőzhajókon) lehetséges. Meg kell végül 
még említeni, hogy van olyan központi fűtőrend
szer is, mely helyes berendezés mellett egyúttal 
az egész épület Sz.-ét is végzi. Ez a központi lég
fűtés. L. Fűtés. 

Szellőztetni szokták a mustot is, a bort is. A 
mustnak erjedés előtt való Sz.-e nagyon előmoz
dítja az erjedést s ez csak kívánatos akkor, ha a 
must cukortartalma magas vagy ha a must nem 
kifogástalan szőllőből készült, midőn tehát ai 
élesztősejteknek a szőllő levében levő egyéb ide
gen organizmusokat kell legyőznie. A szellőzte
tett must hamarább kierjed, gyorsabban derül, az 
utóerjedésre kevésbbé hajlandó a a betegségek 
iránt kevésbbé fogékony. A bort fiatal korában 
szellőztetik, hogy az gyorsabban megérjen és pa^ 
lackozható legyen; továbbá a nyúlós borokat 
gyakran egyszerű Sz. is rendbe hozza. A mustot 
ós a bort csapról való ismételt lefejtésekkel fejtő-
esapra alkalmazott szellőztető rózsával szokás 
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szellőztetni. A Sz. következtében az új borok 
megzavarodnak, de pár hét alatt derülvén, az 
üledékről lefejthetek. 

Szellőztető rendszer (növ.), a növény testét 
jilkotó szövetek levegővel telt sejtközti járataiból 
Ali, amelyek összefüggő egészet, rendszert alkot
nak és működésüknek megfelelöleg minden olyan 
szöveten keresztül-kasul hatolnak, amely a léleg
zés gázcseréjében vagy más különleges (pl. asszi
miláló) munkát végez. A Sz. a test felületén a 
környező levegővel a levegőnyílásokkal (száj
nyílás), lenticellákkal, pneumatodokkal közleke
dik. Bizonyos esetekben a növény testében na
gyobb légtartókra van szükség, ez esetben a sejt
közti járatok alakítása a szövet egyedüli feladata, 
mint pl. a szellőztető szövetben, aerenchyma. 

Szellőztető szövet (növ.), 1. Szellőztető rend
szer. 

Szélmalom, a malmok ama faja, melynél a 
szél érdjét használják fel a kő hajtására. Az őrlő
járat a hajtószerkezettel együtt többnyire torony
szerű fa- v. kőépületben van elhelyezve, süveg-
-ftlakú tetőből nyúlik ki a szélkerék 4—6 sugaras 
vitorlás lapáttal. Legrégibb szerkezetű szélmal
moknál a szélkerék az egész hozzátartozó épület
tel együtt függőleges tengely körül volt forgat
ható s ezzel lehetett a szélkereket a szól irányába 
beállítani. Az ily szerkezetű szélmalmokat álta
lánosan német v. bakos Sz.-nak nevezték s ezek 
már 1040 körül ismeretesek voitttk. Jóval későbbi 
eredetű (1650 körül) a hollandi v. tornyos Sz., 
hol maga a főépület szilárd es csak a födele for
gatható a szélkeiékkel együtt. Alföldünkön még 
íokat látni belőlük téglából való tornyos épülettel 
* elforgatható tetővel, de nem versenyezhetvén 
A gőzmalmokkal, számuk évről-évre fogy. 

Szélmérő, a szél erősségének v. a légáram
lás sebességének mérésére szolgáló műszer. 1. 
Anemométer. 

Szélmótor, 1. Szélkerék és Szélelektromos 
müvek. 

Szélmutató (ném. Windzeiger), színes pamut-
szövetből készült, különféle, leginkább azonban 
tölesóralakú kis lobogó, melyet pálcikára erősítve, 
svt árboc ormára húznak fel és ott a szél irányá
ban lebeg. Nem tévesztendő össze az árboeszalag-
gal (1. o.). 

Szélnek feküdni (ném. Beiliegen), tengeri ke
reskedelmi vitorlás hajónak művelete, mely azt 
célozza, hogy a hajó segélynyújtás v. hirtelen 
reszóly (zátony v. szirt) elkerülése végett meg-
Állíttassék anélkül, hogy mozgási képességét el
veszítse. E művelet a vitorlák segélyével lesz 
Tégrehajtva és pedig úgy, hogy az elövitorlákat 
•redeti helyzetükben meghagyjuk, a hátsó vi
torlákat pedig átfordítjuk, míg a szél azokat hátra
felé duzzasztja. Ily módon az elő- és hátsóvitorlák 
hatása ellensúlyoztatik és a hajó egy helyben 
megáll. Amikor a hajó útját folytatni akarja, csak 
a hátsó vitorlákat kell ismét eredeti helyzetükbe 
hozni. 

Szélnye (ZvolenskáSielnica), ki sk. Zólyom vm. 
zólyomi j.-ban, (1910) 699 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szélnyomás, az épület- ós hídszerkezetekre 
ható esetleges terhelésnek egyik neme. A Sz. ér
tékét a különböző viszonyok szerint négyszögmó-

terenként 75—250 kg.-ra, irányát pedig vízszin
tesnek, vagy ettől 10" alatt eltérőnek szokás föl
venni. A végből, hogy a tartó-szerkezetek a szél-
nyomással szemben is kellő ellenállást fejthes
senek ki, egyes külön szerkezeti részeknek (szél
rács, keresztkötés) alkalmazása válik szükségessé. 
L. Hídszerkezet. 

Szelő (orosz), olyan falu, melyben templom 
van, megkülönböztetésül a derevnjútól (1. o.). 

Szél-óvás, a fizetés hiánya miatt felvett váltó
óvás akkor, ha az óvatolt személy (elfogadó, név
becsülő, telepes) feltalálható nem volt. 

Szelő v. metsző (secans), egy görbe vonal két 
pontján keresztül húzott egyenes. 

Szelőcze (Selice), kisk. iNjátra vm. vágsellyei 
j,-ban, (i9io) 1703 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.). 

Szélporozta virág (növ.), a. m. anemophil virág; 
melynek virágporát nem rovarok viszik tovább, 
hanem a szél és így a termő beporzása is szél 
által történik. Ide tartozik az Explodiflorae be
porzása is. 

Szélporuba (VetemáPontba), kisk. Liptó vm. 
liptószentmiklósi j.-ban, (1910) 354 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szélpuska, 1. Szélcsőpuska és Kompressziós 
szivattyú. 

Szélrácsozás, 1. Hídszerkezet. 
Szélroham, rövid ideig tartó és rendesen ki

sebb idóközöKben megújuló viharos szél. L. Szél. 
Szélrosta, 1. tíabonatisztító gépek. 
Szélrózsa v. szellőrőzsa (növ.), 1. Anemone. 
Szélrózsa, a különböző világtájakat feltüntető 

körbeosztás, amilyen az iránytűnél (1. o.) is vau 
v. éghajlati szempontból az egyes szélirányokat 
jellemző meteorológiai állapotok feltüntetése gya
korisági értékekkel v. grankai ábrázolással. Ilyen 
értelemben van hőmérsékleti (termikus), légnyo
mási (barikus), páranyomási (atmikus) stb. Sz. 
L. Időjárás és Szél. 

Széiskála, 1. Szél. 
Szélsőbal elnevezés alá a kiegyezés óta a ma

gyar országgyűlés ama pártját v. frakcióját fog
lalták, amely állandó oppozíciót fejtett ki a közjogi 
alap ellen 8 Magyarország és Ausztria viszonyát 
a perszonális unió alapján akarta végleges meg
oldáshoz juttatni. L. Magyar országgyűlési pár
tok. 

Szélsőségek, a meteorológiában, valamely 
elem változásainak két határértéke, pl. Hőmérsék
leti szélsőségek (1. o.). 

Szólszarvkötél (nem. Schotte, ol. scotta, ang. 
sheet), tengeri vitorlás hajókon alkalmazott kötél, 
mely a vitorla szélszarvának kifeszítésére szolgál. 

Szélszeg (Sülsig), kisk. Szilágy vm. szilágy
csehi j.-ban, (1910) 1416 román ésmagyar lak. (T. R.) 

Szélszekróny, 1. Orgona. 
Széltalló (Marginé), kisk. Bihar vm. margittai 

j.-ban, (1910) 703 román és magyar lak. (Tr. E.) 
Széltippan (növ.), 1. Apera. 
Széltömlő (ném. Windschlauch, ol. tromba di 

vento), tengeri hajókon a szellőztető helyett al
kalmazott berendezés, mely az alsó helyiségeknek 
szellőztetését célozza. A Sz. vitorlavászonból ké
szült egyszerű zsák, melynek alsó nyílása a szel
lőztetendő helyiségben, felső nyílása pedig a felső 
fedélzeten végződik. 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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Széltörés. A fatörzseknek a szél hatása alatt 
bekövetkező eltörése. Rendszerint beteg törzsek 
törnek el, azonban ciklonok egészséges törzseket 
is derékban törnek, különösen lúofenyvesekben. 

Szelvény, minden olyan függőleges metszet, 
amely akár sík, akár prizma, akár hengerfelület 
szerint a felveendő tárgy valamely fontos méret
csoportját tárja föl. Beszélhetünk a földrajzban 
Sz.-ről (protllum) valamely hegységen, folyón stb. 
át, a geológus erre a geológiai viszonyokat is rá
viszi, föltünteti. A vízépítészeiben utaknak, vas
utaknak és folyóknak szabályos távolságokban 
egymásután következő keresztmetszetei, ame
lyeknek méretei a műtárgy vagy folyó viszo
nyainak megismerése végett fölveendők. Vannak 
kereszt- és hossz-Sz.-ék, amelyek a tárgy hossz
tengelyére merőlegesen vagy avval párhuzamo
san képzelt függőleges metszetek. A középítésben 
nagy mórtékben használt ú. n. vasgerendák ke-
reszt-Sz.-e kettős ^C alakú (]. ábra); vannak egy
szerű T alakú (2. ábra), szögletvas- (3. ábra) 

sin- (4. ábra), kör-, négyszög-, szalag- stb. kereszti 
Sz.-ű vasak; míg a szerkezetek főalkotórésze 
legtöbbször kör- v. négy szögalakú kereszt-Sz.-üek-
A kő szerkezeti részek kereszt-Sz.-e rendeltetésé
hez és az alkalmazott építési stílushoz képest kü
lönféle lehet. 

Szelvény (franc, coupon), általában levágandó-
vagy levágott szelet. így vasúti vagy más belépő 
jegyeknél, ruhatáraknál stb. a jegyről ellenőrzés 
céljából levágott v. leszakított szelet. A kereske
delmi életben Sz. alatt főképen az ú. n. kamat
vagy osztalék-Sz.-t értik, mely az értékpapírok 
kamat- ill. osztalékjárandóságainak évenkénti fel
vételére szolgál (1. Értékpapirszelvény). Ez az 
értékpapir-Sz. az értékpapír kiegészítő része. Ré
gebben az órtékpapirköpenyben volt elhelyezve 
az ú. n. Sz.-ív (Couponbogen, Zinsbogen), ma 
gyakran az értékpapír második lapja alkotja a 
Sz.-ívet. A Sz.-íven 10—15—20 évre szóló Sz.-ek 
vannak együtt, melyek v. utalvány- v. nyugta
szöveg formájában a Sz.-tulajdonost arra jogo
sítják fel, hogy az értékpapírban képviselt kölcsön 
kamatait (kamat-Sz., Zinsschein), ill. részvény
társasági tőkerész után járó osztalékot (osztalék- | 

% Sz., Dividendenschein) a megjelölt pénztárnál a. 
k Sz. egyszerű átadása ellen vegye fel. A Sz.-t be
it váltás előtt levágják a Sz.-ívről (Sz.-olló, Coupon-
i. seheere) és úgy önmagukban, az illető értékpapír 
t, tulajdonának igazolása nélkül, válthatók be. Ha 
it valamely Sz.-ívről már minden Sz. levágatott, az 
;- íven levő ú. n. Sz.-utalvány (kamateók, Talon, 
ii Ferse, Erneuerungsschein) jogosít az új Sz.-ív ki-
p. váltására. Gyakran Sz.-utalvány helyett az utols'> 
,- Sz. maga (csere-Sz., Stichcoupon) jogosít az újaM> 
i- Sz.-ív megszerzésére. Mivel a Sz.-ek értéke a tőzs-
a dén jegyzett részvényeknél a legtöbb tőzsdén az 
i- árfolyamba bele van számítva, a Sz. beváltásának 
- esedékességi napján a tőzsdei árfolyamból a Sz
ít beváltási értékét levonják (Kursabschlag). 

Szelvényadó, az értékpapírok (kötvények) ki-
- bocsátói által a szelvények beváltásakor az ese
ti dékes kamatjárandóságból levont adó. 

Szelvényezettség (metameria, állat), a maga-
_ sabb szervezetsógü állatoknak az a testi jellem-
1 vonása, hogy testük több, sorjában egymás niö-
> gött elhelyezkedő egyenlő részre, úgynevezett 

izelvény-ve (segmentum, metamer) van osztva. 
A szelvényekben egy vagy több szerv ismétlődik. 
A Sz. a tagolatlan testszerkezettel szemben a 

; magasabbrendűség jele és ősi tipusos formája ;v/r 
amidőn a test külső Sz.-ével egybehangzó a bels'> 
szervek elrendezése, vagyis a belső Sz.-nek meg
felel a külső Sz. A külső Sz. el is mosódhatik, d^ 
a belső Sz. a magasabbrendü állatoknál, bár sok
szorosanmódosul va,mindigfelismeihető.AGerin-
ces állatoknál a Sz. a legszembetűnőbb az izmok 
fejlődésénél, a gerincvelő és a gerincoszlop szer
kezetében. 

Szelvényív (kamatív,r\ém. Couponbogen, Zins
bogen). Az értékpapírok kamat-, ill. osztalékjöve
delmét képviselő szelvények ívvé egyesítve al
kotják mellékletét az ú. n. értékpapirköpenynek. 
Erről a Sz.-ről vágják le időszakonként a kamat, 
ill. osztalékesedékesség idején a szelvényeket (1. 
bővebben Szelvény). 

Szelvénykamat, 1. Szelvény. 
i Szelvényolló (ném. Couponscheere). A bankok

nál és pénzintézeteknél az értékpapirszelvények 
• beváltása idején nagy fizikai munka a szelvé-
- nyéknek ollóval való levágása. Hogy a levágás-
- hoz szükséges kettős, szögalakú J""^ vágást egy

szerre lehessen végezni, ilyen szögalakú ollókat 
- készítettek, melyek a szelvények levágását mec-
i gyorsítják. A Sz. a közbeszédben a nagy tőke-
i tulajdonnak tréfás jelképe. 

Szelvényszervek,latinul«ep/írir7Mímoft, agyű-
- rűs férgekben minden testszelvényben párosával 
: előforduló, sokszorosan összehnrkolt csatornás 
• szervek, melyek a kiválasztás szolgálatában álla-
; nak. Kezdődnek egy tölcséralakú, csillangós nyí-
• lássál, amely a testüregben szájadzik. A csillan-
) gók mozgása a testüri folyadékot a csatornákba 
t hajtja. Ezután következik egy mirigyes termé-
i szetu kiválasztó szakasz, amely a bomlástermé-
: keket kiválasztja. Végül a szerv többnyire egy 
• tágult, húgyhólyagszerű gyűjtőcsatornában vég-
• ződik, amely egy nyílással a szabad testfelületen 
i nyílik. Sok tengeri gyűrűféregben a Sz. arra szol

gálnak, hogy a peték ós ondószálacskák rajtuk 
| keresztül jussanak ki az állat testébóL 

Amely szö Sz alatt nincs meg-, S alatt keresendői 
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Szelvény-utalvány (kamatcólc, Tálon, Erneu-
rungsscliein). A szelvényíven (1. o.) a szelvénye
kín körül levő utalvány, mely az elfogyott szel
vények helyébe járó új szelvényiv beváltására 
szolgál. Gyakran külön Sz. helyett az utolsó szel
vény (csereszelvény, stiehcoupon) jogosít az új 
szelvényiv kiváltására. A Sz., ellentétben az egyes 
szelvényekkel, a rnaga főpapirosától el nem vá
lasztható, mert a kereskedelmi törvény szerint az 
adós a főpapiros bemutatójának az esedékes új 
szelvényivet akkor is köteles kiadni, ha a Sz.-nyal 
már más jelentkezett volna. 

Szélvész, 1. Szél. 
Szélvitorla (ném. Windsegel, ol. vela da vento). 

Kisebb tengeri vitorláshajókon a szellőztetőt v. 
széltömlőt helyettesíti. Egyszerű vitorlavászon
darab, mely a födélzet fölött kötelekkel ki lesz 
feszítve. 

Szélvíz, a tavak szélén levő, sekély, könnyen 
átmelegedő víz. 

Szélzászló, 1. Anemoszkóp. 
Szem, a látás szerve. Az összes állatok látó-

szerveinek legfontosabb részei a fényfogó sei-
fek, melyek közömbös érzéksejtekből fejlődtek 
ki s melyeknek legjellemzőbb elemei a protoplaz-
májukat behálózó és bennük szabadon végződő 
idegfonalacskák, úgynevezett nenrofibrillumok. 
Ezeket a neurofibrilláris végződéseket kell a tu
lajdonképpeni fényfogó elemeknek tartanunk, 
annyival inkább, mert számos állat látószervében 
csupán ezekhez fórkőzhetik fény. A látószerv leg
egyszerűbb esetben egyetlenegy fényfogó sejtből 
ál'í melyet bai na festéket tartalmazó pigment
sejt vesz körül. Ilyen szem fordul elő pl. az alsóbb
rendű laposférgeknél. A magasabbrendü lapos
férgeknél már több fényfogó sejt egyesül s ezeket 
részben szintén pigmentsejtek veszik körül. Ha
sonló berendezés fordul elő velejében a gerinces 
állatok szemének ideghártyájában is, ahol a fény-
fogósejtek csapokra és pálcikákra differenciálód
nak. Ezekben a látószervekben a fényfogó sejtek
nek legérzékenyebb részei a fénytől el vannak for
dulva, vagyis a fénynek először a fényfogó sejtek
nek kevésbbé érzékeny részein kellkeresztül halad
nia és csak ezután éri a legérzékenyebb részeket, a 
neurofibrilláris végződéseket. Ismerünk olyan látó
szerveket is a gerinctelen állatoknál, amelyekben a 
fényfogó sejteknek legérzékenyebb részeit, vagyis 
neurofibrilláris részeit közvetetlenül éri a fény. 
Az állatoknál a fényfogó sejtek a legkezdetlege
sebb fokon a test felületén a többi közönséges hám
sejtek között foglalnak helyet, majd árokalakú 
mélyedésbe húzódnak, végül fokozatosan telje
sen függetlenítik magukat a fedő hámsejtektől 
és alattuk zárt hólyagot alkotnak, melyben át
látszó Uvegtest és erősen fénytörő lencse fejlődik. 

Az állatok fényfogó szervei, melyeket helyte
lenifi általában látószerveknek szokás nevezni, 
élettani szempontból két főcsoportra oszthatók. 
Az első főcsoportba azok tartoznak, melyek csupán 
a megvilágítás mennyiség szerint való különbsé
geinek, vagyis a világosság fokának felfogására 
alkalmasak; működésük körülbelül olyan lehet, 
mint a mi szemünké csukott szemhéjak mellett, 
kóplátásra tehát nem alkalmasak, csupán mozgás
irányok kijelölésére szolgálnak, ezért irányító 

Amely szó S alatt nincs : 

szemeknek nevezhetjük őket. A második főcso
portot azok a látószervek alkotják, melyek az 
előbbi csoportba tartozó fényfogó szervek műkö
désén felül még a külvilág képeinek bevetítésére, 
szóval kóplátásra is alkalmasak, ezeket képalkotó-
szemeknek v. tulajdonképpeni látószerveknek ne
vezzük. A képalkotó, vagyis tulajdonképpeni sze
mekre az jellemző, hogy minden fényfogó sejtig 
v. sejtcsoportig csak egyféle irányú fénysugarak 
juthatnak el; a többiek bejutását a célszerűéi* 
elosztott pigmentum megakadályozza. 

A fénysugaraknak ezt a szabályszerű elosztá
sát vagy egy lencse végzi, mely a tárgyak meg
fordított képét vetíti a szem fenekén lévő s más 
irányú fénysugaraktól megvédett fényfogó sej
tekre, vagy pedig olyan berendezés, melynek ré
vén az egymás mellett fekvő s külön lencsével 
felszerelt fényfogó sejteket vagy sejtcsoportokat 

1. ábra. A szem keresztmetszete. 
m n ínhártya, f f porchártya, a a Schlemm-féle csatorna, 
g érhártya, c sugárlest, b b szivárvány-hártya, d látóideg-, 
p sárga folt, eeZinn-téle övecske, B szemcsarnok, Aszem-

lencse, C üvegtest (Helmholtz szerint). 

körülvevő pigment-hüvely segítségével csak a 
tengelyük irányába eső fénysugarak juthatnak a 
fényfogó sejtekhez, a fényfogó sejtcsoportok ten
gelyei pedig széttartók. Az előbbi szerkezetű sze
meket (pl. a Cephalopodák és gerinces állatok 
szemei) camera obscurás, az utóbbiakat (pl. az 
ízeltlábúak összetett szemei) musivikiis szemek-
nek nevezzük. A magasabbrendü gerinces állatok 
camera obscurás szerkezetű szemgolyójához moz
gató és védő berendezések társulnak, melyek a 
szem kifogástalanul pontos működését lehetővé 
teszik. A szemgolyóhoz tapadó izmok (szemizmok) 
segítségével az állat akarata szerint változtatja 
szeme irányát, a szemhéjak és szempillák a por 
és más ártalmatlan hatások ellen védik a szemet, 
a szemgolyó külső szöglete táján lévő könny
mirigyek váladékukkal pedig a szem porchártyá
ját fényesen és tisztán tartják. 

Az ember szeme közel golyóalakú hólyag. A 
mellékelt 1. ábra a jobb szem vízszintes kereszt-

ieg, Sz alatt keresendői 
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metszetét tünteti fel. Az ábra felületes megtekin
tésekor a szemen három rétegből álló burok tűnik 
elő; e burkok különböző, átlátszó fénytörő köze
get zárnak be. A legkülsőbb (m n) az ínhártya 
(sclerotica v. solera). Azért nevezik így, mivel 
inakhoz hasonló szövet alkotja és mivel hozzájuk 
hasonló fehér a fénye. Fény e hártyán keresztül 
általában nem hatol a szembe, csak erős fényből 
jut be kevés s ilyenkor áttetsző az ínhártya. Elül 
& szaruhártya v. porchártya (f f), hátul a látó
ideg betéréshelye (d) szakítja meg az ínhártyát. 
A szaruhártya, cornea (f f) az ínhártya egyenes 
folytatása; lényegesen különbözik azonban attól 
teljes átlátszóságával. A fehér ínhártya oly mó
don fogja körül a szaruhártyát, mint az óra 
rámája az óraüveget Erek sincsenek a szaruhár
tyában, vér nem járja át: e helyett csatorna (a a), 
& Schlemm-féle csatorna veszi körül, mely tele 
van a vérből származó színtelen, víztiszta, táp
láló nedvvel, a nyiroknedvvel. E nedv járja át a 
szaruhártyát a benne levő finom csövekben és 
-csatornácskákban s így tánlálja azt. Az ínhnrtyán 
belül következik a szem burkainak második ré
tege, az érhártya (chorioidea q) ; az inhártyán 
keresztül a szembe térő erek benne ágazódnak el 
sűrít érrecévé. A vér, mely ez erekben koring, 
^gondoskodik a szem táplálásáról. Az érhártvát 
sűrűn fekete festék lepi el; innen van a szem bel
sejének egészen fekete színe. Feladata a festéknek 
ugyanaz, mint a távcső, mikroszkóp vagy foto-
grafáló kamara belsejében levő sötét festéknek. 
A festék ugyanis nagy mértékben akadályozza a 
szembe eső fény szétszóródását és ezzel segíti 
-elő az éles látást. Előre felé az érhártya közve-
tetlenül a sugártestben, corpus ciliareban (c) foly
tatódik. A sugártest felülete nem sima, hanem egy
mástól mélyedésekkel elválasztott sugárirányú, 
párhuzamos léceket alkot; innen a neve is. A 
sugártestben izmok vannak, melyek részben a 
Schlemm-féle csatorna (a a) belső falától kiin-
-dulóan legyezőszerűen terjednek el, részben pe
dig körkörösen haladnak, mintegy a szemlencse 
körül. Ez a sugárizom. Ugyancsak a Schlemm-
féle csatornának megfelelően a sugártest a szi
várványhártyában (b b) folytatódik; közvetve 
tehát a szivárványhártya is az érhártya foly
tatása. 

A szivárványhártya a közepén átlyukasztott 
hártya, mely a szemesarnokot (B) kitöltő csar
nokvízben szabadon lebeg. Csak hátsó felületé
vel fekszik a lencséhez. Ezen csúszik előre és 
vissza, midőn a szembogár (pupilla) tágul vagy 
szűkül. A szivárványhártyában is vannak izom
elemek. Ezek egy része a szivárványhártyában 
sugárirányban halad és összehúzódása a pupillát 
nagyobbítja: ez a szivárványhártya tágító izma. 
Egy másik része az izomlemezeknek a szivár
ványhártya belső széle közelében &-nél a szivár
ványhártya állományában körkörösen fut és össze
húzódásakor a látó lyukat szűkíti; azért a szivár
ványhártya szűkítő izmának mondják. Mint az 
•érhártyában, úgy a sugártestben és szivárvány-
hártyában is van fekete festék. E miatt a fény 
nem a szivárványhártyán, hanem a pupillán ke
resztül hatol a szembe. A fokete festék az egyes 
sszemekben különböző mennyiségben fordul elő. 

Vannak szemek, melyekben egészen hiányzik; 
ezek az albinók vagy kakerlakok. Az ilyen sze
mek az érhártyában, sugártestben és szivárvány
hártyában foglalt erekben keringő vér miatt 
vörös színűek. A fényszóródás miatt az ilyen 
emberek rosszul látnak, sőt a csak valamivel 
erősebb világítás már vakltja őket. Világoskék 
szemek azok, melyeknél az érhártyán és sugár
testen kívül a szivárványhártyának csak hátsó 
felületén van festék ; ez a festék a szivárvány
hártya állományán keresztül kék színben lát
szik. Azon arányban, amint a szivárványhártya 
állományában kevés vagy sok festék fordul elö, 
látszik a szem többó-kevésbbé szürkének vagy 
feketének. 

Az érhártyán belül, hozzánőve van a szem-
burok harmadik rétege, a felette finom szerkezet* 
ideg- v. recehártya (i [retina]). Tulajdonképpen 
már nem is a szemburok, hanem a látóideg vég
készüléke. Úgy tekinthetjük, mint a látott tárgy 
képét felfogó ernyőt, melyet a szembe hatoló fény 
izgat. A látóideg idegrostjai az agykéreg halán-
tóki lebenyében erednek. A koponyaüregen belül 
félig kereszteződnek a két látóideg rostjai, hogy 
azután mindegyik a megfelelő szembe térjen. Á 
szemben átfúrja az ín- és érhártyát (d) és az ideg
hártyában végződik. A látóideggel á-nél vér-ér i» 
jut a szembe, mely az ideghártyában elágazódva, 
ezt vérrel látja el. Az ideg, amint a szembe betért, 
az érhártyán belül mindenfelé kiterjed és saját
szerű végkészülékkel végződik. A látóideg beté-
rési helyén (d) egyedül az ideg rostjai fordulnak 
elő ; ezentúl a látóideg végkészülékei alkotják at 
ideghártyát, mely egészen a sugártestig terül el. 
Itt éles, fogazott határral végződik. A sugártest 
felé mind kisebb számban vannak idegelemek ae 
ideghártyában, a sugártest mögött mór csak kötő
szövetből és hengeralakú sejtekből áll. Az ideg
hártyának azt a helyét, melyen a fónyérzés a 
legjobb, a látóidegrostok megkerülik, bár vég
készülékeik ott a legsűrűbbek. Sárga szine miatt 
az ideghártya e helyét sárga foltnak (p), a kö
zepét pedig ideghártya v. központi gödörnek ne
vezik. Ha valamely tárgyat megtekintünk, sze
münket akaratlanul is úgy állítjuk, hogy a tárgy 
képe az ideghártyagödörbe essék. Mikroszkóp 
alatt az ideghártyán több részt meg lehet külön
böztetni. Ha keresztmetszetet készítünk belőle, 
erős nagyítással, kívülről az érhártya felől be
felé, a 2. ábrán feltüntetett következő részeket 
lehet rajta felismerni. 

Az ideghártyának az érhártyával közvetetle-
nül összefüggő része a festékes hámréteg (2. ábra 
1) ; az albinók szemében a festék ezekben a sejtek
ben is hiányzik. Lényegében fekete szemecskékből 
áll. A hámsejtekben a szemecskék sötétben a sejt 
alapjában gyűlnek meg és a világosság hatása 
alatt, elhagyva helyüket, a részbon e sejtekbe 
merülő pálcikák és csapok (2) közé terjednek. 
Ezek a festékszemecskék vörös színű anyagot, a 
retinabibort állítják elő, meiy az idoghártyát 
pirosra festi. A fény hatása alatt a retina-
bibor elhalványul, sötétben pedig újra képződik. 
A hámrétegen belül következik az ideghártya 
pálcika-csaprétege (2), mely az ideghártyának 
a látóidegrostok végágaival összefüggő tulaj-
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S z e m — 481 — S z e m 

donképeni végkészüléke. A pálcikák 6s csapok 
sejtek; nevöket külső tagjaik pálcika-, illetve 
esapszerű alakjától kapták. Belső végüktől finom 
idegrost indul ki. Az ezeken levő magszerü 
duzzanat a rostkészülékkel egyetemben alkotja 
az ideghártya negyedik, külső magvas rétegét. 
A pálcikák 0040-0050 mm. hosszúak és 00015-
0-0018 mm. szólesek. A rövidebb csapok hossza 
0'032—0-036 mm. A sárga folt közepén csupán 
erősen kifejlődött csapok vannak. Az ideghártya 
itt vékonyabb, az idegrostréteg és a belső sze-
mecskés réte>r (1. alább) te1j?sen hiányzik; az 

£. ábra. Ember ideghártyája, jobb oldalt átmetszetben, bal 
oldalt pedig az egyes alkotó idegeiéinek elkülönítve. 

idegrostok a szomszéd területről húzódnak a csa
pokhoz. Ezentúl az egyes csapokat pálcikák ve
szik körül. Mennél közelebb jutnak az ideghártya 
széléhez, annál ritkábban lehet csapokat találni 
és az ideghártyának a sugártesttel összefüggő 
fogazott szélén az idegelemek általábau teljesen 
hiányoznak. Az ideghártya 2. és 4. rétege kö
zötti határhártyát (3) kötőszövet alkotja. Az ötö
dik vagy külső szemecskés rétegben finom ideg
szálak vannak, melyek a negyedik réteg mag-
szerű duzzanatától eredve, a belső magvas réteg 
<6) sejtszerű megvastagodásához vezetnek. B 
megvastagodások tulajdonképen apró, kétnyujt-
ványú idegsejtek. Az idegfonalakból álló belső 
szemecskés réteg (7) után következő idegsejtréte

get (8) többnyujtványú idegsejtek alkotják, mely 
sejteknek az idegrostrétegbo (9), mint idegrost 
tengelyfonalába folytatódó, egy-egy tengely-
fonalnyujtványuk és számos protoplazma-nyujt-
ványuk van. Végre az idegrostréteget a szem 
belsejétől, a kötőszövetből alkotott belső hatá
roló hártya (10) választja el. A látóidegben 
438,000 idegrostot számláltak meg: minden ideg
rost az ideghártyában egy idegsejtből indul ki ; 
az idegsejtek protoplazma-nynjtványai úgy te
rülnek el az ideghártyában, hogy 7—8 csapés 
mintegy 100 pálcika esik egyetlen idegsejtre, 
illetve rostra. 

A szem belsejét átlátszó közegek töltik be. A 
porchártyán belül (1. ábra B) víztiszta, folyó 
csarnokvíz (humor aqueus) van egészen a szem
lencséig. A szemlencse (1. ábra A) kristálytiszta, 
kettősen domború lencse, előfeló laposabb és 
hátrafelé fordított nagyobb domborulattal. Külön 
tok zárja körül a szemlencsét alkotó számos finom 
rostot. A felületes rostréteg a legkevésbbé dom
ború; mennél mélyebben fekszik a rostréteg, 
annál domborubb. A mélyebb rostok anyaga tö-
möttebb is a felületesebben fekvőkénél. A szem
ben a lencse nincsen szabadon elhelyezve, hanem 
külön szalag, a Zinn-féle öv (1. ábra e) rögzíti 
helyén. A lencse az övben mintegy kereten van 
kifeszítve. A Zinn-féle öv állandóan meg van 
feszülve és e miatt bizonyos mértékben a lencsét 
a mögötte levő üvegtesthez nyomja és ellapítja 
(1 ábra C). A sugárizom összehúzódása alkalmá
val nz övet ellazítja s a lencse a saját rugalmas
sága folytán ellapít ja. Az üvegtest (corpus vitreum, 
1. ábra G), mint kocsonyaszerűen összeálló, víz
tisztán átlátszó anyag, végképen kitölti a szem 
belsejét. Finom hártya zárja az üvegtestet körül. 
A szem csarnokvize, a szemlencse és üvegtest 
a szem belsejét egészen kitölti úgy, hogy a 
szem ideghártyáját és burkait bizonyos mérték
ben feszíti és nem engedi, hogy a szem összeessék 
vagy ideghártyája az érhártyától elváljék. Ezt 
a belső szemüregi nyomást 20—30 mm. magas 
kénesőoszlop nyomásával megegyezőnek találták. 
A szem szabadon, a fénynek hozzáférhetően fek
szik a szemgödörben. A szemgödör maga zsírban 
gazdag párnával van kitöltve, melybe a szem úgy 
illik bele, mint a combcsont ízülő feje a csípő
ízület ízvápájába. Mivel azonban a szem nasy 
része szabad, azért ártalmas hatások elöl védő-
készülékek védik, főleg a szemhéjak és a könny
víz. L. Könny és Szemhéj. 

A szemgödrök (orbita) négy oldalú piramishoz 
hasonlóak. A piramis csúcsa hátra-, alapja pedig 
előfelé tekint (2. ábra). A 3. ábrán látjuk a két 
látóideget, amint a koponyaürön belül a félkeresz
teződést alkotja. Blőhaladtukban a számukra 
nyitva maradt lyukon keresztül törnek ki a ko
ponyaüregből a szemgödörbe. A jobboldali szemen 
az ideg látható, amint a koponyacsontot átfúrva, 
a szemig haladt elő. Az egész szemgödröt zsírban 
gazdag kötőszövet párnázza ki ; ebben a szem
golyó úgy van elhelyezve, hogy csak kisebb, lát
ható része áll ki szabadon a szemgödörből.Ugyan
csak ezen zsírpárnában haladnak a szemhez a sze
met mozgató izmok. Van négy egyenes és két ferde 
szemizom. Az egyenes szemizmok a szemgödör 
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csúcsán, a látóideg betérési helye körül erednek, 
innen előre menve, mintegy 7 nmi.-rel a porchártya 
széle előtt tapadnak a szemhez. A négy egyenes 
szemizom közül az egyik, a külső egyenes szem
izom (n n), kívül tapad a szemhez, összehúzódásá
val kifelé forgatja azt. Ennek ellenható társa a 
belső egyenes szemizom fi i), mely a szemet befelé 
forgatja. A két izom tehát a szemet egy a C, mint 
forgásponton keresztül vezetett ftlggélyestengely 
körül kifelé, illetőleg befelé forgatja. A felső egye
nes szemizom az ábrán csak a bal szemen lát
ható (s). Az alsó egyenes szemizmot a látóideg 
fedi, az ezért hiányzik az ábrán; iránya egyéb
iránt a felsőével párhuzamos. A két izom a sze
met felfelé, illetőleg lefelé forgatja a vízszintesen 
fekvő DC tengely körül. A szemet egy ugyanazon 
tengely körül forgató izmok, vagy mind a négy 
egyenes szemizom együttműködése nem forgatja, 
hanem hátrahúzza. A két ferde szemizom közül 
a felső (o) ott ered, ahol a négy egyenes, innen 
a szemgödör belső felső szélén előrejut, itt alkal
mas gyűrűn hatol keresztül és vissza s kifelé for
dulva, éri r' n szemet, melynek fnhártyájához 

3. ábra. A két szem helyzete a szemgödörben a megfelelő 
szemizmokkal. 

tapad. Összehúzódásakor a szemet BB tengely 
körül ki- és lefelé forgatja. Az alsó ferde szem
izom nem látható az ábrán, mivel a szem fedi. 
A szemgödör belső oldalán elül ered, a szem 
alatt ki- és hátrafelé húzódik és a szem külső 
oldalán, hátul tapad oda az ínhártyához. Ez az 
izom magában a szemet ki- és felfelé mozgatja. 
Mindkét ferde szemizom együttesen előrehúzza a 
szemet. A szem működését illetőleg 1. Látás. 

A szem egészségtana. Okszerű magatartással 
sokféle szembajt elkerülhetünk. Régi divatú aggo
dalom, hogy az újszülött szemének a világosság 
megárthat. Ebből csak auny it fogadhatunk el ,hogy 
erős fény behatásától óvni kell a szemet, de a szo
liát besötétíteni, a gyermek arcát az elégséges le
vegő rovására takargatni nem szükséges. Az új
szülöttek szemgyitlailása (oftalmia neonatorum) 
onnan származik, hogy az anya hüvelyének kan-
kós eredésű váladéka, a fehérfolyás, a szülósfolya-
mán fertőzi a gyermek szemének kötőhártyá-
ját. (L. Szemkankó). Elhárítására a bábának kö
telessége a megszületett magzat szemeit tiszta 
és langyos vízbe mártott vattával gondosan meg

mosni s szemébe szemeseppentővel 1%-os argen-
tum aceticum oldatot cseppenteni. A növekedő 
gyermek szemének további veszedelme az ótvaros 
v. fliktenás szemgyuladás, mely a szaruhártyán 
nagy roncsolásokat okozhat, vagy legalább is a 
látást rontó állandó foltokat hagy. Fontos dolog, 
hogy az ótvaros gyermeket orvosi tanács szerint 
gyógyítsuk. Szifilises szülők házasságából szár
mazó gyermekeken a világra hozott szifllis egyé'ü 
nyilvánulásain kívül szarubártyagyuladás is for
dulhat elő, melyet azonnal orvosoltatni kell. Közel 
rokonok házasságából származó gyermekeken 
fordulnak elő leginkább a szem fejlődésének kü
lönböző fogyatkozásai, azonkívül a hemeralopiá-
nak v. esteli vakságnak az az alakja is, mely az 
ideghártya festékes elfajulásával (degeneratio 
pigmentosa retináé) jár. 

Az iskolázás éveinek beköszöntével a szem 
fénytörésének hibái éreztetik hatásukat. Messze
látó, hipermetropiái gyermekeken az iskolázás 
megkezdésével könnyen mutatkozik kancsalság 
(1. o.). Ez arra figyelmeztesse a szülőket, hogy 
szemorvos tanácsát kérvén ki, szemüveget visel
tessenek gyermekükkel. A megállapodott kancsal-
8ágot csak operálással lehet megszüntetni. Az 
iskolázás évei alatt igen könnyen közellátóvá 
lesznek a gyermekek, kivált ha családjukban van 
a közellátótóságra való hajlandóság. Az iskolai 
egészségtan megállapította azokat az elvekot. 
melyek szerint az iskolában a közellátóság elhá
rítására kell törekedni L. Iskolai egészséqilgy. 

Az életbe kilépő ember szemére nehéz feladatu
kat ró kenyérkereső foglalkozása. Aki okszerűen 
használja, kellően kimóli szemét, legjobban meg
őrzi látása épségét. Fájós szemű gyermeket ne 
adjanak olyan mesterségre, mely porral, füstté! 
dolgozik. Gyöngeszemü vagy nagyobb fokban 
közellátó gyermek nem való olyan pályára, mely 
sokat követel a szemtől. Mindenféle foglalkozás
ban, mely sokat használja a szemet, fő dolog a jó 
világosság. Mennél világosabb a dolgozóhelyiség, 
mennél inkább el lehet a napi munkát nappali vi
lágosságnál végezni, annál jobb a szemre. A 
gyönge, mesterséges világítás, tökéletlen lámpák, 
lobogó gázlángok erőltetik a szemet. Célszerű vi
lágosságot árasztanak kellően mérsékelt villamos 
lámpák, úgyszintén az Auer-féle gázlámpák. A 
nagyon erős, kápráztató világítás bántja a szemet. 
Gondoskodni kell, hogy műhelyekben tiszta le
gyen a levegő. A szennyes, piszkos levegő huru-
tossá teszi a szemet, árpát, szemhéjszélgyuladást 
okoz. Ha a munkás poros levegőről tér haza, 
mossa meg langyos vizzel a szemét. Fa- és fém
esztergályosok, lakatosok, kovácsok, kőfaragók, 
kőzúzók szemét a szertepattogó testecskék sért
hetik. Ennek elhárítására kötelezővé kellene tenn i 
ilyen munkásokra nézve a védő pápaszem viselé
sét. Cséplőgépek pora ellen szintén célszerű a védő 
pápaszem. Szürke v. színes védő pápaszem viselé
sét a kápráztató világosság is szükségessé teheti, 
így a villamos lámpák szerelői, v. akik magné-
ziumfénnyel dolgoznak, ilyen üveggel védjék sze
müket. Télen a havas mezőség fénye lehet olyan 
bántó a szemre, hogy sötét szemüveggel kellellene 
védekezni, nyáron, kivált a fátlan pusztaság verő
fénye ellen kell a szemet hasonló módon védeni. 
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A 40-ik évét meghaladott korú ember természet 
pzerint messzelátóvá válik, szemüvegre szorul. 
Nem okszerű dolog a szemüveg használatának 
megkezdését halogatni. A jól megválasztott szem
üveg legjobb óvószere a szemnek, üreg emberek 
látása romlásának leggyakoribb oka a szürke 
hályog. Elhárítására alig lehet valamit tenni; az 
a fő, hogy biztosan megállapítsák, hogy szürke 
hályog van fejlődőben és nem más szembaj, ak
kor nyugodtan be lehet várni, mlg operálásra 
kerülhet. Embertársainkkal való érintkezésünk 
közben ragadós bajok származhatnak át sze
münkre. Különösen a trachoma (1. o.) járvány
szerű elterjedése adhat alkalmat fertőzésre. A 
(jenyedö kötöhártya-gyuladást (oftalmoblennor-
rheá) a húgycső genyedő váladékának fertőzése 
okozza. Legegyszerűbb védelem ellene, ha az ily 
bajban szenvedő ember nem nyúl tisztátalan kéz
zel a szeméhez. A nép között pedig terjeszteni kell 
azt a fölvilágosítást, hogy milyen veszedelem 
rejlik abban az ostoba szokásban, hogy minden
ike szembajt úgy gyógyítanak, hogy a szemfájós 
ember a saját vizeletével mosogassa szemét. Ha 
liúgyesőfolyása van, az eredetileg kis szembajból 
nagy bajt csinál, evvel a veszedelmes gyuladással 
fertőzi szemét. Az újszülött gyermek ilynemű 
szemgyuladása is átragadhat a vele bánókra, ha 
vigyázatlanok. L. még Szemápolás, Szembajok 
és Szemgyuladások. 

Szem, botanikai értelemben a. m. rügy (1. o.). 
Szemafor, 1. helyesen karjelzö,d vasutaknál al

kalmazott jelzőárboe, amellyel a közeledő vonat-

1. ábi n. Egykarú szemafor 
tilos állásban. 

2. ábra. Kétkarú szemafor 
szabad állásban. 

nak a «Szabad» jelzés, a «Lassanv> jelzés és a 
«Megállj» jelzés adható. A Sz. 8—12 m. magas 
csöves v. rácsos árbocból és annak felső végén 
elhelyezett 1, 2, 3, esetleg több jelzőkarból áll. A 

karok száma a jelzendő menetirányok száma sze
rint változik. Hazánkban ez idő szerint háromnál 
több kart nem alkalmaznak. Az adandó jelzések
nél alapelv az, hogy nappal a vízszintesen álló 
jelzőkar, sötétben a vörös világ fejezi ki a «Meg
állja jelzést. A karnak rézsútos helyzete a «Sza-
bad» vagy a «.Lassany> jelzésére használtatik, sö
tétben a fehér, illetve a zöld világ adja a jelzést. 
Magyarországon a rézsút 45° alatt fölfelé álló 
jelzőkar, illetve jelzőkarok juttatják kifejezésre 
a «Szabad» jelzés fogalmát. A jelzőkarnak rézsut 
lefelé való állítása nálunk jelenleg csak az ú. n. 
állandó lassúmenet jelzőknél használatos. A Sz.-ok 
felállítására vonatkozó részletes szabályok a jel
zési utasításban foglaltatnak. 

2. Sz., tengerparti jelző állomás, mely a hír
adást v. táviratok váltását, nemzetközileg meg
állapított kulcs szerint, a szárazföld és tengeri 
hajók között közvetíti. 

Szemák István, tanár, igazgató, tanügyi író, 
szül. Szászfaluban (Ugocsam.) 1842 dee. 25. A 
budapesti egyetemen a filozófiai tanulmányokon 
kívül jogot és teológiát hallgatott s fii. doktorrá, 
avatták. Tanár volt Kassán, Kecskeméten, utóbb 
Budapesten, ahol igazgatói címet, 1923-ban pedig 
m. kir. kormányfőtanácsosi címet kapott. Német 
nyelvi tankönyveit hosszú időn át használták. 
1891-ben az Orsz. Középisk. Tanáregyesület meg
bízásából összeállította a magyar, a vallás- és 
közokt. minisztérium megbízásából a német és 
francia nyelvű ifjúsági irodalom könyvjegyzé
két ; szerkesztette az Ifjúsági könyvtárjegyzék c. 
folyóiratot, 1911. líjabb s hivatalosan kötelezővé 
tett ifjúsági könyvtárjegyzék készítésével bízták 
meg. Szerkesztette az Ifjúsági Könyvtár című 
ismeretterjesztő sorozatot. Munkásságában a nem
zeti gondolat, az ifjúság szellemi és erkölcsi integ
ritása vezette. 1924-ben megjelent A magyar 
ifjúsági irodalom története, e téren úttörő munka. 

Széman István, gör. kat. pap, kánonjogász, 
szül. Abaújszántón 1880 júl. 5. Teológiai és jogi 
tanulmányait Eperjesen és Kolozsvárott végezte, 
hol doktorrá avatták. Pappá szentelték 1903. 
1907-ig tanítóképző int. tanár, 1907—18. főgimn. 
tanár, egyszersmind egyházmegyei tanfelügyelő, 
1917. főtanfelügyelő volt Eperjesen. 1920-ban tb. 
kanonok lett, ugyanez évben a csehek kiutasí
tották ; ezután Budapestre a polgári iskolai tanító
képző intézet tanárává nevezték ki. A Szent 
István Akadémia tagja. Cikkeket, tanulmányokat 
írt különböző lapokba és folyóiratokba; szerkesz
tett több lapot Eperjesen; fordított magyar litur
gikus műveket, írt tankönyveket. Önállóan meg
jelent művei: Innen-onnan (orosz elbeszélések, 
Budapest 1908); Idegen tájon (orosz elb., Győr 
1908); A B. Szűz Mária tisztelete a görög egyház
ban (u. o. 1909); Az élet útja (ifjúsági irat 1909); 
Tíz év (elbeszélés,Ungvár 1912); Van (regény, Eper
jes 1914); A Tridenti forma és a keleti egyház
jog (Budapest 1916); Hitfelekezeti iskoláink jogi 
helyzete (Eperjes 1918); sajtókészen az eperjesi 
Széchenyi-kör által pályadíjjal kitüntetett Sáros 
vármegye tót-rutén népköltészete c. gyűjteménye. 

Szemang, Malakka-félsziget hegyes vidékein 
kóborló törzsek, a szakaiak fajrokonai, bár 
inkább a pápua típus felé hajlanak. 

Amely szo Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! Sl» 
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Szemápolás. Szemünket mindenféle fertőzés
tói legegyszerűbben úgy óvjuk meg, hogy mosat
lan kézzel, szennyes zsebkendővel nem nyúlunk 
hozzá. Kellemetlen érzést keltő, vakító fény 
ellen védőüvegekkel védekezhetünk. (L. Szem
üvegek.) Érzékeny és különösen kötőhártyagyu-
ladásokra hajlamos szemű ember lámpavilágítás 
mellett ne dolgozzék sokáig. A petróleumlámpa 
és a szénszálas izzólámpa sárgás fénye kevésbbé 
bántó, mint a villamos ívlámpák ibolyaszínű és 
vegyi hatású sugarakban gazdag fehér fénye. 
A munkához használt lámpa olyan ernyővel le
gyen ellátva, amely a lámpafényt a könyvre, 
iratra stb. veti, szemünk elől azonban eltakarja. 
Ha por hull a szemünkbe, ne hunyorgassunk gör
csösen, hanem szemünket lehetőleg kimeresztve 
és ide-oda mozgatva szaporán pislogjunk. Ilyen 
módon a legtöbb esetben kipislogjuk a behullott 
porszemet. Ha ez nem sikerül, orvoshoz kell for
dulnunk. Igen sürgős az orvosi segítség maró 
anyagoknak (savak, lúgok, mész stb.) a szembe 
freccsenésekor. Amíg a segítség megérkezik, 
csurgassunk a sérült szembe bőven vizet, hogy 
ezzel a maró anyagot felhígítsuk és kimossuk. 
Az újszülöttek szemeinek veszedelmes szemgyu-
ladástól való megóvását 1. Szemkankó alatt. 
Iskolás gyermekek Sz.-át 1. Iskolai egészség
ügy-

Sze-mau (Sz'mao), mintegy 15,000 lakosú 
város Jün-nan kínai tartományban, 1897 óta az 
idegen kereskedelemnek nyitva, fontos a Tonking 
felé irányuló forgalma miatt; fonó- ós szövő-
Ipara van. 

Szembajok részint a szem optikai működé
sének hibái, részint szembetegségek, amelyek
nek egy részét általános testi betegségek (tuber
kulózis, szifllis, rheumatizmus, cukorbetegség, 
vesebajok, idegbetegségek stb.) okozzák. A fény
törés hibái: tavollátas (hypermetropia), közel
látás (myopia), asügmatismus. Az alkalmazkodás 
hibái: a presbyopia, az alkalmazkodási képesség 
bénulása. A szemizmok betegségei: kancsalság, 
bénulás, szemhéjgörcs. A kötőhártya betegségei: 
idült és hevenyés hurutos gyuládások, flikte-
nás szemgynladás, trachoma, szemkankó, dif te-
ria, tuberkulózis, daganatok. A szemhéjak beteg
ségei : szemhéjszólgyuladás (blepharitis), árpa, jég
árpa, daganatok, entropium, ektropium,trichiasis. 
A könnyszervek betegségei: a könnymirigy da
ganatai, a könnylevezető csatorna szűkülése, a 
könnytömlő gyuladásai és tágulása. A szemgödör 
bajai : daganatok, gyuladások. A szemteke beteg
ségei: ínhártyagyuladás, szaruhártyagyuladás, 
szaruhártyahomály, szaruhártyafolt, a szivár
ványhártya, sugártest és érhártya gyuladásai, 
daganatai, veleszületett hibái, a szemlencse el-
szürkülése (szürke hályog) és helyhagyása, az 
üvegtestben vérzés, izzadmány-felhalmozódás, 
az üvegtest elhlgulása, az ideghártya gyuladása, 
daganata, leválása, a látóideg gyuladása, sorva
dása, a glaucoma, agybetegségek okozta látási 
zavarok, sérülések okozta bajok. A szembeteg
ségek gyakrabban fordulnak elő a gyermek- és 
serdülőkorban (különösen a kötőhártya és szaru
hártya betegségei), másrészt az 50-ik életéven 
túl (hályog, glaucoma). 

Szembetegségek házi állatoknál. Lényegükben 
azonosak az emberi Sz.-kal. Különleges kóralakok: 
lovaknál a ham vakság (1. o.) és a Filaria papil-
losa nevű szőrféreg okozta szembaj, mely az elülső 
szemcsarnokban helyet foglaló féreg eltávolításá
val gyógyítható; szarvasmarháknál, ritkábban 
más háziállatoknál, a napfényes legelőkön tartóz
kodás közben támadó járványos szaruhártya
gyuladás, mely árnyékban borvizes borogatásokra 
többnyire gyógyul. Fertőző bajok közül főképen 
a szarvasmarhák roncsoló orrhurutjához, a lovak 
influenzájához és a kutyák szopornyicájához szok
tak szemgyuladások társulni. 

Szembenállás (oppositio), 1. Aszpekták. 
Szembénulás, 1. Ofíalmoplégia. 
Szembesítés (lat. konfrontáíás), a vádlottak

nak vagy a tanuknak egymással vagy vádlottnak 
a tanúval való fizikai szembeállítása vallomásaik
nak egymás szemébemondása végett, melynek 
akkor van helye, ha a vallomások lényegesen 
eltérők és a Sz. az anyagi igazság kiderítése érde
kében szükségesnek mutatkozik. 

Szembetegségek, 1. Szembajok és Szemgyu
ladás. 

Szembog, 1. Agancs. 
Szembogár (látólik, láta), 1. Szem. 
Szemcséd 'azelőtt: Szemcsecsehi), nagyközség 

Tolna vm. tamási j.-ban, (1920) 1634 magyar lak. 
Szemcsskórság, 1. Selyemhernyó. 
Szemcsés, az olyan ásvány-, illetőleg kőzet

szövet, mely csupa szemeknek halmaza. L. még 
Kőzet. 

Szemcsés réteg, 1. Bőr. 
Szemcsés szarvasgomba (nSv.), 1. Elapho-

myces-
Szemcsézés vagy granulálás (a latin granum, 

szemcse után elnevezve), megömlesztett anya
goknak, különösen fémeknek nagyon durva por
alakra való változtatása. Ennek a műveletnek 
legegyszerűbb módja, ha az olvadt fémet vékony 
sugárban állandóan kavart hidegvízbe v. pedig 
vízben tartott s folytonosan rázott seprűre csur
gatjuk. A könnyen olvadó fémeket (cink, ón) 
krétával vastagon bekent jól záró dobozban vagy 
mésszel bekent forgó dobban (szemcséző gépben 1 
addig rázzuk, mig megfagynak. A kemencéből 
kifolyó vasat és a salakot rá fúvott nagy feszült
ségű gőzzel vagy vlzsugárral szemcsézik. A bőrt 
a chenopodium album (chagrin) kemény magjára 
sajtolják. 

Szemdaganatok, a szem különböző részeiből 
indulhatnak ki. A szemhéjakat rák roncsolhatja 
el. A szemhéjak mirigyeiből jégárpa fejlődhetik. 
Elég gyakoriak a bőrrel bélelt kásadaganatok. 
Daganatok indulhatnak ki a szaruhártya és ln-
hártya határából. A szivárványhártyában ciszták 
fejlődhetnek. A szivárványhártyából és érhártyá-
ból kiinduló f estókes szarkómák különösen rossz 
természetűek szoktak lenni, átrakodásokat tá
masztván a test egyéb részeibe. Ugyancsak az 
életet veszélyeztetik a látóideg és ideghárty.i 
gliómái. A szemgödörben fejlődő daganatok ki
nyomják helyéből a szemtekét, s kiirthatásiik 
végett többnyire a szemtekét is ki kell irtani. Ha 
a szemtekében rossz természetű daganat van, 
sietni kell a szem kivevésével (enukleáció). 

Amely szó Sx alatt nincs meg. S alatt keresendő ! 
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Szemdiitéria, a kötőhártya diftóriás gyula-

dása. Igen veszedelmes. 
Szemecskemérő, 1. Kémlelő súlymérő. 
Szem elgenyedése, 1. Panoftalmitisz. 
Szemellenző (ang. blinkers), álarchoz hasonló 

fejzsák, mellyel az ijedős vagy túlideges ló 
látását az útirányra korlátozzák. Versenyben 
csak igazgatósági engedéllyel alkalmazható. 

Szemelnye (Smilnó), kisk. Sáros vm. bártfai 
j.-ban, (i9io) 751 szlovák, német, lengyel ós cigány 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szemelvény kiválasztott darab vagy részlet, 
pl. költeményből. 

Személy, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, (1920) 
519 horvát és magyar lak. 

Személy (persona), általában véve az egyes 
ember (individuum), amennyiben önelhatározásra 
képes s cselekvését erkölcsi szempontból meg
ítélni tudja (1. Egyén). 

Sz. jogi érielemben a. m. jogalany, az, aki 
jogok ós jogviszonyok alanya lehet. Sz. és jog
alany, személyiség és jogalanyiság vagy jog
képesség tehát azonos fogalmak. (L. Jog és Jogi 
sremély.) Természetes Sz. csak az ember, és pedig 
a művelt világ jogai s így jelesül hazai jogunk 
szerint is minden ember. A természetes szemé
lyiség születéssel kezdődik, vagyis akkor, midőn 
az emberi lény az anyai méhtől teljesen elválasz
tatott. A méhtől el nem vált gyermek csak az 
anyai testnek része (pars viscerum), fogamzása 
percétől kezdve azonban fenntartatnak részére 
mindama jogok, amelyek őt akkor, ha élve szü
letik, meg fogják illetni. B szabály különös je
lentőséget nyer az öröklési jogban, ha ugyanis az 
öröklési jog az anya teherben léte alatt nyílik meg, 
az a magzatnak születése idejéig részére f enntarta-
tik. Feltétel azonban az, hogy a gyermek élve szü
lessék. Ellenkező esetben ügy tekintendő, mintha 
nem is fogantatott volna. A méhmagzat önálló 
büntetőjogi védelemben is részesül, mert szán
dékos elhajtása v. megölése büntetés alá esik. 

A természetes személyiség az embernek fizikai 
halálával és csak ezzel szűnik meg. A jogképes
ség elvesztésével járó római jogi maxima capi-
tis diminutio, valamint a morte civile, polgári 
halálhoz hasonló intézmény hazai jogunkban 
mindenkor ismeretlen volt. A halál bizonyítása 
anyakönyvi kivonattal történik, de történhetik 
más közokirattal v. tanukkal is. A halál bizo
nyításának egyik módja a holtnak nyilvánítás 
(1. o.). Arra az esetre, amely pedig igen fontos 
jogi következményekkel járhat, ha be nem bizo
nyítható, hogy több elhalt egyén közül melyik halt 
meg előbb, a különböző törvények különböző 
törvényes vélelmeket állítottak fel. így némely 
törvény azt vélelmezi, hogy valamennyien egy
szerre haltak meg; a római jog felmenők ós le
menők között azt a vélelmet állította fel, hogy a 
14-ik életévet betöltött lemenő a felmenőt, a 
líatalabb lemenőt ellenben a felmenő élte túl. Bo
nyolult vélelmeket, melyekben a kor és a nem 
döntő szerepet játszik, állít fel a francia törvény. 
Hazai jogunk törvényes vélelmet nem állit fel, a 
szabály tehát csak az lehet, hogy aid másnak 
előbb v. utóbb történt elhalálozására jogot alapít, 
azt bizonyítani tartozik. 

Személyállapotokat tárgyazó per (status
per), nem a vagyonjogi viszonyokat, hanem a 
személyi állapot (születés, önjoguság, házasság, 
halál) kérdéseit szabályozza. Ilyenek a Pp. sze
rint : a házassági per, a gyermek törvényességé
nek megtámadása iránti per, a kiskorúság meg
hosszabbítása s a meghosszabbítás megszüntetése 
iránti per, a gondnoksági per, az atyai hatalom 
gyakorlatának megszüntetését megtámadó per, 
a holtnaknyilvánító eljárás. B perekben az el
járás több tekintetben különbözik a többi perbeli 
eljárástól, különösen az officialitas elvénél fogva. 
L. Officialitas elve. 

Személyazonosság, megállapítása annak, hogy 
ki az a Bzemély, akinek az ügye a hatósági el
járás tárgya. Így a büntető porben foganatosí
tandó hullaboncolás megkezdése előtt lehetőleg 
meg kell állapítani a holttest Sz.-át s e végből 
mindazokat meg kell kérdezni, akik a halottat 
életében ismerték. Az ismeretlen holttestről a 
boncolás előtt, amennyiben lehetséges, fénykép 
készítendő; egyébként pedig személyéről, vala
mint ruházatáról 8 a netalán előtalált egyéb ingó
ságokról pontos leírást kell készíteni. 

Személy-díjszabás, 1. Díjszabás. 
Személyes egyenlet, az a sajátosság, mely 

mutatKOzik, ha a megfigyelőnek két jelenség egy
idejűségét kell megállapítani, pl. csillagvizsgála
tok alkalmával, hogy a megfigyelendő csillag 
mely pillanatban halad át egy fonalkereszt közép
pontján. A pillanatokat a megfigyelő az óra ke-
tyegését számolva állapítja meg. Tehát két érzék
szerv adatait kell kombinálnia, a szem- és a fülét, 
hogy megmondhassa, mikor történt az áthaladás. 
Fölfedezték, hogy e tekintetben a megfigyelők 
eltérő eredményekhez jutnak. 1796-ban történt, 
hogy Maskelyne, a greenwichi csillagvizsgáló 
igazgatója elbocsátotta asszisztensét, Kinnebroo-
kot, mert ennek megfigyelései nagyon eltértek 
az övéitől. De ez a jelenség figyelmessé tette az 
embereket az eltérésekre és kitűnt, hogy minden
kinél akadnak ilyenek. Némelyek előbb figyelnek 
a szem benyomásaira, mások előbb a füléire, az 
áttérés és kombináció nem egyforma ideig tart 
stb. Kitűnt továbbá, hogy ezek az eltérések állan
dóak a megfigyelőknél. Ezt a sajátosságot meg 
is lehet állapítani mindenkire nézve, ez az ö 
«Sz.-e». Ha most valaki a csillagvizsgalókban ily 
megfigyelésekre adja magát, előbb megállapítják 
az ő Sz.-ét, hogy ebbeli sajátosságát megfigyelé
seinél számba lehessen venni. V. ö. Ebbinghaus, 
Grundzüge der Psychologie I. 615. 

Személyes iparjog, 1. Iparjog. 
Személyesítés (ret.), 1. Megszemélyesítés. 
Személyes jog. így nevezték különösen régeb

ben, a dologi joggal ellentétben, a jogoknak azt 
a csoportját, amelyek nem mindenkivel szemben, 
hanem csak meghatározott személlyel szemben 
(pl. a hitelező joga az adóssal szemben) hatályo
sak, amelyeket ma (alanyi értelemben) kötelmi 
jognak nevezünk. (L. Kötelem.) Legszemélyesebb 
jog az, amely a személyhez van kötve, úgy hogy 
attól elválasztani, átruházni, elörökíteni nem le
het, pl. a haszonelvezet, az eltartásra, életjára
dékra való jog, stb. 

Személyes jogok, 1. Beáijogok. 
Amely szó S« alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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Személyes jogok rendszere, 1. Személyiségi 
élv. 

Személyes jövedelmi adó, 1. Adó. 
Személyes kereset, 1. Kereset. 
Személyes kereseti adó, 1. Adó, Jövedelmi 

adó, Kereseti adó-
Személyes névmás, 1. Személy névmás. 
Személyes szabadság, a testi mozgásnak ós a 

cselekvésnek szabadságát jelenti, tehát a fizikai 
lehetőséget, hogy az ember akaratának megfele
lően cselekedhessek v. no cselekedhessek, valamit 
tegyen v. ne tegyen. L. Egyéni szabadságjogok. 

Személyes szabadság elleni bűntettek és 
vétségek. A személyes szabadság büntetőjogi 
védelemben csak akkor részesül, ha az állam v. 
a társadalom biztonsága nem követeli meg, hogy 
valaki személyes szabadságától megfosztassák 
(előzetes letartóztatás, vizsgálati fogság, szabad
ságvesztésbüntetés). A puszta kényszerítés (1. o.) 
mint a személyes szabadság jogtalan korlátozá
sának legegyszerűbb faja a btk. szerint nem ön
álló bűncselekményt, hanem mint az egyes bűn
cselekményeknél megnyilvánuló erőszak, ve
szélyes fenyegetés (pl. zsarolás, rablás, nemi 
közösülés stb.) jön figyelembe. A btk. a Sz. két 
csoportját különbözteti meg aszerint, amint azt 
I. közhivatalnok vagy II. magánszemély követi 
el. I. A közhivatalnok által elkövetett Sz. (ame
lyek azért szoros kapcsolatban vannak a hivatali 
bűntettekkel és vétségekkel) körébe tartoznak: 
1. a törvényellenes letartóztatás (btk. 193. §.), 
amelyet az a közhivatalnok követ el, aki hi
vatali hatalmával visszaélve, valakit törvény
ellenesen elfogat, elfog vagy letartóztat. 2. A 
törvényellenes fogvatartás (btk. 194. §.), amelyet 
az a közhivatalnok követ el, akinek hivatali kö
telességéhez tartozik a büntető ítéletek végre
hajtása (ügyész, járásbiró, fegyház-, börtönigaz
gató, fogházfelügyelő stb.) vagy a felügyelet a 
szabadságvesztések foganatosítására, avagy a 
vizsgálat alatt letartóztatásra szolgáló helyiség 
fölött és aki abban valamely foglyot a jogerejü 
ítéletben vagy az illetékes közhivatalnok rende
letében meghatározott időn túl kötelességének 
megsértésével fogva tart. B két bűncselekmény
nél a büntetés a jogtalan letartóztatás tartama 
szerint igazodik. Ha a szabadságtól való jog
talan megfosztás hét napnál tovább nem ter
jedt, egy évig terjedhető; 7—15 napi tartam
nál két évig terjedhető fogház; 15 naptól egy 
havi tartamnál három évig terjedhető börtön; 
1—3 hónapi tartamnál öt évig; három hónál 
hosszabb tartamnál öttől-tíz évig terjedhető fegy
ház. Sanyargatás vagy más erőszak esetében, 
ha ily módon súlyosabb bűncselekmény nem 
áll elő (pl. súlyos testi sértés) e büntetések egy 
évvel meghosszabbíthatók (btk. 195.). Mollék-
büntetéskép hivatalvesztés alkalmazandó és a 
letartóztatott részére, ha kívánja, napi kártala
nítás állapítandó meg (btk. 193. §.). 3. A szabály
ellenes befogadás vétségét az a felügyelő (igaz
gató) követi el, aki a fennálló szabályok elle
nére valakit a szabadságvesztésbüntetések vég
rehajtására rendelt és felügyelete alatt álló helyi
ségbe befogad (btk. 196. §. 1. bekezdés). 4. A felső
ség értesítésének elmulasztása vétségét ugyanez 

követi el akkor, ha valakinek, bár rendőri vagy 
más közigazgatási intézkedés folytán, a fog
házba vagy börtönbe törtónt beszállításáról köz
vetlen felsőségét 24 óra alatt nem értesíti (btk. 
196. §. 2. bek.). 5. A mentési kötelesség nem telje
sítésének vétségét az a közhivatalnok követi el, 
aki valakinek törvényellenes letartóztatásáról v. 
fogvatartásáról hivatalos tudomással birván, azt 
az illetékes felsőbbségnek azonnal fel nem jelenti 
ós az a felsőbbség, amely a feljelentés által vagy 
más módon hivatalos tudomására jutott tény 
megvizsgálását és a kellő intézkedést 48 óránál 
tovább halasztja (btk. 197. §.). Ez utóbbi 3 cse
lekmény büntetése egy hónapig terjedhető fogház, 
hivatalvesztés és ezeknél is helye van a kártérí
tésnek. II. A második csoportba tartoznak a ma
gánszemélyek által elkövetett személyes szabad
ságvesztések. Ide tartoznak: 1. a törvényellenes 
elfogás vagy letartóztatás, amelyet az a magán
személy követ el, aki valakit törvényellenesen 
elfog, elfogat, letartóztat vagy személyes szabad
ságától bármi más módon megfoszt ós az, aki 
valakit a törvény által mogengedett esetekben 
tartóztat le, azonban e cselekményét azonnal, 
mihelyt lehetséges volt, a hatóságnak nem jelenti 
be (btk 323. §.); a szabad mozgás bárminő jog
talan korlátozása által (pl. nem engedi tovább 
haladni) elkövethető. B cselekmény a letartóz
tatás tartamának az I. csoport 1 — 2. pontja utáni 
megkülönböztetése szerint 3 hóig, egy évig, kút 
évig terjedhető fogház, három évig terjedhető bör
tön, öt évig terjedhető fegyház, mely büntetések 
sanyargatás, más erőszak esetében a már jelzett 
feltételek mellett egy évvel meghosszabbíthatók. 
B cselekmény minősített esetei, amelyek öttől-tíz 
évig, illetve tíztől-tizenöt évig terjedhető fegy
házzal büntetendők: a) ha a letartóztatás vagy 
kínzás által maradandó testi baj (btk. 303.) vagy 
el vetélés (btk. 304.) okoztatott; b) ha a letartóz
tatott valamely külhatalomnak katonai szolgála
tába vagy rabszolgaságba vitetett; c) ha a letar
tóztatott annak vagy a letartóztatás alatt szen
vedett sanyargatásnak következtében meghalt, 
ha a cselekmény gyilkosságot nem képez (btk. 
324., 325. §.). A fegyházzal büntetendő ese
tekben mellékbüntetéskóp a hivatalvesztés mellett 
a politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése is 
alkalmazandó. A magánszemélyek által elkövetett 
személyes szabadság megsértésének különleges 
esetei még; 2. a gyermekrablás (1. o.); 3. a leány-
szöktetés (1. o.) és a nőrablás (1. o.). 

Személyes szabadság joga, 1. Egyéni sza
badságjogok. 

Személyes szabadság megsértése, a szemé
lyes szabadság elleni büntettek és vétségek, to
vábbá a hivatali bűntettek és vétségek egyik faja, 
1. Személyes szabadság elleni büntettek és vét
ségek. 

Személyfogság v. adósfogság, a tartozások
nak olyan kikényszerítése, amely abban áll, hogy 
az adóst tartozásának kifizetéséig fogságra vetik. 
A modern végrehajtási jogok, így a mi jogunk is, 
a Sz.-ot általában nem engedik meg. (L. Adósfoij-
ság és a hágai perjogi egyezmény idevágó rendel
kezéseire nézve: Hágai nemzetközi magánjogi 
konferencia). 

Amely szó Sz alatt nincs meg, 8 alatt keresendő! 
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Személyforgalom, 1. Vasút. 
Személyi adó az, melynél az adókivetés alapja 

a puszta személyi létezés, pl. fejadó. 
Személyi (családi v.polgári) állapot az ember 

jogi helyzete származása ós családi viszonyai 
tekintetéből, nevezetesen származásának törvé
nyessége vagy törvénytelensége, törvényesített 
vagy örökbefogadott volta, nőtlen (hajadon), nős 
(férjezett) vagy özvegyi állapota. A Sz.-ot meg
határozó születésnek, házasságnak, halálnak, tör-
vényesitósnek ós örökbefogadásnak közhitelű 
nyilvántartására és tanúsítására Magyarországon 
.az 1894. XXX1I1. t.-c. életbelépte óta az állami 
anyakönyvek (1. Anyakönyv) szolgálnak. 

Személyi biztosítás, 1. Biztosítás. 
Személyi egyenlítés, az asztronómiai meg

figyelési művészetben az az időkülönbség, mellyel 
valamely jelenség bekövetkezését tónyieges be
álltánál előbb v. később percipiáljuk. Áttvitt érte
lemben azután nemcsak idő-, hanem más méré
sekre is alkalmazható. 

» Személyi és minősítő táblázatok, közhivatal
nokok személyi viszonyai, képzettségük stb. fölött 
JIZ illetékes felsőbbségnél vezetett kimutatások. 

Személyi hitel, a hitelezésnek az a faja, amely
nél a hitelező a kölcsön biztosítékát nom valami 
dologi biztosítókban (zálogban, jelzálogban), ha
nem c3iipán az adós személyében, fizetési, illető
leg kereseti képességében találja. Igen nagy sze
repet játszik e kölcsönügyleteknél a bizalom s 
éppen ezért nagyon fontos a hitelezőre nézve az, 
hogy az adós egyénisége felől alapos tájékozást 
szerezhessen. Erre szolgálnak a hitelképesség és 
megbízhatóság dolgában szokásos információk, 
referenciák, amelyek megszerzésével az újabb 
időben külön tudakozó intézetek s irodák foglal
koznak. A Sz. nagyon sokszor a fogyasztást mór
téken túl fokozza s ebben nagy gazdasági vesze
delem rejlik, mert egyfelől improduktív befekte
tésekre nyuj t alkalmat, másfelöl ez szolgáltatja 
.a legelrejtettebb és egyáltalában nem üldözhető, 
sőt alig bizonyítható eseteit az uzsorának. A Sz. 
kamatlába rendesen magasabb a dologi hitel 
kamatlábánál, mert az előbbi esetben a kamat
nak kockázati eleme tetemesen nagyobb. E koc
kázat viselésére újabb időben a biztosítási üzlet 
vállalkozik s meghatározott díjfizetés ellenében 
viseli a Sz.-ből eredő károkat. 

Személyi lapok elve. A telekkönyveket vagy 
a személyi vagy a dologi lapok elve szerint szer
kesztik. Nevezetesen: vagy annyi telekjegyző
könyvet vagy betétet szerkesztenek, ahány tulaj
donos van valamely községben s minden egyes 
tulajdonosnak minden ingatlanát egy telekjegyző
könyvbe v. betétbe veszik fel (szamélyi lapok elve) 
avagy minden egyes ingatlanról külön telokjegyző-
könyvet v. betétet készítenek (dologi lapok elve). 
Az előbbi rendszer van nálunk, az utóbbi a Német-
birodalom egyes országaiban (pl.Poroszországban). 

Személyi pótdíj, adományozása a katonaság
nál kizárólagosan az államfő elhatározásának 
van fenntartva, s ha más rendelkezés nincs, élet
hossziglan adományozottnak tekintendő. 

Személyi pótlék, az állami alkalmazottak fize
tését kiegészítő, személyhez kapcsolt pótlék. L. 
Állami alkalmazottak illetményei. 

Személyiség, 1. Személy. 
Személyiségi elv (personalitási elv) alatt ért

jük azt a rendszert, amely szerint mindenki oda 
vitte a maga jogát, ahová ment (jura ossibus in-
haerent). tí szerint az állam területén tartózkodó 
külföldire az ő hazájának törvényeit kellett al
kalmazni. Ez az elv állt érvényben a westfáliai 
békekötésig (1648). Az államok megerősUlésével 
a Sz.-et a területi elv (1. o.) szorította ki. L. Te
rületenkívüliség. 

Személyiségi jogok: az embernek személyé
vel egybefüggő eszmei (nem-vagyoni) érdekei, 
amelyeket a jog mindenkivel széniben oltalom
ban részesít. A Sz. az abszolút magánjogok közé 
tartoznak. Kiemelkedik közülük a névjog, melyet 
már mai jogunk is abszolút jogvédelemben része
sülő külön jognak ismer el. A többi Sz. mai ma
gánjogunkban inkább csak vagyoni vonatkozá
saikban, mint kártérítés alapjai jönnek figye
lembe. Jgy az élet, a testi épség, a becsület, a 
levéltitok. A képmás jogát a szerzői jog védi. 
A Sz. közé sorozzák az eszmei tulajdont (eszmei 
javakon való jogok, Immaterialgüterrechte: szer
zői jog) ós az ipari tulajdont is (szabadalmi, véd
jegy, mustra- ós mintaoltalom). Az újabb tör
vénykönyvek a Sz.-at fokozott védelemben része
sítik ; így a svájci magánjogi törvénykönyv és 
polgári törvénykönyvünk javaslata (1. az utóbbira 
nézve Meszlény és Fazekas tanulmányait a Ma
gyar J ogászegyleli Értekezések régi folyam 
XXVI. k. 217. és új folyam VIII. k. 56. füzeté
ben); az utóbbit bővítve külön kiadásban is, 1914). 

Személyjog, a magánjog egyik főrésze a va
gyonjog mellett. A Sz. egyfelől a jogilag jelentős 
személyállapotokra vonatkozó jogszabályokat tar
talmazza, másfelől a személyiségi jogok védel
mére szolgáló jogintézményeketfoglaljamagában. 

Szemólykilométer, 1. Vasúti egységek. 
Személykocsi, olyan vasúti járómü, mely sze

mélyek szállítására van berendezve. E kocsik 
építésénél főleg arra tör^kesznek, hogy azok nyu
godtan, lökések nélkül járjanak, ezért rúgószei-
kezetük megfelelően van kiképezve és a kerekek 
ágyazására is nagy gondot fordítanak. A személy
kocsik alakra, nagyságra és berendezésre nézve 
sokfélék, általában azonban a következőkép osz
tályozhatók : a) Szakaszos kocsik, melyeknél a 
kocsi szekrénye több szakaszra van osztva és u 
szakaszokba a kocsi mindkét hosszoldaláról nyiló 
ajtón át lehet bejutni, b) Hosszátjáratu kocsik. 
Ezeknek egyik hosszoldalán folyosó fut végig és 
e folyosóból nyiló ajtókon át lehet az egyes sza
kaszokba menni. A folyosóhoz a kocsi mindkét 
hosszoldalának mindegyik végén levő ajtaján át 
lehet belépni, e) Kózépátj árain kocsik, melyek
nél folyosó nincs, hanem egyik szakaszból a má
sikba a szakaszokat elválasztó falon levő ajtón 
át lehet belépni. Az újabb személykocsik homlok
oldalán is van ajtó oly célból, hogy menetközben 
egyik kocsiból a másikba át lehessen jutni. Minden 
újabb személyszállító kocsi el van látva gőzfűtés
sel, világító berendezéssel, árnyékszékkel, mosdó
val és szellőztetővel. 

Személymotozás, a bűnvádi per során bűn- ' 
jelek és bizonyítékok kényszerű beszerzésére irá
nyuló birói cselekmény, az esetben, ha a kiszol-
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gáltatásra való felhívás eredménytelenül hang
zott el, holott alapos a gyanú, hogy az illető azo
kat magánál rejtegeti. Mindig Írásbeli határozat
tal rendeli el a vizsgálóbíró. Kivételesen, ha a 
késedelem veszéllyel jár, a BP. meghatározta 
kivételekkel, a rendőri hatóság is elrendelheti. 
Foganatosítását ugyancsak a bíróság maga végzi, 
de szükség esetében a rendőri hatóságokkal és 
közegekkel is foganatosíthatja. Legnagyobb kí
mélettel végzendő. Nőket csak nők motozhatnak 
meg. Az eredmény jegyzőkönyvbe foglalandó. A 
közreműködők tudomásszerzése hivatalos titok. 
A lefoglalt tárgyak visszaadása tárgyában szin
tén a vizsgálóbíró, esetleg a vádtanács vagy az 
ítélő biróság határoz. 

Személynevek. A személyek tulaj donnevei közt 
megkülönböztetjük a keresztnevet (1. o.) vagy szo 
rosabb értelemben vett személynevet, melyet va
laki a keresztségben kap, továbbá a vezetéknevet 
vagy családnevet, melyet nálunk a keresztnév 
oló, más nyelvekben a keresztnév után szoktak 
tenni, és a birtoknevet, mely azonos a nemesek 
predikátumával (1. Nemesi elönév és Névváltoz
tatás). A magyar személynevek eredetére nézve 
1. Melich János közleményeit a Magyar Nyelv 
folyóiratban. 

Személynévmás v. személyes névmás, anyelv-
tanban oly névmás, mely az 1., 2. v. 3. személyt 
fejezi ki; egyes számban : én, te, ő; többesben: 
mi, ti, ők. L. Névmás. 

Személynök, királyi, a király jelenlétét kép
viselte az igazságszolgáltatásban olyan ügyeknél, 
amelyek a király személyes bíráskodásának tar
tattak fenn. Ez intézménnyel a XV. sz. elején 
találkozunk és ugyané században már a királyi 
személyes jelenlét bírósága külön bírósággá fej
lődik ki a királyi Kúriában. Kezdetben a királyt 
a titkos kancellár képviselte, később, 1464. óta 
már csak címben volt a király személyes jelen
létének a képviselője és a királyi Sz.-i szék elén 
a personalis praesentiae regiae in judiciis locum-
tenens, vagyis a királyi személyes jelenlétnek 
helytartója állott, akiket a jogi nyelv csakhamar 
röviden personalisnak vagy Sz.-nek nevezett el. 
Kezdetben a Sz. az egyházi rendhez tartozók kö-
ziil került ki. Az első világi Sz. Werbőczy István 
volt. A Sz. később a királyi tábla és az ország
gyűlés alsó táblájának elnöke volt. 

Személypályaudvar, 1. Állomás. 
Személyragok, a nyelvtanban oly ragok, me

lyek az 1., 2. és 3. személy megkülönböztetésére 
szolgálnak. Vannak igei Sz. és névszói Sz. 1. Az 
igei Sz a cselekvésnek vagy alanyát v. tárgyát 
jelölik meg: pl. a lásson igealakban az -on rag 
a 3. szemólyű alanyt jelenti, ellenben a lássa 
alak -a ragja a 3. személyű tárgyat. L. bőveb
ben : Igeragozás-. — 2. A névszói Sz. mindig bir
tokviszonyt, illetőleg birtokost jelölnek, pl. há
zam azt jelenti, hogy a ház az 1. személy tulaj
dona vagyis az én tulajdonom. így 2. személyű 
házad, 3. személyű háza, több birtokos 1. sze
mélyű házunk, 2. szemólyű házatok, 3. személyű 
házuk. Több birtok : a) egy birtokos: 1. személyű 
házaim, 2. személyű házaid, 3. személyű házai ; 
b) több birtokos: 1. személyű házaink, 2. sze
ntélyű házaitok, 3. személyű házaik. L. Jelző. 

Amely szó Sas alatt nincs 

Személyszállító vonatok, 1. Vastdi vonatok. 
Személytelen igék vagy egyszemélyik igék a 

nyelvtanban azok, melyek csak 3. személyben 
szoktak előfordulni, pl. villámlik, mennydörög, 
havaz. L. Alany. 

Személyunió, t. Perszonáluniő. 
Szemendria, város, 1. Szendrö-
Szemenik hegység (Szemenik-Plesuva hegy

ség), a Krassó-szörényi hegyvidék egyik hegy
csoportja. A Temes, Néra, Berzava és Karas 
völgyei közt terül el. A Néra az Almás hegység
től, a Nóra és Béla közti nyereg a Szörényi-hegy
ségtől, a Temes és Béla völgye ós a kettő közti 
Porta orientális hágó (515 m.) pedig a Godján-
Szárkó hegységtől választja el. A hegység flata-
labb kristályos palákból áll, érett jellegű, széles 
hegyhátakkal, gömbölyű kúpokkal, bár lejtői az 
alacsonyabb részeken meredekek és völgyei mé
lyen bevágottak. Legmagasabb helye a Sz. (1447 
m.) D.-i tövében ered a Temes, tőle DNy.-ra pedig 
a Nagy-Sasfürdő néven ismert ós gyógyító ere
jűnek hitt tó van, melyhez a környékbeli románok 
júl. 6. és aug. 1. egy pap vezetésével elzarándo
kolnak és éjjelbenne megfürdenek. A Sz.-hez D.-en 
a Piatra Negyei (Nedjei 1438 m.) csatlakozik, 
ezen van a Kis-Sasfürdő, ehhez pedig a Muntye 
(1395 m.). Mindkét tó kis tengerszem. A Mönis 
völgye a hegységtől elválasztja az 1159 m. magas 
Plesuva csoportot, amely Csiklóbánya és Bozo-
vics közt emelkedik. Bányászatuk miatt nevezetes 
hegységek (Dognáeskai-hegység, Aranyos-hegy
ség stb.) veszik -Crul. V. ö. Schafarzik stb. jelen
tései a Földtani intézet évi jelentéseiben; Borbás, 
Kirándulás a Sasok fürdőjéhez (Földr. Közi. 1892V.. 
(Tr. K.) 

Szemenikvirág (növ.), gyopár, 1. Leontopodium ~ 
Szemenov, Péter Petrovics, orosz geográfus,, 

szül. a rjazani kormányzóságban 1827 jan. 2. 
(15.), megh. Szent-Péterváron 1908 jún. 12-ón.. 
1857—58. beutazta Dsungariát és Közép-Ázsiát, 
s ő volt az első, aki a Tien-San hegységbe hatolt. 
Utazásait Petermanns Geographische Mítteilun-
gen-jeibeu Irta meg (1886). Egyéb művei: Az orosz 
birodalom földrajzi-statisztikai szótára (oroszul, 
5 kötet, Pétervár 1863—85); A festői Oroszország 
(oroszul, 8 kötet, 1881—85). 

Szemenúd, egyiptomi város, 1. Szamamid. 
Szemény, 1. Szejmen. 
Szemenye, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (1920V 

876 magyar lak. 
Szemenyei Mihály, egyházi író, kat. áldozó

pap, szül. Nagymizdón (Vas) 1829 okt. 16., megh. 
Regölyön 1908 febr. 18. A szabadságharc lezajlása 
után Pécsen papnövendék lett. Pappá szentelték 
1854. Mint káplán 10 évig működött, 1864. Nakon 
(Tolna), 1875. Regölyön plébános, később pápai 
káplán. Irodalmi munkássága: Kapossy György 
kántortanítóval kiadta a Római katolikus 
egyházi énekek című művet, melybe körülbelül 
600, részint fordított himnuszt, részint eredeti egy
házi népéneket írt. 1884-ben Wajdits Gyula szaka-
dáti plébánossal megindította A szent család nap
tárát. Műveinek jövedelméből Regölyön apáca
kolostort épített. 1893-ban megindította A szent 
család kis követe c. havi vallásos folyóiratot. 
További müvei: Szenvedéshelyek; Misszió be-
meg, S alatt keresendő! 
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szedek; e kettő később e címen: Örök igazságok; 
Szent József tisztelete (imakönyv); Hunnia 
ezredéves öröme;' Magyar nép fogadalma stb. 

Szemenyei kolostor. Zala vármegyében, a 
Mura mellett a mai Alsó-, Pelső-Szemenyén 12-48. 

. alapította Hahót Mihály varasdi ispán a Ferenc-
rendüek számára. Fennállott a XVI. sz.-ig. 

Szemenyik hegység, 1. Szemenik hegység. 
Szemer, 1. Granum. 
Szemércsek (n5v.), 1. Szömörcsög. 
Szemere, kisk. Abauj-Torna vni. enesi j.-ban, 

(1920) 695 magyar lak. 
Szemere, afrikai helység a francia Szudánban 

fekvő Szngu tartományban, kb. 20,000 lak. 15 
házcsoportból áll, melyek nagy vályogfallal van
nak körülvéve. Az első európai utazó, Wolf, 1889. 
járt ott. 
. Szemere (szemerei), ősrégi család, mely magát 
a honfoglaló hét magyar vezér egyikétől, Hubá
tól (1. o.) származtatja. A családból a bölcs Sz.-t, 

Huba utódját, Béla ki
rály névtelen jegyzője 
is említi. Okleveles ada
tok a családról még 
a tatárjárás előtti idő
ből vannak, amikor IV. 
Béla Obon földét Leus-
ták fiának Mihálynak 
adományozta. A család 
szakadatlan leszárma
zása Kaki Domokostól 
hozható le,aki 1412.osz-
tozkodik üával együtt 
a család többi tagjaival. 
A Sz.-k ott harcoltak 
Csák Máté oldalán. I. 
Lajos király idejében 
is feltűnt egy vitéz Sz., 

iiki a lázongó moldvai vajda ellen, mint macsói 
bán, harcolt. Kelemen Mátyás király alatt szere
pelt, s Beatrix királynétól saját főkomornáját, a 
morvaországi nemes családból eredt Stolcz Mag
dolnát vette nőül s ezúttal királyi adományt is 
kapott; 1488. jajcai bán és visegrádi várnagy s a 
korona őre volt. Fia Albert használja először a Sz. 
nevet. A származás hagyománya alapján a család 
a «degenere Huba» jelzővel él. A reformáció ko
rában egyetlen egy Sz. sem maradt a római egy
ház híve, s azután folytonosan a vallás- s egy
szersmind politikai szabadság felkelő bajnokainak 
mostoha sorsához kötötte saját sorsát. Pál, Albert 
11a Kinizsi leánytól, Rákóczi György udvarnoka, 
majd abaúji alispán, szepesi kamarai tanácsos és 
királyi táblai biró; részint már előbb, részint 
magasabb hivatalt viselve, Abaúj, Borsod és Sáros 
vármegyék részéről országgyűlési követ, kinek 
jeles eszét s tollát bizonyítják az általa írt pozsonyi 
országgyűlési naplók. Rákóczi György részéről, 
mint ennek biztosa, Eperjesen s az általa leírt, 
említett országgyűléseken fontos küldöttségek
ben működött. Egyetlen fia László, zempléni al
ispán (1667—72.); I. Rákóczi Ferencnek Zrínyi 
Ilonával tartott menyegzőjén a vármegye követe. 
Wesselényi nádor összeesküvésében való részvé
tellel volt vádolva, de az uralkodóház iránti hűsé
géről felmutatott bizonyítvány alapján szabadult. 

Szemere ciiihul címere. 

Pál, zempléni ellenzéki követ az 1681-iki ország
gyűlésen, kinek neje Keczer leány volt, 1686. 
a bősz Caraffa elfogatta s Eperjesen fogva 
tartotta, de 1687. Caraffa vad kegyetlenkedésé
nek némi korlátozása után szabadságát vissza
nyerte s a Keczer-család fejének, kit az «eper-
jesi mészárszéken* végeztek ki, szomorú sor
sát elkerülte. A család ez ágának tagjai közül 
többen viseltek magasabb katona: rangot s vár
megyei főtisztségeket. A család jelenleg három 
ágra oszlik, az ifjabb zempléni ágból származik 
Miklós (1. o.), a híres sportférttú, akinek bőkezű
sége tette lehetővé a nagyszabású családtörté
net megjelenését. V. ö. Huba vére, Szemere. 
Irta Zarándy Gáspár (Budapest, 1911). — Neve
zetesebb tagjai a családnak: 

1. Sz. Attila, publicista, Sz. 2. fla, szül. Paris
ban 1859 jún. 1., megh. Budapesten 1905 júl. 21. 
18 éves kora óta működött már a hírlapírói pá
lyán. Egyik alapítója volt Horváth Gyulával a 
Magyar Hírlapnak. 1881-ben indult el harmadfél
éves külföldi útjára, s bejárta Európát, Afrika 
északi részét és egész belső Ázsiát, honnan érté
kes műipari gyűjteménnyel tért vissza. Közgazda
sági vállalkozásokba is bocsátkozott, de egyiknél 
sem maradt meg huzamosan. 1896-ban orsz. kép
viselő lett, s mint Bánffy Dezső báró személyes 
hive részt vett az új párt megalakításában. Szá
mos tárcát írt. A Nemzeti Színházban 1890. elő
adták Hozomány nélkül c. vígjátékát. Lefordí
totta Lindau Lea grófnő ós Seribe A rágalom c. 
színmüvét (mind a kettőt a Nemzeti Színház ré
szére). Mint író a Vatha, Garrulus és Traveller 
álneveket használta. 

2. Sz. Bertalan, volt 1848-iki miniszter, szül. 
Vattán (Borsod, 1812 aug. 27., megh. Pesten 1869 
jan. 18. 1832-ben az országgyűlés megnyíltával 
Pozsonyba ment Palóezy László mellé, s ott 
1832—34-ig mint az ifjúság egyik vezére a tá
vollevő mágnások képviselője volt, s ugyanott 
ügyvédi oklevelet nyert. 183í-ben visszament 
Borsodba, ahol aljegyző lett. Majd Európa nagy-
részét bejárván, 1837. visszatért és irodalmi 
munkákkal foglalkozott, utóbb Borsodban fő
bíróvá, az 1843—44-iki országgyűlésre követté, 
azután alispánná s ismét követté választották, 
1848 tavaszán belépett mint belügyminiszter az 
első magyar minisztériumba. Midőn 1848 szept. 
10. Batthyány gróf minisztériuma visszalépett s-
Kossuth vezetése alatt a honvédelmi bizottság 
vitte a kormányt, Sz. mint ennek egyik legel
szántabb tagja, fáradhatatlan tevékenységet fej
tett ki. Országos biztosképen működött a felső 
megyékben ritka eréllyel, s emiatt a debreczeni 
országgyűlésen csak ápr. 14-ike után jelenhetett 
meg. A detromzálás kimondása s a köztársaság
kikiáltása után, Kossuth kormányzósága alatt 
miniszterelnök lett s ismét a belügyek vezeté
sét vette át. Midőn a magyar kormány a ha
talmat Görgey kezébe adta át s menekült, ő-
ásta el a koronát Orsova vidékén (1. Koroná
zási jelvények). Aztán Viddinbe, s Konstanti-
nápolyon s Görögországon keresztül Hajnik Pál 
társaságában Parisba ment, ahol később család
jával egyesülten több évig lakott, s az angol és-
francia kormányokhoz az osztrák törekvések elloa 

Amely SÍÍÓ SB alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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intézett felvilágosító emlékiratok által ós hírlapok 
útján sokat dolgozott a magyar ügy érdekében. Az 
emigrációban már elvált a Kossuth által követett 
iránytól, melyet kárhoztatott, s 1859. a Pesti Hír
nökben melegen ajánlotta az ez évbeli (okt. 20.) csá
szári kiadványok elfogadását a jövő fejlődés alap
jául, 1862. pedig erősen kikelt a volt kormányzó 
által megpendített konf ederáció terve ellen. Kese
rűségre különben is hajló, túlérzékeny kedélyét 
még inkábbelkeserltettékahontalanság fájdalma, 
nejének betegeskedése, anyagi küzdelmei. Neje 
vagyonának megmentett részéből élt a család és 
hogy ahhoz munkájával járuljon ő is, többféle 
irodalmi vállalatot tervezett, hogy vagyoni hely
zetén javítson; sok időt töltött Angliában, hogy 
mint közvetítő magyarországi bortermelők s an
gol vevők közt összeköttetéseket eszközöljön s 
hazája borkereskedését előmozdítsa s magának 
is némi jövedelemszaporltást eszközöljön; e célra 
irodalmi úton is működött, sőt üzérkedésekbe bo
csátkozott, s a Boldényi név alatt Parisban lakó 
Szabó Pál volt magyar kereskedelmi társasági 
igazgatótól rászedetve, neje vagyona nagy részét 
is elvesztette. Végül elmezavarba esett s midőn 
neje és befolyásos barátai kegyelmet és haza
térési engedést eszközöltek ki számára, 1865. 
Pestre visszaérkezett s itt halt meg. Miskolczon 
1906. szobrot emeltek emlékének. Három gyer
meke maradt: Mária (Preeman Johnné), aki 1869. 
atyja Összes munkáit, ezek során Naplóit s Le
veleit, valamint Utazását Keleten a világosi na
pok titán (Pest 1870, 2 köt.) kiadta; Gizella, ki 
1857. Parisban született s Kürthy Emil (1. o.) neje 
lett és Attila (1. o.). Életében kiadott önálló művei: 
Terve egy építendő javító fogháznak (Kassa 1838); 
Utazás a külföldön (1840,2 köt.); A büntetésről, 
különösebben a halálbüntetésről (1841). 

3. Sz. György, szépirodalmi író, szül. Szabol
cson 1863 okt. 30. Gimnáziumi tanulmányait a 
bécsi Theresianumban kezdte s Budapesten foly
tatta, itt végezte a jogot is, majd hosszabb kül
földi tanulmányútra indult s 1887. Zemplén vm. 
szolgálatába lépett. 1902-ben visszavonult gazdál
kodni nyitraemőkei birtokára, 1914 óta a fővá
rosban egészen az irodalomnak ól. Publicisztikai 
tanulmányokat is írt, de főképen újabban kire] 
kesztően a szépirodalmat műveli. Tárgyait rend
szerint az őt környező magyar életből veszi, a 
nemesség és a parasztság életét festi, az utóbbit 
néha megrázó igazsággal. Erősebb a megfigye
lésben és a milieu-rajzban, de van mesemondó 
készsége is, lángoló fajszeretete pedig majd min
den művét áthatja. 1917-ben a Kisfaludy-Társaság 
tagjául választotta. Önállóan megjelent fontosabb 
szépprózai müvei: A Dobay-ház (regény, 1901); 
A halász regénye (1902); Magyar virtus (elbeszé
lések, 1902); A madarasi kastély (elb. 1904); Az 
alispán úr (regény, 1906); Ami mindennél erő
sebb (regény, 1906); Dr. Mefisztófelesz (regény, 
1906); Magyarország Amerikában (humoros re
gény, 1907); A Forray-család (regény, 1907) ; 
A Kont-eset (regény,, 1908); A hazátlanok (re
gény, 1909); Ugor Ágnes (regény, 1909); Komé
diák (regény, 1910); Két világ (regény, 1911); A 
két jó madár (elb. 1912); Igaz történetek (1913); 
Két hány (regény, 1916); Apró regények és ese

tek (elb. 1916); A Bikkfalvy-kúria (reg., 1918); 
Egy falusi kisasszony története (regény, 1921): 
JRonthó Böszörmény (regény, 1921); A madarast 
király (regény, 1922). Színművei közül legnagyobb 
sikert az Erősek és gyengék c. társadalmi drá
mája (Nemzeti Színház, 1903) s A siralomházban 
c. dramolettje (u. o. 1906) aratott; irt ezeken kívül 
egy Egyéniség c. színművet s egy Ö c. drámát, 
melyet a Magyar Színház 1910. hozott színre; 
A viszontlátás életképe 1922. a Nemzeti Színház
ban került színre. 

4. Sz- Krisztina, Szemere Pál neje ; rnint írónő 
Képlaky Vilma (1. o.) álnév alatt dolgozott. 

5. Sz. Miklós, költő és politikus, szül. Lasztóczon 
(Zemplén) 1804 jún. 17., megh. u. o. 1881 aug. 20. 
Sárospatakon tanult, majd joggyakorlaton volt, 
de sem a közszolgálathoz, sem a gazdálkodáshoz 
nem lévén kedve, egyideig (1832—35) művészek 
társaságában, Barabás Miklóssal együtt Bécs niü-
gyüjtemónyei között s Felső-Olaszországban töl
tötte életé*, s mint műkedvelő a festés és faragás 
terén nem kis ügyességnek adta jelét. 1836-ban 
visszatért és megházasodott, s a gazdálkodást rá
bízván feleségére, maga költői hajlamainak és 
politikai szenvedélyének ólt. Heves ellenzéki szel
lemű ember lévén, előbb a megyegyflléseken a 
kormány hiveit támadta, majd a szabadságharc 
kitörésekor önként huszárnak állt, de fékezhe
tetlen, függést nem ismerő vérmérséklete össze
ütközésbe sodorta föllebbvalóival. Az abszolutiz
mus alatt Kassán fogságot szenvedett, majd 
visszavonult a birtokára, pesszimizmusában mat-
sző humorral tekintette és gúnyolta a kort. Az 
alkotmányos élet idején szélső baloldali program
mal föllépett Pnsten képviselőjelöltnek, de Deák 
Ferenccel szemben kisebbségben maradt. Tett ez 
időben egy nagyobb keleti utat, s 70 éves korá
ban meglátogatta Kossuth Lajost Olaszországban. 
Irodalmi pályája, melyet későn, de ambícióval 
kezdett, szinte élete végéig nyúlt, de maradandó 
értékű művet nem tud felmutatni. Verseiben a 
reflexió elnyomja az érzést s még sikerültebb alko
tásaiban is nehézkes, ahol pedig, mint szatíráiban, 
kitör, szenvedélye túlzó és művészietlen. Leghar
monikusabb még leíró költeményeiben, melyeket 
erős megindultság ós éles szemlélet jellemez. Az 
Akadémia 1863. ós a Kisfaludy-Társaság 1865. 
megválasztotta tagjának, u. o. 1883. Tóth Lőrinc 
tartott fölötte emlékbeszódet. Müveit maga nem 
gyűjtötte össze, csak halála után 1882. jelentek 
meg 3 kötetben. V. ö. Váczy János, Sz. M. költé
szetéről (Egy. Phil.Közl. 1888.) és Perényi József 
Sz. M. életrajza (1897). 

6. Sz- Miklós, politikus és sportművelő, szül. 
Kisazaron (Zemplénm.) 1856 ápr. 21., megh. Bécs
ben 1919 aug. 20. Főiskolai tanulmányait Genf
ben, Kolozsvárt, Oxfordban és Budapesten végezte. 
Egy ideig diplomáciai szolgálatot teljesített s mint 
követségi titkár Parisban, Szentpétervárt és Ró
mában működött. Utóbb a lóverseny-sportnak élt 
s egyike volt a legnagyobb versenyistállótulajdo
nosoknak. 1903-ban pusztaszentlörinezi birtokán 
lövőházat építtetett a céllövészet fejlesztésére. 
Mint politikai író röpiratokban fejtegette nézeteit 
a politika és a társadalom aktuális kérdéseiről. 
Több izben volt orsz. képviselő is. Művei: Fair 

Amely szó Ss alatt nincs meg, S alatt keresendő: 
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play, Ideál (1897), Fiatal véreim (1897), Az ifjú
ság nevelése, Modem argonauták (1909), Gentry 
:1912), stb. 1918-ban kiadta egy kötetbe gyűjtve 
országgyűlési beszédeit. 

7. Sz. Pál, író, szül. Péozelen (Pestm.) 1785 febr. 
19., rnegh. u. o. 1861 márc. 14. Középiskolai és 
jogi tanulmányait 1791—1804. nagyrészt Sáros
patakon befejezve, kii', táblai jegyző lett, 1808. 
ügyvédi oklevelet szerzett, de gyakorlatot nem 
folytatott, inkább az egyetemen hallgatta Sche-
<!ius esztétikai s Horváth István filológiai előadá
sait, s bár később egy évtizednél tovább (1818— 
1829) szolgálta Pest vmsgyét, jobbára gazdálko
dott és élt az irodalomnak, amelyen ifjúkora óta 
szenvedéllyel csüngött. Pályája korán és biztatóan 
indult: már tanuló korában megjelentek versei a 
Kurírban és Hírmondóban s mint ifjú több vers
kötettel lépett föl (Alkalmi versdarabkák 1802; 
Dalok azoknak, akik szeretnek, óv n.; Poétái 
zsengék, 1806); három szonettje Kazinezyóival 
fgyiitt kiadva (Hat szonett, 1811), mint e műfaj 
első művészi magyar próbája, Sz.-t a kor legkivá
lóbb költőivé emelte, a Mondolat-rn irt Felelet-e 

/pedig (Köleseyvel együtt dolgozta, 1815) mely
ben az ósdiaknak a nyelvújítás ellen intézett tá
madását verte vissza, őt nemcsak Kazinczy lelkes 
lű vének, hanem félelmes vitatkozónak is mutatta 
be. Növelte hírét Korner Zrínyi c. drámájának 
korához képest művészi fordítása (1818), úgyhogy 
Az. írói fejlődése elé a közönség is, ő maga is 
rendkívüli várakozással nézett. Tehetsége azon
ban nem állott arányban becsvágyával, költői ere, 
moly egyóbkéntis inkább csak dikciójának válasz-
tékosságában ós formatisztaságban nyilvánult, 
csakhamar egészen elapadt s egy-két episztolán 
kívül egyetlen értékes költői alkotása Aratás e. 
verse 1848-ból. Költői ábrándjainak szétfosz-
lásáért az irodalmi agitáció terén keresett kár
pótlást: vezéri szerepre, az irodalom irányítására 
törekedett. Már korábban dolgozott újságoknál 
{Hazai Tudósítások) ós folyóiratoknál (Tudomá
nyos Gyűj tömény), majd, hogy orgánuma legyen, 
Köleseyvel együtt 1826-ban megindította az 
Élet és IAteratura c. szépirodalmi ós kritikai 
folyóiratot (később Muzárion c), 1834—1835-
iiL'n kiadta Bajza Aurórá-i&vaA szemben a maga 
egyező című zsebkönyvét. Noha műveltsége ós 
ielkesedóse megvolt a nagy föladathoz, hiány
zott kitartása, mélyebb tudománya és egyéni 
rátermettsége. Határozott, szigorú elvek iránt 
nem volt érzéke, s amint maga változtatta ízlését 
és meggyőződósét, egész pályája is egyenetlen 
volt s teljesen hatástalan maradt. Viszálya Bajzá
val, az éleseszü, kíméletlen kritikussal, vereséggel 
végződött s noha később megbékültek, Sz. min
den befolyását s jelentőségét elvesztette. Az Aka
démia ugyan 1831., a Kisfaludy-Társaság 1840. 
megválasztotta tagjának, de szerepet többé nem 
.játszott, újabb költői müvei, dolgozatai szinte 
észrevétlen maradtak. A szabadságharc után, lelki 
egyensúlyát elvesztve, esztétikai tanulmányokba 
mélyedt, jeles magyar költői alkotásokról vég
nélküli fejtegetéseket irogatott prózában és vers
ben, nem minden mélység nélkül, de igen zava
rosan, helyenkint érthetetlenül. Munkásságának 
legnemesebb emléke legjobb barátja, Kölcsey mű-

Szemérem ellen! bűntettek 

veinek kiadása (Eötvös Józseffel ós Szalay László
val) s legértékesebb emléke a Szemere-Tár c. 36 
kötetes kéziratgyűjteménye (a budapesti Káday-
könyvtárban), melynek anyaga, főként levele
zése, a korabeli irodalmi viszonyok ismeretének 
igazi kincsesbánya. Összegyűjtött műveit részle
tes életrajzzal Szvorényi József adta ki 1890., 
az Akadémiában 1864.' Kazinczy Gábor tartott 
fölötte emlékbeszédet (megj. 1885.). — Sz. első 
neje, Sz- Krisztina maga is írónő volt Képlaky 
Vilma (1. o.) álnév alatt. 

Szemére, 1. Árpád Géza, operaénekes, szül. 
Brassóban 1878 nov. 9. Tanulmányait az orsz. 
zeneakadémiában végezte Pauli Richárd vezetése 
alatt, 1898. a m. kir. Operaház szerződtette. Rövid 
idő alatt művészi énektudása a müintózet első 
magánénekesei közé emelte. Főbb szerepei: Bolygó 
hollandi, Wolfram, Tiborc, Salamon király, Boris 
Godunov, stb. 

2. Sz. Samu, tanár, fll. író, szül. Zirovnicán 
(Vas vm.) 18ál dec. 13. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte, hol doktorrá avatták. Ezután 
a II. ker. (Mátyás király) főginázium tanára lett. 
Számos cikket Irt hazai ós külföldi szaklapokba, 
filozófiai tárgyú tárcákat a Pester Lloydba. Ön
állóan megjelent művei: Az esztétikai játékelmé-
let(Budapest 1904); GiordanoBruno(u.o. 1917); 
A jelenkori filozófia főbb irányai (u. o. 1923); 
Spengler filozófiája (u. o. 1924). Lefordította: 
Bain, Education as a Science c. müvét (Nevelés
tudomány címen a Magyar Tud. Akadémia adta 
ki 1912.); továbbá Giordano Bruno Párbeszédeit 
(Fii. írók Tára, 1914). 

Szemerekő (Smerekovoje), kisk. Ung vm. nagy-
bereznai j.-ban, (Í9ÍO) 496 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szemérem, szűkebb jelantésű, mint a szé
gyen ; inkább a nemi életre vonatkozik, melynek 
minden tényezője és mozzanata az emberben ösz
tönszerűen elbújik, eltakarózik. Általánosabban 
egyéb benső lelki jelenségek eltakarását is je
lentheti, ez esetben rokon a szerénységgel, zár
kózottsággal. 

Szeméremajkak, 1. Nemi szervek. 
Szeméremdomb, 1. Fan. 
Szemérem elleni büntettek és vétségek. Ré

gebben a római, de különösen a kánonjog uralma 
alatt a nemi ösztönnek mindennemű törvénytelen 
kielégítését, a szüzességtől megfosztást (deflora-
tio) büntetéssel sújtották, mert mindezeket «faj-
talanság»-nak tekintették és a «carnis delicta» 
fogalma alá sorozták. Ez alapon nemcsak a ma 
is büntetéssel sújtott eseteket, de a tisztességes 
hajadonnal vagy özveggyel törtónt (nem erősza
kos) közösülést (stuprum), a kéjnővel való közö
sülést (foinicatio), sőt a keresztény és nem keresz
tény közötti elhalást (német) ós más szolgálójá
val való bujálkodást (régi magyar jog) is bünte
tés alá vonták. A tisztultabb felfogás a büntetés 
alapjául a nemi élet tisztaságát, a nő erkölcsi ér
tékének, a közszemérem és a közerkölesiség meg
védését tekinti és csak azokat a cselekményeket 
bünteti, amelyek ezeket erőszakosan, durván, 
botrányosan megtámadják s megsértik. Sz. a kö
vetkezők : 1. Az erőszakos nemi közösülés bün
tette (1. o.). 2. A szemérem elleni erőszak bün
tette. Ezt az követi el (btk. 233. §), aki valamely 
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Szemérem elleni büntettek 

nőszemélyen erőszakkal vagy fenyegetéssel, vagy 
a nőszemólynek öntudatlan, vagy akarata nyil
vánítására vagy védelmére tehetetlen állapotá
ban házasságon kívül fajtalanságot követ el, 
vagyis oly fajtalan cselekményt, amely nem von
ható a nemi közösülés fogalma alá, de mégis a 
nemi ösztön gerjesztésére, a kéjvágy kielégíté
sére irányul. Aktiv alanya csak fértt lehet, bün
tetése öt évig terjedhető börtön. Minősített esetei 
ugyanazok, mint az erőszakos nemi közösülésnek 
(1. o.). Kz esetekben a büntetés az ott jelzett meg
különböztetések szerint: öt évtől tiz évig terjed
hető fegyház, illetve (halál esetében) életfogytig 
tartó fegyház (btk. 235. §) és hivatalvesztés 
(btk. 250. §). Az eljárás csupán sértett fél vagy 
törvényes képviselője indítványára indítható meg, 
de az indítvány vissza nem vonható. Az erősza
kos nemi közösülésnél felsorolt esetekben azon
ban (más bűntett, halál, rokon, gyámolt stb.) az 
eljárás hivatalból indítandó meg. Nem büntetik 
a tettest, ha közötte és a sértett között a bűnvádi 
Ítélet kihirdetése előtt házasság jött létre. 3. 
Megfertöztetés (1. o.) büntette. 4. Természet elleni 
fajtalanság büntette (1. o.). 5. Vérfertöztetés bűn-
tette{l. o.). ö. Férjiminőség szinlelésének{L o.)bűn-
tette, máskép szemerem elleni bűntett (btk. 245. §). 
7. Házasságtörés (1. o.). 8. A csábítás (lenoci-
num) tulajdonkópen a «kerítés» (1. o.) fogalmi 
körébe tartozik, amennyiben ennek is az a lé
nyege, hogy a tettes mások törvényellenes nemi 
közösülését elősegíti. A csábításnak (mely a btk. 
247. §-ában van meghatározva) tettese csak szülő 
(gyám, gondnok, tanító, nevelő vagy felügyelő) 
lehet, aki törvényes vagy természetes nógyér
mekét mással nemi közösülésre, úgyszintén az, 
aki törvényes vagy természetes nőgyermekét 
mással nemi vagy természetelleni fajtalanság el
követésére csábítja, és az, aki a gyáinságára,gond-
nokságára, nevelésére, tanítására vagy felügye
letére bizott személyt ezen cselekményre csá
bítja. Büntetése öt évig terjedhető fegyház (btk. 
247. §) ós hivatalvesztés (btk. 250. §), a cselek
mény hivatalból üldözendő, ü. Kerítés (1. o.). 10. 
A szemérem elleni vétségek: amelyeknek alapja 
a közerkölcsnek, közszeméremnek védelme a sze
mérmet sértő, fajtalan iratok s cselekmények
kel szemben. Büntető törvényünk ennek két 
alakját különbözteti meg: ú. m. a) A fajtalan 
iratok terjesztésének vétségét, amelyet (btk. 
248. §) az követ el, aki fajtalanságot tartalmazó 
iratot, nyomtatványt vagy képes ábrázolatot 
nyilvános helyen kiállít, árul vagy terjeszt, vala
mint ezek szerzője, készítője vagy nyomtatója, 
ha a többszörözés, terjesztés vagy nyilvános 
helyen kiállítás az ő tudtával történik. Fajta
lan az otyan j r a t stb.. amely a nemi felgerjesztés 
eélzatival létesül. Büntetése 3 hónapig terjed
hető fogház és pénzbüntetés, b) A fajtalan cse
lekmény általi botrány okozás vétségét (Btt. 
249. §) az követi el, aki szemérmet sértő cselek
mény nyilvános elkövetése által közbotrányt 
okoz. Szeméremsértő az oly cselekmény, amely 
•A fennálló társadalmi rend által létesített tisztes
séges viselkedést és az ehhez fűződő erkölcsi ér
zést sérti. Büntetése 3 hóig terjedhető fogház 
és pénzbüntetés. 

iüaely szó Sz alatt nincs 1 

Szemet 

Szeméremív (arcus vubis), a szeméremizület 
alatt a szemóremcsont leszálló és az ttlőcsont fel
szálló szára alkotta ives vonal. Péríimedencón az 
iv hajlása élesebb, s azért itt szemérem-szöglet
nek (angulus pubis) ia mondják 

Szeméremizület (symphysis), a két szemé-
remesont érintkezése a középvonalban. Igen erős, 
porcos és szalagos egyesülés; izületi üreg alig 
van; számottevő mozgás ninc3. 

Szemes (Semekovce), kisk. Sáros vm. felsőviz-
közi j.-ban, (mo) 217 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szemes gnájsz, 1. Gnájsz. 
Szemes kő, nemes achát (üsv.), 1. Karikás acháL 
Szemes takarmány, abrakfélék, a gabona s a 

hüvelyes és olajos magvak. Ezek a legtáplálóbb, 
de legnehezebben emészthető takarmányok közé 
tartozván, csak kis mennyiségben és többnyire 
csak célszerűen elkészítve (darálva, áztatva) etet
hetek. Nélkülözhetetlenek a növendék-, az iga
vonó s hizóállatok, valamint a tenyészhimek táp
lálásánál, ellenben más állatoknak ritkán adjuk, 
mert aránylag drágák. Legértékesebbek az olajos 
magvak, ú. m. a len, napraforgó, mert ezek na
gyon sok fehérjenemü tápanyagot és zsirt tar
talmaznak ; azután következnek a hüvelyes mag
vak, mert fehérje félékben igen gazdagok, végre 
utolsó helyen állnak a gabonamagvak, de utóbbiak 
könnyebben emészthetők az előbbieknél. Legtöbb 
Sz.-t (árpát, kukoricát) etetünk a sertéssel, a ló
nak főleg sok zabot adunk, ellenben a többi álla 
tokkal csak kevés Sz.-t etetünk. 

Szemestermények alatt általában a gabona
féléket értik. 

Szemészet (opMhalmologia, opkthálmiatria) r 
szemorvoslás és a szembajokkal való tudomá
nyos foglalkozás. Már az ókori népek egyes jele
sebb orvosai számottevő szemorvosi ismeretek
kel bírtak, amelyeket jeles arab szemorvosok 
tovább fejlesztettek. A középkorban a Sz. az: 
orvosi tudomány más ágával egyetemben hanyat
lásnak indult, jóformán csak a vásárról-vásárra 
járó «hólyagszúró» mesterek meglehetősen le
nézett működésében és egyes orvosok reális 
alap híjával való spekulációs elmélkedéseiben 
nyilvánult. A Sz. felvirágzása a XVIII. század
ban Franciaországban kezdődött meg, különösen 
a szemoperálások terén (Maitre Jean). Német
országban a Sz.-et sokáig mellőzték, mig végül 
Bichter vezetése alatt Göttingenben klinikát 
állítottak fel szembetegek számára. Hatalmas fel
lendülés következett be a Sz. terén a XIX. szá
zad közepén, amikor Helmlioltz a szem belső 
részeinek megvizsgálására való szemtükröt fel
találta. Ebbe az időbe esik az utrecht' Donders 
működése, ki a szem élettanának alapvető törvé
nyeit állapította meg és Graefe Abrechté Berlin
ben, aki az újkori szemészet minden ágának egy
aránt kiváló művelője volt s kit méltán tekint
hetünk a modern szemorvoslás megalapítójának. 
Bécsben 1812. állították fel az első szemklinikát. 
A pesti tudomány-egyetemen 11 évvel korábban, 
1801-ben rendezték ba az első szemklinikát. 

Szemeszter (semester, lat.) a. m. hathónapi 
időköz; egyetemeken az iskolaév két fele. 

Szemet (Semet), kisk. Pozsony vm. somorjai 
j.-ban, (i9io) 480 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
iejf, S alatt keresendő! 
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Szemétgyűjtő. Oly készülék, mely arra való, 
hogy különösen a háztartásokban összegyülemlő 
szemetet és hulladékot közegészségi szempontból 
kifogástalan módon lehessen összegyűjteni, az 
elszállításáig raktározni és elszállítás alkalmá
val por- és bűzképződés lehető elkerülésével az 
elfuvarozó kocsiba (automobilba) tölteni. Egyik 
legrégibb és legkezdetlegesebb formája az ú. n. 
iioprofo'r, mely tulajdonkép azon alapul, hogy 
minden háztartás részére két megfelelő befogadó
képességű, légmentesen elzárható, fémből készült 
tartányt használnak, melyek közül az egyik a 
háztartásban van, s ha megtelt, az időközben el
szállított, kiürített és visszahozott másodikkal 
kicserélik. Mivel e rendszernél a kifuvarozás 
költsége igen magas, mert állandóan nemcsak a 
szemetet, hanem magát a tartányt is fuvarozni 
kell, újabban igen sokféle elv szerint, számtalan 
kivitelben oly szerkezetű tartányokat használ
nak, melyekből a szemetet akként lehet a meg
felelő elfuvarozó kocsiba üríteni, hogy e művelet 
közben úgy a tartány, mint az elfuvarozó kocsi 
szekrénye teljesen zárva maradnak, a szemét 

# tehát átöntés közben a külső levegővel nem 
jut érintkezésbe, vagyis port és bűzt nem ter
jeszthet. 

Szemfájás (oftalmalyia, opMhalmalgia), a 
szembetegségek, különösen a szemgyuladások 
(1. o.) gyakori kisérő jelensége, különösen szivár-
ványhártya, valamint a szaruliártya gyuladásai 
járnak fájdalommal. 

Szemfedő, lepel, amellyel a koporsóba helye-
- zett halottat takarják be, erősen keményített 

likacsos pamutszövetből készül. Szegélyét csip-
kézetesen kivágják s bronz (arany) nyomással 
mintázzák. A csipkézést sajtókkal s formás vas
sal végzik, a mintáz? st pedig olykép, hogy sűrű 
keményítőpépet nyomnak reá s erre bronzport 
hintenek. 

Szemfényvesztés, L Bűvészet; szemfény
vesztő, 1. Bűvész. 

Szemfog, 1. Fog. 
Szemfolt, 1. az alsóbbrendű állatok legegysze

rűbb fényérző szerve; 2. a madarak tollán és a 
Jepkék szárnyán szemre emlékeztető rajzolat. 

Szemfoltok, 1. Szaruhártyafoltok. 
Szemgolyó, 1. Szem-
Szemgödör, szemüreg, 1. Szem. 
Szemgyöngeség, 1. Ásthenopia. 
Szemgyuladás alatt értjük általában azokat a 

szembetegségeket, amelyek külsőleg látható gyu-
ladásos tünetekkel járnak. Ilyenek a szemhéjak, 
kötőhártya, szemhártya, ínhártya és szivárvány
hártya gyuladásai. A gyuladt szem vörös, szem
héjai többé-kevésbbó dagadtak, kötőhártyája ned-
vező, váladékos. Brősebb gyuladáskor a szem 
a világosságot nem állja, «fénykerülő», könnye
zik. A szaruhártya és különösen a szivárvány
hártya gyuladásai fájdalmasak. A szimpatiás Sz. 
a szivárványhártya, sugártest és érhártya króni
kus betsgságe, amelyet egy sérüléstől megromlott 
vagy egészen megvakult szem a másik eddigelé 
egészséges szemen kelt. A szimpatiás Sz. egyike 
a legveszedelmesebb szembajoknak és hónapok, 
évek alatt váltakozó javulás és rosszabbodás után 
legtöbbször vaksággal végződik. A bajnak csak a 

sérült és rendszerint már hasznavehetetlen szem 
idejében való eltávolításával lehet elejét venni, 
amivel nem szabad késlekedni, mert a már kitört 
szimpatikus Sz.-t a sérült szem eltávolítása nem 
szünteti meg. Ha a gyuladás már kitört, az operáció 
elkésett. Szimpatiás Sz. keltésére különösen azok 
a sérült szemek képesek, amelyek a szem bur
kán áthatoló sérülésből, vakultak meg, amelyek 
bennök lappangó gyuladás miatt érzékenyek, 
megnyomásra fájnak, amelyek még a belsejük
ben rejtik a beléjük hatolt idegentestet (legtöbb
ször vas- vagy fémszilánkot). A szimpatiás Sz. 
néha hetekkel, máskor hónapokkal, sőt évekkel a 
sérülés után törhet ki. 

Szemhártyaleválás, 1. Ideghártyaleválás. 
Szemhatár, 1. Horizon. 
Szemhéj (palpébra), a szemgolyót borító két 

bőrredő. A felső nagyobb, az alsó kisebb. Bőrük 
alatt kötőszövet (pillaszalag), s ennek porcogós 
része (torsus, pillaporc) van. Nagy faggyú-
mirigyek (Zeiss- és Meibom-féle mirigyek) nyíl
nak a szegélyen ; ezek genyes gyuladása az árpa 
(1. o.). A Meibom-f éle mirigyek krónikus gyuladása 
a jégárpa. A Sz. csukódását a pillaizmok okozzák, 
a nyitáshoz a felsőnek külön emnlőizma van. A 
Sz. belsejét sikamlós felszínű nyálkahártya (kötő
hártya, coniunetiva) takarja. A szélen állanak a 
pillaszőrök, a szem védő berendezésének részei. 
A felső Sz.-on hosszabbak. 

Szemhéjfeszítő, szemészeti eszköz, kétágú, 
gyenge rugóval ellátott cirkalomszerű horog, 
melyet szemészeti operációknál vagy szem
tükrözésnél a pillák szétfeszítésére, illetve egy
mástól távoltartására használnak. A Sz. haszná
lat előtt két ágával ö3«zenyomatik s midőn két 
horgos vége a rúgó erejénél fogva ismét kitágul, 
a szempillákat egymástól eltávolítja. 

Szemhéjgörcs, 1. Szempillagörcs. 
Szemhójhiány (ablepharia), világra hozott 

fejlődési hiba különben is fejletlen gyermekeken. 
Szemhéjkifordulás, 1. Fktropium. 
Szemhéj szél-gyuladás (blepharaclenitis, ble-

pliaritis), enyhébb alakja a szemhéj szélének 
vörösségében és korpásodásában áll, súlyosabb 
alakja genyes tüszők, esetleg apró fekélyek kép
ződésével jár. Sokáig tartó, néha makacs baj s a 
pillaszőrök elferdülését (trichiasis) és kihullását 
okozhatja. Hibás fénytörés (hypermetropia, asz
tigmatizmus), poros, füstös levegőben való tar
tózkodás, kötőhártyagyuladás, könnytömlőbeteg-
ség elősegíti a Sz. keletkezését. Egyes embe
rek, különösen görvélykórosak, gyermekkoruk
tól kezdve hajlamosak rá. Gyógyításához a baj 
okának megszüntetése, a hibás fénytörés szem
üveggel kijavítása szükséges. Ezenkívül külön
féle szemkenőcsök használatosak. 

Szemhurut, 1. Kötőhárty'agyuladás. — Fertőző 
szaruhártya-éakötöhártyagyidadás nlegelöntar-
tózkodó szarvasmarhák között nyári időben jár
ványosán fordul elő. A kötőhártya bővérűségéu, 
beszürődésén és a bővebb könnyezésen kívül a 
szaruhártyákon hevenyés gyuladás vagy tályog 
fejlődik. Utóbbi esetben a szaruhártyában mélyen 
terjedő fekélyek keletkezhetnek. A baj ragályos 
természete miatt ajánlatos a betegek elkülöní
tése. Orvoslásukra pedig a 4%-os bórvizet, lo/o-os 

Amely szó Sas alatt nincs meg, S alatt keresendS! 
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Jysolos oldatot, 1—2%-os pokolkő-oldatot stb. 
szokás használni. 

Szemiariánusok v. félariúnusok, 1. Ariiis. 
Szemien, abesszíniai hegyi vidék. 
Szemik (orosz), húsvét után a hetedik csütörtök, 

Oroszországban népünnep mindenféle mulatsá
gokkal. Régi pogány tavaszi ünnep maradványa. 

Szeminárium (lat.), eredetileg a. m. faiskola; 
átvitt érteleinben így nevezték a papnevelő inté
zeteket. Vannak kisebb v. gyerinek-Sz.-ok, ame
lyekbe az 5. és 6. gimnáziumi oszt. növendékek, 
és nagyobb Sz.-ok, amelyekbe a 7. és 8. gimná
ziumi oszt. növendékek vétetnek föl. Már Szt. 
Ágoston szükségét érezte annak, hogy püspöki 
szókhelyén a klerikusokat közös életre bírja és 
csak azoknak adta fel a nagyobb rendeket, akiket 
szemei előtt oktattak és neveltek. Hasonló nézet
ben volt Nagy Leo pápa. A toledói zsinat (531) 
elrendeli, hogy a papjelültek a püspök közelében 
levő házban nyerjenek oktatást. Nagy Károly 
idejétől kezdve a püspökök papságuk számára 
vagy külön vagy valamely kolostorral kapcso
latban iskolákat állítottak fel. Fő tanítómester 
volt a magiszter vagy skolasztikus (innen cano-
IÜGUS scholasticus), ki a püspöki szókhelyen levő 
paptársaival a növendékeket oktatta. Később 
egyetemekre jártak, de közös életet folytattak. 
A trienti zsinat végképen határozott ez ügyben, 
midőn elrendelte, hogy minden püspöki szék
helyen papnevelő intézet állíttassák fel és azóta 
alig van egyházmegye, amelynek Sz.-a ne lenne. 
Hazánkban az első papnevelő intézetet Oláh Mik
lós primás állította fel 1566. Nagyszombatban. 
A hazai papnövendékek vagy a püspöki Sz.-okban 
vagy a budapesti egyetem mellett levő központi 
Sz.-ban, ahová minden magyar püspök küld né
hány növendéket, vagy hasonló módon a bécsi 
Pazinaneumban, végül a római Gennanieo-Him-
garicumban neveltetnek. V. ö. Miliályfy A., A 
papnevelós története (Budapest 1896). 

A Sz. szót az egyetemi fakultások gyakorló in
tézményeire is alkalmazzák. Feladatuk az elmé
leti természetű tárgyak irodalmi művelése, a téte
les tantárgyak gyakorlati kezelése és alkalma
zása, az önálló tudományos buvárlat és irodalmi 
munkásság ápolása és a tanárképzés. 

Szeminólok fszimanólok a. m. szökevények), 
indiánus törzs É.-Amerikában a Canadian River 
mellékén, értelmes földmivesek, míg Floridában 
élő fajrokonaik csak nomádok. Eredetileg Geor
giában laktak 1842-ig. Az Unió hadseregével sok 
véres harcot vívtak. 

Szemio, szultánság az afrikai francia Kongo-
Allam K.-i részén. Lakói a nyam-nyamok, kitűnő 
harcosok s a francia gyarmatosoknak sok nehéz
séget okoznak. 

, Szemipalatinszk, 1. (erűlet orosz Közép-
Azsiábav, a kirgizek szabadállamában, Tobolszk, 
Tomszk, Mongolország, Szemirjecsenszk és Szir-
Darja közt, 461,830 km2 területtel, (1920) 1.224,750 
lakossal. K.-i részében az Altai, Tarbagatai, Csin-
gisztau, Kiziltas hegyláncok ágai nyúlnak be, 
amelyeknek magasabb részeiben ezüst-, ólom-, 
rézérceket, grafitot bányásznak. Középső és Ny.-i 
részei jobbára lapályosak v. dombosak; a talaj 
fekete, agyagos v. homokos föld, több helyen 

Amelj' szó Sz alatt nincs n 

pedig sótartalmú. Fő folyója az Irtis. Legnagyobb 
tavai a Balchas és Szaiszan. A klíma erősen kon
tinentális : a nyarak forrók, a tél gyakran nagyon 
hideg (—40°). A lakosság orosz, jobbára pedig no-
madizáló kirgiz: fő foglalkozása az állattenyész
tés, az öntözhető helyeken a földmívelés, továbbá 
a halászat. 1732-ben csatolták Oroszországhoz. — 
2. Sz., az ugyanily nevű vidék és járás székhelye, 
az Irtis jobbpartján, 32,000 lak., nagy vásárokkal. 

Szemipelapiánusok, az enyhébb alakú pela-
giánizmus követői, szt. Ágoston némely tanítá
sának ellenzői, tehát nem tulajdonkénem eretne
kek. Különösen Dél-Franciaország, nevezetesen 
Marseille jámbor és tudós papjai és szerzetesei, 
amiért rnassiliániisoknak is mondatnak, voltak 
azok, akik Pelagius ós szt. Ágoston tanai között 
a középutat keresték, a Pelagius ellen hozott egy
házi határozatok szemmeltartásával. Feje volt ez 
iránynak Cassianus Johannes (1. o.) a s.-ictori 
kolostor apátja, ki elismerte ugyan az áteredó 
bűnt, de annak következményeit jelentékenyen 
meggyengítette; elismerte az isteni kegyelem 
szükségességét, de az első kegyelmet az ember 
önálló jóra való akaratának szerette volna tulaj
donítani. Szt. Ágoston két iratban válaszolt (429)r 
amelyekben az egyház tauát a kegyelemről hatá
rozottan kifejtette. Halála után pedig Celesztin 
pápa 431. Gallia püspökeit felszólítja, hogy a 
hamis tanokat nyomják el és szt. Ágoston rágal
mazóit bírják hallgatásra. Cassianus 432. az egy
házzal kibékülve halt meg, de hívei még azután 
is védelmezték tanítását. Tudományos irodalmi 
harc keletkezett erre, mely közel egy évszázadig 
tartott, mígnem véget vetett annak az Orangeban 
529 júl. tartott tartományi zsinat, amelynek ha
tározatait II. Bonifác megerősítette. 

Szemirjecsenszk, terület Turkesztónban, Sze
mipalatinszk, a kínai birodalom, Fergana és Szir-
Darja közt, ter. 374,364 km3, (1920) 1.333,639 lak. 
D.-i részét a Tian-san ágai takarják. É.-i része 
steppe. A lakosok oroszok, kozákon;, dunganokr 
tarancsák, akiknek állandó lakásaik vannak, to
vábbá kirgizek és kalmükök, akiknomadizálnak. 
A talaj nem igen termékeny; leginkább eínk 
legelőül alkalmas. A klima a hegyele közt zord. 
A fő foglalkozás az állattenyésztés. Újabban rez
es vasércbányászat, továbbá az aranymosás minrt-
nagyobb jelentőségre tesz szert. Főhelye Vernyj. 

Szemizmok, I. Szem. 
Szemj, folyó, 1. Szejm. 
Szemkankó (blennorrhoea oculi), a kankót 

okozó Neisser-féle gonococcus által előidézett 
rendkívül veszedelmes kötöhártyagyuladás, mely 
a szemnek kankós váladékkal való fertőzésétől 
ered. A gyuladás a szemhéjak erős megduzzadá-
sával és bő genyfolyással jár, gyakran megtá
madja a szarúhártyát és azt egészen el is roncsol
hatja. A felnőttek Sz.-ja nehezebben gyógyítható 
mint az újszülötteké (bl. neonatorum), amely az
által keletkezik,hogya szülésalkalmávala «fehér-
folyás»-ban szenvedő anya hüvelyváladéka az 
újszülött szemeibe kerül. A Sz. kitörésének újszü
lötteknél elejét lehet venni azzal, hogy közvetle
nül megszületésük után szemeiket gondosan meg
tisztítjuk és 1—2%-os argentum hitricum vagy 
argentnm aceticum oldatot cseppentünk beléjük. 
eg, S alatt keresendó I 



Szemkenőcsök 

Ezt a ccCredé-féle eljárást» Magyarországon a 
bábák kormányrendelet alapján kötelesek minden 
szülésnél végrehajtani. Ha az újszülött szemein 
a legkisebb gyuladást, vörösséget, váladékot ész
lelünk, vagy ha szemei beragadnak, azonnal or
voshoz kell fordulni. A Sz. a vakság okai között 
első helyen szerepel. Gyógyítása a beteg szem 
minél gyakoribb kiöblítésével ós pokolkő-oldat 
alkalmazásával történik. 

Szemkenőcsök többnyire a szemhéjszél gyu-
ladásai, néha egyes szarúhártyabetegségek ellen 
használtatnak. 

Szemlak (Semlac), nagyk. Arad vármegye 
magyarpécskai járásában, (1910) 5676 román, 
német, magyar, szlovák, rutén és cigány lakos
sal. (Tr. E.) 

Szemle, 1. katonai (korábbi nevén: «mustra»), 
feladata általában az, hogy a magasabb katonai 
hatóságoknak és purancsnokságoknak, illetve 
ezek közegeinek alkalom nyújtassék a hadsereg 
minden egyes részének állapotáról közvetlen meg
tekintés által meggyőződést szerezni, A Sz. előre 
elrendelhető vagy váratlanul is megtartható. El
rendelt Sz. a «hadi Sz.» is, melyet a csapatok és 
imózetek fölött a mozgósitottsági viszonyban tar
tanak. A katonai Sz.-k a csapatok kiképezési és 
fegyelinezettségi fokának megbirálását célozzák. 
A díszszemlék katonai ünnepélyek alkalmával 
tartatnak. Ezeken klvtil vannak még katonaköz
igazgatási, müszakközigazgatási és gazdászat-
kezelési Sz.-k. 

2. Sz. a birói eljárásban, 1. Birói szemle. 
3. Sz., 1. Hirlap. 
Szemle-ív v. mutató-ív, a könyvnyomtatásban 

igy nevezik a nyomás megkezdése előtt a gyors
sajtóból kikerült kész ívet, melyet a szerzőnek v. 
kiadónak küldenek megtekintés végett. 

Szemlélet, eredetileg amiről a szem útján tu
domást veszünk 8 magának ennek az érzéknek 
működése. Bővebb értelemben érzéki észrevevés 
általában, tehát nemcsak látásbeli, míg tágabban 
minden belső élmény közvetetten tudata. Vannak, 
akik az egész gondolkozást Sz.-i elemekből szár
maztatják. Kant filozófiájában a Sz. fontos sze
repet visz; nála ez külön tényezője a lelki élet
nek, mely lényegileg különbözik a gondolkodás
tól (gondolatok Sz.-ek nélkül üresek, Sz.-ek gon
dolatok nélkül vakok). Intellektuális Sz. olyan 
Sz. volna, melyhez az érzékeknek semmi köztik 
nincsen, amidőn a gondolkodás közvetetlenül vo
natkozik tárgyára: az újabb német idealizmus
nak egy fogalma. A pedagógiában a Sz. fogalma 
szerfölött fontos, a tanításnak, főleg kezdő fokán, 
pgyedüli biztos alapját és kiinduló pontját jelenti. 
A pedagógiában belső szemléletről is beszélnek, 
tehát nem érzéki belső élmény közvetetten észre
vevése. L. még Intuíció. 

Szemléleti oktatás, 1. Beszéd- és értelemgya
korlat, Szemléltetés. 

Szemlélő, irodalmi, művészeti és divatlap,meg
jelent Kassáu, hetenként kétszer, 1833. Gser-
vyeczky és Kovácsőczy, majd két évi szünetelés 
után 1836. az utóbbi' szerkesztésében, ekkor a 
Literatúrai Lapok-kai mint melléklettel. Több
szöri fennakadás után 1837 közepén mindkét lap 
végleg megszűnt. 

Amely szó Sz alatt nincs 

Szem mértéle 

Szemlélődés (lat. contémplotio), a belsőre irá
nyuló szemlélet, a maga magába való elmélye
dés és tágabb értelemben hajlandóság el-elgondol
kodni a dolgokon, üzni-fűzni a gondolatokat, de 
nem energikus, cselekvő módon valamely keresett 
cél felé gondolatban haladni. Innét a Sz. érdek 
nélküli odaadás a gondolkodásban. Szemlélődő, 
kontemplativ, aki ily hajlamú, ellentétben azok-
kai, kik a közvetetten benyomás rabjai, az első 
impulzusnak engednek, vagy gyorsan és hosszú 
megfontolás nélkül készek cselekedni, vagy gyor
san következtetnek és rendszeresítenek. 

Szemléltetés, valaminek bemutatása, érzékel
tetése abból a célból, hogy arról közvetlenül, saját 
észlelettink alapján alakuljon ismeretünk. A taní
tásban a szóval történő magyarázatnak alapja, 
kiegészítője, igazolója; egyoldalú szó-tanulás 
(verbalismus) helyett pontos fogalmakra, tárgyi 
ismeretekre vezet (realismus). Akkor igazi a Sz., 
ha a tanuló a tárgyat és tulajdonságait valóság
gal érzékelheti (látja, hallja, Ízleli, stb.); ha maga 
átélhet valamit (pl. fizikai, lélektani kísérletek, 
személyes munka közben, 1. Szlöjd); a Sz. kisegítő 
eszköze a rajz, modell, leírás, költői feldolgozás. A 
Sz. az ismeretszerzésnek mindenik fokon legfőbb-
útja, de a szóval való megvilágítás, fejtegetés nél
kül magában nem elég valaminek teljes megisme
résére ; kezdő fokon a szemlélést határozottan 
irányítani kell. L. még Szülőföldismertetés. 

Szemléltető oktatás, 1. Beszéd- és értelem-
gyakorlat, Szemléltetés-

Szemlér Mihály, festő, szül. Pesten 1833 júl. 
4., megh. u. o. 1904 febr. 28. A szabadságharc 
után Marastoni iskolájában s Bécsben Rubennél 
végezte tanulmányait. 1858-ban a belvárosi fő^ 
reáliskola rajztanárává választották s ennél az 
intézetnél 32 évig működött. Külföldi tanulmány
utak után 1868. megfestette Gara nádor meg
menti Mária királynőt c. képét (a székesfőváros 
tulajdona), a 60-as évektől fogva történeti tárgyú 
kőrajzok, illusztrációk hosszú sorát készítette 
(Petőit halála, A fóthi dal, Martinuzzi meggyilko
lása, stb.). Rézkarcokat is készített, rajzminták, 
iskolai faliképek jelentek meg tőle s egy sor fest
ményt állított ki (pl. Hunyadi János halála, A 
csirketolvaj, Közeledő zivatar, stb.). Pásztorok 
c. festménye a Szépművészeti Múzeumban van. 
V. ö. Művészet, 1904. 

Szemlész, a pénzügyőri személyzetnek tagja, 
ki rendesen egy pénzűgyőri szakasz vezetésével 
van megbízva. 

Szemling (állat), 1. Vitéz szemling. 
Szemmeltartás,figyeleii)mel kisérés, vigyázásr 

1. Észlelet. 
Szemmérték, a térbeli méreteknek és méret

viszonyoknak puszta megtekintéssel való becs
lése. Valamely tárgynak látszó nagyságát min
denek előtt annak látószöge dönti el és a Sz. e 
szerint a látszó nagyság helyes megítélésében 
rejlik, melyet természetesen csak gyakorlat által 
sajátíthatni el. A megítéléshez hozzájárulnak még^ 
a szemizmokból fakadó izomérzések és a két szem
mel való látás. A további következtetéseinkben 
azután számos, gyakran elkerülhetetlen csalódás 
téveszti meg ítéletünket, mi által a pszeudoszkó-
pikus jelenségek (1. o.) jönuek létre. 
meg, S alatt keresendő I 
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Szem-migraine, 1. Káprúzás. 
Szemmozgató ideg, 1. Agyvelőidegek. 
Szemnan, város Khorasszán perzsa tartomány

ban, az Elbursz D.-i lábán, kb. 20,000 lakossal, 
gabona- és gyümölcstermeléssel. 

Szemnecz Emil. hírlapíró, szül. Balatonszo-
mesen (Somogy) 1859., megh. Budapesten 1918 
nov. 24. Jogi tanulmányai mellett 1882. egyúttal 
a honvédségi Ludovika-akadémiát végezte és hon
védhadnagy lett. 1884-ben elhagyta a tényleges 
szolgálatot és hírlapíró lőtt. 1886-ban orsz. képvi
selőnek választották. 1890-ben felelős szerkesztője 
lett a Magyar Államnak s maradt 1908-ig, a lap 
megszűntéig. Nagy feltűnést keltett, mikor a pol
gári házasság szentesítésekor 1894 dec. 10-én irt 
cikkéért sajtóperben 8 havi államfogházra Ítélték. 
TJgyane miatt a honvédtisztikar becsületbirósága 
őt mint tartalékos főhadnagyot) 31 szóval 1 ellen 
felmentette, de az ítéletet a honvédelmi miniszter 
megsemmisítette s a budapesti tiszti gyűlést dele
gálta, mely öt rangjától megfosztotta, az első 
bíróság elnökét, Huberth tábornokot pedig nyug
díjba küldték. A Váczon megkezdett államfogsá
gát a királyi kegyelem két h ónap múlva elengedte. 
Több ezer cikke és tárcája jelent meg, önálló 
műve: Katlwlikus autonómia (1897). 

Szemnonok (Semnones, Sennones), a germán 
svóv törzsnek leghatalmasabb népe, az Odera és 
Bibe között a mai Brandenburg területén. Kr. u. 
17. elváltak Marbodtól és a cheruszkokhoz csat
lakoztak, később déli Németországba vándoroltak 
•és az alamannok nevét vették fel (1. o.). 

Szemonok (lat. Semones, egyessz.: Semo), a 
rómaiaknál a Lares ékhez hasonló emberfölötti 
lények. Ilyen pl. a Dius Fidius-száí azonos Semo 
Sancus, a hűség és jog őre, voltakép Juppiternek 
önálló istenné különült egyik tulajdonsága. 

Szemorvoslástan, 1. Szemészet. 
Szemölcs, a bőrgyógyászatban apró kiemel

kedéseket jelent, amilyenek az egészséges bőr 
irhájának hám alatti részén rengeteg számban 
mutatkoznak (papilla). Az irhának hámmal való 
összekapaszkodását, a hám táplálkozását elősegí
tik és a bőrnek érző idegeit felszinesebbé teszik. 
B normális papillák sokféle megnagyobbodása, 
megbetegedése, elszarusodása a nép nyelvén szin
tén szemölcsöt jelent. (L. Anyajegy, Papilloma, 
Papula, Verruca.) 

Szemölcsdaganat, 1. Papilloma. 
Szemölcsizmok (musculi papillares), a szív-

kamrák belsejében levő szemölcsalakú izmok, 
melyek a két- illetve háromvitorlás billentyűkön 
tapadva ezeket kellő időben megfeszítik és át-
csapódásukat megakadályozzák. 

Szemölcsös disznó (Phacochoerus, állat), lásd 
Varacskos disznó. 

Szemölcsös disznók (Eusus, állat), 1. Sertés-
félék. 

Szemölcsös korall ( Gorgonia verrucosa Pali., 
*iiat), a Nyolcsugaras virágállatok (Octocorallia) 
rendjébe tartozó koralifaj. Telepe erősen elága
zik és az egyes ágak legyezőszerüen kiszélese
dettek. A telep kérgének színe fehéres. A Föld
közi-tengerben és az Atlanti-óceánban honos. 

Szemöldök (lat. supercilium), a csontos szem
gödri felső szélnek megfelelően elhelyezkedett 

szőrözet. A szem védőkészülékei közé tartozik, 
mert megakadályozza, hogy a homlokról lecsorgó 
verejték a szembe jusson. A fölötte a bőrben kisu
gárzó Sz.-rcdözöizom a két Sz. fejeit közelíti egjr-
má°hoz. L. Fejizmok. 

Sz., az építészetben, máskép Sz.-párkány, ajtót 
vagy ablakot koronázó, oszlopokon vagy gyám-
köveken nyugvó párkány. A Sz. lehet vízszintes, 
egyenes vacry hajlított vonalú oromzatos stb. 

Szemöldökfa, favázas szerkezetekben az ajtó
kat és ablakokat felül határoló vízszintes heveder. 
L. Süvegfa. 

Szempcz, község, 1. Szencz. 
Szempilla a. m. szemhéj (1. o.), szorosabb 

értelemben a pillaszőrök sora. 
Szempillagörcs (blepharospasmus), a szem-

rés görcsös csukódása. Mindenféle szemgyuladás 
kísérője szokott lenni, valahányszor világosság 
éri a szemet, s e tekintetben egyértelmű a fény-
kerüléssel. Van továbbá önálló Sz. is, mely a 
szemhunyató izom idegének betegségéből szár
mazik (1. Arc-görcs). A Sz. csoportjába tartozik 
a szemhéj izomrostjainak görcsös rángatőzása 
is, mely néha szemhurutnak szokott kísérője 
lenni. 

Szempilla-gyuladás, 1. Szemhéjszélgyuladás. 
Szempont azon merőlegesnek a talppontja, 

melyet a szemből a rajzpapir síkjára húzhatunk. 
Szemre becslés (erd), egyes fák vasy faállo

mányok magasságának, vastagságának és fato-
megének, korának és záródásának tisztán a meg
szemlélésre alapított megbecslése; megbízható
sága tisztán a becslő gyakorlottságától és helyes 
ítéletétől függ. 

Szemre halászni, átlátszó, sekély vízben, 
szigonnyal, látható halat fogni. 

Szemrezgés (nystagmus), többnyire világra 
hozott vagy az első gyermekkorban szerzett rossz 
látáshoz csatlakozó jelenség. Mindkét szem, nagy 
ritkán csak az egyik, haránt irányban avagy 
körben forogva, néha függőlegesen folytonos rez
gésben van, a rezgések gyorsabbak és nagyobbod
nak, ha az egyén valamit figyelmesen meg akar 
nézni. A látás rendesen igen gyönge s úgy latszik 
a gyönge látás éppen feltétele a Sz. keletkezésé
nek. Az e bajban lévők a tárgyakat nem látják 
rezegni. Az ilyen Sz. gyógyíthatatlan. Sz.-t kap
hatnak a bányászok is. Ilyenkor a munka abban-
hagyása, jó táplálkozás s erősítés szünteti meg 
a bajt, bár munkába állás után újra vissza
kaphatják. Bizonyos idegbajok (sclerosis multi
plex) is Sz.-sel járnak. Sz.-t vált ki az ívjáratok 
izgalma is. 

Szemsérülés gyakran kisebb idegen testeknek 
(por, korom) a szembe hullása, vas vagy más 
fémszilánkoknak, kődarabkáknak becsapódása 
által történik. Szúrt vagy metszett sebeket kés, 
villa, tű, eltört üveg szilánkjai stb. okozhatnak. 
Súlyos Sz.-t okozhatnak tompa ütések (ököl
csapás, kődobás, szarvasmarha döfése). Égési Sz. 
gyakran hajsütővassal való vigyázatlan bánás
tól támad. Robbanások alkalmával a szembe 
csapódó lőpor és más anyagok sérthetnek. Maró 
hatású anyagok (oltott mész, mészhabarcs, savak, 
lúgok) a szembe freccsenve ott roncsoló hatást 
fejthetnek ki. A szembe hullott apró idegen testet, 
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vagy a pislogás söpri ki, vagy úgy kell leszedni a 
kötőhártyáról, szaruhártyáról. A szaruhártyát ért 
sérülés helyén fertőzé3 esetében fekély keletkez
hetik, 1. SzaruhártyagyulaMs. A szem burkait 
átfúró idegen testek a szivárványhártyát, lenesét 
megsérthetik és a szemben nagy vérömléseket, 
sérüléses hályogot okozhatnak. Ha az ily átha
toló sérülések alkalmával fertőző anyagok jutnak 
a szembe, genyes gyuladás támadhat, melynek 
következtében a szem elpusztulhat, 1. Panoph-
thalmitis. Áthatoló sérülést szenvedett szem a 
másik szemen szimpatiás gyuladást kelthet (1. o.), 
A szem belsejébe hatolt vasszilánkokat elektro-
mágnes-múszer segítségével lehet sok esetben el
távolítani. Más anyagból való idegen testek el
távolítása sokkal nehezebb és gyakran nem sike
rül. Áthatoló sérülés miatt megvakult szemet, 
különösen ha idegen testet rejt magában, leg
helyesebb minél előbb eltávoiítani. Maró anya
gokkal való sérülések után gyakori a szemhéjak
nak a szemtekéhez való odanövése(symblepharon). 
A szaruhártyára jutott mész a felmart részekbe 
beivódik ós átlátszatlan fehér foltot okoz. A szem-
láejakat és a környező bőrt érő égés, forrázás, 
v. marás zsugorodó hegesedésekre vezet, amik
nek következtében a szemhéjak kifordulhatnak 
és a szem fedetlenül maradhat, 1. Ektropium. 

Szemszikrázás, szikralátás belső szembeteg
ségek, olykor a szemet érö erős ütések alkalmá
val támadhat. 

Szemtakár, 1. SzemlcanJcó. 
Szemtanú,akiarrólaténykörülményről,amely-

ről tanúskodik, látószervei útján vett tudomást. 
Szemtávolság, azaz a két szemnek egymástól 

való távolsága (pupilla-távolság) felnőtt ember
nél átlagosan 60 mm., keskeny arcuaknál keve
sebb, széles arcuaknál több. A Sz. meghatározá
sának szemüvegek rendelésekor van gyakorlati 
fontossága, mert a két szemnek a két üveg köze
pén kell keresztülnéznie. 

Szemtengely, az az egyenes vonal, mely a 
szem három fénytörő felszinének közepén halad 
át s az ideghártyát a sárga folttól kissé be- és föl
felé éri. Hossza körülbelül 23 mm. 

Szemtermés (növ., caryopsis v. cariopsis), 
olyan zárt termés, melyen a termés fala hozzá 
van nőve a maghéjhoz. Ilyen Sz. a búza, rozs, zab, 
szóval a pázsitfélék (Gramineae) termése, amelyen 
alant oldalt helyezkedik el a csira. 

Szemtükör (opthahnoscop), a szem belsejé
nek átvizsgálására való készülék. Célja hogy meg
világítsa a szem belsejét és egyszersmind lehe
tővé tegye a megvilágított részek megnézését. 

: Helmholtz találta föl (1851) s ezáltal a mai sze
mészet egyik megalapítójává lett, mert csak a 
Sz. föltalálása tette lehetővé a belső szembajok
nak, úgymint a szemlencse, az üvegtest, ideg
hártya, látóideg és érhártya különféle bajainak 
az élő ember szemében való kutatását és megis
merését. A Sz. tette lehetővé, hogy pontosan el
különítsük azokat a szembajokat, melyeket az
előtt a feketehályog bizonytalan neve alatt fog
laltak össze. A Sz. sík (1. ábra) vagy homorú f on-

[ •esorozott tükör (T), közepén néhány milliméter 
széles kerek lyuk van, melyen a vizsgáló néz 
(A) keresztül, míg a tükör a vizsgált szembe (B) 

az oldalvást állított lámpa (V) fényét beveti. 
A tükörrel megvilágított szem pupillája vöröses
sárga fényben látszik s ha most a vizsgáló szem 
a Sz.-rel lehetőleg közel férkőzik a vizsgálandó 
szemhez, ennek megvilágított belsejét mintegy 
14—20-szoros nagyításban veheti szemügyre. 
Ez az ú. n. egyenes képben való vizsgálás. Hogy 
azonban a vizsgáló tisztán, élesen lásson, szüksé

ges, hogy mind a vizsgált, mind a vizsgáló szem 
normális, emmetrópiás fény törésű legyen. Ha 
akár az egyik, akár a másik szem, akár mind a 
két szem miópiás vagy hipermetrópiás, akkor a 
miópia illetve hipermetrópia fokát a Sz. nyílása 
mögé tett javító Uvegsel kell pótolni. Ha a szem 
belsejét kisebb nagyítással, de nagyobb terjede
lemben akarjuk vizsgálni és az elváltozások 
kapcsolatát keressük, akkor fordított képben 
tükrészünk (1. 2. ábra). Ehhez a vizsgálathoz 
konkáv Sz. való (T), mellyel mintegy Vs m. távol
ságból vetik a vizsgálandó szembe (B) az oldal
vást állított lámpa (V) fényét. A szemből tükrö
ződő fénysugarakat pedig a szem elé tartott 
gyűjtőlencsével (L) egyesítik a tükör előtt libegő 
fordított képpé (K). Megkönnyíti a vizsgálást, 
hogyha ezt a képet a tükör mögé illesztett kis 
konvex üveggel nézzük. A fordított kép mint
egy 4-szeres nagyítású. 

Ép állapotban Sz.-rel látjuk a látóidegnek a 
szembe térése helyét, a látóidegfőt, az ideghártya 
erezetét, a sárga foltot, szőke egyének szemében 
az érhártya erei is áttünnek. Kóros esetekben az 

ideghártya, látóideg és érhártya elváltozásai jól 
megláthatok. Továbbá az átvilágító fény föltüu-
teti a szaruhártya, a szemlencse és az Uvegtest 
homályait. Mivel a rendestől elütő fénytörésü 
szembe csak akkor láhatunk be tisztán az egye
nes képben való tükrözéskor, ha a fénytörés hi
báját javítóüveggel kipótoljuk, a Sz.-t arra is föl 
lehet használni, hogy a szem fénytörését ponto
san meghatározzuk. Erre a célra ú. n. refrakciós 
szemtükröket készítenek, melyekben a különböző 
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javítóüvegeket a tükör nézőlyuka mögött elfor
gatható korongon lehet gyorsan egymásután be
igazítani. A javítóüveg számát dioptriákban lehet 
leolvasni. 

Autooftalmoszkóp olyan Sz., amellyel valaki 
saját szemének belsejét megláthatja. A fénytörés 
meghatározására szolgál az ú. n. szkiaszkópia v. 
árnyékpróba is, amely a következő jelenségen 
alapul. Ha a vizsgált egyéntől 1 m. távolságban 
ülve a szembe fényt vető homorú tükröt kissé el
fordítjuk, a vöröslő pupillára árnyék borul és pe
dig miópiás szemnél a tükör forgatásával egyező 
irányból, emmetrópiás és hipermetrópiás szemnél 
azzal ellenkező irányból. Hogyha a szem elé meg
felelőkorrigáló lencséket rakunk és megfigyeljük, 
melyik üveg kezdi az elsötétedós haladásának 
irányát megváltoztatni, megtudhatjuk a hiper-
metrópia vagy miópia fokát. 

Szemtükrözés, 1. Szemtükör. 
Szemura, 1. Zamora. 
Szemurang, 1. Szamaraiig. 
Szemüreg, 1. Szemgödör. 
Szemüvegek részint a szemek megvédésére, 

részint a látóképesség javítására valók. Túlerős 
lény káros hatásának elhárítására szolgálnak a 
füstszínű szürke védö-Sz., valamint a különféle 
sárgás, zöldes és zöldesszürke üvegek, amelyek 
főképen a károsan ható ibolyaszínű fénysugarakat 
tartják távol a szemtől. Ezek a Sz. többnyire 
kagylós alakúak és különösen érzékeny- v. beteg-
szemű emberek számára valók. Ugyancsak rend
szerint kagylós formájúak azok a celluloidból v. 
drótszövetböl való pápaszemek, amelyeket fém
ipari munkások, kőtörőkstb. hordanak a szemeiket 
veszélyeztető fém v. kőszilánkok ellen. Ugyanerre 
a célra szolgálnak a csillámpalából (máriaüveg) 
való védőpápaszemek is. A látóképesség megjaví
tására szolgáló Sz. a következő üvegekből készül
hetnek : a hipermetropia és presbiopia javítására 
való gömbfelszínű domború (gyűjtő) üvegekből, 
a miopia javítására való gömbfelszíné homorú 
(.szóró) üvegekből ós hengeres felszínű ú. n. cilin-
drikus domború vagy homorú üvegekből, amelyek 
a szabálytalan fénytörés (asztigmatizmus) ki
javítására szolgálnak. Ugyancsak a szabálytalan 
fénytörés javítására valók a gömbfelszlnű és 
hengeres üvegek különféle kombinációi. Az üve
geknek erősségük szerint való számozása a 
dioptria rendszer alapján történik. L. Dioptria. 
A mindkét oldalán domború vagy homorú üveget 
biconvex vagy biconcavnak, az egyik felén dom
ború vagy homorú, a másikon lapos üveget 
planconvex v. planconcavnak mondjuk. A szem
üvegekben többnyire periszkópikus üvegek van
nak, amelynek egyik felszíne domború, másika 
homorú. Ha a domború felszín erősebben görbült, 
mint a homorú, az üvegnek gyűjtő, ellenkező 
esetben szóró hatása van. A periszkópikus üveg 
előnye, hogy nemcsak a közepén át, hanem oldal
irányban nézéskor is tisztán látni vele. Ebből a 
szempontból legtökéletesebb a jénai Zeiss-gyárban 
készülő «ptmctah üveg. Sz.-et régebben különö
sen flint-üvégből készítettek, újabban csaknem ki
záróan Crown-üvegből (kristályüveg) készítenek. 
A drága hegyikristályból (kvarc) valók a legkemé
nyebbek ás ezért kevésbbé karcolódnak. A külön-
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féle Sz.-ek közül legbiztosabban ül a,pápaszem; a 
két üveget összekötő nyerge az orra támaszkodik, 
szárai a két halántékot fogják közre. Hosszú hajat 
viselő nők számára egyenes szárú, férfiak szá
mára a fülkagyló mögé kanyarodó hajlott vagy 
könyökbe tört szárú pápaszem való. Az orrcsip-
tetöt különféle rendszerek szerint szerkesztett 
rúgókészülék szorítja az orrhoz. A monokli vise
lésének csak olyankor van értelme, ha valaki 
csak egyik szemére lát jól és annak valamilyen 
fénytörési hibája van. A lorgnette (lunette) lénye
gében nyeles pápaszem; különösen nők viselik, 
ha nem akarnak pápaszemet vagy orrcsiptetőt 
hordani. Olyan embereknek, akiknek a közelbe-
és a távolbanézéshez más-más fény törésű üvegre 
van szükségük, a mindinkább elterjedő bifokális 
Sz. ajánlhatók. Ezeknek felsőrésze a távolba
nézéshez, alsó része a közeibenézéshez szükséges 
görbülettel van ellátva. Vannak egy darabból 
készült és két üveglencséből összeraggasztott 
bifokális üvegek. A distalis vagy távcsöves Sz. 
nagy fokban közellátó vagy igen gyenge látó
képességű egyének számára készülnek. Ezekben 
a pápaszemekben az üvegek helyén egy-egy rövid 
kis távcső van, amelyeken át a tárgyak nagyítva 
látszanak. Feltűnő alakja és súlyossága miatt 
nem sokan használják. A szürkehályog meg-
operálása után lencsehijassá vált szem a lencse 
fénytörő erejének pótlása végett erős — 10 
dioptria körüli — domború üvegre szorul. Az 
ilyen «hályogüveg» legtökéletesebb félesége a 
Gullstrand-féle katral-üveg. Prizmás v. hasábos 
Sz.-et az összetérítő képesség (convergentia) gyen
gesége esetében rendelnek. A pápaszemkeretekbe 
illesztett hasábos üvegeknek a fénysugarakat 
eltérítő hatása mintegy kiegészíti a hiányos 
összetérítő képességet. Stenopacikus pápaszeme
ken az üvegek helyén közepükön szűk lyukkal 
vagy keskeny hasadékkal ellátott fémlemezek 
vannak. Hasznát vehetik olyanok, kiknek látását 
a szaruhártya széli részein levő homályok zavar
ják, vagy akik szivárványhártyájuk hiánya miatt 
erős káprázástól szenvednek. Minden szemüveg
nek olyannak kell lennie, hogy a szem az üveg 
középpontján nézzen át. Ezért a szemüvegrendo-
lésnél a szemeknek egymástól való távolságát is 
megadják. L. Szemtávolság. A Sz. történetében 
érdekes Plinius feljegyzése, amely szerint Nero 
császár csiszolt smaragdon át nézve szemlélte a 
gladiátorok viadalait. A mostani megállapítás 
szerint a szemüveget Salvinus Armatus találta 
fel a XIII. század végén. Nagyítóüvegekről 
azonban már a XI. századból való arab orvosi 
írásokban is szó van. 1482-ben már Nürnbergben 
is működtek szemüvegkészltők. 

Szemüveges kigyó (állat), a Naia haie L. neve. 
Egyéb nevei: Kleopátra kígyója, uróusz, áspis, 
haie, egyiptomi pápaszemes kígyó. L. Vréusz-
klgyó. 

Szemverés nézéssel s néha az ezt kisérő sza
vakkal okozott baj, kár, betegség: megigézés. E 
hit alapja a megrontóban lakozó varázserő, mely 
ártani képes valakinek, magának v. gyermekének 
v. marhájának, állatának. A magyar nép külö
nösen a kis gyermekre és a betegágyas asszonyra 
nézve tartja a Sz.-t vészhozónak — kivált a fel-
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tűnő szép gyermeket szokták szemmel megverni 
irigységből. A Sz.-re való képesség külső jelei: 
összenőtt szemöldök, kettős szembogár, ez az> 
íi. n. hamis szem. B babonás hiedelem az egész 
világon el van terjedve. A régi görögök és 
rómaiak baskaniának, fascinatiónaít nevezték, 

: az újabb görögök hákomatindk hívják, azonos az 
olasz jettaturával. Többféle módon védekeznek a 

i Sz. ellen; ellenszerei: Mköpés a hamis szemű 
megrontó előtt; füge-mutatás, azaz két ujj közé 
szorított hüvelyk feléje mutatása, de a magyar 
népnél leggyakoribb orvossága a szenes víz, azaz 
olyan víz, melybe izzó faszéndarabkákat, rende
sen hetet vetnek; ezzel kenik meg a betegnek 
egyes részeit v. kereszteket vonnak vele reája. 
Leghatásosabb ez orvoslás, ha szótalan vizet hasz
nálnak hozzá, azaz olyan forrásvizet, melynek 
hozatalakor az illető nem szólalt meg. (V. ö. Az 
Etlmographia közleményeit, Kandra Mytholo-
giáját s Gönczi Ferenc, Göcsej stb. 1914:. müvét.) 

Szemvidítófü (növ.), 1. Euphrasia. 
Szemvíz, így nevezik népies nyelven azokat 

az enyhén összehúzó folyadékokat, amelyeket az 
okosok a szem hurutja ellen becseppentésre vagy 
borogatásra szoktak rendelni. 

Szemzés (n5v.), 1. Oltás. 
Szén (széni, zeni), japáni bronzérem, aye?i-nek 

'.'Il)0-adrésze. A régi példányok vasból vagy réz
ből, vagy ezek keverékéből készítitek és középen 
át voltak lyukasztva, hogy zsinórra fűzhetők 
legyenek. Mint hosszmérték a Sz. Sziamban 40 
m., mint területmérték kb. 1568 m2. 

Szén (carbonium), nem fémes kémiai elem, 
jele C, atomsúlya 12. Három allotrop módosulata 

: ismeretes: a gyémánt vagy a szén, a grafit vagy 
|3 szén és az amorf szén vagy y szén. A szén 
különféle módosulatai a legrégibb idők óta isme
retesek. A grafitról Scheele 1779. mutatta ki, 
hogy széndioxiddá oxidálható. Hogy a gyémánt 
is szén és hogy a szén elemi test, Lavoisier bi
zonyította be 1773. A három szénféleség köztil a 
gyémánt és a grafit kristályosak. A három szén-

• módosulat fizikai sajátságai nagy mértékben kü
lönbözők, de megegyeznek abban, hogy nem ol
vaszthatok meg ós hogy oldószerük nem ismere
tes. Csak a megolvasztott vasban oldódik a szén, 
melyből lassú kihűléskor, mint grafit, hatszöges 
lemezekben válik ki. A szón tiszta állapotban 
található a természetben mint gyémánt (1. o) és 
grafit. Előfordul alaktalan állapotban helyenként 
hatalmas telepekben mint kőszén, bamaszén,turfa 
(1. o.). Ezek a szenek növényi eredetűek. Ösvilági 
növényzetek geológiai átalakulások folytán a 
föld alá kerültek és korhadási folyamat közben 
folyton vizet veszítenek, azonkívül rendszerint 
széndioxid és szénhidrogének, különösen CH4 
(metán) keletkeznek. A növények fő alkotórésze 
a cellulose (C6H10O5)n, mely azáltal, hogy belőle 
a hidrogén és oxigén illó vegyületek alakjában el
távozik, szónben mindinkább dúsabbá válik. Ha 
ezt a korhadási folyamatot mesterségesen hozzuk 
létre azáltal, hogy bomlás nélkül el nem illanó 
szent tartalmazó vegyületeket levegőtől elzárt 

• térben hevítünk, különböző mesterséges szeneket 
; állíthatunk elő. Ennél a műveletnél, az lí. n. szá

raz desztilláció-n&l a szénnel vegyületet alkotó 

elemek, mint a hidrogén, nitrogén, oxigén stb. 
illékony vegyületekké egyesülnek, a szén pedig 
amorf alakban marad vissza. Ezen a műveleten 
alapszik különféle mesterséges szenek, ú. m.: a 
csontszén v. spodium, faszén, cukorszén, vér
szén stb. előállítása. A kőszén száraz desztilláció-
jának terméke a koksz és a világító gáz. Szénben 
dús anyagok tökéletlen elégésekor keletkező 
mesterséges szénfajta : a korom. A szén vegyü
letei is nagyon el vannak terjedve; a széndioxid 
(C0)2 a levegőnek egyik állandó alkotó része, a 
különféle karbonátok (mészkő, dolomit stb.) néhol 
egész hegységeket alkotnak; igen sok szénvegyü
let fő alkotó része a növényi és állati szervezetnek. 

A szén közönséges hőmérsékleten a levegőn 
észrevehetően nem változik. Magasabb hőmérsék
leten az oxigénnel nagy hőfejlődéssel széndioxiddá 
egyesül. A különféle módosulatok gyúláshőmér-
séklete különböző. Legnehezebben gyújtható meg 
a gyémánt, azután a grafit, legkönnyebben az 
amorf szón. Fluorral közönséges hőmérsékleten 
széntetrafluoriddá CF4, hidrogénnel elektromos 
ívfény hőmérsékletén acetilénné C2H2, nitrogén
nel ciángázzá C2N, egyesül. Kénnel a vörös izzás 
hőmérsékletén széndiszulflddá, CS„, a legtöbb fém
mel az elektromos kemence hőmérsékletén kar
bidokká egyesül. A fémoxidok legnagyobb részét 
magas hőmérsékleten redukálja, miközben szén-
oxid és széndioxid keletkezik. A szón jellemző 
sajátsága, hogy rendkívül sok atomja kapcsolód-
hátik egymáshoz vegyületeiben és ez adja magya
rázatát vegyületei rendkívül nagy számának. A 
szén csaknem minden vegyületében négy vegyér
tékű, de egyes vegyületeiben, pl. a szénoxidban 
00 kétvegyértékű. Gyengén negatív jellegű. A 
szénmolekula nagyszámú atomokból áll, azonban 
az atomok száma nem ismeretes. Ha amorf sze
net káliumhipermanganáttal oxidálunk, mellith-
sav C„ (COOHG) keletkezik. Ebből következtet
hetjük, tekintve, hogy a szénvegyületek oxidá
ciójakor keletkező vegyület ugyanannyi v. keve
sebb szénatomot tartalmaz, mint az eredeti ve
gyület, hogy a szénmolekula legalább 12 atom 
szenet tartalmaz. Számos más tényből azonban 
az következik, hogy a szénmolekula sokkal több 
atom szenet tartalmaz, mint 12. 

A szén az ívfény hőmérsékletén megolvadás 
nélkül gőzzé alakul. Forráspontja becslés szerint 
kb. 3600°. Nyomás alatt kellő magas hőmérsék
leten a szén valószínűleg megolvad. Közönséges 
hőmérsékleten és nyomáson legstabilisabb szén
módosulat a grafit. A nyomás növekedésével úgy 
látszik a gyémánt lesz az állandóbb módosulat. 
Mindkét módosulat mesterségesen ellőállítható. 
A grafitot iparilag Acheson eljárása szerint 
állítják elő ott, ahol olcsó elektromos energia áll 
rendelkezésre. Az eljárás lényege, hogy homok 
és koksz keverékéből magas hőmérsékleten való 
hevítés útján előállított sziliciumkarbidot az 
elektromos kemence hőmérsékletén (3000°-4000°) 
elbontják, mikor is a szilícium gőzalakban el
távozik és igen tiszta grafit ú. n. Acheson-grafd 
marad vissza. A gyémánt mesterséges előállítása 
Moissan francia kémikus érdeme 1893. Elektro
mos kemencében mintegy 3000°-on megolvasztott 
vasban tiszta szenet oldott fel; a megolvasztott 
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tömeget hirtelen lehűtötte, miáltal a külső vas-
felület megszilárdulása révén keletkezett nagy 
nyomáson a szénnek egy része mint gyémánt, 
más része mint grafit kristályosodott ki. Az Így 
előállított gyémánt-kristályok mikroszkópos (leg
feljebb 0-5 mm) nagyságúak. Ez előállítási mód
nak, tekintve költséges voltát, ipari jelentősége 
nincs. 

A természetben előforduló kristályos módosu
latokon kívül, az amorf szén legkülönfélébb vál
fajait ismerjük: antracit, kőszén, barnaszén, csont
szén, koksz, faszén, stb. (L. az illető címszó alatt.) 

Széna, virágzáskor vagy az előtt lekaszált 
és megszárított növények után származó takar
mány. Rendszerint csak az első kaszálás után 
nyert takarmányt nevezik Sz.-nak, ez az ú. n. 
anya-Sz., ellenben a második vagy harmadik 
kaszálás után származót sarjunak mondják. 
A Sz.-t szolgáltató növények szerint van gyep-, 
réti-, lőher-, lucerna-, baltacím-, mohar-, zabos-
bükköny-, csalamádé- stb. Sz., melyek között 
minőség és érték tekintetében felette nagy a 
különbség. Erdei Sz. az erdei tisztásokon nyert 
Sz. A réti Sz. lehet édes v. savanyú; az előbbi 
csak pázsitféléket, az utóbbi ú. n. savanyú fiive
ket (sás, káka, szittyó stb.) is tartalmaz. A készítés 
módja szerint zöld v. természetes ós erjesztett 
Sz. különböztetendő meg. A zöld Sz. a napon 
száríttatik, ellenben az erjesztett Sz. lehet vagy 
barna Sz. (1. o.) vagy savanyú Sz. (1. o.). 

Széna-asztma, 1. Szénaláz-
Szénabacillus (Bac. subtilis), igen elterjedt, 

levegőben, vízben, növényeken (széna), földben stb. 
előforduló, spóraképző, mozgékony, könnyen te
nyészthető baktérium. Csak kivételesen kórokozó. 

Szénacsenkesz (növ.), ]. Festuca-
í Szénaemelő gép, 1. Kazalozó. 

Szénaérték-elmélet, régebben használt, Thaer 
által felállított gyakorlati takarmányozástani 
rendszer, mely a szénát egységül véve, kifejezte 
a különböző takarmányok táplálóértékét. 

Szénaforgató olyan, fogatos erővel vontatott 
üléses készülék, mely a lekaszált fűnek könnyebb 
megszáradás céljából történő keverésére, szellőz

tetésére szolgál (1. az ábrát). A széna forgatás % 
a gép járókerekeinek tengelyéről hajtott forgó 
v. lengő villák végzik. Teljesítőképessége napon
kint 6—8 ha. 

Szénaíorrázat, szénainurvából és forró vízből 
készül. Használatos a borjúk itatására, továbbá 
a lélegzőszervek hurutjakor beteg állatok gőzö
lésére. 

Szenága, Pigig oázis főhelye Afrikában. 
Szénagereblye, 1. Gereblye. 

. Szénagytíjtö, 1. Gereblye. 
Szénái, perzsa misztikus költő, 1. Perzsa nyelv 

és irodalom. 
Szénaillat, a száraz széna jellemző szagát az 

abban képződő kumarin adja. 
Szénakók (növ.), 1. Teucrinm. 
Szénaláz (catarrhus aestivalis, Bostock-féle 

hurut, ang. Hay-fever). Arra hajlamos embereken 
a fűfélék — s néhány más növény — virághím
pora erős náthát, szemgyuladást, légcsőhurutot, 
asztmát idéz elő, gyakran lázzal. A kóros anyag a 
pollenszemecskék fehérjéje; ez ellen immunizált 
allatok széruma orvosság gyanánt szerepel: pol-
lantin (Dunbar). Védekezés és gyógyítás: éghajlati 
kúra: nyílt tenger, havasok, Helgoland; lógzó-
készülékek; pollantin, adrenalin, cocáin. 

Szénanátha, 1. Szénaláz. 
Szénaolló, nyéllel és fogóval felszerelt vágó-

kés, mely a kazalba rakott tömött széna elvágá
sára szolgál. 

Szénapajta, a szénának B minden más szálas 
takarmánynak elhelyezésére szolgáló épület. A Sz. 
tégla- vagy faoszlopokra épül, az oszlop közei 
szabadok, hogy szekérrel be lehessen hajtani és 
ott fel- és lerakodni, a két vég vagy szabad, vagy 
a végfal keskeny résekkel van áttörve a szellőzós 
végett. Fedélzete egyszerű s lehet nádból is. Ké
szülnek négy faoszlop közé fel- és letolható tető
vel ú.n. szénákalapok is, kisebb mennyiségű széna 
helyezésére. 

Szénaprés, 1. Szalmaprés. 
Szénarács a lóistállókban a jászol felett alkal

mazott rácsos rekesz, amiből a szénát a lovak 
apránkint szedegethetik ki s így kevés megy 
veszendőbe. A juhistállókban alacsony, mozgat
ható Sz.-ok vannak. 

Szenarmontit (ásv.), 1. Senarmontit. 
Szénás (Zvolenská Senica), kisk. Zólyom vm. 

beszterczebányai j.-ban, U9io) 256 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szénasajtó, 1. Sajtó. 
Szénásíalu (Bzenica), kisk. Bars vm. garam

szentkereszti j.-ban, (1910) 867 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szénásgödör (Sirovnicza). kisk. Vas vmegye 
németújvári j.-ban, (1910) 487 horvát lakossal. 
(Tr. A.) 

Szénássy Sándor, filológus tanár, szül. Ákoson 
(Közép-Szolnok) 1828 ápr. 24., megh. Budapesten 
1872 nov. 29. Debreczenben tanult, majd Buda
pesten ; a szabadságharcban mint honvéd tüzér 
vett részt, később nevelői állást vállalt. 1857-ben 
Eperjesen, 1860. a pesti ág. evangélikus gimná
ziumban lett tanár, majd igazgató. Irt latin nyelv
tanokat és olvasókönyveket, s magyarázatos ki
adást adott Livius I. ós Vergilius Aeneisének II. 
könyvéből; írt latin nyelvtani tanulmányokat 
(1865—66). Az Akadémia levelező tagjává vá
lasztotta. A latin nyelv és dialektusai (Budapest 
1872) c. munkáját az Akadémia a Sámuel-díjjal 
jutalmazta. 

Szénástelek (Zausina), kisk. Ung vm. nagy-
bereznai j.-ban, (1910) 372 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szenátor (senator, lat.), a szenátus (1.0.) tagja. 
Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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Szenátus (senatus, lat. a. m. «az öregek ta-
náestestülete») az ókori köztársaságokban, így 
Spártában (mint gerusia), Athénben (mint bulé), 
Karthágóban és Rómában a főtisztviselők és 
a népgyűlés mellett a legtekintélyesebb ta
nácskozó és kormányzó testület volt. A római 
Sz.-nak, melyet a hagyomány szerint Romulus 
alapított, kezdetben 100 patrícius eredetű tagja 
volt (senatores, patres); számuk később, részben 
a, plebeiusokból is válogatott tagjaival, 300-ra 
emelkedett. Ez újabb tagok neve conscripti 
(«összeirtak») volt; innen ered a S. megszólí
tása : patres (et) conscripti. A testület mind na
gyobb befolyásra tett szert s az évenként válasz
tott tisztviselőket csak végrehajtó közegeinek 
tekintette. Döntő szava volt a külpolitikai ügyek-
len, a háború és béke kérdésében, a pénz- és val
lásügyekben, Itália és a provinciák kormányzá
sában, a népgyűlések elé terjesztendő javaslatok
ban, sőt egyes korszakokban a bíráskodást is tag
jaival gyakoroltatta. A Sz. tagjait a királyság 
bukása után a konzulok, Kr. e. 443-tól kezdve a 
cenzorok nevezték ki, elsősorban a volt legfőbb 
tisztviselők köréből; számuk a császári kort meg
előző században 400—500 volt, Caesar alatt 900-ra 
emelkedett, Augustus óta 600-ra apadt. Ülésüket 
a konzul hívta egybe s ő állapította meg a napi
rendet is. A Sz.-t a császárok is fenntartották, rá
bízták a külpolitikát, a f ontosabb provinciák kor
mányát és a pénzügyek egy részét; sőt hatalmát 
látszólag kitágították, amennyiben a népgyűlés 
helyett aSz. választotta a főtisztviselőket, ö hozott 
törvényeket, ítélkezett bűnperekben, sőt a polgári 
perekben a f elebbezést is hozzá intézték. De mind
ezen jogok gyakorlása a császár jóakaratától 
függött, s a Sz.csak olyan hatalom volt, amekko
rának a császár megengedte. Politikai intézmény 
helyett társadalmi rend lett, melyhez a szenáto
rok fiai is tartoztak, ha egy millió szesztercius 
értékű vagyont mutathattak ki és a császárok 
egyéb önkényesen megállapított feltételeinek 
megfeleltek. Kóma mintájára a modern köztársa
ságokban, mint Franciaországban és az Egyesült-
Államokban, a konzervatív elemet képviselő ka
marát az országos képviselők testületével szem
ben Sz.-nak nevezik. V. ö. Willems, Le sénat de 
Ja république romaine, 3 köt. (Löwen 1878— 
1885); Bloch, Les origines du sénat romáin (Paris 
1883); Th. Mommsen, Römisches Staatsrecht III. 
köt. (Leipzig 1888). 

Szenátus-konzultumok, 1. Senatusconsultum. 
Szénavár (Senohrad), kisközség Hont vár

megye korponai járásában, (mo) 1296 szlovák 
lakossal. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szónaverős (Senereus), nagyk. Kis-Küküllő 
Tm. erzsébetvárosi j.-ban, (i9io) 1315 német lak. 
(Tr. R.) 

Szénavilla, 1. Villa. 
Szénbányamívelés, 1. Bánya és Kőszén. 
Szenbi, 1. Korea. 
Szénboksa a. m. szenítő rakás. 
Széncinege (állat), 1. Cinegeféléje. 
Szenese (Senca), kisk. Bars vm. verebélyi 

.-bau, (i9io) 590 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szenesei főssperesség, 1. Csázinai főespél 

resség' 
Amely szó Sz alatt nincs 

Széncsúcsok, 1. Szénpálcák. 
Széncsúszda, 1. Állomás. 
Szencz (Szempcz, Senec), nagyk. Pozsony vm. 

szenczi j.-ban, (1910) 3915 magyar és szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szenczi Fürdős, 1. Dávid, 1. Fördös. 
2. Sz. Lajos, 1. Fördös. 
Szenczi-Kertész Ábrahám, nyomdász, iktári 

Bethlen István segélyével Hollandiából hozott 
Elzevir-féle betűkkel és felszereléssel állította 
fel 1640. híres nyomdáját Nagy-Váradon. Kiad
ványai csinosságukkal és szép betűikkel kiválók. 
1660-ban Nagy-Várad török kézre jutván, még 
idejekorán nyomdájával Kolozsvárra menekült 
s ott fejezte be Károli Gáspár bibliája javított 
kiadásának nyomását 1661-ben. Innen 1662. 
Nagyszebenbe ment s ott működött fejedelmi 
pártfogás alatt 1667-ben bekövetkezett haláláig. 
Nagy kiadványai közül megemlítendő még Gelei 
Katona István: A váltság titkai I—III. (1645, 
1647, 1649) kötete. Nyomdája Apafi Mihály feje
delemre, illetve a kincstárra szállt, mert örökösei 
nem maradtak. Apafi a nyomdát 1671. a kolozs
vári és a nagyenyedi ref. kollégiumnak adomá-
mányozta s 1673. egyesítette vele a gyulafehér
vári fejedelmi nyomdát is. Eddig 109 magyar és 
26 latin kiadványa ismert. V. ö. Ferenczi Zol
tán, A kolozsvári nyomd. tört. (1896). 

Szenczi-Molnár Albert, 1. Molnár. 
Szenczy, 1. Ferenc, egyházi író, szombathelyi 

püspök, szül. Szombathelyen 1800szept. 17.,megh. 
u. o. 1868.1824-ben pappá szentelték és Szombat
helyen teol. tanár, 1850. szombathelyi püspök 
lett. Guzmics Egyházi Tárában több jeles érteke
zése jelent meg; a Religio és Nevelés kat. egy
házi folyóiratnak 1841-től 1844-ig szorgalmas 
dolgozótársa volt (Szombathelyi levelek, szám 
szerint 24; Elvharc : Néhány szó a prot. unió
ról hazánkban; polémiák Székács Józseffel és 
Zay Károly gróffal stb.). 

2. Sz. Imre, premontrei tanár, a római klasszi
kusok jeles müvelője, szül. Szombathelyen 1798 
júL 8., megh. u. o. 1860 febr. 2. Iö21-től 1828-ig 
Keszthelyen tanított, 1828. Szombathelyre helyez
ték át, 1838. a magyar Akadémia levelező tag
jául választotta. A magyar Akadémia adta ki 
tőle Július Caesar minden munkáinak kétkötetes 
fordítását (1839-40). Kisebb cikkei s bírálatai 
megjelentek a Tudománytárban, Athenaeumban s 
Figyelmezőben. 1847-ben, midőn a Kisfaludy-
Társaság tagja lett, ennek felszólítására Quinti-
lianus Institutióit is fordította, Tacitus Agricolájá-
nak fordítása megjelent Budán 1847. Nevezetes 
műve: Á növényvándorlás (magyar orvosok és 
természettudósok munkálatai, 1847 [1863]). A 
Religio és Nevelés kat. egyházi lapnak s a Fasei-
culi Eccl. Litter. latin nyelvű egyházi folyóirat
nak segédszerkesztője volt, később a keszthelyi 
gimnázium igazgatója, majd a csornai prépostság 
titkára. 

Szend, nagyk. Komárom vm. gesztesi j.-ban, 
(1920) 1133 magyar lak. 

Szendai, város Hondo japán sziget K.-i part
ján, (1920) 118,978 lak., lakk- és selyemárukészí
téssel. Egykoron hatalmas Date daimiónak volt 
szókhelye. 
meg:, 8 alatt keresendői 
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Szende, 1. Naiva. 
Szende, 1. Béla (eredeti nevén: Frummer), 

m. kir. honvédelmi miniszter, szül. Lúgoson 1823., 
megh. Gavosdián (Krassó-Szörény m.) 1882 aug. 
18. Ügyvédi oklevelet szerzett s Krassó megye 
szolgálatában aljegyző, majd főügyész volt. Az 
1848—49-iki szabadságharcban mint honvédtiszt 
vitézül harcolt. 1860-ban Krassó megye alispán
jává választották, 1867. Arad megye főispánja 
lett, 1868. pedig miniszteri tanácsos a honvé
delmi minisztériumban. 1872 dee. 15. Szlávy kor
mányában a honvédelmi tárcát kapta s azt meg
tartotta Bittó, Wenckheim és Tisza Kálmán 
kormányaiban haláláig. 1872—82. a lugosi kerü
let képviselője volt. 

2. Sz. Gyula, történetíró, szül. Székesfehér
várott 1869., megh. Budapesten 1918 márc. 29. 
Előbb pozsonyi, majd budapesti gimnáziumi tanár 
volt. Világtörténelmi tankönyvén kívül megjelent 
müvei: Királylyá avatás Magyarországon a ve
gyes korszakban (1893); Földrajz-statisztikai 
tabellák (1898); A népességi statisztikai törzs-
képekről (1901); A pozsonyi kir. katli. főgimná
zium régiséggyüjteménye (1901). E Lexikonnak 
is munkatársa volt. 

3. Sz. Pál, politikus, szül. Nyírbátorban 1879 
febr. 7. Az egyetemet Budapesten végezvén, 1904. 
ügyvéd lett, 1908—18. az Országos Magyar Ke
reskedelmi Egyesülésnek volt főtitkára. 1918 
okt. 31. a Károlyi-kormányban pénzügyminiszteri 
államtitkár, nov. 25. pénzügyminiszter lett, 1919 
márc. 21. a proletárdiktatúra kikiáltásakor ő is 
lemondott 8 1919 májusban Bécsbe költözött. Szá
mos közgazdasági cikket írt a lapokha. Önállóan 
megjelent művei: Önálló vámterület és osztály
harc (Budapest 1907); Az adórendszer igazság
talanságai (1908); Nemzeti jog és demokratikus 
fejlődés (1911); Adóreform és osztálytagozódás 
(1913); Az adóreform (1914); Háborús adópoli
tika (1917,; Uj október felé (Wien 1922); Die 
Krise der mitteleuropáischen Revolution (Heidel-
berg 1921); Verhüllung und Bnthüllung (Leipzig 
1922); Eine soziologische Theorie der Abstrak-
tion (1923). 

Szende-Dárday Olga, írónő, 1. Dárday. 
Szendehely, kisk. Nógrád vm. nógrádi j.-ban, 

(1920) 951 német és magyar lak. 
Szendelak (Maguri), kisk. Krassó-Szörény 

vármegye temesi j.-ban, (1910) 235 román lakos
sal. (Tr. E.) 

Szenderek (állat), 1. Sphingidae. 
Szenderiélék (állat), 1. Sphingidae. 
Széndinamit, robbantószer, nitroglicerin és 

koksz- vagy szénpor elegye. 
Széndioxid, szénsavanhidrid, C02, színtelen 

gáz. A legtöbb természeti forrásban oldva, vul
káni kigőzölgósekben; a föld repedésein sok helyen 
áramlik. A karbonátok elbontásaval, elsősorban a 
kaleiumkarbonát égetésével nyerhető. Ahol szén 
ég el fölös levegőben, a füstgázok főalkotórésze 
a COa. Az emberi s állati leheletben található, 
az alkoholos erjedésnél nyert gáztermék is COs 
stb. Könnyen cseppfolyósítható gáz. Kritikus hő
foka : 31-35°, kritikus nyomása 72-9 atmoszf. 
Szilárd COa—, éter s aceton keveréke igen erélyes 
liütőkeverék. 

Amely szó Sz alatt nincs i 

Széndiszulfid, 1. Szénkéneg. 
Szendrei, 1. Aladár, karmester és zeneszerző, 

szül. 1884 febr. 29. Budapesten. Az Országos Zene
akadémián tanult. Németországban és Ameriká
ban mint karmester működött. Müvei: Stabat 
mater (1905); Rákóczi-nyitány (1905); Himfy-
dalai (nyitány 1906); Szimfónia (1915); Vonós
négyes (1916); dalok. 

2. Sz. János (mindszenti), archeológus és mű-
történeti író, szül. Miskolczon 1857 márc. 28. A 
jogi ós bölcsészeti tanulmányokat a budapesti 
egyetemen végezte. Több évig a magyar nemzeti 
múzeumnál volt, honnan a honvédelmi minisz
térium szolgálatába lépett s 1913. miniszteri ta
nácsos lett. A kormány megbízásából 1890. a had
történelmi muzeumokat tanulmányozta. Az ezred
éves kiállításon a hadtörténelmi csoportot ren
dezte, az 1900-iki párisi világkiállításon szintén 
ő rendezte a magyar hadtörténeti osztályt. A 
Magyar Tud. Akadémia 1903. választotta tagjául, 
ugyancsak tagjául választotta a Szt. István Aka
démia. 1912. mindszenti előnévvel magyar nemes
séget kapott, 1914. nyugalomba vonult. 1886— 
1911. főtitkára volt az Orsz. régészeti és ember
tani társulatnak. A történelmi és régészeti iro
dalom terén nagyobb művei: Borsod vármegye 
östelepei (régészeti tanulmány, 1S84); A képző
művészet remekei (4 köt., két kiad., német és len
gyel nyelven is, 1882); Dürer Albert élete és 
művészete (1885, németül is); Miskolcz város tör
ténete és egyetemes helyirata (5 köt. 1890—19121 ; 
Agyürü történelmi és műtörténelmi szempont
ból (1890); Magyar viseletképek címeres leve
leinkben (1892); Magyar hadtörténelmi emlékek 
az ezredéves országos kiállításon (1896, németül 
is); A magyar viselet történeti fejlődése (1905); 
Adatok a magyar viselet történetéhez (1908); A 
magyar képzőművészek lexikona (I. köt. 1915, 
Szentiványi Gyulával együtt). Szerkesztette 
1910—1913. a Hadtörténelmi Közleményeket. 
Számos értekezést írt történelmi, archeológiai 
és művészeti szaklapokba. 

Szendrei névtelen, 1. Szilágyi és Hajmási. 
Szendrey Júlia, Petőíi Sándor (1. o.) felesége. 
Szendrő, nagyk. Borsod vm. edelényi j.-ban, 

(1920) 2864 magyar lak., vasúti állomás, posta, 
táviró és telefonállomás. A hódoltság idejében 
jelentékeny végvár volt, 1. Szendrő vára. 

Szendrő (Szmederevo, Semendria), szerb vá
ros a Duna mellett a Morava torkolatánál, 7000 
lak., erődítménnyel, jelentékeny gabona- és sertés-
kereskedéssel. Régente Vég-Sz. néven, különösen 
a török hadjáratok kezdetén nagy szerepet játszott 
végvár volt. 1439-ben II. Murád szultán elfoglalta. 
1440-ben Murád vezérét, Izsák pasát itt megverte 
Hunyadi János. 1454 nov. 9. II. Mohammed szul
tán foglalta el hosszú ostrom után. 1789-ben Jó
zsef császár hadai foglalták el; de a békekötés 
visszaadta a töröknek. Az 1867 ápr. 10. szultáni 
fermán következtében a vár a szerbeké lett. 
A világháborúban a Mackensen német vezérez
redes parancsnoksága alatt álló német, magyar 
és osztrák csapatok 1915 okt. 11. elfoglalták, do 
az erőd az 1915 jan. 14. történt lőporrobbanáa 
következtében már rombadült. 

Szendrö-Forrói hegycsoport, 1. Cserehát. 
eg, S alatt keresendő! 



Szendrő l 

Szendrői (Szabó) Lajos, színpadi énekes 
(basszista), szül. Budapesten 1850 jan. 16. 18S1— 
1912-ig a Nemzeti Színház, majd az Opera tagja 
volt. Repertoárja a legkülönbözőbb szerepeket 
felölelte. 

Szendrőlád, kisk. Borsod vm. edelényi j.-ban, 
<i92o) 820 magyar lak., őskori telepekkel. 

Szendrö vára, Borsod vármegyében a pelsöczi 
Bebek-család erőssége, a XIV. sz.-ban épült. Bebek 
öyörgytől Schwendi Lázár császári tábornok 
1566. ostrommal vette el. Mint végvárat, a tö
rökök gyakran támadták. Falait II. Rákóczi Fe
renc rontatta le 1707. V. ö. Borovszky, Sz. (Buda
pest 1908). .. 

Szendy Árpád, zongoraművész és zeneszerző, 
szül. Szarvason 1863 aug. 11., megh. Budapesten 
1922 szept. 10. A Zeneakadémián Gobbi Henrik 
és Liszt Ferenc volt a mestere. 1890-ben a Zene
akadémián a zongoratanszaktanára lett. 1920-ban 
kinevezték a Magyar Orsz. Zeneművészeti Tanács 
ügyvezető alelnökévé s a Nemzeti Zenede elnök-
igazgatójává, de ez állásáról 1921. betegsége 
miatt lemondott. Egyike volt a legjobb magyar 
ifnopedagógusoknak, mint előadó művész is ki
tűnő. Számos zongoradarabot, zenekari- és ka
marazeneművet, dalt írt. Szabados Bélával együtt 
irta Béri Géza (Moravcsik) szövegére a Mária c. 
regényes dalmüvet, amely 1905 febr. 28. került 
•először szinre az Operaházban; utolsó kiváló szer
zeménye volt a Helikoni szvit (az 1921. helikoni 
ünnep alkalmára), nagy zenekarra. Ezt 1923. a 
Kisfaludy-társaság a Greguss-díjjal jutalmazta. 

Szendzsirli, kis falu Észak-Szíriában a Kurd-
Dagh mocsaras vidékén. Hamdi bej Luschan és 
Puchstein társaságában 1883. a hettita fejede
lemség fővárosának Samálnak romjait találta itt, 
mely 20 m. magasságú alacsony domb formájá
ban szabálytalan tojásdad alaprajzot mutat; kb. 
230 m. széles és 350 m. hosszú. 1888-ban a berlini 
orientalista bizottság ásatást végeztetett. Sz. fel
legvárnak tekinthető, melyet alsó város környe
zett. Kétszeres körfal 100—100 toronnyal és 3—3 
kapuval zárta körül. Az ásatásból kikerült gyűj
temény legnagyobb részét a berlini királyi mú
zeumban, egy részét a konstantinápolyi császári 
régészeti múzeumban helyezték el. V. ö. Ausgra-
bungen zu S. (Berlin 1893); Müller D. H., Die 
íiltsem. Inschriften von S. (Wien 1893). A berlini 
orientalista bizottság kiadványai Puchstein, Lu
schan, Koldewey jelentéseivel (1893—1902). 

Szenegál, 1. francia gyarmat Afrikában s a 
Francia-Nyugatafrikának egyik közigazgatási 
kerülete. Az 1902. kötött angol-francia egyezség 
előtt Szenegambia néven magába foglalta a mos
tani Francia-Nyugatíifrikának majdnem egész 
területét a Sz., Gambia és Niger folyók vízkör-
nyékén s hozzája tartozott a francia Szudán, az 
Elefántcsontpart, Dahomé, Francia-Guinea s a 
Szahara felé oső katonai territóriumoknak igen 
tekintélyes része. Az 1902. kötött egyezség sze
rint vele egy közigazgatás alá került a szűkebb 
értelemben vett Szenagambia, vagy Felső-Sz. és 
Niger terület is, 1907. azonban ez utóbbi rész ön
állóközigazgatás alá került sSz.-tól elszakították 
Jelenleg a tulajdonképeni Sz. alatt az Atlanti 
Óceán, a Sz., Gambia és Faleme, illetve Baflng I 

Amely szó Sz alatt nincs 

Szenegál 

folyók által bezárt mocsaras fensíkot értik. K 
közigazgatási kerületnek a területe 195,000 km3 

s néser, berber és arab lakosainak száma (i9Si> 
1.225,523 volt. Az európaiak száma4875. A gyar
mat egész területe mocsaras és egészségtelen, 
forró klímája miatt európai emberre nézve elvi
selhetetlen. A növényzet tropikus s főbb termé
kek a kaucsuk, pálma, kenyérfa és az akác. A 
háziállatok közül a szarvasmarha, juh és öszvér 
honosodtak meg. A gyarmat székhelye St.-Loui/s 
a Sz. folyó torkolatánál, legfontosabb kikötővá
rosa azonban Dakar a Cap Verde kiugró szélén, 
honnan vasút ágazik el a tengerparton St.-Louis 
s az ország belseje felé. Lakosainak száma (1910) 
24,914 volt. 

A gyarmat élén áll a Francia-Nyugatafrikai kor
mányzó, illetve ennek helyettese, s a francia par
lamentben a gyarmat 1 tagja által képviselteti 
magát. A francia kormány a gyarmat fejlesz
tésére igen nagy gondot fordít. A gyarmat keres
kedelmi forgalma igen élénk s a főbb kiviteli 
cikkek: kaucsuk, pálmaolaj, állati bőrök, elefánt-
csont és arany, míg a bevitelben fő'eg ipari cikkek, 
dohány, szövetek stb. szerepelnek. A legutolsó 
kimutatás szerint a kivitel 65, a bevitel 85 millió 
frankra rúgott. 

Története. 1446-ban portugálok szállták meg, 
1630. Németalföldé lett, egyes részeit a franciák 
már 1679. megkapták tőlük anymwegeni békében, 
1711. végleg francia birtok lett. 1847-ben a ben-
szülöttek Omar nevű fejedelmük vezérlete alatt 
elkezdték fenyegetni a francia birtokokat. A fran
ciák Faidherbe tábornok vezérlete alatt több had
járatban legyőzték és 18S0—93. a Nigerig terjedő 
vidékeket mind elfoglalták. 1893-ban Szamorit 
Vasszulu urának utolsó csapatait is szótverték éa 
Szamorit földönfutóvá tették. 1894-ben Bonnier 
ezredesnek sikerült Tiinbuktu városát is meg-
szállania és a közeli ellenséges néptörzseket meg
hódolásra birnia. A benszülött törzsekkel való 
súrlódás és folytonos küzdelem majdnem 1899-ig 
tartott, midőn azonban a Szudánban a francia 
csapatok a lázongó törzseket valósággal meg
semmisítették s a protektorátus alá vett terü
letek határait a szomszédokkal megállapították, 
a meghódított területet katonailag és közigazga
tásilag újra szervezték s 4 gyarmattá alakították 
(Sz., Francia Guinea, Elefántcsont-part, Dahomé), 
melyhez ötödiknek a protektorátus alá vett Sz. 
és Niger territórium (Szenegambia) járult. 1906. 
az összes gyarmatokat Francia-Nyugatafrika né
ven egy kormányzó alá rendelték s a protekto
rátus alatt álló Niger territóriumot és Mauretá-
niát is annektálták. 

Irodalom. Desplagnes, Le plateau central-nigérien, Paris 
1907; Conrtet. Etude sur lo 8., n. o. 1903: Lebon, La po-
litique de la Francé en Afrique 1901; Gatelet, Histoire de 
la conquete du Sudan-Franciis. u. o. 1901: Chevaux, La 
mise envalenr de l'Afriqne occidentale francaise, n. o. 1907. 
Sonolet, L'Afrique occidentale francaise, u. o. 1911; Joncla; 
Bibliogrranhie de 1'Afrique occidentale Francaise, u. o. 1912. 

2. Sz., 1430 km. hosszú folyó Nyugat-Afriká
ban; ered két forrásfolyóból, ezek: a Ba/mi? (Baleo 
amely 750 m. magasban a Futa Dzsaloii hegy
ségben fakad s a Balchoi. Diditől É.-ra ezek Ba-
fulabe mellott egyesülnek; ezután a 16 m. magas 
és 300 m. széles guineai, Medina előtt pedig a 
meg, S alatt teresen dfll 
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f elui vízesései vannak. Medinánál torkollik beléje 
a Kaartában eredő, 200 km. hosszú Kuniakari 
(Tarabole), amely a forró évszakban csaknem 
egészen kiszárad. Bakéinál (900 km.-nyire a tor
kolatától) a hegyvidékből kiér a síkságra, szám
talan kanyarodása és szigete van, legismertebb 
az Elefántcsont-sziget vagy Morfll. A tengertől 
mintegy 2í6 km.-nyire számtalan ágra (marigot) 
oszlik, deltája területe 1500 km5, rajta épülc 
St.-Louis város is. A folyó áradásai környékét 
termékennyé, de egyszersmind egészségtelenné 
is teszik. A tenger erős hullámtörése és zátonya 
a hajóknak a torkolatba való behatolását nagyon 
megnehezíti. Az esős évszakban jún.-okt. gőz
hajókkal hajózható Kávésig, a száraz évszakban 
csak sekélyjáratú hajók mehetnek Mafuig, 400 
km.-nyire St.-Louistól. A karthágói Hanno Chre-
tes v. Ghremetes néven nevezi a Sz.-t, későbbi 
irók pedig Stachir és Bambotus néven ismerik. 
1447-ben a portugál Lancerota újból fölfedezte, 
s a partjain lakó Sz.-berberekről nevezte ol. Vízte
rülete 441,000 km2. Sz.-nak nevezik Szenegambia 
(1. o.) francia gyarmatot is. 

Szenegál-ébenfa (növ.), 1. Q-renadill-fa. 
Szeiiegál-gummi (növ.), 1. Arab-niézga. 
Szenegáli antilop (állat), 1. Dámálisz. 
Szenegáli sakál (Canis aiithus F. Cuv., állat), 

1. Sakál és Sakálfarkas. 
Szenegambia, a jelenlegi Francia - Nyugat

afrikának s a hozzátartozó védett területeknek 
régebbi hivatalos összefoglaló neve. Hozzája tar
tozott a Szenegál, tíainbia és Niger folyók viz-
környékesaz Atlanti-Oceán partvidékén elterülő s 
ugyancsak francia közigazgatás alattállóFrancia-
Guinea, Elefántcsont-part, Dahomé egész terü
lete is. 1907-ben Sz. mint önálló gyarmat meg
szűnt s jelenleg Szenegál és Felső-Szenegál ós 
Niger néven Francia-Nyugatafrikának egy-egy 
közigazgatási kerülete, illetve gyarmata. L. még 
Szenegál. 

Szénégetós v. szenítés, a fának a levegő ki
zárása mellett történő hevítése abból a célból, hogy 
a fából a szén és hidrogén kivételével a többi al
kotórészek eltávolíttassanak. A légen száradt fa 
vegyi összetétele a különféle fanemeknél átlago
san a következő: 3S-25°/o szén, 4'50°/o hidrogén, 
31-50°/o oxigén, 0-75°/o nitrogén, 25-00'>/o víz, sza
bad, vagyis vegyileg meg nem kötött állapotban ; 
a hamu alkotórészek ezenkívül 0-2—0'4°,'o-ot tesz
nek. A felsorolt elemi alkotórészek közül a szén 
és hidrogén égókeny anyagok, melyeknek, de ki
vált a szénnek a többi elemtől való elválasztása 
képezi a Sz. feladatát és a szerves testeknek, tehát 
a fának is ama tulajdonságán alapszik, hogy azok 
hő által alsóbbrendű egyszerű vegyületekre fel
bonthatók. Ha kellő hevítés mellett a fához levegő 
szabadon juthat, akkor a fa elég; ellenben ha azt 
zárt helyen és a levegőnek kizárása mellett hevít
jük, vagyis a fát száraz lepárlás alá vesszük, 
melyet itt szenesülésnek nevezünk, más bomlási 
terményeket nyerünk, nevezetesen kreozotot és 
széndioxidgázt, melyek a nagyban, vagyis a ra
kásokban való szenitésnél a levegőbe szállanak, 
továbbá kátrányt, faecetet és magát a faszenet. 
A szenesülós eredménye főleg a hőfoktól függ; a 
ezenesitési folyamat a következő sorrendben tör

ténik: 100° C.-nál a szabad víz távozik; 260" 
C-ig a fa csak pörkölődik; a nagyobb mérvű vegyi 
bomlás csak ekkor veszi kezdetét és 330° Ó.-ná! 
már nagyobbrészt végbe is ment; az ilyen szén 
azonban még tökéletlen ú. n. vörös szén (1. <>•)-
További hevítésnél ós pedig 330—430° C.-nál a 
szén barna szine feketébe megy át; ez már a 
tökéletes szén, mely sokkal tömöttebb, nehezebb, 
keményebb, szilárdabb, sokkal nehezebben is gyu
lád meg, mint a vörös szón; a megütésnél csengő 
hangot ad és láng nélkül ég. A szenítő müvelet te
hát 43ü°C.-nálbefejezettnektekinthető.Anagyobb 
hőfoknál, pl. 1000—1500° C.-nál előállított szén, 
mely már mély fekete színű, könnyű és likacsos, 
nagy töinöttséggel ós szilárdsággal bír, de nagyon 
nehezen is ég el, az ú. n. túlégetett szén. ASz.-nél 
v. főleg a szén előállítására, v. evvel szemben a 
melléktermények (világító gáz, kátrány, faecet' 
nyerésére van a fösúly fektetve. Az első a legkö
zönségesebb ós legáltalánosabb s a rakásokban 
való szenítés által történik. A szenet különféle 
célokra használják (1. Faszén). 

A Sz. történhetik 1. kemencékben vagyis retor-
tákban, falazott, v. vasból készült s kívülről heví
tett kemencékben; ennél rendesen nem annyira a. 
szén nyerése, mint inkább a mellékterinónyek 
(faecet, kátrány stb.) kihasználása a fő cél; 2. ver
mekben, midőn a kemencét földbe ásott verem he
lyettesíti ; ennél, mivel a levegő szenesülés köz
ben folyton szabadon erintkezuetik a parázzsal, 
nemcsak kevés, hanem rossz és könnyű szón az 
eredmény; 3. portakaróval ellátott rakásokban 
(1. Szenítörakás). A helyre nézve, hol a szenítés, 
történik, megkülönböztetünk erdei és gereb-Sz-t. 
Az első a vágásokat követi és azokban v. azok 
közelében, az utóbbi állandó helyeken, a gereb-
rakodók partjain megy végbe. 

Szénéleg, 1. Szénoxid. 
Szónélegkéneg, 1. Karbonilszulfid. 
SzónelektródoK, 1. Elektrometaüurgia, Elek

tromos izzítás. 
Széneny, a szén helyett régebben használt fe

lesleges szú. 
Szenes, 1. Béla, író és hírlapíró, szül.Budapesten 

1894 jan. 18. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte. A Pesti Hírlapban a Vidám írások címen 
Szenes ember álnév alatt megjelenő ólces apró
ságai népszerűvé tettek nevét; első könyve: A sze
nes ember könyve 1916. jelent meg. Önállóan meg
jelent elbeszélő művei v. karcolatai: A kristóftéri 
Kolumbusz (reg. 1918); Pest (tréfák, 1919); Csibi 
(ifj. reg. 1919); Vidám írások (1920); A tizenegye
dik parancsolat (regény 1921); Aladár (IS121); 
Gyurika (1921); Tizenharmadikán, pénteken 
(elb., 1922); vígjátékai: Vasárnap este tízkor 
(1 felv.); A buta ember (vígj., 1921); A gazdag 
leány (vígj., 1921), amelyet egyhuzamban 230-szor 
adtak elő; Végállomás (vígj., 1923, németül is a 
bécsi Deutsches Volkstheaterban Endstation cím
mel); Holdvilág (vígj., 1924). 

2. Sz. Fülöp, festő, szül. Törökszentmikló
son 1863 máj. 3. Művészeti tanulmányait a buda
pesti Mintarajziskolában, Münchenben Hollósy-
nál, és a párisi Julián-iskolában végezte. Buda
pesten 1892 óta állit ki s egy ily korai képével 
(«NeMzelhatározás»)Mtünéstke\t6tt. Életképek 
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mellett nagyszámú arcképet is festett, ilyenek
ből gyűjteményes kiállítást rendezett 1905. a Nem
zeti Szalonban, ahol 1909. egy női arcképére 
megkapta a Nemzeti Szalon jubiláris aranyér
mét. Éltető napsugár c. képe a király tulajdo
nába, Vesztett boldogság c. festménye a Szépmű
vészeti Múzeumba került. 

Szenesfala (Garbunari), kisk. Krassó-Szöróny 
vm. járni j.-ban, (i9io) 1473 román lak. (Tr. R.) 

Szenesítós (karbonizálás), a gyapjuiparban 
liasznált eljárás, amellyel a gyapjúban levő nö
vényi részeket (minők a takarmányhulladékok, 
bogáncsok és a belekevert pamut- vagy juta
szálak) törékennyé teszik, hogy a gyapjú feldol
gozása közben szétporladozva a gyapjúból kihull
janak. B célra savakat (kénsavat vagy sósavat) 
vagy sókat (klóralumíniumot) használnak, mert 
ezek magasabb hőfokon hidrátvizüket elvesztik, 
ennek pótlásául a hidrogént ós oxigént a szénhid
rátokból elvonni képesek. A növények ennek kö
vetkeztében széndúsabbá s törékennyé válnak. A 
gyakorlatban két kiviteli módot alkalmaznak, t. i. 
a Frezon- ós a Joly-iélét. A Frezon-féle módhoz 
kéij^avat használnak. A gyapjút 3—4°B. sűrűségű 
kénsavfürdőben áztatják, ezután röpítőgépen ke
zelik, s 60—80° C. hőfoknál szárítják. A kiszárított 
gyapjút szódaftirdőben kezelik és kiöblítik, hogy 
a savtól szabadítsák. Ez az eljárás olcsó, de mert 
a kénsav az indigó kivételével a többi színeket 
megtámadja, ezért csak fehér színű, avagy indi
góval festett anyagnál alkalmazható. A Joly-féle 
módhoz klóraluminiumot használnak. A gyapjút 
ti—7° B. sűrűségű klóraluminiumoldatban áztat
ják, röpítőgépen kezelik és 110—130° C. hőfoknál 
szárítják. Szárítás után vízben öblögetik. Ez az 
eljárás drágább, a színeket azonban nem támadja 
meg, ezért csak divatszövetek gyártásánál nyer 
alkalmazást. 

Szénfa, a faszén előállítása céljából termelt 
különféle fanemű hasáb- és dorongfa, melyet ép
pen úgy, mint a tűzifát, egy méter hosszúságra 
termelnek. 

Szénffy (Kohlmann) Ghisztáv, zeneszerző és 
esztétikus, szül. 1820., megh. 1872. Miskolczon 
mint zenetanár működött. Ő volt az első komoly 
tudományos késztlltségű magyar zeneesztétikus. 
Két évig járta az országot, Erdélyt, Romániát és 
gyűjtötte a különböző nemzetiségek népdalait, 
hogy a rendelkezésére álló anyag alapján a tudo
mány eszközeivel derítse fel és fejtse ki a ma
gyar zene rendszerét. Müvét 1861. be is fejezte, 
nyilvánosságra azonban csak részleteiben hozta. 

Széngáz néven nevezik a kőszénből előállított 
világítógázt, de a szénoxid népies neve is Sz., 
mert rossz kályhatüzelésnél fejlődik és súlyos 
mérgezéseket okoz. 

Széngázmérgezés és világitógázmérgezés oko
zója e gázkeverékek rendes alkotórésze: a szén
oxid (CO). Színtelen, szagtalan, levegőnél nehe
zebb, kék lánggal nagy melegfejlődés mellett el
égő gáz ez, a szén tökéletlen elégésekor kelet
kezik a tökéletes égési termék, a szónsav vagy 
széndioxid (COa) mellett. E mérgezések igen gya
koriak kohók, fémöntő- és kovácsmühelyek, szén
égető kemencék közelében, de legtöbb áldozatot a 
lakások rosszul szelelő vagy elzárt csövű tűz

helyei, kandallói és az épületek kifűtésére hasz
nált kokszkosarak szednek. Az iparban használt 
«vízgáz» (CO+H3), s az átlag 5—8%-ot mindig 
tartalmazó világitógáz csőrepedósek és nyitva-
felejtett csapok, régi kaucsukcsövek szivárgása 
következtében lehet veszedelmes. Szerencse, hogy 
a szivárgó gázt a szaga — legalább ha ébren va
gyunk — elárulja. Lehetséges azonban, hogy a 
gáz utcai csőrepedésből a talajlevegövel áramlik 
be és eközben vastag földrótegeken átszűrődve 
bűzös alkatrészeitől megtisztul és szagtalanul 
kerül a lakásba néha 50—100 méternyiről is. 

Szénoxid van a lőpor égési termékeiben (4%)r 
a dinamitéban (30—40%); s ezért a bányarob
bantások kellő szellőzés nélkül nagyon mérgessé 
tehetik a levegőt (Minenkrankheit). Bányarobba
násoknál, tűzkatasztrófaknál bőven fejlődik, s az 
áldozatok nagy része — mint vérük is mutatja -— 
előbb megfullad, s csak azután ég szénné. Eny
hébb mérgezéseket okoznak a szénvasalók, sza-
movárok, parázsló belű lámpák ós a sok dohány
füst. 

Franciaországban az öngyilkosságoknagy részo-
széngázzal történik. 

A szénoxid erős méreg-voltát — mert a levegő
ben még 1% is veszélyes lehet — az magyarázza 
meg, hogy 210-szer jobban vonzódik a vörös vér
sejtek hemoglobinjához, mint a levegő éltető 
oxigénje. így lassanként vérsejtjeink vele teled
nek meg és nem tudnak felvenni oxigént a tüdő
ben, tehát nem szállítják azt a szövetekhez, az. 
agyhoz és így még elég levegő belélegzése esetén 
is lassanként oxigénhiány, belső fulladás áll elő, 
A vér a benne felszaporodott szénoxid-hemoglo-
bintól cseresznyepiros lesz még a vivőerekben is-
és nehezen alvadó. 

Kicsiny állatok: egerek, madarak igen érzé
kenyek és hamar elpusztulnak. 

A szénoxid a vérben színképelemzés (spektro-
skopia) és kémiai eljárások útján kimutatható. 

A mórgezé3 többnyire álmukban lepi meg az 
embereket, ezért a kezdeti tüneteket: fejlükte-
tést, szédülést nem is veszik észre. Nagy főfá
jásra, rosszullétre ébrednek, s midőn menekülni 
akarnak, már ájulás lepi meg őket. Izmaik meg
bénulnak és eszméletlenül rogynak össze sokszor 
az ajtó vagy ablak előtt, amit kinyitni már nem 
volt erejük. A mérgezettek gyakran hánynak és 
a hányadékot bódultságukban belélegzik, ami. 
halálos tüdőgyuladásra vezethet. A lélegzés 
hörgő, a pupilla tág, fényre nem szűkül, érverés-
szapora, alig érezhető. Gyors segítség esetén 
még ekkor is hamar visszatér az eszmélet, csak 
főfájás, nagy izomgyengeség marad vissza; kü
lönösen mozgásoknál. 

Görcsök sohasem hevesek, gyakran el is ma
radnak. Végül a mérgezett mély bódulatba (coma) 
esik, petyhüdt izomzattal, kihűltén, duzzadt, vö
rös foltos arccal, élénk piros ajkakkal, kihagyó, 
alig tapintható órveréssel ós alig észrevehető lé
legzéssel. E mély öntudatlanságban észrevétlenül 
áll be a halál, sokszor csak napok múlva. Viszont 
az is megesik, hogy 6—8 napi öntudatlanság után 
is életben marad a mérgezett kellő kezelés mellett. 

Segélynyújtásban legfontosabb a friss, jó le
vegőn esetleg órákon át is folytatott mesterséges 
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lélegeztetés. Még jobb, ha tiszta oxigént tudunk 
belélegeztetni. A kihűlés ellen dörzsöléseket, me
leg pakolást adunk. Eszméletleneknek ne töltö-

* gessünk a szájukba semmit; cognaeos teát, kávét, 
vizet eseppenként irrigatorból a végbélbe kell 
adni; az orvos injekciókat alkalmazhat. A napo
kon át öntudatlanok katéterezéséről, vízveszte
ségük pótlásáról, mesterséges táplálásáról, fel-
fekvésekre hajlandóságukról ne feledkezzünk 
meg. Gyógyulás esetén 2—3 heti nagy nyuga
lom szükséges, még az ágyban való felülés is 
veszedelmes lehet (agyvérzés). 

Súlyos mérgezés esetén utóbajok mutatkozhat
nak. Ilyen a tüdőbe jutott hányadék és nyál okozta 
gyuladás, az esetleg szerzett égési sebek, meg
nyomott testrészek elüszkösödése, hólyagos bőr-
gyuladás különösen a kéz- és lábháton, fájdal
mas ideggyuladások, miket bénaság követ, — 
orrvérzések, süketség, vakság, csendes butaság, 
nyavalyatörés, szélütés, — mind az edényfalak 
megbetegedése, repedékenysége és belső vérzések 
következtében. 

Krónikus mérgezés a veszedelmes légkörben 
dolgozóknál rövidebb-hosszabb idő múlva fejlő
dik ki. Vérszegénység, főfájás, étvágytalanság, 
senyvedés, lappangó lázak keltik fel reá a gyanút. 
Sokszor tifusznak, tuberkulózisnak vélik. 

Szénhidrátok. A szerves világ egyik legfon
tosabb vegyületcsoportját képezik a szénhidrátok, 
másnéven cukrok. Általános típusuk C.H^O,,. 
Amig régen csak a 6 szénatomos, vagy a 6 szám 
sokszorosainak megfelelő szénatommal bíró fenti 
típusú vegyületeket soroztak ide, ma már, főleg 
Fischer B. kutatásai óta, minden olyan a típusnak 
megfelelő vegyületet, tehát 6-nál kevesebb széna
tommal is, mely a CH,OH.CO— (ketonalkoholok) 
vagy a — CH(OH)—CH:0 (aldehydalkoholok) cso
porttal bír. 

A szénhidrátok föcsoportosítása: 
I. Monózok, monosaccharidok. Ezeknek főbe-

osztása : biózok (glykolaldehyd), triózok (dioxy-
aceton), tetrózok {erythTose), pentózok (arabinose, 
xylose, ribose), hexózok (aldohexózok : glukose, 
gulose, mannose, galaktose, talose) és keto-
hexózok (fruktose, sorbose), heptózok, októzok, 
nonózok. 

II. Poliózok (polysaccharidok), pl. nádcukor, 
keményítő, melyek monózokból leszármaztatha
tok. 

A poliózok főbb beosztása: 
a) hexobiózok (saccharose, lactose, maltose, 

b) hexotriózok (rafflnose), c) magasabb poliózok 
{(CcH10O5)„] keményítő, cellulose stb. 

A monózok jellemző reakciói: ammoniákos 
ozüstoldatot s Pehling-oldatot redukálnak, alkáli
ákkal elgyantásodnak, phenylhydrazin feleslegé
vel jellemző kristályos oszazonokat adnak. 

A poliózok n molekula monózból —(n—1)H30 
keletkeznek. Hidrolízisük, vagy enzimatikus bon
tásuk végeztével monózokat ad. 

Az emberi, állati táplálkozásban s az összes élő 
szervezetek életében óriási jelentőségük van. (L. 
Emésztés és Táplálkozás). 

Szénhidrogének, szénkönenyék. Szénből és 
hidrogénből álló vegyületek, melyek a szénvegyü
letek alap vegyületeinek tekinthetők, minthogy 

belőlük, a hidrogénatomot különböző atomokk.il 
vagy atomcsoportokkal helyettesítve, az összes 
szénvegyületek levezethetők. Pontosabb szén
hidrogén sorozatok: 1. Paraffin- v. metan-soro-
zat, általános képletük CníÍ3n-|-2 (1. Paraffinek): 
2. OZe/m-sorozat, általános képletük CnHan (1. 
Olefinek) ; 3. Acetilén-sorozat, általános képletülc 
CnHan—2 és 4. Benzol-sorozat, általános képle
tük CnHsn—6 (1. Aromás vegyületek). A külön
féle Sz. előfordulnak részint a nyers petróleum
ban, illó olajokban, balzsamokban, részint a kö-
szénkátrányban stb. 

Szénhidrogének haloidszármazékai, 1. Alifás 
vegyületek. 

Széni, 1. Szén. 
Szenicze (Senica), nagyk. Nyitra vm. szeniczei 

j.-ban, (1910) 2849 szlovák, magyar és német lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szenior (lat. a. m. öregebb), 1. a régi magyar 
protestáns egyházi nyelvben az esperes neve: 
2. a tanulóifjúság elnöke, aki hatáskörre nézve 
régen mindjárt a rektor után következett, mint 
az iskolai törvények őre s mint az ifjúság kép
viselője közvetítő szerepet vitt a rektor és az 
ifjúság között. Az intézmény külföldi eredetű és 
innen származott át hozzánk s itt több protestáns 
főiskola kebelében (Debreczen, Sárospatak, 
Pápa, stb.), bár megváltozott hatáskörrel, ma is 
fennáll. 

Szenító'mód, az álló rakásokban (1. Szenűő-
rakás) való szénégetés végrehajtása.-Hazánkban 
három Sz. van alkalmazásban, nevezetesen a né
met, olasz és tót Sz., melyek közül a két elsővel 
leginkább a gereb-szenitőhelyeken, az utolsóval 
pedig az erdei szenítésnél találkozunk. Ezek egy
mástól lényegesen nem különböznek, s mindegyi
kénél fő dolog az, hogy a fa száraz legyen és 
lehető tömötten rakassék be; továbbá, hogy a 
szenltőrakás jól be legyen fedve s így a léghúzás 
szabályozása hatalmunkban álljon és a tűzvezetés 
helyes legyen. 

Szenltőrakás, bizonyos szabályok szerint tö
mötten összeállított, különféle nagyságú, majd 
hosszúkás, majd kúpalakú farakás, mely légtől 
átjárhatatlan és tűzálló takaró által a levegő sza
bad járásától el van zárva és csak néhány meg
határozott helyen szúrt szelelőlyuk segélyével 
égettetik szénné. A fa elhelyezése szerint lehet a 
rakás fekvő Sz., midőn vízszintesen és párhuza
mosan rakják a fát s lehet álló Sz., midőn azt egy 
középtengely körül majdnem függélyesen állva 
úgy helyezik el, hogy a rakás domború kúpot 
képezzen. Nagyban való szenítésnél az álló Sz-
van általánosságban alkalmazásban. Szeníteni álló 
rakásokban minden fanemet és választékot lehet. 
Egy és ugyanazon Sz.-ba rendszerint csak egyféle 
választékot és csak egyféle fanemet szabad be
rakni, mert az egyforma vastagságú és egyenlő 
keménységgel bíró darabok együtt sokkal egyen
letesebben szenülnek. Hogy a szénmennyisége 
lehető nagy legyen, a fának legalább szikkadt 
állapotban és egészségesnek kell lenni. Elkorhadt 
fa szenitésre egyáltalán nem alkalmas. 

A Sz. középtengelyét a tűzfogó vagy tűzakna 
alkotja, melyhez aztán körben és két-három eme
letben legelőször a vékony, száraz hasábok, ezek 
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után pedig a legvastagabbak, élükkel befelé, lehe
tőleg tömötten és függélyesen támasztatnak s a 
támadó hézagok gondosan kitöltetnek. A fabera-
kás munkájának befejezéséül a Sz. föliiletét gon
dosan ki kell egyengetni, s az alul gyújtó raká
soknál a búbnak tetejére szénből, üszőkből álló 
kis halmazt, az ú. n, köldököt kell felrakni, minek 
megtörténte után a Sz. Letakarása és szenítése 
következik. A felülről gyújtó Sz.-oknál köldököt 
csak a begyújtás után raknak. 

A Sz. nagysága országok, sőt vidékek szerint 
Is különböző s Így a berakható famennyiség is 
változik. Azt a rakást, melybe 30—50 ürm. szónfa 
van berakva, kicsinynek, az 50—100 ürm.-est 
középnagynahi a 100—200 ürm.-est pedig nagy
nak mondjuk. Állandó szenítőhelyeken a nagyobb, 
•erdei szenitésnól pedig inkább a kisebb Sz.-ok van
nak helyén. A kas- v. kosaras szénégetésnél talál
juk a legkisebb Sz.-okat (10—30 ürm.), amidőn 
t. i. a szénégetők nem kapnak kész fát a meg-
szenitésre, hanem széldöntvényekből, maradék
fából kénytelenek a fát termelni s aztán meg-
szeniteni; itt tehát a fának elszórt volta s az össze-
gjffijtés nehézsége okozza a kis Sz.-ok alkalma
zását. 

Szenítőtér, az a mesterségesen előkészített kis 
terület, melyre a szenitőrakás (1. o.) állíttatik. 
Ennek kiválasztásánál arra kell ügyelni, hogy a 
szónfa könnyen és olcsón odaszállítható és a kész 
szén könnyen elfuvarozható legyen; továbbá, 
hogy a szenítéshez szükségesanyagok (víz, takaró
anyag) közelben legyenek és a hely a vizáradások 
ellen, maga a szenitőrakás pedig szelek ellen biz
tosítva legyen. 

Szenkár Jenő, zeneszerző, szül. Budapesten 
1891 ápr. 9. Tanulmányait a Zeneművészeti fő
iskolán végezte, 1911. korrepetitora lett a buda
pesti Operának, 1912. a prágai német színház
hoz szerződött, majd 1913—15. Budapesten a 
Népopera karnagya lett, később Salzburgban 
és Altenburgban működött, 1920 óta a frank
furti operaház első karnagya. írt vonósnégyest, 
zongoraszonátát, dalokat, szvitet nagy zene
karra stb. 

Szónkóneg, széndiszulfid, nevezik szénszul-
fid-nak is. Ma elektromos kemencékben gőzölög-
tetnek el ként s ennek gőzei hatnak izzó kokszra 
a a S—C-vel CS3-vó egyesül. A gőzöket konden
zálják 8 a nyert CSa-t tisztítják. A tiszta CS2 
igen illó, víztiszta folyadék, fs.:l 26, 46°-on forr, 
gőzei igen gyúlékonyak, ha nem teljesen tiszta, 
rothadó retekre emlékeztető szaga van. Gőzei mér
gesek. Klórgáz hatására szulfokarbonilklorid 
képződik belőle CSCL,. Igen sok szerves anyagot, 
így zsírokat, gyantákat, illó olajokat, kaucsukot, 
viaszt azután ként, foszfort stb. old s ezért fontos 
oldószer a kémiai iparban. De mivel igen mér
ges és alkalmazása nagyon tűzveszélyes, manap
ság más oldószerekkel pótolják már sok helyen. 
A fllloxera fontos ellenszere. 

Szénkénegezés v. gyérítés az az eljárás, mikor 
az európai szöllőfajtákkal beültetett szőllőterület 
négyszögméterjére mintegy 2á gr. szénkéneget 
fecskendezünk be a talajba, hogy a szőllő gyö
kerein levő fllloxera nagyrészét elpusztítsuk, 
gyérítsük, anélkül, hogy a szőllőnek ártanánk. 

Amely sző Sz alatt nincs 

Az ily módon fenntartott szőllöt évenkint egyszer 
szokták s-zénkénegezni, vagy ősszel, vagy tavasz -
szál. Szénkénegezésre csak azon talajok alkal
masak, amelyek nem túl kötöttek s így bennük 
a szénkéneg párái elég jól szétterjedhetnek, de 
viszont nem annyira lazán, hogy belőlük a szén
kéneg hatás nélkül elillanhat. 

Szenkerek, az ősrégi és rendkívüli történeti 
fontosságú Larsza (a bibliai Ellaszar) mai rom-
helye Dél-Babi)oniában. 

Szén kloridjai, szénhidrogénekből, a H-ató-
moknak klóratómokkal való pótlásával nyerjük. 
Széntetraklorid, tetraklórkarbónium CCl4.Forrp. 
76-5°, nehezen gyúlékony, nem robbanékony. Jó 
oldószer a zslripar számára. Perklóretán, C3C1G : 
etilklóridból klór hatására nyerhető. Erzéktelo-
nítőszer a gyógyászatban. Tetraklóretilén C2C14 ; 
CjC^-ból nyerhető, eterikus szagú folyadék, forr-
pontja 122°. Gőzei vörös izzásnál C^Cl,.— hexa-
klórbenzolt adnak. 

Szenkovszkij, Oszip lvanovics, orosz orien
talista, szül. Viinában 1800 ápr. 12. (márc. 31.), 
megh. Szt.-Péterváron 1858 márc. 28. (16). 1819-
1821-ben beutazta a Keletet, 1822-től a szentpéter
vári egyetemen a keleti nyelvek tanára volt. Ne
vezetesebb munkái: Collectanea (2 kötetben, 
Varsó 1824—25), Supplément á l'nistoiro dos 
Huns, des Turcs et des Mongols (Szent-Péter
vár 1824); írt regényeket is Báron Brambáus 
álnév alatt. 

Szénkönenyek, 1. Szénhidrogének. 
Szénkőzetek, a kőzettanban a turfa (tőzeg), 

barnaszón (lignit), kőszén (feketeszén), antracit, 
grafit. 

Szénmész, 1. Karbon-szisztéma. 
Szénmonoxid a. m. szénoxid. 
Szenna, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban, 

(1920) 972 magyar lak. 
Szenna (senna), 1. Szennalevelek. 
Szenna-íz, hashajtó gyógyszer (Electuarium 

e Senna). 1 sr. porított szenna-levél, 4 sr. cukor
szirup és 5 sr. tamarinda-íz zöldesbarna keve
réke. 

Szennalevelek (fólia sennae), a Cassia acu-
tifólia (Caesalpineae), a Nilus felső folyása mentén 
és a Vörös-tenger partjain termő bokornak, a tri-
poliszi, núbiai G. obovatanák és a Keletindiában 
Tinevelly környékén termesztett 0. augustifoliá-
nak páros szárnyas levélkéi, mik megszárítsa, 
szár- és levéltörmelékkel, széles hüvelyes gyü
mölcseikkel (anyalevelek) keveredve kerülnek 
kereskedésbe. Az utóbbi hivatalos a magyar gyógy
szerkönyvben : 4—5 cm. hosszú, 1 cm. szóles, ki
hegyezett és egyenlőtlen alapú lándzsás, merev 
levél; halvány kékes-zöld; indiai szennának v. 
Tinevelly &.-nak nevezik. Régebben hivatalos 
volt a C. acutifolia levele is, ami kisebb, 2—3 
cm. hosszú, színe halvány sárgás-zöld v. szürkés
zöld és mivel Alexandria a főpiaca, alexandriai 
szennának nevezik. Gyakori a drogkereskedelem
ben a G. obovata is, melynek levelei 2—3 cm. 
hosszúak, felül ÍVs—2 cm. szélesek, alul elkeske
nyedő fordított tojásalakúak. Senna parva a 
kicsiny és törmelékes árú neve. A C. marylan
dica Amerikában terem s hozzánk nem is 
kerül. 
meg, S alatt keresendői 
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Hashajtó anthrachinonokat tartalmaz és 1—2 
gr.-ja f orrázat alakjában 5—6 óra múlva pépes bő 
ürüléstidéz elő. 5—10 gr.-ból készült tea drasztikus 
hatású, a erős csikarással vizes ürüléseket, terhes 
nőknél gyakran elvetélést okoz; e célra leginkább 
az ú. n. anyaleveleket használják. 

Gyógytárainkban több hivatalos készítménye 
kapható. Ilyen a St. Germain-féle hashajtó tea, 
az infusum laxativum v. aqaa laxativa Vienni-
ensis (Wiener Trank), a, mannaszörp, az electua-
rium lenitivum és a hydromel infantum (Kinder-
meth); utóbbi három kávéskanalanként gyerme
keknek jó hashajtó. 

Szennár (Senaar, Dzseziret-Sz.), szorosabb 
értelemben a Fehér- és Kék-Nilus közt Khartumig 
terjedő föld; tágabb értelemben, mint Dar-Sz., az 
egykori egyiptomi Szudánnak egy mudir kor
mányzása alatt álló tartománya, amely D.-nek 
egészen a Szobát folyóig nyúlt. Sz. nagyobbára 
magas fűvel benőtt síkság, amelyen D. felé egyes 
gránithegyek emelkednek. A folyók völgyében 
iropikus erdők vannak. A sík része nagyobbára 
Iszapföld, amelyben aranyat találhatni. A lakosok 
különböző törzsekből állanak, közüiök a fundzsi 
néger törzs 1500 körül alapította Sz. birodalmat, 
amely 1820-ig állott fenn. A régi főváros Sz., a 
Kék-Nilus mellett, mintegy 5000 lak., Khartum 
felvirágzásával lehanyatlott. 

Szennovitz (Sennovitz) Adolf, könyvkeres
kedő, szül. Eperjesen 1889 okt. 26., megh. Esz
tergomban 1909 dec. 17. Elvégezvén aközépiskolát 
szülőhelyén, Kassán könyvkereskedő lett, később 
Budapesten telepedett meg, 1905. visszavonult. 
Több száz könyvészeti cikket írt a Corvinába s 
a Magyar Könyvkereskedők Évkönyvébe; ön
állóan megjelent művei: Emicli Gusztáv (Buda
pest 1893); Pfeiffer Ferdinánd (Budapest 1899); 
Manlius János- Adalékok a magyarországi 
nyomdászat és könyvkereskedés történetéhez. — 
Fia S. Gyula pedagógiai és fényképészeti szakíró, 
1. Szeghalmi. 

Szennycímlap, nyomtatott könyvekben az első 
oldal, mely csupán a könyv fő címét tartalmazza 
s a mögötte levő tulajdonképeni címlapot piszko-
lódástól, stb. mintegy védi. L. Címlap. 

Szennyirodalom, németül Schundliteratitr, 
nem egészen határozott jelentésű és körű foga
lom. Tulajdonképen csak az olyan selejtes iro
dalmi termékek tartoznak a Sz. körébe, melyeket 
iró-mesteremberek művészi becsvágy és rend
szerint hivatottság nélkül szinte gyárilag készíte
nek, pusztán pénzért, s a kiadók is pusztán ke
lendő, jól jövedelmező árúcikknek tekintik. Tömeg
cikkónt kerülnek forgalomba, műveletlen vagy fo
gyatékos műveltségű olvasók számára; f öf ogyasz-
tói a főváros alsóbb néposztályai és a vidék 
jobbmódú, de elmaradt társadalmi rétegei. Jobbára 
legények s füzetes kiadványokként jelennek meg 
4 így könnyebben megszerezhetők ós terjeszthe
tők). A Sz. veszedelme abban rejlik, hogy egy
felől rendkívül rontja az ízlést s néha az erköl
csöt is, másfelől hogy elveszi az igazi irodalom 
termékei elől a teret s útját állja a műveltség 
terjedésének. Nem tartoznak a Sz. körébe a tehet
ségtelen műkedvelők naiv vagy értéktelen kísér
letei (ezeknek nincs közönségük), viszont már 

érintik körét az újabban fölburjánzott detektív-
regények, sőt e faj silányabb termékeit, külö
nösen a füzetes kiadványokat, már oda kell szá
mítanunk. Úgyszintén közel kerülnek a Sz. fogal
mához az erotika (1. o.) és pornográfia (1. o.) ter
mékei, köztük hivatott írók művészi alkotásai is,, 
ha a művészi cél háttérbeszorításával üzleti 
szempont kelti őket életre. A tulajdonképeni 
Sz. újabb időben örvendetesen mindjobban veszíti 
a talajt, de sajnos, főleg detektív-regények szo
rítják ki. 

Szénnyomat (pigment-nyomat), zselatinába 
ágyazott korom- (v. esetleg más festékpor) emul
ziós papíron, mely a használat előtt krómoldat
ban érzékenyítve és a másolás után meleg vízzel, 
előidézve fényképek művészi másolására szol
gál. A képek változatlanul tartósak. (L. Foto
gráfia.) 

Szennyvizek, melyek a háztartásokból (hulla
dékok), az utcákról s az ipari üzemekből eredhet
nek, a legkülönfélébb egészségre káros anyagokat 
tartalmazzák s ezért gyors ártalmatlanná tótelük 
igen fontos. Ez oly helyeken, hol bővizű s gyors 
folyású folyók haladnak el a városok mellett, az
által történik, hogy a Sz.-et, lehetőleg a város 
alatt, a folyókba bevezetik s bizonyos távolságra 
az öntisztítási folyamat következtében, mely a 
folyóvizekben végbemegy, az eredeti szennyezé
sek s fertőzések már ki sem mutathatók többé. 
Ahol ilyen gyors és bővizű folyó nincs, ott mes
terséges tisztítás szükséges. Ülepítés és szenny
fogók a szilárd alkatrészek eltávolítására, szűrő
tornyokon való szűrés, a biológiai tisztítási fo
lyamat stb. pedig a többi fertőzés ártalmatlanná 
tételére szolgálnak s a Sz.-et csak e folyamatok 
után vezetik be a folyókba. 

Szennyvizek tisztítása, 1. Csatornázás és 
Folyóvizek beszennyezése. 

Szenon (senon), 1. Krétaszisztéma. 
Szenonok (Serwnes), kelta nép Gallia Lngdu-

nensisben az Yonne mellett, főhelye Agedincum 
(ma Sens) volt. Egy részük leköltözött Itáliába 
és Umbriában telepedett le; valószínűleg ők vol
tak azok a gallok, kik Kr. e. 390. Eómát felper
zselték. Később is részt vettek Róma ellen az 
etruszkok és szamnitok háborúiban, de 295. Sen-
tinum mellett velők együtt vereséget szenvedtek 
és 283. végleg Róma alattvalói lettek; ekkor 
keletkezett területükön a Sena Gallica (Sini-
gaglia) nevű római gyarmat. 

Szénoxid (szénmonoxid, szénéleg, széngáz/ 
CO. Nyerhető, ha ZnO-t szénnel izzítunk, ha víz
gőzt vezetünk izzó szénre (vízgáz), ha széndioxidot 
izzó szénen vezetünk keresztül; szén tökéletlen 
elégésekor f ütőszerkezetekben is keletkezik (szén
gáz). Igen mérges. Belehelve a vörös vérsejtek 
hemoglobinjával egyesül s azok oxigénfelvevó 
képességét megszünteti. Színtelen, szagtalan gáz, 
nehezen cseppfolyósítható. 

Szénoxid-mérgezés, 1. Széngázmérgezés. 
Szénoxidnikkel (nikkelkarbonil, nikkelcar-

bonyl) Ni (CO)4, keletkezik, ha finom eloszlású 
fémnikkelre közönséges hőfokon CO-t vezetünk. 
60°-nál e gőzök már robbauásszerűleg elbomla
nak. A nikkelkohászatban volt e nikkelvegyület-
nek nagyobb szerepe. ' ; 

Amely szó Sx alatt nincs meg;, S alatt keresendő! 
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Szénoxidvas-vegyületek igen érdekesek. Fo 
<CO)4 és Fe (CO)5 ismeretes. Keletkeznek, lia finom 
eloszlású vasra 80°-on CO hat, vagy ha közön
séges hőfokon nyomás mellett vassal érintkezik 
A CO. (Vastartályokat a bennük komprimált vi-
lágltógáz megtámadja emiatt). 

Szénoxiklorid, karbonilklorid, foszgén (plws-
•gen) COCL. CO és klórgáz fény hatására egye
sülnek foszgénnó. Színtelen gáz, kellemetlen, foj-
tós szaggal. + 8 ° forrpontú folyadék alakjában 
kerül forgalomba. A festékipar fontos nyers
anyaga. — Sz. származókai a klórszénsav, más 
néven klórhangyasav észterei, melyek foszgén 8 a 
megfelelő alkoholból nyerhetők. Cl.CO.OE típusú 
vegyületek. 

Szénoxiszulfid, 1. Karbonilszulfid. 
Szénpala, a kőszéntelepeket kisérő agyagpala. 
Szénpálcák az elektromos ívlámpák szamara, 

melyek kissé széjjelhúzott csúcsai között képző
dik a fényes világító ív (volta-ív), ha a pálcákon 
kellő feszültségű és erősségű áramot bocsátunk 
keresztül, 1. Elektromos ív; gyártásukat 1. 
Elektromos világítás. 
^Szénpor (Mny.). Száraz kőszénbányákban a 
-zénfejtés Sz.-k^pződéssel jár. Ha a kőszén maga 
is poríós természetű, úgy a Sz. igen nagy mennyi
ségben képződhet úgy, hogy a bánya vájatai, 
közlekedő tárnái araszos Sz.-ral lehetnek fedve. 
Ily bányában a finom Sz. a levegőben is nagy 
mennyiségben lebeg és a bányában foglalatos
kodó munkások tüdejébe is nasy mennyiségben 
betódul. A Sz., ha a levegőben bizonyos százalék
arányt elér, meggyújtva éppen úgy robban, mint 
a bányalég és nagy szerencsétlenségeknek lehet 
okozója: A gyújtás helyén kezdődő robbanás 
által okozott légnyomás felkavarja a vájatok 
lalpán felhalmozódott Sz.-t, mi további és foko-
vzott inérvü robbanás okává válik. A Sz. ellen 
a legalkalmasabb védekezés a bánya okszerű 
locsolása és az erős szellőztetés. 

Szénporrobbanás (hány.), 1. Szénpor. 
Szénsav, hidrogénkarbonát, oxihangyasav, 

H,COs. A tejsav sorozat első tagja, amely tiszta 
állapotban nem ismeretes, mivel igen könnyen 
felbomlik széndioxidra és vízre. A széndioxid 
vizes oldatában e savnak jelenlétét kell föltéte
leznünk, mert az oldat savanyú kémhatású és 
benne úgy a hidrogén, mint a karbonát ki
mutatható. A Sz. sóit karbonátoknak (1. o.) neve
zik. Minthogy kétbázisú sav, úgy normális, mint 
savanyú sói ismeretesek. 

Szénsavas alumínium, 1. Aluminiumkar-
bonát. 

Szénsavas ammónium, 1. Ammoniumkar-
bonát. 

Szónsavas bárium, 1. Báriumkarbonát. 
Szénsavas cink, 1. Ginkkarbonát. 
Szénsavas ezüst, 1. Ezüstkarbonát. 
Szénsavas forrás, 1. Mofetta. 
Szénsavas fürdő, lehet természetes, ha szén

savdús ásványvízzel készítik (Borszék, Szliács, 
Balatonfüred, Tárcsa, Nauheim stb.) és mester
séges, ha közönséges fürdővízben szénsavat fej
lesztő anyagokat oldunk fel, vagy megfelelő be
rendezéssel folyékony szénsavat tartalmazó bom
bából folytonosan szénsavgázt áramoltatunk belé. 

j A szabad szénsavgáz apró buborékok alakiábaa 
borítja el a fürdőző test felületét ós bőrizgató 
hatásánál fogva megvörösíti a bőrt, kitágítja a 
hajszáledényeket, ezáltal megkönnyíti ott a vér
keringést és elősegíti az izzadmányok felszívó
dását. Ez által meleg érzést is kelt és szénsav 
mellett az ember sokkal jobban tűri el a hideg 
fürdőt; a meleg fürdő bőrizgató hatását pedig 
jelentékenyen emeli. Újabban a vérkeringési ós 
szívbajok eyógyításában jelentékeny szerepet ját
szik (nanheimi kúra). 

Szánsavas kalcium a. m. szónsavas mész. 
Szénsavas kálium, 1. Káliumkarbonát, K2C03, 

hamuzsír (1. o.). 
Szénsavas kobalt, 1. Kobaltkarbonát. 
Szénsavas légfürdök. A szénsavgáz meleg

érzést és bőrhiperaemiát keltő hatása folytán a 
szónsavas légí'ürdőkben a hőmérséklethatások 
másként érvényesülnek, mint az egyszerű lég
fürdőkben. "Vannak természetes Sz. barlangok
ban, melyekben szénsavgáz alkotja az alsóbb 
rétegeket (Torja, Pozzuoli stb.) és vannak mester
séges Sz. 

Szénsavas litium, 1. Litiumkarbonát 
Szénsavas magnézium, magnéziumkarbo

nát, MgCo3; magnéziumsók oldatából szóda 
Mg(OH), •íMgCO., bázikus karbonátot csapja ki ez 
a Magnesia álba (gyógyászat), ha vizes szusz
penziójába C02-t vezetünk MgC03 3H,0 válik ki, 
mely kristályos test, de könnyen hidrolizálódik 
s átalakul újra bázikus karbonáttá. 

Szénsavas mész, kalciumkarbonát, CaC03 a 
természetben igen elterjedten fordul elő (kalcit, 
aragonit, márvány, mészkő, kréta stb.). A legtöbb 
természetben előforduló vízben találunk savanyú 
szónsavas meszet Ca(HC03)s oldatban, melyből 
forraláskor CaC03 válik ki. L. Kazánkö. 

Szénsavas nátrium, 1. Szóda. 
Szénsavas ólom, ólomkarbonát, PbC03, a 

természetben a cerussit ásvány néven fordul 
elő. Bázikus ólomkarbonát az ólomfehér festék 
is, melyet olaj festéknek használnak nagy fedő-
képessége miatt, bár az egészségre káros, mert 
száraz pora belélegezve mérgezéseket okoz. 

Szénsavas réz, rézkarbonát, cuprikarbonát. 
A normális CuC03 nem ismeretes, csak bázikus 
karbonátok. Ilyenek a természetben előforduló 
Malachit és Lazurit nevű ásványok. 

Szénsavas stroncium, stronciunikarbonát, 
SrC03, a természetben előforduló stroncianit 
ásvány. 

Szénsavas vasoxidul, ferrokarbonát PeCO.,. 
Csak mint ásvány ismeretes, ez a sziderit, mert 
ferroklorid oldatából forró szódaoldattal lecsapott 
ferrokarbonát azonnal oxidálódik. Szénsavas víz 
oldja, mint ferrohidrokarbonátot. 

Szénsavas viz, a természet majdnem minden 
forrásvize tartalmaz C0.2-t oldva, melyet különö
sen alacsony hőfokon s nyomás mellett nagy 
mennyiségben old a víz. Gyógyhatása van. Mes
terségesen is állítanak elő Sz.-et, C02-nek bepré-
selósével, pl. ilyen a szódavíz stb. 

Szénsavfecskendő, tömlős kifolyócsővel el
látott s kocsira szerelt víztartány, amelyből a 
vizet egy acólpalackból redukciós szelepen át 
vezetett szénsav hajtja ki. Első tűztániadásra 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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alkalmas oltóeszköz. B néven szerepelnek az 
extinktőrök (1. o.) is. 

Szénsav kloridjai, 1. Szénoxiklorid. 
Szénsavmérgezés (széndioxid : C0„ gázmérge

zés) csak olyan légkörben történhetik, melyben 
20 % (térf.)-nál több a széndioxid-gáz; pl. szesz
es sörgyárak erjesztőhelyiségeiben, pincékben 
musterjedéskor, szénsavbombák exploziójánál, 
természetes szénsavgáz-ömlésekben (torjai büdös 
barlang, nápolyi kutyabarlang, célszerűtlen szén-
savasftírdőkben). A kilehelt levegő kb. 4%-ot 
tartalmaz, tehát egy óra alatt csak 19—20 litert 
lehelünk ki. Ennek halmozódását már az ablakok, 
falak természetes szellőzése is megakadályozza. 
Általában a Sz.-t nem szabad összetéveszteni az 
oxigén hiányával. A szénsavgáz határozott mé
reg, mert még fölös oxigén jelenléte esetén is, 
aminek felvételét egyáltalán nem gátolja, meg
öli az állatot. Tömény gázban az állatok csak 
pár kínos légvételt tesznek, azonnal összeesnek, 
fél perc alatt elpusztulnak; ez nem lehet fulla
dásos halál. 60—80°/„ esetén (akár 20°/0 oxigén 
mellett is) nehéz légzés, nyújtózó görcsök ós 
30—40 mp.-nyi izgalom áll be, mire teljes ön-
tadatlanság és érzéstelenség következik s a lég
zés gyengülésével lassan, csak 15—20 perc múlva 
a halál. Míg ha az izgalom után leszorítjuk az 
állat légcsövét (oxigénhiányt csinálunk), 2—3 
perc alatt megfullad. 10—15 percnyi ilyen lég
körben lélegzés után tüdövérzések, tüdővizenyő 
fejlődhetnek, különös hirtelenséggel a friss 
levegőre hozás pillanatában. Boncolásnál a vér 
élénk piros a verőerekben, jeléül annak, hogy 
elegendő oxigént vett fel. Enyhébb koncentrációk
ban a mérgezés épen igy folyik le, de elhúzódik, 
esetleg jóval szelídebb és nem halálos (elegendő 
oxigén mellett!). Mentés: friss levegő, mestersé
ges légzés. 

Szénsavsók, 1. Karbonátok. 
Szénszál, 1. Elektromos világítás-
Szénszálas lámpák, 1. Elektromos világítás. 
Szénszuboxid (szénsuboxyd) C802. tricarbon-

dioxyd, carbodicarbonyl. A maionsav anhidridja. 
(^0 3 +2H,0=CH 3 (COOH)„. Előállítható, ha ma-
lonsavból vizet vonunk el, pl, ha Pa06-tel melegít
jük. Közönséges hőmérsékleten szúrósszagú gáz, 
mely a nyálkhártyát erősen megtámadja, -|-70-on 
forr, —108°-on olvad, fajsúlya 0°-on 1-1137; 
meggyújtható. Közönséges hőmérsékleten gyor
san polimerizálódik vörösszinű amorf testté. 

Szénszulfid, 1. Szénkéneg. 
Szent, 1. Szentek-
Szenta, kisk. Somogy vm. csurgói j.-ban, 

(ii>20) 1014 magyar lak. 
Szentábrahám (Avramesti), kisk. Udvarhely 

vm. székelykeresztúri j.-ban, (1910) 629 magyar 
lak. (Tr. R.) 

Szentadorján, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, 
(í'jso) 274 magyar lak. 

Szentágota (Agnetheln, Agnita), nagyközség 
Nagy-Küküllö vm. Sz.-i j.-ban, (1910) 3858 német 
és román lak.; van megerősített ev. temploma, 
gőzmalma és szeszgyára. (Tr. R.) 

Szent ampulla, 1. Ampulla. 
Szentandrás, 1. (Svaty Onclrej ncul Váhom), 

kisk. Liptó vm. liptószentmiklósi j.-ban, doio) 

317 szlovák lak. (Cs.-Szl.)—2. Se. (Sántindrie?), 
kisk. Hunyad vm. dévai j.-ban, (1910) 906 román 
lak. (Tr. R.) — 3. Sz. (Sántandrciu). nagyk. 
Temes vm. központi j.-ban, dcio) 2736 német, 
román ós magyar lak. (Tr. R.) 

Szent András-rend, 1. András-rendek-
Szentanna (Svcitá Anna), kisk. Liptó vm. 

nómetlipcsei j.-ban, (1910) 264 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szent Anna-tó, gyönyörű fekvésű krátertó a 
Csomad kialudt vulkán kráterében Tusnád mellett 
(Csík vm.). A Nagy-Csornád hegy, amelyben a tó 
951 m. magasságban van, 1294 m. magas. A tó 
fenekén linóm tőzeg van, vize rendkívül tiszte, 
legnagyobb mélysége a közepe táján 830 m.. 
partján van a Szent Anna kápolna, ahol azelőtt 
népes búcsúkat tartottak. V. ö. Géléi József, A 
Sz. (Földrajzi Közlemények 1909. évf. 177. okU 
(Tr. R.) 

Szentantal (Svaty Antal), kisk. Hont vm. 
korponai j.-ban, (1910) 1524 szlovák és magyar 
lak. A község a Szittnya hegy (1011 m.) tövében 
fekszik s Koburg herceg nagy uradalmának köz
pontja, kinek itt kastélya és szép parkja van. 
A kastélyt gróf Koháry András 1750. építette; e 
család fl-ágának kihaltával 1826. házasság útján 
a Koburg-csaláúra szállt. Helyén már a XV. 
sz.-ban állott kisebb castellum, mely a Csábrág-
Szitnyai uradalomhoz tartozott, utóbb Illésházy 
Istváné volt és 1622. a Kohárv-család tulajdona 
lett. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szentantalfa, kisk. Zala vm. balatonfüredi 
j.-ban, (1920) 555 magyar lak. A község lakosai 
hajdan mint királyi farkas vadászok különös ki
váltságokat élveztek. 

Szent Antal kenyere, 1. Antal. 
Szent Antal tüze, az orbánc (1. o.) népié* 

neve ; de így nevezik még a krónikus anyarozs-
mérgezést is. 

Szentatyák v. egyházatyák (lat. patres eccle-
siae), a kat. egyházban azok az egyházi írók, kik 
a régibb korban éltek és életszentségük, igaz-
hitüségük folytán az egyház által ilyenekül elis
mertettek. A régibb kort a latin egyházban az 
apostolok idejéből Szt. Izidorig (636), a görög egy
házban Damaszkusi Szt. Jánosig (754) számítják. 
Ezek közül azok, akik az I. és II. sz.-ban éltek. 
apostoli atyáknak (1. o.) neveztetnek. Egyes egy
házi írókat, többet a szentatyák közül is, akik élet-
szentségük és igazhitüségük által különösen kitűn
tek, az egyház (a pápa nyilatkozata v. közzsinati 
határozat alapján) egyház-tanítóknak (doktorok
nak, doctores eccíesiae) nevezettel. Ilyenek: gö
rögök: Athanasius, Nagy Vazul, Nazianzi Ger
gely, Aranyszájú János, alexandriai és jeruzsá
lemi Cyrill, Damaszkusi János; latinok: Ambrus. 
Jeromos, Ágoston, Nagy Gergely, Hilarius, Arany-
szavu Péter, Nagy Leo, Sevillai Izidor, Damiáni 
Péter, Canterburyi Anzelm, Bernát, Aquinói Ta
más, Bonaventura, Salesi Ferenc, Liguori Alfonz. 
Azokat, akik egy sorozat alá sem esnek, egysze
rűen egyházi íróknak (ecclesiastici scriptores. 
eccíesiae scriptores) mondják. A Sz.-kal a patroló-
gia (1. 0.) foglalkozik. Munkáik összkiadásai: 
Maxima Mbliotheca veterum patrum (27 köt., 
Leiden 1677); Galandis, Bibliotheca veterum pat-
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rum (14 köt., Venezia 1765—81); Migne, Patro-
logiae cursus completus (Paris 1844 óta); Hurter, 
Sanctorurn Patruin opu8culaselecta(48köt., Inns
bruck 1868—1885) és Series altéra (6 kötet, u. o. 
1884—1892) stb. 

Szentbalázs, kisk. Somogy vin. kaposvári 
j.-ban, (1920) 532 magyar lak. 

Szentbékkálla, kisk. Zala vm. tapolczai j.-ban, 
(1920) 774 magyar lak. 

Szentbenedek (Benediug), kisk. Szolnok-Do
boka vin. dési j.-ban, (1910) 653 román és magyar 
lak. (Tr. E.) 

Szent Benedek füve (ntiv.), 1. Geum. 
Szent Bernát-hágó (San Bernardino), két 

alpi hágó neve. 1. Kagy-Sz. Wallis svájci kan
tonban a Rhone és a Dóra Baltea völgyeit köti 
osszo. 1893 óta út vezet át rajta Martignyból 
(Wallis) a Val d'Entremonton át a 2472 m. ma
gas hágóra a Val d'Aostába St. Reinyhez. A híres 
kolostorban 1817 óta meteorológiai állomás van. 
Az ókorban a kolostor mai helyétől Ny.-ra az 
ú. n. «Jupitersplan-on» pogány templom állott, 
amelynek helyére a rómaiak egy Juppiter-templo-
mdlMspittettek. Ezt Konstantinus császár lerom
boltatta és helyére keresztény kápolnát emelte
tett, de ezt a barbárok betörése romokba döntötte. 
A kápolna helyébe menthoni Szent Bernát sza-
vójai nemes 962. kolostort állított. A kolostor 
főépülete (kolostor és templom, könyvtár, tud. 
gyűjtemények, posta, távíró és telefon) a XVI. 
sz.-ból való és egy folyosó köti össze az 1898. 
épült melléképülettel. Ehhez járult 1786. a Hotel 
St.-Louis. A kolostorban utasok számára 80 ágy 
van, a nők a St.-Louis hotelbe szállnak. Az 
augustinus barátok száma 20—50, de ezeknek 
csak egy része lakik állandóan itt, a veszélyben 
forgók fölkeresésére és megmentésére kutyákkal 
mennek. Minden utast, valláskülönbség nélkül, 
szívesen ellátnak. Évente 20—22,000 ember megy 
át a hágón. Az ellátásért fizetést nem kivannak, 
kiadásaikat alapítványaik födözik. Különálló 
nagy teremben (morgue) vannak a hóviharokban 
és lavináikban talált holttestek. A hágón Augusz
tus császár óta több hadsereg is átkelt, igy Napó
leon (1800 május 15—21.) 30,000 emberrel és 
150 ágyúval. A kolostor kápolnájában van elte
metve Desaix tábornok, aki Marengónál esett el. 
V. ö. Eeinhard, Pásse u. Strassen in den Schwei-
zerAlpen (Luzern 1903); de Cugnac, Campagne 
de l'armóe de róserve en 1800 (i. köt.); Passage 
(iu grand Saint-Bernhard (Paris 1901). — 2. Kis-
Sz-, (2157 m.) a Grájusi Alpokban fekszik, az 
Isére és Dóra Baltea völgyeit köti össze Olasz
ország és Franciaország határán. Ezen a hágón 
kelt át Hannibál 218. Kr. e., amikor betört Itáliába. 
A mostani országutat 1871. készítették. A hágón 
itt is kolostor van, amelyben a Nagy-Szent Bernát 
szerzetesei laknak. 

Szentbernáthegyi kutya, 1. BernátJiegyi 
kutya. 

Szentbíbor, kisk. Vas vm. muraszombati j.-ban, 
(i9io) 592 vend lak. (Tr. SzHSz.) 

Szentborbála (azelőtt Seultourn), kisk. Toron-
túl vm. zsombolyai j.-ban, (1910) 961 német lak. 
Lakói eredetileg francia gyarmatosok voltak, kik 
azonban már teljesen elnémetesedtek. (Tr. SzHSz.) 

Szentborbás, kisközség Somogy vármegye
barcsi járásában, (1920) 386 horvát és magyar 
lakossal. 

Szent család (Santa conversazione), a keresz
tény egyházakban a boldogságos Szűz Mária a 
kisded Jézussal és Szt. Józseffel vagy Szt. Anná
val, néha Szt. Erzsébettel és Keresztelő Szt. Já
nossal is. A Sz. ábrázolásai között kiválnak : 
Leonardo da Vinci, Rafael, Giulio Romano, An
drea del Sarto és Muiillo képei. 

Szent család leányai, 1. Genovéva leányai. 
Szent csapat, 1. Szent sereg, 2. 
Szent csütörtök, 1. Csütörtök. 
Szent-Dávid-szigetek (Freeiiill-szigetek), la

katlan kis korán-szigetcsoport a Nagy-oceánban, 
az É. sz. 0-57' és a K. h. 134" alatt, 1537-ben 
fedezték föl. 

Szentdemeter (Dtimitreni), kk. Udvarhely vm. 
székelykeresztúri j.-ban, (1910) 731 magyar lak. 
(Tr. R). 

Szentdemeteri apátság, 1. Szávaszentdemeteri 
apátság. 

Szentdienes, kisk. Baranya vm. szentlőrinczi 
j.-ban, (1920) 855 magyar lak. 

Szent dolgok, 1. Egyházi vagyon. 
Szentdomonkos, kisk. Heves vm. pétervásári 

j.-ban, (1920) 605 magyar lak. 
Szenté, kisk. Nógrád vm. nógrádi j.-ban, (i9io> 

424 magyar lak. 
Széntégla, 1. Brikett. 
Szentegyház, népies elnevezése a templomnak, 
Szentegyházasíalva (VTakifa), kisk. Udvar

hely vm. udvarhelyi j.-ban, (1910) 2289 magyar 
lak. Hozzá tartozik Lobogó fürdő, ahol több for
rás fakad, melyet ivásra és fürdésre használ
nak. (Tr. R.) 

Szent éj, a karácsony, húsvét ós pünkösd előtt 
való éj, melyet régente az egyházban imádkozva 
és énekelve töltöttek el. 

Szentek (lat. Sancti), a kat. egyházban nevük 
ama megdicsőült lelkeknek, akik a földön tiszte
letben részesültek. Tágabb értelemben mindazok, 
akik a földön Istennek híven szolgáltak és iste
nes életük jutalmául a mennyei koronát elnyer
ték, akár Sz.-ké avatta őket az egyház, akár nem. 
L. Szentek tisztelete. 

Szentek egyessége (lat. communio vagy com-
municatio sanctorurn), ismeretes kifejezés az 
apostoli hitvallásból (Hiszekegy-bői), melynek a 
harmadik szakaszában ez a lűttétel fordul elő: 
«hiszek egy katolikus keresztény anyaszentegy
házat, szenteknek egyességét». A kat. egyházban 
az anyaszentegyház összes tagjainak szellemi 
egyesülése, úgy hogy az egyik tagnak lelki javai
ban a többi is részesül. Az anyaszentegyház tagjai 
háromfélék: 1. a földön élő keresztények mind, 
kik a kat. egyházhoz tartoznak és akiknek ki
tűzött életcéljuk, hogy szentek legyenek. Miután 
e cél elérése küzdéssel jár, azért a küzdő vagy 
intézkedő egyházhoz (ecclesia militans) tartoznak; 
2. a tisztítóhelyen lévő lelkek, kik szentek lesz
nek és mert a szentségért szenvednek, a szenvedő 
egyházhoz tartoznak (ecclesia patiens); 3. a szen
tek a mennyben, kik a szentséget már elérték, 
ezek teszik a győzedelmes egyházat (ecclesia, 
triumphans). E háromféle tagok egyessége nem 
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elvont, külső, terméketlen, hanem életteljes egye-
Bülés. Áll pedig a következőkben: 1. a mennybeli 
szentek tiszteletében és segítségül hivásában és 
viszont az ő érdemeik és könyörgéseik által való 
segítségadásban; 2. az imádság, alamizsna, és 
más jó cselekedetek, különösen a szentmiseáldozat 
által való segítségnyújtásban a tisztltóhelyen 
szenvedő lelkeknek; 3. az anyaszentegyház mise
áldozataiban, imádságaiban és egyéb jó cseleke
deteiben való részesülésben. Luther szerint az 
egyház a földön élő szenteknek szent csoportja v. 
gyülekezete, egy fő — Krisztus — alatt, a Szent
lélek által összegyűjtetve, egy hitben, egy érze
lemben s értelemben, különböző adományokkal, 
de azért egyetértve a szeretetben minden versen
gés és szakadás nélkül. 

Szentek kalendáriuma. Németalföldön a XI. 
.sz.-ban keletkezett jegyzéke a szentnapoknak és 
ünnepeknek, mely jegyzéket egész a reformációig 
az okmányok keltezésében használták. L. ínég 
Magyarországi szentek és boldogok. 

Szentek legendái, 1. Legenda. 
Szentek tisztelete, az a tisztelet, melyet a kat. 

•egyház a győzedelmes egyház (1. Szentek egyes-
sége) tagjai iránt tanúsít. E tisztelet nem termé
szetes, hanem természetfölötti előnyeiknek szól 
és magára Istenre esik vissza, kit szentjeiben 
•dicsőítünk. Tehát vallásos tisztelet és szemben áll 
vele a cultus supremus absolutus, mely csak Istent 
illeti meg. Tartalmára nézve nem imádás, hanem 
•egyszerű tisztelet, aminőt a földön a jó és erényes 
emberek iránt is kimutatunk. Teológiai neve cul
tus duliae, míg az Istennek tartozó tisztelet cul
tus latriae nevet visel. A szentek között különös 
tisztelet illeti a boldogságos Szűz Máriát, mint 
Istenanyát és cultus hyperduliaenek mondatik. 
Az egyház a Sz.-t nem parancsolja, mint az lidvös-
•eégre szükséges dolgot (neccessitate medii et prae-
«epti), hanem mint hasznosat ós üdvöset ajánlja 
•és tiszteletükre ünnepeket rendel (Trienti zsinat 
XXV. ülése). Mindazáltal a Sz.-t elvetni vagy el
itélni nem szabad, mert vétek volna az egyház 
szelleme ellen. A Sz. nyilvánul: 1. és különösen 
erényeik utánzásában; 2. a hozzájuk való könyör
gésben, hogy közbenjárásuk által Istennél rajtunk 
segítsenek; 3. ünnepeik megtartásában; 4. képeik 
-és ereklyéik tiszteletében (1. Képtisztelet és 
Ereklye). Az Sz.-re vonatkozó bizonyítékok fel
mennek a kereszténység legrégibb koráig. Szent 
Ignác halála után 107. csakhamar összegyűjtöt
ték vértanúságának adatait s a keresztények az ő 
•erényeinek már akkor emlékünnepet szenteltek 
halála évfordulóján; ugyanezt olvassuk szt. Poli-
kárp vértanusága történetében (164); később a IV. 
•sz.-íól kezdve az apostolok és vértanuk emlék
napját a megelőző éjeken virrasztva ünnepelték, 
sírjaik fölé oltárokat emeltek, templomokat, ká
polnákat építettek tiszteletükre, róluk nevezve 
azokat, elzarándokoltak sírjaik és templomaik
hoz, énekben és lelkes szavakban magasztalva a 
.szenteket stb. 

Szentek története, 1. Acta sanctorum és 
Leqenda. 

Szentelek (Stegersbach), kisk. Vas vm. német-
-i'ijvári j.-ban, (1920) 2821 német, horvát és magyar 
lak (Tr. A.) 

Szentelmények (lat. sacramentalia), a katoli
kus egyházban mindazok a személyek és tárgyak, 
melyeket ez Krisztustól nyert meghatalmazásánál 
fogva, a saját maga által rendelt bizonyos ima-
alakok s olykor egyéb szertartások közvetítésével 
papjai által megáld vagy megszentel. Hasonlíta
nak a szentségekhez, mert látható jellel bírnak s 
bizonyos malasztot nyújtanak, de hiányzik a 
Krisztus egyenes rendelése. A Sz. fogalma alá 
tartoznak az exorcizmus, áldások ós szentelé-
sek. Az egyház megáld/ja: a híveket a szentmise 
alkalmával, a házasfeleket, a bort, vizet (szen
teltvíz), aranyat, tömjént, mirrhát, krétát, háza
kat, a nőt a szülés után (1. Egyházkelő) stb.; 
megszenteli: a templomot, az oltárt, a kereszt
kutat, az egyházi tárgyakat, gyertyákat, hamut, 
olajat stb. A pápának fenntartott szentelések: 
az aranyrózsa és a szt. Ágnes bárányának szen
telése. A szentelések némelyikét a püspök, leg
többjét az áldozópapok végezhetik. V. ö. Reindl, 
A kat. anyaszentegyház szentelményei (1896). 

Szentelt idő a. m. szentes, tiltott v. zárt idő. 
L. Sacratum tempus 

Szentelt víz (at. aqua benedicta), a kat. egy
házban a megszentelt víz, mellyel az áldozópap 
a szentmise elején vagy végén a hiveket meg-
lűnti vagy a hivek magukat vagy otthon vagy a 
templomba való lépésükkor és távozásukkor meg
hintik. Jelenti a belső, lélekben való tisztulás 
utáni vágyat. A Sz. külön e célra készített félkör
alakú medencében (Sz.-tartó) őriztetik, melyek a 
magánlakásokban, valamint a templomokban az 
ajtó v. kapuk mellett vannak alkalmazva és ren
desen kőből készülnek. Ezen a rendes használatra 
való Sz.-en kívül, mely szükség szerint bármikor 
szentelhető, az egyház időhöz és alkalomhoz kö
tött vizszenteléseket végez. így: három király 
ünnepén a három király vizét, nagyszombaton és 
pünkösd előnapján a keresztvizet, a templomok, 
oltárok ós harangok szentelésénél az ú. n. Ger
gely-vizet. A víz szentelésekor a vízbe sót kever
nek, mely a bölcseségnek és a bűntől való tiszta
ságnak jelképe. L. még Aspersio. 

Szenteltvíztartó, 1. Szenteltvíz. 
Szentély (lat. sanctuarium), katolikus templo

moknak az a része, mely a püspök és a papok 
számára van fenntartva s melyben a főoltár áll. 
Rendszerint a templomnak apszisában és előtte 
van, orientált templomoknak tehát a keleti végé
ben ; padozata a templom padozatánál pár lépcső
vel magasabb. A Sz.-t a templom többi részétől 
rácsozat v. balusztrád választja el. 

Sz. az ókori népek templomának legbelsőbb 
osztálya (adyton), ahová laikus be nem léphetett. 
A zsidóknál legszentebb Sz.-wek nevezték a frigy-
sátor és a jeruzsálemi templom leghátulsóbb részét, 
ahová a főpap is csak az engesztelési napon lép
hetett be. 

Szentélyszékek (lat. stallumok) eredetileg a 
székesegyházakban és kolostortemplomokban a 
javadalmas papok ülőhelyei: a román-kor végéig 
falba rakott kőből faragott fülkék, a gótika 
korában magas hátú, közös mennyezettel bíró 
padok, kartámlás (misericordiás) fölcsapható ülé
sekkel. A Sz. díszítésével a középkorban és a re-
nesszánsz idején elsőrangú fafaragó és intarzia-

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő 
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művesek foglalkoztak. Pompás Sz. maradtak fönn 
Lőcsén (1. az ábrát), Bártfán, Nyírbátorban, Kör-
inöezbányán, Budán, Pécsett, Kassán stb. 

A lőcsei szentélyszéb. 

Szente-Mágócs nemzetségének oklevelesen is
mert legrégibb tagja Joakim 1145-ből. 1291-ben 
a nemzetségnek még 24 tagját említik; köztük 
Tamás boszniai püspököt, Mihály nádort, István 
pécsi kanonokot, Marán bánt, stb. 1352-ig a nem
zetségnek Sáros, Szabolcs, Szatmár és Tolna vár
megyében 36 birtoka ismeretes. V. ö. Wertner, 
Nemzetségek (II. 334—39) és Kállay Ubul, A Sz. 
nemzetségről (Turul, XVIII. 871. 

Szentendre, rend. tan. város Pest-Pilis-Solt-
Kiskún vm.-ben. aSz.-iv. Kis-Duna partján, (1920) 

5877 lak. (4281 ma
gyar, 564 német, 552 
tót és 396 szerb; hit
felekezet szerint 4611 
római kat., 454 görög 
keleti, 455 ref. és 192 
izraelita). Sz. érdekes 
régi város, mely vidé
kével együtt a XV. sz. 
első felében, Zsigmond 
és Albert királyok ide
jében nyerte szerb la
kóit. A szerbek a Duna 

mentén emelkedő hegyre építették házaikat festői 
rendetlenségben és sűrű sorokban; az alsóbb, rende
zettebb városrész újabb eredetű, élénkebb és szebb, 
legélénkebb a Dunapart. Sz. a budai görög keleti 

Révai Nagy Lexikona. XVII. TÍÖU 

Szentendre város pecsétje. 

püspöknek és a járásbíróságnak széke; van taka
rékpénztára, többféle egyesülete, vasúti és gőz-
hajóállomása, posta- és távlróhivatala és tele
fonja. A közigazgatásilag hozzá tartozó Izbék 
tőle meglehetős távolságra fekszik. Sz. környéke 
nagyrészt szőllőmlvelésből él. A város a buda-
pest— Sz.-i helyi érdekű vasút kiépítése óta vett 
újabb lendületet; budapestiek számos nyaralót 
építettek. 

Szentendrei főesperesség, 1. Budai főespe-
renség. 

Szentendrei sziget, a Duna egyik nagyobb 
szigete, mely Visegrádtól Budakalászig húzódik, 
hossza 30, szélessége 2—3 km. A sziget egészen 
lapályos, rajta 4 község van. A sziget egészen 
Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegyéhez tartozik. 

Szent ének a. m. egyházi ének (1. o.). 
Szenterzsébet (Hammersdorf, Gusterifa), 

nagyk. Szeben vm. nagyszebeni járásában, (1910) 
1741 német és román lak., kik élénk fakereske-
dést űznek. Nevezetesek őslénytani és régészeti 
leletei. 1870 júl. 4-én a falutól ÉK.-re a szélső 
háztelek és «Vorprich Weingarten» nevű szőllő 
között egy agyaggal kidöngölt 1*3 méter átmé
rőjű veremben 4 métermázsa bronzkincsre akad
tak. A töredékekből számos fegyverrész és ház
tartási eszköz, nagy vederszerű edény hallstadti 
jellegű fülekkel került elő. Fundatura nevű határ
részében is több bronzedényt találtak. (Tr. R.). 

Szent-Erzsébetfalva vagy Szentfalva, a mai 
Budapest területén, a régi Lipót-utca (most része 
a Váci-utcának) és Molnár-utca helyén, a Duna
part mentén (s nem a Gellért-hegy déli oldalán) 
feküdt. 1230 táján a domonkosok zárdája körül 
alakult. IV. Béla 1255. itt vámszedésre jogosí
totta a Nyulak-szigetének apácáit, V. István 
azonban országos vámmentességet adott Sz. lako
sainak. A XIV—XV. sz.-ban Pest ós Pilis vár
megyék e falu közelében tartották gyűléseiket. 
A XVI. sz. közepén pusztult el. V. ö. Gsánki De
zső, Sz. (Századok, 1893. 16—26. old.) 

Szenterzsébethegy, kisk. Zala vm. zalaeger
szegi j.-ban, (1920) 400 magyar lak. 

Szent Erzsébet virágocska (növ.), 1. Helian-
themum. 

Szentes, a tölgyfahajó felső építményének az 
a része, ahol a hajó féltettebb jószágait, a köte
leket, stb. tar já'í. Régi szokás szerint itt van a 
hajó védszentjének képe is elhelyezve, vagy épen 
a homlokzatra vagy az 
ajtóra festve. 

Szentes, rend. tan. 
város Csongrád várme
gyében, a Kurcza ér 
partján s a Körös régi 
árterén; újabban csi-
nosbodó s gyors fejlő
désnek induló város; 
utcái rendezettek, épü
letei közül kiválnak a 
vármegyeháza, a ma
gyaros stílű városháza, 
a díszes Petőfi-szálló a Tóth József színházzal, a 
ref. nagytemplom (1774), a díszes róm. kat. elemi 
iskola és a csinos gót ízlésű ág. ev. templom. Sz. 
a vármegye törvényhatóságának, járásbiróság-
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nak és kir. közjegyzőségnek széke; van áll. fő
gimnáziuma, községi polg. leányiskolája, értékes 
városi múzeuma (a Széchenyi-ligetben) és könyv
tára, számos egyesülete, adóhivatala, töbh pénz
intézete, több gőzmalma és téglagyára, kenyér
gyára, villamostelepe, Körös-tisza-marosi ármen-
tesitő és belvízszabályozó társulata, vasútja, 
posta- éa táviróhivatala é8 telefonállomása. 
Lakóinak száma 1850-ben 22,136 volt, 1870-ben 
27,658, (1920) 32,387, mind magyar, vallásra 
nézve 15,405 ref., 15,355 kat.; a többi megoszlik 
különböző felekezetűek közt. A lakosok túl
nyomóan földmiveléssel és állattenyésztéssel fog
lalkoznak, különösen fejlelt a baromfi (kivált 
pulyka és lúd) tenyésztés; jelentékeny a kosár
fonó háziipar és az agyagedénygyártás is. Sz. a 
múlt századokban igen sokat szenvedett ellen
ségektől, virágzásnak csakis a XIX. sz. második 
felében indult lakóinak nagy áldozatkészsége és 
erőfeszítése folytán. A iáz. melletti állandó 
tiszai hid 1903-ban épült, azonban ezt a hidat 
1919. a Szentest is megszálló román csapatok 
réSSben felrobbantották. A románoknak 1920 
márciusban történt kivonulása után a hidat ismét 
helyreállították. 

Szentes Anzelm, kat. teológus, egyházi író, 
ciszterci rendű áldozópap, szül. Szentgróton (Zala) 
1857 ápr. 7. Pappá szentelték 1880 júl. 20. Teoló
giai tanár 18.9—1889. a zirczi hittudományi in
tézetben, 1889. újoncmester és egyúttal 1894. apáti 
titkár, később perjel lett. Számos teológiai érte
kezésen kívül, melyek a Hittudományi és Böl
cseleti Folyóiratban jelentek meg, önálló müvei: 
Jézus feltámadásának valósága(Bu.ia,])est 1887); 
A keresztény hit alapforrásai (u. o. 1896, pálya-
nyertes munka) és több egyházi beszéd. 

Szentes—hódmezővásárhelyi helyi érdekű 
vasút, SzentestölHódmezővásárhelyig vezet. Ren
des nyomtávú, gőzüzemű, 34'5 km. hosszú, a 
M.Á.V. kezeli. Megnyílt 1893 okt. 22. 

Szentes idő, 1. Sacratum tempus. 
Szentesítés, 1. Törvény. 
Szenteske (Sentus), kisk. Ung vm. szobránczi 

j.-ban, daio) 308szlovák és magyar lak. (Tr.Cs.-Szl.) 
Szenteskedő a. m. bigott (1. o.). 
Szentessy Gyula, költő, szül. Nagyváradon 

1870 dec. 17., ruegh. Budapesten 1905 okt. 30. 
Tanulmányait elvégezve, a posta szolgálatába 
lépett, 1S03. elméje elborult s életét a lipótmezei 
elmegyógyító intézetben végezte. Elbeszélései, 
versei eleinte a Képes Családi Lapokban, később 
a fővárosi szépirodalmi lapokban jelentek meg, 
versei önállóan is a köv. kötetekben: A rajongó 
(1895); Kinon dalai (1896); Gyári lányok (1898); 
Válogatott költemények (1900); Rezeda (1902); 
Sz. Gy. összes költeményei (1906). Ez utóbbi elé 
Koróda Pál megírta Sz. életrajzát. 

Szent este, 1. Karácsony-est. 
Szentetornya, Puszta-Sz. és Szabadszent

tornya pusztákból alakult nagyk. Békés vm. 
orosházi j.-ban, (1920) 5506 magyar lak. 

Szent év, a kat. egyházban neve annak az esz
tendőnek, amelyre a pápa jubileumi búcsút ren
del, II. Pál (1470) óta minden 25-ik esztendőben. 
L. Jubileum. 

Szent-falat próbája, 1. Istenitéletek. 
Amely szó Sai alatt nincs 

Szentföld, 1. Palesztina. 
Szentfülöp (Filipovo), nagyk. Bács-Bodrog 

vm. hódsági j.-ban, (1910) 3881 német és magyar 
lak. (Tr. SzHSz.) 

Szentgál, nagyk, Veszprém vm. veszprémi 
j.-ban, ii92o) 4185 magyar és német lak., telefon
állomással. Lakosai hajdan mint királyi vadászok 
szolgáltak (Sz.-i királyi vadászok) és mint ilye
nek helyi nemességgel bírtak, 

Szentgáloskér, kisk. Somogy vm. igali j.-ban, 
(1920) 1230 magyar lak. 

Szent-Gály Gyula, zeneszerző, szül. Szegeden 
18 3 jan. 17. Az Országos Zeneakadémián Köss-
ler János növendéke volt. 1893-ban a kecskeméti 
zeneiskolát szervezte, 1909. amiskolczi zeneiskola 
igazgatója lett. írt számos kart, dalt, zongora- és 
hegedűdarabot. Színpadi müvei: Az egri lány 
gyűrűje (Budapest, Magyar Színház 1906); Helyre-
asszony (Budapest, Király Színház 1907, Kada 
Elek színműve.) írt több pedagógiai, elméleti mű
vet és cikkeket szaklapokba. 

Szentgerieze (Gálajeni), kisk. Maros-Torda 
vm. marosi alsó j.-ban, (1910) 1369 magyar lak. 
(Tr. R.) 

Szentgotthárd, csinos fejlődő nagyk. Vas vm. 
Sz.-i j.-ban, a Lapincsnak a Rábába való ömlése 
mellett, (1920) 3054 magyar és német lak., a járási 
szolgabírói hivatal és járásbíróság széke, vari 
állami főgimnáziuma, két takarékpénztára, köz-
jegyzősége, dohánygyára, óragyára és selyem
fonója, élénk fakereskedése. 1183-ban III. Béla 
király itt a ciszterci rend számára apátságot 
alapított, a mostani apátsági templom a réginek 
helyén 1748—64. épült, ebben őrzik szent Vince 
ereklyéit s ebben vannak Dorfmeisternek a Sz.-i 
csatát ábrázoló falfestményei. III. Károly 1734. 
az osztrák heiligenkreutzi apátsággal egyesítette 
a Sz.-i apátságot, míg 1877. a zirczi apátsághoz 
csatolták. Sz.-hoz közel, a nagyfalvi határban 
1664 aug. 1. Montecuccoli császári vezér győzel
met aratott Köprili Ahmed török nagyvezéren, 
aki 16,000 harcost vesztett s lőszerei nagy ré
szét, s az ütközet után Vasvárig vonult vissza, 
hol Renningerrel, a táborában levő császári kö
vettel azonnal alkudozásba ereszkedett s aug. 10. 
nagy sietséggel megkötötte a békét, melyet aztán 
egy hónap múlva Lipót császár meg is erősített 
(vasvári béke). Ez a gyalázatos béke volt egyik 
oka a Wesselényi-féle összeesküvésnek. 

Szent-Gotthard, 1. hegység Wallis, Uri, Grau-
bünden és Tessin svájci kantonokban. Az Alpok 
belső üledékes vonulatába tartozik, bár kőzetei 
a nagy nyomások következtében átkristályosod
tak. Ny.DNy.—K.ÉK. irányú, 32—48 km. hosszú, 
10—12 km. széles, mintegy 440 km8 területű 
hegytömeg, főbb völgyei a következők: Felső 
Rhőne.Furka, Urseren, ValTavetsch, ValMedels, 
Tessin. Átlag 2000-2600 m.-ig emelkedik, az 
egész Alpoknak középpontja, a Sz. hágó két részre 
osztja: a Ny.-i magasabb és több glecsere van, 
csúcsai: Pizzo Rotondo (3197 m.), Lucendro (2959 
m.), É.-i részén a Mutthorn (3103 m.), legnagyob
bak a Wyttenwasser-, Mutten- és Geren-glecse-
rek. A K.-i rész sziklásabb és szaggatottabb, 
csúcsai: a Monté Prosa (2738 in.), a széles kilátást 
nyújtó Pizzo Centrale (3003 m.) és aBadus (2931 
meg, 8 alatt keresendő! g3» 
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m.). A Sz. körül vannak az Alpok igen fontos 
hegységei, a Simplon-hágó felé nyúló részén van 
az Ofenhorn (3242 m.) és a Monté Leone (3565 m.). 
Tavai kicsinyek és sekélyek. A hegység nagyob-
bára gránitból, gnájszból és csillámpalából áll, 
É.-i és D.-i szegélyén dolomit és szürke pala van, 
ásványokban gazdag, növényzete azonban szegé
nyes. — 2. Sz.-hágó, amelyről a hegység is el van 
nevezve, az egyedüli hely, ahol két, egymás irá
nyára merőleges völgyrendszer metszi egymást, 
a Rhone, Rajna, Reuss, Ticino völgyei találkoz
nak itt. Mindamellett csak a XIII. sz.-ban kezd
tek rajta át közlekedni. A XIV—XVI, sz.-ban 
már hadseregek útjául is szolgált. 1799 szept. 25. 
és 26. heves harcok folytak itt a Lecourbe veze
tése alatt álló franciák és Szuvarov orosz hadai 
közt, 1820—30. üri és Tessin kantonok építették 
meg a hágó országútját (Plüelentől Bellinzonáig 
(125 km.). Nyáron az utazás rajta semmi veszély-
lyel sem jár, de télen a hóviharok és lavinák 
nagy veszéllyel fenyegetik az utast A postako
csik 1882 előtt évente 60—70,000 utast szállítot
ták rajta, a Gotthard-vasút (1. o.) megnyitása óta 
azonban a személyközlekedés nagyon megcsap
pant. A Sz. hágón átvezető út védelmére Svájc 
1889-től megállapított terv szerint erődítéseket 
épített, különösen az Urseren völgy minden be
járójánál, amely a legfontosabb. Ilyen erődítmé
nyek : Pondo del Bosco (1300 m.), Mottó Bartola 
(1557 m.) a Tessin völgyből jövő út és alagút 
védelmére. Ugyancsak erődítések védik az Ober-
alp- ós Purka-hágók útjait is. V. ö. Spitteler, Der 
Gotthard (Frauenfeld 1897). 

Szentgotthard-vasút, 1. Gottliard-vasút. 
Szentgróti Fülöp (de S. Gerolclo), 1300—22. 

Csák Máté hive s az 1309-iki országgyűlésen 
képviselője. Fiai közül Miklós 1346. egri pré
post, László 1346. segösdi (Somogy) ispán, egy
szersmind udvari vitéz. Birtokaik Szentgróton és 
környékén voltak. 

Szentgyörgy (Sanct-Georgen, Sváty Jur), 
rend. tan. város Pozsony vm.-ben, a Kis-Kárpátok 
tövében, (1910) 292 házzal és 3458 szlovák, német 
és magyar lak. A várost még jobbára kőfalak és 
tornyok veszik körül; régi gót stilü templomá
ban a Szentgyörgyi grófok síremlékei ós régi 
oltárok vannak; van kegyesrendi gimnáziuma, 
vasútja, telefonállomása. Lakói jó bort termel
nek. Közelében az erdő sűrűjében egy régi vár 
(Pehérkő) romjai vannak; e vár a hajdan hatal
mas Bazini és Szentgyörgyi grófoké volt. A vá
roson kívül kis fürdő van, melynek vize hideg 
kénes-égvényes. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szent-György-ág, a Duna torkolatának déli 
ága. L. Duna. 

Szentgyörgybogár (kis csereboga); vörös 
cserebogár, állat), a Bhizotrogus Latr. nembe tar
tozó JRh. assimilis Hbst. népies neve. A 15—17 
mm. bogár a cserebogárhoz hasonló, de világosabb 
barna szinü. Ha nagyon elszaporodik, a gabona
félék kalászában érzékeny kárt okoz. Fejlődése 
egy éves. Pajorja leginkább a füvek gyökérzeté
nek elrágásával kártékony. 

Szent György Czéh, magyar amatörök és gyűj
tők egyesülete, Budapesten 1909. gr. Andrássy 
Gyula elnöklete alatt alakult meg, régiségekből 

ós modern műtárgyakból időnkint kiállításokat 
ós aukciókat (művészeti árveréseket), tagjai szá
mára magán és nyilvános gyűjtemények, kivá
lóbb műemlékek tanulmányozása végett művé
szeti sétákat rendez, művészeti dolgokban szak
véleménnyel (expertise) szolgál, tagilletmények
nek mülapokat ad ki s kiadja «A Gyüjtő» c. folyó
iratot, általában a gyUjtók kulturális munkájának 
helyes irányítására törekszik. Jelvénye Kolozs
vári Márton és György prágai szent György szob
rát ábrázolja, innen az egyesület neve. Ügyvezető 
igazgatója: dr. Siklósy László. 

Szent György gomba (nflv.), részint a gelyva-
gomba (1. 0.), részint a kucsmagomba (1. o.) népies 
neve. 

Szentgyörgyhegy, a Balaton É.-i partján, Ta-
polcza közelében teljesen szabadon emelkedő leg
hatalmasabb bazaltkúp (415 m.), mely 40—60 ni. 
magas bazaltoszlopairól nevezetes. 

Szentgyörgyi, 1. Cecília, Péter leánya, Boz-
gonyi István temesi comes felesége Zsigmond 
király idejében. 1428-ban Galambócz vára ost
roma alkalmával a Dunán egy hadihajóról 
sikeresen harcolt a török hajókkal s hajójá
ról ágyúkkal lövette a várat, miről a király egy 
1434. évi oklevélben maga tanúskodik. Monda 
szerint a királyt ő mentette meg s hajójára 
vette föl. Erről szól Arany János szép balladája, 
Rozgonyiné. 

2. Sz. János, erdélyi vajda, voltaképen Bazini 
és Sz. Gróf János, kit Mátyás király rendsze
rint egyszerűen csak Gróf'(comes) Jónosnak ne
vezett. A Mátyás király ós Frigyes császár közti 
küzdelemben 1459. ő is, mint atyja, a császárral 
szövetkezett, de utóbb Mátyás királyhoz pártolt, 
aki az 1460-as évek elején Erdély vajdájává 
tette. 1467-ben Mátyás király Erdélyre is kiter
jesztette a királyi kincstári adót (tributum flsci 
regalis) és a koronavámot (vectigal coronae), mely 
közelégületlenség forrása lett az új adó alá esen
dők között. Sz.-t akarták királlyá tenni a lázon
gók, kik ideiglenes kormányt is szerveztek az or
szág főuraiból s ezeknek 1467 aug. 18. fegyveres 
oltalmat esküdtek. Mátyás ennek hirét véve, 8000 
lovas és 4000 gyalog élén köztük termett s a lá
zongók «mintha tüzes mennykő csapott volna 
közéjük — írja Ranzanus — szétszaladtakx, szid
ván a vajdát, hogy ily bajba keverte őket. Ékkor 
a királyjelölt Sz. hirtelen elszánással meglepő 
lépésre határozta el magát. Bünbánólag bo
rult le kíséretével együtt a király előtt, bizva en
nek nagylelkűségében és politikai belátásában. 
Sz. ezzel elárulta pártját, de megmentette a maga 
életét. Vajdai méltóságát azonban elvesztette. L. 
Bazini. 

Szentgyörgyi, 1. István, szinész, szül. Diós
jenőn 1842. A kolozsvári Nemzeti Színház jeles 
művésze ; 1911 óta örökös tagja. Mint jellemszi-
nész a legjobbak egyike, előadása épen olyan 
igaz, amilyen magyaros és népies. Főbb szerepei: 
Kont, Zsiga cigány, Tiborc, Zajtay István stb. 

2. Sz. István, szobrász, szül. 1881 jun. 20. Béga-
szentgyörgyön (Torontál m.). Előbb fafaragó volt, 
aztán Mátraihoz került az Iparm üvészeti Iskolába, 
végre Brüsszelben Van der Stappen-nek lett ta
nítványa. 1905-ben állított ki először a Mücsar-

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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nokban egy képmást és egy plakettet. 1908-I>aii 
Panasz c. nöi alakjára (Szépművészeti Múzeum) 
megkapta a Rökk Szilárd-dijat, Kígyóbűvölő c. 
szobráért pedig Brüsszelben 1910. nagy bronz
érmet, 1911. Budapesten a Lipótvárosi Kaszinó 
diját, 1919. a téli tárlat kis aranyérmét, 1921. a 
Kisfaludy-Társaság Greguss-diját kapta. 1924 óta 
mintázást tanít a Képzőművészet Főiskolán. Tagja 
ii Szinyei Morse Pál Társaságnak. Bronzszobro
kon kívül egy sor emlékérmet és plakettet is 
mintázott. V. ö. Művészet, 1909. 

Szentgyörgyi grófok, 1. Bazini és Szent-
yyörgyi. 

Szent-György-lobogó, 1. Kereszt. 
Szentgyörgynapja, Magyarországon ápr. 24. 

Szt. György vértanú ünnepe. Előestéjén kezdenek 
S órakor harangozni Űrangyalára a kat. templo
mokban. Sz.-n szokták szerződtetni vidéken a házi 
és gazdasági alkalmazottakat. 

Szent-György-rend, 1. György-rendek. 
Szent-György-tallér, 1. Györgytallér. 
Szentgyörgy új telep (Nesiych,Neustift), kisk. 

Pozsony vm. szenezij.-ban, (1910) 402 szlovák lak. 
j£r. Cs.-Szl.) 

Szentgyörgyválya (Valea - Sángeorgitilui), 
kisk. Hunyad vm. hátszegi j.-ban, (1910) 622 ro
mán lak. (Tr. R.) 

Szentgyörgyvár, kisk. Zala vm. keszthelyi 
j.-ban, (1920) 765 magyar lak. 

Szentgyörgy vára. Keszthelytől nyugatra a 
Zala mellett mocsaras helyen állott, azért nevez
ték el másként Békavár-ntik. Eredetileg a Mar-
czaly-családé, Mátyás király korában egy ideig 
Svainpek nevű németé volt, ki 1476. hűtlenül 
Frigyes császárhoz pártolván, e miatt 6z.-t el
vesztette. Ezután a Báthory-családé lett. 

Szentgvörgy virága (n«v.), 1. Primula-
Szentgyörgyvölgy, kisk. Zala vm. alsólendvai 

j.-ban, (1920) 1124 magyar lak. 
Szent háború, a mohamedánoknál, 1. Dzsihád. 
Szent háborúk az ókori görög történetben a 

delphibeli Apollon-szentély védelmére az Amfik-
tionok (1. o.) szövetsége alapján vívott küzdelmek 
betörő szomszéd népek ellen. Az első Sz.-t Athén 
és Kleisthenes, Szikion kényura, vívta Kr. e. 
600—590. Krisa városa ellen, mely zarándoko
kat fosztogatott; el is pusztították e várost és a 
győzelem emlékére felújították a pithói játéko
kat. A második Sz.-t Kr. e. 355—346. Delphi vé
delmének ürügye alatt a thébaiak indították Pho-
kis leigázása végett, melyet határsértéssel vá
doltak. De Phokis oly szívósan védte magát és 
az Apolló-templom kincseinek kifosztásával oly 
gazdag pénzforráshoz jutott, hogy esak a Thébá-
val szövetkező II. Fülöp makedón király tudta 
legyőzni. A harmadik Sz.-t (Kr. e. 339—338) az 
Amfiktionok megbízásából ismét II. Fülöp indí
totta a szentélyt megsértő Amíiesza város ellen, 
melyet elpusztított. 

Szentbáromság (lat. Trinitas, háromság), a, 
kereszténységnek fő és alaptana, a keresztény hit 
középpontja, hogy Isten háromszemélyű, vagyis az 
osztatlan és oszthatatlan isteni lényben három 
személy van: Atya, Fiú és Szentlélek. A három 
isteni személy, mint ilyen, egymástól különböző, 
de lényegében egy, egymáshoz tökéletesen ha

sonló s mivel mind a három személy ugyanaz az 
oszthatatlan egy isteni lény, a három személy 
esak egy Isten. A benső viszony, amelyben a há
rom isteni személy egymáshoz áll, ez: az Atya 
öröktől fogva önmagától való, a Fiú öröktől fogva 
az Atyától születik, a Szentlélek öröktől fogva az 
Atyától és Fiútól származik. A három isteni sze
mély kifelé elválaszthatatlan közösségben műkö
dik. Mindamellett az egyes isteni személyeknek 
kiválóan némely isteni müvek tulajdoníttatnak és 
pedig az Atyának a teremtés, a Fiúnak a meg
váltás, a Szentléleknek a megszenteléa A Sz. 
felfoghatatlan titok, melyet csakis azon az alapon 
fogadunk el, mert Jézus Krisztus, Isten fia jelen
tette ki. A Sz.-ról szóló tan az egyházban kezdet
től fogva fennállott. Bizonyítják ezt az apostoli 
időktől állandóan szokásos keresztvetés, a kereszt-
ségnek a három személy nevében való kiszolgál
tatása, az istendicsőítő imazáradók, doxológia 
(1. o.), a szent atyák egyhangú bizonyságtétele, 
különösen azoké, kik az első és második század
ban éltek, végül az antitrinitáriusok tévtanának 
ünnepélyes kárhoztatása és a különféle hitvallá
sok (apostoli niceai, nieea-konstantinápolyi, leg
világosabban az Athanasius-fóle hitvallás és a 
IV. lateráni zsinat). 

Az ős egyházban volt már szentlélek-ostromló 
felekezet, az ú. n. macedonianusoké. A név Ma-
eedonius konstantinápolyi püspöktől származik, 
ki előbb Arius (1. o.) tanához csatlakozott, majd 
Arius elvét a Szentlélekről szóló tanra is átvivén, 
azt vitatta, hogy a Szentlélek alacsonyabb méltó
ságú, mint az Atya és Fiú, szolgájuk nekik, ha
sonló az angyalokhoz éa teremtmény. E tanhoz 
csakhamar hozzászegődtek jobbára mindazok a 
félariánus püspökök, kiket az ellentábor püspök
ségüktől megfosztott. Minthogy a tévtan vezérei 
között nem egy találkozott, ki erkölcsi tekintet
ben kifogástalanul élt: a felekezet Konstantiná
polyban, Trákiában, Bitiniában és a közel vidé
keken jelentékeny kiterjedésre tett szert. Macedo-
nius tévelyei ellen 381. tartatott az első konstanti
nápolyi közzsinat, mely azt kárhoztatta s a niceai 
hitvallást megerősítette. Macedonius követőit 
Theodosins császár száműzetéssel s más fenyítés
sel büntette. 

Szentháromság (Troifa), kisk. Maros-Torda 
vm. marosi alsó j.-ban, (1910) 1245 magyar lak. 
(Tr. R.) 

Szentháromság-rendek, 1. Trinitáriusok. 
Szentháromság ünnepe (lat. Festnm SS. Tri-

nitatis), a kat. egyházban a háromszemélyű egy 
Isten tiszteletére rendelt külön ünnep, mely a pün
kösd után való első vasárnapon tartatik meg. A 
keleti egyház ez ünnepet nem ismeri. 

Szent Háromság virágja, 1. Árvácska-
Szent helyek (olaszul liioghi santi), a keresz

tény egyházakban a Jézus Krisztus által meg
szentelt helyek a szentföldön, amelyek között leg
nevezetesebb a szent sír. — A pogányság emie
keinek kiirtását és a kereszténység megerősítés 
sét célzó Árpádkori törvényeink (különösen Szt. 
László decr. I. 22.) kivált a források, kövek és fák 
mellett való áldozást tiltják szigorúan. A hegyek 
ilynemű kultuszára csak következtetni lehet rész
ben mindabból, amit Ipolyi Magyar myth. 4" 9. 

Amely szó 8« alatt nincs meg, 8 alatt keresendői 
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s köv. old. e címen egybehoz, de még egyebekből 
is, amikre nézve 1. Hegy-kidtusz. 

Szent hét vagy nagyhét: a húsvétot meg
előző hét. 

Szenthubert (Senthubert), kisk. Torontál vm. 
zsombolyai j.-ban, (íoio) 1497 német és magyar 
lak. (Tr. SzHSz.) 

Szent-Hubertus-rend, 1. Hubertus-rend. 
Szent Hja, a Kaukázus egy csúcsa, 1. Bes-

Barmak. 
Szentilona (Sentilona), kisk. Zala vm. Csák

tornyái j.-ban, (Í9ÍO) 478 horvát és magyar lak. 
(Tr. SzHSz.) 

Szent-Ilona (St.-E.elen a), vulkáni eredetű, 
magánosan álló sziget az Atlanti óceánban a D.-i 
ez. 15° 55' és a Ny. h. 5° 42' alatt. Területe 122 
kmJ, s lakóinak száma kb. 4000. Éghajlata enyhe 

' és egészséges, az eső csak március ós április 
hónapokban esik bőven. Eredeti flórája, amelyet 
az európai növényfajok csaknem egészen kiszo
rítottak helyükből, egészen szigeti flóra volt. A 
földmüvelés a belső részekben a legintenzivebb. 
Egykor Sz. az Afrikát megkerülő hajóknak fon
tos állomása volt, de e jelentősége a Szuezi-csa-
torna megnyitása óta erősen megcsökkent. Fő
helye Jamestown, a St.-James-öbölnél, mintegy 
2500 lak. Közelében van I. Napóleonnak most 
üresen álló sírja és egy magaslaton egy erősség. 
Sz.-t 1502 máj. 22. Joao de Noza portugál hajós 
fedezte fel; a portugálok birtokba vették; tőlük 
1645. a hollandok ragadták el. Ezeknek 1657. az 
angol keletindiai társaság a Jóreménység-f okát 
adta a szigetért cserébe. Az angolok 1660. alapí
tották rajta az első állandó telepet és 1673. épí
tették a St.-James erősséget. Sz., illetőleg a 460 
m.-nyi magasban fekvő Longwood volt 1815—21. 
I. Napóleon száműzetésének helye, ott halt meg 
1821 máj. 21. Hamvait 1840. Franciaországba 
szállítottak. A délafrikai háború alkalmával oda
vitték az angolok búr foglyaikat, közöttük Cronje 
tábornokot is. 

Szent Ilona asszony füve (nOv.), 1. Lysimachia. 
Szent Ilona füve (nőv.), 1. Gentiana. 
Szent Ilona tüze v. EliástUze, 1. Elmo tüze. 
Szentimentalizmus. Az irodalomban, művé

szetben azt az irányt mondjuk Sz.-nak, amely a 
lelki életnek ellágyulását, az érzelmekben való 
feloldását becsüli a legtöbbre és ennek következ
tében folyton azt állítja elénk, hogy az élmé
nyekre milyen érzelmekkel reagál az egyén. A 
«szentimentáli8» szó először L. Rterne angol író
nál (Sentimental Journey, 1767) fordul elő s ő 
tekinthető ez irány kezdeményezőjének. 

Szentimrefalva (azelőtt Sárosd), kisk. Zala 
vm. sümegi j.-ban, (1920) 537 magyar lak. 

Szentimrei csata. 1442 március elején Mezid 
bég, Murád szultán hadvezére Erdélybe tört túl
nyomóan lovasságból álló nagy sereggel, mely 
dús zsákmánnyal megrakodva, már kifelé igye
kezett az országból, midőn Hunyadi János és 
Lépes György, az erdélyi püspök, Maros-Szent-
Imre mellett (Alsó-Fehér vm.) útját akarta állani. 
Márc. 18-án ment végbe a Sz., melyben a törökök 
fényes diadalt arattak. Lépes püspököt összevag
dalták, s maga Hunyadi is csak nagynehezen 
tudta magát keresztülvágni Gyulafehérvárra. 

Szent-Imre-kollégium, a kat. főiskolai inter
nátus egyesület intézménye Budapesten. Hiva
tása : otthont adni a vidékről a fővárosba tanulni 
jövő ifjúságnak. Két ilyen kollégium van a fővá
rosban ; az egyik Budán, a Horthy Miklós-úton, 
a másik a Ráday-utcában. 

Szent-Imre-kör, a budapesti kat. egyetemi 
hallgatók egyesülete, 1888. alapíttatott. Célja a 
kat. irányú elméleti és gyakorlati önképzés, a 
tagok szellemi és anyagi jólétének előmozdítása 
és társas érintkezés. Célja előmozdítására szol
gálnak a hetenkint tartott felolvasások és a ke
belében alakult szakosztályok. 

Szentírás, 1. Biblia. 
Szentirás-magyarázat, 1. Exegezis és Bibliai 

tudományok. 
Szentiréne vagy Szenterenye, város a régi 

szávaparti Sirmium egy részén épült Száva-Szt. 
Demeter, ma Mitrovica (Szerem) városa mellett. 
1247 után a szerémi püspök ide tette át szék
helyét. 

Szentirmay Elemér, polgári nevén vadosfai 
és zsidi Németh János, dalköltő és író, szül. 
Horpácson (Sopron vm.'), 1836 nov. 9.,megh. Buda
pesten 1908 okt. 3. Gazdálkodó, szolgabíró, majd 
biztosítási hivatalnok volt. írt színdarabokat, 
novellákat, értekezéseket. Tevékeny részt vett a 
magyar művészeti életben. Nevét példátlanul nép
szerűvé népdalai tették. A legismertebbek: Csak 
egy szép lány van a világon...; Ne menj el, 
maradj itt...; Plevna-nóta; Húzzad cigány; 
Be szomorú ez az élet; Szálldogál a fecske: 
Fehér galamb ; Is, is, is. Zenét írt a következő 
népszínművekhez: Nótás Kata; Öregbéres; Éj
jel az erdőn; Falu rossza ; Sárga csikó; Ingyen
élők ; Piros bugyelláris. 

Szent István, 1. István (uralkodók, 1.). 
Szentistván, nagyk. Borsod vm. mezőkövesdi 

j.-ban, (1920) 3879 magyar lak. 
Szent István Akadémia. 1916-ban alakult a 

Szent István-társulat Tudományos és irodalmi 
osztályából. Célja a tudományok müvelése, kat. 
szellemű irodalmi müvek kiadása. Négy osztálya 
van: I. Teológia, filozófia. II. Történelem, jog
tudomány. III. Nyelvészet, irodalomtörténet, pae-
dagogia, szépirodalom. IV. Mathematika és ter
mészettudományok. Az Akadémia élén az elnök, 
elnökhelyettes és főtitkár, az osztályok élén az 
osztály elnök és titkár állanak. Minden osztály 
legalább kéthavonkint felolvasó ülést tart. A 
tagok száma összesen 177-ben van megállapítva. 
A Sz. vagyonát külön igazgatóság kezeli, amely
ben a Szent István-társulat is képviselve van. Az 
akadémia első elnökéül Giesstcein Sándort vá
lasztották; főtitkár Bemer János egyetemi tanár 
lett. 1921-ben Gie3swein Sándor lemondása után 
sv. Apponyi Albertet választották elnökül, elnök
helyettesnek Székely István egyetemi tanárt. A 
Sz. elnöke hivatalból tagja a székesfőváros törv. 
bizottságának. 

Szentistvánbaksa, kisk. Abauj-Torna vm. 
gönczi j.-ban, (1910) 584 magyar lak. 

Szent István-díj, a magyar lóversenyek egyik 
főfutasa, melyet a Magyar Lovaregylet 1889. ala
pított és azóta, egy háborús év kivételével, min
den éy augusztus 20-án Szent István napján le-

ieg, 19 alatt keresendői Amely szó S« alatt nincs m 
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futtat Budapesten, illetőleg: néhány év óta Ala-
gon. A verseny távolsága 1800 méter, díja a mai 
viszonyok közt változó, hároméves és idősebb 
lovak vehetnek benne részt és a terhek a rész-
"vovők addigi nyereményei szerint igazodnak. 
Eredeti kiírásában a verseny teherelosztása külö
nösen a másodrendű (handicapklasszisú) lovak
nak kedvezett, de újabban a feltételeket meg
változtatták, úgy ho?y most rendszerint a leg
jobb ló győz benne. Híres versenyek voltak azok, 
amelyeket Eltoli (1895), Tokió (1897), Zászlós 
(1899) nyertek meg, de leghíresebb mégis az volt, 
amelyben Tokiót (1896) megverte saját istálló-
társa, Ignácz. 

Szentistvánfalva (Popudiny), kisk. Nyitra 
-\m. szakolczai j.-ban, (1910) 392 szlovák lak. (Tr. 
•Cs.-Szl.) 

Szent István jobbja, 1. Szent jobb. 
Szentistvánkút (Hasprunka), nagyk. Pozsony 

-vm. malaczkai j.-ban, (i9io) 1701 szlovák lak. (Tr. 
•Cs.-Szl.) 

Szentistvánlak, kisk. Zala vm. alsólendvai 
j.-ban, (i9io) 154 magyar lak. (Tr. SzHSz.) 

fezentistvánpatak (Závode), kisk. Trencsén 
vm. zsolnai j.-ban, (1910) 1119 szlovák lak. (Tr. 
•Cs.-Szl.) 

Szent István-rend, m. kir. érdemrend, melyet 
Mária Terézia fiának, József főhercegnek római 
királlyá történt koronázása napján, 1764 május 
5-éh alapított, Magyarország első királyának 
nevére. Az 1764 máj. 6. kelt alapszabályzat a 
rend tagjainak számát 100-ban határozta meg 
három osztályban, ú. m. 20 nagy keresztes, 30 pa-
Tancsnok, 50 kiskeresztes, mely számba azonban 
az egyházi tagok befoglalva nincsenek. A nagy
keresztet csak olyanok nyerhetik, kik negyed
íziglen! ősiségét tudnak kimutatni. Azonban ki
vételes esetekben e szabályoktól eltekinthetnek; 
hasonló szabály áll fenn a parancsnoki keresztre 
nézve is, mig a kiskeresztet általán nemesek 
nyerhetik, jóllehet iljabb időben polgári szárma
zásúak is kapják ez utóbbit. A nagykereszt tu
lajdonosai a belső titkos tanácsosi címre tarthat
nak igényt, a parancsnoki kereszttel a grófi v. 
bárói, a kiskereszttel a bárói rangot kérelmez
heti a tulajdonos, 1884 júl. 18. óta azonban e 
Tangemelés fel van függesztve. A rend ünnepe 
aug. 20. van, nagymestere az uralkodó. Jelvénye 
mind a három osztálynál egyforma, csak nagy
ságban különböző: aranyszegélyű, sötétzöld zo
máncos kereszt, formája mint a Mária-Terézia
rendé, fölötte a magyar királyi korona. A kereszt 
középpajzsa kerek, vörös zománcos, benne koro
nás zöld hármas halmon a fehér kettős kereszt, 
jobbról M(aria) T(eresia) aranyban. A középpaj
zsot aranyszegélyű karikagyűrű fogja körül, 
benne: Publicum Meritorum Praemium. Hátlap
ján tölgykoszorú, ezen belül fehér alapon S(anc)to 
St(ephano) R(eg)i Ap(ostolico) arany betűk. Sza
lagja sötétzöld, bíborvörös középcsíkkal, széles
sége az I. osztálynál 10 cm., a II-iknál 5, a Ill-ik-
nál 3'75 cm. A jelvényt az I. osztály jobb vállán 
át baloldalon, a II. nyakban, a III. gomblyukban 
hordja. Az egyházi rendű nagykeresztesek a jel
vényt nyakukban hordják. Csillaga ezüstből való, 
gyémántozott, rajta fehér, zöld tölgykoszorúval 

Szent István-Társulat 

ékített karikagyűrű, ezen belül vörös alapon a 
kereszten leírt hármas halom, kereszt és betűk. 
A nagykeresztesek ünnepélyes alkalommal a jel
vényt arany nyakláncon viselik, mely váltakozva 
a következő tagokból áll: SS (Sanctus Stepha-
nus), M T (Maria Teresia) és a magyar korona, 
az első monogramm 13, a második 12, a korona 
25-ször fordul elő a láncban, melynek közép
tagja, melyen a jelvény függ, repülő arany pa
csirta, körülötte Stringit Amore feliratú szalag, 
melyet lombdlszítmény vesz körül. A rend jelvé
nyeit a nagymesteren és a trónörökösön kívül a 
többi rendtag csak külön engedély mellett ékít
heti drágakövekkel. A rendnek külön öltözete 
van, vörös bársonyruha, zöld bársonymente, 
karmazsinvörös tafotával bélelve és hermelinnel 
szegélyezve. Kalapja vörös bársony, forgója vö
rös-zöldre zománcolva, kócsagtollal ékítve. Az 
I. osztály kalapjára és mentéjére tölgy lombok, a 
II. és III. osztályéra két, egy széles és egy kes
keny szél van hímezve. A világháború alatt 1918. 
a Szt. István-rendhez is hadiékítmény járult. : 

Szent István-Társulat, a magyarországi ka
tolikusok legrégibb irodalmi intézménye. Poga-
rasy Mihály nagyváradi kanonok, később erdélyi 
püspök vetette föl 1842. a tervet egy kat. szel
lemű irodalom művelésével foglalkozó országos 
társulat létesítésére. 1847-ben alakult meg az új 
intézmény Jó és olcsó könyvkiadótársulat címen 
s első kiadványa az 1848. évre szóló Keresztény 
naptár volt. Első igazgató elnöke Fogarasy, al
igazgatója Somoyyi Károly lett; 1848. megválasz
tották elnöknek gr. Károlyi Istvánt, másodelnök
nek gr. Cziráky Jánost. Első kiadványai a nép 
szellemi szükségletének kielégítésére irányultak, 
evégből indították meg a Kat. Néplapot is. Mű
ködését a szabadságharc félbeszakította. 1850-ben 
ismét megkezdte működését. Űjra kiadták a Nép
lapot, megüvlították a Családi Lapokat, a Kor
kérdések c. füzetes vállalatot. 1852-ben cserélték 
föl nevét a Sz. névvel. Fogarasy Mihály utódja 
Danielik János egri kanonok lett. Az ő vezetése 
alatt adta ki a társulat Cantu Caesar 18 kötetes 
világtörténetét, megkezdte az első magyar encik
lopédiát, a nagy Szentek életét, Pázmány Péter 
műveit, közrebocsátotta a Káldi—Tárkányi-féle 
Szentírást. 1869-ben a püspöki kar a társulatra 
ruházta a kath. iskolák tankönyveinek kiadási 
jogát. Danielik utódai: Somogyi Károly, azután 
Pollák János, Ipolyi Arnold,majd Tarkányi Béla, 
akiknek vezetése alatt hatalmasan föllendült 
a társulat. Steiner Fülöp későbbi székesfehérvári 
püspök alelnöksége alatt 1887. indították meg a 
Katholikus Szemle folyóiratot (előbb Kisfaludy 
Á. Béla, majd Mihályfi Ákos szerkesztésében), s 
megalakították aTudományos és irodalmi osztályt. 
Ez időben elnök gr. Zichy Nándor lett, aki igen 
sokat tett a társulat fejlesztésé ért; alelnöke ugyan
akkor Kisfaludy Á. Béla, igazgatói Kiss János 
és Kaposi József voltak, akik alatt újabb erős 
fejlődés növelte a társulat szellemi és anyagi 
erejét; fölépült új székháza és megalapították 
nyomdáját. A nyomda és a könyvkiadóhivatal 
1906. részvénytársasággá alakult át, ugyanakkor 
Budapesten, majd Szegeden könyvkereskedést 
szerveztek. Kisfaludy Á. Béla halála után alelnök 
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Giesswein Sándor, gr. Zichy Nándor halála után 
elnök gr. Mailáth György lett, vezérigazgató 
pedig Kaposi lemondása után Erdösi Károly apát, 
akik alatt a társulat rendkívül fejlődött, 1921. 
Giesswein Sándor lemondása után két alelnököt 
választott a közgyűlés, Mihály fi Ákos prépostot 
és Tűri Béla p. prelátust. Tagjainak száma meg
haladja a 30,000-et, kiadványainak száma évről-
évre emelkedik; legnagyobb tevékenységet az 
iskolák könyvsztlkségletének ellátásában fejt ki. 
Családi Regénytár c. vállalatában 1916-ig 92 
kötet, a Népiratkák vállalatban 300 füzet jelent 
meg. Jelentékeny ifjúsági, valamint hitbuzgalmi 
müveinek kiadása is. A kat. tanítók számára a 
Népnevelő c. hivatalos lapot adja ki s évről-évro 
a Tanítók évkönyvét. Legújabban megszerezte a 
Bucsánszky—Rózsa-féle régi jóhlríi könyvkiadó 
vállalatot is. A magyar tudományos életre jelen
tős esemény, hogy 1916. tudományos és irodalmi 
osztálya átalakult a Szent István Akadémiává. 
A proletárdiktatúra alatt nagy anyagi vesztesé
get szenvedett számos nagyértékű kiadványának 
a népbiztosok által elrendelt megsemmisítésével; 
de azóta újabb lendületet nyert fejlődése. Könyv
kiadó- és nyomdaüzemeinek kezelésére legújab
ban Stephaneum névvel egységes részvénytársa
ságot alakított. Hivatalos folyóirata a Katholikus 
Szemle. 

Szent István-ünnep, a Szt. István első ma
gyar király tiszteletére rendelt ünnep, mely aug. 
20. fényesen szokott megtartatni a budai koro
názó templomban. L. még Szent jobb. 

Szentistványi Gyula, bányászati szakíró, szül. 
Gölniczbányán 1855., a selmeczbányai bányász
akadémia eivégzése után 1877. állami szolgálatba 
lépett. 1880-ban Selmeczbánya város bányagond
noka, 1902. a selmeczbányai főiskola tanára lett. 
1911-ben főbányatanácsosi címet kapott. Szá
mos tudományos értekezése jelent meg a Bá
nyászati és Kohászati Lapokban. Önálló nagy 
müve: Gyakorlati bányaméréstan (Selmecz
bánya, 1911). 

Szentiván (Svaty-Ján), kisk. Liptó vm. liptó-
szentmiklósi j.-ban, (mo) 808 szlovák és magyar 
lak. Szép urasági kastélya van. Egy mészkőszikla 
tetején álló régi templomának kriptájában a holt
testek el nem rothadnak, közvetlen közelében 
mérges forrás bugyog, egy távolabb eső mész
sziklából meleg és hideg források fakadnak. Sz.-t 
a XIV. sz. Bogomir comes utódai bírták, kik 
1350 táján a Szent-Iványi nevet vették fel, mely
ről a község régi Wozveres neve is Sz. lett. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szentivánbocza (Felső-, Közép-, Alsó-Sz.), 
(Stredná a Nizná Boca), kisk. Liptó vm. liptó-
újvári j.-ban, (IMO) 748 szlovák lak. Tetemes ma
gasságban, a Bocza völgyében, az ú. n. Ördög-
lakodalma (1236 m.), azaz az Alacsony-Tátra leg
mélyebb nyerge alatt fekszik. Sz. mint szászok 
által alapított bányaváros már 1085. említtetik; 
lakóinak V. István bányamívelési jogosítványt 
adott, jogaikat 1324. Róbert Károly, utóbb I. Lajos, 
Zsigmond és Mátyás megerősítette. A XVI. sz. 
elején a Sz.-i bányászat tetemesen hanyatlott, de 
1550 táján új aranybányákat nyitottak s Sz. virág-
lásnak indult. Bányászata most majdnem teljesen | 
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megszUnt s lakói ma inkább faiparral foglalkoz
nak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szentivánf a, kisk. Vas vm. sárvári j.-ban, (u-so) 
342 magyar lak. 

Szentiváni alma, június végével érő édes
fanyar ízű közepes nagyságú almafajta, amely 
tősarjakról is szaporítható. Több változata isme
retes, amelyeket törpe almafák alanyául is hasz
nálnak. 

Szentiváni ének v. Szent Iván éneke. Ama 
közmondásunk, amely a Sz. hosszúságára céloz, 
a nyári napfordulat ünnepének Keresztelő szent 
János (jún. 24.) napjára eső népszokásai egyikét, 
a tűz körül való éneklést ós a vele járó házasság
orákulumot érinti. A Sz. csakugyan hosszú volt, 
mert addig tartott, amíg a megrakott máglya 
hamvadó tüzét az ünneplésben részvevők vala
mennyien át nem ugrálták. Az Ipolyinál (Magyar 
ínyth. 193. old.) közölt töredék is elég hosszú. A 
napfordulat ez ünneplési módja a legáltalánosabb 
elterjedésü népszokások körébe tartozik s alap
jául az egyetemes emberinek nevezhető napimá-
dás (1. o.) elhomályosult, vagy részben más jelen
tést öltött emlékei szolgálnak. 

Szentivánlaborfalva (Sántion-Lunca), kisk. 
Háromszék vm. sepsi j.-ban, (1910) 889 magyar 
lak. (Tr. R.) 

Szent Iván napja, jún. 24. azaz Ker. Szent Já
nos emléknapja. Az ekkor még megtartott nép
ünnepek a pogánykori nap- és tűzimádás nyomait 
mutatják. Az időpont is kb. egybevág a hajdani 
napfordulatkor tartott ünneppel (jún. 21.). A szent
iváni népszokások majdnem egész Európában 
f üllellietök; a magyar népnél leginkább csak ott,, 
ahol ez szláv vagy német elemmel érintkezik. A 
szokás egyébként a tűzkárok elhárítása végett 
kiadott hatósági tilalmak miatt is egyre gyérül. 
Többnyire valamely dombon vagy hegyen nagy 
tüzet gyújtanak babonás szertartások közt, bele 
növényi vagy állatáldozatot is vetnek; a tüzet 
főképen a leányok átugrálják s az ugrás sikerült 
vagy nem sikerült voltához szerelmi jóslásokat 
fűznek; a tüz körül állók az ú. n. szentivánéji 
éneket ismétlik szakadatlanul. Szentiváni szo
kás a kerékguritás is; a kerék a nap példaképe. 
Szent Iván éjszakáját a kincsásásra is kedvező
nek tartják. V. ö. Bellosics Bálint, Magyarországi 
adatok a nyári napforduló ünnephez (Etnographia 
1902); Tikár Béla, A szentiváni ének (Magyar 
Nyelvőr 1901). 

Szentivánolaj (n5v.), 1. Hypericum. 
Szent-Iván-rozs, 1. Jánosnapi rozs. 
Szent Iván vére (növ.), 1. Hypericum. 
Szentivánvirág (nüv.), 1. Hypericum. 
Szentiványi, 1. Árpád (szentiváni), politikus, 

szül. Gömörpanyiton 1840 mára 15., megh. Sajó-
gömörön 1918 okt. 25. Jogi tanulmányai végezté
vel Gömör vmegye, majd az ev. egyház ügyeinek 
intézésében vitt szerepet. 1872-ben orsz. képvi
selőnek választották és ez idő óta állandóan tagja 
volt a képviselőháznak. 1898-ban a tiszai ág. ev. 
egyházkerület felügyelőjének választották meg. 
A politikában gróf Apponyi Albert híve s a nem
zeti pártnak hosszabb ideig alelnöke volt. 1900. 
ő is belépett a szabadelvű pártba, amelyet Apponyi 
kiválása után elhagyott ugyan, de az obstrukció-
meg, S alatt keresendő! 
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elleni küzdelemben Tisza Istvánhoz csatlakozott. 
1905-ben átment a függetlenségi pártba, amely
nek 1917. elnöke lett. 1918-ban megkapta a belső 
titkos tanácsosi méltóságot. 

2. Sz. Mihály (sepsiszentiványi), politikus és 
szépirodalmi Író, szül. Nyárádgálfalván 1813., 
megh. Kolozsvárt 1842 dee. 10. Kolozsvárt tanult 
és az erdélyi táblán nyert ügyvédi oklevelet. Az 
1834.-Í erdélyi országgyűlésről kéziratos tudósítá
sokat szerkesztett a vármegyék számára, mint 
Kossuth Pozsonyban; emiatt üldözést is szenve
dett. Ezután a Nemzeti Társalkodóba, majd a 
maga szerkesztette Remény című zsebkönyvbe 
(1840—42) irogatott Vándor név alatt utijegyzé
keket, humoros elbeszéléseket és költeményeket 
(összegyűjtve Sz. Mihály munkái, 18 43). 

Szent-Iványi Csorbái tó, 1. Csorbái tó. 
Szentjakabfa, kisk. Zala vm. balatonfüredi 

j.-ban, (1920) 254 német lak. 
Szentjakabfalva (Svaty Jakub), kisk. Zólyom 

vm. beszterezebányai j.-ban, (1910) 424 szlovák és 
magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szent Jakab füve (uöv.), 1. Senecio. 
X Szentjános, nagyk. Torontál. vm. bánlaki 
j.-ban, (wio) 1568 román lak. (Tr. SzHSz.) 

Szent János áldása, 1. János áldása. 
Szent János alma, 1. Szentiváni alma. 
Szentjánosbogár (mécsbogár, kecsér, Lampy-

ris nochíuca L., állat), a Lágyszárnyuak (Cantlia-
ridae) családjába tartozó szürkésbarna szinü bo
gárfaj. A 10—12 mm. nagy hímektől eltérően a 
16—18 mm. nagyságú nőstények szárnyatlanok 
s röpülni nem tudnak. Potrohúk hasoldalán vilá
gító szervek vannak s ezeknek kékes fényével csa
logatják magukhoz a nőstények a nyári esthomály-
ban röpködő hímeket. Lárváik ragadozók s külö
nösen csigákra vadásznak, tehát hasznosak. 

Szentjánoshajtás (növ.). 1. Jánoshajtás. 
Szentjánosháza (Hloza), kisk. Trencsén vm. 

illavai j.-ban, (1910) 530 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szentjáncshegy (Nucet), kisk. Szeben vm. 

újegyházi j.-ban, d9io) 764 román lak. (Tr. R.) 
Szentjánosi monostor, a Sebes-Körös mellett 

Bihar vármegyében. A tatárjárás előtt a János
lovagoké, a XIV—XV. sz.-ban a Benedekrendieké 
volt. 1541—1566. a Margitszigetről (Budapest) ide 
költözött apácák laktak benne. 

Szentjánoskenyérfa (nűv.), 1. Ceraionia. 
Szent János tüze, 1. Szent Iván napja. 
Szent jobb, Szt. István magyar király épség

ben maradt jobb keze. Hartvik legendája szerint 
a szentté avatás alkalmából Szt. László emeltette 
ki Szt. István tetemét a székesfehérvári sírból, 
ahol 45 évig pihent s ezen alkalommal talál
tak épségben a nagy király jobb kezefejét. A nem
zeti ereklye megőrzésére Szt. László a szentjobbi 
apátságot (1. o.) alapította. A török uralom alatt 
a Sz. Boszniába került; keresztény kereskedők 
váltották magukhoz s megőrzés céljából a ra-
gusai dominikánusok kolostorába vitték. Két szá
zadnál tovább maradt Ragusában anélkül, hogy 
Magyarországon tudták volna hollétét. Mária Te
rézia a szent ereklyét 1771. előbb Schönbrunnba, 
innen Budára hozatta, azt a szt.-Zsigmondi pré
postnak, mint udvari plébánosnak és az angol 
kisasszonyok fönöknőjének őrizetére bízta s a 

visszaszerzés emlékére pénzt veretett. A Sz.-t 
aug. 20., Szent István napján nagy pompávaL 
szokták Buda várában körülhordani. A Sz. meg
találásának emléknapja máj. 30. A szent ereklye
számára a magyar püspöki kar 1862. új, remek 
kivitelű drága ereklyetartót készíttetett. L. még-
Ereklyetartó. 

Szentjobb (Sániob), nagyk. Bihar vm. székely
hídi j.-ban, (1910) 1808 magyar lak. Hajdan Szent-
Jognak nevezték. Várát Bocskay, Rákóczi Zsig
mond ós utóbb a Rhédeyek birták. A vár a mos
tani urasági lak helyén állott. Apátságát 1. Szent
jobbi apátság. (Tr. R.) 

Szentjobbi apátság, Szűz Máriáról címzett, 
benedekrendi apátság. Szent László alapította, 
1083., hogy ott Szent István jobbját őrizzék. 
1498-ban II. Ulászló a pálosokra bízta a monos
tort. A pálosok 1557-ig voltak a dús javadalom 
birtokában; 1563. világi kézre került, 1660.pedig 
elfoglalta a török s birta, míg csak ki nem űzték. 
Régi okleveleken zenthJog, szt. Jobbkéz, Ábbatia 
sacrae dexterae s. Stephani és de Berekys. L.. 
Berettyói apátság. 

Szentjóbi Szabó László, költő, szül. Otto-
mányban (Bihar) 1767 jún. 22., megh. Kufstoin-
ban (Tirol) 1795 okt. 10. Ref. nemes származású,. 
Debreczenben tanult s pap akarván lenni, a teo
lógiát végezte, 1786. azonban más irányt vett, 
mert 11. József alatt kinevezték oktatónak a nagy
váradi nemzeti iskolába, honnan nemsokára 
Nagybányára helyezték át a kir. gimnáziumhoz 
a retorika tanárává. József császár halála után 
(1790) mint református a kat. intézetnél elvesz
tette tanári állását. Ekkor jogra lépett s 1794. 
Bihar megye tb. aljegyzője és Teleki Sámuel gr.. 
főispán magántitkára lett. Hajnóczi és Szent
marjai által megismerkedett Martinovicscsal, a 
kátét is ismerte, de később látván a mozgalom 
veszélyes irányát, visszavonult tőle. Mivel azon
ban nem jelentette föl, mint részest a kir. tábla 
1795 május 8., a hétszemélyes tábla pedig más
nap felségárulásért halálra ítélte; de ez itéleta 
kegyelem útján fogságra enyhíttetett. Kufsteinba 
vittek s annak börtönében halt meg még ez év 
őszén, alig 28 éves korában, a magyar irodalom 
nagy kárára. Már 1787. közölt lirai költeménye
ket a Magyar Musában, 1788. a kassai magyar 
társasághoz állt s verses és prózai dolgozatokat 
Irt a Magyar Museumba, valamint 1790. az Or-
pheusba. Főleg lírikus volt, de a kisebb költői el
beszélést is művelte s a drámaírás terén is meg
próbálkozott. Verseiből már maga rendezett ki
adást Szentjóbi Szabó László költeményes mun
kái c, Pest 1791. (másodszor megj. Debreczen 
1820, azután Pest 1840, majd Toldy kiadásában 
és legutóbb 1911. a Régi Magyar Könyvtárban); 
kiadta Mátyás király című «nemzeti érzékenv 
játék»-át is (3 felvonás, Buda 1792). Gellértből 
pásztori játékot fordított versekben, 1 felv. Mint 
lírikus az újabb lirai mozgalomhoz csatlakozott, 
ahhoz, mely a klasszikái iránnyal szemben a 
líra modern formáját művelte; de inkább a tar
talomban és kompozícióban tartott ez iránnyal, 
mert rímes dalait nem irta ú. n. mértékre, hanem 
csak a magyar ritmussal élt és közeledett a népies-
hanghoz, a inkább van költői hangja, mint pl» 
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Bacsányinak. Gyöngéd érzése bizonyos szolid 
melancholiával színezve kedves képekben és ke
rekded formában nyilatkozik. Kisebb komikai el
beszélései (Az együgyű, paraszt, stb.) élénk és jel
lemző előadásukkal a maguk korában majdnem 
egyedül állanak. Drámája, a Mátyás király, 
jnelyet Ferenc király koronázására írt, a miilt 
•cégére alatt a jelenhez szól s az akkori közvéle
ménynek egy-egy helyen szónoki erővel ad han
got (a király jöjjön Budára, járja be az országot 
stb.), különben inkább históriai kép, cselekvénye 
igen sovány. Munkáinak összegyűjtött kiadása 
Toldytól, Pest 1865; még teljesebben kritikailag 
Gálos Rezső adta ki 1911. terjedelmes életrajzzal s 

műveinek beható méltatásával. A aMátyás királya 
rnegj. az Olcsó Könyvtárban, Gyulai Pál jeles 
-bevezetésével. V. ö. még Gyulai irodtört. előad, 
/kőnyomatos ívek; Váczy János a Beöthy-féle 
Képes Irodalomtörténetben; Gyalui Farkas, Brd. 
.JVfuz. 1895. stb. 

Szentjózsef (Poiana), kisk. Besztercze-Naszód 
Titi. óradnai j.-ban, (mo) 889 román lak. (Tr. R.) 

Szent József-sziget, 1. Sálut-sziqetek. 
Szentkatalin, kisk. Baranya vm. hegyháti 

j.-'ian, (i92o) 372 német és magyar lak. 
Szentkanziáni cseppkőbarlang, Sankt-Kan-

zián mellett a Réka (1. o.) földalatti barlangja, 
néhol fölszakadt dolinákkal, amelyen át pompás 
utakon lejuthatunk a barlang mélyébe. Nagy
szert természeti szépségei miatt igen sokan láto
gatják. V. ö. Mutter, Die Grottenwelt von St. 
Canzian (Wien, 1890), s az osztrák Alpenverein 
kalauza (Triest, 1907). 

Szentlza&oteia. (Catalina), kisk. Háromszék vm. 
.kezdi j.-ban, (1910) 985 magyar lak. (Tr. R.) 

Szentkatolnadorna (Gatálinadorna), kisk. 
Szolnok-Doboka vm. csákigorbói j.-ban, (i9io) 376 
.román lak. (Tr. R.) 

Szent képek, a katolikus egyházban aKrisztus, 
.tíz angyalok, a Szűz Mária é3 a szentek képei és 
-szobrai, valamint más vallásos tárgyú, szimboli
kus képek, melyeknek tisztelet jár. L. Képtiszte-
let ós Képrombolás. 

Szentkereszt, 1. (Svaty Kriz), kisk. Liptó vm. 
liptószentmiklósi j.-ban, (1910) 484 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) — 2. Sz. (Krizovany), kisk. Sáros 
vm. kisszebeni j.-ban, (1910) 294 sziovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szent-Keresztbánya,Lövétéheztartozó bánya
telep Udvarhely vm. homoródi j.-ban, (i9io) 339 
-.magyar lak., vasércbányákkal (Tr. R.) 

Szentkereszt-öböl, 1. Anadir, 1. 
Szent-kereszt leányai, több francia kat. női 

/kongregáció. 1. Alapította Guérin plébános 1625. 
Roye-ban (Pikardia) leánynevelés céljából. A há
borúk miatt Parisba menekült az ifjú egyesület, 
hol TJHuillier de Villeneuve Mária asszony 
(megh. 1650.) vette pártfogásába és házat ren
dezett be neki Brie-Comte-Robert-ben (Paris mel
lett). A tagok száma rohamosan növekedvén, Pá
rában is házat alapítottak. Gondi párisi érsek 
1640. kongregációvá alakította. A forradalom 
után a kor szükségleteihez képest alakultak át és 
több egymástól független kongregációt képeztek 
/különféle nevek alatt. így a: Sociétó des Reli-
^gieuses de la Croix, anyaházuk St. Quentin; 

Amely szo Sz alatt nlnos 

Fiiles de la Croix, Saint-Brieue és Limoges egy
házmegyékben ; Soeurs de la Croix, anyaházuk 
Lavaur. 2. Habets Vilmos lüttichi plébános ala
pítása az 1833. betegápolás és tanítás céljából. 
Helybenhagyta XVI. Gergely és megerősítette 
IX. Pius. Anyaházuk Ltittich. Ujabban Magyar
országon is megtelepedtek. V. ö. Wetzer- Welte, 
Kirehenlexikon, 7. k. 1088—1092. 

Szentkirály, 1. kisk. Vas vm. szombathelyi 
j.-ban, (1920) 287 magyarlak. — 2. Sz. (Sáneram), 
kisk. Hunyad vm. vajdahunyadi j.-ban, (i9io) 641 
román lak. (Tr. R.) 

Szentkirályi, 1. Ákos (komjátszegi), gazda
sági tanár és író, szül. Oraviczabányán (Krassó-
Szörény) 1851 jan. 27. Segédtanár volt Magyar
óváron és Kassán, 1879. a kolozsmonostori (ko
lozsvári) gazdasági tanintézet rendes tanára, 
1907. az akadémiává emelt tanintézet igaz
gatója lett, 1910. nyugalomba vonult. Művei: A 
Miescher-féle tömlők (Kolozsvár 1881); A jelen 
idők követelményeinek megfelelő tejgazdaság 
(Kirchner V. után fordítva, Budapest 18%); A 
czigája-jtthról (Magyar-Óvár 1885); A bivalyról 
(u. o. 1888); Az erdélyi gazdasági egyesület állat
kiállítási szakosztályának működése Kolozsvárt 
1882-1889. 

2. Sz. Móric, politikus, szül. 1809 márc. 2., 
megh. Budapesten 1882 jan. 7. Jogi tanulmányai 
után a német egyetemeket látogatta, majd Pest 
vármegyében vállalt hivatalt s alispán iett. Az 
1843-i országgyűlésen az ellenzék vezérharcosai 
közé tartozott. 1847-ben azonban meghasonlott 
Kossuthtal, a mérsékeltek sorába tartozott, sőt 
utóbb teljesen távoltartotta magát a szabadság
harctól. 1849 tavaszán az osztrákok elfogták, de 
csakhamar kiszabadult. Az elnyomatás évei alatt 
megszerezte az orvosi diplomát s ingyenes am
bulanciát tartott a fővárosban. A provizórium 
után a Deák-párthoz csatlakozott, 1868-ban Pest 
városának főpolgármestere lett. V. ö. Gsengerp 
A., Státusférfiak és szónokok könyve, Vasárnapi 
Újság 1866, 25. sz. 

Szentkirályi pálos kolostor, Marosvásárhely-
lyel szemben, a Maros jobbpartján állott. 1350-bon 
alapította Tóth János és Bolgár László a boldog
ságos Szűz tiszteletére. 1539 után szűnt meg. 

Szentkirályszabadja, nagyk. Veszprém vm. 
veszprémi j.-ban, (1920) 1326 magyar lak. 

Szentkirály szabadjai (jobbagiones a genera-
tione), ellentétben a castrensisekből lett jobbá
gyokkal, a törzsökös jobbágyok, kik szabadsá
gaikat egyenesen Szt. Istvánnak köszönhették. 
Szentkirályszabadja (1. o.) mint helységnév ma is 
megvan. 

Szentkláray Jenő, történetíró, szül. Török
becsén (Torontál) 1843 jan. 23. Pappá szentelték 
1866.; előbb temesvári gimn. tanár, aztán csanádi 
kanonok, 1917. nagyprépost lett. A M. tud. Aka
démia és a Szent István Akadémia tagja. Dolgo
zatai : Száz év Dél-Magyarország újabb történe-
téböl (1882); A becskereki vár (1886); A dunai 
hajóliadak története (1886); Oláhok költözése 
Dél-Magyarországra a múlt században (1891); 
a Szabó Ferenc-féle Tört. Könyvtárban megjelent 
a Világtörténetben (III—IX. köt.) Magi/arország 
története (1889—1892); A csanád-egyházmegyd 
meg, IS alatt keresendő! 



Szent kollégium — 523 — 

plébániák története (1898); Krassó vármegye 
öshajdana (1900); A szerb monostoregyházak em
lékei Magyarországon (1908); Temes vármegye 
története (1912); Ortvay Tivadar emlékezete 
(Akad. emlékbeszéd, 1922). 

Szent kollégium, neve a bibornokok összesé-
gének. L. Bibornok, Conclave. 

Szent korona, 1. Koronázási jelvények. A Sz. 
közjogi értelemben jelenti magát az alkotmányos 
főhatalmat s e főhatalom eszmei birtokosát. Ki
rály és nemzet a főhatal ómban magyar közjogi 
felfogás szerint a Sz. jogán mint annak viselője 
és tagjai osztoznak. Ily értelemben az ország terü
letét is a Sz. területének, a királyi javakat és 
közjövedelmeket a Sz. jószágainak nevezzUk. A 
Sz. elmélete akadályozta meg a középkorban 
Magyarországon az ú. n. patrimoniális felfogás 
uralomrajntását, mely az országot a fejedelem 
magántulajdonának tekintette s ez volt a nemzet 
önállóságának, függetlenségének és egész poli
tikai életének személyesítése, amelytől származik 
minden birtok/jog. Közvetlen hatósága alatt csak 
az állott, vagyis csupán az a Sz. tagja, akinek 
vagyona egyenesen attól származik, akár első 
foglalás, akár királyi adományozás alakjában. Az 
alkotmányban meghatározott rendek (főnemesek 
és nemesek, papok) tehát a rendi alkotmány ide
jében a Sz. tagjai voltak; a jobbágy, mivel jogait 
földesurától kapta, nem lehetett a Sz. tagja. A Sz. 
teste alatt (totum corpus S. Regni Coronae) a két 
nemesi és a papi rend országgyűlését s a király 
személyét együttesen értették ; törvényt ez a két 
tényező csak együttvéve hozhatott, tehát benne 
együttesen nyilatkozott meg a közhatalom. A Sz. 
alatt ilykép főkép az Anjouk korától fogva magát 
az állameszmőt értették. A korona alatt gyak
ran a király személyét értik (pl. a korona taná
csosai). 

Szentkozmadombja, kisk. Zala vm. novai 
j.-ban, (19-20) 473 magyar lak. 

Szent köpeny, 1. Köpeny. 
Szentkút (Heiligenbrunn), kisk. Vas vm. né-

_ tnotújvári j.-ban, (1920) 350 német lak. (Tr. A.) 
Szent lándzsa, 1. Lándzsa. 
Szent László, király, 1. László, 1. 
Szentlászló, kisk. Somogy vm. szigetvári j.-ban, 

Ü920) 945 német és magyar lak. 
Szentlászló (Laslovo), adók. Verőcze várm. 

eszéki j.-ban (1910) 2020 magyar, német és horvát 
lakossal. (Tr. SzHSz.) 

Szent László-díj, a magyar versenyprogram 
legnagyobb kétéves versenye. Díja 1923.150,000 
korona a győztesnek, amihez később megállapí
tandó valutapótlék járul. Távolsága Alagon 1300 

L méter, mig Budapesten futották, 1500 méterre 
vezetett. Azelőtt nyerések szerint igazodó pöna-
litások voltak benne, most minden ló egyenlő 
súlyt visz, amivel a Sz. a magyar program leg
klasszikusabb kétéves versenye lett. 

Szent László-fürdő, 1. Püspökfürdö. 
[ Szent László király füve (n5v.», 1. Gentiana. 

Szent László-pénzek (lat. nummulites, ném. 
Münzsteine), 1. kövült tertiár-kori kihalt véglé
nyek (protozoák), melyeket a legenda alapján a 
magyar néphit Szent László kővévált pénzeinek 
tart. — 2. Szent László dénárja (Corpus Nummo-

Amely síi S« alatt nincs 

rnm Hung. I. 25., 27., 36., 31., 26., 34., 37., 28., 
32., 33. sz. a,). V. ö. Dr. Hóman Bálint, Magyar 
pénztörténet 207. s köv., 642., 643.1. 

Szent László-Társulat, 1861. Pesten alakult 
társulat, azzal a céllal, hogy hazánk és annak 
keleti határain lakó szegény, de különösen ma
gyar katolikusoknak lelki szükségleteiről való 
gondoskodás, az által, hogy számukra iskolákat 
és templomokat épít, a meglevőket fenntartja, 
számukra magyar papokat s tanítókat tart, hogy 
így véreinket a katolikus hitnek és a magyar
ságnak megtartsa. Első elnöke Lonovics József, 
későbbi kalocsai érsek volt. A legutóbbi időkig 
Romániában és Bukovinában lakó véreink, kiváit 
a csángó-magyarok alkották a társulat gondos
kodásának első tárgyát. 

Szent László vára. A mai Krassó-Szörény vár
megyében, a Duna partján, a szerbiai Galambóc 
várral szemben állott. 1427-ben épült a galambóci 
török őrség fékentartására. Fennállott egész 
1525-ig. Ekkor a török elfoglalta s többé nincs róla 
emlékezet. Romjai Ó-Moldova mellett a Babakaj 
nevű szikla közelében ma is láthatók. 

Szentlázár (Sánlazár), kisk. Bihar vm. mar-
gittai j.-ban, (IMO) 559 román és magyar lak. 
(Tr. R.) 

Szent Lázár szegényei. Az Árpádkorban a ha
zánkban is erősen elterjedt leprában szenvedő be
tegek gyógyítása céljából Sz. néven nálunk is 
letelepedett a lazarista rend, mely főleg meleg
források mellett (Buda, Esztergom, Csurgó, Szenté, 
Kolozsvár, FUzitő, Borsa, Szemenye) gyógyító 
intézeteket, xenodoehiumokat alapított. A szer
zetesek és főnökeik többnyire maguk is a leprás 
betegek sorából kerültek ki. 

Szentleányf alva (Sanlean), nagyk. Arad vm. 
aradi j.-ban, (1910) 1244 magyar és német lak. 
(Tr. R.) 

Szentlélek (Spiritus sanctus), a keresztény 
egyházakban a Szentháromság harmadik sze
mélye. A Sz.-ről szóló tan görögül Hagiopneu-
matika. L. Trinitas. 

Szentlélek (Bisericani), kisk. Udvarhely vm. 
udvarhelyi j.-ban, (1910) 594 magyar lak. (Tr. R.) 

Szentlélek atyái, r. kat. missziós társaság. 
Teljes neve: A Szentlélek és Mária sz. Szívének 
kongregációja, amely két kongregációból kelet
kezett Í848. Németországban van 3 házuk. Fő-
működésük tere Afrika és Amerika. Legutóbb 
2400 tagjuk volt, közülük 760 felszentelt pap 190 
kolostorban és missziós állomásban. 

Szentlélek ellen való bűnök azok, amelyek 
leginkább ellenkeznek a Szentlélek-Isten kegyel
mével és a megtérést majdnem lehetetlenné te
szik. A Sz. ellen az vétkezik, 1. aki vakmerően 
bizakodik Isten irgalmasságában, 2. aki Isten 
kegyelméről kétségbeesik, 3. aki a megismert 
igazság ellen tusakodik, 4. aki Isten kegyelmét 
mástól irigyli, 5. aki az üdvös intések ellenére a 
bűnökben megmarad, 6. aki mindhalálig nem 
bánja meg bűneit (végső penitenciátlanság). 

Szentlélek-rendek, a kat. egyházban a Szent
lélekről elnevezett rendek. 1. Francia lovagrend 
(du Saint-Esprit), alapította III. Henrik 1578: 
annak emlékére, hogy 1551 pünkösdjén született, 

11573 pünkösdjén lengyel és 1574 pünkösdjén fran-
meg, 8 alatt keresendő! 
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cia király lett. A nagymester mindig a király 
volt. Tagjainak száma 100, akiknek katolikusok
nak, 4 nemzetségben nemeseknek és 36 évesek
nek kellett lenniök. Volt közöttük 4 bibornok, 
5 püspök vagy más főpap és a francia nemesek. 
IV. Henrik óta külföldi hereegeket is választot
tak. XIII. Lajos 1624. minden lovagnak ezer tal
lért juttatott a királyi kincstárból. Virágzott a 
francia forradalomig; a konvent megszüntette és 
I. Napóleon sem állította vissza. XVIII. Lajos 
1814. visszahelyezte régi fényébe. Az 1830-iki 
forradalom után végleg megszűnt. — 2. Hosz-
pitaliták, női szerzetesrend (1. o.). 

Szentléránt, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, 
(1920) 412 magyar lak. 

Szent liga, 1. Liga. 
Szentliszló, kisk. Zala vm. letenyei j.-ban, 

(1920) 629 magyar lak. 
Szent Lőrinc-folyó (Saint Lawrence, Saint 

Laurent), Észak-Amerika legdúsabb vizű folyója, 
az öt kanadai nagy tó vizét viszi le az Atlanti-
óceánba ; hossza, ha a Felső-tóba ömlő 260 km. 
hosszú St.-Louis folyót vesszük forrásául, egye
nes távolságban 1870km.,kanyarulataival ogyütt 
3360 km., vízterülete 1.367,000 km3. A tkp. Sz., 
mint az Ontario-tó lefolyása 1140 km. hosszú. 
A tóból való kilépése után a Thousand islands nevű 
része következik 1692 szigettel, amelyek nagyrészt 
erdővel borítottak. Alább is több szigete van, 
amelyek néhol sellőket is hoznak létre, ilyenek 
a Long-Sault és a Big-Pitch. Cornwall és St. Regis 
alatt a folyó egészen kanadai területre ér, kiszé
lesül a csaknem 15 km. széles St.-Francis-tóvá, 
amelyet zuhogókkal hagy el, még alább van a 
St.-Louis-tó vízesése. Nemsokára ezután fölveszi 
balról az Ottavát (1. o.) és több szigetet alkot, ezek 
egyikén fekszik Montreal város. A Richelieu és 
St.-Maurice tavak közt a 48 km. hosszú és 20 km. 
széles St.-Peters-tóvá szólesül ki, amelyben már 
érezhető némileg a tengerjárás. Quebecnól két 
ágra oszlik, körülvéve az Orleans-szigetet, 150 
km.-nyire innen van az utolsó, Richelieu nevű 
sellöje, St.-Pashalnál már a felhatoló tengervíz 
sós ízűvé teszi. A folyó végpontjául veszik a D.-i 
parton levő Rosier-fokot a Mingan-szigettel, má
sok É.-on a Chat-fokot és a Monts-Peléest, itt 
megy át a Szent Lörinc-öbölbe (1. o.), amely a világ 
legnagyobb tölcsértorkolata. Nagy oceángőzösök 
Montrealig, kisebbek egye3 csatornákon megke
rülve a seílőket, a Felső-tó partján levő Dulnthig 
eljutnak. L. még Saint Clair-tó. 

Szent Lőrinc-öböl (Golf of St. Lawrence), a 
hasonló nevű folyó torkolatában levő nagy öböl 
Labrador, Québec, Új-Brauschweig, Új-Skócia, 
Új-FoundlandésCapeBretonköztfiszak-Amerika 
ÉK.-i partján. Mintegy 750 km. hosszú, 500 km. 
széles, 230,000 km3 területű, az Atlanti-óceánnal 
a BelIe-Isle-út, a Cabot- és a Canso-tengerszoro-
sok kötik össze. Az öbölben folytatódik, mint az 
a tenger mélységméréseiből kitűnt, a Szent Lő
rinc-folyó völgye, mélyen a tenger alá sűlyedve. 
Szigetei: Anticosti, Prince Eduárd, Magdaléna, 
Sliippegan és Miscou csoportok. Bejáratait dec. 
elejétől ápr. végéig a parti- és úszójég elzárja. 

Szentlőrincz, 1. kisk. Baranya vm. Sz.-i j.-ban, 
(1920) 2568 magyak lak., járási- és szolgabirósági 

szókhely, adóhivatal. — 2. Sz., község, 1. Pest-
szentlörincz. 

Szentlőrinczi kolostor. A pálosrendüek nagy
szerű kolostora volt a budai hegyek közt, a mai 
Ssép juhászné nevű mulatóhely mellett. 1301— 
1310. épült. Nagy Lajos királyunk a pálosrend 
védszentjének, Remete szent Pálnak ereklyéit ido 
hozatta Velencéből. Itt élt a bibliafordító Báthory 
László szerzetes. Fráter György, a magyar főpapi 
kar e nevezetes tagja is e kolostorban vette fel a 
szerzetes-öltönyt. 

Szentlőrinczkáta, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kis
kun vm. nagykátai j.-ban, (1920) 1898 magyarlak. 

Szentlörinczke (Lőrincik), kisk. Abauj-Torna 
vm. kassai j.-ban, (1910) 137 szlovák és magyar 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szent Magdolna füve (n8v,), 1. Valeriána. 
Szentmargita (Sánmarghiia). kisk. Szolnok-

Doboka vm. dési j.-ban, (1910) 1441 román és ma
gyar lak. (Tr. R.) 

Szentmargitbánya (Margarethen), nagyk. 
Sopron vm. kismartoni j.-ban, (1920) 2076 német lak. 
Sz. a fertőmelléki dombsor oldalában fekszik s 
határában óriási lajtamészkőbánya van. A bányát 
már ősidők óta fejtik s anyagából épült a bécsi 
Szent István-torony és Bécs legnagyobb épületei 
(városháza, igazságügyi palota, udvari muzeu
mok, fogadalmi templom, operaház stb.). V. ö. 
Kiss István, A margitai kő (Macyar Mérnök- és 
Épftészegylet Közlönye. XVIII. köt., 1884). (Tr. A.) 

Szentmargitfalva, kisk. Zala vm. letenyei 
j.-ban, (1920) 350 magyar lak. 

Szentmargithegy, kisk. Zala vm. csáktornyai 
j.-ban, (1910) 1177 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 

Szentmária, 1. (Svata Mara), kisk. Liptó vm. 
németlipcsei j.-ban, (1910) 289 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.). — 2. Sz. (Strónka a Svatá Mara), kisk. 
Turócz vm. stubnyaftlrdői j.-ban, (1910) 113 szlovák 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szentmarjay Ferenc, magyar jakobinus, Zem
plén megyében született, hol atyja, Imre, a gr. 
Barkóczy-család jószágigazgatója volt. Nagy
műveltségű ember, ki Budán a kir. kamaránál 
volt alkalmazva, midőn a szabadkőművesek közé 
lépett s Martinovics társaságában a harmadik 
igazgató helyére jelölte 1794 aug. 16-át követő 
éjjel Hajnóczyval, Laczkovicscsal együtt elfogat
ván, kihallgatása alkalmával is a forradalmi esz
mék hívének vallotta magát. ítéletében súlyo
sító körülményül fel van említve, hogy «igen 
sokakat vezetett a reformátorok társulatába való 
belépésre». Kivégezték 1795 máj. 20. a budai 
vérmezőn. 

Szent Márk legye (állat), 1. Bibio. 
Szentmárton (Sánmartin), 1. nagyk. Arad vm. 

eleki j.-ban, (1910) 2757 német lak. (Tr. R.) — 
2. Sz. (Martincek), kisk. Liptó vm. rózsahegyi 
j.-ban, (1910) 295 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szentmártoni dombcsoport, a Bakony É.-i lej
tőjéhez csatlakozó három, egymással párhuzamos 
dombsor, melyeket a Panzsaér és a Sósosér völgyei 
választanak el egymástól. A Ny.-i ág 260 ni., a 
középső 318 m. (Magashegy), a K.-i 269 m. ma
gas, utóbbitól É.-ra kissé szigetelten, de mint 
ennek a folytatását találjuk Pannonhalmát. A 
dombok keletkezésüket a pontusi homokkő réte-
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geiben levő keményebb homokköves padoknak 
köszönhetik. Ezeketa padokat a Bakonyból lejövő 
patakok vizének ínósztartalma keményítette meg. 
Törések érték egyes helyeken, hol patakok vá
gódtak be, az eredetileg egységes homokkösikot 
három halomsorra szabdalva. Ahol a kemény ho
mokkőpad véget ért, a szél egészen lepusztította 
a rétegeket, így a Kisalföld síkságán s a Rába 
mentén. 

Szentmártoni főapát a. m. pannonhalmi fő
apát (1. o.). 

Szentmártonkáta, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kis-
kim vm. nagy kátai j.-ban, (1920) 3621 magyarlak. 

Szentmártonmacskás (Sánmartin-Mácicas), 
kisk. Kolozs vm. kolozsvári j.-ban, (1910) 260 ro
mán lak. (Tr. R.) 

Szentmáté (Mateia), kisk. Szolnok-Doboka 
vm. kékesi j.-ban, U9x0) 887 magyar és román 
lak. (Tr. R.) 

Szentmátyás, kisk. Vas vm. szentgotthárdi 
j.-ban, (i9io) 381 vend lak. (Tr. SzHSz.) 

Szentmihály, 1. (Svaty Michal pri Váhu), 
kisk. Liptó vm. németlipcsei j.-ban, (1910) 110 
sjjovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) — 2. Sz. (Sánmihaiu), 
kisk. Maros-Torda vm. régeni alsó j.-han, (1910) 
508 román lak. (Tr. R.) 

Szent Mihály- ós Szent György-rend, angol 
érdemrend, melyet III. György király 1807 ápr. 
27. alapított. Az utolsó ízben megállapított szabá
lyok szerint a rend az uralkodón és nagymes
teren kívül három osztályba sorozott lovagokból 
Áll, ú. ni. 65 nagykeresztes, kik közé a tisztelet
beli és rendkívüli lovagok is tartoznak, 200 lovag-
parancsnok s 342 társ, ideszámítva a tiszteletbeli 
tagokat. A rend Málta sziget lakosai részére, v. 
ottan hivataloskodó angol alattvalók, illetve Málta 
körül maguknak érdemeket szerzett idegenek ré
szére van szánva. 

Szentmihályfa (SentmiháFfa), kisk. Pozsony 
vm. dunaszerdahelyi j.-ban, (1910) 480 magyar lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szentmihályíalva (MichaCany), kisk. Sáros 
vm. kisszebeni j.-ban, (1910) 602 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szent Mihály hava a. m. szeptember. 
Szentmihálykörtvélyes, kisk. Máramaros vm. 

szigeti j.-ban, (1910) 1705 rutén és német lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szent-Mihályköve, Gyulafehérvár közelében, 
Tótfalu felett eső vár, melyet a tatárjárás után 
menedékhelyül az erdélyi püspök és káptalan 
építtetett. 1319-ben Toroczkay Ehellös alvajda, 
1356. Laczkfy Endre vajda kezén volt. Romjai 

•Ina is láthatók. Az ottani kolostort a pálosrendúek 
számára 1382. Góbiin erdélyi püspök alapította. 
(Tr. R.) 

Szent Mihály lova, népies neve annak a hor
dozható lécállványnak, amelyre a koporsótbeszen-
teléskor teszik, faluhelyen rendszerint ezen viszik 
.a temetőbe is. 

Szent Mihályrend, bajor érdemrend, melyet 
1693. József Kelemen bajor herceg, kölni választó
fejedelem kat. hivek részére alapított. I. Lajos 
király 1837 febr. 16. a rendet átalakította, s há-
xom osztályra osztotta: nagykeresztesek,parancs
nokok, lovagok, Miksa király 1855 jún. 24. még 

Szen t növény 

két osztályt osztott a rendhez, ú. m.: főparancs
nokok és II. oszt. lovagok. 1894 óta a rendjellel 
egy bronzérem kapcsolatos. 1910 óta pedig a 2. 
és 3. osztály közé egy új jelvényt iktattak be, az 
ú. n. díszkeresztet, míg a IV. osztályt két rószra 
osztották. V. 0. Trost, Geschichte des St. Miohaels-
ordens in Bayern, München 1888. L. még Szent 
Mihály és Szent György-rend. 

Szentmihályúr (Svaty Michal nad Zitvou), 
kisk. Nyitra vm. érsekújvári j.-han, (1910) 59i 
szlovák és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szentmiklós, kisk. Bereg vm. szolyvai j.-ban, 
(1910) 1646 rutén, német és magyar lak. A Sz.-i ura
dalmat, mely a munkácsival egyesíttetvén, most 
a Schönborn grófi család birtokában van, már a 
XV. sz.-ban a Telegdi-család birta, mely az itteni 
ódonszerü kastélyt is építtette. Telegdi Pál sír
köve a templomban látható. V. ö. Lehoczky Ti
vadar, Telegdi Pál sírköve (Századok, I. évf. 1867). 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szentmiklósfa, kisk. Vas vm. czelldömölki 
j.-ban, (1920) 360 magyar lak. 

Szentmiklósi (Kajtich) Márton, egyetemi 
tanár, szül. Verbicen (Liptó), 1866 márc. 19. Jogi 
tanulmányai végeztével Budapesten a kir. Ítélő
táblánál lett gyakornok, 1892. Németországba 
ment s a lipcsei és göttingeni egyetemen folytatta 
tanulmányait, 1893. Budapesten egyet, magán
tanár lett; 1893. togalmazó az igazságügy minisz
tériumban, 1894. egyetemi r. tanárrá nevezték 
ki. Müvei: Az exceptio dőli a régi és a mai ró
maijogban (Budapest 1892); A római jog insti-
tutiói (10. kiad. Budapest 1921); Maqánjogi ese
tek (1902). 

Szentmiklósvölgye (Stará Lehota), kisközség 
Nyitra vm. vágűjhelyi j.-ban, (1910) 553 szlovák 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szentmindszent (Kacvin), kisk. Szepes vm. 
szepesófalui j.-ban, (1910) 754 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szent Móric- és Lázár-rend, olaszországi ér
demrend, mely rangra az Annunziata-rend után 
következik. Alapította 1816 december 27. Viktor 
Emánuel szard király. Károly Albert 1831 dec. 9. 
alapszabályait megváltoztatta, melyek még több 
ízben, utoljára 1857 febr. 11. változtak. A rendet 
eredetileg csak katolikus származásúak kaphat
ták, kik a nemesség! próbát a vallásrendszer sze
rint letették. 

Szent növény az, amely valamely vallási esz
mét jelképez vagy valamely istenségnek van 
szentelve, vagy a samánisztikus révület elő
idézésére izgató szerül szolgál. Tiszteletének 
alapja a benne rejlő valódi vagy feltételezett tit
kos erő. A világ minden népénél föltalálható a 
Sz.-ek tisztelete. így pl. a régi egyiptomiak hit
tek az élet fájában, melynek törzséből egy ember
alakú istenség nő ki, aki kezében az élet-vizének 
korsóját tartja. Az assziriaiak vallási képein lát
ható a tudás fája, mellette kétfelől egy férfi és 
egy nő, amint a fa gyümölcse után nyúlnak: 
a nő mögött a kígyó alakja tűnik föl (Biblia). Az 
árja népeknél nagyon elterjedt képzet a világfa, 
melynek gyökerei az alvilágba, lombjai a felhő
kig érnek, pl. az Eddában Ygdrasil (1. 0.), világ
kőris. Valószínűleg eddai eredetű a finn Kate-
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vala és az észt Kalevipoeg óriási tölgyei, s a 
magyar népmesékben gyakori óriás iák szintén 
árja átvételeknek minősíthetők. A régi európai 
árja népeknél majdnem minden istenségnek meg
volt a maga szent fája; igy: az ég istenének (Zeus, 
Thor, Perkun) a tölgy, Athénének az olajfa, 
Venusnak a mirtus stb. Ázsia népei közt ma is 
nagy tiszteletben áll számos fa. A vízi növények 
közül legnagyobb tiszteletben a vízirózsa, a lótusz 
állt, mint a víz termékenyítő erejének szimbó
luma. Indiából e kultusz messze elterjedt; Japán
ban számos istenséget ábrázolnak lótuszvirág 
kelyhében ülve vagy állva. A finnugorok s köz
tük a magyar nép is szintén sok emlékét őrizte 
meg a növények pogánykori tiszteletének. 

Szent oíficium, 1. Bíbornoki gyülekezetek, 1. 
és Inkvizíció. 

Szent olaj, 1. Kenet és Krizma. 
Szentorbánhegy, kisk. Zala vm. csáktornyai 

j.-ban, (i9io) 896 horvát lak. (Tr. SzHSz.) 
Szent-Pál-sziget, 1. Uj-Amsterdam. 
Szentpály Janka (Szabó Józsefné), írónő, 1. 

Szabó. 
Szentpázsit (n5v.), 1. Hierochloe. 
Szentpéter, 1. (Barczaszentpéter, Sánpetru, 

Petersberg), nagyk. Brassó vm. alvidéki j.-ban, 
(1910) 2228 német és román lak. Régi templom-
várkastélya épségben van meg; maga a templom 
1733. újjá épült. A község fölött emelkedik a 
Lempesch v. Burgberg, melynek tetején régi vár 
(Tatárvár) némi nyomai vannak. (Tr. R.) — 2. Sz. 
(Svaty Péter nad Váhom), kisk. Liptó vm. liptó-
újvári j.-ban, (1910) 735 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szentpéterfa, kisk. Vas vm. szombathelyi 
j.-ban, (i9io) 1481 horvát és magyar lak. 

Szentpéterfalva, 1. (Sánpetru), kisk. Hunyad 
vm. hátszegi j.-ban, (1910) 598 román lak. (Tr. R.) 
— 2. Sz. (Bozna), kisk. Szilágy vm. zilahi j.-ban, 
(i9io) 643 román lak. (Tr. R.) 

Szentpéterfölde, kisk. Zala vm. novai j.-ban, 
(1920) 420 magyar lak. 

Szent Péter hala (állat), a szivárványos ökle 
(Rhodeus amarus Bloch) népies neve. 

Szentpéteri Zsigmond, színész, szül. Roho-
don (Szabolcs vm.), 1798 júl. 31., megh. Pesten 
1858 deo. 13. Pályáját mint vándorszínész kezdte 
1815-ben. Több vidéki városban megfordult, 1837. 
mint a budai színház tagját szerződtette a Nem
zeti Színház, melynek megnyitásától haláláig 
tagja volt. Főkép a kedélyes szerepekben tűnt ki. 
A szavaló iskola idejében kitűnt természetes be-
szódmodorával. Fő"}b szerepei: Palstaff, Zajtay 
István, Granville (Báró és bankár), Squeer (Lon
doni koldusok) stb. Több színművet is fordított 
vagy átdolgozott németből és franciából a szín
ház számára. Átdolgozásai közül gyakran szere
peltek : Parlagi Jancsi (1854). Tündérlak Magyar
honban (1856). 

Szentpéteri pálos kolostor, a ^nai Pogány-
SzentpóterenIharosberény(Somogy)mellett állott. 
A Kanizsay-család alapította 1321 után, 1550 
táján pusztult el. 

Szentpéterszeg, nagyk. Bihar vm. berettyó
újfalui j.-ban, (1920) 1800 magyar lak. 

Szentpéterúr, kisk. Zala vm. pacsai j.-ban, 
H920) 1355 magyar lak. 

Szent Pétervár, 1. orosz kormányzóság, a 
Finn-öböl partján, a régi Ingermanland terüle
tén. Területe 43,563 km2, ebből 9153 kmJ terüle
tet tó borít, lakóinak száma 1910-ben 2.882,900, 
1920-ban 1.599,978 volt, ezeknek legnagyobb 
része orosz. Felszíne alföld, sok helyen mocsaras, 
13%-a szántóföld, 21»/„-a legelő, 45%-a erdő, a 
többi műveletlen. Éghajlata változó, évi közepes 
hőmérséklete -|-3-80. Vizekben gazdag, nagy tavai 
vannak. A Néva, Luga, Narova és Plyussza egye
nesen a Finn-öbölbe ömlenek, a Volchov és a 
Szjassz pedig a Ladoga-tóba. A kormányzóság 
gyáripara jelentéktelen, a lakosság elsősorban 
erdőgazdasággal, hajóépitéssel és halászattal fog
lalkozik, az állattenyésztés nem jelentős. 

2. Sz. (Sanktpeterburg), 1914 aug. l-e óta II. 
Miklós cár rendeletére hivatalosan Petrograd, 
1924 jan. óta Leningrád, a volt orosz cári biro
dalom székvárosa. Sz. a Néva folyó torkolatában 
fekszik s annak több szigetét is benépesíti. Terü
lete 92 km2. Fejlődését csak annak a körülmény
nek köszönhette, hogy cári székhely volt. Lakos
sága a következőképen növekedett: 18ö9-ben 
667,963,1912-ben 2.019,000 volt a lakosok száma, 
az 1918. forradalom és a szovjet-uralom óta rend
kívül csökkent, az 1920-i népszámláláskor csak 
705-908 lakosa volt már. 1912-ben a lakosok 
88%-a orosz volt; a lakosság 63%-a iparos és 
kereskedő. Kereskedelmi jelentőségét emelte az a 
30 km. hosszú és 8 m. mély hajózócsatorna, amely 
Kronstadt környékéről a város nyugati széléhez, 
vezet és a hajók számára a befutást lehetővé teszi,. 
a nagyobb hajók Kronstadtban maradnak. Keres
kedelmi életének középpontja a Szadovaja volt,, 
ahol a legnagyobb elárusítóhelyek és vásárok 
voltak s a Nevszkij-prospekt, ahol a legnagyobb 
üzletek sorakoztak. A város leírását még az 
1913-iki állapot szerint adjuk; a forradalom óta 
több nevezetes épülete vált rommá. 

Kultúrintézményei közül leghíresebb volt a. 
II. Katalin cárnőtöl alapított császári könyvtár, 
több mint másfél millió kötet könyvvel. Tudomá
nyos Akadémiája (1725-ből), Szépművészeti mú
zeuma (1764) Európában a leghíresebbek közé 
tartozik. Egyetemének (1819) négy fakultása, 
közül az orvosi helyett egy keleti nyelvi van s 
évente az egyetemet mintegy négyezer hallgató 
látogatta. Volt hat technikai intézete (bányá
szat, építészet, közlekedés, technológia, erdészet, 
elektrotechnika), műegyeteme, zeneiskolája, pap
képzője, katonai iskolája stb. stb. Szórakozó
helye a többi európai fővároséhoz képest kevés, 
mindössze öt nagy színháza volt, ezek közül 
három cári, az operaház 1923 nyarán leégett.. 
Számos kórháza közül legnagyobb a II. Katalin 
cárnő idejében 1784. épült Obuchov-fóle városi 
kórház, az 1770-ből való lelencház 32,267 gyer
mek számára berendezve. 

Utcái, főként a belső kerületekben igen szabá
lyosak. Az admiralitás palotája felől 3 nagy út 
fut széjjel: 1. a Kevszkij prospekt, amely 3 km. 
hosszú, mindkét oldalán gazdag üzletek vannak, 
a Nikoláj-pályaudvarnál két keskenyebb ágra 
oszolva folytatódik; a város élete főként ezen az 
úton bonyolódik le s a kereskedővilág központja: 
a Gosztinnoi Dvor is egyik oldalával erre az. 
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utcára néz; 2. a Yoszneszenszkij-prospekt s az 
emiitett kettő közt megy végig a 3. Gorocho-
vaja. Legelőkelőbb helye a Névapart, amelyet 
különböző helyein Francia-, Var-, Admiralitás-, 
Angol-partnak neveznek, itt vannak a legszebb 
paloták. Legkiválóbb tere a Palota-tér, amely a 
cári téli palota előtt félkörben terül el a fővezér
kar épületének diadalkapujáig; szemben van az 
1834. felállított 42 m. magas Sándor-emlék-
eszlop. A szenátus épülete előtt van a Falconet 
mintázta Nagy Péter cár szobor (1782). Ismertebb 
még I. Miklós cár lovasszobra 1859-ből s a 
II. Kataliu cárnő emlékmű (1874), a kazáni 
székesegyház előtt Kutuzov és Barclay de Tolly, 
a Marsmezőn (Zarizyn Lug) Szuvarov szobra és 
a Puskin emlékmű (1886) a Puskinszkája úton, a 
Przsevalszkij-emlék stb. Két diadalkapuja van, 
a Narvai és a Moszkvai az 1812-15., illetve 
1826—31-i diadalok emlékére, továbbá 120 hidja, 
közülük legnagyobbak: a francia mérnököktől 
épített (1897—1903) Troicki-hld (631 m. hosszú), 
a Nikoláj (Miklós)-hid (300 m.) s a Sándor-hid 
(463 m.); 63 parkja közül híresebbek: a Sándor-
ka^f, a Nyárikert Nagy Péter cár nyári palotájá
val, a Tauriai park stb. Van a városnak 247 gö
rög ortodox, hat óhitű, egy örmény, négy katoli
kus, 21 protestáns, egy zsidó temploma, 45 ká
polnája, több zsidó és mohammedán imaháza, 
különösen szép ezek közt a Montferrandtól ké
szített (1858) márványból és gránitból álló Izsák
templom, amelynek oszlopcsarnoka 48 íinn gránit
ból faragott 17 m. magas dór oszlopból áll. A 
székesegyház belső dísze 10 gyönyörű malachit 
oszlop, amelyek az ikonosztázt különítik el, tov. 
25 m. magas lazurkőből készült oszlop s az ezek 
közt levő több mozaikkép. A szentélyben van a 
székesegyház mintája aranyból. A Kazáni székes
egyház a római Szent Péter-templom rosszul si
került utánzata, Sándor cár építtette 1802—11 
közt, itt nyugszik Kutuzov tábornagy, e templom
ban van sok török, lengyel, perzsa, francia zászló 
elhelyezve. A Péter-Pál székesegyház a várban 
128 m. magas különálló tornyával Nagy Péter 
cár óta az orosz uralkodó családok temetkező 
helye volt. Az Alexander Nevszkij kolostornak 
különösen híres a könyvtára. 

Palotái közül első a Téli palota(Szimnij-dvorez), 
építtette Eastrelli gróf tervei szerint Erzsébet 
cárnő 1754—62 közt s 1837-i leégése után újra
építették. 8000 m1 területet fed és 137 méter 
hosszú frontjával a Néva felé fordul. Híres benne 
a Sándor-terem, nagy orosz csaták festményeivel, 
a címerterem s a tábornagy-terem híres orosz 
hadvezérek arcképeivel. A koronaékszerek ter
mében van egy jogar, amelynek csúcsát Orosz
ország legnagyobb gyémántja, az Orlov (194 ka
rátos) díszít. A palota födött folyosókkal van össze
kötve a nagy pompával épült Eremitage épületé
vel, amelyben a híres mügyüjtemények vannak. 
Legszebb festményei a XVII. és XVIII. sz.-beli 
holland és német iskolából valók, több Berghem, 
Van Dyck (34), Wouwermann (63), Dou, Potter, 
Rembrandt (42), Rubens (52), Teniers (40), Ruis-
dael (14), stb. festménnyel, híres még a rézmetszet-
gyűjteménye (200,000 lap), antik váza, érme, 
egyiptomi és asszír, keresi görög gyűjteménye 

(a 3—4. Kr. előtti századból). Nevezetes a Mihály-
palota (1809—25), amelyben 1897 óta III. Sándor
cár múzeuma van, ez etnográfiai, iparművészeti 
és orosz festmény-gyűjteményeket foglal magába. 
A Tauriai palotát 1784. építtette II. Katalin Po-
temkin részére, ebben ülésezett a duma. A nagy
hercegek palotáinak nagy része pompás fegyver
gyűjteményeket őrzött. 

Gazdasági tekintetben Sz. volt az orosz cári 
birodalom mesterséges központja, ezzé tették a 
nagy pénzintézetek, biztosító társaságok stb. É rték-
tőzsdéje az egyetlen jelentősebb volt az ország
ban. Ipara mintegy 200,000 munkást foglalkoz
tatott, legfontosabb iparágai: a gyapotfonás és 
szövés, fém- és gépipar, az Obuchov-féle acél
öntő, hajógyártás, államnyomda, vászonszövő, 
sörfőző, dohány-, cukorgyár, gáz- és vízvezeték, 
három villamos vállalat, stb. A várost Nagy Péter 
cár alapította 1703. a Nova torkolatában. Először 
csak egy várat építtetett ott a svédek ellen Pieter-
burg néven, később eltökélte, hogy mellette egy 
nagy várost épít birodalmi székhelyül. 80,000-
munkás néhány hónap alatt felépítette a legszük
ségesebb épületeket, csakhamar magánházak is 
épültek a mocsaras Vaszilijosztrov-szigeten, né
met és holland hajóácsokat és iparosokat is tele
pítettek be s a városnak a XVIII. sz. végén már 
200,000 lakosa volt s I. Sándor uralkodása alatt, 
aki a mocsaras részeket kiszáríttatta, a lakos
ság megkétszereződött. I. Miklós cár alatt kötöt
ték össze vasúttal Sz.-t Moszkvával. A világ
háború alatt az orosz forradalom kitörése s a cári 
uralom megszűnése Sz. romlását vonta maga 
után. 1917 márc. 11. itt tört ki az a forradalom,, 
amely pár nap múlva II. Miklós cár lemondási
hoz ós a cári uralom megszüntetéséhez vezetett. 
A forradalom alatt a város igen sokat szenvedett,. 
1917. és 1918. nagy utcai harcok folytak, lövések 
rongálták meg az épületeket s a lakosság a gyűj
teményeket, amennyiben azokat még el nem köl
töztették, kirabolta. A vasúti közlekedéstől el 
lóvén vágva, élelmiszerbehozatala megszűnt, gyá
raiban a munka félbenmaradt s a város erősen 
elnéptelenedett. Ennek más főoka az is, hogy 
a köztársasági kormány ismét a természetes kö
zéppontot, Moszkvát tette az ország fővárosává. 
1919-ben önkéntes csapatokkal egyesült orosz 
ellenforradalmi seregnek sikerült a városig ha
tolnia, ahol ellenforradalom tört ki, de a szovjet
csapatokat nem bírták leverni; ezalatt a város 
jelentékeny része tűzvész áldozata lett. 1921-ben 
újabb kísérletet tettek az ellenforradalmárok, de 
akkor sem bírták lábukat megvetni a városban, 
Sz. a bolsevikok kezén maradt 

IrodoXotn. Kohl, Petersburg in Bildern und Skizzen, $" 
köt., Dresden 1845—46; Eastin, Ouide da voyageur á St. 
Petersbourg, 1866; Hübner, Petersburg und Umsebungen, 
Berlin 1880; Petrov, Sz. története, orosz nyelven, Szent 
Pétervár 1883; Rö'ssler, Petersburg, Berlin 1887; Renners, 
8. am Bnde seines ersten Jahrhunderts, Szent Pétervár 
1805, 2 kötet; Hafferberg, 8. in seiner Vergangenheit und 
Gegenwart, u. o. 1866 ; M. Pyljajev, A régi Sz., oroszul, 
u. o. 1887; H. Dalton, St. Petersburger Pederzeichnungen, 
Berlin 1906; Bádeker, S. und Umgebungen, Reisehandbuch;. 
Zabel, Sankt Petersburg, a «Berühmte Kunststátte* könyv
sorozat 32. kötete, Leipzig 1905; St. Petersbourg, Han
gúidé dressé par le conseil municipal de St. Petersbourg, 
1897; a Sz.-i városi tanács hivatalos Statisztikai év
könyvei, stb. 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő: 
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Szentpétervári egyezmény, 1868 dec. 11-én 
az összes európai államok és Eszakaruerika kép
viselőjének jelenlétében kötött nemzetközi egyez
mény, amely szerint tilos kézi lövőfegyverekből 
robbanó lövedékeket lőni az ellenségre. Ezt az 
elvet az 1899-iki hágai békekonferencia (1. o.) 
továbbfejlesztette. 

Szentpétery, Í.Tmre, egyetemi tanár, szül. Kö-
zóppalojtán (Hont vm.) 1878 szept. 23. Az egye
temet Budapesten végezte, egy évig tanulmány
úton volt Német- és Franciaországban. 1914-ben 
Budapesten egyetemi magántanár lett; 1918. 
Debreezenbe, 1923. Budapestre nevezték ki ny. r. 
egyetemi tanárnak. 1917-ben a M. Tud. Akadémia 
tagjául választotta. Müvei: Oklevéltant Naptár 
(Budapest 1912); A borsmonostori apátság Ár-
fádkori oklevelei (u. o. 1916); Szent István ki
rály pécsi és pécsváradi alapító oklevele (1918); 
Arpádházi királyok okleveleinek kritikai jegy-
2é&e(1923,1. füz.); Chronologia (1923); Oklevél
tan (Sajtó alatt). Hazai és külföldi tudományos 
folyóiratokban sok történelmi és oklevéltani ta
nulmánya jelent meg. 

2. Sz. József, ötvösmester, szül. Rimaszombat
ban 1781 ápr. 12., megh. Pesten 1862 jún. 12. 
Kassán Vásárhelyi István ötvösmesternél tanult. 
1809-ben alkotta Pesten első nagyszabású dom
borművét: Nagy Sándornak a Granicus vízén 
való átkelését. Második híres domborműve az 
íirbelai ütközet, legszebb munkája pedig Pórus ki
rály fogságba esését ábrázolja. Ezek ezüstből vert 
munkák. Vörösrézből vert domborművei: Mária 
Terézia a pozsonyi országgyűlésen, 1852., Buda
várának bevétele, 1853., végül KrisztusaKalvária-
hegyen, melyet 74 éves korában 1855. készített. 

"Az utolsó vacsorát ábrázoló 1848. készült aranyo
zott ezüst kelyhe a kecskeméti ref. templom bir
tokában van. Sz. merész technikája külföldön is 
feltűnést keltett. A bécsi ezüstmives-céh 1837. 
díszes oklevéllel tüntette ki, a párisi művészeti 
akadémia tagjának választotta; itthon azonban 
kevésbbé méltányolták. Munkái közül egy ezüst 
kardot, egypár ruhakapcsot s három rézdombor-
müvet az országos magyar iparművészeti mú
zeum őriz. 

3. Sz. Zsigmond (királylielmeczi), petrografus, 
szül. Nagykőrösön 1880 j'úl. 17. Főiskolai tanul
mányait Kolozsvárott végezte. 1902 óta a kolozs
vári egyetemen tanársegéd és adjunktus, 1911. 
magántanár, 1923. nyilv. rendkiv. tanár. Számos 
kisebb értekezésén kívül fontosabb munkái: A 
túr-toroczkói eruptív vonulat kőzettani viszonyai 
(1904, 1906), a Persányi-hegység eruptív kőzetei 
(1910), Kolozsvár negyedkori emlősei (1914), A 
melafir szerepe az Erdélyi Érchegységben (Föld
tani Közlöny 46. kötete, 1916); Die petrolo-
gischen Ergebnisse dor ungarischen geologi-
schen Forschunffen in Serbien 1916—1918 (Sze
ged, 1922). 

Szent-rend, sziámi királyi érdemrend, alapítta
tott 1869 dec. 29., illetve 1873. Csak a királyi 
ház tagjai bírhatják. A király maga különböző 
színű drágakövekből készített nyakláncot és csil
lagot visel. A többiek a rendjelt zöld szegélyű 
sárga szalagon jobb vállon át a baloldalon vise
lik, hozzá a csillagot. 

Szent rómainémet birodalom,l.Iío'«m^eiií 
birodalom. 

Szent-Sándor-rend, bolgár fejedelemségi ér
demrend, melyet Sándor fejedelem 1881 dec. 2ő. 
alapított öt osztályban. Ferdinánd fejedelem 1888 
aug. 2. (14). a rendet hat osztályra és két foko
zatra, ú. m. kardokkal és azok nélkül osztotta. 

Szentsebestyén (Medjumurje), kisk. Vas vm. 
muraszombati j.-ban, (1910) 652 vend lakossal. (Tr. 
SzHSz.) 

Szentség (lat. sacramentum), a kat. egyház
ban a Krisztus által rendelt látható jel, mely 
láthatatlan malasztban (1. o.) részesíti az ember 
lelkét és megszentelését eszközli. Hét Sz. van, 
amelyek malaszt- v. üdveszközöknek is mondat
nak; elkerülhetetlenül szükségesek a malaszt el 
nyerésére, nemcsak azért, mert fel rételüket Krisz
tus megparancsolta, hanem mert általa rendelt 
okai a malasztnak, melyeta puszta hit nem he
lyettesíthet, vagyis tudományos nyelven a Sz.-ek 
ex opere operato működnek (1. Opus operatum). A 
hétszentség, melyeket mind Krisztus rendelt: &ke-
resztség, bérmálás, oltári szentség, penitencia-
tartás (bűnbánat), utolsó kenet, egyházi rend és 
házasság. Hogy hét szentség van, úgy a szentírás, 
mint a hagyomány bizonyítja, habár pontos fel
számításukat a szentatyáknál nem is találjuk. 
Ezt csak a trienti zsinat eszközölte, amire előbb 
nem is volt szükség, mert a hivek azokat folyton 
gyakorolták. A Sz.-ek hatása általában abban áll, 
hogy megadják a megszentelő malasztot és pedig 
vagy első ízben adják meg, vagy ha már meg
van, gyarapítják, vagy ha elveszett, újra meg
adják. Ezen alapszik a Sz.-ek felosztása elevenek 
(élők) és holtak szentségeire (1. Élők szentségei és 
Haldoklók szentségei). Minden egyes szentség 
ezenkívül még különös malasztsególyt is nyújt, 
a különös életviszonyok szerint, amelyek végett 
rendeltetett. Az eltörülhetetlen jellel bíró Sz.-ekre 
nézve 1. Character indelebilis. Á Sz. érvényes ki
szolgáltatásához kívántatik, hogy a kiszolgálta
tónak a) szándéka legyen azt az egyház szán
déka szerint végezni; b) hogy azon a módon szol
gáltassa ki, amint azt Krisztus rendelte és az 
egyház parancsolja. A Sz. méltó felvételéhez — 
az egyes Sz.-eknél megkívántató feltételeken kí
vül — szükséges, hogy a felvevőnek szándéka 
legyen a szentséget felvenni. Az erőszakos szent
ségfeladás érvénytelen lenne. 

A protestánsok csak a keresztségét és úr-
vacsorát tekintik Sz.-nek és azokat sem Sz., ha
nem sakrameDtom névvel n ivezik (Luther kez
detben ilyenül tekintette még a bűnbánatot is), 
tagadják azoknak ex opere operato hatását; ha
nem azok hatása kizárólag a hit által és a hit 
erősítése érdekében történik. Az unitáriusok a 
Sz.-et csupán külső szertartásoknak, az arminiá-
nusok a Krisztussal való szövetség jeleiként né
zik, több más felekezet pedig minden jelentőség 
nélküli külsőségnek tekinti. 

Sz. a zsidó vallásban a legmagasabb «tökó-
letességet» jelenti, amelyre az embernek töre
kednie kell. A Sz. jelzője Istennek.,«Szentek le
gyetek, mert szent vagyok Én az Örökkévaló a 
ti Isteneteké (M. III. 19.2). A középkori zsidó iro
dalom szentnek nevezi a zsidó vértanukat is. 

Amely szó Sí alatt nincs meg-, S alatt keresendői 
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Szentséges, a római pápának jelző címe. Hasz
nálatos így: Sz. atya. L. még Beatitudo, Pápa 
és Páter. 

Szentségház, a csúcsíveskori templomok egyik 
jellemző berendezési tárgya. Kisebb templomok-
tan az oltári szentség helyéül az oltárnak evan
géliumi oldalán a falba vájt, többé-kevésbbé díszes 
építészeti keretbe foglalt és ajtóval elzárt fülke 
szolgált. Nagyobb templomokban különálló, kar
csú toronyalakn alkotmányt, Sz.-at emeltek, mely 
gyakorlati célja mellett kiváló díszét tette a 
templom belsejének. Magyarországon a legszebb 
Sz. a kassai és a bártfai volt. Mind a kettó 

Kassai István mester műve a 
XV. sz. hatvanas éveiből (1. az 
ábrát). 

Szentségimádás, 1. Szent
ségkitétel. 

Szentségkitétel, a kat. egy
házban az oltári szentségnek 
kitétele az oltár fölött alkal
mazott állványra. Szokássá 
vált a XI. sz. óta, amikor az 
Űrnap ünnepét megállapítot
ták. Kiteszik az oltári szent
séget egyes szentmisék alatt, 
amikor a szentmise szentséges 
misének mondatik és letenyék, 
valamint vecsernyék alatt. B 
kitételt, mely ünnepszámba 
megy, szentségimádásnak ne
vezik. Ez ájtatosságot 1556. 
kezdették Milanóban. VIII. Ke
lemen rendelte el 1592. és V. 
Pál 1606. búcsúkkal látta el. 
Az oltáregyesületek ezenkívül 
havonkint egyszer, megállapí
tott vasárnapon, tartanak egy 
órai szentségimádást. V. ö. Lo-
novics, Arehaeologia (III.). 

Szentségmntató, szentség
tartó, 1. Áldoztató kehely, Ói-
borium és Monstrancia. 

Szentségtörés, 1. Sacrile-
gium. 

Szent sereg, 1. a Pelopi-
dastól szervezett és 300 thébai 
ifjúból álló, életre-halálra kész 
csapat. Vele vívta ki Bpamei-
nondas Kr. e. 371. a leuktrai 
győzelmet. Chaironeiánál 338. 

egy szálig dicsőségesen elesett és sírjára állították 
» híres oroszlánszobrot, melynek romjait újabban 
kiegészítették. — 2. Az újkori görög történetben 
az 500 főnyi szabadcsapat (mavrofiták), amelyet 
Ypsilanti Sándor a fentebbinek mintájára alakí
tott s amellyel 1821. a dunai fejedelemségekbe 
tört. Vitéz harcok után még ugyanazon év jún. 
19-én a dragacsani csatában elvérzett. 

Szentsimon, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. feledi 
j.-ban, (1920) 896 magyar lak. 

Szent-Simonisták, 1. Saint-Simonizmus. 
Szent sir, neve annak a sírnak Jeruzsálem

ben, közel a Kálvária hegyéhez, amelyben Jé
zusnak, a világ megváltójának teste a feltáma
dásig nyugodott. Történetére és valódiságára 

A kassai székesegy
ház szentségháza. 

nézve v. ö. Wetzer-Welte, Kirchenlexikon, Cal-
vnrienberg, Grab (das heilige) cikkeit és Schuster-
J7bfeammer,Bibliaitörténetekmagyarázata(ford. 
Végh Kálmán, Miskolcz 1894). 

Szentsir-rend (jeruzsálemi). E rend voltaké
pen nem tekinthető sem lovagrendnek, sem ér
demrendnek. Alapításának éve nem határozható 
meg. Hibás a föltevés, hogy Bouillon Gottried 
alapította volna a rendet 1099 után. 1484-ben 
VIII. Ince pápa a szent sir lovagjait a Johanni-
tákkal egyesitette ; VI. Sándor pápa 1496. megint 
helyreállította a szentsir-lovagok rendjét, és saját 
magát annak fejéül nyilvánította. X. Leo pápa 
1515 máj. 4., IV. Pius 1561 aug. 1., VII. Sándor 
1665 aug. 3. ós XIII. Benedek 1727 máro. 3. e 
jogot újból megerősítették. IX. Pius 1847 dec. 10. 
a lovaggá ütés jogát a jeruzsálemi patriarchára 
ruházta, s ezt 1868 jan. 24. megerősítette, amidőn 
a rend három osztályba osztatott. A rendet nők 
is nyerhetik. Viselhetésére az uralkodó beleegye
zése szükséges. 

Szent szám v. bűvös szám, 1. Szám. 
Szent Száva hercegsége (Ducattts Sancti Sa-

bae) volt a neve a hajdani Rámának v. Chulmiá-
nak (Hercegovinának) a XIII—XIV. sz.-ban. Ne
vét Némán szerb főzsupán egyik fiáról, Száva v. 
Eáska atoszi szerzetesről vette. Száva utóbb szerb 
érsek lett s 1236. v. 1237. elhunyván, Ráma terü
letén, Milesevóban temették el. 1440 óta, midőn 
IV. Frigyes német-római császár Kosárics István 
fejedelmet birodalmi herceggé tett9, ezt a terü
letet Herceg-földének, Hercegovinának nevezték, 
de Mátyás király még 1471. is Sz. hercegének 
nevezte Ulászlót s őt a maga birósága alá tarto
zónak nyilvánította. Ezt a nevet okiratokban, 
úgy látszik, 1509. használják utoljára. 

Szent Száva-rend, 1. Száva-rend. 
Szentszék (lat. sacra sedes vagy venerabile 

consistorium), egyházi törvényszék, melynek 
útján hazánk püspökei az egyházi bíráskodást 
gyakorolják. A Sz. a püspök vagy helyettesének 
s ha a püspöki szék üresedésben van, a káptalani 
helyettesnek elnöklete alatt a püspöktől kineve
zett ülnökökből, jegyzőből és ügyészből áll. 
Hatóságához jelenleg csak szorosan vett egyházi 
ügyek tartoznak (causae mere spirituales). Hazánk
ban régibb időben a hitszegés és hamis eskü tény-
álladéka fölött, valamint a végrendeletek alaki 
érvényességének kérdésében és a házassági perek
ben itélt. L. még Egyházi bíróságok. 

Szent szív, 1. Jézus szent szive és Mária szive. 
Szentszív-társaságok, több vallásos társaság 

a kat. egyházban. 1. Jézus legszentebb szívéről 
nevezett társaság, 1. Paccanaristák. 2. A Jézus 
legszentebb szívéről nevezett atyák (v. misszioná
riusok). Alapították 1854. Fő székhelye Issoudun. 
3. A Jézus legszentebb szívéről nevezett segéd
papok. Alapítva 1841., Betharrambau a külföldi 
missziók ellátására. Állomásaik Uruguaiban és 
Buenos-Ayresben vannak. 4. Jézus és Mária leg
szentebb szívéről nevezett atyák, 1. Picpus-tár-
saság. 5. Société du Sacré-Goeur. Alapították 
1794. Löwenben Tournelly, Broglie és Pey, mint
egy folytatásául a feloszlatott Jézus-társaságnak. 
Beolvadt a visszaállított Jézus-társaságba 1814. 
6. A Jézus legszentebb szívéről nevezett hölgyek 

Révai Nagy Lexikona XVII. kőt. 
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(Dames du sacré coeur). Alapította Barát Mag
dolna Zsófia 1800. (szül. 1779 dec. 13., megh. 1865 
máj. 24., boldoggá avatta XIII. Leo pápa 1879 
júl. 18.). Célja a szent szív minél nagyobb tiszte
lete mellett a nöi nevelés. Megerősítették XII. 
Leo, XIV. Gergely. B társaság feltűnő gyorsaság
gal terjedt el Európában, sőt Afrikában, Észak-
és Délamerikában, legutóbb pedig Ausztráliában. 
1880-ban 105 házuk volt 4700 taggal. Magyar
országban Budapesten van intézetük, amelyben 
különösen a magasabb rangúak leányait nevelik 
(István-út). A felsoroltakon kívül van még több 
kisebb rendű női szent-szív-társaság. V. ö. Wetzer-
Welte, Kirchenlexikon (V.). 

Szent Szövetség (Sainte-Alliance), az a szö
vetség, melyet I. Sándor orosz cár, I. Ferenc 
osztrák császár és III. Frigyes Vilmos porosz 
király kötöttek Parisban 1815 szept. 25. Napóleon 
második leverése után. A Sz.-ben a nevezett 
uralkodók örök békét és testvéri szövetséget 
kötnek egymással s megfogadják, hogy népeiket 
a keresztény szeretet és igazságosság szellemé
ben fogják kormányozni. A Sz. gondolata I. Sán
dor cártól eredt, ki azt ideális értelemben vette. 
A Sz. reakciós és szabadságellenes szelleme 
Metternichnek, Ausztria kancellárjának a 
műve, ki a három leghatalmasabb európai ural
kodó hatalmi érdekszövetségével akart minden 
szabadabb, alkotmányos mozgalmat elfojtani. 
A Sz. céljait szolgálták a gyakori kongresszusok 
(Troppau, Laibach 1821, Verona 1822), amelye
ken az olasz és spanyol forradalmak leverését 
határozták el. A Sz.-hez csakhamar Európa összes 
fejedelmei csatlakoztak, az angol király, a pápa 
és a török szultán kivételével. A Sz. tekintélyén 
nagy csorbát ejtett a görög szabadságharc 
(1821—29) és a belga forradalom (1830), mert 
kénytelen volt e népek függetlenségét elismerni. 
Az 1848-i forradalmak Metterich-hel együtt a Sz. 
reakciós szellemét is megbuktatták. V. ö. Mühlen-
beck, Étude sur les origines de la Sainte-Alliance 
(Strassburg 1887). 

Szenttamás (Srbobran), nagyk. Bács-Bodrog 
vm. óbecsei j.-ban, a Ferenc-csatorna mellett, (1910) 
14,335 szerb, magyar és német lak., kik gabona
termelést és állattenyésztést űznek. E város ne
vezetes szerepet vitt az 1848—49-iki szabadság
harcban és több ízben volt véres csaták ós utcai 
harcok színhelye Dél-Magyarországnak a felbuj
tott szerbek elleni küzdelmében. (Tr. SzHSz.) 

Szent Tamás-sziget (Sao Thomé), a portugál 
Guinea-szigetek egyike Afrika Ny.-i partja előtt, 
825 km2 területtel. Az egész sziget vulkáni. Klí
mája egészségesebb, mint a Guineai-öböl többi 
szigetein; a magasabb helyeken az európaiak is 
jól megélhetnek. A sűrű erdőkkel takart szigeten 
minden trópusi növény díszlik; 1876 óta különö
sen a kávótermesztés emelkedett magas fokra; 
az évi kivitel mintegy 10 millió millreis értékű. 
A lakosok négerek, számuk (1910) 37,776. Fővá
rosa Cidade, 3000 lak. és biztos kikötővel. 

Szent Tamás szive (nüv.), 1. Entada. 
_ Szent társaság (szent társalgás), 1. Santa 
conversazione. 

Szentté avatás (canonisatio), a kat. egyház
ban a római pápának ünnepélyes nyilatkozata, 

amelyben Istennek valamely elhalt szolgáját v. 
szolgálóját, mint Istennel a mennyekben ural
kodó szentet jelenti ki és tiszteletét az egész egy
házban elrendeli. Annyiban különbözik a bol
doggá avatástól (beatiűcatio), amennyiben a pápa 
itt csak kijelenti, hogy valaki boldognak tekint
hető ós tisztelhető. Az eljárásra nézve 1. Boldoggá 
avatás. 

Szent tüz. Egyéb népek módjára a héberek 
szertartásai is használták a tüzet, amikor az 
istennek áldoztak. Az oltáron, amelyen a tüz-
áldozatokat hozták, a tűznek még éjjel sem volt 
szabad kialudni. A Makkabeusok idejében sok 
nehézség támadt e parancs teljesítése körül.Csak 
profán célokra még nem használt tűzzel lehetett 
az oltár tüzét ismét meggyújtani. 

Szent vacsora, 1. Úrvacsora. 
Szentvid, Vas vm. kőszegi j.-ban Velem köz

ség határában emelkedő 568 m. magas hegy, 
búcsújáró templommal, melynek tornya alapjában 
római építkezés. Hajdani várát valószínűleg a 
Németújváriak építették s az a XVI. sz. közepéig 
állott fenn. 1713-ban Hilarian pálos szerzetes 
remetelakot és kápolnát építtetett a régi vár 
helyén, a XIX. sz. közepén pedig nagyobb temp
lomot építettek oda. A régi várról ma csak néhány 
csekély falmaradvány tanúskodik. Sz. nevezetes 
azon praehistóriai leletekről, melyek ott nap
fényre kerültek, nevezetes bronzöntőműhely volt 
itt, mely kivált a Hallstatti korban (Kr. e. 12. sz.) 
volt jelentékeny és az antimonércek felhasználása 
által válik ki. V. ö. báró Miske Kálmán, A Velein-
Sz.-i őstelep. I. köt. Bécs 1907. és számos érteke
zés az Arch. Értesítőben. 

Szent Vince-egyesület, 1. Paulai szent Vince
egyesület. 

Szent Vince-fok (Cabo de Sao Vicente, az 
ókori Promontorium Sacrum), a pyreneusi fél
sziget és Európa DNy.-i foka, Algarra portugál 
tartományban. A szirten egy kolostor romja és 
világítótorony van. Közelében van Sagres kikötő, 
megerősített hely. 1780 jan. 16. és 1797 febr. 14. 
angol győzelmek színhelye a spanyolok fölött, 
1833 júl. 5. Napier angol flottája Dom Miguel 
flottáját legyőzte. 

Szent Vince-öböl (Sankt-Vinzent-golf), ten
geröböl Ausztrália D.-i partján, 145 km. hosszú, a 
Hindmarsh félsziget K.-en az Encounter-, a York
félsziget pedig a Ny.-i Spencer-öböltől választja 
el. Bejáratában az Investigator- ós Backstairs-
passage tengercsatornák közt van a Kenguru-
(Kangaroo)-sziget. 1802-ben Flinders fedezte fel. 

Szentyel Mihály (Veresegyházi), nyomdász 
1. Szenczi Kertész. 

Szenuszi, mohamedán felekezet, 1. Sznuszi. 
Szénvaskő, 1. Blackband. 
Szénvas-vegyületek, a szénkarbidok, melyek

nek a vaskohászatban fontos szerepük van. 
Szenvedély az akarásnak fölötte erős, viharos 

módja, mely azonban csak egy irányban, egy 
tárgykörre vonatkozólag ilyen. Az akarás szük
ségleteink kielégítését célozza, ül. a kielégítést 
célzó cselekvést indítja meg; ha valamely szük
séglet érzése oly erőssé válik, hogy minden 
egyebet elnyom a lélekben és az ész szabályozó, 
óvó, korlátozó szavát is elhallgattatja, úgy hogy 
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a szükségletet majdnem folyton érezzük és ki
elégítése, mihelyt arra mód van, viharosan be
következő kényszerűséggé válik, akkor le^z az 
üKurásból Sz. így beszéiünk az iszákosság, a 
halálom, a pénzszerzés, a fukarság stb. Sz.-ről. 
A szerelem (féltékenység) íokozódhatik legköny-
nyebben Sz.-lyé. A Sz. így úrrá válik fölöttünk, 
kénytelenek vagyunk azt mindenestől szolgálni, 
ezért beszél Spinoza a Sz. állapotáról mint az 
ember rabszolgaságáról. A Sz. nem foszt meg 
bennünket a gondolkodástól, de a gondolkodást 
is a maga szolgálatába szegődteti; leleményessé 
tesz bennünket a Sz. kielégítése módjainak meg
találásában. Ha azt mondják, hogy Sz. nélkül 
nagy dolgok, tettek stb. nem születnek, ebben 
csak részben van igazság; a Sz. bámulatos 
tetteket tud szülni, de a nagy dolgok mégis ren
desen nem ily végzetes Sz. szüleményei, hanem 
nagy, erős, de nem épen Sz.-es akaratból szár
maznak. 

Szenvedő ige, a cselekvő ige ellentéte. Az 
alanyhoz való viszony szerint az ige kétféle le
het : a közönségesebb kifejezésmód az, hogy az 
alanytól kiindulónak képzeljük a cselekvést, te
hát az alany valóban cselekvő személy; azonban 
képzelhetjük az alanyra irányulónak a cselekvést 
s ilyenkor az alany szenvedő személy v. tárgy. 
Ha a szenvedést közvetlenül, csak az egy alany
ban végbemenőnek képzeljük, akkor visszaható 
igét alkalmazunk: emelkedik, emelődik, vonul, 
bocsátkozik; ha pedig közvetve két alannyal, me
lyek közül egyik a szenvedő, a másik a cselekvő, 
akkor a közönséges Sz.-t alkalmazzuk: emeltetik, 
bocsáttatik. A mai nyelvben sokkal ritkább a Sz., 
mint a régibb irodalomban, mely a Sz. használa
tával nyilván a latin nyelvet utánozta. A nép
nyelv ma egyáltalán nem él a -tátik -tetik-féle 
Sz.-vel, úgy hogy ennek csak egyes nyomai ma
radtak meg a közbeszédben: születik, dicsértes
sék (méltóztatik a lat. digneiur). A közbeszédben, 
különösen a városi életben mindinkább terjed egy 
új Sz.-alak, egy csúf germanizmus, pl. el lesz adva, 
föl lett építve. Az irodalom s a helyes köznyelv 
az efféle alakok jogosultságát nem ismeri el. 

Szenvedőleges segédlet (lat. assistentia pas-
sivaj, a róm. kat. egyházi házasságkötésnél a 
lelkésznek olyan szereplése, amikor csak jelen 
van, mialatt a házasulok a házasságkötő nyilat
kozatukat teszik, de egyházi szertartást nem vé
gez, a házasságot meg nem áldja, aktív segédletet 
nem teljesít. A trienti zsinat szerint a Sz. is elég 
a házasság érvényéhez, hogy katolikusok és nem 
katolikusok ú. n„ vegyes házassága is a katolikus 
lelkész előtt legyen megköthető. 

Szent edő mérleg. A mérleg aktivál és pasz-
szivái közötti különbség a tiszta vagyon. Aktiv 
v. cselekvő a mérleg, ha az aktivák értéke meg
haladja a passzívákét, tehát a tiszta vagyon po
zitív. Ebben az esetben, ha az aktivák pénzzé té
tetnének és abbúl az adósságok (passzívák) ki-
egyenlíttetnének, akkor aktiv felesleg maradna. 
Az ellenkező eset, amikor a passzivák értéke 
haladja meg az aktivákat, vezet a passziv, ill. 
Sz.-re. Sz. esetén az aktiv vagyon nem elegendő 
a tartozások fedezésére, vagyis a mérleg a va
gyoni fizetésképtelenség esetét mutatja. 
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Szenvedő választói jog, az a jog, amely sze
rint valakit képviselővé lehet választani, 1. Kép
viselőválasztás. 

Szenvey József, író és hírlapíró, szül. Pozsony
ban 1800 aug. 28., megh. Pesten 1857 jan. 22. 
Előbb vidéken, majd a fővárosban tanult, aztán 
nevelősködött. 1832-ben Pestre jött a Társalkodó 
szerkesztőjének, s innen kezdve fölváltva mint 
szerkesztő és munkatárs dolgozott a fővárosi 
napilapoknál, utoljára a Pesti Naplónál. Vannak 
fiatal korából drámai kisérletei, írt eredeti ver
seket is minden különösebb becs nélkül és sokat 
fordított, regényeket, drámákat és költeményeket, 
főként Schillerből. Ezek közül a Messinai hölgy 
és az Ármány és szerelem színre kerültek s 
nyomtatásban is megjelentek (1836, illetőleg 
1841). Tagja volt az Akadémiának és a Kisfa-
ludy-Társaságnak is. 

Szénvizsgálat, 1. Anyagvizsgálat. 
Szenvózret, egyiptomi királyok, 1. Uzertezen. 
Szenyér, kisk. Somogy vm. marczali j.-banr 

(1920) 1008 magyar lak. 
Szenyér vára, Somogy vm.-ben a XV. sz. elején 

a Tapsonyi Anthimi családé volt. Az 1471-iki 
országgyűlés lerombolását rendelte el, de a végzést 
nem foganatosították. 1543—1566-ban jelenté
keny pont volt a törökök ellen való védekezésben. 
1555-ben a törökök ostromolták is, de sikertelenül. 

Szenzáció, 1. Sensatio. 
Szenzál (ol. sensale), 1. Alkusz. 
Szenzibilitás, 1. Érzékenység. 
Szenzitivitás a. m. érzékenység, ill. fokozott 

érzékenység. Beichenbach Kari «Od» teóriájában 
játszik nagy szerepet. L. Od. 

Szenzoíon, elektromos telegráf, amelynél fel-
vevőkészülékül maga az emberi ujj érzékenysége 
szerepel. Inkább mint érdekes tudományos készü
lék említhető meg; a gyakorlatban nincs szerepe. 

Szenzualizmus (új-latin), ismerettani elmélet, 
melynek értelmében összes ismereteink érzéki 
benyomásokból erednek és az ismeretek maga
sabbfokai csak az érzéki benyomások átalakulásai. 
Ezzel ellentétes az a nézet, hogy ismereteink 
egyik része vagy tényezője nem az érzékekből, 
hanem a tiszta, minden érzéki elemtől ment gon
dolkodásból ered (intellektualizmus, racionaliz
mus). Már az ókorban találkozunk ez elmélettel, 
ha nem lép is föl tudatosan és rendszeresen; az új
korban az angolok indítják meg, Hobbes, Hume 
és a franciák folytatják (Condillac, Holbach stb.). 
Újabban Herbert Spencer, Ziehen és sokan ez 
elmélethez szítanak. A Sz. tehát az ismeretek ere
detének magyarázata; ebből azután legkiválóbb 
képviselői azt következtetik, hogy csak ami érzéki, 
ismerhető meg, minden egyéb vélekedés, hit vagy 
ilyféle. Az erkölcstanban azok a szenzualisták, 
kik az érzéki kéjt és kínt teszik a jó és rossz mér
tékévé. 

Szeőke Imre (dancsházi), bányászati író, fő-
bányabíztos, szül. Nyíregyházán 1873 okt. 13., 
megh. 1922. 1917-ben egyetemi magántanár lett 
a magyar bányajogból a budapesti egyetemen. 
Irodalmi művei: Magyar bányajog (Balkay Bélá
val 1901); Bányászati és bányajogászi szótár 
(1903); Bányászati tájszótár (1903); A kutatás 
jogintézménye (1905); Bányajog (1914). 
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Szép, 1. Esztétika. 
Szép, 1. Ernő, költő és újságíró, szül. Huszton 

(Máramaros vm.) 1884 jún. 30. Iskoláit vidéken 
kezdte s a fővárosban folytatta, majd 19 éves 
korában újságíróvá lett. Már tanulókorában iro
gatott verseket, melyeknek egy gyűjteménye 1902. 
Mezőtúron megjelent. Ujabb verseit könnyed, dal
lamos forma, azonkívül, mint prózáját is, az érzel
mes és humoros hang vegyülete jellemzi. Önálló 
gyűjteményei: Énekeskönyv (1911); Irka-firka 
(1912); Sok minden (1914); Élet és Hálál (vers 
és próza, 1916); Régi kedvünk (versek 1919); Az 
egyszeri királyfi e. mesejátékát a Nemzeti Szín
ház 1913. hozta színre (nyomtatásban 1914); to
vábbi színmüvei: Palika (Belvárosi Színház 
1920); Szilágyi és Hajmást (1920); A vőlegény 
(Vígszínház 1922; megjelent német nyelven is) ; 
Lila akác (Renaissance-szinház 1923). 

2. Sz. János, író, gimnáziumi tanár volt Szom
bathelyt 1794—1810., majd Kassán 1810—15., 
Jászberényben 1815—24. írt latin ós magyar ver
seket, köztük egy epikus költeményt (A magya
roknak constantinúpolyi táborozások 1821); for
dított latin klasszikusokat s Szerdahelyi latin
nyelvű esztétikáját, mely 1794-ben megjelenve 
(Aesthetika) az első rendszeres esztétik a magyar 
nyelven. 

Szépapa, szépanya, a nagyszülék valamelyi
kének apja, 111. anyja (lat. abavus és abavia). 

Szeparátor, 1. Lefölözd gép, Téglagyártás. 
Szépasszony szőllője (HÖY.), 1. Solanum. 
Szepes, volt vármegye a történelmi Magyar

ország északi határán. Állapota a trianoni béke
kötés előtt: Határai É.-on Galícia, K.-en Sáros 
vármegye, D.-en Abaúj-Torna és Gömör, Ny.-on 
Liptó vármegye és Galicia. Területe 3654 km3. 
Felszíne általában hegyes; Ny.-i határán emel
kedik a szépségéről és vadregényességéről híres 
Magas-Tátra (1. Tátra), melynek gránit alkotta 
csúcsai a 2600 m. magasságot is meghaladják 
(Ferenc József-csúcs 2663 m., Lomniczi-csúcs 
2635 m.). Ehhez a hatalmas hegységhez É. felől 
a Sz.-i Magurának (l..o.) ívben húzódó jóval ala
csonyabb (1267 m.) és eocén ̂ képletekből álló lán
colata csatlakozik, melytől É.-ra a Pienin-hegy-
ség (1. o.) terül el, a Duna jecz híres áttörésével. A 
Magas-Tátrát D. és K. felől a Poprád vizétől ön
tözött kies Sz.-i lapály határolja, mely 675—800 
m. fensík. Ezt K. felől a Lőcse-Lublói hegység ki
terjedt csoportja szegélyezi, mely Sz. vármegye 
K.-i részét borítja a Hernád völgyétől kezdve a 
Poprád nagy kanyarulatáig; magassága 1284 m. 
DK. felé a Branyiszkó-hegység csatlakozik hozzá 
(Viszoka hola 1172 m.) a híres Branyiszkó-szo-
rossal (758 m.). A Hernád völgyétől D.-re a Gömör 
Sz.-i Érchegység különböző csoportjai terülnek 
el; jelesül a Hégény-csoport vagy Gölniczbányai 
hegycsoport, mely a Gölnicz-folyó mentén hú
zódik s a Buchwald csúcsjban 1130 m. magas
ságot ér el; e hegylánchoz fi. felől a Szkala (1014 
m.) és Gálmusz (921 m.) csoportjai csatlakoz
nak ; Ny. felé pedig a Káposztafalvi hegycsoport 
következik (1271 m.), míg a vármegye Ny.-i sar
kába az Alacsony-Tátra hegység K.-i csoportja, a 
Királyhegy bocsátja végső nyúlványait. A Göl-
nicz-völgyétől D.-re, az abaúj-tornai határszélen 

végül a Szomolnok-kassai hegycsoport (Kojsói 
hola 1248 m.), a gömöri határszélen a Szulvova 
(1248 in.), Aranyasztal (1318 m.) és Pipityke (1226 
m.) emelkedik. 

Folyóvizekben a vmegye gazdag; fő folyója 
a vármegye Ny.-i határszélén eredő Hernád, mely 
a vármegyét Ny.—K.-i folyásban, részbenregényes 
völgyszorosban, részben kies lapályon futja ke
resztül ; vele közel párhuzamos folyású a már Gö
mör vármegyében, de a Sz.-i határhoz közel eredő 
Gölnicz, mely a híres Sztraczenai völgyet (1. o.) al
kotja ; ez jobb felől a Szomolnok vizét veszi fel. 
A vármegye harmadik fő folyója a liptói határ
szélen a Magas-Tátrában eredő Poprád, mely a 
Sz.-i lapályt K.-i, majd ÉK.-i irányban szeli, aMa-
gas-Tátra összes vizeit magába veszi, majd a Sz.-i 
Magura mentén K.-re fordul, Sáros vármegyébe 
lép át, de alább ismét Sz. vármegye határszélét 
mossa; vízben bővelkedő mellékvizei legnagyob-
bára a Magas-Tátrából folynak alá, mint a Men-
gusz falvi és Felkai patak, a Tarpatak, Kőpatak, 
Fehérvíz és Béla, mindmegannyi hatalmas hegyi
patak. Végül a vármegye É.-i határát mossa a 
Dunajecz folyó, mely a Pienineken áttörve a szép
ségéről híres szorosban hagyja el Szepes vm. 
földjét; mellékvizei közül a Bialka és Eieka emlí
tendők. Nagy számmal vannak Sz. vármegyében 
tavak is, nevezetesen a Magas-Tátra tengerszemei 
(1. Tátra), melyek közül a Hinczó-tó, Halas-tó, 
Tengerszem, Ottó, stb. a nevezetesebbek. Ásvá
nyos forrásokban a vármegye szintén igen gaz
dag; a legnevezetesebbek: Tátrafüred, Liubló, 
Koronahegyi fürdő, Lucsivna, Leibicz, Gánócz, 
Baldócz, stb., mihez még a hidegvíz gyógyintéze
tek és klimatikus gyógyhelyek (Tátrafüred, Tátra-
lomnicz, Tátraszéplak, Feketehegy, Thurzófüred, 
Iglófüred, Barlangliget, Tátraháza és a Magas-
Tátra számos egyéb telepe) csatlakoznak. 

Éghajlata igen zord. Az évi közepes hőmérsék
let a tátraalji síkon csak 6-2° C. (Késmárk), a t.v 
volabb eső hegyvidéken már több (Lőcse és Igló 
7-3, Sz.-Váralja 7-6°). 

Földje általában sovány ós az éghajlat zord-
sága, valamint a magas fekvés miatt kevéssé 
termékeny; a vármegye termőterületéből szántó
föld csak 118,633, kert 1633, rét 39,519, legelő 
30,559 és erdő 155,636 ha. Terményei közül leg
elterjedtebb a zab és rozs, míg búza alig fordul 
elő; ellenben rendkívül nagy a burgonyaterme
lése, termelnek még lent, hüvelyes veteményeket 
(különösen jó borsót), tatárkát stb. A gazdasági 
viszonyok emelésére számos gazdasági egyesület 
és kör alakult, kisebb községekben is. Erdőségei 
igen kiterjedtek, az erdők legnagyobb részt lúc-
és jegenyefenyőkből állnak, keverve vörös- és 
szurokfenyővel; lomberdők csakis a vármegye 
D.-i részén vannak, túlnyomóan bükkösök. Az 
erdőöv felső határát a törpefenyő jelöli, melyen 
túl a Magas-Tátrában már teljesen havasi vege
tációt találunk. Szőllő a vármegyében nem terem, 
gyümölcs is csak kevés helyen és csak egyes fajok. 
Kiterjedtek ellenben a havasi legelők, melyek a 
tej- és sajtgazdaságot teszik lehetővé. Az állat
tenyésztés újabb időbon fellendült, úgy létszámra 
mint fajnemesltésre nézve; különösen a szarvas
marha- és juhtenyésztés. A juhsajttermelést leg-
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inkább Scsavnik, Leibicz, Béla, Ábrahámfalva és 
Sz.-Smneg községekben űzik, tehénsajtot Mind
szent, Jakabfalva, Toporcz, Tótfalu és Landok ké
szít. Vadakban (őz, nyúl, zerge, medve) bővelke
dik ; a halak közül pisztráng és lazac igen gyakori. 
Ásványkincsekben a vármegye igen gazdag, de 
a bányászat a vastermést kivéve erősen megcsap
pant; a vasércek bányászata főleg Alsószalánk, 
Szomolnok, Nagykunezfalva, Merény, Zakárfalva, 
Ötösbánya, Szepespatak, Korompa, Gölniczbánya 
és Igló környékén folyik. Ezenkívül bányász
nak még ezüst- és kénesőtartalmu rézérceket. 

Lakóinak száma 1869-ben 175,061 
volt, 1890-btin 165,052, 1910-ben pedig 
172,867. A lakosság csökkenését az Ame
rika felé irányuló kivándorlás okozta, 
uiely főleg a bányászat hanyatlása óta 
igen nagy mórtékben elharapódzott. La
kói közt volt 1910-ben 18,658 magyar 
(10-8%), 38,434 német (22"2°/o), 97,077 tót 
(56-2<>/o), 12,327 rutén (7-l°/o) és 6371 
egyéb; hitfelekezet szerint 117,497 r. 
kat., 19,638 gör. kat, 26,459 ág. evang., 
1391 ev. ref. és 7475 zsidó. 

I Foglalkozásra nézve ekként oszlott 
meg a lakosság kereső része: őstermelés 
;ií,998, bányászat ós kohászat 4050, ipar 
16,712, kereskedelem és hitel 1619, köz
lekedés 2093, közszolgálat és szabadfog
lalkozások 2504, véderő 1142, napszá
mosok 2650, házi cselédek 3629, egyéb foglalko
zású 3040. A lakosság egyik fő foglalkozása az 
őstermelésen kívül a bányászat és kohászat; az 
ipar az újabb időben fejlődött, de a háborút követő 
időben ismét hanyatlott; nevezetesebb gyárai a 
korompai és prakfalvai vasgyárak, a gölnicz-
bányai vasárú, lakatosárú és láncgyárak, a sztra-
czenai ós márkusfalvai vaskohók, a késmárki vá
szon- és damasztgyárak, több fonó- és szövőgyár, 
posztógyár, mümalom, burgonyakeményitőgyár, 
sörfőző, papirosgyár stb. Némi jelentősége van a 
faiparnak is. A hajdan híres kézműipar ós kisipar 
ujabb időben nagyon hanyatlott. A kereskedelem 
kevésbbó élénk, mint hajdan volt, amidőn Lengyel
es Észak-Németországgal igen élénk üzleti össze
köttetésben állott. A hiteligények kielégítésére 
18 bank és takarékpénztár és hat szövetkezet 
szolgált. 

A közlekedés fő erei a vasutak; a fő vonal a 
kassá—oderbergi vasút, melyhez a gölniczvölgyi 
és a poprádvölgyi s több kisebb szárnyvonal csat
lakozik, az összes vonalak hossza 217 km. Az 
állami utak hossza 153 km., a törvényhatóságiaké 
415 km.; valamennyi igen jó karban tartva; 520 
km. községi közlekedési út. Hajózható folyói nin-
csenek, de a Poprád és Dunajecz folyásának alsó 
részéban tutajozható. 

Közművelődés tekintetében Sz. vármegye a 
kedvezőbb viszonyú vármegyék közé tartozott. 
A vármegye területén 1910. összesen 512 iskola 
volt, ú. m. egy hittani intézet (Szepeshely), négy 
gimnázuun (Iglón és Késmárkon ág. evang. 
főgimnázium, Lőcsén és Podolinban kat. gim
názium), egy reáliskola (Lőcse), egy felsőbb 
leányiskola (Lőcse), öt ipari és kereskedelmi szak
iskola, két tanítóképző (Iglón, Szepeshelyen), 

12 polgári és felső népiskola, nyolc iparos- és két 
kereskedőinas-iskola, 234 elemi iskola, 213 is
métlő és öt gazdasági népiskola, 24 kisdedóvó 
és egy börtöniskola. Központjai Lőcse, Igló és 
Késmárk. 

Sz. vármegyében volt kilenc rendezett tanácsú 
város, 18 nagy-, 188 kisközség és 208 puszta és 
telep. A községek általában kicsinyek, 2000-nél 
több lakója 12 községnek van, közte a kilenc vá
rosnak. Igló és Lőcse után Korompa (6378 lak.) a 
legnépesebb község. 

Közigazgatási beosztása 1910-ben: 

Tör téne te . Avármegyea«törvényesen egyesült 
két Sz. vármegye» hivatalos nevet viselte 1848-ig; 
mert a nagy megye (sedes inferior comitatus Sce-
pusiensis) ós a kis megye (sedes superior nobilium 
X Lanceatorum comitatus Scepusiensis) nevű két 
külön törvényhatóság egyesítése által létesült 
1803., az 1802. X. t.-c. alapján. De azután is volt 
még területén négy önálló törvényhatóság, ú. in.: 
aSz.-i XVI város kerülete, Lőcse és Késmárk sza
bad királyi és Gölniczbánya szabadalmazott bá-
nyaváros,melyekvéglegesen csak az 1876. XXXIII. 
t.-c. által lettek egy törvényhatósággá egyesítve. 

A vármegye területe az itt talált kő- és bronz
korszaki szerszámok tanúsága szerint már a 
történelem előtti korban is lakott volt; legneve
zetesebb ily lelőhely: a gánóczi telep. Egyéb tele
pek azt bizonyítják, hogy a népvándorlás idejében 
sem volt lakatlan e vidék, hanem hogy itt is hul
lámzott az ős kelta, vandal-germán és talán több
féle szláv eredetű törzsek tömege. Ezeket talál
hatta itten Anonymus szerint Bors vezér, amidón 
megalapította magyarjaival a későbbi«kis vár
megye)) területén az első honfoglaló széket- E te
lepesek mint határőrök (székelyek) építették az 
Eör, Sztrázsa, Nagyőr nevű őrhelyeket. Hogy pe
dig ezek magyarok voltak, mutatják az ezen tótok
lakta vidéken máig fennmaradt magyar hely
nevek, valamint IV. Béla 1243-iki kiváltságlevele, 
mely nem új jogokat adományoz a széken élő 
nemeseknek, hanem azok régi kiváltságait csak 
megerősíti. Utódaik ez oklevélre támaszkodva, 
őrizték meg különállásukat, és a Hernád meg a 
Poprád mentén elszórtan fekvő néhány helység
ben lakva, alkották századokig az országnak leg
kisebb törvényhatóságát. Főispánja a széknek 
rendszerint ugyanaz volt, aki a nagy vármegye 
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élén állott, de tisztikarát a többnyire Bethlenfal
ván tartott közgyűlésen választotta. Minthogy 
csupa nemes lakta a széket, adót és tizedet nem 
fizettek, hanem tartoztak a hadbavonuló királyt 
tíz lándzsással kisérni (innen a 10 lándzsás-szék 
nevezet, deeem sedes lanceatorum). 

A tulajdonképeni Sz. vármegye, Sz. várától 
vette nevét, mely már 1129. fennállott. Szinte ez 
itlőtájt jelentkezik itt a németek (szász vendégek) 
első gyarmatosítása, mert 1190. Késmárk, váro
saik egyike, már létezett. B szászoknak neve
zett vendégek, nyelvjárásukból következtetve, 
Sziléziából jöhettek s külön jogkönyvüket (Zipser 
Willkühr) és jogszokásaikat hozták magukkal és 
királyaink által pártolva, egy választott grófjuk 
hatósága alatt alakultak Provincia Saxonum 
de Scepus nevű tartománnyá, mely 24 városból 
állott és melynek hivatalos címe Universitas 
XXIV Regalium Givitatum Terrae Scepus volt. 
Valamivel később és más vidékekről jöhettek a 
más nyelvjárással, más etnikus jelleggel biró 
úgynevezett «Gründler»-ek, kik máig a vármegye 
D.-i részén fekvő érchegységek völgyeiben lak
nak, s kik ott a hét Sz.-i bányavárost alapítva, a 
századokig virágzó bányászat alapját vetették 
meg. Ezek Gölniczbánya, Szomolnok, Krompach, 
Svedlér, Stoósz, Remete és Merény városokban lak
nak és mivel nem alakultak autonóm egységgé, 
nemsokára nagyrészt úri fenhatóság alá kerültek. 

A Sz.-l erdőség vadon vidékének fejlődésére 
nagy befolyással volt az Imre király által 1198. 
alapított Szent Mártonról nevezett Sz.-i prépost
ság és káptalan, mely hiteles helyeinknek egyik 
legrégibbje. Az ilyen első szervezkedésnek véget 
vetett a tatárdúlás. A Sz.-iek Jordán grófjuk ve
zérlete alatt a Hernád melletti Látókőnek (Lapis 
refugii, 1. Menedékszirt) nevezett hegyre mene
kültek, hol sikeresen védekeztek a tatár hordák 
ellen. Majd újból építkeztek, és már 1271. nyerték 
V. Istvántól az állásukat sok századra megalapító 
kiváltságlevelet. Pontos szerepök jutott Róbert 
Károlynak Csák Máté elleni küzdelmeiben. A ki
rály maga elismerte 1312. egy oklevelében, hogy 
rozgonyi győzedelmet leginkább a Sz.-ek hősiessé
gének köszöni. Zsigmond király a leginkább Nagy 
Lajos alatt szép virágzásnak indult Sz.-i városok 
közül tizenhármat, a lublói várat és uradalmat, 
Podolin, Gnezda és Lubló városokkal együtt 1412. 
Ulászló lengyel királynak 37,000 garasért zálogba 
adta. Az imigy lengyel uralom alá került városok, 
ú. m. Igló, Leibicz, Durand, Ruszkin, Béla, Mén-
hárd, Szepes-Szombat, Sztrázsa, Matheócz, Pelka, 
Poprád, Olaszi és Váralja, megtartották idegenben 
is a Grafensthulnak nevezett tartományi gyűlé
seken választott gróf alatti önkormányzatukat. 
Mindig a magyar szent korona tartozékainak te
kintették magukat. Lengyelország első felosztá
sakor 1772. kapcsolták vissza azokat az anya
országhoz. 

A husziták pusztítása hazánknak egyik vidé
kére sem nehezedett oly súlyosan, mint éppen 
Sz.-re. Giskra maga soká székelt Késmárkon, 
és Lőcse, Podolin, Lubló és Sz.-Szombat városok, 
valamint a Sz.-i, nedeczi, richnói és lublói váraik 
elfoglalása körül évekig dúlt itt faj- és vallás-
gyűlölet által szított harc. 1465-ben Mátyás 

király Szapolyai Imrének adományozta a Sz.-i 
grófságot, mely adomány nemcsak az örökös fő
ispánságra és a Sz.-i vár meg a hozzá tartozó 
uradalomra terjedt ki, hanem magába foglalta 
azonfelül még a XXIV hajdani Sz.-i város közül 
a magyar koronának megmaradt 11 várost is, s 
ezek ily módon úri fenhatóság alá kerültek: a 
szász vendégek kiváltságaival biró lakók jobbá
gyokká lettek. Ugyanezen birtokot 1531. Thurzó 
Elek országbíró, 1638. hasonló jogokkal Csáky 
István tárnok kapta, kinek utódai most is élnek 
a Sz.-i főispán címével. 

A török világ közvetlen csapásaitól menten 
maradt ugyan Sz.- de annál többet szenvedett a 
Szapolyai, Boeskay, Bethlen, Thököly és Rákóczi
féle háborúk ós felkelések alatt. A kis számú 
köznemesség, melynek a sok városi és két főúri 
— a gróf Csáky és báró Palocsay-féle — birtok 
mellett amúgy is kicsi rósz jutott területben, 
már a XVII. sz.-ban mindinkább elszegényedett. 
Mindamellett a magyar államiság és nemzeti 
eszme hü őre volt s neki köszönhető, hogy Sz.-nek 
nem magyar ajkú lakosságánál magyarabb ér
zelmű nem volt széles hazánkban, mint azt az 
1848—49-iki szabadságharcban való lelkes rész
véte által is fényesen igazolta. Az összeomlás 
után 1919. csehek szállták meg s 1920. birtokba 
is vették. A békekötés után a nagykövetek tanácsa 
legnagyobb részét Cseh-Szlovákiának, a Magura 
vidékét Jurgovtól Nedeczig Lengyelországnak 
ítélte oda. 1922-ben a csehek megszüntették Sz. 
vármegyét s Liptóval és Gömörrel egy zsupán
ságba olvasztották. Az utolsó közgyűlés az ez 
ellen való tiltakozás kifejezése mellett 1922 nov. 
25. volt Lőcsén. 

Irodalom. Wagner, Analecta Scopusii, 4 kőt. 1778; Bár-
dossy, Suppl. Analectorum, 1802; Sváby Frigyes. Sz. vár
megye, Megyei monográfiák, T. köt., Budapestl891: Hradszl-y 
I., Vándorlások a Szepességen, Igló 1884; Eóth Saran, Sz. 
vármegye néhány barlangjának leírása, Budapest 1881; 
Szabó B., A Sz.-i szászok, Gyflr 1807; Linberger 1., A hat 
szabad királyi városi ág. evang. esperesség története, Kés
márk 1882; Demkó Kálmán, A Sz.-i Jog, Budapest 1891: 
Weber I., Zipser Geschichts- nnd Zeitbilder, 1881; Krones, 
Zur Geschichte des Deutschen Volkstnms im Karpathenland, 
Graz 1878; A Sz. vármegyei történelmi társulat és a ma
gyarországi Kárpát-egyesület évkönyvei; Divald Kornél, 
Sz. vármegye művészeti emlékei, Budapest 1905—7,1—III. 
V. ö. még az irodalmat a Tátra cikknél. 

Szepesalmás (Spissky Jablonov), kisk. Sze
pes vm. szepesváraljai j.-ban, (1910) 786 szlovák 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepesapátka (Spisská Opáka), kisk. Szepes 
vm. gölniezbányai j.-ban (IMO) 83 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szepesárki (Spissky Jamnik), kisk. Szepes 
vm. szepesváraljai j.-ban, (1910) 433 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szepesbéla (Spisská Belá), r. t. város Szepes 
vm.-ben, a Poprád mellett, (1910) 459 házzal és 2894 
szlovák, német és magyar lak., a poprádviilíryi 
vasút végállomása. Törekvő község, több iparvál
lalattal. Közelében van Barlang-liget nyaralóhely 
(1. o.), a híres szepesbélai cseppkőbarlang (hossza 
4200 m.) s az ú. n. Alabástrombarlang. Sz. varo
sát a szepesi szászok alapították a XII. sz. máso- ; 
dik felében. 1412-ben Zsigmond elzálogosítja Len- 3 
gyelországnak. 1772-ben a város visszacsatolta-1 
tott az országhoz. V. ö. Wéber S., Geschichte der 
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Stadt Béla (Igló 1892); u. a. Monographie der 
evang. Gomeinde Béla (Késmárk 1885); Sváby 
í \ , Az elzálogosított XIII szepesi város története 
(Lőcse 1895. A Szepes vármegyei Történelmi Tár
sulat milléniumi kiadványa). (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepesdarócz (Spisské Dravce), kisk. Szepes 
vm. lőcsei j.-ban, (i9io) 379 szlovák lak. 1282-ben 
IV. László a községet Drauch néven Helias gróf
nak, Jordán fiának adományozta. Itt a Szt. Antal
ról nevezett keresztes rendnek volt zárdája és 
kórháza, melyhez 1288. templomot is épített. Sz. 
azonban kórházával és minden egyházi jogával 
együtt eladatván, III. Ferdinánd 1655. e javadal
makat Pálfalvai János szepesi prépostnak adomá
nyozta, ki 1656. a kincstárnak ellene indított pő
rét is megnyerte. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepesedelény (Odorin), kisk. Szepes vm. 
iclói járásában, (i9io) 580 szlovák lakossal. (Tr. 
Cs.-Szl,) 

Szepes-Gömöri Érchegység v. Magyar Érc
hegység, nevezetes bányavidék Szepes, Gömör, 
Abauj-Torna és Borsod vármegyékben. Karbon
kori, variscusi hegyrom, erősen lepusztult, fő-
tömege leginkább kristályos palákból áll, amelyek 
közt sok vasérctel ep van. Úgy látszik, régi mészkő
takarójának maradványai délen ,a pelsőczi, szi-
liczei és tornai mészkőplatók, É.-on a murányi 
plató ás az a mészköves hegyvidék, obben a 
dobsinai jégbarlang stb. van. É.-on és K.-en a 
Hernád völgye, Ny.-on a Murány-völgye, D.-en a 
Rozsnyói-medence jelölik határát. Legmagasabb 
része ííagyrőcze felett a Kakas (Kohut, 1411 m.) 
s tőle É.-ra a Sztolicsna (Sztolicza, 1480 m.). A h egy 
többi része, a völgybevágódások fölött meglehe
tősen egyenletes magasságú s fokozatosan hanyat
lik K. fölé, ahol már csak mintegy 600 m. magas
ságok vannak rajta. Elég szolid lejtőjű, erdős 
hogyvidék, legfőbb lecsapoló vizére a Gölnicz-
patak. 

Szepesgyörke (Jurgov), kisk. Szepes vm. 
Szepesófalui járásában, (1910) 739 szlovák lakos
sal. (Tr. L.) 

Szepesházy Károly., földrajzi író, sztll. Lőcsén 
1780., megh. 1829. Bécsben a magyar testőrség 
tagja volt, 1806-tól a bécsi udvari kancellária 
hivatalnoka, 1822. a kassai kerület helyettes biz
tosává nevezték ki. Főbb munkái: Directorium 
itinerarium (Kassa 1817); Merkwürdigkeiten des 
Kgr. Ungarn (Thielével együtt, 2 köt.Kassa 1825); 
Weg-weiser durch das Kgr. Ungarn und nach allén 
angrenzenden Lándern (Kassa 1827, térképpel). 

Szepeshely (Szepes-Káptalan, Spisská Kapi-
iul'a), kisk. Szepes vm. szepesváraljai j.-ban, 
(i9io) 259 szlovák és magyar lak.; tulajdonképen 
csak a szepesi püspök és káptalan székhelye, mely 
fallal körülvéve egy utcából és mindössze 30 épü
letből áll. Az utca két oldalán 10 kanonoki ház, 
végében a püspöki palota, templom és papnevelő 
intézet épülete áll. A templom legrégibb része ro
mán stilusu, É.-i falán fenmaradt Róbert Károly 
király koronázását ábrázoló falképe. A templo
mot a XV. sz. utolsó negyedében háromhajós 
gótikus csarnoktemplommá bővítették ki. Leg
szebb része a Szapolyai István által 1499. alapí
tott, Samassa József volt szepesi püspök által 1873. 
restaurált déli kápolnája a Szapolyaiak pompás 
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vörös márvány síremlékeivel. A szepesi káptalan 
1848-ig hiteles hely volt s így gazdag levéltára 
is van. Közigazgatásilag Sz.-hez tartozik Zsibra 
(Sivabrada) fürdő. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepesi Imre, filológus, tanár, szül. Léván 
1811 ápr. 9-én, meghalt Pesten 1875 jan. 9-én. 
1826-ban a kegyesrendbe lépett. Tanulmányainak 
befejezése után 1833. Kis-Szebenbe küldtek, hol 
öt évig tanárkodott. Innét Budára helyezték, de 
1842. a Vécsey báró fiuk nevelője lett s részint 
Bécsben, részint Sárközön tartózkodott. Ez utóbbi 
helyen kezdé meg a mértékletességi egyletek ala
pítását a nagy mértékben elterjedt pálinkaivás 
ellen. Ugyané célból adta ki 1846. az Egyházi 
beszédek a mérsékegyletek ügyében című mun
káját. 1848. ismét Pesten nyert tanári alkalma
zást, 1861—64. a pesti kegyesrendi gimnázium 
igazgatója volt, 1865. egyetemi tanár lett. 1849. 
jelent meg latin nyelvtana. 1853. latin és hellén 
szókötéstana, 1872. latin mondatkötéso. Mind e 
munkák számos kiadást értek. Pesti tanárkodása 
idején írta értekezéseit: De utilitate linguae Grae-
cae (1856); A hangemelés-, lejtés- és hangnyuj-
tásról a görög nyelvben (1859—60); A régiek 
véleménye a föld és ég alakjáról (1861); A nyil
vános istenitisztelet helyeiről a régieknél (1862): 
Sokrates (1863- 64) stb. A Magyar Tud. Akadé
mia már 1858. tagjává választotta. 1868 ban adta 
ki legalaposabb s méltán magasztalt művét: Je
len viszonyaink az ó-klasszikai irodalomhoz. 
Összegyűjtvén alkalmi ódáit, 1870. azokat is ki
adta ily cím alatt: Virtutibus et piis meritis rnusa 
fidelis. Jeles zenész lévén, sokat foglalkozott az 
ifjúság zenei oktatásával. Az ő tanítványa volt 
Bignio, a jeles énekes is. A magyar ifjúság szá
mára irta: Áhítat gyakorlatait és Szívemelö s 
derítő énekeit (öt füzetben). Lévának saját költ
ségén emelt diszes iskolát. 

Szepesi apátság, 1. Savnik. 
Szepesi jog, voltakép a tatárjárás után kelet

kezett. V. István 1271. privilégium alakjában so
rolta föl azokat a jogokat, amik alapján a szepesi 
szász provincia újjá fejlődött. A szepesieknek 
saját joguk volt, mellyel beköltözésük óta maguk 
közt éltek; az erre vonatkozó legrégibb ösinert 
oklevél 1243-ból való. A Sz. érvényének föld
rajzi határait Károly-Róbertnek egy 1312. évi 
oklevele szabja meg. Összesen 39 községre ter
jedt ki. Anyagát a Zipser Willkühr s a szepes-
szombati Krónika tartalmazza. Mindkét jogkönyv 
1271—1470 közt keletkezett, összesen 93 pont
ból állt és csak a családi és a közélet leggyakrab
ban előforduló eseteiben szükséges eljárást kodi
fikálja. V. ö. Demkő Kálmán, A Sz. (Zipser Will
kühr, Budapest 1891). 

Szepesi lándzsások kerülete (sedes lancea-
torum), már az Árpádok idejében alakult; IV. 
Béla jelentékeny kiváltságokkal látta el. Közön
ségesen Kis-Szepes-megyének nevezték s a mos
tani Szepes vmegyéveí az 1802 :X. t.-c. egye
sítette. 

Szepesi Magura, az Északnyugati Kárpátok 
mészkő és üledékes vonulatának tagja a Magas-
Tátra és a Bélai-mészkőhavasok közt Szepes vm. 
É.-i részében. A Zsgyár-hágó (1081 m.) választja 
el a Bélai-mészkőhavasoktól, Ny.-on a Bialka-völ-
meg, S alatt keresendő! 
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gye, B.-on a Dunajecz és a Lipniki-, Kamionka-
patak völgye, DK.-en a Poprád, D.-en a Béla-p. 
határolja. B. felé nyilt Ívben liúzódik 35 kin. hosz-
szúságban, főbb csúcsai: a Repiszkó (1267 ni.), 
Palenica (1199 m.), Szmrecsiny (1159 ni.) és 
Spitzenberg(1027 m.), s ezekkel párhuzamosan egy 
második, ennél alacsonyabb, patakokkal több he
lyen áttört gerinc húzódik. A Sz. Ny.-i részébon 
eocén és oligocén homokkőből, K.-en mezozóosz-
kőzetekből épült föl. A trianoni béke vidéke nagy-
részét Lengyelországnak adta. 

Szepesi prépostság és káptalan, 1. Szepes(töv-
ténete). 

Szepesi püspökség, Mária Terézia alapította 
1776. Területét az esztergomi érseki megyéből 
hasították ki. A püspöki megye Szepes, Liptó és 
Árva vármegyékre terjed ki. Három fő- és 15 al-
esperességre vau osztva. 163 plébániában átlag 
230,000 lelket számít. Káptalanában tíz valósá
gos és hat tiszteletbeli kanonok van. 

Szepesi tizenhárom (XIII), később tizenhat 
(XVI) város kerülete, 1. Szepes (története). 

Szepesi tiz (X) lándzsások széke, 1. Szepes 
(története). 

Szepesi vászon, 1. Lenvászon. 
Szepesjakabfalva (Jaktibiany), kisk. Szepes 

vm. ólublóij.-ban, (i9io) 1911rutón lak. (Tr.Cs.-Szl.) 
Szepesjánosfalva (Janovce, Johannsdorf), 

kisk. Szepes vm. lőcsei j.-ban, (1910) 186 szlovák 
lak. (Tr. Gs.-Szl.) 

Szepeskárolyf alva (Kal'ava), kisk. Szepes vm. 
gölniczbányai j.-ban, (1910) 293 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szepeskörtvélyes (Hrusov nad Hornadom), 
kisk. Szepes vm. szepesváraljai j.-ban, (1910) 592 
szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepesmátyásfalva (Matiasovce), kisk. Sze
pes vm. szepesófalui j.-ban, (1910) 761 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szepesmindszent (Bijacovce), kisk. Szepes 
vm. szepesváraljai j.-ban, (1910) 567 szlovák lak., 
a Csáky grófok kastélyával. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepesnádasd (Trstany), kisk. Szepes vm. 
szepesváraljai j.-ban, (1910) 224 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szepesóíalu (Spisska Stará Ves), kisk. Szepes 
vm. Sz.-i j.-ban, a Dunajecz mellett, (1910) 1244 
Bzlovák, német és magyar lakossal. Sz. két fontos 
diplomáciai tényről nevezetes. Itt szövetkeztek 
1107. Kálmán magyar és III. Boíeszláv lengyel 
király közös védelemre V. Henrik német római 
császár és Szvatopluk cseh király ellen, 1474 f ebr. 
végén Mátyás magyar és Kázmér lengyel király 
itt kötöttek békét; Mátyás lemondott galíciai hó
dításairól, míg Csehországra nézve három évi 
fegyverszünetet fogadtak el. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepesolaszi (Spisské Ylalxy, Wallendorf), 
rend. tan. város Szepes vm.-ben, (1910) 2413 szlo
vák, német és magyar lak. Igen csinos város, mely 
azonban a réz- és vasbányák megszűnése óta ha
nyatlásnak indult. Sz.-nak plébániatemploma a 
XV. sz.-ból való. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepespatak (Hinilcik), kisk. Szepes vm. iglói 
j.-ban, (1910) 945 szlovák és magyar lak. Határá
ban van Bindtbánya (1. 0.) nevű bányatelep. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szepesremete (Mnisék, Einsiedel), nagyköz
ség Szepes vm. gölniczbányai j.-ban, a Gühüez 
völgyében, (1910) 1795 német lak., gőzfürésszel,, 
nyaralóteleppel. Rézérc- és kénkovandbányászata 
szünetel. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepesrét (L'iccka), kisk. Szepes vm. szepes
váraljai j.-ban, (1910) 175 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepesség, 1. Szepes vármegye. 
Szepességi német nyelvjárások. A Szepes

ség német nyelvjárással két főcsoportra oszlanak. 
Az első csoportot középnémet, a másodikat felső-
német tájszólások teszik. Az elsőhöz tartozó táj-
szólásokat Észak- és Közép-Szepességen, a máso
dikhoz tartozókat a Déli-Szepességben az ú. n. 
bánya-városokban, továbbá a szomszédos Dobsi-
nán és Meczenzéfben beszélik, mely utóbbival ro
kon a Körmöcz vidéken lakó krikehaierek beszéde 
is. Mindkét csoport hangtani ismertetésénél a 
közép-(kori) felnémet nyelvnek összehasonlítása 
szolgál alapul. 

I. Felsőszepesi (középnémet) nyelvjárások. 
A) Magánhangzók: a) A középfelnómet a, 0, & 
és ou-nak megfelel eu kettős mássalhangzó, mely 
mint a görög eb vagyis nyitott e-vel (le, fel) és 
utána következő u-val ejtendő: Kleufter (Klafter), 
schle.un (schlagen), Beugen (Bogén) §uben (oben), 
euch (auch), R§uf (Raufe). b) A középfelnémet e 
és ei ej-jé fejlődött; ma magyarosan irjuk ezt az 
ej hangot, mert éppen ezen magyar kettős hang
nak felel a kiejtése, pl. ejnye, lejt stb. szavakban. 
Knejbel (Knebel) Ejlend (Elend), Bejn (Bein), Thejl 
(Theil). c) A középfelnémet a ós á ö-vá lett trogn 
(tragen), Odler (Adler), Jör (Jahr), Hör (Haar). d) 
A középfelnémet i e-vó lesz. Stéch (Stich), möt 
(mit), e) A középfelnémet u gyakran o-vá válik. 
Drock (Druck), Loft (Luft), Scholtz (Schultz). f) 
Az ö és ü hang ezen szepesi tájszólásokból hiány
zik. Az ö-ből e vagy ej lett és az ü-ből i vagy e. 
Beck (Böke), schejn (schön), bejs (bőse), ibér (über), 
Filln (Füllen), Gleck (Glück), Knepel (Knüpel). 

B) Mássalhangzók: a) k w és f-ből itt-ott b 
lesz, Taibel (Teufel). b) A g-ből néha eh lesz, 
wejnich (wenig), Kejnich (König). 

II. Bányavárosi (félsönémet) nyelvjárások* 
A magánhangzóknál hiányzik az §u és ej kettős 
hang. Az r bizonytalan kiejtésű a-hoz közelálló' 
hanggá változik, pl. Vöta (Vater), Mutta (Mutter), 
Steanal (Sternerl), Köndal (Kinderl), Plimal (Blü-
merl). A mássalhangzóknál a w é s f legtöbbnyire 
b vagy p-vé változik, bu boast ? (wo warst ?) Bein 
(Wein), Beat (Wert), vabeilt (verweilt). 

Irodalmilag felhasználták e nyelvjárásokat: 
Brnst Lendners (Lindner) von Kaismark, Zep-
serscher Liederposchen, Rudolf Götz, Prihlengs-
Knespel. Rudolf Webet; Züpserscher Liederbronn, 
Theodor Kliegel: Die Gründler. Ezeken kívül 
Razenberger Ferenctől a svedléri, Klein Samutól 
a dobsinai és Krompecher Kornéltól a felkai, Ale
xander Bélától és Lám Frigyestől a késmárki, 
Hensch Auréltól a szepesszombati tájszólásban, 
jelentek meg versek a szepesi lapokban. 

Irodalom. Ab Hortis, Topographischo Beschreíbung des 
Flusses Poprád, Ungrisches Magazin 178a; Johann Gener-
sich, Versuch eines Idiotikons der Zipser Sprache, Zeit-
schrift von n. für Ungern 1804, V. és VI. köt.; Sámuel 
Bredetzky, Sammlung einiger Zipser Idiotismen, Beitrage 
zur Topograpuie des Königreicns Ungarn, II. kőt, 1803 
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Kari Georg Rumi, Beitrag zu einem Idiotikon der soge-
nannten gründnerischen deutschen Zipser-Sprache, Zeit-
schrift von u. für Ungern Ví. kőt.; Viktor Lumtaer, Die 
íjeibitzer Mujidart; Beitrage zur Geschichte der deutschen 
Sprache XIX.; J. K. Schröer, Beitrag zu einem Wörterbnch 
der deutsch. Mundart des ungar. Berglandes; Wiener Sit-
zungsberichte, 25., 27. köt. (1858) és Naohtrag, u. o. 31. 
köt. (1859); Schröer, Versuch einer Darstellung der deutsch. 
Mundarten des ungar. Berglandes, u. o. 44 köt. (1864); 
Schröer, Die Laute der deutschen Mundarten des ungar. 
Berglandes, u. o. 45. köt. (1864); Gedeon Alajos, Az alsó-
mezenzéfí nyj. hangtana (Bp. 1905); Gréb Gyula, A szepesi 
fölföld nyelvjárása (Bp. 1906); u. a. Schlesiscb. u. Ober-
zipsisch (Mitteilungen der Schlesischen Gesellschaft für 
Volkskunde XV. 1913.); Weber A., A szepesi nyelvjárás-
tanulmányozás története (Közi. Szepes vármegye múltjából 
1915). A felsőszepesi nyelvjárás szótárát Gréb Gyula adta ki 
(1916—). 

Szepessümeg (Smizang),kisk. Szepes vm.iglói 
j.-ban, (i9io) 1360 szlovák lak., gőzfürésze és vas
gyára vau (utóbbi szünetel). (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepessy, 1. Ignác (négyesi) báró, püspök, egy
házi író, szül. Egerben 1780 aug. 13., megh. Pécsen 
1838 júl. 16. Pappá szentelték 1801. 1805-ben egri 
plébános, 1808. kanonok lett, 1820 ápr. 20. erdélyi 
püspök, később kormányszéki s belső titkos taná
csos, 1823. pécsi püspök, 1831. az Akadémia tisz
teletbeli tagja. Kiváló szeretetének tárgya a nem
zeti nyelv volt. Tanúsítják ezt munkái: Istent 
imádó keresztény (imakönyv); A keresztény tu
domány röviden (Pest 1832) stb. Káldy szentírás-
íordltását a Vulgata alapján papjaival átdülgoz-
tatta és saját költségén kinyomatván (Szentírás: 
Az ó-szövetségnek könyvei, Pozsony 1834—35; 
Új-szövetség, u. o. 1835—36), megajándékozta 
vele az összes egyházmegyéket. Az iskolákat a 
legbuzgóbban pártfogolta. Pécsen a pálosok volt 
kolostorát 32,000 frton megvette ós 40,000 frton 
kijavíttatván, abban bölcsészeti és jogtudományi 
tanszéket állított fel 100,000 frt alapítvánnyal, 
később könyvnyomdával bővítette. A fizikai mu-
zeumra 75,000 frtot áldozott. Ugyancsak Pécsen 
a Klimo püspök által alapított könyvtárnak, azon
felül, hogy számos jeles müvei gazdagította, 
80,000 frton új épületet emeltetett. E mellett a 
szegényeknek is valódi atyjuk volt. Pécsen 1893. 
emlékszobrot állítottak neki. 

2. Sz. László, költő, szül. Dombóvárott (Tolna 
várm.) 1880 szept. 5., elesett mint népfelkelő 
főhadnagy a doberdói fensikon vívott harcban 
1915 aug. 1. Gimnáziumi tanár volt Váczon, majd 
Magyaróváron. 1907-ben Budapesten a Kispajtás 
gyermeklapot szerkesztette. Önállóan megjelent 
főbb munkái: Költeményei (Budapest 1902), 
Csalogánydalok (1903); A vitéz huszár (költ. 
elb., 1904); Hazafias Mária-dalok (1907); Hit 
és haza (1908); lAliomok lilioma (1909); Virá
gos vonattól a Vöröskeresztig (1914). Számos 
költeményét megzenésítették. 

3. Sz. Pál, a «bujdosók» egyik vezére. Minta
képe a csüggedni nem tudó, református hitéhez 
és az ország alkotmányához rendületlenül ragasz
kodó köznemosnek. Mint borsodi alispán a Wesse
lényi-összeesküvés idején Borsodban szervezte a 
fölkelést s Diósgyőr várát elfoglalta. 1671-ben 
I Mélybe, Apalfy szárnyal alá menekült, majd a 
bujdosók követe gyanánt Konstantinápolyban járt 
a szultán segélyéért. 1672-ben Spankau császári 
tábornokot megverte Szinánál, Kobb tábornok 
azonban őt verte meg Györkénél, mire ismét Er

délybe menekült s 1673. ismét a portán járt, de-
eredménytelenül. Mikor visszatért Erdélybe, a 
labancok «nagypipájú, kevésdohányú Pál»-nak 
gúnyolták. Thökölynek is minden küzdelmeiben 
részt vett, egész 1683 okt. 24-ig, amikor Visk ós 
Huszt között napja végleg leáldozott. 

Szepesszentgyör gy (Jurské, Sanct- Georgen),. 
kisk. Szepes vm. késmárki j.-ban, (ÍMO) 309 szlo
vák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepesszentlőrincz (Brutovce), kisk. Szepes 
vm. szepesváraljai j.-bau, (mo) 526 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szi.) 

Szepesszentpál (Pavl'any), kisk. Szepes ?a 
szepesváraljai j.-ban, (1910) 252 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szepesszombat (Spisská Sobota, Georgen-
berg), nagyk. Szepes vm. Sz.-i j.-ban, doio) 977 
szlovák, német és magyar lak.; van takarékpénz
tára, kókárugyára, sörfőzője, ecetgyára, gőzfű
része, bőrgyára. Sz. egyike volt a szepesi XVI vá
rosnak ; szép kat. temploma gótstllű és 1484. épült. 
Öt szép faragott oltára van, igen érdekes a régi 
harangtornya. Közelében van a Grób-park név* 
alatt ismeretes turistatelep. Nevezetes a Sz.-i XV. 
századbeli krónika (megjelent a Szepes vm. tört. 
társ. VII. évkönyvébeu. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepestamásfalva (Tamasovce), kisk. Szepes 
vm. iglói j.-ban, (1910) 373 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepestapolcza (Teplica), nagyk. Szepes vm. 
szepesszombati j.-ban, (1910) 976 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szepestótfalu (Slovenskáves), kisk. Szepes 
vm. késmárki j.-ban, (1910) 952 szlovák és német 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepestölgyes (Spisská Dobrava), kisk. 
Szepes vm. szepesváraljai j.-ban„ (1910) 367 szlo
vák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepesudvard (Dvorec pri Levoci), kisk. 
Szepes vm. lőcsei j.-ban (1910) 368 szlovák, német 
és cigány lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepesújvár (Hotkóc), Zsigrához tartozó-
puszta Szepes vm. szepesváraljai j.-ban,gróf Csáky-
f éle kastéllyal; a közeli Drevenyik-hegy ben nagy
kőbányával és 80 m. mély, 40 m. széles jeg
es cseppkőbarlanggal. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepes vára, Szepesváralja mellett, egy ma
gas, csúcsos gránitszikla tetején romokban hever. 
Már mint fennálló említtetik 1249. Kezdetben 
királyi vár és az ispánság központja. 1442-ben a 
Eozgonyiaktól a husziták foglalják el, kiktől 
1453. Hunyadi László vette vissza, 1460. a király
tól zálogba kapják a Szapolyaiak, kiktől 1528. 
kétheti ostrom után Ferdinánd vezére Thurn Mik
lós foglalta el. Azután a Báthoryak és a Thurzók 
birtoka. 1604. és 1605-ben Bocskai hajdúi kót-
ízben ostromolták eredménytelenül. 1636-ban a 
Thurzók kihalta után Csáky István minden ellen
állás nélkül kerítette kézre. Rákóczi hadai 1703. 
csellel vették be, s kezükön maradt 1710-ig. 
V. ö. Bal Jeromos, Szepesvára története. (Lőcse,. 
1914.) 

Szepesváralja (Spisské Podhradie, Kirch-
draufj, rend. tan. város Szepes vm.-ben, (i9io> 
546 házzal és 3129 szlovák, német és magyar 
lak. Egyike volt a XVI szepesi városnak. Köz
vetlenül felette különálló hegyen ÉNy. felől emel-
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kedik Szepeshely, ÉK. felől Szepes vára (1. o.) 
nagy kiterjedésű romjai vannak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepesváraljai Bernhárd (Bemard) Máté, 
könyvnyomdász, Pápán a második nyomda állí-
tója 1624—1632-ig. Ismerünk tőle eddig hét ma
gyar és két latin kiadványt. Nevezetes kiadvá
nyai : Pathai István, Amaz . . . parázna Babilló-
nok . . . mezítelenségének tüköré (1626) és Sa-
marjai János, Magyar harmónia (1628). 

Szepesváraljai zsinat, 1. Formula concordiae. 
Szepesvéghely (Hranovnica), kisk. Szepes 

vm. szepesszombati j.-ban, (ÍMO) 1249 szlovák 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szépsszet, 1. Esztétika. 
Szepetk, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban, 

(1920) 1062 magyar lak. 
Szepetnek, kisk. Zala vm. nagykanizsai j.-ban, 

(1920) 2151 magyar, német és horvát lak. 
Szepezd, kisk. Zala vm. tapolozai j.-ban, a 

Balaton partján, (1920) 396 magyar lak.; nyaraló
telep. 

Szépialu (työndorf), nagyk. Temes vm. újaradi 
j.-ban, (i9io) 2288 német és magyar lak. (Tr. R.) 

Szépfaludi Ö. (Örlösy) Ferenc, iró és hírlap
író, szül. Máramarosszigeten 1845ápr.27., megh. 
11. o. 1906 júl. 26. Tanulmányait végezvén, 1868. 
a fővárosba jött s másfél évtizeden át mint újság
író működött; 1883. elment Máramarosszigetro 
levéltárnoknak s ugyanakkor átvette s haláláig 
folytatta a Máramarosi Lapok szerkesztését. 
Sokat fordított, drámákat és regényeket, Irt szín
műveket (A regény vége, vígjáték 1871; A hu
szár kedvese, népszinmü 1873; A régi és új, szin-
mű 1889), regényeket (Régi bűn, Színre szint) 
s nagy számmal elbeszéléseket a szépirodalmi és 
hírlapokba, de kötetben csak kis részük jelent 
ínég Ugy amint volt c. 1883. Elnöke volt a mára
marosi Szilágyi István-körnek. 

Széphalom (azelőtt Kisbányácska), kisk. Zem
plén vm. sátoraljaújhelyi j.-ban, (1920) 295 magyar 
lak. Nevét Kazinczy elnevezése után kapta. A köz
ség fölött emelkedik S., ahol Kazinczy Ferenc 
háza áll; születésének századik évfordulóját a 
Magy. Tud. Akadémia 1859 okt. 27. ünnepelte 
ineg s okkor létesült a Kazinczy-alap, melyből 
K'izinezy házát ós kertjét helyreállították s benne 
egy kis Kazinczy-mauzoleumot emeltek. Sz. vagy 
S/épbánya a XIV. sz.-ban a kassai Knoll-család 
birtoka volt, 1450. Pálóczi László országbíró sze
rezte meg 900 aranyforintért. 

Széphely (azelőtt Zsebely, Jébel), nagyk. Te-
".'.ŰS vm. csáki j.-ban, (1910) 4125 román, magyar 
és német lak. (Tr. R.) 

Széphistória, irodalomtörténeti műszóképen 
a. m. regényes tárgyú verses elbeszélés, kivált 
A XVI. és XVII. századból. Eredetileg a XVI. 
században nem volt e szónak műszói értelme; a 
szép csak jelző volt, mellyel a szerző ajánlani 
szokta az ő históriáját; a név rajta maradt a mu
lattató verses elbeszéléseken s fogalom lett belőle. 

Szépia v. tintahal (áiiat), 1. Sepia. 
Szépia-rajz, a Sepia (1. o.) nedvéből gyártott 

•sötétbarna festékkel készült rajz. A XVIII. sz.-ban 
különösen tájképek ábrázolására használták, majd 
műkedvelő technika lett, amelyet azonban az 
akvarell kiszorított. 

Szépiolit, tajtékkö (ném. Meerschaum) vagy 
Iwbkö (ásv.), kiszárított állapotban a következő 
magnóziumhidroszilikát H4Mg2SisO10; néhány % 
higroszkopos vizet és szénsavat is szokott tar
talmazni. Vaskosan, gumókban és mészpát után 
való pszeudomorfozákban fordul elő. A mikrosz
kóp alatt csillámszerü lemezkék ismerhetők fel. 
Törése kagylós és finoman földes; lágy, a kö
röm karcolja. A kiszáradt darabok porózus vol
tuk miatt a vizén úsznak, sárgás- vagy szürkés
fehér, fénytelen, karca kissé fénylő; át nem 
látszó; kissé zsiros tapintatú, a nyelvre erősen 
tapad. Lelőhelyei: Eszkiser környékén Kis-Ázsiá-
ban fiatal harmadkorú üledékekben, szerpantin-
hegyek alján; úgy látszik, hogy itt szerpentin
vagy magnéziumtartalmú tisztátalan opál mál-
lási terméke. Továbbá Brussza és Kilesik mel
lett, Samos-szigetén, Krubschitz Morvaország
ban, Krím-félszigetén, Vallecas Madrid mellett. 
Friss állapotban a Sz. viaszmódjára lágy; igen 
óvatosan kell kiszárítani; opálszerű zárványok 
értékéből sokat levonnak. Főkép pipáknak és szip
káknak használják. A nyers termények túlnyomó 
része Brusszábóí kerül forgalomba és feldolgozá
suk főkép Bécsben történik. A mesterséges Sz. 
készítéséhez a Sz.-hulladékot megmossák és víz
zel keverve finom iszappá alakítják át; az iszapot 
kaolinnal vagy aluminiumszilikáttal (timsó- és 
vlzüvegből nyerik) elegyítik, azután felfőzik, 
végül szitán megszárítják. Ezen kívül még más 
eljárások is vannak a mesterséges Sz. előállítá
sára. A jó utánzatok nehezen ismerhetők fel, de 
kevésbbé tartósak. A Sz. formálása mindig ned
ves állapotban történik; majd megszárítva, ad
dig, mig élein áttetsző lesz, olvasztott faggyúba 
teszik, azután megcsiszolják, megszárítják és ol
vasztott viaszba helyezik. A Seranali egy bizo
nyos nyers Sz. fajtának kereskedelmi neve. 

Szépírás, 1. Kalligráfia. 
Szépirodalmi Figyelő, esztétikai, kritikai és 

szépirodalmi hetilap; megjelent 1860—62. Pes
ten Arany János szerkesztésében. Folytatása a 
Koszorú (1. 0.). 

Szépirodalmi Lapok, hetenként kétszer meg
jelenő szépirodalmi és kritikai folyóirat volt Pes
ten 1853 első felében. Szerkesztették Pákh Albert 
és Gyulai Pál. 

Szépirodalom (belletrisztika, a francia belles-
lettres-bö\), az irodalomnak az az ága, melyben 
a szép eszméje uralkodik s fő cél a tetszés; ide 
tartozik nevezetesen a költői irodalom, akár ver
ses, akár prózai alakban. 

Szépítő flastrom (szépségtapasz, francia 
mouche), az arcra ragasztott picike, fekete, kerek 
angolflastrom. A múlt század első felében a höl
gyek nagyon kedvelték s különösen állukra alkal
mazták. Ma már egészen divatját multa. 

Szépítő szer (franc, cosmétique), mindama ké
szítmény, mely az emberi test külsejének ápolá
sára és csinosítására való. Van tehát ilyen bőrre, 
hajra, körömre és fogra való szer. Bör-Sz., még 
pedig a) tisztító: a szappan; b) puhító: sok lisz
tes anyag, pl. a mandolakorpa, az ibolyagyökér
por továbbá ilyen a disznózsírral avagy glicerin
nel, készített kenőcs (1. Glicerinkrémek); e) há
mozó, mely a bőrt finom rétegekben leválasztja: 
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a nyirfabnlzsain, a híg káliszappan; d) festő: 
mindennemű púder és arcíesték. Haj-Sz.: a) tisz
tító: a szappan, tojás, minden szappangyö kar
óidat ; b) kenő: minden zsíros olaj, a pomádé, a 
viaszkenőcs, a bajuszpedrő, a brillantin, mely 
tulajdonképen szintén hajolaj, csakhogy ebben 
sztearint v. spermacetet olvasztottak meg, mely 
a kihűlés után kikristályosodott; c) festő; d) mu
lasztó: szőrtelenítő. Köröm-Sz., 1. Kozmetika. 
Fog-Sz.: a szájvíz, a fogpor és a fogpaszta. 

Szépkenyerüszentmárton (Sdnmártin), kisk. 
Szolnok-Doboka vm. kékesi j.-ban, (1910) 849 ma
gyar és román lak. (Tr. E.) 

Széplak (Saplac), kisk. Szolnok-Doboka vm. 
szamosűjvári j.-ban, (MIO) 854 román lak. (Tr. R.) 

Széplakapáti (Opatovce pri Kosiciach), kisk. 
Abauj-Torna vm. kassai j.-ban, d9io) 397 szlovák 
és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Széplaki Emészt, Bajza József (1. o.) álneve. 
Széplaki apátság, a Boldogasszony tisztele

tére Kassa közelében, Abaújban 1143. alapították 
8 a benedekrendiek gondviselésére bízták. Mátyás 
király a Sz. kegyuraságát a Rozgonyiaknak 
adta. 1513-ban II. Ulászló Kassa városára bízta 
birtokainak védelmét. 1521-ben Szakmáry György 
pécsi püspök, 1528. pedig maga Kassa varosa lett 
a kegyura. 1538—58-ig többnyire világiak kezén 
voltak az apátság javai; 1558. I. Ferdinánd a 
nagyszombati jezsuitáknak ajándékozta. Maga 
az apátság, mint ilyen, megszűnt. 

Szópliget (Gajdobra), nagyk. Bács-Bodrog 
vm. palánkai j.-ban, (i9io) 2732 német, szlovák 
és magyar lak. (Tr. SzHSz.) 

Szeplő (ephelides), az a kis, gombostűfejnyi. 
esetleg valamivel nagyobb sárgás-barnás folt, 
amely különösen az arcon és a kezek bőrén lép 
fel és a bőr festenyének egyszerű körülírt túl-
képzödéséből, felhalmozódásából áll. A gyógy
kezelés lényege abban áll, hogy valamely erösebb 
szer által fokozott lehámlást idézünk ölő a bőrön, 
amelynek folyamán a Sz.-k is eltűnnek. Mindig 
csak orvosi felügyelet mellett és nagy óvatosság
gal alkalmazandó. Az így eltüntetett szeplők idő
vel újra megjelennek. 

Szeplőlapu (növ.), 1. Cerinthe. 
Szeplőtelen fogantatás, 1. Boldogasszony, 

Immacidata és Mária. 
Szeplőtelen Szűz, 1. Boldogasszony, Imma-

culata és Mária. 
Szeplőzés, 1. Csíkozás. 
Szép Magelóna, 1. Magelóna. 
Szép Meluzina, 1. Meluzina. 
Szépmező (Sona), kisk. Kisküküllő vmegye 

hosszúaszói j.-ban, d9io) 1430 német és román 
lak. (Tr. R.) 

Szépmütan (észt.), az egyes művészetek rész
letes elmélete, mely az általános érvényű eszté
tikai elveket a különféle formákra és műfajokra 
alkalmazza s a gyakorlati követelményeket álla
pítja meg, melyek ezeknek sajátos természetéből 
folynak. 

Szépművészet, szolgai fordítása a francia 
bc-auxarts szónak. Magyarul: művészet. 

Szépművészeti Múzeum, Magyarországnak a 
millennium alkalmából alapított legnagyobb ál
lami művészeti gyűjteménye, amelynek palotája 

Budapesten a Városligetben antikizáló stílusban 
Schickedanz Albert tervei szerint 1902. épült föl. 
A Sz.-ban egyesítették a régi Országos Képtárt, 
a Nemzeti Múzeum képtárát s a Történelmi Kép
csarnokot, mely utóbbi azonban részben ma is kü
lön az Akadémia palotájában van elhelyezve. Eze
ket a gyűjteményeket az állam Pulszky Károly ér
tékes olaszországi vásárlásaival, időszaki kiállítá
sokon szerzett modern munkákkal s alkalom
szerűen vásárolt kisebb-nagyobb gyűjtemények
kel tetemesen gyarapította. A Sz. régi és modern 
képtára a palota két szárnyának emeletén 1907. 
nyílt meg. Középső nagy csarnokában s az ehhez 
csatlakozó fedett udvarokban a Sz. világhírű szob
rászati munkák után készült gipszmásolatai van
nak kiállítva. Földszinti kiállítási termében a Sz. 
rendkívül gazdag metszet- és rajzgyüjteményét 
felváltva sorozatokban mutatja be. A Sz.-ban van 
még értékes régi és modern szobor- és kisplasz
tikái gyűjtemény, azonkívül gazdag művészeti 
könyvtár és fényképgyűjtemény s jól felszerelt 
restauráló intézet. Első igazgatója Kammerer 
Ernő volt, 1913 óta Petrovich Elek miniszteri 
tanácsos vezeti, 1922 óta mint főigazgató; állásá
nál fogva a székesfővárosi törvényhatósági bizott
ság tagja. 

Szépnyir (Sigmir), kisk. Besztercze-Naszód 
vm. iádi j.-ban, (IMO) 590 német, cigány és román 
lak. (Tr. R.) 

Szépnyomat, a könyvnyomtatásban valamely 
ívnek első formájáról (rendesen a belsőről) való 
nyomtatás. Ellentéte a hátnyomat (a külső for
máról). L. még Könyvnyomtatás. 

Szóppatak (Krivoklát), kisk. Trencsén vm. 
puhói j.-ban, daio) 340 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Széppataki Róza, Déryné leánykori szinész-
neve. L. Déry, 2. 

Széppróza, a prózának az a köre, melyben a 
művészi elem uralkodik; ide tartoznak nevezete
sen a költészetnek prózai ágai, ú. m. a regény és 
elbeszélés, tágabb értelemben ide sorolhatni az 
életrajzokat, történeti, filozófiai cssaiket, hogyha 
előadásuk művészi. A magyar Sz. fejlődését 
Kazinczy koráig tüzetesen tárgyalja Beöthy 
Zsolt könyve: A szépprózai elbeszélés a magyar 
irodalomban (2 köt.). 

Szeppuku (kínai), 1. Harakiri. 
Széprét (Senviz), kisk. Sáros vm. héthársi 

j.-ban, (i9io) 461 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szépségvonal, Hogarth szerint a hullámvonal, 

mert egységes s mégis változatos alakú, Sz. azon
ban nincsen, csak relatív fogalom. 

Szepsi (Moldava, Moldau), nagyk. Abauj-
Torna vm. csereháti j.-ban, (1910) 2197 magyar 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szepsi Czombor Márton, író, 1. Czombor. 
Szepszis (gör.) a. m. vérmérgezés (1. o.). 
Széptan, 1. Esztétika. 
Szeptária, 1. Konkréció. 
Széptelep (Mándra), kisk. Alsó-Fehér vár

megye kisenyedi járásában, (i9io) 217 román lak. 
(Tr. R.) 

Szeptember (Szent Mihály hava), a régi római 
naptárban a hetedik (innen neve: septem a. in. 
hét), jelenleg a kilencedik hónap; az első őszi, 
30 napos hócap, melynek 22—23. napján a Nap a 

Amely ssső Sz alatt nincs meg, S alatt keresendőt 



Szeptemberi gyilkosságok — 540 — Szer AJ 

Mérleg jegyébe és egyúttal az őszi napéjegyen
pontba lép. Közóphőinérséklete Budapesten 16-6° C. 

Szeptemberi gyilkosságok (Les massacres 
de septembre) neve alatt ismeretesek azok a tö
meges gyilkolások, melyeket a Dantontól, Marattói 
s a jakobinus községtanácstól felizgatott párisi 
csőcselék a különböző börtönök udvarain 1792 
szept. 2.—szept. 6. a fogvalévő előkelő, király
párti polgárokon véghez vitt, szinleges törvény
széki eljárás után. Kb. 3000 előkelő pap, nemes 
és tisztviselő esett ekkor áldozatul a nép dühének. 
Az áldozatok közt volt Lamballe (1. o.) hercegnő, 
Mária Antoinette királyné udvarhölgye is. 

Szeptemberi konvenció, az az egyezmény, 
melyet III. Napóleon francia császár kötött II. Vik
tor Emánuel olasz királlyal 1864 szept. 15. Ebben 
az olasz kormány garantálja az Egyházi Állam 
sértetlenségét, III. Napóleon pedig két év alatt 
kivonja a francia csapatokat onnan. E megegye
zés szerint Torino helyett 1865 májusban Firenze 
lett az új Olasz királyság fővárosa. III. Napóleon 
bukását felhasználva, az olasz kormány semmis
nek tekintette a Sz.-t s 1870 szept. 20. az olasz 
királyi csapatok okkupálták Rómát s ezzel veget 
vetettek az Egyházi államnak is. 

Szeptemvir v. hétszemélynök, a hétszemélyes 
tábla (1. o.) bírája. 

Szeptenczújfalu (Hajmova Ves), kisk. Nyitra 
vm. nagytapolcsányi j.-ban, (i9io) 494 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szeptikus, a. m. szepszis által előidézett. L. 
Vérmérgezés. 

Szeptima (zene), 1. Heted. 
Szeptimakkord, 1. Szeptimhangzat. 
Szeptimhangzat, az összhangzattanban min

den akkord, melyben terc, kvint és szeptima fog
laltatik. A dur ós moll hangsor V. fokán képezhető 
Sz. a domináns hetedhangzat, mely csaknem 
minden kadenciában szerepel. A többi fokon kelet
kező Sz.-okat mellókhetedhangzatoknak nevezik. 
C-dúrban g-h-d-f a dom.-Sz.; c-e-g-h, d-f-a-c, 
e-g-h-a stb. mellék-Sz.-ok. 

Szépúr (Schönhern), kisk. Vas vm. felsőőri 
j.-ban, (1920) 129 német lak. (Tr. A.) 

Szépvakság vagy fekete hályog, a házi állatok 
látóidegének vagy ideghártyájának megbetege
dése folytán beálló vakság vagy hibás látás. A Sz. 
elnevezés onnan ered, mert a szemben szabad
szemmel a pupilla tágulásán kívül egyéb kóros 
jelenség nem látható, míg tükrözéskor az ideg-
liártyának vagy a látóidegdombnak különböző ter
mészetű elváltozásai vehetők észre. Kémiai mér
gezésekből eredő Sz. gyakrabban gyógyul, mint a 
látóideg összenyornatása stb. következtében beálló 
Sz. A kezelés mérgezés esetén ennek gyógyítá
sával a legtöbbször sikeres, míg a többi okból 
keletkezett Sz., különösen, ha régi keletű, majd
nem mindig gyógyíthatatlan. A Sz. szavatossági 
hiba, 30 napi szavatossági határidővel. 

Szépviz (Frumoasa), kisk. Csík vm. szépvizi 
j.-ban, (i9io) 3078 magyar lak. A község közelé
ben az ú. n. Pogányhavas fekszik, melynek szik
iáin ssent László király lova patáinak nyomait 
mutogatják (Tr. E.). 

Szequánok, kelta nép Galliában a Jura hegy
ség és az Arar (Saöne) között; főhelytik Visontio 

(Besancon) volt. Az aednusok ellen Kr. e. 70. Ar-
íniniusthivták segítségül, aki azonban őket is alatt
valóivá tette; viszont őt 58. Július Caesar ker
gette el és a Sz.-at római járom alá hajtotta. 

Szer (Puszta-Szer), 1. Pusztaszer. 
Szer (bány.), lejtős sík, melyen a finom porrá 

tört zúzóérceket vizzel együtt lefolyni hagyják, 
miközben a víz hulláma a könnyebb meddő por-
szemecskóket a szerről legörgeti, a nehezebb ér
ces szemeket pedig leülepedve hagyja. Különféle 
szerek vannak; fekvőszér, eeprőszér, lökőszér, 
forgószér; ezeken kívül elnevezik a szereket a 
feldolgozandó anyag után is; darásszérnek, liszt-
szérnek, iszapszernek stb. 

Szer (Ser), kisk. Szilágy vm. szilágycsehi 
j.-ban, (1910) 976 magyar és román lak. (Tr. B.) 

Szeráf (héb., többese szerafim, a. m. láng, an
gyal), az angyalok kilenc karának első rendje. 
Isten iránti szeretetet képviselik, annak trónja 
körül állanak s dicsőségét zengik. Jézsajás pró
féta 63. szerint hat szárnyuk van, és pedig kettő
kettő a fejükön, a lábukon és a derekukon. Az 
ó-keresztény festészetben egész alakok, s mind 
a hat szárnyuk a fejükön és vállukon van, később 
hatszárnyú fej alakját öltik föl. Vezérök Uriel 
angyal. 

Szeraiikus testvérek, így nevezték magukat a 
Ferenc-rendiek (1. o.) alapítójuk, assisi szent Ferenc 
után, kit «Pater seraphicus» jelzővel illettek. 

Szeraün, esztergomi érsek, megh. 1104. 
1086-ban tűnt fel mint Szent László udv. káplánja, 
majd kancellárja. 1095-ben lett esztergomi érsek. 
1097 májusában Székesfehérvárott ő eskette össze 
Kálmán királyt Buzilla (1. o.) nápolyi hercegnő
vel s 1099 jún. 11. ő szentelte pappá prágai Gos-
mast (1. o.) a híres történetírót Esztergomban. 
1099-ben jelon volt a Kálmán király ós II. Bretis-
lav Luckonál (Magyarbród és Ostrau között) kötött 
békéjének aláírásakor. 1100 táján (az év kétes) 
zsinatot tartott az egyházi rend fegyelme érdeké
ben Esztergomban. (Ennek végzései Batthyánynál, 
Leges, II. lüO. s köv. 1.) Házi papjával, Alberich-
hal (1. o.) latinra fordíttatta Kálmán király első 
törvénykönyvét. (L. a Magyar Corpus Jurisban). 
Alberich őt itten az isteni erények szerelmében 
lángoló férfiúnak nevezi, kinek elméjét a Szent
lélek a mennyei bölcsesség kincsével gazdagítja 
és érdemes oktató mesterekkel, mint drágakövek
kel ékesíti. Boleszláv lengyel vezérhez tutt követ
ségéből betegen hazatérve halt meg 1104. 

Szerafsan (Szarefsan), 644 km. hosszú folyó 
Turkesztánban; ered a Kok-szu hegységben levő 
Sz.-glecserből. Két ága Miankal szigetet veszi 
közre, ezt csatornákkal öntözik és ezért igen ter
mékeny vidék. A Bukharában Ny.-i irányban folyó 
Sz. Bukhara várost oldalcsatornán át ellátja vízzel 
s azután 30 km.-nyire az Amu-darjától elvész a 
Karal-köl sós mocsárban. Mellékvizei csak magas 
vízállás idején érik el a folyót. Völgye 1868 óta 
az oroszoké. 

Szeráj, perzsa eredetű török szó, jelent palotát, 
különösebben pedig királyi, jobban mondva szul
táni palotát. A padisah palotájának Sz.-i huma-
jun, azaz császári Sz. a neve. Sztambulban több 
ily Sz. van. Ilyen az eszki-Sz. (ó-palota), mely ro
mokban áll, ajeni-Sz. (új-palota), ahol a szultáni 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 



Szerajevo 541 — Szerb egyház Magyarországon 

kincseket, a könyvtárt é8 a próféta ereklyéit őr
zik. Továbbá a jüdiz-Sz. (csillagpalota), jobban 
mondva jüdiz-kösk (esillagkioszk), az újabb 
szultáni palota stb. A szerály hibás írásmód a 
francia seraü-böl honosodott meg nálunk. 

Szerajevo, város, 1. Sarajevo. 
Szerang, 1. Bántam (1. o.) fővárosa; 2. a Mo-

lukki-szigetek egyike, 1. Ceram. 
Szerangepatam, 1. Szrirangapattan. 
Szeranin, nobelitféle robbanóanyag, melyet 

1867. Svédországban találtak fel. 25 r. nitro-
glicerin, 100 r. salétromsavas ammóniák, 2 r. szén 
v. fűrészpor és 1. r. benzinből v. kreozotból áll. 

Szerapeum, 1. Szerápisz. 
Szerápisz (Sarapis), egyiptomi isten, kinek 

képét, a monda szerint, Ptoíemaios Lagi uralko
dása alatt a pontusi Sinopéból Alexandriába vit
ték, ahol azután kultuszának főhelye támadt. Sz. 
valósággal nem idegen istenség, hanem már II. 
Ramses korában nagy tiszteletben állott és egyip
tomi neve: Asar-Apisz (azaz Osiris-Apis) az 
Osirisszá vált szent Apisz bikát jelenti, aki Rá nap
isten helyében a görög-egyiptomi Ptolemaiosok 
birodalmának nemzeti istensége lett. Valamint az 
egyiptomiak Sz.-t Rával és Osirisszal azonosították 
úgy a görögök Heliosszal, Zeüsszel és Hadesszel. 
Istentiszteletéhez különböző misztériumok fűződ
tek; templomai voltak egész Egyiptomban, fő 
szentélye azonban Memflszben, amely a Szerapeum 
neve alatt ismeretes. Alapjait 1850. kiásta Maiette 
Szakkara mellett. Számos felirata különösen a 
kronológia számára fontos. Alexandriából Sz. 
kultusza, melyet többnyire az Isis kultuszával 
egyesítettek, elterjedt Itáliába és Görögországba is. 

Szerászker, perzsa eredetű török szó, hadügy
minisztert jelent. 

Szeravakf&aram&AbritprotektorátusBorneo 
ÉNy.-i partján. Területe 108,800 km3; lakóinak 
száma mintegy 500,000 (maláji, dajak, kaján, 
murut, kínai és egyéb bevándorlott). A felszin 
a tengernél és folyók mellett alacsony ós mocsa
ras; beljebb emelkedő a 2000 m. magas hegy
láncokig. Hajózható folyók a Batang-Lupar, a 
Redsang és a Sz. A tropikus klima a tengerparton 
egészségtelen; a magasabb helyeken mérsékelt 
^8 kellemes. A föld mindenütt nagyon termékeny 
és trópusi növényzetben bővelkedő; fő termékek 
a kávé, pamut, bors, szágó, kaucsuk, rotang és 
különféle értékes fák. Az ásványország szolgáltat 
aranyat, ezüstöt, szenet, antimont, kénesőt és 
drágaköveket. A főváros Kucsing a Sz. folyó jobb 
partján, szabad kikötő, 30,000 iak., katolikus és 
anglikán hittérítő-állomással. 

Szerb (Sárin), kisk. Arad vm. nagyhalmágyi 
j.-ban, (ísio) 730 román lak. (Tr. R.) 

Szerbal (Dzsebel Sz.), 2052 m. magas hegy a 
Színai félsziget Ny.-i oldalán. Lipsius és Ebers 
a hagyománnyal összhangzásban ezt tartják a 
mózesi törvényhozás hegyének, míg mások a 
DK.-re 33 km. távolságban levő Dzsebel Muzá-
ban koresik. 

Szerbaradácz, Alsóaradi, Torontál vm. nagy-
becskereki járásában fekvő község régi neve. A 
török hódoltság előtti oklevelekben a község 
Aradi néven szerepolt s Sz. nevét csak a török 
hódoltság megszűnte után bekövetkezett szerb 

Amely szó Sz alatt nincs 

telepítések alkalmával nyerte. Lakosainak száma 
duio) 2048, legnagyobb részük szerb (Tr. R.). 

Szerb borok. Szerbia mintegy 35,000 ha. jó
részt felújított területen fehér, siller és vörös bort 
termel. A legjobb vörös bor a negotini, melyhez 
a szmederevói borok hasonlítanak; igen kedvel
tek a nisi könnyű vörös borok is. Legfőbb szőllő-
fajok: kadarka (csetereska), krupnabelina, kövi
dinka és szlankamenka, bagrina, szmederevka, s a 
felújítás óta a rajnai rizling, oportó és különféle 
muskotályok. Általában inkább csak asztali borok 
8—12 térfogat °/o alkohollal és5—Sósavtar ta
lommal. Az évi bortermés mintegy 600,000 hl.-re 
becsülhető. 

Szerb egyház Magyarországon. Miként majd
nem az összes szerbek, a magyarországiak is ki
zárólag az ortodox keleti vallást vallják, mely 
ennélfogva nemzetiségükkel szorosan összefügg 
s ezért egyházukat röviden szerb egyháznak is 
nevezik. Egyházuk első látható nyoma még II. 
Endre király idejéből való, amikor 1225. Bogdán 
Arzén hilendári hegumen kolostort alapított Ver-
secz körül. De egészen a XV. sz.-ig alig tudunk 
többet ennél a szerb egyházról. A szerb tartomá
nyok pusztulása következtében a szerbek száma 
Magyarországon állandóan növekedett. Ezek is az 
ippeki patriarcha fenhatősága alá tartoztak, aki 
belgrádi metroplitájával igazgatta Magyarorszá
gon letelepedett híveit minden különös egyházi 
szervezet nélkül. Midőn azonban Belgrád eleste 
(1521), a mohácsi csata (1526) után elvesztették 
reményüket, hogy hazájukba valaha visszatér
hessenek, hozzáláttak egyházuk szervezéséhez 
új hazájukban, mely Vukovics Brankovics János 
szerb'deszpota és testvére Maxim, a későbbi sze-
rémi püspök nevéhez fűződött. A megkezdett szer
vezést folytatja Szokolovics Mehrned török nagy
vezér testvére, Makarije ippeki patriarcha, aki 
több püspökséget alapított. 1552-1690-ig Magyar
országon ezek a püspökségek ismeretesek: sze
retni, pozsegai, marosai, budai, szeged-b.'icsi, aradi, 
verseczi, becskereki, lippai, temesvári, mohácsi 
vagy szigetvári, pécsi és szekcsői, csanádi vagy 
gyulai, nagyváradi és egri. Legtöbbjéről csak 
annyit tudunk, hogy rövidebb-hosszabb ideig léte
zett és püspökeiről ezek nevén kívül még csak azt 
tudjuk, hogy ejryik-másik erélyesen küzdött az 
unió ellen, mely különösen Kollonieh esztergomi 
érsek idején nagy próbára tette a szerb egyházat, 
de eredményt nem ért el. Hasonló eredménytelen
séggel végződött az erdélyi protestánsok propa
gandája, mely inkább a ciril betűkkel kiadott prot. 
egyházi könyvekkel igyekezett a szerbek között 
híveket szerezni. Mikor a törökök elleni küzde
lemben a szerbek segítségére inkább volt szükség, 
a királyok védelmükbe vették a szerbeket a r. kat. 
papsággal szemben. A szerb egyház terjeszkedé
sét és híveinek hitbuzgóságát ebben a korban leg
jobban jellemzi az a sok zárda, mely 1690-ig, a 
szerbek nagy költözködéséig létesült és melyek 
legtöbbje most is fennáll: Krusedol, Hozovo, 
Velika Remeta, Mala Remeta, Grgeteg, Vrdnik, 
Jazak, Besenovo, Sisatovac, Kuvezsdin, Privina 
Glava, Beocsin, Rakovac, Fenek, Divsa, Pelko-
viea, Grábovac, Orahovica, Marcsa, Lepavina, 
Gomirje, Baziás, Bezdin, Bogyan, Branin, Voj-

meg, S alatt keresendő; 



Szerb egyház Magyarországon — 542 — Szerb egyház Magyarországon 

lovica, Zlatica, Kovily, Kuszity, Meszity, Partos, 
Semlak, Szentgyörgy, Szrediste, Hódos, Ráczkeve 
és a krusedoli és jazaki női zárdák. Egészen más 
a helyzete a szerb egyháznak 1690 után, midőn 
Csarnojevics (Crnojevics) III. Arzén ippeki pat-
riaroha, több püspök és nagyszámú papság veze
tése alatt a törökök elől visszavonuló osztrák 
hadakkal 37—40,000 szerb család jött Magyar
országba, kiknek I. Lipót 1690 aug. 21-iki diplo
májával nemzeti és egyházi jogaikat garantálta. 
Az így megszaporodott szerbek száma még növe
kedett, midőn Jovanowcs IV. Arzén (Sakafoenta.) 
patriarchával 1737—39. III. Károly király alatt 
és később 1787—1791-ig szintén nagyobbszámú 
szerb telepedett meg Magyarországon és Horvát-
Szlavonországok déli részén, ellensúlyozva némi-
kóp azt a veszteséget, mely 1751. kb. 100,000 
szerbnek Oroszországba való kivándorlásával 
állott be. Mindjárt 1690. és császári jóváhagyás
sal 1695. létesült a szerb metropolia előbb Kruse-
dol, később Karlócza székhellyel több püspökség
gel. A püspökségek 1749-től ezek: pakráczi, ká-
rolyyárosi, budai, bácsi, aradi, temesvári és ver-
seezi. Az utóbbi háromhoz tartoztak a gör. kel. 
románok és ruténok is, miután 1698. Athanász 
román metropolita és még előbb' 1642. Taraszovics 
Vazul munkácsi püspök híveik egy részével az 
uniót elfogadta. 

A szerbeknek adott királyi privilégiumok el
ismerték a vallás szabad gyakorlatát és az egy
házi autonómiát, melyet lelkiekben legfelsőbb fok
ban a püspöki zsinat, nemzeti és gazdasági ügyek
ben a kongresszus gyakorolt. A privilégiumokat, 
me'yek mások, különösen a r. k. klérus érdekeit 
részben sértették, nem respektálták, ami abból is 
kitűnik, hogy a királyok szükségesnek tartották, 
hogy újólag megerősítsék (1691, 1694, 1695, 
1706-ban). III. Arzén patriarcha utódai Gyakovics 
Iziástól kezdve csak a metropolita címét viselték. 
Fodgoricsanin Szofronie új metropolita 1710. 
már nem tett esküt az ippeki patriarchának, I. 
Kaliniknak, aki kénytelen volt a magyarországi 
szerb egyház függetlenségét elismerni. A pozsa-
reváci béke (1718) Szerbia egy részét Belgráddal 
a monarchiához csatolta, de az ottani szerbek 
csak Petrovics Mózes metropolita idején (1726— 
1730) kerültek egyházilag a karlóczai metropolita 
hatósága alá. Jovanovics Vincét (1731—37.) már 
karlóczai és belgrádi metropolitának erősítették 
meg. Belgrád eleste után (1739) a sok szerbbel 
átköltözött Jovanovics IV. Arzén patriarchát 
Mária Terézia meghagyta patriarchai méltóságá
ban. Halála után az 1769. tartott kongresszuson 
tört ki először az egyenetlenség a püspöki kar és 
a nép között, mely csak a legújabb időben szűnt 
meg. A szerb egyház ügyei az 1779. kiadott Re-
scriptum Declaratorum Illyricae Nationis és az 
1782. kibocsátott Sistema Consistoriale-ban nyer
tek rendezést, melyek részben ma is érvényben 
vannak és amelyekben az államhatalom nagy be
folyást biztosított magának az egyház ügyeire. 
Az erdélyi románok 1783. kaptak ugyan püspököt, 
de ez is a karlóczai metropolita alá tartozott, vala
mint a bukovinai püspök is. Az 1790. évi neveze
tes temesvári egyházi és egyúttal politikai kon
gresszuson, mely a püspökökre és kolostorokra 

nagy terheket rótt iskolák létesítésére és fenn
tartására, Thököly Száva határozottan állást fog
lalt az exkorporáció ellen és inartikuláció mellett, 
mondván, hogy a szerbek jogaik törvénybe ikta
tásával többet fognak nyerni, mint a privilégi
umokkal, melyek érvényét a magyarok nem 
akarták elismerni, de a többség leszavazta. Sztra-
timirovics István metropolita idejében (1790— 
1837), aki a Karlócai gimnáziumot és teológiát és 
a nevéről elnevezett alumneumot alapította, a 
dalmáciai püspökségek is e metropoliához csatol
tattak. Hosszú érseksége alatt és utána a szerb 
egyház békében volt és fejlődött egész 1848-ig, 
mely év meghozta a rövid életű vajdaságot és 
Rajacsics Józsefnek és utódainak a patriarchai 
címet. Az 1847/8. évi XX. t.-c. megadta a szerb 
egyháznak az autonómiát egyházi és iskolai 
ügyekben állami felügyelet alatt. Masirevics 
Sámuel patriarcha alatt 1865. az önálló gör. kel. 
román egyház szervezésével a patriarchátusból 
kivált nemcsak a román, hanem az aradi püspök 
is és 1873. a két dalmáciai püspökség, melyek a 
bukovinai metropolita alá kerültek. Az 1868. évi 
aug. 10.-én kelt legf. kir. leirat, az 1871. évi egy
házmegyei és az 1875. évi kongresszusi szerve
zet nagy befolyást biztosítanak a laikusoknak az 
egyház kormányzásában, és a legfőbb egyházi 
testületben a/s részben vannak képviselve. Angye-
lics Germán (1881—1888) és Brankovics György 
(1890—1907) patriarchák alatt a hierarchia és a 
nép közötti küzdelem tetőpontját érte, mely miatt 
a több ízben összeült kongresszus az egyház vég
leges szervezetét nem tudta megalkotni. Bog&a-
novics Lucián (1908—1913) patriarcha alatt szen
tesítést nyert 1911. a püspöki zsinat szervezeti 
szabályzata és 1912. egy kir. leirat az 1868. óv 
után hozott összes szabályzatokat és szerzett jogo
kat hatályon kívül helyezte, épségben hagyván 
az 1868. évi legf. kir. leiratot egész terjedelmé
ben, ami új nagy megrázkódtatások kútforrása 
lett, melyeknek azonban csakhamar véget vetett 
az 1914. bekövetkezett világháború. A trianoni 
békeszerződéssel Magyarország megszabott ha
tárai között a szerb egyházból csak a budai püs
pökség maradt meg, mely 1552 óta áll fenn, s 
mely egyelőre megtartotta Baranyának a SzHSz. 
királysághoz csatolt részeit is, ós amelyhez a 
Magyarországon megmaradt, de azelőtt a temes
vári, bácsi és pakráczi püspökségekhez tartozott 
részek is ideiglenesen csatoltattak, miáltal egy
házközségeinek száma 70, plébániáinak száma 54, 
és híveinek száma 24.000-re szaporodott. A mai 
magyarországi szerb egyház viszonya a karlóczai 
metropoliához, mely időközben megszűnt, illetőleg 
az 1920. megújított szerb patriarchasággal egye-
síttetett, nincsen véglegesen rendezve, hanein 
ideiglenesen ugyanazon viszonyban áll, melyben 
1918-ig volt, amely viszonyt a patriarchaság és a 
budai püspökség egyrészt és másrészt Magyar
ország és a Szerb-Horvát-Szlovén királyság kor
mányai lesznek hivatva végleg rendezni. A ma
gyarországi szerb egyház püspöke és feje 1924. 
Zubkovics György budai püspök. V. ö. Popovié 
Jevsevije, Opca crkvena istoria; Pavlovics Ste-
van, Srbi u Ugarskoj, Újvidék 1883; Ruvarac 
Dimitrije, Karlovci 1912. 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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Szerbek, 1. Szerb egyház Magyarországon, 
Szerbek Magyarországon, Szerb--Horvát-Szlo
vén királyság és Szlávok. 

Szerbek Magyarországon. Kétségtelen, hogy 
az Aldunánál ősrégi időben is szórványosan laktak 
egyes szerb családok; ezek előbb vették fel a 
keresztségét gör. kel. ritus szerint, mint a magya
rok r. kat. ritus szerint s azért óhitűeknek nevez
ték őket. Az is bizonyos, hogy a szerb fejedelmi 
és főúri családokból a magyar királyi és főúri 
családokba beházasodott nőket egyes szerb csa
ládok Magyarországba kisérték és itt le is tele
pedtek. 

A szerbek jelentékeny számban kezdtek Magyar
országba menekülni a terjeszkedő törökök elől, 
különösen a rigómezei szerencsétlen ütközet után 
(1389 jún. 15.), midőn Lázár, az utolsó szerb cár 
is életét vesztette. Egy nagyobb csapatjuk (1404) 
a Csepelszigeten Kévén telepedett le. Csepel szige
tére azért vonultak, mert ott egy nagy szerb ko
lostor volt, melyet Urosevics Ilona, Vak Béla neje 
épített. Lazarevics István deszpota (1404) Zsig
mond fenhatóságát ismerte el, miért Szatmár bir
tokát kapta. Torontálban és Somogyban nagy bir
tokai voltak s oda is telepített szerb családokat. 
Utóda Brankovics György szerb deszpota örökölte 
a magyar birtokokat. Brankovics 1426. Zsigmond 
királlyal szerződést kötött, melyben Belgrád várát 
és a macsói bánságot Zsigmondnak átengedte, 
cserébe pedig Szlankament, Óbecsét, Kulpint, 
Szentendrét, Debreczent, Szatmárt, Szerdahelyi, 
Tokajt, Tályát, Munkácsot, Böszörményt, Mező
túrt, Túrkevét, Szolnokot, Tiszavarsányt, Aradot, 
Csongrádot, Világost és Nagy-Becskereket kapta. 
B birtokokon sok szerb család telepedett le. Midőn 
1428. a branicsevói és galambóczi várak török 
kézre kerültek, szerb lakói nem akartak török 
uralom alatt élni s nagy tömegben Magyarországba 
vonultak. A jövevények a mohácsi síkon a ma
gyarok mellett hősiesen küzdöttek a gyűlölt török 
ellen. A mohácsi vész után Crni Jován (1. Fekete 
Iván) vezérlete alatt Ferdinánd pártjára állottak 
és Szegednél legyőzték Perényit, Szapolyai vezé
rét, mire Czibak Imre indult ellenük, ki Crnit el
fogta és lefejeztette. 1690 őszén gyalog és hajón 
Csarnojevics Arzén patriarcha, több püspök és sok 
szerzetes (kalugyer) vezetésével 27, némelyek 
szerint 37 ezer szerb család költözött be. Ez idő
től fogva történetük egybevág egyházi életük 
történetével (1. Szerb egyház Magyarországon). 
1848-ban a szerbek kevés kivétellel mind a kama-
rilla által szított illir mozgalomhoz szegődtek. 
(L. Szabadságharc). A világosi katasztrófa után 
az abszolutizmus idejében a «szerb vajdasági) és 
«temesi Bánsága osztrák tábornokok kormánya 
alatt, mint az «egységes monarchia)) része épp oly 
germanizáló nyomás alatt állott, mint Magyar
ország. Az alkotmányosság helyreálltával a külön 
szerb nemzetiségi párt, élén Miletics Szvetozárral, 
magyar államellenes magatartást tanúsított. Mi
letics elitéltetése után visszavonulván a politiká
tól, a szerb párt a 80-as évek óta csak időnkint 
volt képes politikai szerepet vinni. 

Irodalom. Thim József, A szerbek története, Nagy-Becs
kerek 1892 ; u. a., Délmagyarország önvédelmi harca, Buda
pest 1887; Pavlovics István, Srbi u Ugarskoj (Szerbek Ma
gyarországban), Újvidék 1883, a francia Picaut hasonló 

Amely szó Sz alatt nincs 

címa mnnkájának szerb fordítása; Wachsmuth, Geschiclite 
des Illyrismus, Leipzig 1849 ; Subbotics L, Darstellung des 
Rechtsverháltnisses der serbischen Nation, Agram 1849; 
Stojackovió A., Über di© staatsrechtlichen Verhiillnissö der 
Serben in der Wojwodina, Temesvár 1860 ; Szalay László, 
A magyarországi szerb telepek jogviszonya az államhoz, 
Pest 1861 ; Jovanovió Vladimír, Les Serbes et la mission 
de la Serbie dans l'Europe de l'Orient, Paris 1870; Duncker, 
Die serbische Bewegung in Siidungam, Berlin 1851; 
Schwicker, Politische Geschiclite der Serben. 

Szerbesd (Sárbesti), kisk. Bihar vármegye 
vaskohi járásában, (íoio) 435 román lakossal. 
(Tr. R.) 

Szerb-Horvát-Szlovén királyság (Kralje-
vina Srba, Hrvata i Slovenaca, S. H.tS. állam, 
Szerbia), királyság a Balkán-félsziget É.-i részé
ben Magyarország, Koinánia, Bulgária, Görög
ország, Albánia, Olaszország és Ausztria között 
248,987 knia területtel. Természetes határai a 
horvát-dalmát tengerpartot leszámítva nincsenek. 
Területe a berlini kongresszus (1878) előtt 37,617 
km'.,a balkáni háborúk (1912) előtt 48,589 km2 

volt,a világháború kitörésekor (1914) pedig 87,300 
km2,1918 dee. 1-én az Osztrák-Magyar Monarchia 
dólszlávok-lakta területével, Nikita halála után 
(1921 mára 1.) Montenegró területével gyara
podott. 

Felszíne. A Juli- és Dinári-Alpok, a Rodopé- és 
Balkén-hegység által beborított Sz. a Duna-me
dence egyenes folytatása s 4 morfológiai terü
letre osztható: 3 balkáni s egy középeurópai 
részre. A balkáni csoport Ny.-i, K.-i és D.-i ré
szekből áll. A Ny.-i terület jellegét az Adriai-ten
gerrel párhuzamosan haladó Dinári-Alpok adják 
meg 2000 m. magasságon felül emelkedő csú
csaikkal (Durmitor 2528 m., Bjelasica 2067 m.), 
csupán a Narenta völgye szakítja meg egy helyen 
ÉK.—DNy.-i irányban. A Száva felé lejtősödő 
hegyláncai egyúttal vízválasztók s a Kulpa, Unna, 
Verbász, Boszna és Drina innen futnak a Száva 
felé. Összetöredezett, felgyürődött tömegei mész
kőből, kristályos palából és eruptív kőzetekből 
állanak. Jelentősebb síkságai a szarajevói, mosz-
tári és podgoricai medence. A K.-i morfológiai 
terület a Timok- és Morava-folyók vidékére oszt
ható. A Balkán-hegység felgyűrődött tömegei a 
Radan-, Goljak- és Poljanica-planina, továbbá a 
Nisava-völgyet övező Őrkvenar- és Suva-planiná-
ban folytatódnak s a Sztara-planinával a Vas
kapun át kapcsolódnak a Déli-Kárpátok övéhez. 
Nagyobb kristályos tömegei itt a Miroc, Crnagora, 
Kucsaj és Zlatovo-planina. A Timok K.-i oldalán 
aSv. Nicola, Ny.-i felén a Rsanj karsztszerü hegy
vidéke terül el. Ez a magas hegyvidék a tágas és 
termékeny medencéknek egész sorát fogja körül 
(Macsva, Poszavina, Podunavlje, Branicsevo stb.). 
A D.-i terület főhegytömege a Kara-Dag, Üsz-
kübtől ÉK.-re. Egyúttal vízválasztó a Morava és 
Vardar között is. A Kara-Dag és a hozzá csatla
kozó, kristályos palából, mezozoikus és vul
kánikus kőzetekből álló hegytömegek (Oszo-
govszkapl. 2104 m., Plaskavica 1357 m., Jakupica 
2530 m.,Sar-Dag 1510 m., Perister 1700 m. és 
Koraplanina 2645 m.) szűk hegyszorosokkal és tá
gasabb, termékeny völgykatlanokkal és meden
cékkel váltakoznak (Kossovopolje [Rigómező], 
Üszküb, Velez, Sztip, Gyevgyeli, Kumanovo, 
Metohija, Tetovo, Monasztir stb. körül). A Var-

meg, S alatt keresendő 
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daron kivttl a Pecsinje és Crna-Reka folyók ön
tözik. Tavai a Preszpa- és Ochrida-tó. A közép-
európai zónába eső negyedik morfológiai terü
letet a Duna-Szávától É.-ra elterülő régi osztrák
magyar elszakított részek alkotják. A termékeny 
slkságú Torontál, Bács-Bodrog vármegyék, Hor-
vát-Szlavonországok, a Muraközzel és az illir-
szlovén osztrák területek. A hegyvidék a Juli- és 
Dinári-Alpok karsztos részei. 

Éghajlat. A D.-i morfológiai terület a közép
tengeri, a többi a középeurópai kontinentális klima-
zónába tartozik s éghajlata is e fekvés szerint 
váltakozik. Évi középhömérséklet 8-6—11-8 C°. 
Az évi csapadék 650—780 mm. A havazás gyak
ran októberben megkezdődik, de sokszor már feb
ruárban szép, meleg napok járnak. 

Gazdasági állapotok. A Sz. királyság gaz
dasági szempontból középeurópai és balkáni zónára 
osztható. B felosztás alapja a kulturális nívó. A 
balkáni területek közül legfejlettebb állapotban 
van a tengerpartvidék, Bosznia és Hercegovina, 
aztán Ószerbia, s legelmaradottabb a macedón-
szerb rész. A magyar-osztrák részek a természet
től mostohán felruházott Karsztvidék kivételével 
az új Sz. leghatalmasabb gazdasági erőforrásait 
alkotják. 

A m e z ő g a z d a s á g és á l l a t t e n y é s z t é s a 
szerb nép igazi főfoglalkozása s kukoricát, búzát, 
rozsot, hüvelyesekot termelnek igen nagy mennyi
ségben. A művelés alatt álló terület kb. 6 millió 
ha. (a régi királyságé l'/9 millió ha.). Jelentőségét 
főleg a kisajátított és elkobzott magyar területek 
növelték. 1921-ben termett kukorica 19, búza 14, 
árpa 3, rozs 5, zab 2, burgonya 8 millió q. A szöllö-
és gyümölcstermelés szintén jelentékeny. Az évi 
bortermelés 2—4 millió hl. körül jár. A gyümölcs
termelésben a szilva játssza a főszerepet. Meg
aszalva jelentős világexportcikk. Az ipari növé
nyek közül cukorrépát Torontálban és Bácskában, 
<JohánytD.-Szerbiában,lent,kenderta rógikirály-
ságban, komlót a Bácskában és Szlavóniában, 
olajbogyót Dalmáciában termelnek. Az erdészet 
a sziavon és bosnyák erdőségek megszerzésével 
jutott jelentőségre. A régi királyság területén 
ugyanis a rablógazdálkodás miatt a terme
lés megcsappant. A 6</3 millió ha. erdő
ség nagyrészt az állam és jogi személyek tulaj
dona. Az állattenyésztésben a sertéstenyésztés 
emelkedett világhirro. 1921-ben ló 1-2, szarvas
marha 5, juh 7, sertés 3-5, kecske l ' l millió drb 
volt a Sz.-ban s a legnagyobb hányadot itt is az 
új területek szolgáltatták. 

Ásványos kincsekben Sz. meglehetősen 
gazdag. Főbb bányatermékek: szén és lignit, vas, 
réz és arany. Barnaszén Mladenovác, Negotin, 
Petrovác, Nis; kőszén Dobra, Vrnska-Cuka, 
Knyazsevác körül, a Rsanj planinában, Dalmá
ciában fordul elő. Vasérc Kariutlnában, Boszniá
ban (Vares, Zenia), Priedor, Prisztina, Knmanovo, 
öyevgyeli környékén; réz, ólom egész Ószerbiá-
ban ; arany a Duna-Timok szögben (Majdanpek, 
Neresinca, Bor, Zlot). Nyersolaj Horvát- Szlavón-
országokban fordul elő. A termelés a primitív 
gazdálkodás és természeti akadályok miatt a régi 
királyság területén meglehetősen szűk keretek 
között mozog. 

Ipari tekintetben is két területre osztható a 
Sz., egy haladottabb és egy elmaradottabb zónára. 
Ószerbia ipara nagyon kezdetleges volt, bár a 
háziipar s az ebből kialakult kisipar elég magas 
fokra emelkedett. Legjelentősebb volt ezek között 
a bőripar és ötvösség, melyeket művészi módon 
főleg a macedón-szerb részeken űztek. A gyáripar 
a mezőgazdaságra támaszkodott. 269 malom közű 1 
csupán 17 volt nagyipari üzem. Húsiparral gyá
rilag 5 üzem foglalkozott. A középpont Belgrád 
és Csuprija. Serfőzéssel 10, cukorgyártással 2, 
szövés-fonással 6, bőrgyártással 2 üzem foglal
kozott. Fürészmaloin 41 volt, míg az új terüle
teken Bosznia-Hercegovinában 8, Dalmáciában 
12, Horvát-Szlavonországokban 73, a Bácskában 
és Torontálban 301, a régi osztrák területeken 
281 nagyipari üzem növelte az ország gazdasági 
erőforrásait. A régi királyság fontosabb ipari 
központjai: Belgrád, Nis, Kragujevác, Prizren, 
Prisztina (bőr), az agyagiparé : Paracsin. Kosz-
tolác, Gradjanovka-Banka, a gépiparé : Nis, Sza-
bács, a villamossági iparé : Zajecsár. A szövóst-
fonást: Belgrád, Nis, Leskovác, Pirot, Vranja, 
Szvilajnác. Mona=ztir, Üszküb és Prizren váro
sokban űzik nagyiparszerűleg. Félig házi-, félig 
gyáripari jellegű a Sz.-ban a szilvaaszalás, lekvár-
készítés és dohánygyártás. A szőnyegszövés is 
nagyon sok családot foglalkoztat. 

A Sz. területe már az ókorban jelentős keres
kedelmi központ volt s a legfontosabb K. felé 
haladó kereskedelmi utak D.-Szerbián vittek ke
resztül. Ujabb időben hazánkkal és Ausztriával 
űzött Sz. élénk kereskedelmet, bár a vámháború 
(1907) után a szerb árú Ny.-Európában keresett új 
piacokat. A szerb külkereskedelem háború előtti 
alakulását és fejlődését az alábbi adatok mutatják: 

j. Bevitel Kivitel Bevitel Kivitel 
értéke millió dinárokban %-os növekedése 

1862 12-7 lrt-8 — — 
1870 28-0 Sl-0 120-4 8Í'5 
1880 35-2 46-0 26-0 48'4 
1890 88-0 45-8 7'9 — 
1000 54-0 66-5 42'1 45-1 
1911 115-5 116-9 114-0 759 

Az osztrák-magyar területek hozzácsatolásával 
a Sz. külkereskedelmi forgalma óriási módon 
megnövekedett. Már 1920. a bevitel 3488, a ki
vitel 1321 millió dinárra emelkedett, míg 1921. 
az előbbi 4122, az utóbbi 2461 millió dinárra 
rúgott. A kereskedelmi mérleg tehát megletősen 
passzív s a hiány majdnem 2 milliárd. Főbb be
viteli cikkek: mezőgazdasági termékek 287, állati 
termékek 71, vegyi 175, gépek 474 millió dinár 
értékben, míg a kivitelben a kukorica 326, gabona 
212, élőállat és állati termékek 535, szilva 141, 
építő- és műfa 141 millió dinárral szerepeltek. 
A forgalom főirányai Ausztria, Olaszország é3 
Csehország. A lebonyolításban az 5320 km. rendes 
és 2616 km. keskeny vágány ú vasutakon kívül a 
dunai és Adriai-tengeri 4021 vitorlásból (177,000 
tonna tart.) és 12,727 gőzösből (3 millió tonna 
tart.) álló hajópark vett leginkább részt. A kivi
teli üzleteket az Uprava Fondova of Mortgage 
Bank és a Jugoszláv-Transatlantikai Hajózási Rt. 
bonyolítja le. Ugyancsak a forgalom szolgálatá
ban áll 1591 állami és 2195 falusi •postahivatal, 
854 távíró- és 726 telefonállomás. 

Amely szó Sz alatt nincs meg, 8 alatt keresendő! 
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P é n z - és hitelügy. Míg a világháború előtt 
az állami szükségletek éppen hogy meghaladták 
a 100 milliót s az államadósságok összege 654 
millió dinárra rúgott, az új Sz. 1923/24. évi költ
ségvetési előirányzata 8-9 milliárd dinárt tett ki. 
Pontosabb bevételi tételek: vámok 318, adók 
1393, fogyasztási adók 1225, egyedáruságok 1743, 
vasutak 19U0 millió dinárral, míg a kiadásokból 
közoktatásra 542, pénzügyre 1059, hadsereg ós 
haditengerészetre 1508, közmunkára 400, közle
kedésre 1544 millió dinárt irányoztak elő. Az állami 
adósságok összege 1922 végén 4 milliárd svájci 
frank volt. Bankjegyet a belgrádi Nemzeti Bank 
bocsát ki s 1922 nov. 3ü-ig 4 milliárd értékű bank
jegy ós 18 millió arany- és ezüstérme volt forga
lomban. A régi királyság pénzügyi ellátását 41 
belgrádi s 122 vidéki pénzintézet látta el. Bizto
sítással 3 bel- és 4 külföldi intézet foglalkozott. 
Az új területek birtokhite Leinek lebonyolítását az 
Uprava Fondova (Belgrád), a bosnyák-hercegóe ós 
zágrábi kisbirtokosok földhitelintézete végzi el. 
1923-ban 140 nagyobb és 150 kisebb bank ós taka
rékpénztár állott fenn a Sz.-ban. Jegyzett rész
vényekéje kb. 300 millió dinárra rúgott. Hitel
szövetkezet 600 áll fenn. 

Népességi viszonyok. Az 1921 jau. 31. tartott 
népszámlálás adatai szerint a Sz. 11 tartományá
ban 12.017,323 lélek lakott s egy km=-re eső át
lagos népsűrűsége 48-3 volt. Anyanyelv és vallás 
szerint a következőképen oszlott meg a népesség: 
szerb-horvát ... 6.946,884 gör. keleti 5.602,227 
szlovén.. 1.024,761 lóm. kat 4.735,154 
egyéb szláv ... 174/,66 gór. sz. katb.__. 41,597 
oláh 229,698 piotestáns 216,847 
olasz _. 12,£25 moliammedán— 1.337,1)87 
német ... ... ... - 613,472 zsidó 64,169 
magyar ... 472,409 egyéb 17,636 
albán 441,740 felekezetnélkiili 2,016 
*ST®> 201,368 összesen ... 12.017,323 

összesen ... 12.017,223 

A népmozgalmi viszonyok a világháború előtt 
igen kedvezők voltak s 1000 lélekre 20 házasság
kötés, 38 születés és 22 halálozás jutott. 

Közművelődési viszonyai a többi balkáni 
államóhoz viszonyítva már elég kedvezők voltak 
a bábom előtt is. Volt Belgrádban egyeteme, azon
kívül az egész országban 20 középiskolája, 1 reál, 
3 tanító-, 2 tanitónőkópzője, 23 kereskedő- és 
tanonciskolája, kereskedelmi akadémiája, 3 gaz
dasági iskolája, felsőbb leányiskolája, katonai 
akadémiája, gör. kel. szemináriuma ós 1296 elemi 
iskolája. Írni-olvasni azonban csak minden tizedik 
ember tudott. Volt azonkívül akadémiája, nemzeti 
könyvtára, múzeuma s 2 színháza. Az új területek 
a Sz. kulturnivóját óriási módon fölemelték s 
Horvát-Szlavonország több elemi iskolát adott 
Ószerbiának, mint amennyi azelőtt az egész or
szág területén volt (1648.). Az elemi iskoláztatás 
kötelező. Az iskolák nyelve szerb. Az írás cirill-
betüs. A nemzeti kisebbségek gyermekeiket anya
nyelvükön is taníttathatják. (Alkot. 1. §.) 

Alkotmány és közigazgatás. Az 1921. VII. 
28. kibocsátott alkotmány szerint a Sz. alkotmá
nyos, a Karagyorgyevics-családban örökölhető 
királyság, 419 tagból álló törvényhozó testülettel 
(Narodna Szkupstina) s 18 felelős miniszterrel. 
A király uralkodik s a végrehajtó hatalmat felelős 

Révai Nagy Lexikona. XVII. TOL 

miniszterei által gyakorolja. Az új alkotmány 
szerint választó minden 21 éves szerb-horvát-
szlavon, vagyis az uralkodó és kiváltságos nem
zethez tartozó állampolgár, míg a többiek csak 
akkor, ha legalább 10 évig laktak egy helyen. 
Az uralkodó vallás a gör. keleti ortodox. A király 
is csak ortodox vallású lehet. Képviselővé min
den állampolgár megválasztható, ha az állam 
nyelvét szóban és írásban bírja. A bosnyák-herce-
gócok, horvátok és sziavonok és dalmáiok auto
nóm törvényhozással bírnak, tényleg azonban ez 
csak papíron van meg. A közigazgatás legfőbb 
fóruma az államtanács, melynek tagjait felerész
ben a király, felerészben a szkupstina jelüli ki. 
Közigazgatási szempontból az ország oblasztokra 
(kerületek), okrugokra (vármegyék), járásokra 
és községekre oszlik, melyeknek vezetőit (zsupán, 
okruzni nacselnik, srezni nacselnik, opstinski 
predsednik, gradski nacselnik) a kormány nevezi 
ki. A területek teljes közigazgatási beosztása fo
lyamatban van s az új területeken a közigazgatás 
a régi magyar és osztrák keretekben történik. 
Az egyes községek belső ügyeikben teljes auto
nómiát élveznek. Fővárosa Belgrád. 

Az igazságszolgáltatás szervei a régi királyság 
területén 34 első folyamodása, 1 fellebbviteli, 2 
kereskedelmi- és váltótörvényszók s egy semmitő-
szék. Az új területek bírói és ügyészi szervei 
mind megmaradtak; a jogszolgáltatás tehát terü
letek szerint más és más s mindenütt a régi tör
vények az irányadók. 

Hadügy. A honvédelem alapja az általános 
hadkötelezettség. Békeidőben a katonai szolgálat 
a 21 évnél kezdődik, háborúban a kötelezettlég a 
18—60 évekig terjed. A hadsereg törzsét az első 
tűzvonalba tartozó 21—32 évesek alkotják; a má
sodik tüzvonalba a 32—42. a harmadikba a 
42—60 évesek tartoznak. A tényleges szolgálat 
tartama a gyalogságnál l'/s év, a tüzérségnél és 
lovasságnál 2 év. 

A 4 hadseregre osztott katonaság 16 gyalog és 
1 lovas hadosztályra (Division) oszlik. Egy-egy 
gyaloghadosztály 3 gyalog, 1 lovas, 1—1 könnyű 
és nehéz tüzérségi ezredből, egy szekerész- és egy 
hidász-zászlóaljból, 1 táviró, 1 aknász, 1 fényjelző, 
kórházi, autó-századból, repülő eszkadronból, egy-
egy tüzérségi és technikai raktárból, illetve fel
szerelésből áll. Minden gyalogos- és lovasezredhez 
egy-egy gépfegyveres osztag tartozik. A hadsereg 
kötelékébe tartozik ezenkívül 20,000 csendőr és 
12,000 határvámőr. A békelétszám 131,415 le
génységi állományú katona. Egyébként a hadse
reg szervezése, új elosztása folyamatban van. Új 
katonai alakulatot alkottak a tisztán jugoszlá-
vokból alakult dobrovoJjácok (önkéntes határ
őrök), akiket főleg az elűzött magyar birtokosok 
kisajátított földjein telepítettek le. 

A haditengerészet állománya: 4 folyami ágyú
naszád, 13 torpedónaszád, 6 aknarakó, 4 akna
kei eső; személyzet 236 tiszt, 2000 legény. Egy 
tengerészeti arzenál építése folyamatban van. 

Tör téne te . 
A szerbek a horvátok nyomában költözködtek 

a Kárpátoktól ÉK.-re fekvő őshazájukból a Bal
kán-félsziget ÉNy.-i részébe. Heraklios kelet
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római császár meghívására Kr. u. 630. körül 
szállották meg az avaroktól teljesen elpusztított 
IHyricum és Moesia hajdani római tartományo
kat. A Szávától D.-re a Vrbász, Boszna, Drina és 
Morava völgyeit szállották meg s lassankint az 
Adriai tengerig terjeszkedtek. Kezdetben nem al
kottak egységes államot, hanem törzsfőnökeik, 
zsupánjaik uralma alatt éltek. Elismerték a bi
zánci fenhatóságot, a IX. sz. folyamán a keresz
tény hitre is tértek és a keleti egyházhoz tartoz
tak. A IX. sz. óta egyes nagy fejedelmek (főzsu-
pánok) az egész szerblakta vidéket egyesítették 
hatalmuk alatt, de a zsupák ismét különváltak 
s a Szerbia elnevezés később a raskai fejedelmek 
országát illette, kiknek székhelye Raska (Novi-
Pazár) volt. A JSaska névből származott a Rascia 
ésa magyar rác elnevezés. AIX—X.sz.-ban sokat 
harcoltak a szerbek keleti szomszédjaikkal, a bol
gárokkal s egy ideig azok fenhatóságát el is is
merték. Mikor II. Basileios császár a Bolgár-biro
dalmat megdöntötte (1018), Sz.-val is éreztette ha
talmát. A bizánci uralom alól Voiszláv (Dobro-
szláv) fejedelem szabadította fel a szerbeket(1040). 
Ennek ifjabb fia, Mihály (megh. 1080) VII. Ger
gely pápától királyi címet és koronát kapott. Utó
dai ismét görög fenhatóság alá helyezkedtek s 
gyenge uralmuk alatt Sz. ismét szétdarabolódott. 
Ny.-onUos.2raa alakult külön bánsággá és inkább 
Magyarország felé húzott, a DNy.-i zsupákból pe
dig kisebb szerb államok (Travunje, Zahumlje, 
Zeta) alakultak a mai Hercegovina és Monte
negró területén. 

E zavarok közt a királyi móltóság is megszűnt. 
Uros raskai nagy zsupán, II. Béla magyar király 
apósa a görög befolyás ellen a magyaroknál ke
resett támaszt. II. Géza 1150. meg is jelent Sz.-
ban, de Uros a Tara folyó mellett vereséget szen
vedett és megint elismerte a görög fenhatóságot. 
Uros legifjabb unokája, Nemanja István (1159— 
1195) alapította meg ismét Sz. függetlenségét és 
nagyságát. Mánuel király barátságára támasz
kodva, egyesítette a szétszakadt kis államokat s 
1168. magát Sz. főzsupánjának nevezte. Ő volt 
a Nemanjics-ámasztia, megalapítója. Idősebbik 
Üa, István (1195—1224) felvette a királyi címet, 
ellene öccse, Vuk támadt, mint trónkövetelő. 
Ezt Imre magyar király támogatta, ki egy győ
zelmes hadjárata után 1202. felvette Sz. királyá
nak címét, mely cím azóta állandó helyet fog
lalt a magyar királyok címei közt. István azon
ban fenntartotta magát a trónon és országát a bol
gárok rovására a Duna és Morava felé gyarapí
totta. A trónon egymásután három üa, Bado-
szláv (1224—34), Vladiszláv (1234—43) és Uros 
(1243—77) követte. Ez utóbbi győzelmesen har
colt a tatárok és bolgárok ellen s Kaguzát is hó
dolásra birta. De midőn a IV. Béla királytól ala
pított macsói bánságot vissza akarta foglalni, 
1268. vereséget szenvedett és fogságba jutott. 
Ezóta híve lett a magyar királynak s 1269. idő
sebbik fiát, Dragutint, V. István király ifjabb 
leányával, Katalinnal házasította össze. Dragu
tint (1277—81) öccse, Milutin (1281—1321) fosz
totta meg a tróntól. Dragutin ezután a Szerém-
ség és Macsó felett uralkodott, mint a magyar ko
rona hűbérese. Milutin 1319. Macsót is elszakí

totta Magyarországtól, de Károly Róbert csak
hamar visszafoglalta azt. Milutin természetes na, 
Decsanszki István (1321—31) győzelmesen har
colt a bolgárokkal s elragadta tőlük Nis vidékét. 
Ennek fla, Dusán István (1321—55), a Nagy, Sz. 
leghatalmasabb uralkodója volt. A görögök tői el
foglalta Makedónia nagy részét, meghódította 
Albániát s Bosznia kivételével az egész szerb
lakta földet egyesítette uralma alatt. 1346-ban 
magát a szerbek és görögök cárjának kiálttatta 
ki, 1349. pedig törvénykönyvet adott alattvalói
nak. Utolsó éveiben, mint Velence szövetségese. 
Nagy Lajos magyar király ellen harcolt, de nem 
sok szerencsével. Gyenge fla, V. bros (1355—67) 
alatt széthullott a nagy birodalom s az utolsó Ne-
manjics gyilkosságnak esett áldozatul. Trónját 
Mrnjavics Vukasin (1367—71) főúr (knóz) fog
lalta el, ki a törökök ellen vívott drinápolyi csa
tában esettel.FiainakmeUőzésévelGrefc//a«0i;íc.9 
Lázár (1371—89) főurat választották királlyá. 
Ez elismerte a magyar fenhatóságot, 1387. fé
nyes győzelmet aratott a törökökön s Tvrtkó 
bosnyák királlyal és Sisman bolgár cárral szö
vetkezett a törökök ellen. E nagy adólszláv szö
vetségi) azonban rettenetes vereséget szenvedett 
a Rigómezön 1389 jún. 15. s ezzel megszűnt Sz. 
önállósága. I. Bajazid szultán a Rigómezőn elesett 
Lázár fia, Lazarevics István (1389—1427) és 
Brankovics Vuk főúr közt osztotta meg Sz.-át, 
mint török hűbért. Lazarevics, ki már csak a fe
jedelem (deszpota) címet viselte, 1411. Zsigmond 
magyar királynak esküdött hűséget s tőle nagy 
birtokokat kapott Magyarországon (Debreezen, 
Szatmár-Németi, Nagy- és Felső-Bánya). 1426-ban 
újabb szerződést kötött vele, melyben átengedte 
neki a Duna mellett fekvő szerb várakat. Utóda 
unokaöccse, Brankovics György (1421—56) lett, 
ki kétszínű politikájával igyekezett Sz. fennmara
dását biztosítani. Zsigmond király galambóci ve
resége után (1428) kénytelen a török uralmat el
ismerni. De a török nem bízott benne s II. Murád 
1439. elfoglalta a Brankovics fiaitól vitézül vé
dett Szendrö várát. Hunyadi János győzelmes 
hadjáratai következtében Sz. is felszabadult, azon
ban a várnai csatavesztés után Brankovics ismét 
a törökökhöz hajolt, de országa egyre fogyott. 
Halála után legifjabb fla, Lázár (1456—58) ural
kodott mint török hűbéres, majd ennek halála 
után veje, Tomasevics István bosnyák király lett 
Sz. ura, de már 1459. elűzték őt a törökök a Bran-
kovics-család többi tagjaival együtt és Sz. török 
tartománnyá lett. 

A századokig tartó török szolgaság teljesen 
tönkretette Sz. jólétét. A súlyos adókkal terhelt 
keresztény lakosság (rajah) rabszolgasorsra jutott, 
míg az előkelő osztály vagy kipusztult, v. törökké 
vált. A hazánkat felszabadító török háború (1683— 
1699) a szerbekben is reményt keltett a török 
uralom lerázására. Belgrád elfoglalása után 1688. 
a császári hadak egész Nisig nyomultak elő, de 
csakhamar kiszorultak Sz.-ból, mire a felkelő 
szerbek nagy része Osernojevics (1. o.) patriarcha 
alatt hazánk déli vidékein talált menedéket és 
később állandó lakóhelyet. Száz év múlva II. Jó
zsef török háborúja alatt (1787—89.) új nemzeti 
mozgalom keletkezett, melyet az orosz kormány 
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is támogatott. A szisztovai ós jassyi békék 
(1791, ill. 1792) után a magukra hagyott szerbek 
mégis felvették a küzdelmet gyűlölt elnyomóik 
ellen. 1804-ben nagy felkelés tört ki, melynek 
élére Kara Györgye (1. o.) állott, ki 1806 decem
berben elfoglalta Belgrád várost s 1809—10-ig 
győzelmesen harcolt a törökök ellon, 1813-ban 
azonban a túlnyomó török seregek kiszorították 
az országból. Újabb felkelés támadt ezután Obre-
novics Mitos (1. Milos) alatt, ki 1815-ben győ
zelmet vívott ki a törökökön s miután verseny
társát, a hazatérő Kara Györgyét megölette, 
magát Kragujeváeban Sz. örökletes fejedelmévé 
választtatta (1817 nov. 6.). B választást a törökök 
is elismerték, a drinápolyi békében (1829) pedig 
az oroszok kívánságára a szultán megerősítette 
Sz. fejedelemválasztó jogát és belső, nemzeti ön
kormányzatát bizonyos évi adó fejében. 1830-ban 
Milos fejedelem kivitte a szultánnál az Obreno-
vics-család örökletes jogának elismerését. Belső 
uralma azonban zsarnoki volt, úgy hogy 1835. 
felkelés támadt ellene s 1838. a török kormány 
új alkotmányt adott Sz.-nak, melyben a nemzet-
gyüléfchelyét egy nagyobb hatáskörű szenátus 
foglalta el. Milos ezt nem fogadta el s 1839 jún. 
13. lemondott idősebb fia, Milán javára. De ez 
alig egy hónapi uralkodás után meghalt, mire a 
szultán ennek öccsét, Mihályt nevezte ki feje
delemnek. Ezt azonban már 1842. elűzték a 
trónról, s helyébe Kara Györgye fiát, Sándort 
(1842—58.) választották fejedelemnek, ki Ausz
tria barátságára támaszkodott s 1848—49. sok 
segítséget nyújtott a magyarországi felkelő szer
beknek. Osztrák-barát politikája miatt azonban 
népszerűtlenné, vált s 1858 dec. 21. a szkupstina 
lemondásra birta és dec. 23. a 78 éves Obreno-
vics Milost hívta meg a fejedelmi trónra. Ezt 
rövid uralkodása után 1860 szept. 26. ifjabb fia, 
Mihály (1860—68.) követte a trónonon, ki sokat 
tett az ország javára s 1867. Ausztria segítségé
vel kivitie, hogy a török őrségek végleg elvonul
tak a szerb várakból (Belgrád, Szabács, Szendrő). 
A derék fejedelem azonban mégis orgyilkosság
nak esett áldozatul. Utóda unokaöccse, Milán 
(1. Milán 2.) lett (1869 júl. 7.), kinek nagykorú
ságáig (1872) három régens, köztük Risztics 
(1. o.) intézte Sz. kormányát. Milán mint önálló 
uralkodó egészen az orosz-barát Bisztics befo
lyása alá korült s 1876 júliusban Oroszország 
ösztönzésére Montenegróval együtt hadat üzent 
Törökországnak. De a szerb hadsereg Gsernajev 
orosz tábornok vezetése alatt Alekszinác körül 
több vereséget szenvedett (1876 szept.—okt.), 
miro Milán orosz közvetítéssel 1877í:febr. 28. bé
két kötött a törökökkel. Az orosz-török háború 
kitörése után azonban Sz. ismét fegyverkezett s 
1878 jan. 11. a szerb hadsereg elfoglalta Nist a 
törököktől. Az 1878-iki berlini kongresszus aztán 
Sz.-t független fejedelemségnek ismerte el s te
rületét Mis, Pirot és Leskovác vidékével gya
rapította. Ugyanekkor Ausztria-Magyarország 
okkupálta Boszniát és Hercegovinát, a novi-ba-
zári szandzsák megszállásával pedig éket vert a 
két szerb állam, Sz. és Montenegró közé. Ezért a 
nagyszerb eszméktől eltelt Risztics-kormány 
akadályokat gördített a monarchia kereskedelmi 
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érdekei elé, sőt még a szerb hadsereget is nö
velte egy esetleges háború céljaira. A monarchia 
erélyes közbelépésére Riszticsnek 1880 okt. 17. 
vissza kellett lépnie s helyét a haladópárti Piro-
csanac foglalta el, ki a monarchiával való ba
rátság híve volt s 1881. megkötötte azzal a ke
reskedelmi szerződést. Milán 1882 márc. 6. fel-, 
vette a királyi címet s Sz.-t királysággá prok-. 
lamálta. Pirocsanac második utóda (1884 febr. 
óta) a szintén haladó Garasanin, rávette Milánt, 
hogy a Kelet-Ruméliával gyarapodott Bulgária-, 
nak hadat izenjen 18S5 nov. 13. A Bulgáriába 
nyomuló szerb fősereg azonban Szlivnica mellett 
nov. 18—19. vereséget szenvedett; mire a bol
gárok törtek Sz.-ba és nov. 27. Pirot mellett-
újabb győzelmet vívtak ki. Ekkor az osztrák
magyar követ mentette meg Sz.-t a további meg
aláztatástól s dec. 21. a bolgárokat fegyverszü
netre kényszeritette. A békét Bukarestban kötöt
ték meg 1886 márc. 3. a statusquo alapján. A 
régóta húzódó pénzügyi válság 1887 jún. 13. 
megbuktatta Garasanint s vele együtt a haladó
párt uralmát. Most Risztics alakított egy libe-, 
rális-radikális kormányt, de mivel a szkupstina 
radikális többségével nem tudott megegyezni, 
átengedte helyét Grujics tábornoknak, ki 1887 
decemberben tisztán radikális kormányt alakí
tott. Az oroszbarát radikális párt uralomra ju
tásával Milán helyzete egyre rosszabbodott. A 
Grujics-kormányt ugyan elbocsátotta osztrák
magyar ellenes érzelmei miatt 1888 ápr. és he
lyébe az erélyes Kriszticset állította egy hiva
talnok-minisztérium élén, de mivel a Natália 
királynéval folyt botrányos válópere és erősza
kos elválása már az Obrenovics-dinasztia fenn
maradását veszélyeztette, 1888. végén a radiká
lisok kívánságainak megfelelő új alkotmányt 
dolgoztatott ki, mely 1889 jan. 3. lépett életbe.' 
Ezután nemsokára váratlanul lemondott a trón
ról 13 éves fia, Sándor (1. Sándor 17.) javára, ki 
mellé nagykorúságáig három régenst nevezett. 
ki (Risztics, Protics, Belimarkovics). A kor
mány élére megint Grujics tábornok állott, kit 
1891 febr. Pasics, a radikálisok vezére váltott 
fel. De egyik kormány sem tudott a pénzügyi 
bajokon segíteni, mire a régensek a liberális 
Avakumovicsot bízták meg a kormányalakítás-' 
sal 1892 aug. Ennek azonban nem volt több
sége s Oroszország bizalmát som bírta. A fiatal 
király ekkor Milán tanácsára államcsínnyel akart 
a helyzeten javítani. 1893 ápr. 13. éjjelén elfo
gatta és lemondásra bírta a régenseket s magát 
nagykorúnak nyilvánította. A kormány élére volt 
nevelőjét, Dokicsot helyezte, ki azonban már 
1893 dec. meghalt. Utódai (Grujics, Szimics, 
Nikolajevics) nem bírták a radikálisoktól szí
tott elégedetlenséget lecsendesíteni, mire Sándor 
1894. hazahívta atyját Parisból s annak taná
csára 1894 máj. 21. az 1889-iki alkotmányt visz-
szavonta s a régit (1869) állította helyre, a kor
mányt pedig 1894 okt. ismét az erélyes Krisz-
ticsre bízta. De sem ez, sem utódai (Novákovics, 
Szimics) nem tudtak megférni a szerb politikába 
avatkozó Milánnal. 1897 okt. Milán volt tábori 
orvosa, Gyorgyevics Vladán alakított hosszabb 
életű kormányt. 1898 jan. Milán kineveztette ma-
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gát a szerb sereg parancsnokának, de a kor
mány nem volt képes a Franciaországban ren
delt fegyvereket kiűzetni és átvenni, az orosz 
követ pedig 1899. tüntetőleg elhagyta Belgrá
dot. Ekkor nagy radikális összeesküvés támadt 
Milán ellen, melynek ez 1899 júl. 6. majdnem ál
dozatul esett. Knezevics merénylőt agyonlőtték, 
a szintén halálra itélt Tajszics radikális vezér 
Montenegróba menekült, a többi bűnrészes radi
kálisok (köztük Pasics, Tausanovics, Vujics volt 
miniszterek) börtönre ítéltettek. Végzetessé vált 
az ifjú királyra a Lunyevica Drágával (1. o.), 
Masin mérnök özvegyével kötött házassága (1900 
aug. 5.). A házasságot ellenző Milán örökre el
hagyta Sz.-t, Gyorgyevios pedig lemondott. Utó
dai, Jovanovics (1900 júl.—1901 ápr.), Vujics 
(1901 ápr.—1902 okt.) ismét a radikálisok ural
mát készítették elő. Ez utóbbi 1901 ápr. új al
kotmányt dolgozott ki, mely a törvényhozó ha
talmat egy szenátus és a szkupstina közt osztotta 
meg. Mivel a királynénak fla nem született, az 
udvar ellenségei azt híresztelték, hogy a királyné 
egyik öccsét akarja trónörökössé proklamál-
tatni. Már ez nagy elégedetlenséget keltett a 
szerb tisztikarban, de Sándor király még a radi
kális pártot is magára haragította önkényes ural
mával. 1902 nov. mindenre kész hívét, Marko-
vics-Cincár tábornokot állította a kormány élére, 
1903 ápr. 7. felfüggesztette az 1901-iki alkot
mányt s a szkupstinát feloszlatta. Az ország elé
gedetlenségét a Genfben élő Karagyorgyevics 
Péter herceg a maga javára használta ki. Az 
orosz kormány támogatásával összeesküvést 
szervezett az Obrenovics-dinasztia ellen. Az ösz-
ezeesküvő tisztek nagy óvatossággal és elszánt
sággal hajtották végre merész tervüket. 1903 
jún. 11. éjjelén behatoltak a konakba és Sándor 
királyt nejével együtt kegyetlenül meggyilkol
ták. Ugyanekkor megölték Markovics miniszter
elnököt, Pavlovics hadügyminisztert, Petrovics 
tábornokot s az udvarnak még néhány hivét a 
királyné két öccsével együtt. Másnap ideiglenes 
kormány alakult Avakumovics elnöklete alatt, 
mely egy kiáltványban helyeselte a történteket 
és közbocsánatot hirdetett. A feloszlatott szkup
stina újból összegyűlt s 1903 jún. 15. Karagyor
gyevics Péter herceget egyhangúlag Sz. kirá
lyává választotta. 

Péter király 1903 jún. 25. foglalta el a szerb 
trónt, az ideiglenes kormányt meghagyta hiva
talában és a hadseregnek köszönetét fejezte ki 
önfeláldozásáért. A kormányzás ezután teljesen 
a radikálisok kezébe jutott. 1903 okt. Grujics, 
1904 dec. Pasics alakított kormányt mérsékelt 
radikálisokból, ezután a túlzó (ifjú) radikálisok 
voltak hatalmon Sztojanovics kormánya alatt 
1905 máj.—1906 márc. Sok gondot okozott e 
kormányoknak a «királygyükos» tisztek szerep
lése, akik kezdetben nagy befolyással voltak a 
királyra. Ezért a nagyhatalmak követei (az orosz 
kivételével) egyidőre el is hagyták Belgrádot, 
sőt Nagy-Britannia évekig megszakította diplo
máciai összeköttetését Sz.-val. 1906 elején tört 
ki a vámháború Ausztria-Magyarországgal, mely 
az 1906 ápr. harmadízben kormányra jutott Pa
sics alatt még jobban kiélesedett. Az 1908-iki 

választások után a kormány csak 5 szótöbbség-
gól rendelkezett, nüre Pasics átengedte helyét 
Velimirovicsnak 1908 jún., ki ép oly ellenséges 
indulattal volt a monarchia iránt, mint elődje. 
Kormányának idejére esett az új-török forrada
lom, Bulgária függetlenségének proklamálása s 
Bosznia és Hercegovina annexiója a monarchia 
által (1908 okt.). A gazdasági háborútól érzéke
nyen károsított, a nagyszerb eszméktől (1. Na-
rodna Odbrana) felizgatott ós az orosz hivatalos 
köröktől titokban támogatott Sz. ekkor szenvedé
lyes haraggal fordult Ausztria-Magyarország ellen 
és az annektált tartományokból területi kárpót
lást követelt. Belgrádban nagy tüntetések követ
ték egymást, a harcias kedv egyre fokozódott. 
Müovánovics külügyminiszter Berlinben, Paris
ban ós Londonban keresett támaszt, György trón
örökös, a háborúspárt lelke Pasicscsal Szent
pétervárra utazott a cár segítségéért. Sz. háborús 
kedvében Montenegró is osztozott ós Sz.-val véd- és 
dacszövetséget kötött. Az orosz kormány közve
títő javaslatai még jobban felbátorították a szerb 
kormányt s 1909 jan. a feszültség már háború 
kitörésével fenyegetett. Oroszország most azt in
dítványozta, hogy Sz. követelései egy európai 
kongresszus elé terjesztessenek. Velimirovies 
ekkor lemondott, helyét a haladópárti Nováko-
vics fogadta el egy koalíciós kormány élén. Mint
hogy ez is fenntartotta a régi követelést, a há
ború elkerülhetetlennek látszott. A szerb kor
mány sem a nagyhatalmak együttes fellépésére, 
sem Forgách gróf osztrák-magyar köves külön 
felszólítására nem adott határozott é3 őszinte 
választ. Csak mikor Oroszország Németország 
nyomatékos állásfoglalásától kényszerítve hiva
talosan is elismerte az annexiót, a pártfogójá
tól magára hagyott Sz. is 1909 márc. 30. kény
telen volt teljes nyíltsággal lemondani az annek
tált tartományokra támasztott igényeiről. Ezt 
megelőzőleg György herceg, kinek személye a 
békés megegyezés főakadálya volt, lemondott 
trónöröklósi jogáról, öccsének, Sándornak javára 
(1909 márc. 27.). A háborús kedv lecsillapodása 
után a koalíciós minisztérium is felbomlott s 1909 
okt. Pasics negyedízben alakított kormányt ó- és 
új-radikálisokból. Az új kormány békés politiká
jának eredménye volt az Ausztria-Magyarország
gal hét évre kötött kereskedelmi szerződés (1910 
júl.), mely azonban nem volt kedvező a szerb ál
latkivitelre. A dinasztia tekintélyét emelték Pé
ter király római és párisi látogatásai, de a Fe
renc József királlyal Budapesten tervezett talál
kozás elmaradása nagyon lehangolta Sz. kedvét. 
A szkupstinában meg-megújuló pártharcok Pa-
sicsot 1911 júl. lemondásra birták s helyét az 
ó-radikális Müovánovics külügyminiszter fog
lalta el. Ennek kormánya alatt jött létre orosz 
befolyásra a Törökország ellen irányuló balkáni 
szövetség Sz., Montenegró, Bulgária és Görög
ország közt 1912 febr. Müovánovics halála után 
(1912 júl. 2.) Trifkovics belügyminiszter vette 
át a kormány elnökségét, de már 1912 szept. át 
kellett engednie helyét Pasicsnak, ki óradikáli-
sokból alakított minisztériumot (Pacsit pénz
ügyminiszter, Putnik hadügyminiszter, Protics 
belügyminiszter). 
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Alig vette át Pasics (immár ötödízben) a kor
mány vezetését, a Balkán keresztény államai és 
Törökország közt egyre élesedő ellentét nyilt há
borúban tört ki. Sz. már előzőleg szövetkezett a 
többi Balkán-állammal Törökország ellen. Bul
gáriával külön megegyezés jött létre a hódítandó 
területek megosztása kérdésében. 1912 szept. 30. 
elrendelte a király a mozgósítást és okt. 17. Ne-
danomcs szerb követ csatlakozott a bolgár követ 
hadüzenetéhez. A szerb hadsereg (kb. 175,000 em
ber) Putriik vezérkari főnök tervei szerint három 
csoportban vonult fel. A fősereg (100,000 em
ber) Sándor trónörökös főparancsnoksága alatt 
Vranjeból Üszküb felé, ettől nyugatra Jankovics 
tábornok csoportja (50,000 ember) Pristina felé 
tartott, mig Zsifkovica tábornok oszlopa a Szand
zsákba nyomult s a montenegrói sereggel egye
sült. A fősereg okt. 24. Kumanovo mellett véres 
küzdelemhon bolgár segítséggel megverte Zékki 
pasa seregét s okt. 26. bevonult Üszkübbe. A nyu
gati oszlopok nagyobb küzdelem nélkül szállot
ták meg Szienicát, Novipazárt (okt. 23.), Mitro-
vicát (okt. 28 ) és Prizrent (nov. 2.). B két utóbbi 
helyen Jankovics tábornok féktelen csapatai az 
osztrákjnagyar konzulátus ellen kihágásokat kö
vettek el, melyekért később a szerb kormány
nak elégtételt kellett szolgáltatnia, A fősereg 
ezután a Vardar völgyében egész Gyevgyeliig 
haladt s nov. 18. kemény haro után Monastirnál 
a török sereg maradványát (18,000 ember) kapi
tulációra kényszerítette. Ezalatt Zsiflcovics se
rege a montenegróiakkal elérte Alessiót, Janko
vicspedig nov, 29. megszállta Durazzót. Ausztria-
Magyarország azonban semmiképen sem akart 
beleegyezni abba, hogy Sz. az Adriai-tenger part
jára kijusson s Olaszország som kívánt újabb ver
senytársat az Adriári. Az osztrák-magyar diplo
mácia már ekkor elhatározta a független Albánia 
felállítását, de Pasics, bizva Oroszország titkos 
támogatásában, makacsul ragaszkodott Durazzó-
hoz s még a monarchia ellen való háborútól sem 
riadt vissza. A feszült helyzetet Grey angol kül
ügyi államtitkár javaslata enyhítette, ki 1912 
dec. 3. fegyverszünetet hozott létre a Balkán
államok és Törökország közt 8 a hadakozó ál
lamok követeit Londonba békekonferenciárahivta 
meg. A béketárgyalások 1912 dec. 16. kezdődtek, 
de Bulgária túlsáeos követelései miatt 1913 jan. 
29-én megszakadtak. A nagyhatalmak londoni 
követei ezalatt megállapodtak a független Al
bánia felállításában. Sz.-nak bele kellett nyu
godnia az Adria elvesztésébe, de Ígéretet kapott 
egy adriai kikötő használatára. Az újonnan meg
indultháborúban egy szerb hadosztály Drinápoly 
további ostromában támogatta a bolgárokat és 
jelentős részt vindikált magának e vár márc. 26. 
bekövetkezett elfoglalásában. Egy másik szerb 
••sapat nehéz tüzérséggel a montenegróiakat se
gítette Szkutari ostromában és megvételében 
(ápr. 23.). Az újabb veszteségek határa alatt a 
török kormány ismét a nagyhatalmakhoz fordult 
s Grey indítványára máj. 25. összeült a második 
londoni békekonferencia. Az Adriáért a szerb 
kormány Macedóniában keresett kárpótlást s Pa
sics máj. 25. nyíltan kijelentette, hogy Sz. a Bul
gáriával kötött egyezség revízióját kívánja az új 

helyzetnek megfelelően. Miután Pasics és Gesov 
bolgár miniszterelnök tanácskozása Caribrodban 
(jún. 1.) nem vezetett eredményre, Gesov lemon
dott. A cár jún. 10. távirathan figyelmeztette 
Péter királyt és Ferdinánd cárt a békés meg
egyezésre, de Sz., bízva Montenegró és Görög
ország támogatásában, a bolgár haderőnek a ha
tárokról való elvonulását sürgette s visszautasí
totta Danev bolgár miniszterelnök ajánlatát bi
zonyos meghódított területek együttes birtoklá
sára (kondominium). 

Mintán a békés megegyezés lehetetlenné vált-
a bolgárok jún. 25. megkezdték támadásukat a 
szerb hadállások ellen. A szerb hadsereg Isztip-
nél és Gyevgyelinél jún. 30. erős harcban vissza
verte a bolgár támadásokat; a küzdelmet azon
ban mégis a júu. 10. bevonult román hadsereg be
avatkozása döntötte el Sz. javára, A minden ol
dalról szorongatott bolgárok elfogadták Románia 
kívánságait, mire Károly román király közvetí
tésére Sz. is hozzájárult a fegyverszünethez. Aug. 
10. Bukarestban létrejött a béke, melyben a 
Szandzsák keleti fele, Ó-Szerbia és Macedónia 
nasy része némi albán területtel együtt Sz.-nak 
(40,700 kmJ) jutott, mely régi területét (48,000 
km3) majdnem megkétszerezte, lakossága pedig 
több mint 1 millió lélekkel gyarapodott. A szerb 
fenhatóság alá került albánok azonban a szerbek 
kegyetlenkedései miatt 1913 okt.-ben fölkeltek, 
elfoglalták Dibrát s már Prizrent és Monasztirfc 
fenyegették. A szerbek kemény harcok után le
verték a mozgalmat. A törökkel való béke csak 
1914 márc. 14. jött létre, melyben a szerb kor
mány új mohammedán alattvalóinak politikai 
egyenjogúságát ós szabad vallásgyakorlatát el
ismerte, 

A balkáni háború győzelmes befejezése nagyon 
emelte Sz. nemzeti önérzetét, de nem hozta meg 
a belső politikai békét. Az 1912 tavaszán válasz
tott szkupstinában az ó-radikális kormánypárt
nak (91 mandátum) csekély többsége volt az ellen
zéki új-radikális, haladó, nacionalista és szocia
lista pártokkal (75 mandátum) szemben. Mikor a 
kormány a nagy deficittel végződő költségvetést 
az év végén gyorsan meg akarta szavaztatni, az 
ellenzék elhagyta a szkupstinát. Pasics ugyan 
1913 dec. 29. az ó-radikália párt 85 tagjával az 
indemnitást megszavaztatta, de az ellenzék makacs 
ellenállása arra bírta, hogy dea. 31, beadja le
mondását. A király újra Pasicsra bízta a kor
mányt (1914 jan. 3.), ki megtartotta miniszter
társait, csak Bojanovics hadügyminiszter helyét 
foglalta el Sztevanovics ezredes. Az 1914-i költ
ségvetést végre a szkupstina 76 szóval 40 ellen 
elfogadta (márc. 18.). Nemsokára Pasics bejelen
tette Sz.-nak Montenegróval és Görögországgal 
kötött szövetségét is. 

Az új hódítások biztosítására s az Ausztria-
Magyarországgal való hadi készenlét erősítésére 
Pasics máj. 26-án 123 millió dinár rendkívüli 
hadiköltséget szavaztatott meg s ez összeget na-
gyobbára francia kölcsönökből elő is teremtette. 
E sikerei ellenére mégis ellentétbe jutott a kato
nai párttal, mert Protics belügyminiszter egy ren
deletében a polgári méltóságokat a katonai mél
tóságok elé helyezte. Pasics eleinte erélyesen 
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lépett fel a tisztek érdekeit védő Fekete kéz 
(Cserna ruka) titkos társulat ellen, de mikor a 
"király a m járult hozzá a kormány egyéb javas
lataihoz, jún. 2. ismét beadta lemondását. Most 
azonban az új-radikálisok vonakodtak egy koalí
ciós kabinetbe lépni, mire megint Pasics jutott 
hatalomra régi kormánya élén (1914 jún. 10.). Jún. 
24-én, általános meglepetésre, Péter király, beteg
ségére való hivatkozással, Sándor trónörökösre 
ruházta uralkodói hatalmát s ugyané napon osz
latta fel a szkupstinát, aug. 24-re írván ki az új 
választásokat. Egész Sz.-t a választásokra való 
előkészület foglalta el, mikor a koszovói emlék
ünnep napján (a rigómezei csata évfordulója) jún. 
28.-án a sarajevói merénylet (1. o.) nyilvánosságra 
hozta az Oroszországból szított Nagy-Szerb pro
paganda merész terveit Ausztria-Magyarország 
ellen. A hivatalos vizsgálatból kiderült, hogy e 
merényletet Sz.-ban készítették elő s magas szerb 
hivatalos körök is tudtak róla. Ezért a monarchia 
júl. 23.-án erélyes hangú jegyzéket küldött Sz.-
nak, melyet Pasics távollétében Pacsu pénzügy
miniszter vett át. Minthogy a szerb kormány, biz
tosítva lévén Oroszország teljes támogatásáról, 
nem adott kielégítő választ, a monarchia júl. 28. 
Sz.-nak megüzente a háborút. A háború lefolyását 
és eseményeit 1. Világháború. 

A háború lezajlása után az entente támogatásá
val Szerbia, Montenegró, a monarchiától elszakí
tott Bosznia-Hercegovina, a Magyarországtól 
elszakadt Horvát-Szlavonország, továbbá az 
Ausztriától elszakított Dalmácia, valamint a 
szlovénok lakta területe (Rrajna és Stájerország 
részei) egyesítésével Szerbia vezetése alatt meg-
alalíották a Jugoszlávia néven emlegetett Szerb-
Horvát-Szlovén államot. Ennek megalakulását 
1918 dec. 21. mondották ki Belgrádban, dec. 22. 
a montenegrói skupstina is bejelentette csatlako
zását. De a montenegróiak egyrésze a békekötés 
•előkészítésére Parisban alakított tizes tanács előtt 
tiltakozását fejezte ki Montenegró bekebelezése 
ellen. A Pranchet d'Ésperay és a magyar Károlyi
kormány közt kötött fegyverszünet alapján szerb 
csapatok szállták meg a Muraközzel Vas-, Zala-
és Somogy vármegyék déli részét, Baranya nagy 
részét Pécscsel együtt, a Bácskát, Torontáli. Az 
egyesült állam első miniszterelnöke Pasics lett. 

>A szerb kormány beolvasztó törekvése mind-
•járt kezdetben nagy elégedetlenséget támasztott 
•Horvátországban, amely több helyen véres tün-
• tetésekben tört ki. A pártok közt is fokozódó ellen
tétek következtében Pasics lemondott 1919 aug. 
18. és Davidovics külügyminiszter alakított kor
mányt demokratákból és szocialistákból. Olasz
országgal is feszültté vált Sz. viszonya Fiume 
miatt, amelyet a jugoszlávok maguknak követel
tek. Közben szept. elején D'Annunzio önkénteseivel 
megszállta Fiumét. Minthogy ugyanez időben az 
Ausztriával kötött béke Karinthia hovatartozan-
dóságát népszavazás alá bocsátotta, Davidovics 
a jugoszláv állam sérelmének állítván ezt, szept. 
18. lemondott; de azután ismét vállalta a kor
mányt; 1920 májusban azonban már Vesznics 
koalíciós kormánya váltotta föl, amelyben Davi-
. dovics a belügyi tárcát tartotta meg; a kormány
ban részt vettek TrimMcs, Nincsics, Pribicse-

vics, a szlovén Korosec. A kormány az új alkot
mány megállapítását és a belső béke megterem
tését vette programmjába; de a szlovénok és 
horvátok nyugtalanságát nem sikerült lecsillapí
tania, s Olaszországgal is f eszUlt maradt a viszony, 
Spalatóban véres olaszellenes tüntetés is volt, ami 
Olaszországot katonai óvintézkedésekre bírta; 
Sz.-ban pedig részleges mozgósítást rendeltek el. 
Júl. 21. a Vesznics-kormány lemondott. A kor
mányválság egy hónapig húzódott, amikor Vesz-
nics-nek sikerült új kormányt alakítania. Nov. 11. 
Rapallóban egyezség jött létre Olaszország és 
Jugoszlávia közt, amelynek alapján elismerték 
Fiume önállóságát, Dalmáciában Zárát és kör
nyékét, továbbá Cherso, Lussin és Lagosta szige
teket Olaszország kapta. Decemberben Bádics 
horvát parasztpárti vezér Zágrábban nagy tün
tető népgyűlést rendezett, amely Horvátország
nak önálló köztársasággá való átalakulását köve
telte. December 13. ült össze az újonnan válasz
tott alkotrnányozó nemzetgyűlés, a választásban 
a magyarok és németek nem vettek részt, a meg
választott Rádiós-pártiak pedig távol maradtak. 
Dec. 15. Vesznics ismét beadta lemondását, mire 
dec. 30. ideiglenesen ismét Pasics alakított kor
mányt. Károly király Budapestre jövetele alkal
mából a kormány kijelentette, hogy a Habsbur
goknak a magyar trónra való visszahelyezését 
casus bellinek tekintené; elrendelte három hadtest 
mozgósítását. Jún. 28. a nemzetgyűlés végleg 
elfogadta az alkotmányjavaslatot. Az állam neve: 
Szerbek, horvátok és szlovénok királysága. A 
nemzetgyűlés tagjainak több mint harmada, azaz 
161 képviselő távol volt (a horvát parasztpárt 
meg sem jelent), az alkotmányt 223 szóval 35 
ellen fogadták el. Jún. 9. Sándor régens letette 
az alkotmányra az esküt. A kommunisták terjedő 
propagandája és merényiéttervei miatt (jún. 29. 
Sándor régens ellen kíséreltek meg merényletet), 
az «állam védelmére» aug. 2. törvényt alkottak, 
amely hatalmat adott a kormánynak a kommu
nista mandátumok megsemmisítésére, a kommu
nista községi képviseletek és ipari szervezetek 
feloszlatására; de súlyos büntetést állapít meg 
azokra is, akik a fennálló államforma ellen izgat
nak, ezeknek rokonait száműzhetik, sőt egy egész 
falu lakosságát is kitelepíthetik. Nyomban a tör
vény kihirdetése után elfogták a kommunista 
képviselőket. 1921 augusztusban kellett a szer
beknek a még megszállt magyar területeket ki-
üríteniök. Aug. 16. meghalt Péter király, és Sán
dor trónörökös, az addigi régens követte a trónon. 
Decemberben a Pasics-kormány ismét válságba 
került, de a király közvetítésére új koalíciós kabi
net alakult, megint Pasics elnöklete alatt, aki a 
külügyi tárcát is megtartotta. December hóban 
ismét összeütközések voltak olaszok és horvátok 
közt Isztriában, Fiúméban és Sebenicóban. A bosz
niai mohamedánok pedig 1922. márciusban újra 
az autonómiát állították fel követelésül; meg
nehezítette a belügyi helyzetet a horvát blokk 
állásfoglalása, különösen a kisebbségekkel szem
ben követett eljárás miatt. Júniusban bandahar
cok törtek ki Montenegróban és Macedóniában, 
ahol bolgár komitácsik léptek harcba; komolyabb 
következményei azonban nem lettek e harcok-
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nak. Decemberben Pasics kormánya újra vál
ságba került; a király megbízásából dee. 16. 
Pasics csupa radikálisokból alakította meg a ka
binetet, a képviselőházat pedig feloszlattatta. Az 
új alkotmány értelmében a 419 képviselő helyett 
a képviselőháznak csak 313 tagja van. Az új 
választásokat 1923 március 18. tartották meg. 
A bácskai magyar párttal a kormány megegye
zésre jutott. A választás eredménye volt: 10S 
radikális, 52 demokrata, 70 parasztpárti (Rádics-
párti), 22 klerikális, a többi a kisebb töredé
kekre esett. A horvátok tovább is megmaradtak a 
passzív ellenállás alapján, nem akarván elismerni 
a közös parlamentet. Április 15. nagy népgyűlés 
volt Zágrábban, amelyre ezrével tódultak Horvát
ország minden részéből; Rádics hajlandónak 
nyilatkozott a szerb kormánnyal való tárgyalásra 
és megegyezésre, de nem az 1922-iki alkotmány 
alapján. A helyzet egyre jobban elmérgesedett. 
Június 26. merényletet követtek el Belgrádban 
Pasics ellen; Raics, egy fiatal banktisztviselő 
négyszer lőtt rá, de nem találta. A merénylet okait 
és mozgatóit nem sikerült tisztázni. 1923 júliusban 
Rádics, a horvát parasztpárt vezére hirtelen el
hagyta Horvátországot, hogy az üldözéstől ínene-
TtUVjía s Londonba utazott, ahol nagyobb propa
gandát fejtett ki a horvát kérdés érdekében; a 
kormány, miután nem sikerült őt törvényszék elé 
állítania, s az angol kormány sem mutatkozott haj
landónak őt kiutasítani, 1923 végén tárgyalásokba 
bocsátkozott vele. 1924-ben egyezményt kötöttek 
Olaszországgal, amely szerint Olaszország köte
lezte magát a rapallói szerződés végrehajtására, 
Jugoszláviának jogot ád a fiumei kikötő szabad 
használatára 50 évre, megállapodtak még, hogy 
a középeurópai politikai helyzetet a békeszerző
dés értelmében fenntartják. A Pasics-kormány 
azonban nem bírt az ellenzékkel, noha közben 
Franciaországgal is szövetségi szerződést kötőt*. 
A horvát képviselők igazoltatása után az ellenzik 
oly erős lett, hogy végül júliusban Pasics, miután 
kétszer alakított kormányt, végre is távozott, mint
hogy a szkupstina feloszlatására nem kapta meg 
a király hozzájárulását. Hosszú tárgyalások után 
192-i júl. 28. Davidovics alakított kormányt a 
demokraták, szlovén klerikálisok és bosnyák 
muzulmánok részvételével; Davidovics engedé
kenyebbnek mutatkozott különösen a horvátok
kal, de a nemzetiségi kisehbségekkel (így a ma
gyarokkal) szemben is, Rádicscsal, aki időköz
ben Moszkvában is járt, majd onnan Bécsbe ment, 
tárgyalásokba bocsátkozott, de Rádics lényegileg 
nem adta fel álláspontját, a horvátok még erő
sebben hangsúlyozták önállóságuk elismerését, 
emellett pedig Macedóniában a bolgár bandák tá
madásai miatt újra feszültebb lett a viszony Bul
gáriával. Davidovics nem boldogulván, október 
közepén ismét kormányválság állt be. Az 1921. 
kötött román-szerb védőszövetséget három évre 
meghosszabbították, hogy együtt lépjenek föl, ha 
a trianoni (magyar), v. neuillyi (bolgár) békeszer
ződés alkotta helyzetet meg akarnak változtatni. 

Irodalom. Töldrajz: Sommaire statistique du Royaume de 
Serbie 1908, Belgrádé 1910 (szerbül is); La Serbie a l'expo-
sition universelle de 1911 íi Tnrin, u. o. 1911; Kanitz, Das 
Königreich Serblen und das Serbenvolk I—II., Wien, Leipzig 
1909; Serbiens wirtschaftliche Verhaltnisse 1912., Wien 191é; 

Schwarz, Serbien u. Montenegró, Laibach 1909; Hogge. 
La Serbie d'aujonrd'hui, Gembloux 1900; Hallat, La Serbie 
contemporaine. I—II., Paris 1902; Jowanowicn, Die ser-
bische Landwirtschaft, München 1906 ; u. az. Les richesses 
minérales de la Serbie, u. o. 1907; Janitsch, La Serbie 
au point de vne éconoinique, Paris 1910; Radosavljeviö. 
Die Rindviehzncht Serbiens, Halle a. S. 1 909 ; Cvijiő, A szerb 
települések. I—II., Belgrád 1902 (szerb nyelven); Kessler, 
Serbien, Berlin 1913; Strausz, Az új Balkán-félsziget. 
Budapest 1915; Dr. Kemény György, Szerbia gazdaság
földrajza, u. o. 1916; Zebitscli M., La Serbie agricole et 
sa démocratie. Paris 1917 ; Németh József, Szerbia alta
lános leírása, Budapest 1918; Stoyanovitch C, Thekingdom 
of the Serbians, Croatians and Slovenes. London 1919: 
J. Chataigneau, Les nouveaux Etats (Annales de Géographie 
1920, 1921); Mousset A., La Jougoslavie, Paris 1921; u. az, 
Le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, u. o. 1921: 
Wray D. A., The geology and mineral resources of the 
Serb., Croat., Slovene State. London 1921; Glasnik geo-
grafskog drustva, Beograd 1922; V. Karií, Srbija, u. o. 
évszám nélkül; Karte von Serbien 1:300,000, a bécsi ka
tonai földrajzi intézettől; Handtke, Generalkarte von Ser
bien u. Montenegró, Glogau 1890; I. még aFreytag cégs 
a M. Földrajzi Intézet Szerbiára vonatkozó háborús térké
peit : Cvijiő geológiai és néprajzi térképeit; a szerb katonai 
térképet 1:75,000, 95 lapon s a béketárgyalásokra kiküldött 
magyar bizottságnak Szerbiára, illetve az elszakított ma
gyar területekre vonatkozó munkálatait és néprajzi, gaz
dasági és kulturális térképeit. 

Történelem: Kállay Benjámin, A szerbek története 1780— 
1815, Budapest 1877, I. köt. (németre fordította: Sclrwicker 
Henrik, Wien-Leipzig 1878) és A szerb felkelés története 
1807—10. (Budapest 1909, kiadta Thallóczy Lajos, németre 
fordította Beigel, Wien 1910); Ranke, Serbien und die 
Tlfrkei im 19. Jahrhundert (Leipzig 1879, magyarra fordí
totta Mihályffy Gyula, Nagybecskerek 1890 : Mijatovics, 
History of modern Serbia, London 1872 ; Thim József, A 
szerbek története, Nagybecskerek 1892 ; Schwicker, Poli-
tische Geschichte der Serben in Ungarn, Budapest 1880 ; 
Wertner Mór, A délszláv uralkodók genealógiai története, 
Temesvár 1891 ; Möller, Der serbisch-bulgarische Krieg 
1885, Hannover 1888; Jirecek, Geschichte der Serben, 
Gotha 1911—18, befejezetlen Novakovió, Die Wie-
dergebnrt des serbischen Staates 1804—13 (német ford., 
Sarajevo 1912); Georgevic, Das Ende der Obrenovic, Leip
zig 1905 ; Barre, La tragédie serbe, Paris 1906 ; Sz. tör
ténetét szerb nyelven megírták: Szrecskovics, Belgrád 
1884 és Kovacsevics, u. o. 1894. 

Szerbia, 1. Szerb-Horvát-Szlovén királyság. 
Szerbián v. Miloschin (ásv.), krómtartalmú in-

digókék-szeladonzöld allofán (1. o.); lelőhelye 
Eudnik Szerbiában. 

Szerb irodalom, 1. Délszláv nyelvek és iro
dalmak. 

Szerb királyi államvasutak. Az 1878-iki ber
lini egyezmény a balkáni államokat a belgrád
konstantinápolyi és a belgrád-szaloniki sinössze-
köttetés létesítésére kötelezte. A megvalósítás 
érdekében 1883. összejött magyar, osztrák, török, 
bolgár és szerb kiküldöttek (Conférence á quatre) 
megállapították a vonal irányát. A vasút, mely
nek szerb területre eső részét a Comptoir d'Bs-
compt és a Landerbank financirozta, 1888. nyilt 
meg s 1889. állami üzembe került. Ez a vonal 
alkotja a szerb vasutak törzsét, melyeknek hossza 
1921-ben 2360 km.-t tett ki. 

Szerb nyelv, 1. Délszláv nyelvek és irodalmak. 
Szerbőcz (Sorbice), kisk. Nyitra vm. galgóczi 

j.-ban, (i9io) 219 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szerbszentmárton (Sánmártinut sárbes), 

nagyk. Torontál vm. párdányi j.-ban, (1910) 1755 
szerb lak. (Tr. R.) 

Szerbtövis (n3v.), 1. Xaníhium. 
Szerb vajdaság, 1. Bánság. 
Szerb vászon, 1. Háziipar. 
Szerda (lat. Merc.urii dies, franc. Mercredi), a 

hét negyedik napja; magyar neve szláv ere
detű = sréda, s eredetileg közepet jelent, mint a 
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német Mit'woch a liét közepét. — Hamvazó-Sz., 
a híishagyó kedd utáni nap, illetőleg a negyven-
napi böjt első napja. 

Szerdáb (perzs. a. m. hideg víz), Közép-Ázsia 
sivatagjaiban található kutak, amelyekben össze
gyűlik az eső- és a lióvíz s amelyek a kereske
delmi karavánok pihenő helyéül szolgálnak. Bag
dadban és más városokban így nevezik a hűvös 
nyári lakásokat is, főképen a pincelakásokat. L. 
még Egyiptomi művészet. 

Szerdahely (Mercurea), nagyk. Szeben vm. 
Sz.-i j.-ban, d9io) 2055 román, német és magyar 
lak. Azelőtt Szerdahelyszék székhelyo volt; ezen 
szász széknek területe 217-4 km2, lakóinak száma 
(1870) 19.345 volt. Az 1876. évi XXXIII. t.-e. Sz.-
széket Szeben vármegyébe kebelezte be. (Tr. R.) 

Szerdahelyi, 1. György Alajos, tudós Jézus
társasági atya, később kanonok, egyházi író, szül. 
Vathon (Vasra.) 1740 szept. 29., megh. 1808. 
1756-ban lépett a Jézus társaságába, később eszter
gomegyházmegyei pap lett. 1778-ban elsőnek taní
totta az esztétikát, melyet így hazánkban megho
nosított. Később a budai gimnázium igazgatója, 
majd váci kanonok, címz. apát, a helytartótanács 
tanügyi előadója lett. Igen tevékeny író. Művei latin 
nyelven vannak írva. Nevezetesebbek: Tentamen 
ex aesthetlca seu theoria boni gustus (Nagyszom
bat 1776); Aesthetica sive doctrina boni gustus 
etc.) (2 köt., Buda 1778); Ars poetica generális 
(Buda 1783); Poesis narrativa (Buda 1784); Silva 
parnassi Pannonii (Wien 1788) és számos gyász
beszéd, egyházi beszéd és költemény. V. ö. Zelli-
ger A., Egyházi írók csarnoka. 

2. Sz. József, színész és zeneszerző, szül. Hód
mezővásárhelyen 1804 márc. 9., megh. Pesten 
1851 febr. 11. Tanulmányait megszakítva, 1821. 
színész lett. Eleinte drámai szerepeket játszott, 
de 1824. már Nagy Lá^ár első magyar dalszin-
társulatának baritonistája. 1827-ben Kolozsvárott 
maga szervezett opera társaságot de egy év múlva 
megbukott. Folytatta vándoréletét, míg 1837. 
mint a budai színház tagja szerződött a Nemzeti 
Színházhoz, melynek haláláig tagja volt. Főként 
a víg dalművekben vált ki. Mint zeneszerző is 
említést érdemel, sok magyar dallamot írt és 
hangszerelt. A többi között Szigligeti Szökött ka
tonájának zenéjét is ő állította össze. Azonkívül 
sok színmüvet, még több operaszöveget fordí
tott a szinház számára neme1 bői, franciából és 
olaszból. Főbb szerepei: Figaro, Dnlcamara 
(Bájital) stb. 

3. Sz. Kálmán, színész, Sz. 2. fia, szül. Mis-
kolczon 1829 febr. 16., megh. Nagybányán 1872 
nov. 15. Atyja nem akarta a színészi pályára 
engedni, azonban 1844. mégis színész lett. A sza
badságharc kitörésekor honvédnek állott s mint 
hadnagyot sorozták be a szabadságharc bukása 
után. Ismerősei kieszközölték szabadságolását; 
eleinte vidéken működött, 1854 óta a Nemzeti 
Szinház tagja volt. 1847-benfeleségülvetta Prielle 
Kornélia (1. o.) színésznőt. Egyike volt a legjobb 
honvivant-szinészeknek, játékát rendkívüli finom
ság, élénkség és jellemző készség tették kiválóvá. 
Irodalmilag is működött, sok színművet fordított 
a szinház számára franciából és németből. Irt egy 
egyfelvonásos vígjátékot is (Rászedtek a komé

diások, 1856). Főbb szerepei: Bolond (Lear), Pol-
lila, Miska (Csizmadia mint kísértet) stb. 

Szerdahelyi pálos kolostor, Somogy várme
gyében Kaposvártól D.-re a mai szerdahelyi pusz
tán állott. A Szerdahelyi Dersfy-család 1335. ala
pította Szt. László király tiszteletére. Néha péter-
falvinak nevezik. 

Szerdár (török) a. m. vezér, hadvezér, akit a 
szultán főleg hadjáratok alkalmából és tartamára 
nevez ki ilyen minőségben. A Sz.-l hivatalt rend
szerint a nagyvezér vagy a vezérek valamelyike 
kapja meg. Szerdár-i elcrem a generalissimus. 

Szerdobol (Sordavála, Sortavala), város VI-
borg finn tartományban (Ián), a Ladoga-tó É.-i vé
gében, 2000 lak., múzeummal; közelében nagy 
gránit- és márvány bányákkal. 

Szerdobszk, város Szaratov orosz kormányzó
ságban, (íoio) 11,000 lak., gabonakereskedéssel. 

Szerdze-Kamen, az É.-i Jeges-tengerbe nyúló 
hegyfok a csukcsok földjén Ázsiában 67° 3' é. sz. 
és 172» 33' k. h., Bering fedezte föl 1728. Ettől 
Ny.-ra töltötte Nordenskiöld az 1878—79-iki telet. 

Szerdzir v. SzerJiad, perzsa vidék, 1. Farzisztán. 
Szerecsen v. szaracén, a középkor magyarjai

nál eredetileg az arab és bolgár mohammedánok 
neve. Sz. helynévvel már a XIII. sz. elején talál
kozunk Fejér, Baranya, Pest, Veszprém s utóbb 
Sopron vármegyékben (Győr vármegyében ma is 
van ilyen nevű helység) s a váradi Regestrum sze
rint laktak Sz.-ek a Nyírségen is. Thuróczy (Krón. 
II. rész, 22. fej.) általában véve az iszmaelitákat 
hívja Sz.-eknek, sőt 1233. II. András maga is 
Sz.-eket v. iszmaelitákat említ (Fejér, Cod. Dipl. 
III. k. 319). A törvényhozás már Szt. István és 
Kálmán idejében is foglalkozott velők. L. Iszmae-
liták). — Sz. más értelemben az afrikai négerek 
és a spanyol országi mórok neve. 

Szerecsen (mesztegnyei) család, névadója Sza
racén, 1366. az egész'ország harmincadosa, 1371— 
1377. a pécsi ós szerómi (kincstári) kamarák is
pánja. 1371-ben a király Ossero és Cherso szige
tekkel ajándékozta meg. Később Nagy Lajos öz
vegye, Erzsébet, a szigeteket Szaracén testvéré
nek Jánosnak adta, ki 1385. kamaraispán volt. 
Ó bírta a somogyvármegyei Mesztegnyőt is, hon
nan két fiától, Balázstól és Mihálytól leszármazó 
családja előnevét vette. 

Szerecsendió, Sz.-fa, Sz.-félék, Sz.-virági.^^-)-
1. Myristieaceae és Fűszernövények. 

Szerecsení.rongó (illat), 1. Dicrurus. 
Szerecsenfej (ísv.), 1. Achroit. 
Szerecsenkávé (növ.), 1. Cassia. 
Szerecsenköles (nűv.), 1. Pennisetum. 
Szerecsenmadár (állat), 1. Clialcophanes. 
Szerecsenmag (növ.), 1. Ptychotis. 
Szerecsenmajom vagy mangábé (Gercocebu$r 

állat), a Cerkófmajom-félék (1. o.) egyik neme. 
Fajai nagytestűek, hosszűfarküak és előreugró 
arcúak. Jellemző tulajdonságuk, hogy utolsó záp-
foguk ötgumójú. Hat élő faj ismeretes, melyek 
Nyugat-Afrikában honosak. Leggyakoribb a kö
zönséges Sz. CC fuliginosus E. Geoffr.). Bun
dája koromfekete, csak végtagjainak belső színe 
szürke és felső szempillája fehér. Teljes test
hossza l-25 m. s ebből 60 cm. jut a farkra; váll
magassága 40 cm. Libériában igen közönséges; 
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állatkertekben gyakori. Kongo-állaniban és Ugan
dában honos a szürkepofáji'i Sz. (G. albigena 
Cray). 

Szerecsenmaki (Lemur macaco L., állat), az 
Egykarmú fél majmok (Lemuridae) családjába 
tartozó félmajom-faj. A hím teste egynemüen 
fekete színű, csak egyes példányok törzsének 
oldala és végtagjai vörhenyesek és farkuk szí
nébe vegylil némi fehér szőrözet. A nőstény teste 
felül rozsdaszínű; arca, feje felső része, lába 
és farka fehéres. Madagaszkár szigetének ÉK.-i 
részében honos. 

Szerecsentyúk, Indiában és Afrikában előfor
duló bársonyfekete tollazatú fajta, melynek fel
bőre, csontja és húsa is feketés. Gazdasági je
lentősége nincsen. 

Szerecseny, kisk. Győr vrn. sokoróaljai j.-ban, 
(1920) 1138 magyar lak. 

Szerecsika, az arc fehérítéséhez használt mér
gező ólom fehér-festék. Méregkeverők gyakran 
fehér arzenikumot árulnak e néven. 

Szered (Sered), nagyk. Pozsony vm. nagy
szombati j.-ban, a Vág mellett, (IMO) 5371 szlo
vák, magyar ós német lak, Sz. a nyitravármegyei 
Seinptévol szemben fekszik; Esterházy-féle kas
téllyal. Elénk forgalmi pont. Mai kastélya helyén 
állott az ősi semptei vár a Vág balpartján, mely 
a folyó mederváltozása folytán Semptetől elvá
lasztatott. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szereday Domonkos, Jézus-társasági atya, ké
sőbb kanonok, egyházi író, szül. Kolozsváron 1740 
körül, megh. Gyulafehérváron 1795 körül. 1758-
ban lépett a Jézus társaságába és 1773. pappá 
szenteltetvén, tanár lett Nagybányán. A társaság 
feloszlatása után kanonok Gyulafehérváron. Mü
vei : Tripartita praxis judieiaria sacrorum in 
Hungária et Transylvania tribunalium (1760); 
Series episcoporum Transylvaniae (Gyulafehér
vár 1790); Notitia capituli ecelesiae albensis 
(n. 0.1791); Tabulae monumentorum in templo 
Álba (u. u. 1791); Szentírásbéli dolgokról való 
beszélgetések (Pozsony 1791) stb. 

Szerednye (Seredné), kisk. Ung vm. szered-
nyei j-ban, (i9io) 1867 magyar, rutén, német és 
szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szerer'y József, egyházjogi író, pécsi apát
kanonok, szül. Szekszárdon (Tolna) 1831 márc. 3., 
megh. Pécsett 1903 okt. 6. Pappá szentelték 1854. 
1856—65-ig a pécsi főgimnáziumban tanár volt, 
1865. a pécsi püspöki jogliceumon lett tanár, 1881. 
a líceum igazgatója. 1888-ban pécsi kanonok, 
1891. címzetes apát. Számos, különféle lapokban 
megjelent dolgozatain kívül önálló műve: Egy
házjog (különös tekintettel a magyar szent ko
rona területének egyházi viszonyaira, valamint 
a keleti és protestáns egyházakra, 2 köt., Pécs 
1874, 2. kiad. 1879, 3. kiad. 1883). 

Szereka (Saraca), kisk. Hunyad vm. szász
városi j.-ban, (IMO) 221 román lak. (Tr. R.) 

Szerekule v. szarálcole néger törzs, 1. Man-
Aingo. 

Szerelék v. szerelvény, de fegyverzet is (1. o., 
és Armatúra). — Sz.-kocsik, a tartalék hámszor, 
aysreg és vasalószerszámok, a tábori kohó, stb. 
tovavitolére szolgálnak. — A lövegek Sz.-ét 1. 
Löveqszerelék. — Szerelő-álvány, 1. Állvány. I 

Amely szó Sz alatt nincs 

Szerelem, eredeti jelentéséhen verni Sz., a kü
lönböző neműeknek egymáshoz való egyéni von
zódása. A leghatalmasabb természeti ösztön, mely
nek fiziológiai az alapja, de amely az emberiség 
magasabb fejlődésében egész lelki életünkkel 
összeszövődik, megnemesedik, a családi életet 
teremti meg, ezzel a kultúrai életet indítja fejlő
désnek, a költészet s a többi művészet fejlődésé
ben is fontos szerepet visz. Már a görög mítosz
ban is erosz világalkotó erő. Közismeretes Scho
penhauer nézete a nemi Sz.-ről, mely szerinte-
folyása a természetnek a faj fenntartása céljából. 
A magyar nyelv megkülönbözteti ettől az érze
lemtől azokat a hozzá csak hasonlókat, melyek
ben azonban épen nemi vonatkozás nincs s ez 
utóbbiakat szeretetnek nevezi. V. ö. Michelet, 
L'amour és hasonló műveket Mantegazzától (ma
gyarul : A szerelem élettana, ford. Zempléni Gy. 
1893), Bourgettől, Stendhaltól, Bölschétől (Szere
lem az élők világában, ford. Wildner Ödön, Me
rényi József, Sidó Zoltán és Kremmer Dezső 
1900). 

Szerelemisten, 1. Erős. 
Szerelemitalok, szerelemre ingerlő bájitalok, 

melyek a nép közt ma is divatosak, leginkább-
kőrisbogárport tartalmazó keverékek formájában^ 
A Sz. már a rómaiaknál és görögöknél évezredek 
előtt divatoztak; az előbbieknél aquae amatrices-
volt a nevük, a görögöknél pedig filtron (1. o.) 
Természetes, hogy sok esetben egészségével v. 
életével lakolt az, aki ezeket a Sz.-at bevette-
A régi szerelmi italokban gyakran előfordult a 
bryonia gyökere, továbbá különböző csucsor
félék, különösen a beléndek és a mandragóra-
gyökér, de a középkorban is nagyon divatos volt 
a németeknél; házalók jártak vele házról-házra 
és nagy pénzen árulták Alraiinwurzel néven. 
V. ö. Kóssa Gy., A mérges növények (Egészség 
1891. VI. évf.). L. még Aphrodisiara. 

Szerelem nyila (ísv.), 1. Hegyikristály. 
Szerelés, mindaz a munka, melynek segítségé

vel valamely vasszerkezetet (épület- v. hídszerke
zet) a gyárban elkészített alkotó részeiből a hely
színen véglegesen összeállítanak, más szóval föl
építenek. A hídszerkezetek Sz.-ekülönféleképp tör
ténhet. Rendesen a híd helyén szerelőállványt ké
szítenek és ezen történik a szerkezet végleges ösz-
szeállítása. Ha azonban régi vasúti hidat forgalom 
alatt kell újjal kicserélni, akkor csak a régi híd 
mellett épülhet megfelelő szerelő-állványon az új 
szerkezet, melynek teljes elkészülte után a régit 
kihúzzák, az újat pedig helyébe tolják. Ezen müve
letek céljaira a hídtengelyre merőlegesen ú. n. 
kihúzó és betoló jármokat kell építeni, melyekre 
sineket lehet fektetni. Magukat a szerkezeteket 
pedig kis kocsikra helyezik, melyek a sineken 
aránylag kis erővel mozgathatók. Ha a szerelő-
állvány készítése a folyóban nagyon költséges, 
v. igen nehéz, akkor szóba jöhet olyan Sz., hogy 
a hídszerkezetet a parton v. magában a gyárban 
teljesen összeállítják és hajón szállítják a végleges 
helyére. Ha a hid többnyílású és a tartószerke
zete folytatólagos, akkor célszerű lehet főleg ma
gas völgyhidaknál az ú. n. szabad Sz. Ez olyformán 
történhetik, pl. három nyílás esetén, hogy míg 
a szélső nyílásokban rendes szerelőállványon, 
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«pül a szerkezet, addig a középsőben levő részét 
állvány nélkUl szerelik, a már kész szélső részek
hez fokozatosan hozzákapcsolva egyik darabot a 
másik után. A szóban forgó esetben különben olyan 
Sz. is lehetséges, hogy az egész hídszerkezetet a 
hídtengely irányában a parton összeállítják és 
azután betolják. Magas és hosszú csarnokok Sz.-e 
úgy történhetik, hogy csak a csarnok rövid sza
kaszának megfelelő állványt készítenek, mely ko
csikra van helyezve és tovább tolható. Legújab
ban pedig az állványozás teljes kiküszöbölésére 
magas darukat állítanak föl és ezek segítségével 
eszközlik a Sz.-t. 

Szerelmes (szín.), 1. Hős és Lírai szerelmes. 
Szerelmes (L'ubisa), kisk. Zemplén vm. ho-

monnai j.-ban, (1910) 460 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl). 
Szerelmey Miklós, technikus, szül. Győrött 

1803., megh. Budapesten 1875 aug. 5. Mérnök
kari tisztnek késztilt, 1830. részt vett Parisban a 
júliusi forradalom harcaiban, majd a belga füg
getlenségi harcban, Brüsszelben meg is sebesült. 
Bejárta Kis-Ázsiát, Egyiptomot, Skandináviát 
és Amerikát. 1840-ben Pesten telepedett meg s 
műkőnyomó intézet igazgatója lett. Ez időben 
adott ki két képes munkát: Magyar hajdan és 
jelen (25 képpel, németül is 1847); Balaton-
Album (Rajzolta és szerkesztette 1848). A sza
badságharcban beállt a honvédségbe, Komárom
ban a hankjegynyomást vezette, a vár átadása
kor mint ezredes kapitulált. 1850-ben Londonba 
ment, hol nevezetes találmányáról lett híres, ami 
az ő titka volt és amelyet Silicat zopissának neve
zett el. A parlament épületének megóvása hosszú 
kísérletezések tárgya volt, végre a bizottság az 
6 általa feltalált mázzal vonatta he a palotát, 
hogy a londoni nyirkos levegő romboló hatása 
ellen biztosítsa. Sz. fát, papirt, vasat impregnált; 
papircsövei az 1862-ikl londoni kiállításon nagy 
feltűnést keltettek. Tartós sikere még sem lehe
tett, mert nemsokára visszatért Pestre, anélkül, 
Jhosy találmányát elterjeszthette volna. 

Szerelmi tébolyodottság, 1. Tébolyodottság. 
Szerelmi törvényszékek (fr. cours d'amour, 

ném. Minnéhöfe). Tulajdonképeni, főleg nőkből 
álló törvényszékek értelmében vett Sz. soha sem 
léteztek. Észak-Franciaország és Flandria puys 
d'amour-jai is valójában irodalmi társaságok vol
tak. Ellenben a későbbi középkor allegóriái költe
ményeiben nagyon gyakran ábrázolták Ámort 
mint a szerelem istenét s e minőségében udvar
tartást vagy parlamentet adtak neki és formális 
szerelmi-ítéletet hozattak általa. Hitelesen csak 
egy cour amoureuse-t lehet kimutatni, amelyet 
valószínűleg VI. Károly francia király udvarában 
tartottak mes. V. ö. Rajna, Le corti d'amore 
(Milano 1890). 

Szerelmi varázs, a babonának az a neme, mely 
a szerelem fölgerjesztésére, megtartására, a sze
relmeseknek egymástól való elidegenítésére, a 
hűtlen szerető megboszulására v. szerelme vissza
szerzésére irányul. Sz. minden népnél előfordult. 
A Sz. rendesen bizonyos napokhoz kapcsolódik, 
melyelíanóphitszerinterre különösen alkalmasak, 
minők: Szent György napja, Karácsonyest, Szil
veszter éje, húsvét vigiliája, András, Bálint napja 
.•stb. Módjai: ráolvasás, babonás cselekmények, fő

leg varázsszereknek alkalmazása, melyeket ameg-
babonázandó ételébe, italába ((bájital) kevernek. 
L. még Szer elemitalok. 

Szerelő-állvány, vasszerkezet, főleg hídszer
kezet helyszini szereléséhez szükséges faállvány, 
mely jármokból és tartó gerendákból vagy feszítő
művekből áll. L. még Állvány. 

Szerelvény, 1. Armatúra. 
Szerem (Srijem),, vármegye Horvát-Szlavon-

országban; határai É.-on Verőce és Bács-Bodrog, 
K.-en Torontál, Ny.-on Verőce és Pozsega vár
megyék, D.-en Bosznia és Szerbia, melyektől a 
Száva választja el. Területe 6810 kms. A vár
megye felszíne túlnyomóan lapályos, de É.-i ré
szében a vármegyét 90 km. hosszúságban Ny.-ról 
K. felé a Fruska Gora hegység (hajdan Mons Al-
musa) szeli (Cserveni Csőt 539 m.), melyben mély 
és nem ritkán szakadékszerű völgyek vannak; 
lejtői főleg a Duna felé meredekek és szorosai 
nehéz járatúak. Felsőbb részeit rengeteg erdősé
gek borítják, az alsóbbak többnyire szőllőkkel 
va,nnak beültetve. Szebb völgyeiben és szakadé
kaiban nagyszámú görög keleti (Szt.-Vazul-rendü) 
kolostor foglal helyet. A lapályos részek igen mély 
fekvésűek s több helyt (kivált a Vuka mellékén) 
mocsarasak. Vízben eléggé gazdag, de a határt 
jelző Dunán és Száván kívül csak patakjai van
nak ; ezek közül a Dunába szakad a rakoncátlan 
Vuka, a Szávába a Bosut, Mangyelos, Csikás, Euma 
és Jaresina. A többi apróbb patak mocsarakban 
vész el, ilyenek leginkább a Száva mentén vannak 
nagy kiterjedésben. 

Éghajlata meleg; mérsékelt hosszú és kelle
mes nyarakkal s nagyon szelíd tavaszi és őszi év
szakokkal. Esője bőven van. 

Földje könnyű agyag mély televénnyel s így 
fölötte termékeny. Termőföldje 628,829 ha., mi
ből szántóföld 362,049, kert 14,147, rét 69,129, 
legelő 88,710, nádas 1885, szőllő 21,783 és erdő 
132,893 ha. Kiválóbb termékei igen sok és szép 
búza, kétszeres, zab, sok tengeri, továbbá keve
sebb árpa, rozs, repce, burgonya, köles és kender. 
Nagyon gazdag a vármegye gyümölcsben, külö
nösen jól terem a besztercei szilva és szercsika-
alma, gesztenye, sok és jó bor (leghíresebb az 
iloki vörös és rakováci fehér bor), hires ürmös 
(karlovici név alatt), temérdek haszonra való fa 
s egyéb gazdasági és ipari növények. Az állat
tenyésztés itt a legvirágzóbb egész Szlavóniá
ban ; lovai aprók, do serények és erősek; szarvas
marhái a bánságiakhoz hasonlók, jelentékeny a 
sertés-, házi szárnyas, méh- és selyombogár-
tenyésztés is. Vadakban nem bővelkedik. Az ás
ványország cementet (Beocin, Cerevic), meszet 
és épületkövet, meg kőszenet (Vrdnik, Kamenica), 
ólom- és ezüstérceket (Ledinci) szolgáltat. 

Lakóinak száma 1869-ben 281.267 volt. 1890-
ben már 337,564 lélek, 1910. pelig 397,103 volt 
(ebből 2931 katona), 1 km2-re 58-3 lak. esett. A 
lakosok közt 27,523 magyar, 161.527 német, 
13,706 tót, 511 oláh, 4634 rutén, 103,998 horvát, 
177,456 szerb és 7748 earyéb. Hitfelekezet szerint 
172,506 róm. kat., 5667 gör. kai , 183,156 gör. 
kel., 25,570 ág. evang., 6974 ref., 3098 izraelita 
és 132 egyéb. Foglalkozásra nézve ekként oszlott 
meg a kereső lakosság: őstermelés 134,272, bá-

Amely szó S« alatt nincs meg, S alatt keresendő: 
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nyászat és kohászat 716, ipar 23,304, kereskede
lem és hitel 3989, közlekedés 2369, közszolgálat 
és szabad foglalkozások 4142, véderő 2931, nap
számos részi. nélk. 8727, házi cseléd 3268, egyéb 
foglalkozás 2714. Az ipar még kezdetleges fokon 
áll; legáltalánosabban űzik azon iparágakat, me
lyek a gazdasággal érintkeznek. Nagyban főznek 
pl. pálinkát (szlavóniai vagy szerémi [syrmiumi] 
szilvórium), ürmöst mindenfelé; a fonal- és vá-
szonkészités és szilvaaszalás majdnem minden 
háznál otthonos, ügyszintén a szalma- és vessző
fonás is; jelentékenyebb ipartelepek: a beocsini 
cementgyár (1800 munkás), a mitrovicai és zsu-
panjei tanningyár, számos gőzfürész és erdei fa
ipartelep és a vrdniki kőszénbánya. A kereskedés 
leginkább csak az elsorolt termények továbbszál
lítására szorítkozik, noha a dunai hajózás jó 
hosszú vonalon érinti a vármegyét. A hiteligé
nyeket 43 bank és takarékpénztár és 170 szövet
kezet elégíti ki. 

Közlekedési hálózata elég fejlett és nagy; a 
vasúti vonalak hossza 453 km., állami útja volt 
109 km., tartományi útja 758 km. (ebből 101 ki
építetlen), községi közlekedési útja 2013 km. (eb
ből t820 kiépítetlen). Jelentékeny a hajózás úgy 
a Dunán, mint a Száván. 

Közművelődés. Sz. vrnegye legkedvezőbben 
áll Horvát-Szlavonország összes vármegyéi közlll, 
amennyiben a hat éven felüli népességnek 66-6°/0 -a 
tud írni és olvasni. A vármegye területén össze
sen 300 iskola volt, ú. m. 1 hittani intézet (Kar
lóca), 2 gimnázium, 2 reáliskola, 5 kereskedelmi 
«s ipari szakiskola, 3 polgári, 13 iparosinas- és 
280 elemi népiskola, 12 kisdedóvó, 1 katonai in
tézet és 1 börtöniskola. 

Közigazgatás. Sz. vrnegye 10 járásra oszlott 
és 1910. volt beimé 3 város (Mitrovica, Pétervárad 
és Karlóca) mezőváros, 153 politikai község és 398 
község. 

Já rá s , vá ros 

I reg i 
"Mitrovicai 
ó p á z o v a i 
R umai 
Sidi 
Újlaki 
Vinkovcei 
Vukovár i 
VAmonyi 
Jísupanyaí 
Kar i ó ci v 
Mitrovica 
Pé t e rvá rad 

j á r á s 
« « « « 
« « « « « áros 

« « 
Összesen : 

nLftVoiOk 
| iB&ntA 

1 25,320 
32,012 
46.430 

1 49.138 
33,108 
28,461 
42,472 
42,540 
37,718 
34,926 
6,342 

12.909 
5,727 

397,103 

F. b b 6 1 
magyar 

3,552 
967 
689 

5,746 
810 

3,256 
2.808 
6,386 

792 
770 
380 
846 
521 

27,523 

német | horvát | szerb 

1.031 
2,324 
9,348 

15.529 
3,203 
3,683 
8,477 
8.612 
3.724 
1,927 

434 
2,341 

894 

61,527 

1,816 
1,071 
5,670 
3.730 

11.30!? 
5,488 

25,494 
10,353 

892 
29,095 

1.899 
3,915 
3,266 

103,998 

18.331 
27,022 
24.262 
£2.956 
14,155, 
11.953 

4,219 
14.89P 
29,553 

965 
3,536 
4,87? 

730 

177,456 

! L n k ó -

KKftmit 

4.905 
5,746 
8,281 
8.584 
6,312 
5,412 
8.990 
8,385 
6.800 
8,964 
1.129 
1.970 

788 

76,266 

Székhelye: Vukovár. 
Története . A Duna-Száva köze sokáig mint 

Sirmium (1. o.) szerepelt. Pipin (796) az avarok 
uralmának véget vetve, Prankochorion néven 
frank tartománnyá alakította. Lakói ekkor bar
bár keveréknépek voltak, nagyobb részben azon
ban a VII. század közepén Heraklius által behívott 
horvátok és szerbek. Midőn a terjeszkedő bolgá
rok e területet fenyegették, a frankok Árpádot 
hívták segítségül, kinek vezérei Simon bolgár 
cárt legyőzték. Ettől fogva a magyarok országuk 
határául a Szávát tekintették. I. Géza a Belgrá

dig terjeszkedő görögök ellen Zimonyban várat 
emelt. Midőn a nagyravágyó Komnen Mánuel ke
rült a görög trónra (1143.), a szerbek legyőzése 
után elfoglalta a Szerémséget, Zimony falait le
rombolta, s ennek köveiből építtette Belgrád vá
rát. Ide vonult Belus nádor hadai elől, mert be
látta, hogy II. Géza hadai ellenében nem tarthatja 
meg a Szerémséget. Minthogy pedig fegyverrel 
nem boldogult Magyarország ellen, cselszövónyei-
vel a trónvillongások körül igyekezett célt érni. 
III. István a görög támogatás fejében Mánuelnek 
engedte át Szeremet, mi nagy felháborodást kel
tett és harcra került a magyarok és görögök közt. 
Mánuel kénytelen volt távozni, és az egész Sze-
rémség ismét magyar kézre került. Mánuel azon
ban csakhamar óriási sereggel tért vissza. A föld 
népe hiába menekült a zimonyi erős várba, a vár 
elesett s a görögök hallatlan kegyetlenséggel 
ölték le a lakosságot. Midőn Mánuel meghalt, 
III. Béla felhasználván a görög trónvillongáso
kat, újból elfoglalta a Szerémséget. Róbert Ká
roly alatt Sz. birtokáért ismét heves harcok foly
tak a magyarok és szerbek között. Nagy Lajos 
idejében a hatalmas Dusán István szerb cár har
colt a macsói bánság és Sz. vármegye birtokáért 
(1353—54), de eredménytelenül. 

A törökök 1392. törtek be először Sz. várme
gyébe, hol Mangjelos mellett Maróti János bán 
megverte s visszaszorította őket a Száva túlsó 
partjára. A nikápolyi ütközet után (1396) a tö
rökök újból betörtek Sz. vármegyébe. Lazarevies 
István szerb deszpota s unokaöccse Brankovics 
György 1426. Zsigmonddal szemben hűbéri vi
szonyba léptek s Belgrád a dunai szerb várakkal 
magyar birtokká lett. Brankovics leányának Ka
talinnak, Ciliéi Ulrik nejének hozományul adta 
Zimonyt és a Szerémség egy rész.ét. azonban 
csak haszonélvezeti joggal, mert a Szerémség 
ezután is a Brankovicsok tulajdona maradt, 

mignem Brankovics György árulása folytán 
itteni birtokait Hunyadi János kapta meg. II. 
Mohammed Szendrő és Sabác váraiból állan
dóan nyugtalanította Sz. vármegyét, amiért is 
Mátyás király Zimonyt és Belgrádot Kinizsi 
Pál, Slankament, Kupinovót és a Szerémség 
többi részét a vitéz Brankovics Vuk Zmaj (sár
kány) védelmére bízta. Belgrád eleste után, 
1521 július 9. a Szerémség legerősebb vára, 
Zimony is török kézre került. Midőn Újlakot 
elfoglalták, ottan Kapisztrán János sírját fel
dúlták, fejét levágták és testét kútba vetették. 
Ez időtől fogva a Szerémség török iga alatt 
nyögött és egy külön szandsákot alkotott, 
melynek székhelye Zimony volt. A 170 éves 

török uralomnak Szavójai Eugennek 1691 aug. 
havában kivívott diadala részben véget vetett, 
mert a karlovici békében (1699) Sz. fele része 
felszabadult a török járom alól, de déli fele, 
Euma, Mitrovica stb. török birtok maradt 1716. 
a péterváradi győzelem után egész Sz. vármegye 
felszabadult a török iga alól a pozsareváci bé
kekötés által. Ekkor a Szerémség egy része 
határőrvidéki katonai kormány alá került. A ka
tonai parancsnokok sorából kiemelendő Mercy 
Antal altábornagy, ki a vidék kulturális érdekei
nek emelése körül nagy érdemeket szerzett. Az 

Amely szó Sx alatt nincs meg, S alatt keresendő: 
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alkotmányosság visszaállításával és a katonai 
határőrvidék megszüntetésével Sz. vármegyében 
is helyreállottak a rendes viszonyok és e vár
megye Szlavónia legvirágzóbb területe lett. Az 
1914—18. világháborúban egyes részei, amelyek 
a hadmíiveleti területbe estek, sokat szenvedtek. 
Az összeomlás után szerb csapatok szállták meg; 
a trianoni béke egész Horvátországgal a Szerb-
Horvát-Szlovén királyságba kebelezte be. 

Szerémi, Odescalchi Arthur herceg (1. o.) elő-
neve és irodalmi álneve. Szerérnüjlak ugyanis a 
herceg Odescaiehi-család olasz ágának birtoka. 
XI. Ince pápa (Odescalchi) kapta a török elleni 
felszabadító hadjáratra adott segélveinek vissza
térítése fejében s azt rokonaira hagyta. 

Szerémi György (írói nevén Georgius Sir-
miensis), II. Lajos király, majd Szapolyai János 
udvari káplánja, történetíró, szül. 1490 körül 
Szerem vm. Kamánc (a mai Kamenitz) városá
ban, ahol atyja Korvin János herceg szolgálatá
ban állott. Pappá szenteltetvén, előbb Perónyi 
Ferenc váradi püspök káplánja lett, 1520. már a 
királyi udvarban van Budán. 1523—26-ig aradi 
kanonokságot visel, de a mohácsi csata idején 
már ismét az udvarnál van. A csata után Kassára 
menekül s onnan a tokaji országgyűlésre megy, 
ahol Szapolyai káplánjává teszi. Ettől fogva 
többnyire az új király oidala mellett van, osztozva 
jó- és balszerencséjében. János király halála után 
Izabellával Erdélybe megy, s ott írja meg Emlék
iratát Magyarország romlásáról: Epistola de 
perdicione regni Hungarorum c. alatt. 1456-ban 
kezdődik és 15í3-ig terjed. Kiadta az Akadémia 
Monumentái I. köt. Wenczel Gusztáv a bécsi ud
vari könyvtárban lévő XVI. sz.-beli másolati pél
dányból. Munkája nagy kritikával használandó, 
de a korra és szereplőkre nézve igen jellemző fel
jegyzéseket tartalmaz s a népies közvéleménynek 
tolmácsolója. Történelmi tanulmányt írt róla Szá-
deczky Lajos (1892) és Erdélyi László (1892). 

Szerémi püspökség. Pannónia déli részeiben 
a római uralom korában létezett, de a népvándor
lás mozgalmaiban a VI. sz. végén elenyészett. Új 
életre hívta a XIII. sz.-ban Ugrin kalocsai érsek, 
midőn a Dráva és Száva között lakó patarénusok 
és görög szakadárok megtérítésén fáradozott 1230. 
Székhelye Kew kolostor volt (a mai Banostor, 
Szerem vm.). Ugyanakkor a káptalant is meg
alapították. 1248-ban a püspöki széket Mitrovi-
eára, majd Bánmonostorra helyezték át. Első 
ismert püspöke Olivér 1247-től, utolsó Brodarics 
István. A mohácsi csata után végkép elenyészett 
és csak a címe maradt fenn. 

Szeremle, nagyk. PesMHlis-Solt-Kiskun vm. 
kalocsai j.-ban, (1920) 1709 magyar lak. 

Szereinlei, 1. Gábor, ref. teológus, szül. Disznós-
horváton (Borsod) 1807., megh. Sárosnatakon 
1867 jan. 26. 1835-ben külföldre ment. Bécsben 
és Berlinben tanult. Hazájába visszatérve, 1838 
elején felsőnyárádi lelkész, 1839 őszén mára-
maros8zigefi teológiai tanár lett. Innen 1841. a 
sárospataki akadémiához hívták meg, 1851. a 
bécsi protestáns teológiai fakultás tanárául nevez
ték ki. 1855-ben visszatért Sárospatakra a dogma
tika tanszékére, melyen haláláig működött. 1862 
azept. 23. a bécsi fakultás teológiai doktori cím

mel tüntette ki. Politikát, neveléstant, jogböksé-
szetet stb. is írt ugyan, de írói működésének súly
pontja a teológiára esik. Több értekezésén és 
polémiáin kívül önállóan megjelent munkái: 
Az új philosophia szellemvilági fejletében (Pest 
1841); A protestantizmus elve (Sárospataki Fü
zetek 1857); Keresztyén vallástudományi köt., 
Sárospatak 1859—1862). 

2. Sz. Sámuel, ref. lelkész, szül. Gelejen (Borsod) 
1837 szopt. 4. A gimnáziumot Miskolczon, a teoló
giát Debroczenben 1858. végezte, amikor hajdú
böszörményi rektor lett. 186t-től lelkészkedctt, 
1871. a hódmezővásárhelyi egyház hívta meg, 
1880. a békésbánáti egyházmegye főjegyzőjévé, 
1883. a tiszántúli egyházkerület tanácsbirájává 
választották. A magyar prot. egylet 1874. meg
bízta őt a magyar prot. egyház történetének meg
írásával, de e feladatát több gátló akadály miatt, 
maga az egylet is feloszolván, nem oldhatta meg. 
Majd saját egyházközsége és városa szólították 
fel történetük megírására. AMagy.Tud. Akadémia 
1908. levelező tagjává választotta meg. Egészségi 
állapota miatt 1913. visszalépett a lelkészségtők 
Önálló müvei: Krisztus követése (Kempis Tamás 
müve, magyar prot. használa'ra átdolgozva, 2. 
kiad. Pest 1865); Ahonvédelmi bizottmány kelet
kezévé s a forradalom kitörése 1848-ban (u. 0. 
1867); Magyarország krónikája az 1848—49-iki 
forradalom idejéről (2 köt., ú. o. 1867); Utazás 
Svájc, Francia- és Poroszország némely vidé
kein az egyház és iskola érdekében (u. o. 1868); 
A népiskolai kérdésről, különös tekintettel az 
1868 : XXXVTTI. t.-c.-re és a prot. egyház ér
dekeire (u. o. 1870); A hitcikkek szerepe az egy
házi reform kérdésében (u. o. 1871); Vallás
erkölcsi és társadalmi élet 18Í8 óta Magyar
országon (11. 0. 1874); Szalay István élete' (Sze
ged 1879); Az eperjesi mészárszék (Magy. prot. 
egyháztörténelmi monográfiák, Budapest 1879); 
Szönyi Beiriamin és a hódmezővásárhelyiek 
(Budapest 1890); Hódmezővásárhely története 
(u. o. és Hódmezővásárhely I.—V. köt. 1900— 
1913); A hódmezővásárhelyi ref. templomok 
építésének története (Hódmezővásárhely 1914). 

Szeremley-tyúk, Szeremley Lajos tenyésztő 
után elnevezett tyúk, 1. Kopasznyakú tyúk.. 

Szerómség, a régi Sirmium területén feküdt, 
de átterjedt a Száva jobb partjára is. 1019-ben 
Vazul görög császár a szávántúli Sz.-et elfoglalta 
ugyan, Radó nádor azonban már 1057 előtt vissza
vette s onnan egészen Nisig foglalgatott. II. Béla, 
birodalmát fiai közt felosztván, Istvánnak a Sz.-et 
szánta. Ez tehát, most már mint külön hercegség, 
a szomszéd vármegyéknek egy részét is magában 
foglalta. Mánuel görög császár 1164. mint állí
tólag atyai örökséget foglalta, el fogadott fia, Béla 
herceg részére; de Béla, mint már király, 1180. 
visszacsatolta azt az anyaországhoz. 1229-ben 
IX. Gergely szerint két Sz.-et ismertek, a száván
innenit és szávántúlit. Ugyanazon évben állította 
fel Ugrin kalocsai érsek a Sz.-i püspökséget (1.0.) 
s 1232. IX. Gergely pápa annak hatóságát feltéte
lesen a bolgár egyházmegyékre is kiterjesztette. 
A Sz. alatt általában Szeréin, Verőcze, Pozsega és 
Valpó vármegyék területét értik. Külön közjogi 
helyzete nem volt. 

Amely azo Ss alatt nincs meg, S alatt keresendí! 
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Szerémy Zoltán, színész, szül. Megyeren 1861 
dee. 13. A szini akadémia elvégzése után Kassán, 
majd Kolozsvárott működött, 1896 óta az akkor 
megnyílt budapestiVigszinház tagja, mintkomikus 
és jellernszinész. Legjobb a népies szerepekben, 
de szerepköre igen tág. Főbb szerepei: Palóc 
(Oeskay), id. Nagy István (Tanítónő), Herceg (Zöld 
frakk) stb. 

Szerenád (spany. serenada, ol. serenata), éjjeli 
zene. Eleinte kedvelt vokálzenei forma, majd las
sankint hangszeres formává alakult át. Haydn 
és Mozart Sz.-jaiban többnyire fúvóhangszereket 
találunk; e Sz.-ok a szabadban való előadás lehe
tőségével számolnak. Midőn a Sz. véglegesen a 
hangversenytermek méreteihez illeszkedik, a vo-
nóshangszerek kerekednek felül. Rendszerint*—6 
tételből áll, köztük egy menuettóból, két lassúbb 
és két indulószerű dalformából. Volkmann, Fuchs 
Brahms és Elgar Sz.-jai a legjellegzetesebbek az 
itjabb irodalomban. 

Szerencs, nagyk. Zemplén vm. Sz.-i j.-ban, 
<i920) 5851 magyar lak., a járási szolgabírói hiva
tal széke, járásbírósággal, élénk állatvásárokkal 
•és nagy cukorgyárral, mely 2200 munkást foglal
koztat, óvenkint 2 millió q répát dolgoz fel; vas-

V úttal, posta- és távíróhivatallal és telefonállomás
sal. Nevezetes református temploma az 1608. meg
halt Eákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem síremlé
kével. Sz. vidéke már a bronzkorban lakott volt; 
Sz. és Monok közt van a Taktaföldvár nevű őskori 
földvár. 

Sz. v. Szerencse hegyéig hatolván előre Árpád 
hadai üng várából, a vezér, a Névtelen szerint 
(17. fej.), nagyon megszerette azt a helyet s azért 
Szerelmesnek nevezte el. Oklevelesen azonban 
Szerencsének nevezik már a XLV. sz. elején is. 
IV. László korában vár volt a helyén, 1271-ben 
pedig monostorát is említik. 1400-ban bencés mo
nostorának kegyurai a Monokyak. Az apátságot 
János király idejében Szikszay Péter kapta. 
1556-ban Némethy Ferenc, Izabella híve, az apát
ságot várrá alakította át; 1565. a vár visszakerült 
I. Ferdinánd kezére. 1583-ban Rudolf király Rá
kóczi Zsigmondnak vetette zálogba s azóta 1711-ig 
a Rákócziakó volt. 1605-ben Bocskay itt ország
gyűlést tartott s a hely utóbb is szerepelt a poli
tikai történelemben. Földesurai a Rákócziak után 
az Aspremontok, Illésházyak, Grassalkovicsok, 
Szirmayak és Almásyak. Az apátság címét most 
rendesen valamelyik esztergomi kanonok kapja. 

Szerencse, javak, melyeknek megszerzése a 
véletlentől függ, vagy maga az a véletlen, mely 
bennünket e javak birtokába helyezett. A Sz. for
gandó, elhagyja az embert, a véletlen ellene for
dul, legbiztosabb számításai hibásaknak bizonyul
nak stb. A világ sokszor a Sz.-nek tulajdonítja, 
ami csak részben ennek a müve, aminek eléré
séhez ész, kitartás, ügyesség a véletlen játékát 
igen kis térre szorítja vagy egészen kizárja. L. 
még Szerencsejáték. 

Szerencse-istennő, 1. Fortuna. 
Szerencsejáték, oly játék, amelynél a nye-

TÓS vagy vesztés nem a játszó ügyességétől, ha
nem kizárólag a véletlentől függ. Vannak tiltott 
és nem tiltott Sz.-ok. Az előbbiekre nézve a ki-
lágási btv. nemcsak az azokban való részvételt 

Amely szó Sz alatt nino 

tilalmazza, hanem a nyilvános Sz.-vállalatok tar
tását és elősegítését is. A nem tiltott Sz. közé tar
toznak az állam által engedélyezett sorsjátékok 
és a lóversenyeknél szokásos totalizatőr. Bírás
kodik a járásbíróság. Törvényeink szerint: 1. nyil
vános vagy a közönségnek nyitva álló helyen 
Sz.-vállalat hatósági engedély nélkül tartása mint 
kihágás két hónapig terjedhető elzárással és pénz
büntetéssel büntetendő; 2. aki az 1. pont alatt meg
jelölt helyen Sz.-ban részt vesz, pénzbüntetéssel 
büntetendő; 3. két hónapig terjedhető elzárással 
ós pénzbüntetéssel büntetendők a vendéglősök, 
szálloda- és kávéháztulajdonosok és korcsmáro
sok, akik helyiségeiket pénzért vagy ingyen Sz. 
űzésóre átengedik (játékbank). Kétszeri visszaesés 
után, ha az utolsó büntetéstől két év még el nem 
telt, iparengedélyük is 1—5 évig terjedhető tar
tamra megvonható. A Sz. űzésére használt eszkö
zök és Sz. céljából kitéve talált pénz mindig le-
foglalandók. Vétség miatt tizenöt naptól hat hó
napig terjedhető fogházzal és pénzbüntetéssel 
büntetendő, aki nyilvános vagy a közönségnek 
nyitva álló helyen űzött tiltott Sz.-ból tartja fenn 
magát (1913: XXI. t.-c. 4. §. 1. pont). L. még 
Sorsjáték és Szerencseszerzödés. 

Szerencsekerék, a régi allegorikus festészet 
kedvelt tárgya, kerék küllőibe kapaszkodó külön
böző rangú és rendű embereket ábrázol. A sze
rencsések fönn vannak, de csak azért, hogy mi
hamar ismét lesodortassanak. Nálunk a bártfai 
múzeumban látható egy XVII. sz.-i festett Sz. 
V. ö. Weinbold, Giücksrad u. Lebensrad (Berlin, 
1892). Sorshúzásoknál a számokat tartalmazó 
forgó korongot nevezik Sz.-nek. 

Szerencsés Imre, I. Fortnnatus. 
Szerencseszerzödés (lat. contractusaleatorius), 

oly szerződés, amelynél a felek akarata szerint a 
véletlentől függ, hogy a szerződés melyikükre 
jár előnnyel vagy hátránnyal. A Sz.-eket két osz
tályba lehet sorozni, aszerint, amint azok bíróilag 
érvényesíthetők vagy nem. Az utóbbiak, jóllehet 
bíróilag sem kereset, sem kifogás alakjában nem 
érvényesíthetők, természeti kötelmet (naturális 
obligaúót) mégis szülnek, mert a teljesített fize
tést visszakövetelni nem lehet, kivéve, ha a Sz. 
büntetendő cselekményt alkot v. a nyertes fél a 
Sz. kötésénél csalárd v. egyébként tilos módon 
járt el. 

A bíróilag érvényesíthető Sz.-ekhez tartoznak: 
1. a m»éw/wwár(emptio spei), valamely dolog jö
vendő, várt gyümölcseinek, hasznainak, jövedel
meinek meghatározott árban és olykép való meg
vétele, hogy a vevő a kikötött vételárat feltétle
nül, tehát akkor is köteles megfizetni, ha a vétel 
tárgya nem is lesz meg, pl. megveszik a jövő évi 
egész termést, de az egész termést elveri a jég. 
2. a remélt dolog vétele (emtio rei speratae) akkor 
forog fenn, amikor nem — mint az előbbi eset
ben — a puszta remény az ügylet tárgya, hanem 
oly dolog, amelynek keletkezése a dolog termé
szete szerint várható (pl. 100 mm. búza a jövő 
évi termésből, a vemhes kanca várható csikója) 
és amikor a felek az ügyletet az illető tárgy léte-
sülésének hallgatólagos feltótelével kötik. A vevő 
tehát a vételárat csak akkor köteles megfizetni, 
ha a vétel tárgya létesül, de annak minősége a 
meg, S alatt keresendő! 
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vételárra rnár nincs befolyással. A remény vásár
nak egyik különös esete az örökségvétel. 3. Az 
igérvényvétel, melynél a vétel tárgya nyeremény
kötvénynek meghatározott húzáson várható nye
reménye. 4. Nyereménykölcsön-kötvények vagyis 
oly kötvények vétele, amelyeknél a kölcsöntőké
nek mindenkire nézve egyforma összegben meg
határozott, de az időt illetőleg sorsolástól függő 
visszafizetésén kívül, sorsolástól vagy más, a vé
letlen esélyétől függő nyereményre való kilátás 
is igértetik a hitelezőnek (1889 : IX. t.-c. és 1897: 
XXXII. t.-c.) 5. Életjáradéki szerződés, vagyis 
oly szerződés, amely szerint valakinek bizonyos 
személy élte fogytáig meghatározott óvenkinti 
fizetés vagy más szolgáltatás jár. L. Biztosítás. 

Bíróilag nem érvényesíthető Sz. különösen: 1. 
a fogadás (1. o.) és a, játék. A játék szorosan véve 
a fogadásnak a neme, s az erre megállapított sza
bályok a játékra is alkalmazandók. A játékok 
között különösen kiemelendók, mint tilosak, az 
ti. n. szerencsejátékok; másrészt a sorsjátékok, 
amelyek hatósági engedély esetében a szerződő 
felek között teljes joghatállyal bírnak. A Sz.-
hez tartozik, de külön tekintet alá esik a tőzs
dei ügyletek egyik neme, az ú. n. különbözeti 
ügylet \\. o.). 

Szerencsétlen napok, 1. Babonás napok. 
Szerencsialva, kisközség Bereg vármegye 

latorczai járásában, (1910) 222 rutén lakossal. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szerencsi apátság, 1. Szerencs. 
Szerénység, az érdemes embernek az a maga

tartása, hogy saját érdemeire maga sem helyez 
nagy súlyt, még kevésbbé fitogtatja őket, vagy 
követeli számukra az elismerést. Ennek főleg 
erkölcsi téren van jogosultsága. Ellenben aki mű
vészi, tudományos, gyakorlati téren derekas dol
got végzett, nem igen fogja mellőzhetni azt a 
boldogító tudatot, hogy amit müveit, jól csinálta; 
ezért mondotta Goethe: Nur Lumpé sind besehei-
den. A tehetetlen emberek burkolóznak gyakran 
a szerénység köntösébe; nagyon fitogtatják azt, 
hogy érdemeik számára elismerést nem kérnek, 
hogy azt a hitet keltsék, mintha azért mégis csak 
nagy érdemeik volnának. Ez az álszerénység, 
mely az igazinak egyenes ellentéte; emez mellőzi, 
amaz hajhássza az elismerést. 

Szerep, a színdarabnak az a része, melyet a 
darabból egy színjátszó személy ad elő. Sz.-darab 
oly színmű, melyben a fösúly egy Sz.-re van fek
tetve s mely gyakran irodalmilag nem is érté 
kes, de valamely jeles színész nagy sikert szerez
het neki. Sz.-könyv a színházaknál az a könyv, 
amelybe beírják, hogy melyik Sz.-et melyik szí
nésznek osztották ki. 

Szerep, nagyk. Bihar vm. sárréti j.-ban, (1920) 
2334 magyar lak., vasúti állomással, posta-, táviró-
és telefonállomással és postatakarékpénztárral, 
Kornis-félo kastéllyal és uradalommal. A honfog
laló magyarok erre vonultak Szeghalom alá, hogy 
Marót ellen induljanak. 1217 ben a váradi Ke-
gestrum szintén említi a Villa Scerepet. A Szt. 
Györgynek szentelt monostort a Zoárd család a 
tatárjárás előtt alapította. 1322-ben s utóbb, ki
vált a XV. sz.-ban, Békés vármegyéhez számí
tották; földesurai ekkor főkép az Isákayak és 

Amely szó Sz alatt nincs 

Bajomyak vultak. 1472-ben a helységet hozzá
csatolták Biharhoz. 1751-ben régi helyéről iél-
niéifölddel odább, a Körtvélyes-ór mellé telepí
tették a falut. 

Szeresz (Sirrhae), az ugyaníly nevű hajdani 
török szandzsák fővárosa Szaloniki görög kerü
letben, ama síkság szélén, amely a Takinosz-tó 
körül Demirhisszar és az Orfanii-öböl közt terül 
el, mintegy (1920) 15,000 bolgár, török, görög és 
cincár lak., hanyatló gyapjuszövő iparral. Közép
kori erőssége még most is megvan. A világháború
ban 1916 aug. 19. a bolgárok az angol francia 
haderőket, miután a görög csapatok elvonultak, 
átszorítván a Sztruma jobb partjára, Sz.-t meg
szállták és ott erős hadállást foglaltak el az 
összeomlásig. 1918 okt. 4. ismét görög csapat 
szállta meg. 

Szeretet, 1. Szerelem és Gyűlölet. 
Szeretetcsók, szeretetlakoma, 1. Agajíé. 
Szeretetház, 1. Arvaházak. 
Szeretíalva (Saráfel), kisk. Besztercze-Naszód 

vm. besenyői j.-ban, (1910) 400 román és német 
lak. (Tr. R.) 

Szereth (Sereth, ókori Hierasus), 1. a Duna 
416 km hosszú baloldali mellékfolyója. Ered 
Bukovinában Csernovictól 60 krn.-nyire, a Kár
pátok K.-i részén Szypotprivat mellett. Sz. város
nál átlép Moldvába, Galac fölött torkollik. Szé
lessége 180 m., 7—8 m. mély. Tutajozható Sipot-
tól kezdve, kis hajókkal járható Koloniestitől. A 
Sz. folyó vonalát a románok 1889 óta megerősí
tették. 1917 jan. 4—5. az egyesült orosz-román 
sereg e vonalon vereséget szenvedett. — 2. Sz., 
a Dnyeszter 255 km. hosszú baloldali mellék
folyója Galíciában; ered Podhorcénól és Vassi-
leunál torkollik. 1914 őszén, 1915 augusztustól 
októberig, valamint 1917 júliusban heves harcok 
folytak a Sz. mellókén az oroszok és az osztrák
magyar haderő között. 

Szereti püspökség. A mai Bukovinában Sze
ret (Sereth, Gereth) városában Laczkó moldvai 
vajda kérésére V. Orbán pápa 1370. alapította. 
1401-ben Bakó városába helyezték át, de továbbra 
is szenteltek fül a Sz. nevére püspököket s ezek 
itt hazánkban a megyés püspökök helytartói valá-
nak. Ilyen volt pl. Miklós szereti vagy cereti püs
pök, 1415. a győri püspök helytartója. 

Szerezsánok (vörös köpönyegesek), régente 
az osztrák határőrvidéki ezredekhez beosztott 
lovasok. Kezdetben 200 volt minden ezrednél; 
1866 után még 33 ember ezredenként (7 ezred
nél). Rendkívüli megbízásokra, felderítő szolgá
latra, ú. m. előőrsi és járőrszolgálatra használták 
őket. Fegyverzetük hosszú lőfegyver, pisztoly és 
handzsár volt; ruházatuk kék dolmányból, piros 
köpönyegből és piros sapkából állott. A határőr
vidék bekebelezésével a Sz. is eltűntek. 

Szerfa, 1. Müszerfa. 
Szerfalva (Sárbi), kisk. Máramaros vármegye-

sugatagi j.-ban, (1910) 1035 román és német lakos
sal. (Tr. R.) 

Szorfidzse (gör., Szervia), az ugyaníly nevű 
városról elnevezett korábbi török szandzsákság, 
melynek nagy részét 1888. Monasztirhoz, kisebh 
részét Szalonikihoz csatolták. 1913 óta részben, 
szerb, részben görög terület 
meg, S alatt keresendő! 
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Szerfosz (Seriphos), a Kikládokhoz tartozó gö

rög sziget, 78 km3 területtel, (1920) 31501ak. Hegyei 
esillánipalából és D.-en gránitból állanak és bel
sejükben vas-, réz- és ezüsttartalmú óloinérceket 
rejtenek, amelyeket az ókorban bányásztak is. 
Földje nem igen termékeny. Az ókorban az athéni 
szövetséghez tartozott; a rómaiak idejében szám
űzetés helyéül szolgált. 

Szergény, kisk. Vas vm. czelldömölki j.-ban, 
(1920) 893 magyar lak. 

Szergij (Szergiusz) Alekszandrovics, orosz 
nagyherceg, II. Sándor cár negyedik iia, szül. 
Üarszkoje-Szelóban 1857 máj. ll.,megh. Moszkvá
ban 1905 febr. 17. Az orosz hadseregbe lépve a 
Preobrazsenszkij-ezred parancsnoka lett. III. Sán
dor cár 1891. Moszkva fökormányzójává nevezte 
ki. Ezen állásában a reakció egyik legerősebb 
képviselője volt s nagy befolyást gyakoroltll. Mik
lós cár uralkodására. Az 1904 dec.-i moszkvai 
diákzavargások véres elnyomása után felmentet
ték állásától s nemsokára bombamerényletnek 
esett áldozatul. Sz. 1884 jún. 15. vette nőül 
IV. Lajo3 hesseni nagyherceg második leányát, 
Erzsébetet (szül. 1864 nov. 1.), kinek testvérhúga, 
Alix II. Miklós cár neje volt 1894 óta. Erzsébet
nek Sz.-szal való házassága gyermektelen maradt 
s férje halála után kolostorba vonult. 

Szergijevszkij Posszad (Szergij evszk, Szergi-
jevo), város Moszkva orosz kormányzóságban, 
körülbelül 30,000 lakossal, a Troicko-Szergi-
jevszkaja Lavra hires kolostorral és a Moszkvá
ból ide áthelyezett teológiai akadémiával; játék
szergyártással. 

Szergut-csatorna, 1. Berezina-csatornarend-
szer. 

Szergyakorlatok, a tornagyakorlatoknak az a 
neme, amelynél a tornász gyakorlatait valamely 
tornaszeren végzi. L. Tornaszerek. 

Szeri apátság, 1. Pusztaszer. 
Szericinsav a. m. mirisztinsav (1. o.). 
Szeriéit (ásv.), vaskos, sárgás v. zöldes szinű, 

zsíros tapintású, selymesfényü lágy muszkovit-
csillám (1. Csillám), mely kvarccal elegyedve 
nagy tömegekben a Sz.-palát (Sz.-fillitet) alkotja. 
Ha a Sz.-palában nagyobb mennyiségű földpát 
jelenik meg, akkorSz-gnájsznaknevezik. A Sz. 
gyakran a földpát átalakulása révén jött létre, 
különösen ha a f üldpáttartalmú kőzet nagy (hegy
képző) nyomásnak voit kitéve. A Sz.-pala igen el
terjedt kőzet, többnyire kevés magnetitet, klo-
ritot és albitot is tartalmaz; vannak tiszta zöld 
és vörös, továbbá ilyen szinekben foltos válto
zatai. Legnagyobb területen a Taunus-, Fichtel-
hegységben és a Harzban van elterjedve. 

Szericites pala, 1. Szériát. 
Szerika, ógörög neve a mai Kina É.-i részének 

(a kinai szer: selyem), míg a D.-i részt Sinaenév 
alatt ismerték. 

Szerinda, hindu vonós hangszer, melynek kor
pusza alul hegyben futott ki. 

Szeringapatam, 1. Szrirangapattan. 
Szerintezés a. m. mórtékhitelesltés (1. o.). 
Szer kár (perzsa) a.m. felügyelő, parancsoló, úr. 

Perzsiában az előkelők címe. Indiában az angol 
tisztek és hivatalnokok megszólításakor használt 
cím. 

Szérke, 1. Arany (gyártása). 
Szerkesztés, a geometriában valamely feladat

nak eszközökkel rajzban való megoldása. Szoro
sabb értelemben geometriai Sz.-nek csak az olyant 
mondjuk, mely tisztán vonalzó és körző segítsé
gével végezhető, vagyis pusztán a következő lé
pések véges számú ismétlését kivánja: 1. két 
adott ponton keresztül egyenest vonni; 2. két adott 
egyenes metszéspontját meghatározni; 3. adott 
középpont körül adott sugarú kört rajzolni; 4. két 
körnek vagy egy körnek és egy egyenesnek met
széspontjait meghatározni. Ha valamely távolság 
adott távolságokból ezen értelemben megszerkeszt-
kető, akkor az akár pusztán körzővel, akár pedig 
egy egyetlen kör megrajzolása után pusztán vo
nalzóval is előállítható. 

Sz., a műszaki tudományágakban és műszaki 
gyakorlatban oly eljárás vagy módszer, amely
nek célja ismert méretekből vagy mennyiségek
ből valamely keresett új mennyiséget, móretet v. 
kombinációt rajzoló (gTaükus) úton előállítani. 
A Sz. eredménye annak természetéhez képest v. 
egyes részletkérdések megoldása pl. a grafoszta-
tikában (1. o.), egyes erők meghatározása vagy 
pedig egész szerkezetek terve. (így valamely híd
vagy gépszerkezet tervének Sz.-e.) Sz. a nyelvtan
ban, 1. Szerkezet. 

Szerkesztő, hírlapok, folyóiratok, enciklopé
dikus művek szellemi részének vezetője, aki a vál
lalat belső ügyeit tervszerűleg, megszabott elvek 
szerint intézi. A munkatársak összességéből áll a 
szerkesztőség, külső és belső munkatársakkal. Az 
előbbiek eikkenkint vagy soronkint kapnak ho
noráriumot, a belső munkatársak állandóan van
nak szerződtetve. A felelős Sz. a sajtótörvény ér
telmében időszaki lapoknál a szerző után, tehát 
másodsorban helyt állni tartozik mindazért, ami 
lapjában, folyóiratában megjelent. L. még Sajtó
jog és Kiadói ügylet. 

Szerkezet, szerkesztés, egy egésznek egyes 
részekből való összeállítása; a nyelvtanban az 
egyes beszédrészek összeállítása, összeillesztése, 
mondattá való szerkesztése a nyelvtan és a logika 
szabályai alapján. 

Sz. alatt a kémiában az atomok elhelyeződését 
értjük a molekulán belül. Kifejezője a Sz.-i kép
let (L. Kémiai jelek és képletek). Hogy a Sz.-i 
képletet megszerkeszthessük, az atomokat bizo
nyos számú vegyértékkel kell felruháznunk. A 
Sz. megállapítására különböző módszerek állanak 
rendelkezésünkre, melyek közül legbiztosabb az 
illető anyag szintézise. Használatosak különböző 
optikai módszerek is. 

Szerkezeti anyagok (az építésben) azok, melyek 
műszaki igénybevételre (terhelésre) alkalmasak. 
Ilyenek a kő, vas, fa, stb. 

Szerkezeti képletek, 1. Kémiai jelek és kép
letek. 

Szerkezeti magasság, hidaknál a pályasziii 
és a szerkezet alsó éle közötti magasságkülönb
ség. A rendelkezésre álló Sz.-tól lényegesen függ 
a választandó hídszerkezet elrendezése. így felső 
pályás híd — melynél a tartószerkezet semmi
féle része sem emelkedik a pályaszín fölé — csak 
akkor létesíthető, ha az áthidalandó nyíláshoz
viszonyítva nagy a Sz. Ha pedig a Sz. a nyílás-

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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lioz viszonyítva kicsiny, akkor siilyesztett v. alsó 
vályús hídszerkezetet kell építeni. 

Szerkezeti talpkő, vashidak sarui alatt alkal
mazott nagyobb szilárdságú faragott kő, mely a 
sarura háramló terhelést megfelelően elosztva 
adja tovább. (L. Hídfő, Hídpillér). 

Szerkezeti víz (konstituciós víz). Míg a kris
tályvíz (1. o.) már alacsonyabb hőn (110—120°-on) 
eltávozik, addig a szerkezeti víz a vegyületekből 
csak erős vörös v. fehér izzáson távolitható el. 
A Sz. a vegyületekben Mdroxil (OH) alakjában ké
miailag van megkötve; a hidroxilgyök majd a fé
mes alkatrészhez (bázisos sók), majd pedig a nem 
fémes alkatrészhez van kötve (savanyú sók). A Sz. 
;tz ásványvilágban igen nagy szerepet játszik és 
pedig különösen a karbonátok és szilikátok cso
portjában. Bázisos só pl. a malachit Cu C03. Cu 
(OH)2, mely bázisos rézkarbonát; savanyú só a 
-dioptas, melynek szerkezete 

—OH 
SiZgH 

- S - C u 
tehát savanyú rézszilikát. 

Szerkocsi, a gőzmozdonyhoz szorosan kapcsolt 
két, három- vagy négy-, újabban Amerikában már 
hattengelyű, kocsi, amelyen az üzemhez szükséges 
tüzelőanyag- és vízkészletet vastartányokban el
helyezik. A víztartány rendszerint 12 ms víz be
fogadására alkalmas, de az újabbfajta gyorsvonata 
mozdonyok szerkocsijain 23 m3-es és újabban kül
földön 30 in'-es viztartányok vannak. A széntar-
tányon rendszerint 7—91. szenet lehet elhelyezni. 
Különleges üzemi okokból a gőzmozdony egy faj
tája, a szertartányos mozdony, szerkocsi nélkül 
közlekedik. Ebben az esetben a szén- és víztartányt 
magára a gőzmozdonyra helyezik. — A tűzoltóság 
szerszám, létra, mentőkészülék és ember szállí
tására berendezett kocsijai is Sz.-k. 

Szerkő (állat), a Hydrochelidon nembe sorozott 
halászkák népies neve. L. Halászka. 

Szerkönyv (szertartásos könyv), 1. Rituálé. 
Szernye, ma már legnagyobb részében lecsa

polt, ezelőtt kiterjedt mocsár Bereg vm.-ben Bereg
szásztól É-ra. A Tisza és a Latorca törmelókkúpja 
zárja be ezt a nehéz és bizonytalan lefolyású terü
letet, s a mocsárvíz rendetlen medrekbon (Fekete
víz) Gáton alul a Vérkével egyesülve a Csavodába, 
s innen a Latorcába szivárog. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szernye, kisk. Bereg vm. mezőkaszonyi j.-ban, 
<i9io) 1257 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szerológia (serologia), a vérsavó tulajdonsá
gaival, s különösen a baktériumokra speciális 
hatással levő szérumokkal foglalkozó tudomány. 
L. Immunitás, Szerűm, Szérundiagnosztika. 

Szeröv, 1. Alexander Nikolajevics, orosz zene
szerző, szül. 1820 jan. 23. Szt.-Pótervárt, megh. 
u. o. 1871 febr. 1. Mint zenész, autodidakta volt. 
Wagnert ő propagálta elsőnek Oroszországban. 
1863-ban került színre Szt.-Pótervárt Judith c. 
-operája. Még nagyobb sikert aratott második műve 
Éogneda (1866). Sz. írt még egyházi korálinüve-
ket is és zenét a Nero c. drámához. 

2. Sz., Valentin, orosz festő, szül. Szent-Péter
várt 1865 jan. 7., megh. Moszkvában 1911 dec. 
22. Képmásai közül említendők: II. Miklós, II. 

Péter cárok, Riinszkij-Korzákov, Szaljapin stb. 
arcképei. Oroszos tájképeket és állatképeket is 
festett. 

Szerpap, 1. Alszerpap. 
Szerpent (Serpent), középkori hangszer, mely 

a cinkek családjába tartozik. 1590-ben találta fel 
Guillaume apát. A Sz. csövo 
kigyószerűen hajlított (1. az áb
rát). Fából készült, de bőrrel 
vonták be. Megfúvására a kür
töknél alkalmazott tölcsérszerű 
fúvókát használták.Kilenc hang
nyílásával két oktávát fogott át: 

Durva, nyers hangja miatt már Szerpent. 
a múlt század elején mellőzték, 
helyette előbb az oíikleidot (1. o.), ma a basszus
tubát használják. 

Szerpentin (ásv. és kOzet), vagy ofit, kiyyókö; 
magnéziumhidroszilikát H4Mg3tíi2Of, de a Mg he
lyett vasat is tartalmaz (13%-ig), sőt néha kevés 
aluminium, szénsav, bitumen és nikkel is van jelen. 
A víz csak erős izzásra távozik el. Vaskos töme
gekben terem, törése kagylós, szilánkos, linóm 
szemű vagy egyenetlen; a mikroszkóp alatt rostos 
vagy leveles szövete van, ami szabadszemmel 
csak igen ritkán ismerhető fel. Valószínűleg rom-
bosan kristályosodik. A nagyobb Sz.-kristályok 
mindi g pszeudomorf ózák más ásványok után. Lágy 
és kevéssé rideg, színe leginkább zöld, ritkábban 
sárga, szürke, vörös, barna; igen gyakran íoltos-
eres, mint a kigyó háta; innen ered Pliniusnálaz 
ophites (ophis a. in. kigyó) és Agiieolánál a ser-
pentaria (szorpens a. m. kigyó) név. Alig fénylő 
vagy fénytelen, áttetsző vagy át nem látszó. A 
lángban fehérre ég és épen csak az élein olvad 
meg; por alakban a sósav és még inkább a kén
sav teljesen oldják. A Sz. mindig másodlagos ere
detű ; leginkább olivinból keletkezett; legszebbek 
a norvég (Snarum) pszeudomorfózák. Gyakran a 
piroxén és amübol is Sz.-né alakulnak át. Több
nyire fel lehet még ismerni az eredeti ásványt, 
mert az átalakulás repedések mentén halad előre, 
amit különösen az olivin mállásánál lehet jól 
látni (hálós szerkezet); itt a magnézium részben 
karbonát alakban eltávozik, míg a vas magnotitet 
vagy limonitot szolgáltat. Egész hegyek (olivin-, 
piroxén-, amílbolkőzetek) alakulhatnak át így; 
mivel ezek a kőzetek majd eruptív származásúak, 
majd pedig kristályos palák, a Sz.-közetek majd 
tömzs-, majd telér- vagy tolepformában lépnek 
fel ós részben az eredeti ásványokkal, részben pe
dig egyéb mállási termékekkel vannak elegyedve. 
A Sz. fajtái: 

1. Nemes Sz., különféle szép sárga és zöld 
színű, áttetsző, sima-kagylós fénylő törési lappal 
gyakran a szemcsés mészkőbe benőve (ofi/calcit),; 
amidőn az olivin átalakulása révén keletkezett. 
Szép olivin után való pszeudomorfózák találhatók: 
Snarumban Norvégiában, az Ural több pontján és 
New-York-államban. Nemes Sz .-félék még: a 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 





SZERSZÁMOK. 

2. ábra. Tolómérce. 

1. ábra. Karcolótü. 

16. ábra. Reszelő. 

13.—lő. ábra. Marók. 

9. ábra. Tolerancia kaliber tengelyre. 

8. ábra. Csöfogó. 

12. ábra. Csavarvágó. 

7. ábra. Sikattyú. 

10. ábra. Tolerancia kaliber csap ágy furatra. 

3 . - 5 . ábra. Lyuk- és tapintó-körzők. 

6. ábra. Satu. 

11. ábra. Metsző szögek. 
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Williamsit, lelőhelye Texas Pennsylvaniában, a 
Bowenit Rhode Islandból, a retinalit Grenville-
Töl, Kanadában, végül az újzeelandi punamukőnek 
ú. n. tangiwai-inódosulata. A pikrolit nagyon 
hasonlít a nemes Sz.-hez, de épen csak az élein át
tetsző ; a közönséges Sz.-ben ereket, kérgeket alkot. 
Sz. fordul elő nagy tömegben két ponton: Dobsinán 
és Borostyánkőn, hol különféle dísztárgyakat ké
szítenek belőle. 

2. Közönséges Sz. sötét, komor színű, át nem 
látszó, fénytelen, többnyire szennyezett; nagy 
tömzsöket, teléreket, telepeket alkot. Előfordul a 
Fruska Gorában és az Alduna mentén, Tiszafa, 
Plavisevica határában. Ide tartozik: a Schweize-
rit zöldessárga, viaszfényű, zsíros tapintató tö
mött Sz., lelőhelye Vaskő, Krassó-Szürény vm.-
ben és Zermatt; a Vorhauserit, lelőhelye : Mon-
zoni; a hidrofit Tabergröl Svédországban; a Jen-
kinsit New York államból. 

3. Rostos Sz.; ide tartozik a krizotil (chryso-
til) v. Sz.-aszbeszt, párhuzamos-rostos szerkezet
tel ; a rostok lágyak és hajlékonyak; rendesen 
ereket, fészkeket tölt ki, a rostok az erek falára 
.merőlegesen állanak. Különféle zöld színű, sely
mes vagy zsírosfényű, néha fémes csillogással ; 
.áttetsző. Előfordul mindenhol a közönséges Sz.-

/ ben : Zöblitz, Reichenstein Sziléziában, Baltimore 
(ú. n. baUimorit), Tirol. A krizotilhoz sorozandó a 
-metaxit, linóm szálas, de a rostok nem pár
huzamosak, hanem nyalábosak és szögletes
szemcsés halmazokat alkotnak; merevek. Lelő
helye Schwarzenberg Szászországban, a szemcsés 
mészkőben, Reichenstein Sziléziában. Rostos Sz. 
még a zillertali és norvégiai ú. n. hegyibőr 
.(Bergleder) is. 

4. Leveles Sz. v. antigorit igen vékony palás, 
némileg a kloritokra emlékeztet. Feketés zöld, 
Áteső fényben hagymazöld, helyenként barna fol
tos, kissé fénylő, átlátszó, áttetsző. Kevés alu-
miniumot tartalmaz. Lelőhelye: az Antigorio-
völgy Piemontban, Sterzing Tirolban, Villa Rota a 
Po mellett. Ide tartozik még a marmolit, világos 
sárga, szürke v. zöld, gyöngyházfényű, áttetsző; 
lelőhelye Hoboken New-Yerseyben, Kraubat Sti-
-riában. A termo f Ilit talkszerű, gyöngyházfényű, 
barnásszürke pikkelyekben Hoponsou mei.ett 
Finnországban fordul elő. A nemafillit szürkés
zöld, rostos lemezei a Wildkreuzjoclii dolomitban 
Tirolban találhatók. 

A nemes Sz.-ből kozmetikai cikkek és archi
tektonikái ornamentális müvek készülnek; a kö
zönséges Sz. vázák, gyertyatartók, tányérok és 
más esztergályozott cikkek nyersanyaga gyanánt 
szolgál; a gyártás központjai: Zöblitz Szászor
szágban és Epinal Franciaországban. Mint tűz
álló anyagból a Sz.-ből kályhák és tűzhelyek is 
készüín k. A Sz.-aszbeszt tömítő anyag és a tűz
álló keztyük nyersanyaga. 

Szerpentinmár vány, szerpentin-breccsia, mely
nek kötőanyaga márvány. Különösen Görögország
ban bányásszák és épp úgy dolgozzák fel, mint 
a márványt. 

Szerpentintánc, Fuller Loi'e táncmüvésznő 
által fölelevenített tánc, amely már a régi pom-
peji-i festményeken is szerepei; hosszú és bő, sok 
Táncú ruhában járja a táncosnő, aki kígyószerü 

lltíui Xagy Lexikona XVII. köt. 

mozdulataival, a ruha ráncainak hullámvonalai
val harmonikusan fejt ki hatást, amelyet a külön
böző színű villamos fénysugarak ritmikus vetí
tése is fokoz. 

Szerpuhov, város Moszkva orosz kormányzó
ságban, a Nara és Oka torkolata közelében, (1912) 
31,500 lak., jelentékeny gabona-, kender- és fa-
kereskedéssel, posztó- és papírgyártással, folyami 
kikötővel. 

Szerpulit, szénsavas meszet elválasztó gyűrűs 
férgek (szerpulák) alkotta mészkő. Helyenként 
különösen a jura-szisztémában lép fel nagyobb 
mennyiségben. 

Szerradella (nOv.), 1. Ornithopus. 
Szerszám (1. a képmellékletet), az az eszköz, 

mellyel valami ipari munkát végezhetünk. A Sz. 
mozgatása akár kézzel történhetik, akár gépbe 
befogva működhetik. A Sz.-ok alakja igen sokféle 
a különböző iparágak szerint. A hivatalos életben 
az iparnak mintegy kétszáz faját különböztetjük 
meg. Nem beszélve a mezőgazdaságról, mely maga 
is igen sok Sz.-ot használ (pl. ásó, kapa, kasza, sarló 
stb.). Egy-egy iparágban, mint pl. a lakatos-, kő
műves-, asztalos-, fonó-és szövőiparban, nyomda
iparban stb. mindenütt a végzendő munkához ala
kított különleges alakú Sz.-ok egész sorát talál
juk. Egy-egy iparág egyes különleges alágakra 
oszlik, pl. a lakatosmester lehet épületlakatos, bá
dogos, gáz- és vízvezetékszerelő, géplakatos, gép
szerelő, forrasztó és hegesztő stb. A szabómester 
féríl- és nőiruhakészítőmester, kötőmester, hímző, 
azsurozó stb. mesterséget is folytathat. Minden 
ilyen aliparágnak megvan a maga Sz.-sorozata. 
Ezeket itt ismertetni szinte lehetetlen, ízelítőt 
nyújt e tekintetben Frecskay Jánosnak a Mes
terségek szótára című könyve. 

A legtöbb embernek van otthon néhány szöge 
és kalapácsa, néhány csavarja és srófhuzója, fű
része, baltája, dugóhúzója. Feleségének varró
eszközei, konyhafelszerelései stb. Ezek tulajdon
képen Sz.-ok, a mindennapi élet tevékenységének 
Sz.-ai. Az egyes iparok Sz.-ainak száma igen nagy. 
Fölsorolni őket nem igen lehet, azonban a tech
nológia szempontjából bizonyos munkaterekre 
csoportosíthatók. A legtöbb Sz. ugyanis vagy 
előrajzolásra vagy mérésre, vagy mint tárgy
tartó befogásra, végül a tulajdonképeni munkára, 
metszésre, szúrásra, vágásra, öntésre, sütésre stb. 
szolgál. Ide tartoznak még a raktározó Sz.-ok. 

A szövetet, mielőtt a ruhát kiszabnák, előraj
zolják, ehhez kréta kell. A bőrt a cipész elő
rajzolja. A vastárgyak megmunkálásánál is a 
tárgy végleges méreteit a nyersöntésen kirajzolják. 
Ez történhetik úgy, hogy az öntést bekrétázzák 
és a darab végleges méreteit belekarcolják az ön
tésbe, vagy pedig tehetik más módon is. Gépgyá
rakban mindig találunk egy síkra gyalult asztalt, 
a különböző karcoló tűkkel fölszerelve (1.1. ábra). 
Az előrajzoláshoz a különböző iparban a vonalzót, 
háromszögeket, körzőt stb. használják. Az építé
szetben ideszámítható a libella és függőón segít
sége is. 

A mérő Sz.-ok szintén eltérhetnek iparágan
ként. Az általánosan elfogadott mértékegység 
a méterrendszeren alapul (1. Méterrendszer.) 
Hosszmértékül a méterrudat, a méterszalagot, a 

se 
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mikrométert stb. használják. Találunk azonban 
a vasiparban angol hüvelykes méretű csavarokat, 
az asztalosiparban bécsi hüvelyk vastagságú desz
kákat, a szabóiparban bizonyos számozású pamut
fonalat, ahol a számozás azt jelenti, hogy egy 
angol font (453 gramm) fonál hány matring hosszú
ságú. (1 matring = 840 yard = 768 m.). Talá
lunk kivételesen szándékosan hamisított mérő
léceket is. A vasöntésben pl. a mintaasztalosok 
Schwinde Mass-al jelzett 101 cm. hosszú méter-
rudat használnak. Ezzel építik ki az öntendő vas 
homokformáinak elkészítéséhez szükséges fainin-
tákat, tekintettel arra, hogy a kiöntött folyékony 
vas a lehűlés folytán 1%-kal összehúzódik. A gép
iparban a méter- és az angol hüvelykrendszerű 
tolómércével dolgoznak (1. 2. ábra). Segítségül 
különböző mérő körzőket használnak (1. 3., 5. 
ábra). 

Speciális egyetlen méretet feltüntető mérőesz
közöket is használunk. Például a gépépítő iparban 
más ember állítja elő a gépek tengelyét ós más a 
tengelyt tartó csapagyat. É két tárgynak azonban 
oly pontos méretre kell készülnie, hogy a tengely 
beleférjen a csapágyba, azonban abban semmiféle 
kopogás ne legyen észlelhető. Ezt azáltal érik el, 
hogy a tengelyt például úgy esztergálják és kö
szörülik meg, hogy átmérője 79-95 és 80 mm. 
közé essék. A csapágy furatát pedig olykép eszter
gálják ki, hogy mérete 80 és 8005 mm. közé essék. 
A munkás e finomságot nem mórheti le tolómér
cével, azonban pontos munkával elérheti a ten
gelynek azt a méretét, amely a 9. ábrán látható 
kaliber 79-95 mm-es nyílásába nem megy be, a 
80 mm-es nyílásba pedig belemegy, hasonló 
tolaranciával készülnek a csapágy kaliberei 
(10. ábra). 

A területek és térfogatok mértékegysége ren
desen a méterrendszer derivátja. Találunk azon
ban ettől eltérő mértékegységet is. Mint például 
a telket négyszögölben, a cipőfelsőbőrt kvadrát 
angol lábban, a fát néha ölekben mérik stb. 

A súlynak az egysége a kg., az ókszerészipar 
mégis karátokkal mór (1 karát gyémánt 0'2 gr. 
súlyú). 

A befogó vagy tárgytartó Sz.-ok iparáganként 
mások és mások. Ide számitható az asztalosok 
által használt gyalupad (1. Gyalupad), a szabó
iparos szabóasztala, a himző kerete, a lakatos 
satuja (6. ábra) és sikattyúja (7. ábra), a vízve
zetékszerelő csőfogója (l. 8. ábra). A mészáros 
horga és tágabb értelemben véve a fogorvos és 
borbély támlásszéke. A gépiparban az egyes Sz.-
gépek legtöbbjén egy hornyokkal ellátott sík 
vaslap szolgál tárgyasztalul, amelyre a tárgyat 
különböző szögletvasak, csavarok stb. segítségé
vel erősítik meg. 

A tulajdonkópeni munkát végző Sz.-ok a lehető 
legkülönbözőbbek. Ilyen pl. a szabómester tűje, 
ollója, vasalója, a favágó baltája, a pók sütő
kemencéje, a borbély borotvája, a fonómester 
orsója, a fazekas korongja, a vasipar metsző- és 
egyéb Sz.-ai. A Sz.-ok egy része pl. a fonásban, 
fából, papirosból, szövetből stb. készül, legna
gyobb részük azonban vasból, illetőleg acélból 
készül. Acélbórkészülnek a vas- és fémipar által 
használatos kések is. A gyalu-, eszterga- és a 

többi késeknél mindig fontos az ú. n. metszőszög. 
Az a. szög, melyet a kés homlokfelülete a metszés 
menetirányával bezár (l. 11. ábra). Ennek a szög
nek a-nak kevesebbnek kell lenni, mint 90°. Lá
gyabb anyagokat hegyesebb késekkel forgácso
lunk, keményebb anyagoknál jobban megköze
lítjük a derekszöget. Ha a metszőszög nagyobb, 
mint derékszög, akkor nem metsző-, hanem ka
paró Sz.-mal van dolgunk. Ezek a metszöszögek 
feltalálhatók a fúrókon és dörzsárakon (1. Fúró), 
a marókon is (1. o.), a nyírókéseken és lyukasztó 
Sz.-kon. (1. Lyukasztás.) Komplikáltabb iSz.-okon 
is, mint a csavarmenetvágón (\.12.ábra), a kü
lönböző marókon(l. 13—15. ábra). Mintegy két év
tizede ötvözött, rendesen króm- és wolframtar
talmú Sz.-acélok, az ú. n. gyorsacélok jöttek for
galomba. Ezeknek jellemző sajátságuk, hogy élü
ket még abban az esetben is megtartják, ha a 
súrlódás következtében vörös izzóra fölmeleged
nek. Míg a közönséges acélkések metszősebessége 
legfeljebb 5—10 m. percenként, addig a gyors
acéllal 30—40 m. percenkénti sebességgel is dol
gozhatnak. Természetes, hogy e Sz.-ok alkalma
zása erösebb Sz.-gépek építéséhez vezetett (1. 
Szerszámgép). A gépszerelő kézi munkára töb
bek között kalapácsot és reszelőket is használ. 
A reszelők általában úgy készülnek, hogy egy 
acéllapba két irányban párhuzamos barázdákat 
verünk bele (1. 16. ábrán). A reszelő lehet üno-
mabb, vagy durvább, aszerint, amint több, vagy 
kevesebb fog esik 1 cm'-re. 

Külön Sz. szolgál a csiszolás, fényesítés, polí
rozás számára. A gépiparban erre a smirgliből 
vagy egyéb anyagból készült, rendesen műkövek 
használatosak. A smirgli- vagy korundköveket 
különböző ünomságú porokká őrlik. Ezeket osz
tályozva agyaggal összekötik és kiégetik. így 
készülnek a keramikus kötésű kövek. A porrá 
összetört kövek azonban összeköthetők más anyag
gal is, megkülönböztethetünk pl. cement- ós 
gummikötésű köveket. A kőanyag is néha mes
terséges, pl. a magas hőmérsékleten kvarcból, 
üvegporból és szénből előállított ú. n. karbo-
runduin kövek. Sz.-ok köszörülésére közönséges 
homokkövek is megfelelnek. Fák csiszolására a 
smirglipapirost szokás használni, ami finomra 
őrölt és papirosra enyvezett smirglipor. Kövek 
csiszolására a habkő használatos. Tükörüvegla
pok fazettázására a rouge név alatt használt 
finomra iszapolt vörösvasércpor. 

A raktározásra rendesen kisebb-nagyobb pol
cok, szekrények; ládák, kosarak, skatulyák stb. 
szolgálnak. Nehezebb tárgyaknál raktározó Sz.-ul 
tekintendők az egyes emelőszerkezetek is. h. 
Emelőgép, Emelömágnes. 

Szerszám-acél, rendesen 0-8—1-3% széntar
talmú acél. Kisebb széntartalmú anyagból készül
nek a lágyabb szerszámok, mint a lyukasztók 
(stanzák) és sajtópofák. A keményebb szerszámok, 
mint fűrészek, esavarmenetvágók és az eszterga
kések nagyobb széntartalmú acélból készülnek 
(1. Szerszám). Az a sebesség, amellyel egy esz
tergapadon v. gyalupadon a megmunkálandó tár
gyat a kés alatt elvonhatjuk, a késnek az ú. n. 
metszősebessége, közönséges Sz. esetén 5—6 mé
ter percenként. Ujabban elterjedtek az ú. n. gyors-
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SZERSZÁMGÉPEK. I. 

1. ábra. Hosszgyalugép. 

4. ábra. Egyetemes marógép. 

7. ábra. Revolver-esztergapad. 

2. ábra. Esztergapad. 

5. ábra. Horizontális fúró-marómű. 

8. ábra. A gyalugép munkája. 

3. ábra. Fúrógép. 

6. ábra.. Csavarmetszögép. 

9. ábra. Az esztergapad munkája. 







SZERSZÁMGÉPEK. II. 

11. ábra. Karusszelpad. 

14. ábra. Revolverpad munkája. 

16. ábra. Marógép munkája. 

15. ábra. Pfauter-féle logaskerék-marógép. 

20. ábra. A fűrészek munkája. 

17. ábra. Körfürész. 

12. ábra. Síkeszterga. 

10. ábra. Csavarmenetvágás. 

13. ábra. Rúdanyag-megmunkáló revolver-automata. 





SZERSZÁMGÉPEK. III. 

18. ábra. Kerekre köszörülő gép. 

13. útra. Húzó drótkaliber munkája. 

21. ábra. A hengerjárat hengereinek munkája. 

19. ábra. A nyírógép munkája. 

22. ábra. Húzópad. 

24. ábra. Kazánlemez-hajlítógép munkája. 

25. ábra. A bádoghajlítógép 
munkája. 





Szerszámblztosít&s 

eszterga-acélok, amelyek a közönséges acélnak 
wolframmal és krómmal való ötvözetei. Esetleg 
vanádium, niolybdén stb. is van bennük. Egy ily 
ötvözött acél wolfram- és krómtartalma az acél 
súlyának 1i„-éit is eléri. Természetes, hogy e ho
zadékanyagok drágasága miatt egy kilogramm 
gyorseszterga-acél kb. ugyanannyiba kerül, mint 
egy métermázsa közönséges acél. Manapság a drá
gaságra való tekintettel általában kisebb wolf
ram- és krómtartalmú acélokat használnak. Elő
nyük, hogy az esztergakés metszősebessége 30— 
Bő méter is lehet. 

Szerszámbiztosítás, 1. Biztosítás. (Géptörések 
biztosítása). 

Szerszámfa, nemcsak a szerszámok készíté
sére használt, de — az ópületfa kivételével — 
minden egyéb célra alkalmas műfa, helyesebben 
szerfa v. müszerfa. 

Szerszámgép (1. a 3 képmellékletet), a gépé
szetben azon munkagép általános elnevezése, 
amellyel vastárgyakat, fémanyagokat, fa-, kő-, 
agyag- stb. árúkat munkálnak meg. A megmun
kálás különböző módon történhet. Legelterjed
tebb közöttük talán az a munkamód, amikor a pl. 
megöntött vastárgyból forgácsokat veszünk le 
mindaddig, míg a tárgy valamely pontos méretű 
geometriai alakot el nem ér. Ez az ú. n. forgá
csolás, így működnek pl. a különböző gyalugépek, 
esztergapadok, fúrógépek, marógépek es a köszö-
rülőgópek. Ritkább az az eset, ha valamely dara
bot direkte kettévágunk. így dolgoznak pl. a nyíró-
gépek és ilyeneknek tekinthető a fűrészek egész 
sora is. A Sz.-ek egy harmadik csoportja az, 
amelyik a tárgyat olyan nagy erővel nyomja, 
húzza vagy hajlítja, hogy a tárgy a szerszámok 
különböző alakjának megfelelő alakra deformáló
dik, így működnek pl. a hengersorok, a drót
húzópad, továbbá a sajtók, a kalapácsok ós a 
hajlítógépek. Tágabb értelemben idetartoznak 
egyes iparágak bonyolultabb gépei is, mint pl. a 
fonó- és szövőgépek, a nyomdaipar bonyolult 
szedő- és nyomógépei. L. Fonás, Szövés, Gyors-
sajtó, Betűöntés. 

Forgácsoló Sz.-ek. Ezek egy részének lénye
ges alkatrésze egy pontosan megmunkált sik 
vaslap, az ú, n. tárgyasztal, amelyre a megmun
kálandó tárgyat ráfektetik és ráerősítik. Kis 
tárgyak megmunkálásánál ez a gépnek egy ol
dallapja, vagy konzola lehet. Ilyet látunk pl. az 
oszlopfurógépen (3. ábra M) és az egyetemes 
marógépen (4. ábra M). Nehezebb tárgyak befo
gadására alkalmas pl. az 1. ábrán látható hossz
gyalugép vízszintes irányban ide-oda járható 
tárgyasztala. Nehéz tárgyakat rendesen merev, 
el nem mozdítható talapzatra helyezünk, mint az 
ő. ábrán látható horizontál fúró marómű Jí-mel 
jelölt tárgyasztala. A tárgyasztalokon rende
sen fecskefarkalakú hornyok vannak bevágva 
avégett, hogy a tárgyat a tárgyasztalon megerő
síthessük. 

Más gépeken ezzel szemben, mint pl. az esz
tergapadokon, a csavarmenetvágó gépeken, a 
hengerköszörülő gépeken, ahol a tárgynak ren
desen forgási felületet adunk, ügy fogjuk meg a 
tárgyat, hogy a henger alap-, ill. fedőlapját 
két csúcs közé szorítjuk, vagy valamely befogó-
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szerkezettel fogjuk meg. Ilyet látunk pl. a 2. és 
9. ábrán megrajzolt esztergapadon, ahol a tár
gyat a d és d orsó- és szegnyeregcsúcsok közé 
togjuk be. Ilyen a 6. ábrán feltüntetett csavar
vágógép etetőszerkezete is. Ennek orsója ugyanis 
át van lyukasztva úgy, hogy egész vasrudakat 
lehet belehelyezni. Az orsó jobb oldalán pedig 
egy beszorító pofákkal ellátott zárófej fogja meg 
a rudat, amelynek kiálló végét megmunkálják 
és levágják. E befogó pofa nyitható egy kózikar 
segítségével. 

A tárgyak forgácsolását egy vagy több szer
szám végzi. Ez lehet egyszerű késalak, mint a 
gyalugépeken és esztergapadon. Lehet forgó fúró
alak. Komplikáltabb munkáknál rendesen több
fogú forgásfelületü alakot ú. n. marót forgatunk. 
Sík lapok, hengerfelületek köszörülésénél a kü
lönböző köszörüköveket. A kést rendesen mere
ven és ellenállóan befogják a gépbe ós a tárgy
hoz szorítva a tárgyhoz képest elmozdítják, vagy 
elforgatják. Ez által a tárgyról forgácsokat vesz 
le és a tárgyat bizonyos mértani felületalakra 
hozza. A szerszám és tárgy a különböző gépeken 
más és más mozgást végezhet. 

A hosszgyalugépeken pl. a tárgyasztal ide-oda' 
jáfó főmozgást végez, míg a szerszám minden 
egyes löket végén egy kicsiny, a forgás vastag
ságának megfelelő mellékmozgást végez (1. 8. 
ábra). Aszerint, hogy ez a mellókmozgás mily 
irányú, vízszintes vagy függőleges, ritkábban 
ferde síkot gyalulhatunk. A kisebb tárgyakat gya
luló ü. n. shaping gépeken a gyalukes végzi az 
ide-oda járó főmozgást. A mellékmozgást ellen
ben vagy a tárgy, vagy a szerszám végzi. A fa
ipari gyalugépeken a szerszám forgó főmozgást 
végez, mialatt a deszka mellékmozgást végez. A 
nehéz tárgyakat megmunkáló veremgyalugépen 
a tárgy nyugodtan marad és úgy a fő-, mint a 
mellékmozgást a szerszám végzi. L. Gyalugép. 

Az esztergálás rendesen úgy történik, hogy a 
befogott tárgyat forgatják, míg a gyalukéshez 
hasonló szerszám a tengellyel párhuzamos irány
ban végez lassú állandó mellékmozgást (9. ábra). 
Ezáltal körhengerfelületet kapunk. Kúpot is esz
tergálhatunk abban az esetben, ha a kést ferde 
egyenesen vezetjük. Tetszőleges forgási profilt, 
ha profilra alakított késsel dolgozunk, vagy azt a 
profilnak megfelelő görbe vonal mentén vezetjük. 
Ledarabolni is lehet esztergapadon. Ehhez nem 
kell más, csak hogy a kést a tengelyre merőleges 
vízszintes irányban vezessük. Ilyen módon akár 
koekát is esztergálhatunk. 

Nagy tárgyak, mint pl. lendltőkerekek eszter-
gálására a sik esztergát szokás használni (12. 
ábra). Ebbe a tárgyat függőleges síkban fogjuk 
be. Újabban elterjedtek helyettük a vízszintesen 
forgó asztallal ellátott ú. n. karusszel-padok, 
melynek tárgyasztala forog (1. a 11. ábrán). 

Ritkább az az eset, mikor valamely testet nem 
egészen forgásfelület alakjára akarunk hozni. A 
szövőipari gépeken találunk pl. elliptikus fogas
kerekeket. Ez egy elmozgatható befogó szerke
zettel szintén esztergálható. 

A pontos profilú marólsat szokás úgy készíteni, 
hogy a szerszám elhelyező szögei megmaradjanak 
ós a szerszám alakja az O—A irányban való kö-

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő 1 SB* 



Szerszámgép — 564 — Szor"3zámsrép 

szörülés után is pontos maradjon (16. ábra). Ezt 
akkép érik el, hogy a marót aláesztergálják, ami 
azáltal történik, hogy a maró esztergálásakor a 
kés a mellékmozgásán kívül az «e» bemélyedés
nek megfelelően előre és hátra is mozog. 

Abban az esetben, ha valamely kés közönséges 
esztergáláakor gyorsabb mellékmozgást végez, 
úgy hogy az alatt az idő alatt, amíg a tárgy egyet 
fordul, a saját szélességénél jóval nagyobb x mm. 
utat tesz meg, akkor egy x mm. menetmagas
ságú csavart vágunk (10. ábra). A gép szerszám
tartó számját a Gs vezetőcsavar viszi előre (1. 2. 
ábra) azáltal, hogy benne egy megfelelő csavar
anya van. Ha e V vezetőcsavarnak S a menet
magassága, akkor e vezetőcsavarnak az alatt az 
idő alatt, amíg a tárgy egyet fordul, -^ fordula
tot kell tennie ahhoz, hogy x mm. magasságú 
csavarmenetet kapjunk. Ezt a gép baloldalán (1. 
ü. ábra) feltüntetett W kicserélhető váltókere
kek helyes feltűzése által érhetjük el. Ezek átté
tele ugyanis a fogaskerekek fogszámának arányá
tól függ. Ha pl. 10 menetet akarunk vágni egy 
angol hüvelyken, egy oly gépen, melynek vezető-
orsója Vs angol hüvelykmenetmagasságú, akkor 
a tárgy és vezórorsótengelye közé s/10-ed áttételt 
kell tenni; pl. a°/B0 és 8<)/60 fogszámú fokaskere-
keket, amelyek */, áttételt adnak. 

Előfordul, hogy egyes tömegcikkek esztergálá-
sához több kés szükséges, így a 14. ábrán lát
ható T csapon az A, B ós G részek különböző 
dt, d, ós d3 átmérőre esztergálandók, a B részen 
csavarmenet is vágandó, végül az egész T tárgy 
leszúrandó. E müveleteknek vagy más és más 
késekkel, vagy pedig más és más beállítással kell 
törtónniök. E tárgyak tömegesen nem igen állít
hatók elő egy esztergapadon, mert a szerszámot 
folyton cserélni kellene. Ilyen esetekben előnyö
sen használhatók az ú. n. revolverpadok (7. és 
13. ábra). Ezeken a szerszámok egy része a 
szerszámtartó számon van befogva, míg a többi 
szerszám a szegnyeregcsúcs helyén álló R revol
verfejbe. A tárgy, pl. vasrúd, befogása a 6'. ábrán 
feltüntetett csavarmetszőgéphez hasonlóan törté
nik. A szerszámok közül egyszerre rendesen csak 
egy működik, azonban mindig más ós más asze
rint, amint a revolverfej elfordul. A 14. ábrán 
rajzolt esetben pl. a revolverfejbe van fogva az 
A, B és G hengerfelületek pontos méreteire be
állított kés, valamint csavarmenetet vágó K ka
liber. Minden egyes szerszámot úgy hozhatunk 
működésbe, hogy a revolverfejet megfelelő hely
zetbe forgatjuk ós tengely irányában a tárgy felé 
toljuk. Azután a revolverfejet működésen kívül 
helyezve, az Sz. 5 leszúrókóst radiálisán a tengely 
felé szorítjuk. Amint a tárgy leesett, a vasrudat 
befogó pofákat szét kell nyitni és a vasrudat az 
új tárgynak megfelelő méretre előre kell tolni és 
újra befogni. E mozdulatokat, nevezetesen a re
volverfej mozgatását, a szerszám és a befogópofa 
mozgatását rendesen egy munkás végzi. Azonban 
elkészíthetik e tömeggyártó gépeket úgy is, hogy 
egész automatikusak legyenek. Ilyen gépekből 
10—12 is eljár egy műhelyben egyetlen munkás 
vezetése alatt. Ezek a leggyorsabb tömeggyártó
gépek, az ú. n. revolverautomaták (13. ábra). 

A fúrógépeken a tárgy rendesen mereven állva 
marad, úgy a forgófőmozgást, mint a rendesen 
veriikális, esetleg horizontális, vagy ferde mel
lékmozgást a szerszám végzi (3. ábra). A gépek 
különböző szerkezeteit mutatja a Fúrógép címszó. 

Közönséges síkok, gyalulás helyett, marógépen 
is előállíthatók. Egy hengerköpeny formájú sok-
élü szerszámnak, a marónak állandó forgófőmoz
gást adunk, miközben a tárgy lassan előrehalad 
(16. ábra). A marógép legelterjedtebb típusa az 
egyetemes marógép (4. ábra). Használatosak 
azonban a marógépek különböző egyéb formái is, 
amelyeket a Marógép címszó alatt tárgyaltunk. 
Marógépen készülnek pl. a tengelyek ékhornyai, 
a tárgyasztalok fecskefarkalakú vezetékei, a spi
rálfúrók csavarmenetszerü hornyai, a fogaskere
kűk fogazata és az asztalosiparban a különböző 
beeresztések. A marógépen a tárgyat v. a tárgy
asztalra erősítik, vagy pedig az osztófej (0) és 
szegnyereg közötti csúcsok közé illesztik. Az 
osztófej segítségével a tárgy 1/n fordulattal pon
tosan elfordítható. Ezáltal pl. módunkban van egy 
n fogú fogaskereket marni. Ezt ugyanis abban az 
esetben, ha egy foga elkészült, pontosan egy fog-
nyi távolságra el lehet forgatni. A fogaskerék
gyártásnak egy manapság igen elterjedt módja 
az ú. n. legördítés elvén dolgozik. Ilyen a 15. áb
rán látható fogaskerékmarógóp. Ennél a tárgy 
állandóan forog, a szerszám az ú. n. csigamaró 
forgófőmozgást és lefelé haladó mellékmozgást 
végzi. 

Az összes szerszámok általában edzett acélból 
készülnek. Helyes méretre kikovácsolva, vagy a 
gondosabb méretű marókat kiesztergálva a szer
számok edzés után a köszörülőgépekre kerülnek 
A köszörűkő lehet homokkő (17. ábra), haszná
latosabbak azonban a természetes vagy mester
séges smirglikövek, a karborundiun kövek stb. A 
gépiparban szokásos a tengelyek pontos méretre 
való kiköszörttlése, a hengerfuratok kiköszörü-
lése, a Sz.-ek egyenes vezetékeinek kiköszörülése. 
Ez pl. a 18. ábrán feltüntetett hengerköszörülő-
gépen történhetik, ahol a kő igen gyors forgó fő-
mozgást és a Cj és C, csúcsok közé fogott tárgy 
forgó mellékmozgást és tengelyirányú egyenes
vonalú előretolást kap. 

A forgácsoló Sz.-ek a vas- és fémiparban a leg
elterjedtebbek, de használatosak a kövek, fák 
stb. feldolgozásánál is. 

Szétdaraboló Sz.-ek. A gépek egyik típusa, az 
ú. n. nyírógépek. Ezek szerszáma a 19. ábrán jel
zett módon fogja meg a tárgyat ós azt pl. a füg
gőleges irányban keresztülvágja. így működnek 
a különböző ollók, a lyukasztógépek (stanzák). 
Ezek rendesen nagy erőt kivánó Sz.-ek, melyek
nél azonban csak egy mozgás van. A tárgy ren
desen mereven fekve marad. 

Ide sorozhatok, habár tulajdonképen forgácso
kat is szednek, a különböző fűrészek is. Ezek sok 
fogú, ide-oda mozgó szerszámok, amelyek egy ön
működő, vagy kényszermellékmozgást végeznek 
(19. ábra). Gyakoriak a körfűrészek is, ahol a 
szerszám egy rendesen fogazattal ellátott forgó 
acél- vagy kivételesen vastárcsa, a tárgy pedig a 
szerszámhoz közeledik (17. ábra). Legelterjed
tebbek a fűrészek a faiparban, azonban találko-
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zunk velük a vasiparban és fémiparban is. A kő-
iparban rendesen nedvesen fűrészelnek és a ke
ménykövek átffirészelésére olyan fűrészt is hasz
nálnak, amelynek vaspengéjébe gyémántszemcsék 
vannak beletéve. 

Nem forgácsolás útján alakító Sz.-ek. Ide 
azok az erős munkát kivánó gépek tartoznak, 
amelyek szerszámai akkora erővel nyomják össze, 
vagy húzzák, hajlítják a rendesen vörös izzó 
állapotba hozott képlékeny vasanyagot v. egyéb 
anyagot, hogy az a rugalmassági határon felül vé
tetik igénybe és a szerszám alakjának megfelelő 
alakváltozást szenved. Ilyen pl. a kiöntött vasin-
gotot először feldolgozó hengerjárat is, melynek 
működését a 21. ábra jelöli. Két vashenger A és 
B mechanikai úton ellenkező irányú forgásba 
jön. Súrlódás következtéién az eléje tolt tárgyat 
behúzza és a hengerek között átvonszolva, kisebb, 
a hengerek közének megfelelő méretre nyomja.. 
Ez a keresztmetszet, a hengernek ú. n. kalibere 
nem lehet sokkal kisebb, mint a tárgy eredeti mé
rete volt. Azonban a tárgyat a kaliberek egész 
során vezethetjük keresztül, amelyeknek mind 
fokozatosan kisebb és kisebb mérete van. így ké
szülnek a körülbelül 120—1-50 m. hosszú 30X30 
cm. keresztmetszetű ú. n. blokkokból, vagy ingó
tokból a különböző hengerelt vasárúk, mint pl. 
a gerendák, szögvasak, tengelyanyagok, rudak, 
sínek, lemezek (1. Hengermű). 

Az 5 mm.-nél vékonyabb drótokat hidegen húz
zák kaliberen át. A húzópadot a 22. ábra mutatja. 
Az edzett acélkaliber a 23. ábrán látható. Ter
mészetes, hogy a drótot csak egy legalább 0'9 d 
átmérőjű kaliberen át húzhatjuk, úgyhogy egy 
vékonyabb drót húzásához a kaliberek egész sora 
szükséges. Az izzólámpa fémszáldrótok húzásá
hoz gyémántkaliberek használatosak. 

A különböző anyagok megmunkálásánál igen el
terjedt az egyes sajtók vagy prések használata is 
(I. Sajtó). A darabot nagy erővel összenyomják. 
Nagy vas- és fémtárgyak nyomása vörösizzóme
legen történik. Lágyabb anyagot, mint pl. a tég
lát, briketteket, hidegen sajtolnak. A sajtolás tör
ténhetik formákban is, mikor is a szerszámba a 
kiverendő alakot bemarják, mint pl. a pénzverés
nél. A sajtó lehet kézihajtású. Rendesen azonban 
transzmisszió hajtja, a nagyobbakat pedig külön 
gőzgép, vagy hidraulikus erő. 

Nem lassú nyomással, hanem ütésekkel dol
goznak a különböző kalapácsok, melyeket a Ka
lapács címszónál ismertetünk. 

A hajlítás igénybevételét adják a különböző 
hajlítógépek. Ilyen pl. a kazánlemezt hajlító hen
gersor is (24. ábra), melynél a lemez kétoldalt 
.4-nál és .B-nél alá van támasztva, középen pe
dig C-nél nyomásnak vetik alá. így működnek 
a bádogosipar hajlítógépei is. Ilyenek működését 
mutatja a 25. ábra, melynél a JS és G által befo
gott lemez szélét egy D szerszám oldalt hajlítja. 

A Sz.-ek közös vonásai. A tárgytartó asztalt 
ós a szerszámbefogó szerkezetet a munkamódnak 
megfelelő mozgásban vezeti és pontosan a meg
teendő úton tartja a gépnek elég erősen megszer
kesztett állványzata. (Az ábrák legtöbbjén .4.-val 
jelölve.) A vezetés vagy egyenesbe vezetéken 
(B és C a 8. ábrán), vagy körvezetéken történik 
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(1. M a 15. ábrán). Egyes esetekben a körvezeték 
középpontján át még más irányú elforgatással 
állítható mozgás is adódik át, amit rendesen lírá
nak neveznek. {L. a 15. ábrán). 

Gyalugépeknél, esztergáknál a szerszám a. 
szerszámtartó szánon mozog. Pl. a 8. ábrán lát
ható gyalugépen a szerszámtartó szán a V szup
portcsavar segélyével, a vízszintes irányban el
járhat. Az egész szerszámtartó járom emelked-
hetik vagy sülyedhet aszerint, amint a F, és V2 
csavarok szabályozzák. Hasonló képet látunk az 
esztergapadon és a többi gépen is. A szerszámok 
pontosan kézzel is beállíthatók. Erre rendesen a 
szupportcsavarok szolgálnak. 

A forgóalkatrészek gondosan készített csap
ágyakba vannak beleköszörülve. A fő- és mellék
mozgást rendesen fogaskerék-áttételek kötik össze. 
Az áttételek között rendesen találunk egy vagy 
több váltókerék-áttételt is, ahol a fő- és mellék
mozgás sebessége közötti arány megváltoztat
ható. Példa erre az esztergapadon a csavarmenet-
vágásnál ismertetett W váltókerékrendszer (1. 
2. ábra). 

A kisebb gépek kézi hajtásúak. Az egész nagy 
sajtók, kalapácsok, hengerek, ollók, közvetlen 
gőzgép, vagy hidraulikus erő, vagy egyéb haj
tásúak. Legelterjedtebb azonban az a megoldás, 
amikor a gép főtengelyét, a gép orsóját transz
misszió hajtja. A gépek erre szolgáló közös alkat
része az orsószék (1. S a 2. ábrán). A gép főten
gelyén rendesen egy több lópcsőzettel biró ú. n. 
lépcsős szijdob van. Amint a szíjat ennek külön
böző fokára tesszük, úgy a gép sebessége változ
tatható. Még nagyobb sebességváltás lehet abban 
az esetben — amint a 2. ábrán látható — ha a 
gép főtengelye mellett egy fogaskerékelőtét is be-
és kikapcsolható. 

A kés metszősebessége a vágandó proül alak
jától és a metszőkés anyagától függ. Közönséges 
sík gyalulásakor, vagy körhengerfelület eszter-
gálásakor a régi időkben általában a következő 
metszősebességgel dolgoztak: 

Öntöttvas és acéltárgyakon, valamint kőanya
gokon (gránit, márvány stb.): V=S>—10 méter
percenként; fatárgyakon: F=18—24 méter
percenként. Ujabban krómmal és wolframmal 
ötvözött acélokat, az ú. n. gyorsesztergaacélokat 
hozták forgalomba, melyekkel a metszősebesség 
megsokszorozható. Ilyen késekkel öntöttvas és 
aeéitárgyakon: F=15—40 méterpercenkénti se
bességgel dolgozhatunk. 

Az esztergapad fordulatszámát mindig oly
képpenhatározzuk meg, hogya metszőkés a tárgy 
kerületén legfeljebb a fent megadott sebességgel 
dolgozzon. Nagyobb tárgyaknál az esztergapado
kat tehát kisebb fordulatszámmal járatjuk, kisebb 
tárgyakat gyorsabban forgatunk. A gyalugépnél 
a metszősebesség független a tárgy méreteitől. 
Itt a szíjdob csak egyféle előremozgást kaphat. 

A mellókmozgás rendesen kicsiny 0-1-2 mm.-ig. 
Köszörűköveket általában gyorsan járatunk. 

30—35 méter másodpercenkinti sebességgel. 
A gépek hajtásához a múlt évszázadban, mikor 

még csak közönséges acélkésekkel dolgoztak, 
átlagban 05—2 lóerő volt szükséges. Manapság 
azonban azok a gépek, amelyeken gyorseszterga-

Amely szó Sz alatt nincs meg, 3 alatt keresendő! 
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acélt használnak, a nagyobb sebesség következ
tében erősebbek, 5—20 lóerősek. Találunk kivé
telesen nagyobb Sz.-eket is, mint pl. a diós
győri acélgyár 100 lóerős elektromotorral biró 
esztergapadját. 

A hengermüvek erőszükséglete még ennél is 
nagyobb. Rendesen vele egybeépített gőzgép, 
vagy elektromotor hajtja őket. 

Egy modern gyár helyiségében a Sz.-ek egész 
sora áll egymás mellett. A hajtó gőzgép, vagy 
más motor egy közös, az egész műhelyhelyiségen 
végigmenő transzmissziótengelyt hajt. Erről egy-
egy, minden egyes Sz. fölött elhelyezett ű. n. f ödél-
ellenközlőművet hajtanak. (1.1. a 12- ábrán és a 
18. ábrát). Ez utóbbiról nyeri a gép a hajtását 
akkor, ha a munkás a szíjat egy rúddal bekap
csolja. 

Irodatom. Rejtő Sándor, Az elméleti mechanikai-tech
nológia alapvonalai ÍT—IV. köt.); űr. Kerékgyártó György, 
Vázlatok és táblázatok az árúismereti mechanikai tech
nológia körétől: u. a., A csigamaró munkaviszonyai 
fogaskerekek generatív marásánál; Dömötör Pál, Fémipari 
technológia; Hülle, Die Werkzeugmaschinen: Fischer, Pie 
Werkzeugmaschinen; Coűron C, Árts Mecaniques ; A fegy
ver- és gépgyár r -t., a Vulkán gépgyár r.-t. és Herkules 
művek r.-t. árjegyzékei. 

Szerszámkocsi (ném. Werkzeugwagen), kincs
tári kocsi, a tábori kohónak, továbbá, a patkoló 
szerszámoknak és anyagnak szállítására. A lovas
ezred törzs-Sz.-ján az utászszakasz szerszámjait 
és a vasútbontó szerszámokat viszik. 

Szersz-el-Lyanah, város Menufleh egyiptomi 
tartományban, kb. 16,000 lakossal. 

Szertartás, bizonyos ünnepélyes cselekmények
nél megtartandó alakiságoknak összessége. A Sz. 
az államjog s a nemzetközi jog terén s a fejedelmi 
udvaroknál nagy szerepet játszik, habár jelentő-
tősége a múlt időkhöz képest csökkent. A köz-
Sz.-okban részvevő katonaságnak Sz.-i tekintet
ben való vezetése a térparancsnokságokat illeti 
meg. A kivonulások, ünnepek és temetéskiséretek 
körül, a rend fönntartásáról való gondoskodás, 
valamint az irántuk szükségessé váló tárgyalá
sok a közigazgatási, városi s egyházi hatóságok
kal szintén a térparancsnokságok hatáskörébe 
tartoznak. A szertartások módjait a szolgálati 
szabályzat írja elő. Sz. az egyházban, 1. Ceremónia, 
Ceremóniáié és Liturgia. 

Szertartási könyvek, 1. Ceremóniáié ós Ri
tuálé. 

Szertüzérség, a tüzérségi intézetekben, mű
helyekben és raktárakban szolgáló tüzér-személy
zet, amelynek feladata nem az ágyúknak, mint 
harci eszközöknek a tüzelésnél való kezeléséből, 
hanem javításából, gyártásából, őrzéséből, lőszer
es lőporgyártásból stb. áll. 

Szerubábel, 1. Zerubábel. 
Szérum a. m. savó. L. Vérsavó, Tejsavó, Im

munitás. 
Szérumalbumin, a vérsavó egyik fehérjéje. 

L. Fehérjék. 
Szérumbetegség. Előfordul, hogy gyógyító 

szérummal beoltottak — különösen, ha már más
kor is oltattak — láz, csalánkiütés, tagfájdalmak 
stb. tünetei között megbetegszenek. A Sz. anafl-
laxiás (1. o.) jelenség. 

Szérumdiagnosztika. Ha valamely szervezet 
vérébe faj-idegen fehérjenemű anyag kerül, a 

szervezet olyan anyagokat termel — antitestek, —-
melyek a belékerült idegen anyagra — antigén — 
és csakis erre, jellegzetes hatással vannak. Pél
dául az embervérrel beoltott házinyúl vérsavóji 
az embervór vérsejtjeit összetapasztja és kicsapja 
(agglutinatio), őket feloldja (cytolysis, haemoly-
sis) és az emberi vérsavóban csapadékot idéz elő 
(precipitatio). A szérum hatóanyagai az aqgluti-
nin, cytolysin és precipitin. A hatás szigorúan 
specifikus, legföljebb közel rokon állatfajokra 
közös. Ernbervérrel immunizált állat vérsavója 
csak az embervérrel és néhány magasabbrendű 
majom vérével szemben viselkedik jellegzetesen: 
a tifuszbacillussal fertőzött ember vagy állat 
széruma csak a tifuszbacillussal és közvetlen 
rokonaival reagál. A Sz. a vérsavó ily jellegzetes 
reakcióit használja föl a baktóriumfajok, bizonyos 
betegségek fölismerésére, s ezzel él a törvény
széki orvostan is a vérfoltok eredetének nyomo
zásánál. (L. Pfeiffer-féle szérumreakció, Vidal-
reakció, Wassermaiin-féle próba). A Sz. meg
alapítói : Pfeiffer, Gruber, Bordet, Ehrlich, Uhlen-
huth stb. L. Immunitás. 

Szérumglobulin (fibringlobulin), a vérsavú 
egyik fehérjéje. 

Szérumgyógymód, 1. Immunitás. 
Szérumreakció, 1. Szérumdiagnosztika. 
Szérumterápia, 1. Immunitás. 
Szérű vagy szürű, szorosabb értelemben a 

cséplésre ós nyomtatásra szolgáló, rendszerint elő
zetesen keményre megtaposott v. sulykolt, kivált 
agyagfölddel v. más módon előkészített teriilet. 
Száraz éghajlat alatt a Sz.-t a szabadban, t. i. a 
szántóföldön, vagy a szérűskertben készítik; 
ellenben csapadékos éghajlat alatt színekben, 
pajtákban vagy csűrökben helyezik el. Tágabb 
értelemb9n a. m. szérűskert, vagyis azon rend
szerint élő- vagy holtsövénnyel körülkerített hely 
vagy udvar, hová a nyomtatni vagy csépelni való 
gabonát összehordják. A szérűskertben össze
hordott gabona és széna tűzveszélyes volta miatt 
nem tanácsos, hogy ez a major vagy község köze
lében legyen. — Sz. a sörgyártásnál a maláta szá
rító helye. — Sz. az arawy-gyártásnál, 1. Arany. 

Szerv (orgánum), az éíő szervezeteknek (álla
tok és növények) az a belső v. külső elkülönült 
testrésze, melynek határozott alakja, a testen 
törvényszerű elhelyezkedése, meghatározottbelsö 
szerkezete van és mely műszerhez (készülékhez) 
hasonlóan bizonyos működés (funkció) teljesíté
sére van hivatva. Az élő szervezetek Sz.-ei alko
tásukat tekintve igen különbözők: az egysejtű lé
nyek (Protozoa és Protophyta) szervei egyetlen 
sejt elkülönülődései, ezért ezeket a soksejtű szer
vezetek igazi Sz.-eitől (orgánum) eltérőleg, or-
ganella v. organoid névvel szokás jelölni. Az 
organellák v. organoidok egy sejtnek határozott 
alakú és határozott működésű részei (ú. n. sejt-
szervek), a soksejtű szervezetek igazi szervei pe
dig állhatnak egyetlen elkülönült sejtből v. sejt
csoportokból, miként azt az alsóbbrendűeknél ta
pasztaljuk, v. a sejtcsoportok további fejlődéséből 
és elktiiömilődéséből előálló szövetekből, miként 
az a magasabbrendüeknél észlelhető. Rendesen 
többféle szövet vesz részt a Sz. fölépítésében, 
azonban közülök egy a szervben uralkodik, ez a 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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főszövet, s ezt a főszövetet, mely élettani műkö
désével a Sz. jellegét megadja, segítik a Sz.-ben 
levő többi szövetek, az ú. n. melléltszövetek. Ha 
a főszövet bármely okból nem működhetik az il
lető Sz.-re jellemző mértékben, a főszövet helyét 
a mellékszövetek egyike veszi át s a Sz. műkö
dése megváltozik. Ilyen működésváltások a szer
vezetek egyéni és törzsfejlődése során elég gyak
ran észlelhetők. 

A Sz.-ek a munkamegosztás elve alapján a 
•szervezetnek mint egésznek f enmaradásáról gon
doskodnak. Összhangzó működésüktől függ a 
szervezet léte; másrészt azonban működésük és 
táplálkozásuk oly nagy mértékben függ a szer
vezettől mint egésztől, hogy a szervezetből külön
választott Sz.-ek sokáig nem élhetnek. Ebből 
következik minden egyes Sz.-nek függősége a 
«zervezet többi szerveitől 8 ezt korreláció névvel 
szokás jelölni. A szervek közti korrelációból kö
vetkezik, hogy a szervezetben egyetlen egy Sz. 
sem változhatik meg anélkül, hogy e változás
nak kisebb-nagyobb mértékben ne legyen hatása 
a szervezet többi részeire. A szervek működése 
közti összhangzás (harmónia) biztositására szol
gálnak a szervezeten belül a test egyes részei ál
tal elválasztott hormonok (1. Belső elválasztás), 
továbbá az idegrendszer. 

Az anatomiailag, fejlődésileg és törzsfejlődési-
leg megegyező Sz.-eket homológ, az együttmükö-
désű Sz.-eket pedig analóg /Sfe.-eknek nevezzük. 
A homológ Sz.-ek lehetnek nagyon eltérő műkö
désűek (pl. a gerinces állatok különböző végtag
jai), viszont az analóg Sz.-ek szerkezeti és fejlő
dési tekintetben nagyon különbözők lehetnek (pl. 
s. madár és a lepke szárnya). Minthogy a homo-
lógia a közös származáson alapszik, ezért a ho
mológ Sz.-ek kutatása igen fontos a szervezetek 
rokonságának nyomozására. A Sz.-ek különböző 
csoportjait 1. az Állat címszónál. 

Szervác, 1. Servatius. 
Szervál {Felis serval Schreb., állat), a Macska-

félék családjába tartozó ragadozó emlős faj, me
lyet afrikai tigrismacskának is neveznek. Karcsú 
termetű, magas lábú, hegyes fülű és tömött, de 
•durva szőrözetű. Háta és oldala világos agyag-
•sárga, pettyes fekete foltokkal; lábainak vége 
fehér; farkán 3—8 sötét színű gyűrű van. Test-
liossza 95 cm., farka 32 cm., vállmagassága 50 
•cm. Dél-, Kelet- és Nyugat-Afrikát lakja. Köny-
ayen szelídíthető. 

Szerves mindaz, ami a természetben az élő
lényekben előfordul (Sz. anyagok, Sz. vegyüle
tek). A szén vegyületeit Sz. veggületek-nek neve
lik, mert régebben azt tartották, hogy csak élő 
organizmusok képesak azokat létre hozni. Sz. 
kapcsolat alatt olyan szoros kapcsolatot értenek, 
melyek olyan viszonyban vannak egymáshoz, 
mint a test egyes szervei a testhez. 

Szervesd (Zervesti), kisk. Krassó-Szörény vm. 
karánsebesi j.-ban, (i9io) 742 román lak. (Tr. R.) 

Szerves eredésü kőzet (eeoi.), 1. Kőzet. 
Szerves festékek, mindazon festőanyagok, 

melyek vagy közvetlen állati, vagy növényi ter
mékek, vagy azokból nyerhetők, vagy mestersé
ges úton más szerves vegyületekből előállított 
festőanyagok. 

Amely szó Sz alatt nincs 

Szerzési cltrt 

Szerves kémia, 1. Kémia. 
Szerves vegyületek a. m. szénvegyületek. 
Szervetlen (anorganikus), ellentétben a szer

vessel mindaz, ami az élettelen anyaggal foglal
kozik. 

Szervetlen fermentumok, 1. Erjesztők-
Szervetlen kémia a. m. anorganikus kémia 

(1. o.). 
Szervetlen vegyületek, a szén bonyolultabb 

vegyületei kivételével az összes vegyületek. L. 
Kémia. 

Szervezet (organismus), biológiai értelemben 
olyan önálló lény, melynek részei (szervei) egy
mással működésbeli kapcsolatban állanak és me
lyen az elemi életjelenségeket: anyagforgalmat, 
mozgást, növekedést, fejlődést, ingerlékenységet, 
szaporodást és bizonyos idő múlva a halál jelen
ségét észlelhetjük. Az élő Sz.-ek világa három 
részre tagolódik: 1. a legalsóbbrendü egysejtű 
lényekre, ú. n. Protisták-ra., melyekből egyfelül 
2. a növények és másfelül 3. az állatok fejlődtek. 

Szervezetek tökéletesedése, 1. Teleosis. 
Szerviták (Szűz Mária szolgái, Ave-Mária-

testvérek, Krisztus kínszenvedése- v. Monte-
Senariói testvérek). A rendet 1233. hét gazdag 
firenzei kereskedő alapította. A Villa Cs^iartiában 
szigorú életmód mellett 1234 máj. 31-ig tartóz
kodtak; ekkor Senario nevű hegyre vonultak, 
hol mint remeték a boldogságos szűz Mária tisz
teletére szentelték életöket. Elfogadták szt. Ágos
ton szabályait s IV. Sándor pápa 1255. megerő
sítette az új rendet, mely Európa más országaiban 
is hamar elterjedt. A rend első feje Bonfllius volt 
1233—56. A rendfőnök Rómában van. Hazánk
ban Budapesten és Egerben (valamint az elszakí
tott Praknón) van házuk. A szervita-apácák rend
jét a XIII. sz. vége felé alapították. 

' Szervkészülék, 1. Állat. 
Szervrendszerek (áll.), a szervezetek testén 

belül azon szervek csoportja, melyek egyező vagy 
egymással szorosan egybefüggő működések telje
sítésére szolgálnak. Ilyen Sz. pl.: az idegrend
szer, izomrendszer, érrendszer, vázrendszer stb. 

Szerzemény, mai öröklési jogi szempontból 
ellentéte az öröklött, helyesebben az ági vagyon
nak, mely az elődöktől vagy azokra visszavezet
hetően élők közti ingyenes adomány útján hárult 
az örökhagyóra. Régi jogunkban a Sz. az ősi 
vagyonnal állott szemben. A Sz.-től szorosan meg 
kell különböztetni a közszerzemónyt (1. o.), mely 
nem öröklési jogi, hanem házassági vagyonjogi 
intézmény. L. Törvényes öröklés-

Szerzési cím (titulus acquirendi) és szerzési 
mód(modiisacquireriM). A régibb elmélet szerint a 
jogok, különösen a dologi jogok szerzésének két 
kelléke. A Sz. származékos jogszerzésnél vagyis 
olyankor, amikor mástól szerezték meg, az illető 
jog, a jogalap,amelyenafélamásiktólaz illető jog
nak (pl. tulajdonjognak, szabadalmi jognak, szol
galomnak stb.) átruházását illetőleg megalapítását 
követelheti, így tehát különösen az a szerződés, 
amellyel a másik fél magát a jog átruházására, 
illetőleg megalapítására kötelezte, az eredeti jog
szerzésnél, vagyis akkor, amikor a szerző nem 
mástól, hanem önállóan szerzi meg a jogot, az ily 
ogszerzésro feljogosító jogszabály, szerzési mód 
meg, S alatt keresendő 
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alatt pedig az a tény, amellyel a szerző az illető 
jogot tényleg megszerzi. Pl. uratlan dolog meg
szerzésénél Sz. azoknak birtokba vételére velünk 
született szabadság; szerzési mód a foglalás. Sz. 
pl. az adásvétel; szerzési mód az átadás. 

Szerzetesek, szerzetrendek, a r. kat. egyház
ban azok a férfiak v. nők (szerzetesnők), akik 
többen egy házban (kolostorban, zárdában) laknak 
és bizonyos, az egyház által helybenhagyott sza
bályok szerint élnek, hogy örök üdvösségüket 
könnyebben elérhessék. A szerzetesi életnek alap
ját a szerzetesi fogadalmak teszik (1. Evangéliumi 
tanácsok és Fogadalom). A rendes három foga
dalomhoz némely szerzetesrend még egy negye
diket csatol a különféle célok szempontjából, ame
lyek végett alapíttatott. így pl. az irgalmasok a 
betegek ápolását, a kegyesrendiek a tanítást stb. 
A szerzetesi élet alapitójául az egyháztörténelem 
Szt. Antalt nevezi meg(l. Antal, szent, 1.), akinek 
szabályait egyik tanítványa Pachomius (L. o.) tö
kéletesítette s ez által a szerzetesi életnek csak
nem azt az alakját adta, amellyel manap is blr. 
Az ő szabályai szerint a Sz. egy fő (házfőnök = 
rector, guardian) vezetése alatt ima, elmélkedés 
és vallásos gyakorlatok mellett munkával is fog
lalkoztak. Manap is pl. a trappisták kiválóan 
f öldrníveléssel foglalkoznak. A felszentelt Sz. azon
felül szentmisét mondanak, kiszolgáltatják az ol
tári szentséget és a penitenciatartás szentségét, 
hirdetik Isten igéjét. Rendszerint a megyés püs
pöknek, egyesek egyenesen a római pápának van
nak alávetve. Némely szerzetben szigorú elausura 
(1. o.) van. A Sz. kiváló befolyást gyakoroltak a 
tudományra, melynek az ó- és középkorban úgy
szólván egyedüli művelői voltak, és a vallásos 
élet fejlesztésére és megerősítésére. A pápa egyes 
Sz.-et szekularizálh at, vagyis megengedheti nekik, 
hogy a kolostor falain ki vül, a világban (in saeculo) 
élhessenek. Az ily szekularizált Sz. a szerzetesi 
fogadalmakhoz azontúl is kötve maradnak, de a 
szegénységi fogadalomhoz csak annyiban, ameny-
nyiben azt a megváltozott körülmények engedik ; 
világi öltönyük alatt továbbá folyvást szerzetes
ruhájuk egy jelvényét tartoznak viselni. A Sz. s 
a rend közti viszony megszüntetésének egyik ne
vezetesebb esete magának a szerzetesrendnek el
törlése, ami az egyházjog szerint csak az apostoli 
széknek, hazai törvényeink szerint a magyar 
apostoli királynak jogaihoz tartozik. Az egyes 
szerzetesrendeket 1. saját nevük alatt. 

Szerzetesi fogadalom, 1. Fogadalom. 
Szerzetes-iskolák v. zárdaiskolák, amelyeket 

férfi- v. nőszerzetesek vezetnek a mindkétnein-
beli ifjúság nevelésére és tanítására. Az első szá
zadokban csak a szerzetesjelöltek oktatására szo
rítkoztak, később azonban a tantárgyak számát 
megnövesztették. Minden szerzetesház (kolostor) 
mellett volt ilyen iskola. Manap mindenfokú isko
lát vezetnek: Szt. Benedekrendiek, kegyesrendiek, 
ciszterciták, premontreiek, minoriták, iskolatest
vérek, szaléziánusok a fiúk; Orsolyiták, Sacré 
Coeur, Irgalmas nővérek, Notre Dame de Sión, 
az isteni Megváltóról nev. nővérek stb. 

Szerzetrendek, 1. Szerzetesek. 
Szerzett jog (jus quaesitum), meghatározott 

személyt valamely jogalapon valóban megillető 

jog, ellentétben a jog megszerzésének elvont le
hetőségétől egyrészt, s másrészt az ú. n. váró-
mánytól (jus virtuale). 

Szerzett tulajdonságok, 1. öröklés. 
Szerzett vagyon, 1. Öröklött vagyon. 
Szerző (lat. auctor. autor), valaminek léte

sítője, előidézője, továbbá az, aki jogát másra át
ruházta. Köznyelven különösen színdarabok és 
zeneművek íróját nevezik Sz.-nek. Hazai jogunk 
műnyelvén Sz. valamely irodalmi, zenei, képző
művészeti vagy fényképészeti mű megalkotója. 
A büntetőjog elméletében bün-Sz. (auctor delicti) 
az, aki a bűncselekményt maga közvetlenül vagy 
más által közvetve létesítette. Az előbbi a Btk. 
szerint a tettes (auctor physicus), az utóbbi a fel
bujtó, másként értelmi Sz. (auctor intellectualis-
v. moraüs), 1. Részesség. 

Szerződés (lat. contractus, néni. Vertrag, 
franc, contrat, ang. contract). A jogügylet (1. o.) 
egy- vagy kétoldalú. Egyoldalú jogügylet az, 
amelyhez egy fél nyilatkozata elegendő (pl. a 
felmondás, a végrendelet); kétoldalú jogügylet 
pedig az, amelynek érvényes létrejöttéhez a tett 
nyilatkozatnak egy másik fél által való elfoga
dása szükséges. A kétoldalú jogügylet más szó
val a Sz. A Sz. mindig kétoldalú (bilaterális) jog
ügylet ; de maga a kötelmi Sz. ismét lehet egy-
vagy kétoldalú. Egyoldalú Sz. az, amelynek foly
tán az egyik fél csak jogosítva, a másik fél csak 
kötelezve van (pl. kölcsön, ajándékozás); míg két
oldalú Sz.-nél mindkét felet kölcsönösen illeti egy
mással szemben jog és kötelezettség, vagyis a hi
telező egyszersmind adós és az adós egyszersmind 
hitelező (pl. adásvevés, bérlet, szolgálati Sz.: köl
csönös vagy viszonos Sz.-ek). Egyébiránt Sz.-ek 
nemcsak a kötelmi jogban fordulnak elő, hanem 
a jognak más részeiben is; igy dologjogi Sz.: a 
tulajdonátruházás, családjogi Sz. a házasság és 
örökbefogadás; van öröklési Sz. is (1. o.). 

Érvényes Sz.-hez szükséges: 1. hogy a szer
ződő felek cselekvőképesek legyenek; 2. hogy a 
Sz. teljesítése természetileg lehetséges és jogilag 
megengedett legyen; 3. hogy a felek megegye
zése komoly, szabad és tévedéstől ment legyen; 
végül 4. hogy a Sz. megfelelő alakban jöjjön létre. 

Sz.-t, ha csak a törvény kivételt nem tesz, bár
minő alakban lehet érvényesen kötni. Általában 
véve tehát elegendő a szóbeli megegyezés is. A 
puszta szó köti a feleket, hacsak a Sz. létrejöttét 
nem tették függővé atnik írásba foglalásától. 
Természetes, hogy a jogok biztossága érdekében 
kívánatos, hogy a felek minden fontosabb Sz.-t 
írásba foglaljanak. Némely kikötés érvényességé
hez okirat szükséges: igy pl. 5%-on felüli ka
matot csak írásban lehet kikötni; ügyvédi juta
lomdíj iránti előleges egyezkedés csak úgy érvé
nyes, ha okiratban történt; ingatlan átruházása 
is csak úgy érvényes, ha okiratba van foglalva. 

Több esetben a törvény a Sz. érvényességéhez 
egyenesen közokiratot kivan. Igy különösen a 
házastársak ós jegyesek közt kötött fontosabb 
Sz.-ekhez. Más esetekben viszont a törvény nem 
köti ugyan hozzá a Sz. érvényességét közjegyzőt 
okirathoz, de a Sz. létrejöttének bizonyítására 
másnemű okiratot, mint közjegyzőit, nem fogad 
el. Igy áll ez a házastársak és jegyesek némely 
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ügyletén kívül, a vakok, siketnémák, az olvasni 
nem tudó siketek és az irni nem tudó némák ügy
leteinél, amennyiben ők személyesen kötötték az 
ügyletet (nem pedig meghatalmazott útján). 

KUlönös flgyolmet kell fordítom írásbeli Sz.-nél 
arra, hogy azzal szemben szóbeli megállapodások 
mennyiben vehetők figyelembe? Erre nézve ál
talában az az irányadó, hogy: az Írásbeli Sz. kö
tése alkalmával vagy azt megelőzőleg történt oly 
szóbeli egyezkedések, melyek az okirat tartalmá
val ellentétben állnak, a Sz. ellenében rendszerint 
fel nem hozhatók. Oly kikötések ellenben, melyek 
az irott Sz.-t csak kiegészítik vagy általában érin
tik, de anélkül, hogy annak rendelkezéseibe ütköz
nének, megállanak; ilyenkor is azonban figye
lembe veendő, hogy hrt az okirat a szóbeli egyez
kedésnek eredményét foglalja magában, az oda 
fel nem vett megbeszéléseket rendszerint úgy kell 
tekinteni, hogy azokat a felek elejtették. Ha a 
felek a Sz. főpontjaira nézve szóbelileg már meg
egyeztek és kikötik,hogy megállapodásukatírásba 
kell foglalni, ily esetben rendszerint már kész, 
megkötött Sz.-ről van szó, mely már a szóbeli 
megegyezés alapján érvényes és írásba foglalása 
csupán nagyobb bizonyság kedvéért van kikötve. 
Lehet azonban, hogy a felek világosan kikötik, 
hogy egyezkedésüknek csak úgy legyen Sz.-i 
ereje, ha azt írásba foglalják; ilyenkor az előze
tes szóbeli egyezkedés a felekot még nem kötelezi. 

A Sz. úgy jön létre, hogy az egyik fél a másik
nak ajánlatot tesz s a másik ezt elfogadja. Ha az 
ajánlat szemtől-szembe történik s a másik azon
nal el nem fogadja: az ajánlattevő felszabadul. 
Távollevőhöz intézett ajánlat esetén azonban az 
ajánlattevő annyi ideig marad kötve, amennyi 
rendes körülmények közt (rendes postajárat sze
rint) a feleletadásra szükséges. Ha az elfogadás 
később érkezik: nem köteles állni a Sz.-t s erről 
a másikat nem is kell értesítenie; ám a kereske
delmi jog szerint, ha az elfogadási nyilatkozatot 
kellő időben küldték el s az csupán az ajánlat
tevőhöz érkezett elkésve: az ajánlattevőnek azon
nal értesítenie kell az elfogadót, hogy nem állja 
a Sz.-t, különben a másik a Sz.-hez ragaszkod-
hatik. Az ajánlat természetszerűleg nem számít 
akkor, ha a másik fél azzal egyidejűleg vagy még 
érkezése előtt (pl. távirati úton) értesül az aján
lat visszavonásáról; ugyanez áll az elfogadás 
visszavonásáról is. Azzal, hogy valaki a neki be
küldött ajánlatra nem nyilatkozik, még nem jő 
létre Sz., mert a hallgatás még nem elfogadás. 
B szabály alól azonban fontos kivétel van oly 
kereskedőkre nézve, akik egymással üzleti össze
köttetésben állanak. Ha ezek egyike a másikhoz 
ajánlatot intéz s azt a másik azonnal vissza nem 
utasítja: hallgatása elfogadásnak számít. 

A megkötött szerződéstől egyoldalúan elállani 
nem lehet, csakis a törvény engedte esetekben 
(bizonyos Sz.-szegések miatt). De a Sz. kötésekor 
bármelyik fél kikötheti magának az elállás jogát. 
amikor is a kikötött időn belül a már megkötött 
Sz.-től visszaléphet. Az elállás jogát rendszerint 
bánatpénzen szokás megváltani. A Sz.-t a fél vagy 
személyesen köti meg, vagy képviselő útján, aki 
fel van hatalmazva arra, hogy valaki nevében 
Sz.-t kössön, úgy hogy a Sz.-ből ne ő, hanem a 

másik legyen jogosítva és kötelezve. A képviselő
vagy : a) törvényes képviselő, akit t. i. maga a. 
törvény jogosít fel más nevében Sz. kötésére; 
vagy b) meghatalmazott, akit az illető képviselt 
fél jogosít fel a maga nevében Sz. kötésére. 
A képviselő a Sz.-t a képviselt személy nevében 
köti meg. Maga a meghatalmazott a másik szer
ződő féllel nem lép jogviszonyba, a Sz.-ből köve 
telest a másik fél ellen nem támaszthat. Köthet 
azonban valaki (meghatalmazás nélkül) Sz.-t a 
maga nevében is másnak a javára, úgy, hogy a 
kötelezettel azt igérteti magának, hogy ez más 
részére fog valamely szolgáltatást teljesíteni. Ez 
a harmadik javára kötött Sz. Ilyenkor a Sz. nem 
a kedvezményezett harmadik személy nevében, 
hanem az érdekében eljáró szerződő félnek saját 
nevében jön létre 8 ez az utóbbi a maga nevében 
léphet fel az adós ellen azzal a követeléssel, hogy 
az elvállalt szolgáltatást a kedvezményezett 
javára teljesítse. A kedvezményezettnek azonban 
szintén önálló követelési joga támad az ilyen 
Sz.-ből az adós ellen (feltéve, hogy ez a szerződő 
felek akaratával megegyezik), de többnyire csak 
akkor, ha az érdekében eljáró fél őt a javára kö
tött Sz.-ről értesíti; ennek megtörténtével a szer
ződő felek a Sz.-t többé, a kedvezményezett 
hozzájárulása nélkül, közös egyetértéssel sem 
szüntethetik meg. 

Szerződéses büntetés (poena conventionalis)' 
a. m. kötbér. 

Szerződéses kamat, a szerződésben kikötött 
kamat, ügyleti kamat, 1. Kamat. 

Szerződéses kikötők oly kikötők, melyeket a 
tengeri kereskedelmi hajók fennálló szerződéseik 
értelmében felkeresni kötelesek. 

Szerződéses zálogjog, 1. Zálogjog. 
Szerződési bírság, 1. Kötbér. 
Szerződési elmélet, 1. Állam. 
Szerződési örökös, aki öröklési szerződésbeit 

(1. o.) van örökössé nevezve. 
Szerződésszegés, helyesebben a kötelmi köte

lezettségnek (mely nemcsak szerződésből, hanem 
egyoldalú ügyletből vagy más törvényes alapból 
is eredhet) vétkes megszegése. Ez történhetik főleg 
a szolgáltatás lehetetlenné tevése és késedelem 
(1. o.) útján; újabban emellett a Sz. külön módjá
nak tekintik az olyat, amikor a kötelezett kellő 
időben és valamennyire teljesíti ugyan a szolgál
tatást, de hibásan (ú.n. pozitív szerződésszegések); 
különösen ide sorozzák a nemtevésben álló köte
lezettséggel ellenkező tevést. A Sz. jogkövetkez
ménye általában a kártérítés, de bizonyos esetek
ben lehet az elállás is, továbbá részleges Sz. eseté
ben a további természetbeli szolgáltatás vissza
utasítása (olszegéso). 

Szerzői jog (ném. Ürheberrecht, Autorrecht, 
fr. droit d'auteur, ang. Copyright), az irodalmi,, 
zenei, képzőművészeti és fényképészeti mű meg
alkotójának, szerzőjének az a joga, hogy müvé
vel kizárólagosan rendelkezhetik. A Sz. védi a 
szerző (1. o.) vagyoni érdekét, mert lehetővé teszi, 
hogy a mű értékesítéséből és kihasználásából szár
mazható vagyoni előny kizárólag a szerzőnek 
jusson; de védi a szerző erkölcsi érdekeit és sze
mélyiségét is, amely műve eszméjében, tartalmá
ban, irányában, felfogásában és általában a mű-
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"ben magában kifejeződik. A Sz. azon az általános 
jogi és gazdasági elven alapul, hogy mindenkit 
megilletnek a munkája gyümölcsei és munkája 
eredményével mindenki szabadon rendelkezhetik, 
írókat és művészeket kétségtelenül nagy mérték
ben buzdít az alkotásra az, hogy a Sz. megvédi 
anyagi és erkölcsi érdekeiket, viszont a társada
lomnak fontos érdeke, hogy újabb meg újabb Írói 
-és művészi alkotások jöjjenek létre, amelyek a 
művelődést előmozdítsák és fejlesszék. Azonban 

'épp az általános művelődés érdekei megkövetelik 
azt is, hogy a szellemi alkotások minél szélesebb 
körben és minél könnyebben terjedhessenek. Ezért 
a törvényhozások bizonyos korlátok közé szorít
ják a Sz.-ot különösen azzal, hogy csak bizonyos 
idő, az ú. n. védelmi idő alatt nyújtanak Sz.-i vé
delmet ; ez időn túl pedig a szellemi termék sza
baddá válik, köztulajdonba megy át. A Sz. épp 
annak folytán, hogy a szerzőnek kizárólagos ren-

•delkezési jogot ad, hasonlít a tulajdonjoghoz; ezért 
régebben, de gyakorta még ma is szellemi tulaj
don, irodalmi tulajdon, irói és művészi tulajdon 
(Geistiges Eigentuin, Propriété littéraire et artisti-
que) néven említik a Sz.-ot. Az elmélet azonban 
kétségbevonta a Sz. tulajdonjogi voltát. Ezért 
később az írói és művészi jog kifejezés hono
sodott meg. A képviselőház igazságügyi bizott
sága állapította meg nálunk a Sz. kifejezést, 
mely a hazai és külföldi szakirodalomban most 

-általános. 
A Sz.-nak története tulajdonkép csak a nyom

tatás feltalálása óta van. A könyvnyomtatók és 
"később a szerzők uralkodóktól vagy közhatósá
goktól szerzett szabadalomlevelekkel védekeztek 
joguk sértése, kivált a jogosulatlan utánnyomás 

'ellen. Az első Sz.-i törvényt Anglia hozta 1709. 
Anna királynő uralkodása alatt. Hazánkban egy 
1793.-Í királyi rendelet tartalmazza a Sz. első 
nyomait. Az 184í.-i országgyűlés elfogadta a 
Kisfaludy-társaságnak Szemere Bertalan által át
dolgozott törvényjavaslattervezetét (((Törvénycik
kelyek az irodalmi és művészeti jogok biztosítá
sáról))), de ez királyi szentesítést nem nyert. 1853 
máj. 1-től 1861 júl. 23-ig hazánkban a Sz.-ot az 
1846 okt. 19,-i császári nyilt parancs szabályozta. 
Ezt az Országbírói Értekezlet (1. o.) által létesített 
«Ideiglenes törvénykezési szabályok)) hatályon 
kívül helyezték és ettőlfogva csak az Országbírói 
Értekezlet azon elvi kijelentése alkotta Sz.-unkat, 
mely szerint «az ész szüleményei oly tulajdont 
képeznek, mely a törvény oltalma alatt álb>. Az 
első magyar Sz.-i törvény az 1884: XVI. t.-c. volt, 
1921 dec. 30. óta az 1921. LIV. t.-c. szabályozza 

• a Sz.-ot. A szerző és kiadó közti jogviszonyt a 
Ker. T. 516—533. §-ai szabályozzák (1. Kiadói 

• ügylet). 
A magyar Sz. a következő művekre terjed ki: 

1. írói müvek; 2. zenemüvek; 3. színművek és 
zenésszínművek; 4. a képzőművészet (rajz, fes
tés, építészet, szobrászat, metszés, kőnyomás stb.) 
és az iparművészet alkotásai; 5. szövegképek 
<(illusztrációk), térképek, földrajzi, helyrajzi (topo
gráfiai), építészeti, mérnöki és más műszaki, vala
mint tudományos vonatkozású tervek, rajzok, 
ábrák, vázlatok és plasztikai művek; 6. a fény
képészet által előállított művek; 7. mozgófóny-"' 

képészeti müvek (mozgófényképmutatvány alak
jában megjelenülő termékeké. Sz.-unk szerint a 
védelmi időn belül a szerző kizárólagos joga: 
a) írói műveknél és zeneműveknél a többszörösí-
tés, közzététel és forgalombahelyezés; b) szín
műveknél, zeneműveknél és zenés színműveknél 
(ideértve a némajátékokat és koreográfiai műve
ket is) ezenfelül a mű nyilvános előadása; c) a 
képzőművészet és iparművészet alkotásainál ezek 
többszörösítése, utánképzése, utánépítése, közzé
tétele és forgalombahelyezése és mechanikai v. 
optikai készülékek segélyével való üzletszerű 
bemutatása; d) a fényképészeti műveknél ezek 
többszörösítése, közzététele, forgalombahelye
zése és mechanikai vagy optikai készítések segé
lyével bemutatása; e) mozgófényképészeti művek 
tartalmuk szerint az írói, képzőművészeti vagy 
fényképészeti művekkel egyenlő védelemben ré
szesülnek. Védelmet nyújt Sz.-unk az írói művek 
jogosulatlan fordítása ós minden védett mű átdol
gozása, átalakítása és mindennemű közvetett el
sajátítása ellen, ü. m. adaptálás, kivonatolás, re
gények stb. szinmüvó átalakítása ellen és viszont, 
a műnek mechanikai előadás céljaira szolgáló 
készüléknek felvétele ellen, mozgófényképi mű 
céljaira felhasználása ellen, a mű címének átvé
tele ellen stb. 

A védelmi idő a magyar Sz. szerint a szerző 
életére és halála után még 50 évre terjed. (Osztrák 
és német jog szerint 30 évre, francia és angol jog 
szerint 50 évre.) Álnév alatt — a szerző közismert 
írói vagy művészi neve nem álnév — vagy név
telenül megjelent műveket megjelenésüktől szá
mított 50 évig védi a Sz.; ha a szerző ez időn 
belül nevét beiktatás végett bejelenti, vagy a mü
vet valódi neve alatt megjelenteti, annyi időn át, 
mintha a szerző nevével jelent volna meg. írói 
művek fordításának kizárólagos joga ugyan
annyi ideig illeti meg a szerzőt, mint az eredeti
hez való Sz.-a. Maguk a fordítások, átalakítások 
stb., tehát a fordítói, átalakítási stb. munkának 
termékei védelem és védelmi idő szempontjából 
ügy tekintetnek, mint az eredeti müvek. Csak 
fényképészeti művek védetnek rövidebb ideig (15 
éven át a megjelenéstől számítva; v. ha a mű 
nem jelent meg, a szerző halálától számított 15 
éven át.) 

A szerzők jogait némileg korlátozza a Sz.-nak 
az a rendelkezése, hogy már megjelent írói művek 
egyes helyei és kisebb részei hiven idézhetek, 
valamint, hogy már közzétett kisebb dolgozatok 
a cél által indokolható terjedelemben a forrás 
és a szerző világos megnevezésével felvehetők 
oly nagyobb munkába, mely önálló tudomá
nyos miinek tekinthető, vagy oly gyűjteménybe, 
amelyet többek müveiből kizárólag egyházi, iskolai 
használatra szerkesztenek. További korlátozó in
tézkedése Sz.-unknak, hogy hírlapok cikkeinek 
átvétele meg van engedve, kivéve a szépirodalmi 
és tudományos dolgozatokét; egyéb tartalmú na
gyobb hirlapi közlemények átvétele akkor nincs 
megengedve, ha a közlemény élén az utánnyomás 
tilalma kifejeztetett, de a forrás és szerző vilá
gosan megnevezendő. Napihírek és vegyes apró
ság, melyek egyszerű közléseket tartalmaznak, 
szabadon átvehetők hírlapokból és folyóiratokból. 
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A Sz. élők közt v. halálesetre átruházható akár 
Tíorlátlanul, akár korlátozva; ily intézkedés hiányá
ban a szerző joga annak halála esetén törvényes 
örököseire száll át. Ha a műnek több szerzője van 
és valamelyikük örökös nélkül halt meg, a Sz. az 
életben maradt szerzőtársakat v. ezek jogutódait 
illeti. Ha a szerzőnek nincs jogutóda, a mű Sz.-a el
enyészik. Jövőben alkotandó miire nézve is lehet a 
Sz.-ot átruházni, de öt év letelte után az ily szer
ződés egy évi felmondással felmondható, ha az 
átruházás általában minden jövőbeli műre vagy 
ilyenek határozott nemére vonatkozik. A szerző 
az ő Sz.-ának átruházására nem kényszeríthető; 
ezért maga a Sz. mindaddig, míg a szerzőt vagy 
örököseit illeti, végrehajtásnak tárgya nem lehet; 
csak az a vagyoni előny — tiszteletdíj, részese
dés, tantiéme (1. o.) — foglalható le, mely a szer
zőt, vagy örököseit annak folytán illeti, hogy a 
Sz.-ot értékesítette. 

A Sz. védelmére a törvény megszabja, hogy 
aki szándékosan, vagy gondatlanságból a szerző 
kizárólagos jogát sérti, a Sz. bitorlásának vétsé
gét követi el és 80,000 koronáig terjedhető pénz
büntetéssel sujtatik, amely be nem hajtás esetében 
fogházbüntetésre alakítandó át; ezenfelül a vétség 
elkövetője kártérítéssel és pedig a sértett vagyoni 
és esjzinei káraiért egyaránt tartozik. Ha a cselek
mény elkövetőjét sem szándékosság, sem gondat
lanság nem terheli, büntetésnek helye nincs és a 
-cselekmény elkövetője az okozott kárért csak saját 
gazdagodása erejéig felelős. Minden esetben ki
mondható a Sz.-ot sértő cselekmény által létrejött, 
még készletben levő példányok elkobzása és a 
jogosulatlan többszörözésre rendelt különös ké
szülékek (nyomdai minták, dúcok, tömöntvények 
stb.) elkobzása és megsemmisítése. Továbbá elren
delheti a bíróság az ítélet közzétételét a vesztes fél 
költségére. Aki a forrás vagy a szerző megnevezé
sének kötelezettségét szándékosan vagy gondat
lanul elmulasztja, valamint aki a szerző nevét 
akarata ellenére a művön közzéteszi, vagy arról 
elhagyja, pénzbüntetéssel sujtatik. A Sz. bitorlá
sának megbüntetése iránt való kereset, valamint 
a kártérítési kereset is három év alatt évül el. 
A tettes nem büntethető, ha a panaszra jogosított 
panaszával nem lép fel három hó alatt attól az 
időtől számítva, amelyben a tett elkövetéséről és 
a tettes személyéről értesült. Az elkobzás mind
addig kérhető, míg az elkobozható tárgyak meg
vannak. 

A Sz. bitorlása miatt büntetés kiszabása és 
kártérítés megállapítása a polgári bíróság — 
törvényszék — hatáskörébe tartozik. Az eljárást 
a 9800/922. lg. Min. rendelet szabályozza. Buda
pesten tudósokból, írókból, művészekből, könyv
kereskedőkből stb. alakult szakértő bizottság 
működik, melynek hivatása műszaki kérdések
ben a bíróságoknak szakvéleményt adni. A bi
zottság tagjait a vallás- és közoktatásügyi mi
niszter az igazságügyminiszterrel egyetértőleg 
nevezi ki. 

Sz.-i törvényünk a magyar állampolgárok mű
veit védi és pedig ezeket akkor is, ha külföldön 
jelentek meg. Külföldi szerzők müveit csak akkor 
védi, ha a mű először hazánkban jelent meg. Biz
tosítják azonban külföldi szerzők műveinek vé-
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delmét — valamint hazai szerzőink külföldi vé
delmét — egyes idegen országokkal kötött nem
zetközi szerződések, u. n. irodalmi egyezmények. 
Ily speciális szerződésünk jelenleg már csak az 
Amerikai Egyesült Államokkal (1912: XXI. t.-e.) 
van. 

A szerzők jogainak kölcsönös védelmére szá
mos állam nemzetközi szövetkezést — uniót — 
létesített, az irodalmi és művészi müvek védel
mére alakult berni egyezményt (Union interna-
tionale pour la Protection des Oeuvres Littéraires 
et Artistiques). Az egyezményhez csatlakozott or
szágok bármelyikében megjelent mű az egyez
ményhez csatlakozott minden országban ugyan
abban a védelemben részesül, mint amelyben az 
illető ország, ahol a védelem igényeltetik, a saját 
állampolgárainak műveit részesíti. Az egyezmény 
1886. Bernben jött létre, 1896. az ú. n. párisi pót-
határozmányokkal és nyilatkozatokkal egészítte
tett ki, 1908. pedig az unió tagjai Berlinben az 
egyezmény új egységes szövegében állapodtak 
meg. Az Unió hivatala, mely Bernben székel és a 
svájci államhatalom védelme alatt áll, Le Droit 
d'Auteur című hivatalos folyóiratot ad ki. Az 
egyezményhez eddig a következő országok csat
lakoztak: Angolország gyarmataival, Belgium, 
Brazília, Csehszlovákia, Dánia, Franciaország, 
Görögország, Haiti, Hollandia, Japán, Lengyel
ország, Libéria, Luxemburg, Monaco, Németor
szág, Norvégia, Olaszország, Palesztina és Szixia, 
Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, 
Tunisz. Hazánk 1922 febr. 14-én az 1922. XIII. 
t.-o. által tagja lett a berni Uniónak. 

Irodalom. Hazai: Sebedéi (Toldy) Ferenc, Az írói tulaj
donról. Budapest 1840: Arany László. Az írói és művészi 
tulajdonról. Budapesti Szemle 1876; Kováts Gyula, Az írói 
és művészi tulajdonjog. Budapest 1879; Apáthy István, A 
Sz.-ról szóló tőrvény. Bndapest 1885 ; Knorr, A Sz. magyará
zata, Budapest 1890: Mutschenbacher, A Sz. rendszeresen elő
adva, Pécs 1890: Ranschburg. A Sz. nemzetközi védelmére 
alkotott berni egyezmény vonatkozásai Magyarországra, Bu
dapest 1901: Márkus, Sz.. Bndapest 1905: A Sz.-ról szóló tör
vény reformja. Magyar Jogász Egyleti Értekezések 1906; Ke-
nedi. A magyar Sz., Budapest 1908; Szálai, A Sz. akatonai 
büntetőtörvényben,Budapest 1915:n. a., A magyar Sz.. Buda
pest 1922: u. a., A berni unió. Bndapest. 1922. Német: Allfeld. 
Kommentár zu den Gesetzen betr. das Urheberrecht an Werken 
der Ijiteratur und der Tonkunst und iíber das Verlagsrecht, 
München 1902; u. a. Kommentár zu dem Gesetze betr. das 
Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der 
Photographie: Dambach. Pie Gesetzgebung des Norddeut-
schen Bundes betr. das Urheberrecht 1871; Dernburg, Ur-
heber-Patent- und Zeichenrecht, Halié 1910; Klostermann, 
Das Urheberrecht an Schrift und Kunstwerken, Berlin 
1876; Kohler, Das Autorrecht Jena 1880 ; u. a. Das litera-
rische und artistische Knnstwerk und sein Autorschutz, 
Mannheim 1892 ; u. a. Urheberrecht an Schriftwerken und 
Verlagsrecht. Stuttgart 1908; n. a. Kunstwerkrecht, Stutt
gart 1908 ; Mandry, Das Urheberrecht an literarischen Er-
zeugnissen 1867; Müller, Das dentsche Urheber- und Ver
lagsrecht 1901; Ósterrieth, Das Urheberrecht an Werken 
der bildenden Künste und der Photographie, Berlin 1907 ; 
Riesler. Deutsches Urheber- und Erfinderrecht. München 
1909; Röthlisberger. Urheberrechtsgesetze und Vertragé 
in allén Lündern. Leipzig 1914; Waechter. Das Verlags
recht, Stuttgart 1857; u. a. Autorrecht, Stuttgart 1875. 
Osztrák: Geller. Gesetz, betr. das Urheberrecht 1896; Harum, 
Die gegenwürtige oesterr. Pressgesetzgebung und Erlüute-
rung der gesetzl. Bestimranngen über das Urheberrecht, 
Wien 1857; Mitteis, Zur Kenntniss des literarischen Urhe-
berrechtesnach dem oesterr. Gesetze, Stuttgart 1898; Schmidl, 
Das oesterreichische Urheberrecht, Leipzig 1906: Scbuster, 
Das Urheberrecht der Tonknnst, Leipzig 1884; Seiller, Das 
Gesetz vom 26. Dezember 1895. betr. d. Urheberrecht, Wien 
1904. Francia: Darras, Traité tiéoriqnes et pratique de la 
Contrefacon, Paris 1895; Gastambide, Traité théorique et 
pratique des Contrafacons en tous genres, Paris 1837 
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Pouillet. Maillavd, Claro, Traité tliéorique et pratique de la 
Propriété littéraire et artistiqne et du Droit de Représen-
lation. Paris 1908 ; Eenonard, Traité des droits d'anteur. 
Paris 1838. 

Szesz (borszesz, alkohol, spiritusz; 1. a két 
képmellékletet), több vagy kevesebb etilalkoholt 
(I. o.) tartalmazó folyadék, melyet gyárilag erjesz
téssel és lepárlással állítanak elő. A hígabb, em
beri élvezetre szánt szeszes italokat pálinkáknak 
nevezik. A pálinkákat eredetükhöz és készítési 
módjukhoz képest nemes- vagy fajpálinkáknak, 

'-» illetőleg közönséges pálinkáknak nevezzük. A 
I nálunk elterjedtebb fajpálinkák: a konyak, szil-
j vorium, barack-, meggypálinka, borseprű, tör-
\ kólypáiinka és borovicska. Ezek rendesen 40— 
i 50% etilalkoholt és az illető fajpálinkára jellemző 
i zamatanyagokat tartalmazzák. Angliában és Ame

rikában igen elterjedt nemes pálinkák a tohisky 
• és gin (ejtsd: dzsin), melyeket sajátos módon árpa-

malátából, rozsból, illetőleg kukoricából készí
tenek. A közönséges pálinka nyers vagy finomí
tott szesznek vízzel való felhígításával készül. A 

• közönséges szesz is többféle. A forgalomban meg
különböztetünk nyers, finom és denaturált szeszt. 
A nyers szesz a lepárlás közvetetlen terméke, ren
desen 90—92% etilalkoholt tartalmaz, a többi viz 
és mindazok az egyéb illó anyagok, melyek az 
erjedés folyamán keletkeznek és a párlatba jut
nak. Ezeknek forráspontja részint alacsonyabb az 
etilalkoholnál, ú. m. az aldehideké, részint maga
sabb, mint pl. az amilalkoholoké, közös néven 
kozmásolajoké (fűzel). A finomított szesz ezeket 
a kellemetlen izű és szagú anyagokat nem tartal
mazza. Rendesen 96°-os, ami azt jelenti, hogy 100 
literben 96 liter a tiszta alkohol, a többi víz. A 
denaturált szeszt közönséges nyers szeszből, ége
tés céljából készítik oly módon, hogy a törvény
ben előirt denaturáló anyagokat keverik hozzá. 
Ezeknek az a rendeltetésük, hogy a szesz élvezhe
tetlenné váljék és igy az adóügyi kihágásoknak 
eleje vétessék. A szeszadótörvóny értelmében 
ugyanis a denaturált szeszt nem adóztatják meg, 
hogy ilymódon a szesznek ipari és háztartási cé
lokra való felhasználását előmozdítsák. 

Története. Míg az alkoholos italokat a legrégibb 
történet előtti időkben ismerték, a szeszt először 
a VIII. sz.-ban állították elő az arabok a bor le
párlása útján (spiritus vini = borszesz). Majd Bai-
mundus Liullus híres alkimistának sikerült a bor 
párlatából a vizet szénsavas káliummal eltávolí
tani. A tiszta szeszt, az ú. n. finomított szeszt 
azonban először Lowisch és ffichter állították 
elő 1795. Kezdetben csak borból készítettek szeszt, 
majd gabonából készült az ú. n. gabonapálinka, 
mely különösen az É-i népeknél a XVIII. sz.-ig 
nagy kedveltségnek örvendett. A burgonyából való 
szeszfőzést csak a XVIII. sz. végén kezdték el. 

Magyarországon a szesz legelőször a XV. sz.-
ban vált ismeretessé. A pálinka a XVII. sz. első 
felében vált általánosan ismeretessé, a szeszfőzés 
azonban csak a XVIII. sz. második felében ter
jedt el. 1820 körül már csaknem valamennyi vár
megyében voltak szeszfőzők és a magyar szeszt 
már jelentékeny mennyiségben szállították Ausz
triába és egyéb külföldi államokba. Megbízható 
statisztikai adataink csakis 1850 óta, vagyis a 
szeszadó behozatala óta vannak. 1851-ben Magyar

országon kb. 105,129 szeszfőző működött, vagyis 
5671 nagyobb (17 hl.-nél nagyobb erjesztőkáddal 
dolgozó), és 99,458 kisebb szeszfőző. Akkor még-
a nagyobb szeszgyárak a mezőgazdasággal szoros 
kapcsolatban voltak, csak később keletkeztek a 
nagyobb ipari központokon az ipari szeszgyárak, 
melyek a magyar szeszipart a fejlődés olyan magas 
fokára emelték, hogy külföldi szakemberek ide
jöttek a szeszgyártás Üzemét tanulmányozni. 
1880-ban a magyar szeszipar 1%5 millió hl. szeszt 
állított elő, ettől kezdve a termelés csökkent. Ennek 
oka egyrészt a kivitel csökkenése, másrészt a, 
rohamosan növekedő szeszadó. (L. Szeszadó). 

Gyártása . 
Szesz gyártására minden olyan nyersanyagot 

használhatunk, mely erjedésre alkalmas cukrot 
tartalmaz, vagy amelyből ilyen cukrot tartalmazó 
oldatot készíthetünk, vagy amely nyersanyag 
máris alkoholt tartalmaz. A nyersanyagok ilyen 
csoportosítása alapján a szeszgyári műveletek 
aszerint változnak, hogy milyen nyersanyagból 
indulunk ki. 

1. Keményítőt tartalmazó' nyersanyagok fel
dolgozása: három főműveletbőí áll, ú. m. a ke
ményítőnek cukorrá való átalakítása, a képződött 
cukortartalmú oldat elerjesztése, és végre az er
jedés befejeztével képződött szesz lepárlása, eset
leg finomítása. Magyarországon a termelt szesz 
zöme keményítőt tartalmazó nyersanyagokból,, 
különösen burgonyából és kukoricából készül. A 
keményítő sejtekbe zárva fordul elő és maga nem 
erjed el. Ezért előbb a sejteket feltárjuk és azután 
a keményítőt oldatba visszük és erjedőképes 
cukorrá alakítjuk. A feltárásra ma csaknem ki
zárólag a gőzölést használják, amely müveletet 
először nálunk alkalmazták (1. Gőzölő). A gőzö
lés művelete abban csúcsosodik ki, hogy a bur
gonyát vagy kukoricát (esetleg más gabonát) a 
maga egészében őröletlenül 2—4 atmoszférás: 
gőzzel addig főzik, míg tökéletesen megpuhul 
és kifújtatva éles kések között finom péppé szét
esik. 

A cefrézés (1. o.) ez esetben akként történik, 
hogy a gőzölt anyagot előre szétzúzott zöld 
malátával (1. Maláta) 50—60° C.-on a cefréző 
készülékben addig keverik, míg az összes 
kioldott keményítő dextrinné és maltózzá (ma
látacukor, 1. Cukor) alakul á,t. A nálunk divó 
kb. 18° Ball sűrűségű cefrékben a maltóz-dextrin-
arány kb. 80:20. A keményítő cukrosítását a 
maláta hatóanyaga, a diasztáz (1. o.) v. amiláz 
végzi. Ezt az enzimet (1. o.) a cefrézés befejezté
vel nem szabad elpusztítanunk, mint a sörgyári 
cefrézés után (1. Sörgyártás), mert a diasztáznak 
később az a rendeltetése, hogy amily mértékben 
a maltóz elerjed, a dextrint tovább bontsa mal-
tózra, míg az összes dextrin maltózzá alakult át. 
Ezért a cefrét a vége felé csak kb. 60—62« C.-ra 
melegítik, hogy a veszélyes baktóriumokat el
pusztítsák és azután gyorsan erjedési hőmérsék
letre hűtik le és az előre elkészített anyaélesztő
vel, vagy tisztán szaporított szeszélesztővel azon
nal erjedésbe hozzák. 

Az élesztőkészítés legrégibb módja a savanyú 
kovásszal való élesztőszaporltás. A savanyú ko-
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2. ábra. Burgonyamosó. 

1. ábra. Burgonyaemelő szerkezet. 

4. ábra. Henze-féle gőzölő. 

3. ábra. Mosottburgonya-
emelö szerkezet. 

8. ábra. Torkölyelválasztú. 

9. ábra. Elesztőkamra és erjesztöhelyiség berendezése. 

la. ábra. Malátazúzó nézetben. 7b. ábra. Malátazúzó keresztmetszetben. 6. ábra. Cefrézö belső szerkezete. 

5. ábra. Három gőzölő exhausztorral és egy cefrézővel. 

11. ábra. Szakaszosan működő szeszfinomító készülék. 
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10. ábra. Kétoszlopos folytonmüködő szeszlepároló készülék. 

12. ábra. Gazdasági szeszgyár-épület hosszmetszete és alaprajza, a kazán, b gőzgép, c transzmisszió, d hur-
gonyamosó, e Henze-gözölö, / cefre- és hűtőkészülék, g exhausztor-készülék, h malátazuzó, i édescefre
szivattyú, le gőzcefreszivattyú. I folytonos cefre-lepárló készülék, m szeszmérő készülék, n vízszivattyú, 
o hidegviztartány, p melegviztartány, q élesztövíz-főzőedény, r anyaélesztö-edény. s élesztöhütőszerkezet, 

t áztató, u kazán-tápszivattyú, v tápvíz-medence, w szeszgyűjtő tartány, x szesztartány. 
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Tasz olyan gabonacefre, mely 45—50° C.-on tej
savas erjedésen ment át. A tejsav arra való, hogy 
az élesztőt a káros gombáktól tisztán tartsa. A 
tejsavas erjedés közben a cefrében lévő fehérjék 
peptonizálódnak és így az élesztő tápláléka sza
porodik. Ha elég sav képződött, a kovász kész, 
ezután rendesen 60—65" C.-ra felmelegítik, hogy 
a tejsavbaktériumok elpusztuljanak és gyorsan 
lehűtik 30° C.-ra, ekkor préselt szeszélesztőt (1. 
Élesztő) vagy az előző napi anyaélesztöt adják 
hozzá és a cefrét tovább hűtve körülbelül fele 
cukortartalmáig elerjesztik. Rendesen ilyenkor 
éri el az élesztőszaporulat tetőpontját. Ekkor 
előbb kivesznek elég élesztőt anyaélesztőnek a 
következő kovászkészítéshez, a többit pedig az 
erjesztőkádakban osztják szót és fokozatosan 
több és több cefrével hígítják. A savanyú kovász 
készítését ma vagy ásványi savakkal (kénsav, 
vagy savakhoz szoktatott úgynevezett akklima-
iizált élesztővel (pl. Effront eljárása) helyett 
tesítik. 

Az erjedés folyamán három szakaszt külön
böztetnek meg: 1. az előerjedés vagy az erjedés 
kezdete, ebben a szakaszban az élesztő inkább 
•csak szaporodik és éppen megindul a gázbubo
rékok képződése; 2. a főerjedés szakaszában a 
folyadék élénk mozgást árul el és a felszínen 
nagy gázbuborékokból álló takaró árulja el a 
szeszes erjedés működését; 3. az utóerjedés vagy 
<ÍZ erjedés befejeződése a gázképződós ellanyhu-
lásán észlelhető; ez az az időszak, mikor a dex-
trinek a diasztáz utóhatása következtében mal-
tózzá alakulnak és ez ismét elerjed. Mikor az 
összes dextrin és maltóz elerjedt, az erjedés be
fejeződött és a következő feladat most, hogy a 
kierjedt cefréből a szeszt elkülönítsük. 

Ezt a feladatot a lepárlás művelete teljesíti (1. 
Lepárlás, Lepárlók). A kapott termék a nyers 
szesz, melynek erőssége ma rendesen 80—95° 
között változik. A nyers szesz főanyaga az etil
alkohol és víz, de még különböző más illó anya
gokat is tartalmaz, melyek minősége és mennyi
sége a nyersanyagtól és a gyártási műveletektől 
függ. Ezeket a tisztátlanságokat a finomítással tá
volltjuk el, mely nem egyéb, mint ismételt és frak
cionált lepárlás. Ennek elején a könnyebben illó 
részek: aldehidek és éterek, majd a tiszta szesz, 
.azután a párlat utója: a kozmás olajok párolog
nak át. 

Annál tisztább szeszt kapunk, mennél többet 
különítünk el az elején és az utóján. A legtisztább 
szeszt a csontszénen való szűrés után kapjuk. Ma 
a kozmás olajok ára jóval felülmúlja a tiszta szesz 
árát, ezért a szeszfinomítók arra törekszenek, hogy 
minél több kozmás olajat kapjanak. A kozmás 
olaj mennyiségét mesterségesen szaporíthatjuk, 
ha a cefrébe olyan amidokat (leucin, isoleucin) 
adunk, melyekből az élesztő táplálkozva, amilal-
koholt szabadít fel. A finomítást ma már folyton-
ínüködő készülékben is végezhetjük, sőt olyan 
lepárló készülékeket is szerkesztenek, melyekkel 
A kierjedt cefréből közvetetlenül finomított szeszt 
kapunk. 

A lepárolt cefre és moslék igen becses állati 
takarmány, melyet vagy eredeti állapotában, 
vagy szárított moslék alakjában hoznak forga

lomba. A nálunk legelterjedtebb burgonya- és 
kukoricamoslék összetételét eredeti, ifi. szárított 
állapotban az alábbi táblázat mutatja : 

100 kg. szeszgyári-moslék tartalmaz kg. 
Burgonyából 

Nedvesség 
Nyers fehérje 
Nyers zsír 
Nitrogénmentes \ouatanyag.. . 
Nyers rost 
Nyers haniu 
Takarmányozási értéke kemé-

nyítőértékljen kifejezve . . . . 

eredeti szárított 

92-7 
2-2 
0-1 
3 0 
1 1 
0-9 

2-6 

12-0 
23-7 
3-6 

39-9 
9-3 ! 

i l - i 

Kukoricából 
eredeti 

91-3 
2-0 
0 9 
4 5 
0-8 
0-5 

30-9 5-7 

12-0 
30-6 
12-3 
34'j 
8-7 
i-9 

62-7 

2. Cukrot tartalmazó nyers anyagok feldol
gozása. Nálunk ezek közül leginkább a cukor
gyári melaszt, és csak újabban dolgozzák fel a 
répafejeket és a cukorrépát is. A melasz feldol
gozása egyszerű. A sűrű szörpöt gőzzel felhígít
juk, kénsawal savanyitjuk és főzzük, majd kb. 
18° Ball.-ra hígítjuk ós az előkészített élesztővel 
kierjesztjük. Amilyen egyszerű a müvelet, annyi 
bajt okoz, ha nem értenek hozzá, és ha a melasz 
maga nem jó. A melaszból kapott nyers szesz 
sokkal kellemetlenebb zamatú, mint a gabona
nyersszesz, ezért előbbit csak finomított állapot
ban használhatjuk pálinka készítésére. A lepárolt 
melaszcefre állatok táplálására nem való. Nagy 
ipari szeszgyárak besűrítik és hamuvá égetik, 
melyből nyers hamuzsirt, vagy más tisztább 
káliumsókat készítenek. Eközben a melasz nitro
génje kárba vész. Reichardt és Bueb eljárásával 
ennek 25%-át kénsavasammoniára, 35°/0-át pedig 
ciánnátriummá alakítják. 

A répafejekből vagy a répából a cukrot előbb 
ki kell oldani. Ezt vagy a cukorgyártási diffúzió
hoz hasonlóan (1. Cukor), vagy gőzölőkben hajt
ják végre. A káros erjedések meggátlása céljából 
a diffúziót ásványi sav hozzáadásával végezzük, 
vagy a cefrét savanyitjuk meg. Egyebekben az 
eljárás hasonlít a melasz feldolgozásához. Ez 
esetben a lepárolt cefrét ismét takarmányozásra 
használhatjuk fel, értéke azonban jóval kevesebb, 
mint a gabonamosléké. 

3. Az alkoholt tartalmazó nyersanyagok fel
dolgozása. Ide tartoznak a szőllő- és egyéb gyü
mölcsborok vagy más kierjedt szeszesitalok le-
párolása. Ezek adják az ú. n. nemes- vagy faj
pálinkákat. Mivel pedig az itt képződött és a szesz
szel átpárolgott zamatanyagok és éterek adják 
meg ezeknek a pálinkáknak becses és jellemző 
tulajdonságait, a fajpálinkák készítésekor külö
nös gondot fordítunk e zamatanyagok megőrzé
sére és kímélésére. Ennek a célnak a közönséges 
pálinkafőző üstök felelnek meg, melyek javított 
alakja a gőzzel fűtött, buktatóval ellátott lepáro-
lók (1. Lepárolók). 

Ezzel még koránt sincs kimerítve a szeszgyár
tásra alkalmas nyers anyagok és eljárások is
mertetése, mert Amerikában fürészporból és 
egyéb fahulladékokból, Svédországban cellulóz
gyári szennyvizekből készítenek szeszt, sőt ma 
már szintézissel is állíthatunk elő alkoholt, me
lyet ásványi szesznek neveznek. Ezeket az eljá
rásokat azonban nálunk nem alkalmazzák. 
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JroJniuw. I)r. Kosutány, A mezogazd. ciiemiai techno
lógia alapvonalai; Zalka Zs., Mezügazd. szeszgyártás; Dr. 
Szilágyi Gy., A szeszgyártás üzemének ellenőrzése. Magyar 
szakfolyóiratok: Magyar szesztermelő; Köztelek. Német 
irodalom: Bücbeler-Rüdiger, Der landw. Brennereibetrieb ; 
Donath-Gröger, Kurzgefasstes Lehrb. d. Spiritusíabrikation; 
Maercker-Delbrack, Handb. d. Spiritusíabrikation; Hayduck, 
Chem. Tecknologie der Garungsgewerbe, Nahrungs- und 
Genussmittel; Ergiinzungswerk zu Muspratt's Encyklopá-
disch. Handb. d. Tecnnischen Chemie. 

Szeszadó. Az italadóknak legnagyobb fontos
ságú adóneme. A szesz erősebb megadóztatása 
által az állam hatásosan korlátozhatja a szesz
fogyasztást s igy egészségi, erkölcsi és gazdasági 
szempontból a szeszesitaloknak romboló hatását 
lényegesen csökkentheti. Pénzügyi, politikai szem
pontból is helyes a Sz., mert a szesznek mint nem 
elsőrendű szükségleti cikknek fogyasztása önkén
tes, az adó tehát csak azokat éri, akik szeszes italt 
fogyasztanak. Adótechnikai szempontból a Sz. 
alkalmazása — bár a szesz termelése, íinoiiiltása, 
raktározása, forgalomba hozatala szigorú ellen
őrzési rendszabályokat követel — nem ütközik 
nagyobb nehézségekbe és az adóbefizetésnél adó
hátralékok sem fordulnak elő. A Sz. kivethető: 
1. a tényleges termeivény alapján, amely esetben 
a termelt szeszt a szeszmérőgép jelzései, vagy a 
gyűjtőedény méretei alapján állapítják meg; 2. a 
főzőkészülék termelőképessége szerint átalányo-
zás útján, amely esetben a termelési folyamatban 
várható szeszmennyiség a lepárló és hűtőkészülé
kek minősége és berendezése szerint csak megkö
zelítő helyességgel lehet az adó alapja; végül 3. a 
feldolgozás alá kerülő anyagok (gyümölcsnemüek, 
répa, cukorüledék, lisztes anyagok stb.) mennyisége 
és minőségének megállapított eredménye alapján. 
A szesz végül az állami szeszmonopólium alakjá
ban is megadóztatható, amikor az állam v. a szesz 
kizárólagos termelését, v. annak forgalomba hoza
talát magának tartja fenn. A termelési monopólium 
mellett az állam mások kizárásával termel, tino-
mit és deneturál szeszt, a termel vényt pedig a hi
vatalosan megszabott árakon, amelyekben az adó 
is bennfoglal tik, bárkinek maga árusítja. Kereske
delmimonopólium mellett ellenben a szesztermelés 
szabad, de a termeivény megszabott áron az állami 
hatóság rendelkezésére bocsátandó, mely azután a 
finomítást és denaturálást, valamint a szesznek a 
magánforgalomba hozatalát maga eszközli. 

A hazánkban termelt szesz után az adó vagy 
mint termelési adó, vagy a szesznek a hivatalos 
ellenőrzés alól a szabad f orgalomba bocsáttatása-
kor mint fogyasztási adó fizetendő. Termelési adót 
fizetnek az ú. n. kis üstök (pálinkafözdék), amelyek 
gytimölcsnemü anyagokat dolgoznak fel, míg a 
lisztes anyagokat feldolgozó szeszfőzdék, illetve 
a szeszgyárak fogyasztási adót Űzetnek. 

A fogyasztási adó alá eső szeszfőzdék v. ipari 
v.mezőgeizáaséígiak.Mezőgazdaságiszeszfözdeaz, 
amely a) a szesztermeléshez szükséges anyagokat 
kizárólag v. legnagyobb részben a vele szorosan 
kapcsolatos mezőgazdaságból nyeri és viszont a 
szesztermelésnél nyert moslékot mint takarmányt, 
v. az ezen hizlalt marhából származó trágyát az 
illető mezőgazdaságnak szolgáltatja; b) a szesz
főzdének üzemterjodelme naponként átlag 7 hekto
liter termelését és a mezőgazdaság terjedelméhez 
viszonyítva az egy-egy üzemnapra eső átlagos al

koholtermelést, hektáronként 3 liter alkoholt meg 
nem halad; c) a termelési időszakban termelt alko
hol összes mennyisége 1680 hl. alkoholt túl nem 
lép. Ez ismérvek alól indokolt esetben kivételt is 
lehet tenni. A szeszfőzde mezőgazdasági jellegének 
elismerése iránti kérvényt a pénzügyminiszternél 
kell benyújtani. A mezőgazdasági szeszfőzde vál
lalkozója minden elszállított hektoliter alkohol 
után külön 2 K jutalomban részesült. 

A gyümölcsnemű anyagokat feldolgozó legegy
szerűbb berendezésű főzőkészülékeknél (kististö-
söknél) a Sz.-t régebben 1924-ig átalányozás út
ján állapították meg, 1924 óta azonban úgy ezek, 
mint már korábban a többi szeszfőzdék (szeszgyá
rak) a Sz.-t a szeszmérőgép jelzései alapján vagy 
gyűjtőedény alkalmazásával a tényleges termei
vény szerint fizetik. 

A termelési adó a 100 fokú szeszmérő szerint 
számított minden hektoliterfok alkohol után 90 
fillért tett ki. Az 1908. XXVIII. t.-c. értelmében. 
a fogyasztási adónak két tétele volt, t. i. 90 fillér 
és 1 K 10 f. (kisebbik és nagyobbik adótétel). Ez 
a törvény azonban 1908 szept. 1-ótöl csak egyes 
részeiben lépett érvénybe. A fentebbi adótételeken 
kívül minden hektoliterfok alkohol után még 
70 flllér szeszadópótlék, az 1915 XV. t.-c. 6. §-a 
alapján kiadott rendeletek értelmében pedig kincs
tári árrészesedés volt fizetendő. A Sz.-bevételek 
fokozása céljából ez a kincstári részesedés időnként 
többször emeltetett, így pl. 1916-ban 2 K 20 1, 
1917-ben 14 K 90 f., 1919-ben 24 K 90 f., 1920-ban 
39 K 90f., 1921-ben 100K, 1922-ben 430K, 1923-ban 
6320 K, végül 1924-ben 20.000 K-ra emeltetett hl.-
fokonként, ami egyértelmű volt az adónak fel
emelésével, de kifejezésre juttatta a pénznek idő
közi rohamos értékcsökkenését is. A szanálási 
törv. alapján (1924: IV. t.-c.) azután a külön kincs
tári szeszeladási árrészesedés 1924 júl. 1-ével tel
jesen megszűnt és a szesznek adótétele hl.-fokon-
ként l-40 aranykoronában állapíttatott meg. 

A Sz. terén fontos újítást tartalmaz az 1916: 
XXIV. t.-c, mely a szesz eladási árának felemelése 
mellett, a gyümölcspálinka-termelés megadózta
tása tekintetében új irányt ad ennek az iparágnak 
is az ú. n. «Központi szeszfőzdék)) létesítése követ
keztében és a központi szeszfőzde területénaz adóz
tatás átalányozási rendszerének megszüntetése 
folytán. A közp. szeszfőzdék leginkább borseprüt, 
szőllőtörkölyt, szilvát és bort párolnak le. Az idő
folyamán revizió folytán az egyes kerületi beosz
tásokat helyesbítették, egyes központi szeszfőz
déket megszüntettek, az anyagvásárlási korláto
zásokat hatálytalanították és az eredetileg öt évre 
adott engedélyeket bizonytalan időre meghosszab
bították. 

A pénzügyminiszter 1921-ig az egyes terme
lési időszakokra (szept. 1-től a következő évi aug. 
l-ig) szeszkontingenst állapított meg az ország 
szeszgyárai részére, melyet az ipari és mezőgaz
dasági szeszfőzdék között osztottak fel. A kontin
gens erejéig a szeszgyárak a kisebbik adótétel 
mellett termelhették ki a szeszt. A kontingens 
rendszere 1921-ben megszűnt, ennek helyébe a 
termelési keretrendszer lépett, melynek lényege 
az, hogy a szeszgyárak csak annyi szeszt állít
hatnak elő, amennyit a pénzügyminiszter a Szesz-
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gyáraknak engedélyezett. Ezenfelüli, tehát ex-
kontingeneképen a nagyobbik adótétel melletti ter
melés lehetősége is megszűnt. Termelési jutalmak 
1921 szept 1. óta már nem engedélyeztetnek. 

A pálinkafőzdékből (kisüstökből) az 1920: IV. 
t.-c. alapján a községi szeszfőzdék rendszere épült 
fel olyképen, hogy a kisüstókön való főzés vállal
kozói nem az egyes természetes személyek, ha
nem a községek és városok. Az 1921: XXXIV. 
t.-e. alapján még az egyes gazdákból alakult al
kalmi egyesülések is nyerhetnek engedélyt ilyen 
szeszfőzdék létesítésére. Ezek a) a pénzügyigaz
gatásig által elismert igény mérvéig a saját ter
mésű olyan anyagokat dolgozzák fel, melyeknek 
feldolgozására a ker. központi szeszfőzde létesült; 
b) az olyan anyagokat, melyeknek kifőzésére a 
központi szeszfőzdének nincsen jogosítványa, vá
sárlás útján is beszerezhetik és ezen felül saját 
termésű anyagaikat is feldolgozhatják. A kifő-
zésre szánt anyagok termelését a pénzügyigaz
gatóságoknál kell igazolni, amelyek a termelési 
igényjogosultságot ez alapon elismerik. Sem az 
alkalmi egyesülések, sem a községi szeszfőzdék 
nem vásárolhatnak olyan anyagokat, amelyeknek 
kitermelésére a központi szeszfőzdék létesültek. 

Az 1921 :XLI. t.-c. alapján szeszkartell, az Or
szágos Szeszértókesítő r.-t. alakult oly célból, 
hogy a szesz értékesítésének feladatát központi 
intézéssel elvégezze. Ennek a központi szervnek 
tagjai az ipari és mezőgazdasági szeszfőzdék vál
lalkozói. Szeszfinomítókat ezek a mezőgazdasági 
szeszfőzdék vállalkozói létesíthetnek az egyes 
körzetek szerint. 

Adómentes az a szesz, amelyet a vámvonalon át 
külföldre kivisznek, amelyet ecetkészítéshez, ége
tési és tisztítási célokra, továbbá itali célokra nem 
alkalmas cikkek iparszerű előállításához használ
nak fel. Az ipari célokra, főzésre, fűtésre, tisztítiás 
és világítási célokra adómentesen felhasználható 
szeszt előzetesen denaturáló szerekkel emberi élve
zetre alkalmatlanná teszik, denaturálják. 

A szabályellenességek, mint kisebb jövedéki 
kihágások 10—1000 K, a súlyos jövedéki kihá
gások pedig a megrövidített v. a megrövidítés 
veszélyének kitett adó 4—8-szoros összegéig ter
jedhető pénzbüntetés alá esnek. A Sz.-ról az 1899: 
XVII., XX., XXIV., az 1901: XIII., 1908: XXVIII., 
1911: XIV., 1913: XXIV., 1915. 1916: XXIV., 
1920: IV., 1921: VIII., 1921: XXXIV., 1921: XLI. 
és 1924: IV. törvények szólanak. 

A külföldi államok közül a tényleges termei
vény szerint szedik be a Sz .-t a Németbirodalomban, 
Franciaországban, Angliában, Itáliában, Belgium
ban, Hollandiában és az Egyesült-Államokban. 
Szeszmonopóliuma van Svájcnak és Szerbiának. 
A háború előtt a Németbirodalom évi Sz. bevétele 
180 millió márka (1910), Franciaországé 278 mil
lió frank (1908), Angliáé 18-4 millió font ster
ling (1909), Svájcé 7 millió frank, Oroszországé 
tisztán 506 millió rubel (1909), hazánkban 165 
millió K (1914). Annak következtében, hogy a 
trianoni békeszerződés folytán az ország szesz-
fogyasztó lakosságának legnagyobb részét elve
szítette, a Sz. bevétele erősen csökkent, úgy hogy 
az 1924/25. költségvetési évre a bevétel csak évi 
10 millió arany koronában irányoztatott elő. 

Szészárma (Sásarm), kk. Szolnok-Doboka vm.. 
bethleni j.-ban, (i9io) 952 rom. és magy. 1. (Tr. E.) 

Szeszárpa, a sörfőzésre nem alkalmas, gyen
gébb minőségű, másként égetni való, azaz szesz--
főzésre használt árpa. L. Árpa. 

Szeszcsor (Sasciori), kisk. Fogaras vm. foga-
rasi j.-ban, (1910) 424 román lak. (Tr. E.) 

Szeszdenaturálás. A nyers spiritusz élvezeti 
célokra való alkalmatlanná tótele. Ez methylal-
koholban oldott pyridinnel történik nálunk s mó
dozatait törvények szabályozzák. 

Szeszegyedáruság, 1. Szeszadó. 
Szesz-élesztő, 1. Élesztő. 
Szeszély, a kedvnek, vágynak, akaratnak meg^-

okolatlannak látszó, pillanatnyi gyors változása.. 
Ellentéte az állandó (jó vagy rossz) kedvű, követ
kezetesen akaró, pillanatnyi hatások iránt nem 
fogékony vagy ezek ellen védekező, külsőségeket 
nem tekintő embernek az állapota. A szeszélyes. 
ember megbízhatatlan; nem lehet kiszámítani,, 
hogy a következő pillanatban mit fog akarni,, 
kívánni, milyen lesz a kedve. Lelkében nincs kellő 
egyensúly; nem a dolgok igazi értéke döntő rá
nézve; legjobb kedvét valami csekélység ront
hatja ; legkomolyabb szándékát valamely véletlen 
megfordíthatja. Akaratnyilvánulásaiban nincs kö
vetkezetesség, logikai összefüggés. Akit nagyon 
elkényeztetnek, komoly önuralomra nem szoktat
nak, könnyen válik szeszélyessé. 

Szeszes italok, szesztartalmú folyadékok, me
lyeknek élvezése Ősi idők ója ismeretes. Ilyenek 
főképen a bor, a sör és a páÖnka. Hatásukat első 
sorban a szesztartalom határozza meg, de a még 
bennök levő illó olajok, keserű anyagok és idegon 
alkoholok által módosul. A Sz. szesztartalma külön
böző, a borok természetes szesztartalma 8—17°/o 
között váltakozik, a söröké 2—5°/o között, míg a. 
pálinkáé 30—40°/o, a rumé 40—80°/o. A Sz.-hoz 
számítjuk még az édesített pálinkákat (likőrök), a-
pezsgőt és az abszintot, mely utóbbi az üröm görcs-
okozó mérgét is tartalmazza. A Sz. készítését már 
a régi egyiptomiak is ismerték, akik primitív sört 
készítettek. A kinaiak 4000 év előtt Sz.-at készí
tettek rizsből. A görögök és rómaiak már szőllő-
bort és gyümölcsborokat készítettek. A kelták és 
germánok árpa- és méz-sört készítettek. A har
mincéves háború idején terjedt el a pálinkaivás, 
mely keletről származott hozzánk. A most élő vad
népek is igen primitiv Sz.-at készítenek, szesztar
talmuk csekély, ilyen a négerek pálmabora, az 
amerikaiak juharbora, a mexikóiak agávebora 
(pulque), a keletindiai baugh. A Sz. közül kiválik 
a kirgizek kancatejből készített itala, a kumisz,-
a kaukázusi népek tehéntejből készült itala a kefir 
és a bolgárok juhtejből erjesztett itala a joghurt,, 
mindezekben 1—2°/0 szesztartalom mellett sok 
zsír és fehérje van s ezért tápláló értékük igen 
nagy. L. Alkoholizmus-

Szesze-szigetek, a Victoria Nyanza É.-i részé
ben fekvő sziklás szigetek, melyek a brit-keleí-
afrikai Uganda protektorátushoz tartoznak; kb. 
15,000 lak., akik közt gyakori az álomkór. 

Szeszezés, a bor természetes alkoholtartalmá
nak emelése tiszta szesz, vagy cognac hozzáadásá
val. Bortörvényünk általában a bor szeszezését 
tiltja, csak a hibás vagy beteg borok kezelésénél, 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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vagy kivételes esetekben állami ellenőrzés alatt 
engedi ineg a szesz használatát, de a szesz csakis 
legalább 7U tf. százalékos hibátlan borpárlat alak
jában adható a borhoz. A külföldi esomegeborok 
nagy része szesz hozzáadásával késztll. 

Szeszgyártás, 1. Szesz-
Szeszkisérleti állomások, 1. Mezőgazdasági 

tudományos és kísérleti intézmények. 
Szeszkvioxidok (sesquioxidokj, az oxidok 

••egy fajtáját jelezzük Így, melyek az X308 típus
nak felelnek meg, pl. SaO0, kénszeszkvioxid, 
Pb208 ólomszesz kvioxid stb. 

Szeszlepárlás. Ezt végzik az összes szeszgyár
tási eljárások, mikor a híg és más anyagokkal 
szennyezett alkoholtartalmú oldatból tiszta és tö
mény alkoholt állítanak elő. Ez rektiílkátorokkal 
-és deflegmátorokkal felszerelt nagy tornyok be
kapcsolásával történik. A mai folytonos Sz., fino
mításnál a híg szeszgyári cefréből, végül 96— 
í)7%-os alkoholt nyernek, mely csak vízzel van 
-szennyezve. 

Szeszmérgezés (alkoholizmus, intoxicatio 
alcoholica), ritkán tiszta szesszel történik, fő
képen szeszes italok élvezete folytán támad. A Sz. 
lehet heveny és idült. A heveny Sz. (alcoholismus 
acutus) nagyobb mennyiségű szeszes italnak egy
szerre való élvezetéből ered. A mérgezés létre
jöttéhez szükséges mennyiség az egyéntől függ. 
Vannak a szesz iránt intoleráns egyének, kik már 
kis mennyiségre is hevesen reagálhatnak, míg 
mások nagyobb mennyiséget bírnak el. A tiszta 
szesznek ivása a nyálkahártyák lobos elváltozását, 
sőt elhalását (nekrózis) okozhatja, hamar eszmélet
vesztéshez vezet s szívbénulás folytán halált okoz. 
Mint a maró mérgeknél, sok vizet, tejet kell itatni 
s koffeint, kámfort a bőr alá fecskendezni. A sze
szes italokkal történt heveny Sz. a nyálkahártyák 
enyhe hurutját (gyomor-bélhurut) okozza, föl
szívódva azután a vérbe kerül a szesz s ott a vér
erek tágulását, a bőrön melegérzést, szaporább 
•érverést s a belek és agyvelő felé vértódulást okoz; 
kellemes izgalmi szak után azután az elernyedés 
szaka következik be, a gondolkodás gyengül, az 
ítélet homályosul, az emlékezet bizonytalan lesz, 
álmosság vagy teljes eszméletvesztés köszönt be, 
ez a részegség (ittasság). Ilyenkor szívbénulás 
•folytán halál is beállhat. Ha kijózanodik az egyén, 
a gyomor- és bélhuruttal járó kellemetlen álla
poton (boresömör, katzenjammer) esik át. A he
veny Sz. (részegség) izgalmi szakában a fokozott 
cselekvés gyakran a törvénnyel hozza összeütkö
zésbe az egyént, mert erőszakoskodik, indulatba 
jön s könnyen bűncselekményt követ el. A leg
több gonosztettnek a Sz. az oka. 

Az idült Sz. (iszákosság, alcoholismus chroni-
cus) szeszes italok rendszeres élvezete folytán 
támad. Tünetei lassan bontakoznak ki, itt is első 
sorban az emésztési és lélegzőszervek hurutos 
bántalmal mutatkoznak, ilyenek az idült garat-
hurut, a gyomor- és bélhurut, étvágytalanság, túl
ságos gyomorsavképződés, reggelenkinti hányás, 
szorulás; azután torok- és gégehurut, tartós re-
kedtség, nehéz lélegzés, tüdőhurut. Az emésztés 
zavarából anyagcsere zavarai keletkeznek, a szer
vek elzsírosodnak (zsírmáj, zsírszív), a bőr alá és 
a zsigerekben zsír rakódik le. A kiválasztó szer

vek, a vesék is szenvednek, idült vesegyuladás és 
zsugorodás fejlődik ki. Legtöbbet szenved azon
ban az idegrendszer, melynek szövetei igen érzé
kenyek az alkohol iránt. Az idült Sz. az agyvelő 
és burkainak állandó bővérűségét okozza, az erek 
falait megtámadja s azok elmeszesedóséhez vezet, 
ami ismét az agyvelővérzésnek (gutaütés) elő
mozdítója. Ezeket a tüneteket csaknem vala
mennyi iszákos embernél megtaláljuk. Az iszákos
nak emiatt csökken más betegségek ellen az ellen
álló képessége, vagyis megbetegedésre való haj
landósága nagy és a betegség lefolyása is rosszabb 
szokott lenni. Az iszákosok halálozása igen nagy, 
kb. 60—70%-kal nagyobb, mint a többi emberé. 
Tekintetbe kell még venni azt is, hogy igen sok 
halálos szerencsétlenségnek és öngyilkosságnak 
is Sz. az okozója. 

Az idült Sz. alapjánkülönböző ideg-és elmebajok 
fejlődhetnek ki. Az idegbajok közül említendő az 
ideggyuladás (1. o.), a nyúltvelői vérzés (polioen-
kephalitis haemorrhagica), a Sz. okozta nyavalya
törés és vakság (amblyopia alcoholica). Az idüf 
Sz. alapján föllépő elmebajok közül első sorban 
említendő a delírium tremens, mely órákig, vagy 
pár napig tartó zavartságban mutatkozik, mialatt 
a betegek élénk és változó érzókcsalódásoknak 
vannak alávetve, teljesen tájékozatlanok, meg-
jegyzőképességük csökkent, tartósan nyugtalanok 
s e miatt nem alszanak. A nem-alvás a betegek 
erejét fogyasztja s az elzsírosodott szív a munkát 
nem bírván, kimerül, a beteg szívbénulás folytán 
meghal. Legfontosabb tennivalónk a beteg szívét 
erősíteni (digitális, koffein, kámfor) és neki nyu
galmat, alvást biztosítani (paraldehyd, veronai). 
Ismerjük még az iszákosok heveny hallucinózisát, 
a beteg nem zavart, csak igen élénk hanghallások 
gyötrik, üldöztetve érzi magát s gyakran öngyil
kossággal menekül előlük. Többnyire pár hónap 
alatt lezajlik, de könnyen megismétlődik. Magá
nak az egyszerű iszákosságnak, vagy az említett 
elmebajoknak végső állapota az iszákosok gyönge-
elméjűsége szokott lonni. Ennek tünetei az értel
miség megfogyatkozása, a tartós munkára való 
képtelenség, az erkölcsi érzés súlyos hanyat
lása, a házastársra való féltékenység és sexualis 
gyanúsítása, a családdal való nomtörődés, a hi
vatal, foglalkozás elhanyagolása, a teljes elzullés. 
Emellett hangulata emelkedett, élcelődő kedve 
nagy. 

Míg a mostanig vázolt hatások csak magára az 
egyénre hatnak ki, addig a Sz.-nek még ennél is 
károsabb az a hatása, amely az utódokra terjed ki. 
Az iszákosok ivarsejtjeit a szesz megrongálja 
(blattophoria) és a belőlük származó egyének sat
nyábbak, betegesek, igen sok köziilök nyavalya
törős és hülye lesz. Innen a Sz. nagy társadalmi 
fontossága. 

A Sz. gyógyítása igen egyszerű: a szesz meg
vonása. Ez az egyetlen orvossága, amely igazán 
sikerhez vezet. Csak a kivitel nehéz, leghelyesebb 
az elvonást külön erre a célra berendezett intéze
tekben (Trinker-Asyle) megcsinálni. Természetes, 
hogy az elvonás után is absztinensnek kell ma
radnia. Ha valaki visszaesik iszákosságába, kér
lelhetetlenül gondnokság alá kell helyezni, mert 
családjának romlásba döntésével közveszélyes. A 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő ! 
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törvény előtt pedig az iszákosság súlyosbító körül
ménynek tekintendő, mert az iszákos állapotot az 
illető maga idézte elő s teljes tudatában volt az 
<ebből esetleg származó kellemetlenségeknek. 

Szeszmórő, 1. Alkoholométer. 
Szeszmérő gépek v. szeszórák a rajtuk át

folyt szesz mennyiségének és erősségének kimu
tatására valók. Nálunk két ily szerkezet haszná
lata van törvényileg megengedve, a Beschorner-
és Dolainszky-féle. Az első, melyet hazánkban is 
gyártanak, közös szekrénybe helyezett két köny-
uyen forgó dobból áll; minden dob rekeszekkel és 
forgásszámláló készülékkel bír. A készülékbe be
folyó szesz először egy tágasabb csövet tölt meg, 
melybe szeszmérő vau elhelyezve, amelynek ada
tait kis üvegablakon át lehet leolvasni. A lefolyó 
szesz a tisztátlanító anyagok visszatartására szű
rőn folyik át s így jut az egyik mérődobnak ex
centrikusan elhelyezett rekeszeibe, ez által a do
bot forgásba helyezi és e közben a gépből kifolyik. 
Miután a dob rekeszeinek űrmérete pontosan meg 
van állapítva, minden körül corgásnak bizonyos 
Űrméret felel meg. A szesz erősségének megálla
pítására, minden kiömlés után, kis kanál szeszt 
merít egy tartányba, melyhez csak az ellenőrző 
közeg férhet, hogy az átfolyt szesz átlagerősségét 
külön szeszmérővel rnegállam'tsa. Hátránya, hogy 
a szesz mennyiségét térfogatokban fejezi ki, ami a 
hőmérséklettel változó érték. Ezzel ellenkezőleg 
a Németországban elterjedt Siemens-iéle szesz
mérőgép az átfolyt szesz mennyiségét súlyban 
iejezi ki, amely érték a hőmérséklettől független. 

Szeszmonopólium, 1. Szeszadó. 
Szeszmoslék, 1. Szesz. 
Szeszmótor, 1. Spirituszmótor. 
Szesz-óra, 1. Szeszmérő gépek. 
Szeszquioxidok, 1. Szeszkvioxidok. 
Szeszta (Gestice), kisk. Abauj-Torna vm. csere

háti j.-ban, (i9io) 639 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szesztay László, műegyet. tanár, szül. Nagy-

kállóban 1870. Tanulmányait a budapesti mű
egyetemen végezte; 1897. magántanári képesítést 

nyert, 1922. rendkiv. tanár 
lett. Számos helyi érdekű vas
út épült az ő tervei szerint, 
nemkülönben Temesvár, Deb-
reczen és Nyíregyháza villa
mos vasútjai; a saját üzemben 
tartott kisvasutak építése és 
üzemének berendezése terén 
úttörő munkát végzett. Iro
dalmi művei: A fotográfia a 
technikai tudományok szol-
xj Hátában (1899); A kisvas-
vtak jövője hazánkban(1902); 
Helyi érdekű és gazdasági 
vasutak (1908); A városépí
tés előmunkálatai (1909). 

Szót (1. az ábrát), egyip
tomi isten, Ozirisz bátyja, kit 
ő, a monda szerint, meggyil

kolt. Erős isten, szerzője a nagy forróságnak és 
szárazságnak, egyúttal a rövidebb napok idejében 
a világosságnak elrablója. Minden rosszat a földön 
az ő befolyásának tulajdonítottak. Ö támasztja a vi-
hart,földrengést, ellensége az igazságnak. A halot-

ltévai Nagy Lexikona. X VII kőt 

tak könyvének nagy része és az egyiptomi iro
dalom egyáltalában telve van mindenféle ráolva
sással és bűvös mondással alattomos cselszövései 
ellen. Sz. Tánisz és Ombosz városok istene. 

Szétáramló mozgás vagy cirkulációs mozgás 
(n5v.), a több vagy sok vakuolás sejtplazmának 
mozgása a sejtmaghoz és attól el felé a fali plaz
mához (pl. Tradescantia, Cuenrbita, Urtica szőr
szálainak sejtjeiben). L. Protoplazma mozgásai. 

Szete (Setich), kisk. Hont vm. vámosmikolai 
j.-ban, (1910) 679 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Széthangzó (észt.) a. m. disszonáns (1. Disszo
nancia). A zenéből vett kifejezés általánosabb 
értelemben jelenti a művészetskben mindazt, ami 
az összhangot, a harmonikus hatást megzavarja. 
A Sz. nem mindig hiba, hanem kifejező erejénél 
fogva a művésznek szándékosan alkalmazott esz
köze lehet. 

Széti (Sethost), két egyiptomi király neve. 
I. Sz., II. Rauises atyja, a líbiaiak ellen sikerrel 
harcolt s háborút indított Palesztina és Főnicia 
ellen, hogy a folyvást hatalmasabbá váló hettiták 
előnyomulását megakadályozza. Háborúinál fon-
tosabbak nagykiterjedésű építkezései Karnakban 
és Ahidoszban. Elsőrendű mestermü az abidoszi 
templom, amelyben I. Sz. királyi elődei emléké
nek egy nagy feliratot szentelt, az abidoszi király
táblát, amely 76 király nevét tartalmazza Méná-
tól II. Ramses fáraóig; ez a kronológiai tekintet
ben fölötte fontos emlék, melynek felfedezését 
DUmichen német egyiptológusnak köszönhetjük, 
lehetővé teszi, hogy a történet fonalát már ott 
vegyük fel, ahol más emlékek hiányában elveszett 
volna számunkra. — II. Sz., II. Ramses unokája 
és Merenntah utódja. 

Szétif (Setif), város Constantine algériai depar-
tementban, (1911) 26,661 lak., szép templommal, 
régiségtárral, kórházzal. 1847-ig csak katonai 
állomás volt. A rómaiak korában Sitifis Colonia. 

Szeto, kis japáni város Hondo szigeten, Nagoja 
közelében, híres a porcellángyártása. 

Szótosztás, a könyvnyomtatásban, 1. Osztás. 
Szétosztási adók, 1. Adó. 
Szétömlés, 1. Diffúzió. 
Szétszedhető hidak, nevezhetők hadi ludak

nak is, mert háborúban szükségesek. A Sz. köny-
nyen szállítható és kezelhető elemekből állanak, 
melyekből a hídszerkezetet gyorsan össze lehet 
állítani és viszont szét is lehet megint szedni. 
Régebben fából, ma vasból készülnek és 50—100 
m. nyilasok áthidalására is alkalmasak. A vas Sz. 
alkotó elemeinek kötése csavarok segítségével 
történik. A legnagyobb nehézséget a rácsos főtar
tók (1. Hídszerkezet) szerkesztése képezi, melye
ket háromszög- és négyszögalakú elemekből vagy 
egyes rudakból különböző módon létesítenek. Ná
lunk a Schlick-gyár készített Kohn mérnök rend
szere szerint vas hadihidakat. 

Szétszórás (dispersio), 1. Szinszórás. 
Szótszórt fény. Ha fény esik valamely lapra, 

mely nem tükörsima, pl. pr.pirosra, sima falra, 
falapra vagy a levegőben lebegő kis szemcsékre 
(porszemek), akkor minden irányban, szabálytala
nul verődik vissza. Ez a Sz. Az illető lap ezáltal 
láthatóvá lesz, sőt fényforrásként viselkedik. 

Szóttartó v. divergens, 1. Konvergencia. 
S7 
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Szettyin (u5v.), 1. Euphorbia. 
Szetu v. szetukéz nép az észtek egy töredéke, 

mely Pszkov (Pleskau, észtül Pihkva) volt orosz 
kormányzóság hasonló nevű kerületében (ujezd) 
él kb. 300 apró faluban, mintegy 20.000 főre rúgó 
számban. A népnek az irodalomban szetukéz a szo
kásos neve. Ez azonban hibás alkotású szó; a helyes 
elnevezés Sz. Újabb időben lakóhelyük szerint 
pihkvai észteknek nevezik őket. Vallásuk az orosz 
ortodoxia, de az ősi pogányságnak számos nyoma 
maradt fenn. Az önálló észt állam megalakulása 
óta e terület Észtország kiegészítő része. Húrt 
Jakab, a híres észt folklorista (1839—1906) kiderí
tette, hogy a Kalevipoeg (1. o.) és a Kalevala (1. o.) 
anyaga tetemes részének eredete a Sz. népénekek 
alapján nyomozható ki. V. ö. Jákob Kürt, Über 
die Pleskauer Esten oder die sogenannten Setu-
kesen; Bán Aladár, Az észtek néprajzi jellemzése 
(Ethnogr. 1912) és A szetukézek (Bud. Hirlap 1911). 

Szétválasztási módszer, a kőzettanban az az 
eljárás, mellyel a kőzetnek ásvány-elegyrészeit 
egymástól elkülönítik, hogy azok pontos meghatá
rozása lehetséges legyen. .Régebben a szétválasz
tást iszapolással végezték, ami azonban nagyon 
tökéletlen módszer. Ujabban nagy fajsúlyú folya
dékokkal történik az elválasztás (1. Fajsúly). 
Sikerrel alkalmazzák a kőzet-elegyrészek szét
választására az elektromágnest is, mellyel a vas
tartalmú ásványokat a vasat nem tartalmazóktól 
el lehet különíteni. 

Szevanga-tó, 1. GoJc-csáj. 
Szovaszíopol, város, 1. Bzebasztopol. 
Szevennok, hegység, 1. Cevennek. 
Szevercov, orosz zoológus, 1. Szjevercov. 
Szeveria, vidék D.-i Oroszországban a szeve-

riánusok szláv törzséről elnevezve, amely a leg
régibb időkben a Dezna, Szeim és Szula folyók 
közében lakott. Egy ideig Ukráuiához tartozott, 
majd evvel együtt Oroszországhoz került és Cser-
nigov kormányzóság egy része volt, most ismét 
Ukrániához tartozik. 

Szevesstrény (Scvestreni), ldsk. Pogaras vm. 
fogarasi j.-ban, (taio) 389 román lak. (Tr. E.) 

Szevordik, 1. Kazárok. 
Szextáns, 1. Sextans. 
Szextett (ol. sestetto), hat hangszerre vagy hat 

énekhangra irt kompozíció. A vonós-Sz.-ben két 
hegedű, két mélyhegedű (brácsa) ós két gordonka-
szólamot írnak; a f úvó-Sz.-ben hat különféle f úvó-
liangszer (pl. fuvola, oboa, két klarinét, fagót és 
kürt), a zongora-Sz.-ben legtöbbször zongora és 
vonós-ötös szerepel. 

Szexthangzat, a hármashangzat első megfor
dítása, melynél a terc van a basszusban. 

Szextola, hat hangból álló figura, melynek idő
tartama annyi, mint ugyanolyan beosztású négy 
hangjegyé. 

Szexuális (lat.) a. m. nemi, ivari, a nemi életre 
vagy a nemre vonatkozó. 

Szexuális affinitás (lat.), Nágeli használta ki
fejezés a rokonság ama módjának megjelölésére, 
amely a keresztezósi kísérletekben közvetlenül 
megnyilatkozik. 

Szexuális anesztézia, nemi érzéketlenség, 1. 
Frigiditás. 

Szexuális dimorfizmus(növ.), 1. Dimorfizmus. 

Szexuális felvilágosítás, 1. Nemi felvilágo
sítás. 

Szexuális kérdés, 1. Szexuális pedagógia. 
Szexuális nektárium (nűv.), a virágon belül ala

kult nektárium (ílorális, nupciális), ellentétben a 
virágokon kívül fejlődött nektáriumokkal (extra-
nupciális, extraüorális, aszexuális). Előbbiek a 
virág megporzása szempontjából birnak fontos
sággal. 

Szexuális pedagógia, annak a tanítását cé
lozza, miként lehet különböző korú egyénekot 
a nemi életről koruknak megfelelő ismerőtökkel 
fölruházni és azokat oly módon megmagyarázni, 
hogy belőlük egészséges, tiszta és erkölcsös nemi 
élet fejlődjék. A Sz. szükségét ma már minden 
szociológus és pedagógus elismeri, csak az idő
pont és a módozatok vitásak még. V. ö. Flugschrif-
ten der Deutschen Gesollschaft zur Bekámpíung 
der Geschlechtskrankheiten (igen olcsó apró füze
tek); Foerster, SexualethikundSexualpaedagogik 
(1910); Grtder, Hygiene des Geschlechtslebens 
(1915). L. még Nemi felvilágosítás. 

Szexuál-pszichológia, í. liendellenes nemi 
érzés. 

Szexuál - pszichopatológia, 1. PsycJiopaihia 
sexualis és Rendellenes nemi érzés. 

Szeyfiert Ede, kúriai biró, szül. 1831., megh. 
Budapesten 1907 dec. 30. Mint főügyészi helyettes 
1883. a híres tiszaeszlári pörben a nyíregyházai 
tárgyaláson fontos szerepet vitt, ő képviselte a 
közvádat s a tárgyalás eredményéhez képest a 
hangulat ellenére elejtette a vádat, mire a törvény
szék a vádlottakat fölmentette. Emiatt sok meg-
támadtatósban volt része. Később kúriai biróvá 
nevezték ki. 

Szezám, az Ezeregy éjszaka regéiben szereplő 
bűvös szó, mely a zárakat megnyitja. 

Szezám (nOv.), 1. Sesamum. 
Szezámolaj, a Sesamum indicumnevü növény 

magjaiból kétszeri hideg és egyszeri meleg prése
léssel vagy esetleg extrahálással nyert olaj. Az 
első sajtolás olaja a legfinomabb, oliva-olajja! 
egyenrangú. Aranysárga, szagtalan, kellemes ízű. 
Fs. 0,92 15°-on. —5°-on szilárdul meg, nem szá
rad és nehezen avasodik. Ölein, palmitin, stearin 
és linolsav gliceridjeiből áll, szinreakciókkal köny-
nyen felismerhető. Ezért Németországban minden 
margarinnak tartalmaznia kell. Ételolajnak hasz
nálják, oliva és mákolaj hamisítására, kenőolaj
nak, égetésre, szappan- és tusgyártásra, továbbá 
az örök mécsesek olaja. India és Kisázsia a fő ter
melőhelye, de Kínában, sőt Európában is termesz
tik. Indiából sok magot hoznak Európába, főleg 
Marseillebe és Triesztbe, hol kipréselik. Olajpogá
csája takarmány. 

Szezuto, a bászutok nyelve Dél-Afrikában. 
Szíakia, város Kréta szigetének D.-i partvidé

kén, kb. 1500 lak. A szfakióták az Aszpra Vum't-
ban (a Fehér-hegyekben), a Kréta Ny.-i részét be
töltő, 2470 m.-nyiro emelkedő repedéses hegység
ben a tiszta görög nemzetiség legvitézebb törzsét 
teszik ós minden, a török ellen intézett lázadásnak 
ők voltak a lelkei. 

Szfakióták, 1. Szfahia. 
Szfaksz (Szfax, Szafákisz), megerősített város 

Tunisz K.-i partján,gyümölcsösöktől és olajberkek-
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tói körülfogott vidéken, (1921) 83,677 lak., jó ki
kötővel, pamutiparral és élénk kereskedéssel. 1881 
óta francia birtok. 

Szf akteria, görög sziget Messenia Pylos nevű 
übléhoz közel; hosszú és keskeny alakja van. A 
peloponnózoszi háborúban Kr. e. 425. spártaiak 
szállották meg, de 72 napi ostrom után az athéniek 
kezébe került. Ma Szfagia a neve. 

Szfalerit v. sphálerit, cinkfényle (ásv.), lénye
dében ciukszulfid Zn S; a cinket részben vas és 
néha még kadmium és indium is helyettesítik; el
vétve talliumot, galliumot és higanyt is tartalmaz. 
Kristályai szabályos rendszerbeliek, leggyakoribb 
formák a tetraéder, rombdodekaéder, hexaéder; 
szép lapokban gazdag kombinációk és bonyolódott 
ikrek. Vaskos, szemcsés és rostos halmazok. A 
szőllöalakú v. vesés-liójas tömegek nem Sz.-ből, 
hanem a cinkszulfid (heteromorf) másik alakjából, 
t. i. a ruwtzitból állanak (ú. n. máj fényié, ném. 
ScJialen b lende v. Leberb lende). A rombdodekaéder 
szerint kitűnően hasad, igen rideg. Ritkán szín
telen, ekkor tiszta Zn S, pl. Franklin New-Jers6y-
ben (ű. n. Ideiofún), rendesen zöld, sárga, vörös 
és leggyakrabban barna és fekete, karca barna
sárga, gyönyörű gyémántfényű v. zsírfényű, félig 
átlátszó v. sötétebb színezésnél át nem látszó. Fény
törése igen erős, törési együtthatója 2p369. Eé-
gantea cinketnem tudták belőle előállítani (fattyú-
galléna), de szép fénye feltűnt a bányászoknak, 
innen a nevo (szfalerosz = csalékony; német neve 
Blende). Majdnem miudig a galenit társaságában 
fordul elő: 1. telérekben Selmecz-, Körmöcz-, 
Kapnikbánya, Nagyág, 0 helyeken többnyire 
gyantasárga, Rodnán gyönyörű fekete villogó kris
tályok ; Cseh-Szász-Érchegysőg, a Harz, Erna 
(sárga, rubinvörös, fekete); 2. a kristályos palák
ban nagy telepekben: Ammeberg a Wettern tó 
partján, St.-Martin Sterzingnél; 3. mészkő-és dolo
mitban : Binnental, Picos de Európa Asturiában, 
Iserlohn, Aachen, Wiosloeh Badenben, Raibl Ka-
rintiábau, Felső-Szilézia. A marmatit és cliristo-
phit vasban gazdag Sz. Igen közönséges ásvány. 

I Mállása folytán hidrocinkit, cinkvitriol, cinkpát 
I és kovagálma keletkeznek. Becses cinkérc. 
» Szfax, város, 1. SzfákSz. 

Szfen (ásv.), 1. Tiianit. 
Szíenoid a. m. ékidoin, a kristálytanban az 

oktaéder, a négyzetes és rombos bipiramis feles 
alakja. 

I Szfenokefália (gör.), oldalról összenyomott, fel-
I felé keskenyedő tetejű koponyát jelent. Csónak-
I fejüség-nek (szkafokefália) is nevezik. 
I Szféra (splaera, gör.), a. m. gömb. — Szfé-
I rika (gömbmértan), 1. Geometria. 
I Szférák harmóniája. Pythagoras eszméje sze-
Irint az égi testek a középponti tűz körül való for-
I gásuk közben zenei összhangot, harmóniát idéz-
I nek elő, bár az emberi fül ezeket a hangokat — 
I szférák zenéjét — épp oly kevéssé hallja, mint 
I ahogy nem látja a szem a középponti tüzet. Az 
I eszme, melyet Cicero a «Seipio álmá»-ban bőven 
I kifejtett, a hét főbolygónak a középponti tűztől 
I való távolságára támaszkodott, mely távolságok 
[ viszonyai Pythagoras szerint a heptakord hét 
[ hangja számviszonyainak felelnek meg. Kepler és 
[ mások az eszmét fantasztikusan kiszínezték. 

Szférikus, egy gömb felületén fekvő. — Sz. 
aberráció, 1. Aberráció. — Sz. asztronómia v. 
gömbi csillagászat, 1. Asztronómia. — Sz. excesz-
sziis, 1. Gömbháromszög. — Sz. trigonometria 
(gömbháromszögtan), 1. Trigonometria. 

Szferoid (spliaeroid, gör.), úgy keletkezik, 
hogy egy ellipszist egyik tengelye körül körülfor
gatunk. Ha a a forgási tengely fele, b pedig az 
ellipszis másik tengelyének a fele, akkor ezen for
gási felületnek térfogata = */s a 'br ( i : = 3-14159), • 
akár a kisebb &-nél, akár megfordítva b kisebb 
a-nál. Ujabban ezt a testet inkább forgási ellip-
szoid-nak szokás nevezni. 

Szferokobaltit, 1. Kobaltpát. 
Szferokristály (nüv.) kristályokból álló gömb, 

tehát kristálygömb, amilyenben az inulin (1. o.) 
kiválik, ha áz inulintartalmú növényi részeket 
alkoholban tartjuk. Sz.-ok vannak továbbá a Ter
minálja belleriea ágának a belében v. a Silene 
cucubalus maghé;'ában és a Cactaceae-ben. — 
Ásványtani szempontból 1. Szferolit... 

Szferolit (spliaerolit, képét 1. az Ásvány cikk
hez csatolt színes képmellékleten), sugarasa-rostos 
szerkezetű gömbös kiválások a vulkáni kőzetek
ben ; nagyságuk és számuk igen változó. Több
nyire valamely földpát- vagy kvarekristályra 
tapadnak. A sugarak közti tér rendesen kőzet-
üreggel van kitöltve. Ha a Sz.-ek egy irányban 
nyúltak, a sugarak tehát nem egy pontból, hanem 
egy tengelyből sugárzanak ki, akkor axiolit-ok-
nak nevezzük. A Sz.-ok különösen a riolitoknál, 
kvarcporflroknál és trachitoknál (perlit vagy 
gyöugykő, szurokkö) fordulnak elő. 

Szf erológia (gör.), gömbtan, az égitestek gömb
alakjáról szóló tan. 

Szferomóter (gör.) a. m. gömbmérő. Műszer, 
mellyel vékony lemezek, drótok vastagságát, 
Uveglencsék görbületi sugarát, gömbfelületsuga
rát lehet meghatározni. Lényegében fémhárom
lábbal összekötött mikrométercsavar, melynek 
köralakú teteje beosztott körlappal függ össze. Ez 
oldalt, függélyesen elhelyezett skála előtt forgat
ható és egy teljes körül forgatással a körlap egy 
osztályzattal fölebb vagy lejebb kerül. A körlil-
forgatás egy része az osztályzat tört részének 
felel meg. 

Szferosziderit (ásv.), 1. Vaspát-
Szfigmográf (sphygmograph, gör.), 1. Ér-

rerésjelző. — Szfigmogramm, a szflgmográffal 
kapott görbe. 

Szfigmotonométer, I. Vérnyomásmérő. 
Szfinx, 1. Sphinx. 
Szfragid (ásv.), 1. Bolus. 
Szgerzs (Szgjerzs, Zgierz), város Pietrkov 

volt orosz-lengyel kormányzóságban, Lodz köze
lében, (i9io) 19,108 lak. Most Lengyelországhoz 
tartozik. 

Sziahpos. Ismeretlen eredetű, de valószínűleg 
iráni nép Afganisztánban, a Hindu-kus lejtőin, 
mintegy 200,000 főnyi elszórt telepeken. 

Sziak, a Malakka-szoros DK.-i bejáratába tor
kolló folyó Szumatra K.-i felében; vidéke a sziaki 
szultán országa, a hollandusok egyik hűbérállama. 

Szialagóg szerek a. m. nyálkaképződést elő
idéző szerek, melyek vagy a szájbavéve a nyál
mirigyeket közvetlen izgatják (fűszerek, keserű 
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anyagok, édességek), vagy felszívódás után (pl. 
belekből, bőr alól) a nyálmirigyek által választat
nak ki, miközben azokat bővebb elválasztásra ser
kentik (.higany, jódsók), vagy végül mint idegmér
gek a nyálinirigyeket beidegző idegeket ingerlik 
és igen bő nyáltolyást is tudnak előidézni (pilocar-
pin, muscarin, hánytatok). Jelentőségük a gyógyí
tásban csekély. 

Szialkot, Pandzsab brit-indiai tartomány Sz. 
«evü kerületének fővárosa és zarándokhely, (ion) 
64,869 lak., akik papírgyártással és gyapotszövés
sel foglalkoznak, misszió-iskolával és tartományi 
katonai börtönnel. 

Sziám (Szájam táj), hátsóindiai ország Brit
india, francia Hátsóindia, a Malakka-lélsziget s 
a Sz.-i öböl közt; területe a hozzátartozó szige
tekkel mintegy 634,000 km3. Az 1896 jan. 15. 
és 1909.-Í megegyezés szerint az országból a Me-
kong vidékét francia, a maláji félszigeti részét 
angol érdekkörnek nyilvánították, a köztük levő 
terület pedig teljesen független ütköző állammá 
lett. Hegyláncai a Himalája keleti vegéből indul
nak ki es ÉD.-i irányúak. Nyugati határát érinti 
a Szalvin, keleti határául szolgál a Me-kong folyó, 
az ország közepén folyik végig a Me-nain. A folyók 
vizét a földművesek mesterséges csatornákkal 
szétöntözik; utak hiányában e csatornák szolgál
nak a közlekedés céljaira is. A Me-nain alsó víz-
vidéke a folyó hordalékából felépült alluviális 
síkság, a hegyvidék archaikus kőzetekből, gránit
ból, palaeozoikus agyagpalákból, homokköböl és 
mészkőből áll; bányászati termékei ón, réz, 
antimon, cink, mangán, vas, szén stb., folyóiból 
aranyat is mosnak. Nagy rubin- és zaürbányái is 
vannak Csantabun közelében, kősót a Me-kong 
vidékén találnak, de tengervízből is nyerik. Ég
hajlatát a monszun-szelek szabályozzák, nyáron 
DNy.-i monszun mellett igen erős esőzések van
nak, télen pedig az BK.-i monszun szárazságot 
hord magával. A nyár hőségót a bő csapadék 
mérsékli. Az évi esőmennyiseg 1490 mm., leg
több eső esik szeptemberben (380 mm.), legkeve
sebb decemberben (20 mm.). A láz kevésbbó pusz
tít itt, mint Bengáliában vagy Jáva-szigeten. 
Növényvilág. É.-on a hegységekben hatalmas 
erdők vannak, amelyekben kevés a pálma és sok 
a hasznosítható fa (mint pl. a teak-fa, Tectona 
grandis), itt van a bors (Piper nigrum) hazája; fő 
termesztett növénye a rizs a Me-nam síkságán. 
Állatvilágát jellemzi a gibbon, tigris, medve, 
binturong (Arctitis binturong), vaddisznó, szarvas, 
egy párduc-faj (Felis maeroscolis) s főként az 
elefánt, amely nagy mennyiségben található és 
közülök a fehéreket istenként tisztelik. 

A lakosság száma (1920) 9.121,000. A lakosság 
egy része bennszülött, igen sok a kinai, akiknek 
száma a kulik erős bevándorlása folytán roha
mosan szaporodik (1920-ban 70,000 vándorolt be), 
továbbá maláji, annamifei stb. Az európaiak száma 
igen csekély. A sziámi törzslakosság a lao és 
miao-ce néppel együtt eredetileg a Brahma-putra 
vízvidékén hegyilakó nép volt s csak később 
vándorolt a síkságra, ahol a malájival erősen 
keveredett, amit koponyájuk alakja elárul. Ala
csonyak (átlag 1-57 m.), rövidnyakúak, braehi-
kefálok, olajbarnák, ajkuk kissé előre áll, durva, 

fekete hajuk van, ezt borotválják s csak a fej 
közepén hagyják meg egy csomóban, a férfiak 
gyér szakállukat kitépik, fogaikat feketítik. Sze
líd, türelmes, vendégszerető nép; a vállalkozó 
szellem teljesen hiányzik belőlo. Nyelve, mint 
indokinai nyelv egyszótagú, a köznép nyelvétől 
az ú. n. palota-nyelv abban tér el, hogy az egy
szerű fogalmakat körülírja és sok benne a szansz
krit kölcsönszó. Nyelvtanukat megírta Pallegoix 
(Bangkok 1850), Ewald (Leipzig 1881), Frank
furter (Bangkok 1900), Pallegoix szótárat is 
szerkesztett (1896. jelent meg új átdolgozásban), 
Lunet de Lajonquiére pedig francia-sziámi szó
tárt írt (Paris 1904). írásuk a dólindiai ábécéből 
származik. Irodalmuk csak a XIV. sz.-ig terjed 
vissza, történelem, költemény, regény, példázat 
van benne leginkább képviselve. Minden pagodá-
ban található egy sereg pali nyelven irt szent 
könyv. Ruházatuk ogyszerű. A lábszár meztelen, 
bő nadrág, rövid kabát, turbánszerü fejfedő, vagy 
pálmalevelekből levő széles kalap a viseletük. 
Eredeti egyetlen ruhájuk a languti volt, amely 
egyszerű derókkötő. Az előkelők szandált és nap
ernyőt is hordanak, a fővárosban pedig európaias 
ruhákban járnak. Házaik a mocsaras vidékeken 
cölöpökre vannak építve s fából, bambuszból 
állanak, városaikat kinai mintára várak őrzik. 
Ipar, építkezés, művészet tekintetében is kinai 
minta után indulnak. Többnejűség csak a jó
módúak családjában található. Vallásuk a buddhiz
mus s a papok végzik egyszersmind az elemi 
oktatást is. A misszionáriusok eddig nem nagy 
eredményt értek el a hittérítés terén, az ittlakd 
katolikus portugálok számára egy püspökség van 
Bangkokban. 

Ipara jelentéktelen s az is a kínaiak és euró
paiak kezében van, hajókat gyártanak, gyapotot, 
selymet szőnek, fómszobrokat öntenek a templo
mok számára. DK.-en selyemhernyót tenyészte
nek, a halászat sok halat szolgáltat. Kereskedelme 
a külföld felé leginkább Bangkokon keresztül irá
nyul. A bevitel volt 1921—22. 134 millió tikal, 
a kivitel 164 millió tikal. Legfontosabb kiviteli 
cikke a teakfa s a rizs, bors, legújabban pedig a 
kaucsuk is; bevisznek gyapotárúkat, élelmiszere
ket, fémárúkat, gépeket, cukrot, ópiumot, stb. A 
külkereskedelemben főként Anglia vesz részt, de 
a kinai hegyi tartományokkal való erős forgal
mat még csak becslés útján sem ismerjük. Fő ki
kötője Bangkok. Újabban erősen halad a vasútépí
tés a Me-nam mentén végighaladó fő vonalból kiága-
zólag, a kiépített vasutak hosszát mintegy 1000 
km.-re, a telegráfvonalakót pedig 12,00<J kin.-re 
becsülik. Az állambevételek 1921—22-ben 85-6 
millió, a kiadások 85-3 millió tikalra rúgtak. Az 
1908. évinov. ll.-i törvény behozta a kettős valu
tát, 6-2 gr. súlyú, 900 ezredrész finomságú arany 
10 tikalosokat verettek, az ezüst tikal 15 gr. 
súlyú, 800 ezred finomságú, az arany és ezüst 
értékviszonya tehát 2P505:1. 1922-ben királyi 
rendelettel behozták a méterrendszert. A távo
labbi országrészekben még ma is szines üveg-, 
email-, kerek porcellándarabokkal s a biakagyló-
val fizetnek. 

Kormányformája abszolút monarchia, dinasz
tiája 1782 óta uralkodik. A királynak az uralko-
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dásban segít a miniszterekből álló kormány (sze-
nabodi), a miniszterek rendszerint testvérei v. flai 
a királynak, segítségükre van még 1895 jan. lO.-e 
óta az 51 tagú törvényhozó tanács is. Az uralko
dás joga rendszerint a legidősebb királyfira száll 
a minisztertanács és a legmagasabb rangú főnemes 
gyülekezet választása folytán. Az európai és ame
rikai idegenek teljes exterritoriális jogokat élvez
nek. Fővárosa Bangkok, 931,000 lak., köztük 
200,000 kinai. 

Hadsereg. 1910 óta általános védkötelezettség 
van. A katónakötelezettség a 21. v. 22. évnél kez
dődik, két éves tényleges szolgálat után hét évig 
az I. tartalékhoz, 10 évig a II. tartalékhoz, öt évig 
a III. tartalékhoz tartozik a hadköteles; minden 
évben gyakorlatra kell bevonulnia. A hadsereg 
békelétszáma 3 hadtestbe osztott 9 hadosztály, 
egy önálló hadosztály; egy hadosztály két gyalog-, 
egy lovas v. vadászezred, géppuskás és egészség
ügyi osztály, egy tüzérezred. A hajóhad 11 hajó, 
68 ágyúval; személyzete 5000 ember. Címerét 1. a 
Címerek cikkhez csatolt II. mellékleten. Lobogója 
öt vízszintes sáv, a felső és alsó vörös, a közbülső 
két sáv fehér, a középső szélesebb sáv kék. 

Története. Sz. ismert története a Buddha vallás 
uralomra jutásával kezdődik (638. Kr. u.l. Királyai 
sokat harcoltak a szomszéd Birma (Pegu) állam
mal s közben Kínának adófizetői voltak. 1657-től 
1689-ig egy görög kalandor, Phaulkon volt nagy 
befolyással a kormányzásra s az ő ösztönzésére 
jelent meg 1684. egy Sz.-i követség XIV. Lajos 
francia király előtt. 1687-ben megkapták a fran-
eiák Bangkok kikötőt, de már 1690. elűzték innen 
őket. 1768-ban a kinai Phayatak jutott uralomra, 
kit 1782. Csakri tábornok, a mai dinasztia őse, 
fosztott meg hatalmától. Utódai közül Maha 
Mongknt (1852—68) megnyitotta országát az 
európai kereskedelem számára. Ennek fia, Para-
mindr Maha Csulalongkorn (1868—1910) nagy 
barátja volt az európai műveltségnek és sokit 
tett az ország jóléténok előmozdítására. Azonban 
1893. kénytelen volt a franciáknak átengedni a 
Me-kong folyó balpartjáig terjedő tekintélyes te
rületet. 1902. és 1907. a franciák újabb terüle
teket szereztek Sz.-tól a Me-kong jobbpartján és 
Kambodzsa Ny.-i határán. 1909-ben az angolok 
kebelezték be a Straita-Settlements-be a Malakka-
félszigeten levő kis maláji államokat (Kelantan, 
Kedali, Trengganu, Perak), melyek eddig Sz. hű-
téresei voltak s ugyanekkor fontos jogokat sze
reztek Maiakká E.-i partjain is. Csulalongkornt 
1910 okt. 23. legidősebb fia, Vadzsiravud (szül. 
1881) követte a trónon, VI. Párna néven. 1917-
ben angol és francia nyomásra szintén megizente 
a háborút Ausztria-Magyarországnak és Német
országnak. A magyar érdekek védelmével 1924. 
még a hollandi keletindiai társaság van megbízva. 

Irodalom. Fournerean, Le 8. ancien {Paris 1908); Seauve, 
Les relations de la Francé et du S. 1680—1907 (n. o. 1908); 
Dilock sziámi hercegtől, Die Landwirtschaft in 8. (Leipzig 
1908); Thompson. Siam (New-York 1911); Nas de Tonrris, 
La réfonne monétaire au S. (Paris 1911). 

Sziamang (Symplmlnngus syndactylus'Desm. 
= Hylobates syndactylus, állat), a gibbonok 
vagyis a hosszükarú majmok (Hylobates) nemé
nek legnagyobb faja. A felnőtt hím 1 méter ma
gas. Bundája fekete, csak szemöldöke vöröses-

Szibinyánl Jánk 

barna. Arcát szllrke vagy fehér szakáll borltja. 
Vannak teljesen fehérszőrű példányai is. Szu-
mátra erdőségeiben honos. 

Sziámi fehér elefántrend, 1. Elefántrend, 2. 
Sziámi ikrek, így neveztek egy ikerpárt, amely 

a köldök fölött volt egymással összenőve. Nevük 
Gsang és Eng volt, 1811. Maklongban, Sziámban 
születtek és északkarolinai farmjukon haltak meg 
1874 jan. 17. Európában és Amerikában számos 
ízben pénzért mutogatták magukat és két nővér
rel házasságot kötvén, 18 gyermekük született. 
V. ö. Virchow cikkét a Berliner klinische Wochen-
schrift 1870. évfolyamában. 

Sziámi nép, 1. Sziám. 
Sziámi nyelv, 1. Sziám. 
Sziámi-öböl, a Délkinai-tenger egy része Ma

iakká és Hátsó-India közt, partjain több sziget 
van: Szicsang, Lan, Krain, Csang stb. Az öbölbe 
ömlik a Me-nam és Me-kong, amelyek deltája az 
öböl rovására egyre előbbre nyomul. 

Sziang-tan (helyesebben: Hsziang-tan), város 
Hu-nan kinai tartományban, Közéii-Kina első 
kereskedelmi gócpontja. A Hsziang folyó partján 
fekszik, elővárosaival együtt csaknem 1 millió 
lakosa van, egész Kina dróg-árú kereskedésének 
központja. 

Sziantan-szigetek, 1. Anamba-szigetek. 
Sziatiszta, város és görög keleti érsek szék

helye Nyugat-Makedoniában, Monasztir hajdani 
török vilajetben, körülbelül 7000, nagyobbára 
ciucár lakossal. A környéke dombjain terem a jó 
Sz.-i bor. 

Szibarisz (Sybaris), az achajaiaktól Kr. e. 720. 
alapított gyarmatváros az itáliai Bruttiumban, a 
tarentumi öböl közelében. Földjének termékeny
sége hamar nagy virulást és gazdagságot nyújtott 
lakosainak, kik csakhamar fényűző és elpuhult 
életbe merültek, úgy, hogy a &szibarita» életmód 
közmondásossá vált. Kr. e. 510. a kroíoniak Sz.-t 
elpusztították, de az elkergetett lakosok Athéntől 
és egyéb görög gyarmatosoktól (köztük volt Hero-
dotos és Lysia s, a szónok) támogatva, 443. a közel
ségben Tlinrioit (1. o.) alapították meg. 

Szibarita, 1. Szibarisz. 
Szibaveihi v. Szíbúje, Abu Bisr Amr ibn Oth-

mán ibn Kanbár, az arab grammatika atyja, 
perzsa szülőktől szül. kb. 755., inegh. Bajdában 
(Siráz mellett) 796. Sz. grammatikai műve, me
lyet e téren al-Kitáb («a könyv»)-nek neveznek, 
korszakalkotó az arab nyelvtudományban. Elő
ször Silvestre de Sacy közölt belőle fordításos 
mutatványokat Anthologie grammaticale arabé 
(Paris 1827—29) c. művében. Teljes kiadását adta 
Derenbourg Hartrwig (2 köt., u. o. 1881—1889). 
Németre terjedelmes magyarázatokkal Jahn Gusz
táv fordította (Berlin 1894). V. ö. Fliigel, Die 
grammatischen Schulen der Áraber (Leipzig 1862). 

Szibéria, 1. Szibíria. 
Sziberit (ásv.), vörös és rózsaszínű turmalin az 

Ural hegységből. L. Turmalin. 
Szibiel (Sibiel), nagyk. Szeben vm. szelistyei 

j.-ban, (i9io) 1003 román lak. (Tr. R.) 
Szibinyáni Jánk, azaz Szebeni Jankó, Hunyadi 

János neve a szerb népköltészetben. A reá vonat
kozó románcokat lefordította Bománecz Mihály: 
A Sz.-románckör a szerb népköltészetben, a pan-

Amely szó Bz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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csovai állami főgimnázium 1890—91-ik évi érte
sítőjében. 

Szibir, régi város, 1. Iszker. 
Szibíria (helytelenül Szibéria, oroszul Szi-

birjj, Oroszország ázsiai birtokainak É.-i része a 
42° 20' földrajzi szélesség, az Ural, a Cseljuszkin-
íok és a Desnev-fok között. Nevét az Irtis jobb
partján Tobolszktól nem messze levő hajdani 
székvárostól, Szibir vártól nyerte. Területe a 
belső vizek leszámításával, de az Új- Sz.-i (Liakhov, 
Blizsni, Malyj) és De Long-szigeteket beleértve, 
12.514,572 km", (1922) 11.039,550 lakossal. 

Tengerpartjai nagyrészt használhatatlanok, 
mert az É.-i Jeges-tenger 10, a Bering-tenger 
6—7, az Oehocki 7—8 s még a Japáni tenger is 
2—3 hónapon át be van fagyva. A hozzátartozó 
szigetek területe kb. 136,800 km3. Szerkezeti 
szempontból a Jenisszei folyó két egymástól el
térő tulajdonságú K.- és Ny.-Sz. részre osztja. 
Ny.-Sz. a kisebbik rész, tulajdonkópen a nagy 
orosz síkságnak közvetlen szerkezeti folytatása, 
csak É.-on torlódik fel köztük az Urai-hegység, 
D.-en a folytatás zavartalan. A Jenisszei folyótól 
K.-re levő K.-Sz. ősidők óta szárazföld s valami 
régi hegység lekopott tönkjéből áll, D.-i részén 
az Altáj-hegyrendszer végső ágai nyúlnak be 
területére, mint a Száján- s a Tannu-hegység, 
K.-en a Csendes ooeán felé nagyobb platókat 
találunk rajta, pl. a Vitin plató, amelyeket ív-
alakú vetődések tördelnek be az óceán szintjéig. 
Ezeket az íves vetödósperemeket is hegységek
nek nevezik, ilyenek a Jablonovi ós a Sztanovoj-
hegység, a Parti-hegység stb. Tavai több helyen 
igen nagyok, 23-nak a területe 250 km.2-en felül 
van, legnagyobbak a Bajkál (1. o.), Balkas, 
Chanka, Csani v. Baraba, Taimyr, Bojeboli, Jev-
szejev, Krasznoje, Kurilszkoje, Kronckoje stb., 
azonkívül a sivatagos vidékeken is találunk egy 
sereg sóstavat és mocsarat. 

Folyói legnagyobUrészben az B.-i-Jeges-ten-
gerbe ömlenek: az Ob az Irtissel, a Jenisszei, Léna, 
továbbá a kisebb Piazina, Khatanga, Anabara, 
Olenek, Jana, Indigirka, Alaszeja, Kolina ós 
Csaun. A Bering-tengerbe ömlik az Anadir és 
Kamcsatka, az üchockiba az Amur. A folyók az 
év nagy részében be vannak fagyva, különösen 
É.-i torkolat vidékükön, ahol vízmennyiségük a 
hajózást leginkább lehetségessé tenné, mégis a 
közlekedésre nagy jelentőségűek, halakban is 
gazdagok. Ásványai igen sokfélék s az Ural és 
Altáj hegység kivételével még kiaknázatlanok. 
Arany az Urálon kívül található a Léna felső 
folyása mentén, Transzbaj káliában s az Altáj-
hegységben. Az ezüst-, ólom-, réz-, vasbányászat 
hanyatlik. Kőszene részben sok hamualkotórészt 
tartalmaz s ezért silány, leginkább Tomszk kör
nyékéről származik. Graíittelepei világhírűek. 
Sót bányákban is fejtenek s a tavak vidékéről is 
szállítják. Híresek smaragd, malachit, azurit, 
topázbányái. 

Éghajlata igen szélsőséges, a növényzetre s 
emberi letelepülésre egyaránt kedvezőtlen. A nyári 
és téli hónapok közepes hőmérsékletének különb
sége már Európai-Oroszországban is 30°-ot tesz 
ki, Ny.-Sz.-ban a steppevidókeken már 37°, a 
Jenisszej mentén 43°, Jakuckban 61"7°, Vercho-
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janszkban, amely az É.-i kontinens hideg-pólusa, 
a föld leghidegebb helye, 66-2°. Az abszolút szélső
ségek még ennél is jóval nagyobbak s a 100°-otis 
meghaladják a Jana mentén. Ahol az évi közepes 
hőmérséklet pár fokkal a fagypont alatt van, a 
talaj bizonyos mélységben már állandóan meg 
van fagyva s nyáron csak a felületen enged ki. 
A tél mindenütt száraz, esőzés csak nyáron van. 
Minden erős szélvihart buránnak neveznek. 
A nyári burán homokvihar tikkasztó forróság
gal, a gyakoribb téli buránok hózivatarok. Az évi 
csapadék 370—420 mm. 

Növényzete É.-on, ahol a talaj állandóan fagyott 
s csak a tetején olvad fel nyáron, igen gyér, mert 
a csapadék is igen kevés, ez a tundrák mocsaras 
világa. Az itt-ott közbezárt homokdűnékre az 
Elymus mollis füfaja s az Eritrichiuin villosum 
cserjéje jellemző. A tundráktól D.-re az őserdők 
zónája következik 67" földr. szélesség alatt. Az 
erdők leginkább nyír- és fenyőfákból állanak 
(Larix sibirica, Pinus Combra ós silvestris) s D.-en 
a Sz.-i fenyő (Abies sibirica) zónájáig terjednek. 
Arktikus növények főként a mocsarakban fordul
nak elő: Ledum palustre, Linnaea borealis, Betula 
nana, Andromeda calyculata, Khododendron- és 
Pedicularis félék stb. Az altáji erdők 300—800 
m. közt nyírből, azonfelül fenyőkből, Sz.-i 
fenyőből és cirbolyafenyőből állanaü, ezek fölött 
virágos hegyi legelők terülnek el. Ny.-Sz. erde-
jeiben a nyírfa túlnyomó, a közben levő steppé-
ken nyírfák, Heracleum barbatuin stb. nőne!;, a 
folyópartokon nyárfacsoportokkal. Bár az erdők 
óriási területet borítanak (Orosz-Középázsia erdő
területe 263,361.000 ha), ezek oktalan kihaszná
lás alatt állanak, azért rohamosan fogynak. 
A lakosság egyik főfoglalkozása a földművelés, 
bár az éghajlat s a talaj nem kedvező. ÉN'y.-ou 
57° 30', ÉK.-en 53" 30' ész. szélesség a földmű
velés határa s a művelhető földterületet mintegy 
1.150,000 kin3-re becsülik, az Amur és Usszuri-
vidéken ehhez járul még 250,000 km3. Főtenné-
nyei búza, rozs, zab, burgonya és árpa. Dohány
termelése csak a helyi szükséglet kielégítésére 
szolgál. A hatalmas és gyakori erdőégések nagy 
területeket pusztítanak el. 

Állatvilága É.-Európáéhoz hasonlít, de több 
ragadozó állata van: medve, farkas, róka; rén
szarvas; jellemző állata a Sz.-i őzbak. Prémes 
állata igen sok van, de ezek száma a nagy vadá-
szás folytán egyre csökken. Prémes állatai közlil 
legelterjedtebb a szürke mókus, hermelin, coboly, 
Sz.-i róka. DNy.-on gazella, antilop, vadszamár is 
található, az Amur vidékén található legészakibb 
helyen a tigris, hosszúszőrű pompás példányok
ban. A Bajkál-tóban fóka is él (Phoca baicalensis), 
a folyók halakban igen gazdagok, de évszázadok 
óta tartó rablógazdálkodás miatt a halgazdaság 
csökken. Az állattenyésztés erősen fejlődik, du 
mivel az állatokat az egész éven át csaknem véd
telen a szabadban hagyják, a hideg miatt sok el
pusztul. A déli hegyvidékeken jaktulkot is tenyész
tenek, az északi kamcsadálok, szamojédok, tungu-
zok, osztyákok vontatásra a rénszarvason kívlü 
kutyát is használnak. Transzbajkáliában a kótpúpú 
teve tenyésztése is fejlett. A tejtermelés és vaj-
készítés föllendült, 1910-beu 62,240 tonna vajat 
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exportált Sz. A legtöbb vajat Barnául, Omszk, 
Kurgan, Petropavlovszk és Kain területek szol
gáltatják. Angol és dán cégek fáradozásainak 
eredményeként emelkedik a sertéskivitel, Kurgán-
ban teljesen modern nagy vágóhíd van. Ny.-Sz. 
steppéi a juhtenyésztés számára különösen alkal
masak, az itt ősi parasztjuli és zsirosfarkú juh 
helyébe 1901 óta merinó-juhokat vittek be Akmo-
linszk vidékére. 

Ipara fejletleu, gyáripara alig van. 
A kereskedelem a termelés fokozódásával fej

lődik. A vasnt-ópítés az óriási távolságok miatt 
igen nehezen halad előre. Logfontosabb vasútja 
az ú. n. Sz.-i-vasút (1. o.), amely egész hosszában 
szeli keresztül s így gazdasági életésok gerince. 
1871 óta telegráf vonal megy rajta keresztül 
Ny.—K. irányban s ez Pekinggel is össze van 
kapcsolva. A belvízi hajózás, dacára a hosszantartó 
fagyoknak, az Ob, Angara, Léna, Amur, Usszuri 
és Jenisszei folyókon elég fejlett. 

A japáni háború után Oroszország még foko
zottabb erővel látott Sz. kincseinek föltárásához, 
így mindenekelőtt azt kutatja, hogy az É.-i folyó
torkolatok tengeri úton nem közelíthetők-e meg, 
hogy így azokat a világforgalomba kapcsolja be 
s erre a célra 1909. a szentpétervári tud. akadémia 
expedíciót is küldött ki. 

Kormányzást szempontjából Sz. 1918-ig két 
főkormányzóságra oszlott egyenként 4—4 tarto
mánnyal s volt még két kormányzóság is; a for
radalom ezt a szervezetet is felforgatta. 

Különvált a TávoTkehti szabadállam (Csita) 
1.659,976kin* területtel, 1.811,725lak.; azonkívül 
Oroszország kötelékében szovjet-köztársaságok 
alakultak, külön irkutszki autonóm burjét terület
tel. Eszerint Sz. (Csitán kívül) a következő részek-
Mi áll: 

Ternlet km> Lakosság (1922) 
Altai 214.502 1.634,055 
Irkutszk 914.602 931.794 
J a k n t s z k 3.768.580 301.000 
Jenisszei 2.556.595 1.193.988 
Kamcsatka 1.289,843 41.600 
Novo-Nikolajevszk .. 133.9G3 1.345.64S 
Omszk 250.119 1.556.797 
Tjamon 1.220,364 1.177.374 
Tomszk 410.955 1.085.271 

Összesen . . 10.759,581 9.257.625 

A lakosságból az őslakosok számát mintegy 
Mrom millióra becsülik, ezek legnagyobb része 
"tatár (1*3 millió) és burjét (0-3 millió), kevesebb a 
jakut, kirgiz, tunguz, kalmük, osztyák, szamojéd, 
mogul, kamcsadál, stb. Az orosz kormány állan
dóan folytatta betelepítéseit, a bevándorlók száma 
az utolsó békeévekben elértő az évi félmilliót, bár 
sokra megy a zord éghajlat s az ismeretlen talaj 
miatt visszavándorlók száma is. 

Sz. tudományos felkutatásában legnagyobb ré
szük a következő tudósoknak van: Fuss, Feodo-
rov, Lessing, Wrangel, Ledebur, Bunge, Turcsa-
ninov, Politov, Gebler, Helmersen, Kartlin, Buli-
<sev. Middendorff, Szemenov, Srenk, Radde, Szi-
birjakov ; a németek közül Humboldt, Bhrenberg, 
Rose, a norvég Hansteon járt Sz.-ban. Fontos ered
ményekre jutott a Lena-Olenok expedíció Csela-
kovszki vezetése alatt (1875), továbbá rBrehm, 
Finoek, gr. Waldburg-Zeil (1876) s az É.-i part 
végighajózásával Nordenskjöld (1878—79). 

Sz. ősidők óta az üldözött, lakóhelyükről kiszo
rított belső-ázsiai népek menedékhelye volt. Préin-
kereskedéscéljából a Sztroganovkereskedő család, 
amelynek az Uraiban nagy bérletei voltak, 1560. 
a terület meghódításához fogott. Jermák kozák 
vezérrel szövetkezve 1579—82 közt legyőzték az 
özbégeket, de saját csekély erejük tudatában fel
ajánlották hódításaikat Rettenetes Ivánnak s így 
kertilt Sz. Oroszországhoz. 1590-ben Tobolszk lett 
Sz. főhelye s innen indultak tovább K.-nek hódí
tani a kozákok s így alapították Turinszkot (1600), 
Tomszkot (1609), Kusznecket és Jonisszeiszket 
(1617—18), Krasznojarszkot (1626) és Jakuckot 
(1632). A népesebb déli vidékeken a hódítás las
sabban ment, 1646-ban érték el a Bajkál-tavat, 
1652-ben Irkuckot, 1656-ban Nercsinszket alapí
tották s 1699. hódították meg egész Kamcsatka! 
1708-ban állították felatobolszki kormányzóságot, 
1822-ben osztották keleti és nyugati félre. Az 
Amur tartományt és Mandzsúriát 1852—58 közt 
hódították el Kínától, 1875-ben Japánnal kötött 
egyezségük szerint utóbbinak átengedték a Kurili-
szigeteket s ennek ellenében az oroszoké lett 
Szachalin, de 1905. ennek is a D.-i felét a japániak 
kapták meg. A lakosság eleinte csak gonosztevők 
és politikai bűnösök denortálásával gyarapodott, 
1807—81 közt kb. 624,000 fegyenc került így 
Sz.-ba (a politikai bűnösök beleszámítása nélkül, 
mert ezekről nem volt szabad statisztikai adatokat 
közölni), akiket önként követett mintegy 100,000 
hozzátartozó, leginkább asszonyok. A Sz.-i-vasút 
kiépítése a betelepülésre is igen kedvezően hatott. 

A világháború folyamán 1917. K.-Sz. helyőrsé
geit szövetséges japáni csapatokkal váltották föl; 
ez alkalmat adott arra, hogy Japán a forradalmi 
kormányt követő szovjeturalom alatt, mialatt Sz. 
is függetlenítette magát, Sz. egy részét megszállva 
tartsa és módot nyújtson ellenforradalmi had
sereg megalakítására. 1918 elején megalakult Sz. 
köztársaság ideiglenes kormánya s februárban 
Tomszkban összeült az első duma; de ugyanabban 
a hónapban a bolsevikok letartóztatták az ideigle
nes kormányt s megteremtették a szovjet-uralmat. 
Japán csapatokat szállított partra, de Kelet-Szi-
bírián túl nem nyomult előre; a harcot a bolsevi
kokkal egyedül Kolcsak altengernagy ellenforra
dalmi serege vívta. B sereg egy részét cseh hadi
foglyokból szervezett csapat alkotta. Eleinte siker
rel ; Kolcsak 1919 novemberig egész Omszkig ha
tolt, de a megerősödött vöröscsapatok elől vissza 
kellett vonulnia Irkutszkba; majd serege fel
bomlott. Miután cseh csapatai fölzendültek, Jeannin 
francia tábornok védelme alá helyezte magát, aki 
azonban kiadta őt a bolsevikoknak. Ezek 1920 
febr. 7. meggyilkolták. Sz.-ban ezután akadályta
lanul alakították meg a szovjet-köztársaságokat, 
amolyek az orosz tanácsköztársaság szövetségé
ben egyesültek, 1921 februárban kikiáltották a 
Távoíkeleti köztársaságot (Csita); ezzel a moszkvai 
szovjet-kormány gazdasági szövetséget kötött, 
1922. a japániak kiürítették a megszállt területet. 

Irodalom. Castren. Reiseoerichte und Brieíe 1845—49, 
Szent Pétervár 1856; u. a., Etnographischo Vorlesungen 
über die Altaischen Volker, u. o. 1857; Sclirenk, Reise 
und Forschun^en im Amnrlande. 1858—80; Maach, Utazá
som az Amurhoz (orosz nyelven); u, a., Usszuri (oroszul); 
Kenuan, The life in S., London 1870; u. a., 8., Berlin 
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1890; Maximov, Sz. (oroszul); Nordenskjőld, Die Umsege-
Inng Asiens und Europa's, Leipzig 1882; Landsdell, Tnrough 
H., London 1882; Windt, 8. as it is, London 1892; Jad-
rincev, S., Jena 1886; Wriglit, Asiatic Russia, London 
1903; Gribasszov, Goldbergbau in 8., Berlin 1896; 8ze-
inenov, 8., LeJpzig 1896; Studnicki, Die Wahriieit über 
B., Berlin 1899; Kxplorations géologiqnes dans les régions 
auriíéres de la Siberie, Pétervár íyüO; Turner, 8., London 
1905; Wirth, üescliichle Sibiriens, Bonn, 1899; Szemenov, 
Oroszország, 16 köt., orosz nyelven, Szt. Pétervár, 1907, 
e md a legrészletesebb könyv Sz.-ról; Litvinov, Biblio-
graphie der Móra 8., Szt. Pétervár 1909; Taft, Strange 
8., New-York 1911; az orosz geológiai bizottság orosz 
nyelvű kiadványai trancéa kivonattal; Kropotkine, Géogra-
phie de la Sibérie, Bruxelles 1904; Brandenburger, Rns-
sich-asiatische Verkebrsprobleme, Halle 1905. Térképek: 
Koverszkij, Karte des asiatischen Russland 1:8.400,000, 2. 
kiad., Szt. Pétervár 1903; az orosz-ázsiai határvidékek tér
képe, 32 lap, 1:10 verszt (1:420,000); 8z. útitérképe, 3 
lap 1:4.200,000, Szt. Pétervár 1901; Diest és Lttcken, Ver-
zeichnis des Kartenmaterials über Éussisch-Asien, 1902. 

Szibíriai aquamarin, 1. Berill. 
Szibíriai here, 1. Csodahere. 
Szibíriai pestis, a szarvasmarhák és a juhok 

járványos betegsége, mely Szibiriában és európai 
Oroszországban évenkint nagy veszteségeket okoz 
és mely valószínűleg azonos a lépfenével. 

Szibíriai pirók (Carpodacus erythrinus Pali., 
állat), a Pinty-félék családjába tartozó madárfai. 
Teste felül barna, rózsaszínű árnyalattal, feje, 
torka, begye és melle tiszta rózsaszínű, ezért 
karmazsinpiróknak is nevezik; hasa fehér, sárgás 
rózsaszínű árnyalattal; csőre és csüdje világos 
hússzínű. Testhossza 13—Iá, szárnyhossza 7-ö— 
82, farkhossza 5"5—5*8 cm. Szibériában és Észak-
Európában honos. Hazánkban nagyon ritkán for
dul elő; eddig megíigyeiték Szepes-, Göniör- és 
Arvamegyekben. Éneke igen kellemes, csengő. 
Fogságban szép színét elveszti. 

Szibíriai tatárok. Az összesen mintegy 60 ezer 
főnyi elszórt népből csak az ú. n. Baraba-puszta 
lakói tisztavérű Sz., a többiek, főleg az ú. n. Tara-
Tobol és Tyumen-tatárok a küzépázsiai szártokkal 
és a Volga mellől száműzött más tatárokkal ve
gyültek, ügyesek pl. a Csulim-tatárok, már eloro
szosodtak, mások szamojédokkal keveredtek smint 
ilyenek a Szajáni és Altáji-hegysóg lejtőm noma-
lizálnak. 

Szibíriai vasút (Transzszibíriai vasút), az a 
nagy vasútvonal, amely keresztülhúzódik egész 
Szibírián s azt Európai-Oroszországgal, valamint 
a Keleti-tengeren levő kikötőkkel összeköti s az 
Atlanti- és Csendes-óceánok közti összekötő ka
pocs. 1891-ben kezdték meg Vladivosztokban az 
építését s 1903. minden terepnehézség dacára kész 
volt az óriási mű. Dél-Szibírián vezet keresztül 
egyrészt a kliina, másrészt a telepek, városok fek
vése miatt s nagyjában azt a nagy kereskedelmi 
utat követi, amely Kínából Mongolországon és 
3zibirián át Európai Oroszországba vezetett és 
.szibíriai traktus név alatt volt ismeretes. Iránya: 
Vladivosztok—Csita — Irkuck— Krasznojarszk— 
Omszk—Cseljabinszk—Szamara—Moszkva—Szent-
Pétervár. Hossza 6505 km. s így a leghosszabb 
amerikai Pacific vasutat is fölülmúlja s a világ 
leghosszabb transzkontinentális vasútja. Egy dara-

' bon kínai területen halad Mandzsúriában, de orosz 
igazgatás alatt áll, szárny vasút köti össze Tomszk-
kal, továbbá a mandzsúriai Kharbinból kiindulólag 
Dalnij (Tai'ren) és Port Arthur (japáni nevén Rjo-
junko) sárga-tengeri kikötőkkel, amelyek régeb

ben szintén orosz birtokban voltak. Niu-csvangnúl 
kapcsolódnak a kínai vasutak a Sz.-ba. Régebben 
a Bajkál tavon át a vonatok csak gözkomp, télen 
jégtörők segítségével közlekedtek, a japáni háború 
alatt azonban a csapatszállltások gyorsítása cél
jából kiépítették a Bajkál-tavat D.-ról megkerülő 
nehéz hegyi szakaszt is. Építése több mint 2'.r> 
milliárd koronába került, de Szibíria felvirágoz
tatására mérhetetlen jelentősége van. 1908-ban a 
duma elhatározta, hogy a már meglevő kettősvágá-
nyú szakaszok további kiépítésével teljes hosszá
ban kettősvágányúvá teszi. A világháború ezt a. 
munkát is megakasztotta. Az út tartama Noszkvá-
tól Vladivosztokig 11 nap tartott rendes körülmé
nek között. V. ö. K. WiedenfeM, Die Sihirischu 
Eisenbahn (Berlin 1900); S. Müge, Die Transsibi-
rische Eisenbahn (Dresden 1901); M. M. Shoe-
maker, Great Siberian Railway (London 1903): 
P. E. Clark, Great Siberian Railway (u. o. 1904). 

Szibirják. Bizonyos partikularizmussal így ne
vezik magukat a Szibíriába települt, főleg ott szü
letett oroszok, még akkor is, ha benszUlöttekkel 
nem vegyültek. 

Szibirják, orosz író, 1. Mamin. 
Szichem, az ótestamentomban kánaáni város. 

Izrael vezéreinek volt gyűlésező helye. Kr. e. a 
4. sz.-ban Sz. központja lett a szamaritánusoknak. 
Flavius Vespasianus római császár újraépíttette 
és Flavia Neapolis nevet adott neki, innen mai 
neve Nabidus; (1920) 22,000 lak. 

Szichota Alin (Tatár hegység), ívesen fölve
tődött platóperem a szibíriai Amur tartomány
ban Mandzsúria és az Amur torkolata közt. Leg
magasabb csúcsai 1700 m.-ig emelkednek. Magva 
kristályos kőzetekből áll, hatalmas fiatal vulká
nokkal és vulkáni platókkal. Éghajlata zord, ős-
erdeiben sok a vad; tunguzok és giljakok élnek 
benne. 

Szicília(Sicilia), a Földközi-tenger legnagyobb 
és legnépesebb szigete, Az Apennini-félszigettöl a 
legkeskenyebb részben 3150 m. széles M(=ssinai-
szoros (Faro di Messina) választja el. Háromszög
alakú ; területe 25,461 km2, a hozzátartozó (Lipari, 
Egadi, Ustica, Pantelleria, Linosa, Lampedusa) 
szigetekkel 25,738 km2, partjainak hossza 1115 
km., lakóinak száma (1915) 3.793,465. Felülete. Sz. 
túlnyomóan hegyekkel borított, amelyek szerke
zetileg nagyrészt nz Apenninek folytatásai. Leg
magasabb hegye az Etna vulkán (3279 ni.) Partfej
lődése É.-on és K.-en kedvező, itt vannak jó 
kikötői: Trapani, Palermo, Milazzo, Msssina, Ca-
tania és Siracusa, D.-en számbavehető kikötője 
Portó Empedocle. Sz. DNy.-i részében önálló hegy
ség a Monté Lauro (legmagasabb csúcsa 985 in.), 
bazalt és tufából épült fel. Folyóvizei nyáron át 
rendszerint elapadnak. Éghajlata nagyon enyhe, 
a téli hőmérséklet átlag 7°-12°, a nyári 21°— 26" 
között van. Sirocco alkalmával a hőmérséklet 
eléri a 45°-ot, inig télen —5°-os éjjeli lehűlés is 
lehetséges. Évente mintegy 650 mm. esője van, 
legesősebbek az őszi hónapok. Sz. szigetén a föld
rengések igen gyakoriak, 1908 dec. 28. kb. 150,000 
ember pusztult el a messinai földrengés alkalmá
val. Az Etna és a Lipari szigetek vulkánjai nagy
arányú vulkáni tevékenységet fejtenek ki és gyak
ran okoznak pusztítást. Tropikus növényvilága-

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő ! 



Szicília — 585 — Szicil iai királyság: 

fajokban gazdag (3000), a datolyapálma, pálmák, 
banán, tropikus ílcus féleségek, erythrinák sza
badon tenyésznek. Mezőgazdaság, bányászat, 
ipar, kereskedelem. Sz. népének túlnyomó része 
mezőgazdasággal foglalkozik. Búzát mintegy 1 
millió ha., szőllőt 200,000 ha., olajfát 150,000 ha. 
területen termelnek, narancs (12 millió fa), alma, 
eitromligetei hatalmasak, hüvelyesveteinény- és 
dohánytermelése jelentós. Egyéb déligyümölcs 
(datolya, szentjánoskenyér, mandola, füge, édes
gyökér) kivitele is számottevő. Halászata szintén 
gazdag. Bányászata több mint 50,000 embert fog
lalkoztat. Legfontosabb bányaterméke a kén (Calta-
nisetta, Girgenti, Catania és Palermo), kősó, asz
falt (Siracusa, Raguza), antimon (Messina), már
vány és borax. Nevezetesebb sófőző helyek: Tra-
pani, Marsala és Siracusa. Ipara még fejletlen. 
Főbb iparágai: szövő-, fa-, szalmafonó-, kő-, agyag
os fémipar, selyemfonás, cukortinomítás, dohány
gyártás, olajütés és illatszerkészítés. Kereske
delme fejlett, három legfőbb kikötőjének (Palermo, 
Messina és Catania) 1911. évi forgalma 10,520 
hajó 7-3 millió tonna tartalommal. Összesen 63 ki
kötője van. Vasútainak hossza 1600 km. Sz. régeb
ben három kerületre (valle) volt felosztva, jelenleg 
hót tartománya van: Caltanisetta, Catania, Gir
genti, Messina, Palermo, Siracusa és Trapani. Sz. 
lakossága felette kevert. Az ősi siculi néphez görög, 
arab, berber, majd lombard és albán keveredett. 
Népe a sziciliai nyelvjárást beszéli; a népmű
veltség az egész olasz királyságban itt áll legala
csonyabb fokon. Három egyetoino van: Palermo, 
Messina és Catania. Ókori és középkori emlékek
ben gazdag. A nép lobbanékony természetű, a 
forró szeretet és a mélységes gyűlölet szélsőségei 
között tobzódik, felette babonás; a briganriszoká-
sok ós a maf tia még ma is dívnak, bár tagadha
tatlan javulás mutatkozik. Birtokviszonyai egész
ségtelenek, felette sok nagybirtoka van, amelyeken 
a lakosság igen csekély bérért dolgozik. 

Története. Sz. (görög nevén Trinakria) őslakói 
az ismeretlen eredetű siculi és sicani törzsek 
voltak, kik D.-Itáliából vándoroltak ide. Kedvező 
fekvése és termékenysége miatt csakhamar föní
ciai, majd a Kr. e. 8. sz. óta görög gyarmatosok 
lepték el partjait. A felvirágzó görög városok 
(Syrakusai, Zankle, később Messana, Gela, 
Akragas, Himera, Leontinoi stb.) kemény har-
eokat vívtak a fUggetlbnségUket veszélyeztető 
karthágóiakkal, kik a sziget nyugati felét hódí
tották meg. B harcokban Szirakuza (1. o.) jutott 
vezérszerephez s azt Athén nagy támadása után 
(415—413) is megtartotta. A görögök és kar
thágóiak további harcainak a rómaiak vetettek 
véget, kik 264. Kr. e. jelentek meg itt s az 1. pún 
háború után Sz.-nak a karthagóiaktól elvett nyu
gati feléből alkották meg az első provinciát (241. 
Kr. e.). A sziget keleti fele Syrakusai elfoglalása 
Htán (212. Kr. e.) jutott római uralom alá. Ettől 
kezdve Sz. a rómaiak éléstára lett, de görög mivelt-
ségü lakosai csak a későbbi császári korban roina-
nizálódtak. A római birodalom kettészakadása után 
előbb a nyugati, majd 551 óta a keleti (bizánci) 
birodalomhoz tartozott. 827—878. az arabok (sza-
racénok) hódították meg. Ezektől a D .-itáliai nor
mannok foglalták el 1061—91. s D.-Itáliával 

egyesítve 1130. megalapították a Sziciliai király
ságot. További történetét 1. o. 

Irodalom. Amico, Dizionario topograíico della Sicilia 2 
köt., Palermo 1888—89; Chiesi, La Sicilia illuslrata, Milano 
1892; Gregorovius, Siciliana, 8. kiad. Leipzig 1903; Fischer, 
Beitriige zur physischen Geographie der Jlittelmeerlander, 
besonders Siziliens, Leipzig 1877; Schneegans, S. Bilder-
aus der Natúr, Geschiciite und Lében, 2. kiad., Leipzig 1905; 
Rumpelt, 8. und die Sizilianer, Berlin 1901, új kiad. Rade-
oerg 1906; Wermert, Die lnsel S., Berlin 1906; Gsell-Fells, 
Meyer és Baedeker útikönyvei. 

Szicíliai bor, Szicília szőllővel beültetett terü
lete mintegy 200,000 ha., évi bortermése 2'5 millió 
hl.-re tehető. A termelt borok részben közönségese 
asztali, részben házasításra való és csemegebo
rok. A legjobb asztali borok az Etna-meliekiek. 
Nevezetesek azután a Palermo-vidéki fehér és 
vörös borok és a Castellamare del Golfo-vidéki 
nehéz fehérborok. A leghíresebb sziciliai bor a 
Marsala, fehér eseinegebor. A vörös csemege
borok közül említést érdemel a syracusai Gala-
brese. 

Sziciliai királyság, hivatalos nevén Mindkét 
Szicília királysága (Kegnum utriusque Siciliae) 
normann eredetű olasz állam, mely 1130—lb61.. 
állott fenn nagyobb megszakításokkal. Két alkotó
része volt: íJél-ltália az ú. n. nápolyi királyság 
és Szicília szigete. Megszűnésekor (1861) terü
lete 114,557 km3, lakosainak száma pedig 9-283 
millió volt. 

Története. A XI. század elején normandiai 
normann lovagok tettek kisebb hódításokat Dél-
Itáliában. Ők alapították 1030. Aversa városát, 
mely középpontja lett itáliai birtokaiknak. Külö
nösön Hauteville Tankred lovag fiai tűntek ki 
o harcokban. Ezek közül a legöregebb, Vilmos-
1042. Apulia grófja lett, a hatodik, Guiscard 
Róbert 1071. Bari elfoglalásával véget vetett a 
görögök itáliai uralmának. A legifjabb testvérr 
Roger 1061. Szicíliába ment át s azt 30 évi har& 
után teljesen elfoglalta az araboktól (1091). Nápoly 
elfoglalása után egész Dél-Itália a normannok ha
talmába jutott. Még IX. Leo pápát is legyőzték 
és elfogták (1054), de aztán elismerték őt hűbér
uruknak, később pedig segítséget nyújtottak a 
pápáknak a német császárok elltn. Guiscard 
Róbert és utódainak halála után Rogernak, Szi
cília meghódítójának tia, 11. Roger 1127. egye
sítette Dél-Itáliát és Szicília birtokát és II. Ana-
cletus pápa 1130 dec. 25. Szicília királyává 
koronázta. Felvirágzott országát lia, «Gouosz» 
Vilmos (1154—66) örökölte, aki vitéz, de zsarnok 
uralkodó volt. Ennek fiában, «Jó» Vilmosban 
(106t>—89) kihalt a normann uralkodóház törvé
nyes féríiága s a Sz.-ot Barbarossa Erigyes csá
szár fia, VI. Henrik császár szerezte meg, ki 
az elhalt király nagynénjét, Konstanciát vette 
nőül. Ez véres kegyetlenséggel verte le «leccei»-
Tankrednák, a volt uralkodóház törvénytelen 
sarjának pártját s 1194. az egész Sz. ura lett. 
Rövid uralkodása után kiskorú fia, II. Frigyes 
(1197—1250) követte, kinek gyámja III. Ince 
pápa lett. Ez, tartva a Hohenstauf-család nagy 
hatalmától, csak úgy egyezett bele II. Frigyesnek 
német királlyá választásába, ha egyik országáról 
lemond. Frigyes, ki neveltetésénél fogva inkább-
olasznak érezte magát, a Sz.-ot választotta. Ennek 
1231. oly alkotmányt adott, mely teljesen elütött 
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korának hűbéres országaitól s felvilágosodott és 
demokrata intézményeket egyesített a fejedelmi 
abszolutizmussal. Frigyesnek a pápasággal vívott 
harcai a Sz. erejét is kimerítették és tönkretették 
annak jólétét. Fiának IV. Konrádnak (1250—54) 
rövid uralkodása után a normann urak természetes 
fiát, Manfréflot (1258—66) választották kirá
lyukká. Ekkor hívta meg IV. Kelemen pápa Anjoti 
Károly herceget, IX. Szent Lajos (1265) francia 
király öccsét a Sz. trónjára. Ez győzött isabene-
ventoi csatában (1266 fobr. 26.), hol Manfréd 
•elesett. Ezután IV. Konrád fia, Konradino jött 
Dél-Itáliába őseinek trónját visszafoglalni, de őt 
is legyőzte Károly s 1268 okt. 29. Nápolyban lefe
jeztette. 

1. Károly (1265—85), az Anjou-dinasztia meg
alapítója, csakhamar gyűlöletessé tette magát 
francia híveinek pártolásával és nyomasztó adói
val. A franciák zsarnoksága ellen 1282. Szicíliá
ban felkelés tört ki (1. Szicíliai vecsernye). A fel
kelők Aragóniái Péter királyt, Manfréd vejét 
hívták meg a trónra. Károlynak minden kísérlete 
kudarcot vallott, hogy a szigotet visszaszerezze. 
Itt aztán Péter utódai uralkodtak 1409-ig, amikor 
aszigot Aragónia királysággal egyesíttetett. I. Ká
roly fia és utóda II. v. Sánta Károly (1285— 
1309), szintén szerencsétlenül harcolt a szicíliaiak 
•ellen s 1302. kénytelen volt azoknak független
ségét elismerni. A trónon második fia, Róbert 
41309—42) követte, mert legidősebb fiát, Martel 
Károlyt (megh. 1295) a pápák Magyarország trón
jára jelölték s ennek fia, Róbert Károly 1308. 
magyar királlyá is lett. Minthogy Eóbertnek egyet
len fia, Károly 1328. meghalt, ennek idősebbik 
leányát, Johannát Róbert Károly ifjabb fiával, 
Midrével jegyezte el, hogy közösen uralkodjanak. 
Johanna (1342—82) azonban 1345. megölette fér
jét s unokatestvéréhez, Tarantói Lajoshoz ment 
nőül. Erre következett Naqy Lajos magyar király 
két nápolyi hadjárata (1347—48 és 1350) s bár 
mindkét izben elfoglalta Nápolyt, mégis belátta, 
.hogy o távolfekvő országot az avignoni pápák 
ellenzése és Velence féltékenysége miatt nem tart-
liatja meg. Johanna ezután zavartalanul uralko
dott addisr, amíg VI. Orbán pápa 1381. meg nem 
fosztotta trónjától és a nápolyi királyságot a roko
nának. Durazzói Károly hercegnek adományozta, 
III. Károly (1382—86) aztán Johannát megfoj
tatta, de ő maga is merényletnek esett áldozatul 
Budán, mikor Magyarország trónjára meghívták 
Mária királynő ellen. Utóda fia, László (1H86— 
1414) lett, kinek sokat kellett küzdonie Anjou 
Lajos (megh. 13q9) trónkövetelő fiával, II. La
jossal (meghalt 1417). Húgában, II. Johan
nában (1414—35) kihalt az idősb Anjou-ház. Ez 
•az ifjibb Anjou-házból való III. Lajost (megh. 
1434) fogadta örökösének, ki viszont öccsére Re-
nére hagyományozta nápolyi igényeit. Ezt azon
ban V. Alfonz, Aragónia és Szicília királya 1442. 
«'űzte s a három ország koronáját egyesítette. 
Halála előtt úgy intézkedett, hogy Aragóniát és 
Sziciliát öccse, II. János, Nápolyt pedig termé
szetes fia, Ferdinánd örökölje. I. Ferdinánd 
•(145S—94), Mátyás királyunk kortársa és apósa, 
•erélyesen és ügyesen kormányozott. Fia, Alfonz 
,'1194—95) a közeledő franciák elől lemondott 

fia, II. Ferdinánd (1495—96) javára. De ez sem 
tudta megakadályozni, hogy VÍII. Károly francia 
király, ki igényt tartott Nápoly trónjára, Nápolyba 
bevonuljon s ott magát királlyá koronáztassa (1495 
máj.). A franciák gyors távozása után ugyan vissza
foglalta országát, de nemsokára meghalt. Utóda 
nagybátyja Frigyes (1496—1501) lett, ki ellen 
XII. Lajos francia király ós katolikus Ferdinánd 
spanyol király szövetkeztek. A szövetségesek el 
is foglalták országát s Frigyes és fia, Ferdinánd 
francia fogságba kerültek. A győzők azonban 
összevesztek a zsákmányon s a franciák több vere
sége után 1504. a nápolyi királyság végleg spa
nyol uralom alá jutott. 

Nápoly és Szicília, mint spanyol tartományok 
hanyatlásnak indultak, a nép elszegényedett a 
nemesség és papság korlátlan befolyása alatt. 
1647-ben lázadás is tört ki Nápolyban Masaniello 
(1. o.) halász vezetése alatt. A spanyol örökösödési 
háború alatt 1706. osztrák hadak szállották meg 
Nápolyt s az tttrechti béke (1713) értelmében Ná
poly VI. Károly császárnak jutott, Sziciliát pedig 
II. Viktor Amedeo szavójai herceg kapta királyi 
címmel. De már 1720. át kellett ezt engednie 
VI. Károlynak Szardínia szigetóért. Az osztrák 
uralom azonban rövid életű volt a Sz. felett. 
1735-ben, ül. 1733. a bécsi békében elvesztette azt 
VI. Károly s a Bourbon-házból való Károly 
parrnai herceg, V. Fülöp spanyol király harmadik 
fia lépett az önállóvá lett Sz. trónjára IV. Károly 
(1735—59) néven. Felvilágosodott szellemben 
uralkodott s Tanucci miuiszter segítségével sok 
visszaélést szüntetett meg üdvös reformok alko
tásával. Gyermektelen bátyjának, VI. Ferdinánd
nak halála után azonban a spanyol trónra lépett 
s a Sz.-ot második fiának, IV. Ferdinándnak 
(1759—1825) engedte át. Ennek kiskorúsága alatt 
Tanucci továbbra is megmaradt a hatalmon s 
1767. kiűzte a jezsuitákat a Sz. területéről. 1777 
óta Mária Karolina királyné, Mária Terézia ma
gyar királynő leánya volt nagy befolyással az 
ország kormányára. Mint a francia forradalom 
esküdt ellensége, rávette férjét, hogy a francia 
köztársaság ellen alakult koalícióhoz csatlakoz
zék. 1798 nov. nápolyi hadak vonultak be a fran
ciáktól megszállott Rómába, de már 1799 jan. a 
franciák törtek be Nápolyba s a királyi család 
menekülése után kikiáltották a partlienopei köz
társaságot (1. o.). A franciák azonban már 179!) 
máj. kivonultak Nápolyból észak-itáliai vereségeik 
következtében, mire Ruffo bíboros egy szedett-
vedett sereg ólén újból elfoglalta Nápolyt és bor
zasztó vérengzést vitt végbe a franciapárti lako
sok közt. Az 1805-i háborúban a királyné megint 
Napóleon ellenségeihez csatlakozott, mire ez 1805 
dec. 27. Schönbrunnban kiadott rendeletével a 
nápolyi Bourbon-dinasztiát trónvesztettnek nyil
vánította s Nápoly trónjára bátyját, Józsefet 
nevezte ki (1806 márc. 30). A királyi család Szi
cília szigetére menekült, hol az angolok segítsé
gével fentartotta hatalmát. József helyébe, k;t 
Napóleon spanyol királlyá nevezett ki, 1808 júl. 
15. Napóleon sógora, Murát JoacMm lett ná
polyi király. Ez bár köveset tartózkodott orszá
gában, liberális eft rmjaival egészen átalakította 
azország kormányát. Murát Napóleon első bukása 
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után megtartotta Nápoly trónját, de amikor az 
Elba szigetéről visszatérő Napóleonhoz csatlako
zott, a tolentinoi csatában (1815 ináj. 2.) veresé-
gót szenvedett és elvesztette országát. IV. Ferdi
nánd király, ki 1812. Szicíliának az angolok 
kívánságára alkotmányt adott, 1815. tért vissza 
Nápolyba s magát I. Ferdinánd néven «MindJcét 
Szicília" királyának nevezte. Ausztriára támasz
kodva eltörülte az 1812-i alkotmányt s oly reakciós 
szellemben uralkodott, hogy 1840. a katonaságtól 
is (1. Pépe) támogatott forradalom támadt ellene 
á júl. 13. kénytelen volt a spanyol forradalmi 
alkotmány mintájára készült új alkotmányra 
megesküdni. Ugyanekkor Palermo ban is felkelés 
támadt s a szicíliaiak külön alkotmányt kíván
tak maguknak. Nápolyi csapatok leverték ugyan 
Szicília külön mozgalmát, de ezalatt I. Ferdi
nánd a Szent-Szövetséghez (1. o.) fordult segít
ségért. A laibachi kongresszus aztán Ausztriát 
bízta meg a rend helyreállításával a Sz.-ban. 
A Frimont vezetése alatt álló osztrákok könnyű
szerrel szétverték a nápolyi sereget, míg Szicí
liát Wallmoden tábornok szállotta meg. A ki
rály ezután újra visszatért az abszolút uralom
hoz és véres bosszút állott a forradalom hívein. 
Fia és utóda I. Ferenc (182J—30) rövid ural
kodása alatt apja nyomdokait követte. Ennek 
íia, II. Ferdinánd (1830—59) tett ugyan némi 
javításokat az ország kormányában, de mivel 
makacsul ellenezte az alkotmányt, 1848 jan. fel
kelés tört ki ellőne Szicília szigetén. Ennek hatása 
alatt a király 1848 fobr. 10. alkotmányt és 
amnesztiát adott, de a szicíliaiak mégis trónvesz
tettnek nyilvánították s Ferdinánd genovai her
ceget, Károly Albert szardíniái király ifjabbik 
itat választották királyuknak. Erre Nápolyban is 
mozgalmak keletkeztek, de ezeket a király leverte, 
azután 1849 ápr.—máj. a szicíliai felkelést is el
fojtotta ; Palermo 1849 máj. 15. kapitulált. E győ
zelmek hatása alatt a király a nápolyi parlamen
tet feloszlatta, az alkotmányt felfüggesztette és 
kegyetlen bosszút állott az alkotmány hivein. 
Rövid idő alatt 22,000 ember lakolt börtönnel v. 
száműzetéssel. Anglia és Franciaország közbe
léptek e politikai üldözések ellen s mikor tiltako
zásuk nem használt, megszakították a diplomáciai 
összeköttetést a Sz.-gal. II. Ferdinánd ifjú és 
tapasztalatlan utóda II. Ferenc (1859—61) alatt 
dűlt meg végleg a Bourbonok Sz.-a. A belső elé
gedetlenségre számítva s Itália egyesítésének 
eszméjétől tüzelve Garibaldi 18G0 máj. 11. ezer 
önkéntesével kikötött Marsala mellett s három 
hónap alatt meghódítva Szieilia szigetét, átkelt 
Kalábriába. Ezalatt a szardíniái s^reg az Egyházi 
Államon át szintén betört a nápolyi területre. 
II. F'erenc 40,000 főnyi seregével a Volturno 
mögé vonult vissza, Garibaldi pedig 1860 szopt. 7. 
bevonult Nápolyba. 1860 okt. 20. a Sz. lakossága 
népszavazás útján óri ási többséggel (1.732,000 
szóval 11,000 ellen) a Olasz-királysághoz való 
csatlakozását jelentette ki. A Sz. meghódítását a 
szardíniái csapatok fejezték be Capua (1860 nov. 
2) és az erős Qaéta (1861 febr. 13) elfoglalásával, 
melyet maga a király védelmezett vitézül. Utol
jára kapitulált Messina fellegvára (márc. 12) és 
Civitella dél Tronto erősség (márc. 20) s ezzel 

megszűnt a Sz. — V. ö. La Múmia, Studi di 
storia siciliana (Palermo, 1870, 2 köt.) ós Storio 
Siciliane (u. o., 1811—83, 4 köt.); Gráf v. Svhack, 
Geschichte der Normanneu in Siziiien (Stutt
gart, 1889, 2 köt.); L. v. Heinemann, Gescliichto 
der Normannen in Unteritalien und Siziiien 
(Leipzig, 1894, I. köt.); Seibert, Geschichte dos 
Königreichs Noapel 1050—1505 (Bremen 1862); 
de Sivo, Storia delle Due Sicilie dal 1847 al 1861 
(Koma, 1864—67, 5 köt.); Hiistow, Der italie-
nische Kriog von 1860 (Zürich 1861); de Cesare, 
La íme di un regno (Cittá di Castello 1900, 2 köt.), 

Szicíliai stanza, 1. Siciliana. 
Szicíliai tenger, ritkán használatos név az 

afrikai partok ós Szicília sziget közti tengerrészre 
a Földközi-tengerben. 

Szicíliai vecsernye (Vespro Siciliano), Anjou 
Károly kegyetlen és nyomasztó uralma ellen Szi
cília szigetén felkelés tört ki. 1282niáre. 30. hus-
vét-hétfón Palermo közelóban a Monté Reale 
templomban tartott vecsernye alkalmával az ola
szok a velük erőszakoskodó franciákat legyilkol
ták, majd Palermóban is nagy vérfürdőt rendeztek 
köztük. Erre az egész szigeten megkezdődött a 
franciák üldözése s körülbelül 8—20,000 francia 
esett áldozatul az olaszok bosszújának. A Sz. kö
vetkezménye az lett, hogy Szicília elszakadt a 
Nápolyi királyságtól 8 Péter aragoniai király és 
utódai alatt külön királysággá lett. (L. Szicíliai ki
rályság). V. ö. Amari, Le guerra del Vespro Sici
liano (Milano 1885, 3 köt., 9. kiad.); Altre narra-
zioni del Vespro Siciliano (u. o. 1887) és Kaeconto 
popolare del Vespro Siciliano (Roma 1882); Car-
tellkri, Péter von Aragon und die Sizilianisohe 
Vesper iHeidelberg 1904). 

Sziciosz (núv.), 1. Sicyos. 
Sziddim, Mózes könyve szerint (I., 143) így ne

vezték ezelőtt a Holt-tenger vizétől eltemetett 
vidéket. 

Sziddur (újhéber a. m. rend), teljes nevén Sz.-
ha-teíilla, «imarend». A zsidók imakönyve, mely
ben a hétköznapi, szombatünnepi ós az otthoni ájta
tosságra szánt imádságok vannak összefoglalva. 

Szideraf üt (sideraphthit), vasnak és nikkel
nek kevés volfrámmal és rézzel való ötvónye. 
Hasonlít az újezüsthöz. 

Sziderálióiiy, 1. Durranógáz. 
Sziderikus (a lat. sidera szótól) a. m. csilla

gokra vonatkozó. Sz. keringés az az idő, mely 
alatt valamely bolygó ugyanazon állócsillag aoz 
visszatér, tehát valóságos 3dü° körül való kerin
gési ideje. Sz. év, 1. Év; Sz. hónap. 1. Hónap. 

Sziderit (ásv.), a. m. vaspát. 
Sziderizmus (gör.), az a befolyás, melyet a 

vas, továbbá más fémek, valamint a víz és egy
általában a szervetlen termeszét gyakorol az em
berre. Állítólag az ez iránt érzékeny egyén képes 
a földben elrejtett vas-, fém- és víztömegeket 
érezni és felfedezni. Sz.-nak nevezték továbbá a 
Mesmer-féle mágneses gyógykezelést is, melynél 
sziderikus, azaz mágnesozett fürdőkádat is hasz
náltak ; a galvanizmust Is Sz.-nak nevezték. A XVI. 
és XVII. sz.-ban Sz. alatt értették a bolygók és 
csillagzatok (sidera) befolyását az emberi testre. 

Szideroíillit (ásv.), fekete, vasban gazdag csil
lám, lelőhelye Pikes Peak (Colorado). 
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Sziderográfia (gör.), az aeélmetszet elavult 
aeve. 

Sziderokonit (ásv.), vasrozsdától sárgás-barnára 
festett mészpát. 

Sziderolit, olyan meteorkő, amely részben már 
Yasból is áll. 

Sziderolit (liidrolit, terralit), rendszerint fino
mabb agyagárúk, melyeket tűzben olvadó máz he
lyett csak lakkfestékkel vonnak be. A sárgás színű 
agyagból készített tárgyakat (vázák, korsók, 
hamutartók, szobrok és más dísztárgyak) tokban 
égetik és terpentinolajjal, borostyánkő- és kopál-
flrnisszel összekevert ásványi festékkel befestik. 
A szárított tárgyak fénytelenek és szines terra-
cottához hasonlítanak, de ha másodszor még tiszta 
lakkal bevonják, a mázolt, szines agyagárukhoz 
hasonló, de kevésbbó tartós árút nyernek. A Sz. 
a hideg víznek ellená1!, de meleg folyadékoknak 
nem és azért rendszerint csak olcsóbb dísztárgya
kat készítenek belőle. A Sz.-árúkat leginkább 
Csehországban (Bodenbach, Dux, Teplitz) készítik. 

Sziderológia, tanítja a vaskohászatot és a vas-, 
ötvények sajátságait ós vizsgálatuk módjait. L. 
H. V; Jüptner (v. Jonstorff) Grundzllge der Side-
rologio (Leipzig 1900—1904 III. rész.) 

Szideromelán, fekete, vasban gazdag kőzet-
üveg ; a palagonit tufának friss üveg- és hamu
részleteit alkotja. Hozzá hasonló a tachilit. 

Szideronatrit (ásv.), 1. TJrusit. 
Szideroplezit, 1. Yaspát. 
Szideroschizolit, 1. Oronstedtit. 
Szideroszkóp, Asmustól feltalált és mások 

által tökéletesített eszköz, melynek segítségével a 
szem belsejébe hatolt vasszilánk jelenlétét meg 
lehet állapítani. A Sz. legfontosabb része egy kokon-
szálon f Uggő ú. n. asztatikus delejtíí, amely eredeti 
helyzetéből elmozdul, ha olyan szemet közelítünk 
hozzá, amelyben vasszilánk van. A tű elmozdu
lását egy kis tükör skálára vetíti, amelyről a ki
térés nagysága leolvasható. 

Sziderosztát, a hőliosztáthoz hasonló műszer, 
mely valamely csillagról jövő fényt állandóan 
ugyanabban az irányban ver vissza, úgy hogy a 
megfigyelő-távcső változatlan helyzetben marad
hat. Asztrofizikai megfigyeléseknél és az égitestek 
fényképezésénél használják. 

Sziderotil (ásv.), ritka vasszulfát Fe S04 5H30 ; 
Idriábau fordul elő. 

Sziderózis (gör.), a vaspor belélegzése által 
okozott betegség. L. még Porbelélegzési beteg
ségeit. 

Szidi-bel-Abbasz (Sidi-bel-Abbes), város Oran 
algériai départementban, (1021) 35,220 lak.; gabona-
és borkereskedelem. 

Szidon, Feniciának ősrégi városa, a Földközi 
tenger mellett, a mai Szaida közelében. Már Ho-
meros is említi művészeiről. Kr. e. 877 táján az 
asszír, később a babilóniai uralom alá jutott, 540 
óta Perzsiához tartozott, de saját királyai voltak. 
Kr. e. 333. Nagy Sándornak meghódolt, halála 
után először Egyiptomnak, azután a szír kirá
lyoknak, végre a rómaiaknak jutott. Tekintélyes 
város maradt, püspöki székhely, melyet I. Balduin 
király 1111. a mohammedánok kezeiből kiraga
dott, de mely 1187. ismét csak visszakerült azok
nak kezébe. A régi Sz. területén nag-y jelentőségű 

leletek történtok. Nagy halottasmező tárult fel, 
melyből 1887. páratlan szépségű szarkofágokat 
vittek Konstantinápolyba. ezeknek domborművei 
az 5. és 4. sz.-i görög szobrászat kiváló emlékei. 
Legnevezetesebbek: a satrapa sírládája, a síró 
nők szarkofágja és az ú. n. Nagy Sándor-szarko
fág, mely a görög polychromikus plasztikának 
legszebb példája. V. ö. Hamdii bei/-Reinach, Une 
nécropole royale á S. (Paris 1892). 

Szidonál, sidonal, kinasavas piperazin, víz
ben bőségesen oldható, fehér por. Húgysavat oldó 
és annak keletkezését gátló hatásánál fogva kösz
vény ellen gyógyszerül használják. 

Szidorfalva, kisk. Bereg vm. latorczai j.-banr 
(íoio) 366 rutén ós német lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szidra (khald., a. m. rend), Mózes öt könyvének 
(tóra) heti szakasza. A pentateuchust a zsidók 
zsinagógai használat céljából 54 szakaszra osz
tották, melyek közül az óv minden szombatján 
sorrendben egy-egy heti szakasz olvastatik fel a 
zsinagógákban. Mindegyik Sz.-nak más-más neve 
van, melyet rendesen a Sz. kezdőszavától nyert. 
A tóra örömünnepét (szimchat tóra) követő első
szombaton kezdődik meg évenként a heti szaka
szok újbóli felolvasása. A Sz. hét részre (párasa-
osztatik. 

Szidra (arab), egy élőfa neve, Zizyphus j u juba L. 
A Szidrat al-mimtahá, «a legvégső lótuszfa» 
(Korán 53. szúra, 8—18. vers) a mohammedánok 
legendájában emiitett óriási fa a hetedik égben. 

Szidra, tengeröböl, 1. Szirtisz. 
Szidur, 1. Szüldvr. 
Szielnicz (Sielnica), kisk. Liptó vm. német

lipcsei j.-ban, (i9io) 774 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szienaföld (ásv.), 1. Bolus. 
Szienit, tömeges intruziv szemcsés kőzet; lé

nyeges elegyrészei: ortoklász és amfibol; néha 
az amflbolt biotit (Brzenbach a Fekete-erdőben) v. 
augit (Gröba Szászországban) helyettesíti. A típu
sos amflbol-Sz. kisebb tömzsöket alkot Meiesen 
környékén (Plauenseher Grund, ahonnan Drezda 
a vörhenyes kövezőkövét kapja), az Odenwald-
ban, Biella mellett a Piemontban. Különös fajtája 
a JÍimzowí'íD.-Tirolból. Számos Sz. sok járulékos 
elegyrészt tartalmaz, ú. m. titanit-, egirin-, rie-
beckit- és ortit-ásványokat. Nátriumban gazdag 
Sz.-kőzetek(szodalit-Sz.. Laurvikit, Nordmarkit. 
Pulaskit, Umptekit, Akerit) Dél-Norvégiában 
nagyon el vannak terjedve. Eredetileg Plinius a 
durvaszemü vörös amfibol-gránitot illette Sz.-
néwel; e kőzet Asszuán mellett (Syene közelében) 
Egyiptomban fordul elő. A kereskedelemben (sír
kövek) Sz. alatt a legkülönfélébb kőzeteket értik. 
(L. még Eleolit-Sz). A nagyszemü Sz.-et, amely a 
normális Sz.-ben többnyire csak teléreket alkot, 
Sz.-piegmatit-'nak hívjuk. 

Sziénitpegmatit, 1. Szienit. 
Szifanto (Siphvos, Siphenos), a Kikladokhoz 

tartozó görög sziget, 74 km2 területtel, kb. 4000 
lak. A nagyobbára sziklás sziget elég termékeny 
és gabonán kívül pamutot, fügét, bort és olajat 
terem. Az ókorban arany- és ezüstbányáiról volt 
híres. Régi fővárosa helyén a K.-i part egy ki
nyúló szikláján áll a kis Kasztro, kb. 500 lak. 
A mostani főváros, Apollónia v. Sztavrosz, a szi
get belsejében van. 

Amely szó Sz alatt nincs meg. S alatt keresendő! 
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Szifilis (syphilis, vérbaj, métely, bujakor, 
iujasenyv, franca, francia betegség, morbus 
gallicas, lues, Licstseuche), az ú. n. nemi beteg
ségek egyike, igen elterjedt betegség, az emberi
séget ért legnagyobb csapások egyike. Még most 
sincs eldöntve, hogy már az ókorban előfordult-e 
Európában, vagy pedig Kolumbus hajóján hur-
«olták-e be a delarnerikai szigetekről. E kérdés 
ÍVL orvostörténeleinnek legérdekesebb fejezetei 
közé tartozik ; fáradságos történelmi kutatások
kal sok ezer szerző vizsgálta, azonban még máig 
sem lehetett eldönteni, hogy a régi görög írók ál
tal említett nousos théleia, vagy az ókori köz
hit szerint bizonyos bálványimádókra (Baal peor-
kultusz, kigyóimádók) büntetésként bocsátott be
tegségek Sz.-es folyamatok voltak-e, vagy sem. 
Az amerikai eredés tana ma legkiválóbb vitató
jának, Blochnak kutatása szerint a Sz. Haiti szi
getén ősidók óta dühöngött. A nép ott külön Sz.-
istent imádott (Nanauatzin). A járvány Kolumbus 
egyik hajóján került lí9'ó. Pálosba, onnan Spa
nyolországot, azután 1495. a spanyol zsoldosok 
útján inficiálta Vili. Károly francia királynak 
Nápolyt ostromló sereget, mely szétszóródva, a 
bajt az egész kontinensen elterjesztette. Ebben a 
seregben csakugyan erős epidémiák pusztítottak, 
melyeket az akkori orvosok eleinte himlővel, lep
rával, rtthvel, talán takonykórral tévesztettek 
•össze, csakhamar azonban már határozottan új, 
még sohasem látott betdgségnek nyilvánítottak. 
B felfogással szemben Suühoffal élükön más, 
szintén igen komoly orvostörtónészek azt hiszik, 
hogy a Sz. minden időben itt lappangott egyes el
szórt esetekben és fel is hoztak ilyen adatokat az 
1495. évet megelőző korszakból. 

A syphilis szót Fracastorius használta először 
egy 1530. megjelent gyönyörű tanköltoményéban, 
mely azóta minden nyelvre lefordítva számtalan 
példányban kiadatott. E költemény meséjében egy 
Syphilus nevű pásztor kigm^olja Apollót, mire 
ez lenyilazza, illetve e betegséggel veri meg őt. 
A szó eredete ismeretlen. A betegséget századokig 
morbus gallicus-nak nevezték a Nápolyt ostromló 
francia sereg után. 

A régi orvosok Paracelsus óta a Sz. fogalmába 
tévesen belekevertek két másik betegséget, az ú. n. 
lágyfekélyt és a kankót (blennorrhoea). Mikor 
később valószínűvé lett a kankó ós a Sz. közötti 
különbség, John Ilunter angol orvos 1787. meg 
akarván bizonyosodni a dolog állása felől, egy 
kankósnak tvrtott egyén váladékával saját karját 
beojtotta, de, mert a beteg megválasztásában té
vedett, az ojtás következtében Sz.-t kapott. E hi
bás experimentum a kérdés tisztázását fél szá
zadra visszavetette, úgy ho^y csak JRicord fran
cia tudós 1838. sok száz kísérlet alapján állít
hatta újra és most már véglegesen, hogy a kankó 
•és a Sz. egymástól morőben különböznek, amit a 
kankó okának, a gonococcusnak Neisser által 
történt felfedezése (1879) be is igazolt. Még sok
kul nehezebb volt a lágyfekélyt is kizárni, ami 
<>sak 1852 után lyoni orvosoknak (Bassereau, 
Rollet, = dualisták) sikerült, akikkel szemben 
jvzonban még igen hosszú ideig az unitast, vagyis 
n két ragálynak identitását tanították kiváló kli
nikusok, pl. még Kaposi is. A kérdésnek a két 

különböző parazita felfedezése vetett véget, ami
kor Ducrey 1889. a lágyfekély okozójaként egy 
bacillust, iichaudinn pedig lü05. a Sz. kóroko
zójaként egy csavarmenet alakú spiroehaetát, az 
ú. n. treponema pallidum-ot talált meg, mely 
utóbbiról még ma sem bizonyos, hogy az állatok
hoz, vagy a növényekhez sorozandó-e. További 
hatalmas lépés volt Roux és Mecsnikov felfede
zése, hogy a Sz.-t a legnagyobb könnyűséggel át 
lehet vinni majmokra, sót Bertarelli nyomán 
nyulakra is, végre Wassermannak felfedezése, 
aki a Boráét és Gengou által közölt vizsgálati 
eljárás segítségével a Sz.-t egy vérreakció segít
ségével is ki tudta mutatni. 

Ahol a Sz. spirochetái a szervezetbe behatolnak, 
ott rendesen lobos beszüremkedés (primer affectio 
vagy Hunter-féle induraiio) keletkezik; a bőr 
kipállik, mintegy horzsolást szenved felszínén 
(syphilis vagy kemény sanker, Hunter-féle 
sanker, ulcus durum). Énnek fejlődéséhez a fer
tőzés percétől számítva 2—3 hót szükséges, mely 
alatt látszólag semmi nyoma a betegségnek nincs 
(első incubatio), tényleg azonban a spirockaetákat 
már az ötödik napon meg lehet a vérben találni. 
A betegség tehát tulajdonképen az első perctől 
kezdve már általános infekció, melyet helybeli 
kezeléssel sohasem lehet megszüntetni. Ha a pri
mer affekciót egyéb fertőzések is komplikálják, 
úgy az súlyos lefolyást ölthet (diphtheroid, pha-
gedaenicus, gangraenosus, serpiginosus stb.). 
Tisztán tartott esetekben néhány két alatt magától 
is begyógyul, amikor megint látszólag tünet
mentes a beteg (második incubatio). Ez alatt 
azonban többnyire apró lázak, idegesség, borzon
gás, deprimált közórzósek, a vizeletben fehérje-
nyomok lépnek fel, a seb környékén beszürem-
kedett kötegek (megbetegedett nyirokerek) kez
denek mutatkozni, a 8—10. héten a környékhez 
tartozó valamennyi nyirokmirigy szilva alakúra 
megduzzad, de fájdalmatlan marad ós előbbi nagy
ságára csak több hónap múlva tér vissza. A 
10—12. héten a bőrön szétszórva, eleinte különö
sen az oldalokon lencsónyi, halvány rózsaszínű fol
tok keletkeznek, melyek nem viszketnek, néha pár 
óra alatt eltűnnek, máskor hetekig is eltartanak 
(roseola), lassan beszüremkednek (papula), az 
izzadó, nedvesebb, melegebb testrészeken (genitá-
liák, herezacskó, végbél) mogyorónyi, sőt diónyi 
nagyságú, bűzös daganatokká (condyloma) ala
kulhatnák át. Ugyanakkor ellephetik a nyákhár
tyákat, különösen az ajkakat, a garativeket, fog
húst és ott fehéres, mintegy hártyával beborított 
lapos, szalonnás vagy kékesszürke foltokat okoz
hatnak (plaques muqueuses, opalines). A további 
lefolyás a beteg magatartásától és a kezeléstől 
függ. Elhanyagolt, tivornyázó, dohányzó, továbbá 
szeszes italokkal élő, egyéb betegségek által kime
rített embereknél csaknem folyton mutatkozik 
valami jelenség, göbös, hólyagos, genytüszős ki
ütések, szétszórtan vagy csoportosítva, néha ki-
fekélyesedve; gyakran a homlokon, a hajas fejbőr 
széle mentén (bujakóros koszorú, corona Ve-
neris); fejfájásokkal, zsábákkal, éjjeli csont-, 
izom- és izületi fájdalmakkal (dolores osteocopi); 
a folyamat megtámadhatja a gégét (jellemző re
kedt hang), a májat és epeutakat (sárgaság), a 

Amely szó Sz alatt nincs meg:, ^ alatt keresendői 
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beleket (bujakóros bélfekélyek), a veséket (fehérje-
vizolés), az izületeket (duzzanatok, bujakóros 
izlileti gyuladás), a heréket (fájdalmatlan dagana
tok), mellékheréket (bujakóros epididimitis), külö
nösen azonban az idegrendszert, mely a legtöbb 
esetben már az első félév folyamán flnom eltéré
seket mutat, amely azonban szerencsére az esetek 
legnagyobb részénél, de különösen a szigorú és 
minden irányban abstineneiát folytatónál elcsen
desedik és nem megy súlyosabb következményekbe 
(tabes, paralysis stb.) át. A Sz. általában eleinte 
nagy kiterjedésű, de könnyű jelenségeket szokott 
előidézni, melyek nyomtalanul eltűnhetnek, ké
sőbb a tarkón, hónaljakon, sőt az egész testen el
szórt barnás, rácsalakü, lencsényi világosabb fol
tokat feltüntető színzavar lép fel (leukoderma), 
mely 1—2 évig is eltarthat; azután szűkebb terü
letre szorulnak a jelenségek, mélyebb esomóes-
kákat tüntethetnek fel, melyek nehezebben és már 
csak hegekkel gyógyulnak (transüio); még ké
sőbb a bőr mélyében keletkezhetnek csomós be-
szüremkedések, melyek a vérerek mentén haladva 
pontszerű, máskor borsónyi, mogyorónyi, sőt 
almányi, közepükön ellágyuló, előbb-utóbb szét
eső daganatokat eredményezhetnek, mik lassan
kint felfakadnak és tapadós gummiszerű folyadé
kot ürítenek (gummák). E folyamat vagy egyes 
izolált daganatok alakjában láp fel (solitürgum-
mák), vagy általában beszűrődik a szövetbe 
(diffúz gummás infiltráció) ós a két módon a 
szervezet bármely szervét megtámadhatja. A máj
ban pl. a solitargummák daganatokat okozhat
nak, melyeket külön-külön ki lehet tapintani és 
amelyek ottan pl. rákot utánozhatnak, a diffúz 
beszüremkedés ellenben a májat nagyobbá teszi 
és a májnak degenerativ elváltozásait utánozhatja, 
így lehet ez a tüdőben, lépben, csontban, izmok
ban, agyvelőben (agyvelő-Sz.), szóval bármely 
szervben, még aránylag legritkábban a prostatá-
ban és húgyhólyagban. A tünetek természetesen 
a megtámadott szerv, a folyamat súlyossága és 
alakja szerint végtelenül sokfélék lehetnek és az 
orvos-tudományok összes ágaiban a legfontosabb 
és legfőbb nehézségeket okozhatják. 

A Sz.-nél tehát megkülönböztetünk manifest 
alakot, amikor látjuk, vagy kimutathatjuk a je
lenségeket s a melyek latens, lappangó, szaka
szokkal váltakoznak. A lefolyás néha eltér az 
átlagostól: praecoxnalc nevezzük, amikor össze
zavart sorrendben, a rendesen későn mutatkozó 
jelenségek a koraiak között lépnek fel; tarda a 
lefolyás akkor, ha sokszor évekig tartó (40 sőt 
60 esztendős) látszólagos jólét után mutatkoznak 
még jelenségek; malignáról beszélünk akkor, 
mikor a lefolyást különösen súlyos, szótesésre ve
zető tünetek jellemzik. A Sz. közönséges jelensé
geit bizonyos erőszakkal stádiumokba szokás be
osztani. Primer stádium alatt értik a fertőzés 
kapuján keletkező beszüremkedett fekélyeket; 
szekundér alatt a bőrön és nyákhártyákon szét
szóródó, nagyszámú, de felületes és könnyű jelen
ségeket és az ezekkel egyidejűleg fellépni szokott 
viseerális kísérő tüneteket (láz, fájdalom, sárga
ság, izületi és csontzavarok stb.) és tercier alatt 
a szétesésekkel, fekélyekkel járó gummosus je
lenségeket. Fournier parapsyphiUsnek, Lance-

Amely szó Sz alatt nincs 

reaux quaternér jelenségeknek az olyan tünete
ket nevezte, amelyek a Sz.-szel látszólag össze
függésben sincsenek, a szokásos kezelési módok 
által alig befolyásolhatók és többnyire progresszív, 
degenerativ jellegűek (tabes, paralysis, leukóke-
ratosid, talán az ú. n. llaynawl-féle betegség, 
bizonyos véres-vizelési alakok stb.) Ma tudjuk, 
hogy e folyamatok nagy része egyszerűen Sz., 
oly testrészeken, amelyekben a vérkeringés cse
kély volta következtében a szokásosan adott 
gyógyszereink nem képesek hatásokat kifejteni, 
(gerincvelő, agygyomrocsok tájékai, porcok stb.). 

A Sz. már a fejlődő óbrényt is megtámadtatja, 
(örökölt, hereditér s.), még pedig valószínűleg 
csak maternális, vagyis az anyának előzetes 
infekciója útján. Ilyenkor a fejlődő embrió oly 
súlyos elváltozásokat szenvedhet el (pl. tüdeje, 
mája, lépé a spiroeheták hihetetlen tömege követ
keztében a rendes nagyság kétszeresére duzzad
hat), hogy az ébrény fejlődésének már 3. vagy 4. 
hónapjában elpusztulhat és vetélés útján kiürít
tetik. Ha pedig el is éri rendes fejlődésót, sokszor 
súlyos elváltozásokkal születik meg, úgy hogy 
az ilyen újszülött az esetek nagyobb számában 
rövid időn belül elpusztul. Hagondos kezelés mel
lett mégis életben marad, úgy a hereditér Sz.-nek 
ú. n. stigmái (Hutchinson-f. trias) szoktak kifej
lődni (k'özépfülgyuladás, a szem szaruhártyájának 
homályai ós a felső-belső metszőfogak félhold
alakú kivájódása, ferde állása és hengeralakja). 
Néha a hereditér Sz.-nek jelenségei főleg a ssr-
dülő korban mutatkoznak súlyos osont-, bőr-, 
zsiger- stb. jelenségekkel (s. her. tarda). 

A Sz. ma az egész világon el van terjedve, 
immunitás ellene nem létezik; egyes népeknél a 
lakosságnak majdnem fele, de műyelt államok
ban is legalább tizedrésze megbetegedett. A fertő
zés rendszerint nemi érintkezés útján történik, a 
helyi szokás szerint azonban csók, hiányos tisz
taság, eszközök, kendők közös használata stb. 
útjánis (extragenitálisinfekció). Az oroszországi 
Csernigov kormányzóság népe 90°/c-ban fertő
zött, de csali 5°/,, genitális úton. Vannak egyes 
foglalkozások, melyek különösen diszponálnak az. 
extragenitális fertőzésre, így volt régebben az 
üvegfúvók, fúvó hangszereket használók, ma is 
még a dajkák, bábák, orvosok stb. között. A Sz... 
főterjesztője kulturállamokban a prostitúció, a 
családi körön kívül űzött nemiélet. 

Egy időben megállapítottnak tartották, hogy a 
Sz.-t csak egyszer lehet megkapni és hogy az 
gyógyulás után mentességet (immunitás) hagy 
vissza. Ma tudjuk, hogy a kellőleg végrehajtott 
kezelés után e vélt immunitás megszűnik, a reiv-
fekció tehát, ha ritkán is, de lehetséges. Hosszú 
viták folytak az ú. n. Colles és Profeta-féle «tör-
vények* fölött. Az előbbi szerint az az egészsége* 
nő, aki Sz.-es apával anélkül, hogy maga megkapná 
abajt,Sz.- esmagzatotnemzhet, az ezzelvaló anyag
csere következtében immun marad a Sz. iránt és 
így pl. szájsebekkel borított magzatát infekció
veszélye nélkül szoptathatja, holott egy egész
séges dajka ettől azonnal megfertőztetnék. A má
sik «törvény» szerint, ha egy nő terhessége első 
hónapjaiban szerez Sz.-t, akkor a magzat válnék 
az anyagcsere következtében immunná és pl. még 
meg, S alatt keresendői 
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kifekélyesedett einlőjű anyja által is infekció ve
szélye nélkül szophatna, holott egészséges gyer
mek megkapna a bajt. A Wassermann-íóle reak
ció azonban kimutatta, hogy a Colles-féle törvény 
esetében az anya, a Profeta-féle esetben a gyer
mek szintén már mindig inficiált, tehát latens 
Sz.-ben szenved, mely előbb-utóbb csakugyan ína-
nifestté válik. A ehoc en retour (Ricord, Diday) 
teória az ilyen esetek magyarázására szolgált, me
lyet a Colles-törvény alóli kivételnek tartottak: 
felvették, hogy a Sz.-es magzat a méhlepény vér
keringésén keresztül inficiálta az anyát. 

A Sz. gyógykezelésében a legnagyobb fontos
sággal bir a beteg kellő magatartása, nagy tisz
taság, a dohányzásról való tökéletes lemondás, a 
bzájnak minuciózus ápolása, a fogaknak a legna
gyobb gonddal való kezelése, higiénikus életmód, 
a helyi tüneteknek szakorvosi kezelése stb. mel
lett az ú. n. általános kezelés. Ezt régebben szimp
tomatikusán űzték, vagyis csak akkor, amikor 
tünetek látszottak. Mikor ennek helytelensége a 
latens Sz. felismerésével nyilvánvaló lett, az ú. n. 
chron. intermütens kezelésre térnek át, mely sze
rint, tekintet nélkül a külső jelenségekre, bizo
nyos rendszeres időközökben évekig alkalmazzák 
a gyógyeljárásokat. 

Legújabban Ehrlich megkísérelte (1910) a 
therapia magria sterilisanst, vagyis a folyamat
nak gyors elnyomását, az eredmény azonban kér
déses. A kezelés már a XV. század óta főleg kei-
esővel (higannyal) történik, melyet részben kenés 
(lúganykenöccsel), bevétel, belégzés, füstölés, 
fürdés, de különösen, mint leghatásosabb módon, 
injekciók alakjában alkalmaznak (higanykúra). 
Egy más kiváló szer a jód (jódnatrium) és kü
lönböző pótszerei, melyek a Sz. ellen ugyan nem 
sokat érnek, de a kísérő jelenségeket, mint a vér-
tódulást, ideges zavarokat, fekélyes folyamatokat 
sokszor meglepően gyógyítják. Ujabb időben a 
legnagyobb hírnévre az ar,?ém-készítmények ver
gődtek, melyeket ugyan már Dávid de Planis-
campy is alkalmazott (1628), pár év előtt pedig 
francia szerzők atoxyl alakjában újra az elő
térbe emeltek, mely azonban főleg Ehrlich vizs
gálatai nyomán (arsenophenylglycin, arsacetin, 
salvarsan, neosalvarsan) méltán rendkívüli elter
jedésnek örvend és különösen kénesővel kombi
nálva valóban igen áldásosán hat. 

A Sz. okozta rombolásokat néha még segédke-
zelósekkel is szüntetjük (erősítő, fürdő, klimati
kus, vérkimosó, pl. Zittmann stb. kúrák), melyek 
között azonban egyesek, mint az ú. n. lindewiesei 
szomjaztató kezelés többnyire többet ártanak, 
mint amennyit használnak. A legfontosabb a be
tegnek tudnia, hegy a Sz. még igen előrehaladott 
stádiumában is gyógyítható, de csak nagy fárad
sággal, szakorvos által és a beteg részéről való
ban fegyelmezett ós rendszeresen kitartó életmód 
mellett. 

Szifiliscs bubo, 1. Bubo. 
Sziíók (állat), 1. Kagylók. 
Szilon v. szivornya (újabban vízbujtató-nak 

Is nevezik), a vlzópítészetben oly szerkezet, mely-
lyel a vizet valamely akadály fölött v. alatt el
vezetjük. Vannak fordított U-alakú Sz.-ok ren
desen vasból, mellyel a belvizeket az árvízgáta

kon átvezetik. Ezzel ellentétben az U-alakú Sz.-ok, 
pl. egy csatornának valamely folyó v. patakmeder 
alatt való elvezetésére szolgálnak, mikor is a víz. 
az U-alakú építmény egyik aknáján lesülyed és 
a másik aknáján a közlekedő edények törvénye 
szerint fölemelkedik ós tovább folyik. 

Szifonoforák v. Hólyagos medúzák (Sipho-
nophorae, AUat), a Tömlősük (Coelenterataj tör
zsebe, a Csalánozók (Cnidaria) altörzsébe, a 
Hydrozoák osztályába tartozó állatrend. Fajai 
telepeket alkotnak, melyek a pelagikus állatok 
legpompúsabbjaihoz tartoznak. A telepképzésben 
különböző alakú polip- és medúzaalakok vesznek 
részt, melyek a munkamegosztás elve alapján 
elkülönülnek. Szervezetüket lásd a Hólyagos
medúzák címszónál. A Sz. valamennyien tenge
riek s legnagyobbrészt a forróégövi tengerek 
lakói. Fajaikat két alrendbe osztják. 

1. alrend: Kelyhes szifonoforák (Calycopho-
rae). Törzsük hosszú, levogőtartó hólyagjuk 
(pneumatophor) nincsen, hanem egy, két, vagy 
több úszóharangjuk van. Nevezetesebb család
jaik : a) Monophyidae. Egyetlen úszóhólyaggal 
a törzs felső végén. Monophyes irreguláris Cls.r 
SpJiaeronectes gracilis Cls. — b) Dipiiyidae. Két 
nagy úszóhólyaggal (egymás mellett, a törzs felső 
végén). Diphyes aciimiiiata Leuek., Abyla pen-
tagonuRschz.,Praya maxima üegnb. — c) Poly-
phyidae. A törzs egyik felső oldalelágazásán 
kétsoros úszóoszlopa van. Hippopodius luteus 
Porsk. 

2. alrend: Légtartós szifonoforák (Pneuma-
tophorae). Légtartójuk van. Pontosabb csoport
jaik : 

A) tribus: Physonedae. Törzsük hosszúra 
nyúlt, ritkán zacskószerüen kitágult. Pneumato-
phorjuk palackalakú. Apolemia uvaria Lsr., 
Agalmopsis sarsi Köll., Forskalia contorta 
M. E., Gupidita picta Metsulm., Physophora 
hydrostatica Porsk., Athorybia rosacea Porsk. 

B) tribus: Auronectae. Lógtartójuk nagy és 
az oldalsó hólyagok (aurophor) útján közlekedik 
a külvilággal. Az úszóharangok koszorúalakban 
helyezkednek el. Mély tengerlakók. Stephalia 
corona H. 

G) tribus: Oystonectae. Nagy légtartójuk egy 
apicalisan fekvő nyílás útján közlekedik. Fedő-
darabjaik és úszóharangjaik nincsenek. Bítyzo-
physa flliformis Porsk., Physalia caravella és 
•utriculus Eschz. 

D) tribus: Discoidae (Disconedae). Törzsük 
lapos, korongalakú s ezt a csatornaszerű járatok 
egész rendszere járja át s ezek felső végén foglal 
helyet a korongalakú, kifelé nyíló kamrákból 
összetett lógtartó. Yelella spiráns Eschz., Por-
pita mediterranea Eschz. 

Szifonüveg (szódaüveg), szénsavtartalmú ita
lok eltartására való palack, mely kifolyó csappal 
(kakassal) van ellátva. 

Szifta (Sifta), város Gharbieh egyiptomi tar
tományban, a Nilus folyó damiettei ágának bal 
partján, kb. 18.000 lak. A Tantából kiinduló vasút 
végállomása. 

Szigamberek v. Szugamberek, germán nép
törzs a Rajna középső folyásánál. Augustus idejé
ben Galliába törtek, de Drusus Kr. e. 12. nyuga-

Amely szó Sx alatt nincs meg, S alatt keresendői 



Szigeion — 592 — Szigeti 

lomra birta őket, Tiberius pedig egy részüket a 
Bajna balpartjára telepítette át. Később a frankok 
.szövetségében szerepeltek. 

Szigeion, 1. Szigeum. 
Sziget, minden oldalról vízzel körülvett kisebb 

szárazfölddarab. Keletkezése szerint lehet tek
tonikus, eróziós, abráziós, üledékes vagy vulká-
nos eredetű. Azok a nagy, önálló földterületek, 
amelyek már majdnem a kontinensek közé soroz
hatok, eredeti gyűrődései és domborulatai a szilárd 
földkéregnek. Abrázió v. erózió útján Sz.-ek ott 
keletkeznek, ahol a szárazföld egy részének a vele 
való összeköttetését a hullám járás, a folyóvíz mun
kája stb. megszünteti. Álló vizekben a partok mel
lett, folyó vizekben a folyó kettéágazása foly
tán keletkeznek. Üledékes Sz.-et épít a legtöbb 
folyó deltáján. A kontinensektől távol rendesen 
hosszú sorozatokban keletkeznek a vulkáni Sz.-ek 
a. földkéreg valamely renedése mentén, s végül 
egészen különálló csoportba tartoznak a korallium-
Sz.-ek. A folyókon a Sz.-ek inkább esak ideiglenes 
jellegűek, mert képződésükhöz a lerakódás és 
erózió felváltva járul, mint a zátonyok képződé
séhez. 

Szigetállomás, 1. Allomá-i. 
Szigetbecse, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 

ráczkevei j.-ban, (ísao) °80 magyar és német lak. 
Szigetcsép, nagyk. Pest-Pilís-Solt-Kiskun vm. 

ráczkevei j.-ban, (1920) 1661 magyar, szerb és né
met lak. 

Szigetelés, idegen behatások ellen védő eljárás. 
Az építészetben nedvesség, hang- és hőbehatások 
-ellen szigetelünk. L. Szigetelők, Szigetelő fal, 
Szigetelő lemez, Szárítás, Kátránylemez, Kova-
liszt, Elektromos szigetelő anyagok és szige
telők. 

Szigetelés-vizsgálók, 1. Elektrotechnikai mé
rőkészülékek. 

Szigetelő anyagok, 1. Szigetelök. 
Szigetelő fal, nedves talajban épült pincefalak 

elé, melegházak, fűtőkamrák stb. falai elé pár
huzamosan húzott fal, úgy hogy közte és az elszi
getelendő fal között levegőréteg maradjon. 

Szigetelők. A hőt v. az elektromosságot rosz-
-szul vezető anyagok arra használhatók, hogy ál
taluk a jól vezető anyagok közötti összefüggést 
megszakítsuk és így a hőnek vagy az elektro
mosságnak az egyikből a másikba való átáram-
lását telhetőleg késleltessük. Ilyen anyagok hő-, 
illetőleg elektromos Sz.-nek, a művelet elszige
telésnek neveztetik. L. még Hővezetés, Elektro
mosság, Elektromos szigetelő anyagok és szige
telők, Dielektrikum ós izolátorok-

Szigetelő lemez (aszfalt Sz., kátrány Sz.), 
régi papirosból, farostokból, kender, len, vatta, 
]>amuk stb. hulladékból gyártott nernez-papir-
tmyag, mely kátránnyal, vagy más bitumen-félék
kel van itatva. A Sz. kb. 1*00 in. széles csíkokban, 
különböző vastagságokban készül s egy-egy tekercs 
10—25 m. hosszú. A ragadósság meggátlása vé
gett mindkét oldala homokkal, apró kaviccsal v. 
Vírölt szénsalakkal van teleszórva. Alapfalakra s 
általában nedvesség ellen való szigetelésre — 
néha háztetők burkolására használják. A Sz. minő
sége rossz, ha az impregnáló kátrányanyag merev 
•s a papirosanyag töréseket kaphat. 

Szigetelő réteg, 1. Szigetelő lemez. 
Szigetelt sinek a vasúti vonalblokk és állomási 

biztosító berendezéseknél alkalmazott — az át
haladó vonatok előidézte áramzárás által műkö
désbe hozandó — feloldó blokkszerelvónyekkel 
kapcsolatosan használtatnak. A Sz. a szomszédos 
sínekkel szigetelő betétekkel ellátott vashevede
rekkel v. pedig különleges fahevederekkel köt
tetnek össze. Az egymással szemben álló sínvégek 
közé ugyancsak szigetelő anyagból készült beté
tek illesztetnek. 

Szigetfalu (Sculea), kisk. Temes vm. dettai 
j.-ban, (1910) 1463 román és magyar lak. (Tr. R.) 

Szigetfeji föesperesség, a váci püspökséghez 
tartozott 8 a régi Solt vármegyének Solt és Duna-
Varsány közt eső részét foglalta magában (a Duna 
balpartján). Nevét a Tas mellett eső Szigetfö 
helységről és régen híres révről vette. 

Szigethy Lehel Béla (de genere Nagytany), 
jogi író, szül. Budapesten 1855 máj. 15. Jógi tanul
mányait Grácban és Budapesten végezte. Előbb 
figyvéd volt Kecskeméten, 1882. az ottani jog
akadémia tanára, 1912. a kolozsvári egyetemen 
magántanári képesítést nyert. Önállóan megjelent 
művei: Az állami magánvállalatokról. Közgaz
dasági monographi a (1888 év); A területkivüli-
ség kérdéséhez (1890); Magyar pénzügyi jog 
vezérfonala (1890, ehhez pótfüzet 1897. 2. kiad. 
1899 és «Pótlék» 1902); Magyar, pénzügyi jog 
compendiuma (1898); Beöthy Ódon kormány
biztos menekülése 1819. évben (1901); Törlesz-
té.ies államadósságok (1905); A fogyasztási szö
vetkezetek és a kereskedelem (1911). 

Szigeti 1. Dezső, hegedűművész, szül. Mára-
marosszigeten 1880 jan. 6. Az Országos Zeneaka
démián Hubay Jenő volt a mestere. 1900—1911 
Parisban működött, mint a Colonne-zenekar első 
hegedűse és kamarazenész. 1911-ben a budapesti 
Népopera, 1914. a m. kir. Operaház hangverseny
mestere lett. 1911-ben megalapította a Szigeti— 
Thomán—Vikár zongorahármast. 

2. Sz. Imre, színész, szül. Veszprémben 1831., 
megh. Budapesten 1902 jún. 6. A szini pályára 
1856. lépett Pécsett, 1860. színtársulatot szerve
zett s több vidéki városban működött. 1868 óta 
a budapesti Nemzeti Színház tagja lett, mint 
jellemszinész. Némi darabossága mellett is jeles 
színész volt, kivált a humoros szerepekben, ahol 
szemmelláthatóan jeles bátyja, Sz. József stílusá
ban játszott. Főbb szerepei: Polonius, Martial 
(Perreol), Rantzau Jacques, stb. 

3. Sz. István, 1330—82. Ágoston-rendű szer
zetes, 1350—67. nyitrai püspök, 1367—82. kalocsai 
éiGek és alexandriai patriarcha. Korának nagy 
tudósa, kiváló és jámbor férfiú volt. Húsz éven 
át tanított különböző egyetemeken hazánkban és 
Toulouseban, s rendjének milanói káptalana arra 
szemelte ki, hogy Parisban bizonyos tételekről fel
olvasást tartson, Nyitrai pllspök korában fejedelme 
nevében a pápa hozzájárulását kérte az alakulóban 
levő magyar-görög szövetséghez 136*. Kalocsai 
érsek korában tanácsát kérték abban a nagy vitá
ban, mit a Domonkos-rendiek és ciszterciták 
Aqiünói szent Tamás ereklyéi felett folytattak ; 
s ő — jámborságának dicséretére — az imád
ságot tartotta a nagy pör legjobb kalauzának. 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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V. ö. Pray, Spsc. Hier., I. 367., II. 73.; Pór, Nagy 
Lajos kir., 387. 

é. Sz. József, színész és színműíró, Sz. 2. test
vérbátyja, szül. Veszprémben 1822 máj. 11., 
niegk. Budapesten 1902 f ebr. 26. A színészet iránti 
vonzalma már gyermekkorában mutatkozott. 
1841-ben mint pesti joghallgató, szülei tilalma 
eÜenóre fölcsapott színésznek. 1844-beu lett a 
pesti Nemzeti Színház tagja. Tehetsége nem ér
vényesült mindjárt, de egyre jobban előtérbe ke
rült s legkiválóbb jellemszinészeink egyike lett; 
játékát jó humor, férfias erő, természetesség s a 
kedélynek valódi ragyogása ieilemeztók.l865-beii 
a megnyílt szinészeti akadémia tanára lett, a Kis-
faludy-Társaság 1865., a M. T. Akadémia 1882. 
választotta tagjai sorába. 1895-ben nyugalomba 
vonult. Főbb szerepei: Falstaff, Menenius, Böffen 
Tóbiás, Eantzau Jean, Bannai Gerő, stb. Mint szín
műíró is számottevő, kivált népies darabjaiban. 
Darabjai ugyan túlságosan egyszerű szerkezetűek, 
majdnem kezdetlegesek, de alakjai élnek, humora 
«rős s a magyar népet jól ismerte. Hosszú időn át 
kedvelt műsordarabok voltak s egyik-másik ma 
is sikerrel kerül színre. Következő színműveit 
adták a Nemzeti Színházban: Ajegygyürü (1846) ; 
Egy. táblabíró (1848); A szép juhász (1850); 
Viola (1851); A vén bakancsos és fia a huszár 
(1855); Okos bolond (1853): Becsületszó (1856); 
Csizmadia mint kisértet (1856); Szerelem és 
örökség (1857); Falusiak (1858); Szécsi Mária 
(1863); Egy jó madár'(1864); Mérget ivott (1870); 
Toldi Miklós(1871); Mátyás király első kalandja 
(1875); A nagyralátó'(1879); Rang és mód (1882); 
Kolostorból (1887); Hivatalból (1887); Tűzből 
(1887). A Iüsfaludy-Társaság kiadásában, Bayer 
Józseftől sajtó alá rendezve megjelent-: Sz. szín
müvei (3 köt., 1912). Az Akadémiában Bérezik 
Árpád tartott fölötte emlékbeszédet (Emlékbeszé
dek XII. 12. 1905). 

5. Sz. József, hegedűművész, szül. Budapesten 
1892. Hubay Jenő tanítványa. Marteau és Heer-
mann Hugó utódja lett Genfben, az ottani zene-
konzervatorium mesteriskoláján. 

Szigeti szőllő v. szigetszöllö, így nevezik a 
Balaton mellékén és a somlai hegyen a furmint 
szőllőfajtát, mely a sárfehórrel és a juhfarkkal 
adta a jellegzetes somlai borokat. Van egy rosszul 
virágzó változata, amelyet rongyos szigetinek 
neveznek. 

Szigetkamara, Máramarosszigeíhez tartozó 
bányatelep Máramaros vmegyében, (ímo) 527 
magyar lak. (Tr. R.) 

Szigetkarély, 1. Agyvelő. 
Szigatköv8k néven nevezik azokat az antik 

gemmákat, melyek a mykenei és ősgörög művé
szet stílusában vésett ábrázolásokat mutatnak és 
főleg az Aegaei-tenger szigetein találtatnak 
(innen nevök). 

Szigetköz, a Nagy-Duna ós a mosoni Kis-
Duna által alkotott lapályos sziget, mely Győr, 
Mosón és Pozsony vármegyék területéhez tar
tozik; a sziget BNy—DK-i irányban húzódik 
50 km. kiterjedésben, szélessége nem több 5—12 
kin.-nél. 

Szigetközi ármentesítő társulat. Hivatal
tól alakították 1892-ben a Szigetköz (1. o.) ár-

mentesítése céljából. Szókhelye Győr, védőtöl
téseinek hossza 93-7 km.; árterülete 52,078 kat. 
hold. 

Szigetmonostor, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kis-
kun vm. pomázi j.-ban, (1320) 1194 magyar lak. 

Szigetperron, 1. Állomás. 
Szigetszentmárton, nagyk. Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vm. ráczkevei j.-ban, (1920) 1043 német 
é3 magyar lak. 

Szigetszentmiklós, nagyk. Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm. ráezkevei j.-ban, (1920) 4407 magyar 
lak. 

Szigettenger (Arcltipelagus), a Görögország 
és Kisázsia közt levő Görög-szigetvilág neve; 
Neve a görög Aegaeon pelagos szóból a XIII. 
sz.-ban olaszositott arohipelago szóból eredt. A 
Sz. tulajdonképen a Görögország területén szét
ágazó Dinári hegyláncoknak szakadozott össze
köttetése a tengeren át a kisázsiai hegyláncokkal. 
Az egyik láno Kithira, Kréta v. Kriti, Kazosz, 
Karpathosz, Ehodosz szigeteken át csatlakozik a 
Kylikiai Taurusz hegységhez. Az Attikai félszi
get hegyláncait folytatják a Kikládok (1. 0.) és 
a Sporádok (1. o.). Az Euboea (Evvia) szigetre át
menő három Ny.-K. irányú hegylánc, szintén 
Ázsiába irányul. Eltérő már ezektől az É.-i Spo
rádok (Szkirosz, Szkiatosz, Szkopelosz, stb.), mert 
ezek már nem mészkőláncok, hanem az Olympus 
és Pelion hegységek kristályos masszívumait 
közvetítik Ázsiába, a Ehodope balkáni masszívum 
darabjait pedig a thrákiai szigetek (Taszosz, Sza-
motrake, Imbrosz, Lemnosz). A szigeteket szer
kezetük ós történelmük egyaránt Görögország
hoz csatolja. Kr. e. 475-től az egoszpotámoszi 
csatáig (405) Athén, később Spárta uralma alatt 
állottak, majd ismét visszakerültek Athénhoz. A 
keronaeai ütközet (376) után Makedonia vette bir
tokába s amikor ezt és a diadochusok országát a 
rómaiak elfoglalták, az övék lett. A római biro
dalom megdülése után Bizánchoz csatolták, s ott 
is maradt a 4. keresztes hadjáratig. 1207-ben a 
veneziai Marco Sanudo elfoglalta Naxosz, Parosz, 
Antiparosz, Szantorin, Anafl, Milo stb. szigeteket 
és mint a konstantinápolyi latin császár hűbérese 
a dodekanezoszi v. Sz.-i hercegi címet vette föl. 
Utódai 1383-ig naxoszi hereegek címén uralkod
tak a Sz. nagy részén, őket akkor a Crispo-család 
követte az uralomban s az övék volt 1566-ig, 
amikor II. Szelim szultán az utolsó naxoszi her
ceget, IV. Crispo Jakabot elfogatta ós a szigete
ket zsidó bankárjának, Miquez Jüannak adta, aki 
Don Nászi József néven uralkodott rajtuk. Ó 1579 
aug. 2-án meghalt s ekkor a Sz.-t az ozmán biro
dalomba kebelezték be. A görög szabadságharc
ban végre a Kikládok, az B.-i Sporádok és Szki-
ron az új királyság tulajdonaivá lettek, az 1912,-i 
balkáni háború pedig a görögöknek megszerezte 
még Tazosz, Szamotraki, Limnosz, Leszbosz, Chi-
osz és Szamosz szigeteket is. V. ö. Tozer, The 
islands of the Aegean (Oxford 1890); Philippson, 
Beitráge zur Kentniss der griechischen Inseftvelt 
(Pet. Mit. 134. Ergánzungsheft, 1901). 

Sziget-tó v. Sziget-tenger, L Aral-tó. 
Szigetújfalu, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm. ráczkevei j.-ban, (1920; 1778 német és magyar 
lakossal. 
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