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Szigetvár, nagyk. Somogy vm. Sz.-i j.-ban, 
(Í920) 5348 magyar lak., a járási szolgabírói hiva
tal, járásbíróság és adóhivatal székhelye; van 
polg. fiú- és leányiskolája, gőzmalma, vasútja, 
posta- és táviróhivatala és telefonállomása. A 
plébániatemplom (hajdan török mecset) kupoláját 
Zrinyi végső viadalát ábrázoló festmények ékesí
tik, Dorfmeister István legjelesebb müvei (1788). 
A város főterén oroszlán-emléket emeltek Sz. hős 
védőjének. A híres Sz.-i vár a község É.-i oldalán, 
az Almás pataktól alkotott szigeten feküdt. A várat, 
melynek őrsége a portyázó török csapatokban 
nagy kárt tett, 1566 aug. 5. II. Szolimán szultán 
személyesen ostrom alá fogta; ennek óriási hadai 
ellen Zrinyi Miklós a vár parancsnoka egész szept. 
7-ig tudta a várat fenntartani. Szept. 5. Szolimán 
meghalt, vezérei azonban halálát titokban tartva 
szept. 7. kétségbeesett erőfeszítés után a várat 
elfoglalták s ennek hős védelmezője bajtársaival 
esvütt az utolsó, halálra szánt kirohanás alkal-

Szigetvár a XVI. szazadban. 

mával odaveszett. Zrinyi eleste helyén egy kápolna 
áll s halála napját évenkint ma is megílnnepli a 
város. A vár falában Vörösmarty látogatását meg
örökítő emléktábla van. A világháború után 1918 
őszétől 1921 augusztusig a város szerb megszállás 
alatt volt. V. ö. Németh Béla, Sz. története (Pécs 
1903). 

Szigetvári Iván, irodalomtörténetíró, szül. 
Kiskunfélegyházán 1858 febr. 27. Egyetemi ta
nulmányait Budapesten végezte. 1882 óta tanár 
volt Kiskunfélegyházán, Érsekújváron ós Pan-
csován, 1887 óta Budapesten. Mint a Bulyovszky-
utcai áll. reáliskola tanára ment nyugdíjba 1922. 
Tudományos működésének tárgya az'irodalomtör-
tónet, részben az esztétika és nyelvészet. 1906-ban 
100 arany pályadíjat nyert az Akadémián A ko
mikum elmélete c. munkájával. Önállóan meg
jelent munkái: Petőfi költészete (1902); Az iro
dalomtörténet elméletéről (1905); A komikum 
elmélete (1911); A százéves Petőfi (1922). Kiadta 
magyarázatokkal Kisfaludy Károly Csalódások 
«. vígjátékát és Shakespeare Coriolanusát a Jeles 

írók Iskolai tárában. Kisebb dolgozatai, érteke
zések, bírálatok leginkább a Budapesti Szemle,. 
Philologiai Közlöny, Irodalomtörténeti Közlemé
nyek, Irodalomtörténet és a Magyar Nyelv folyó
iratokban jelentek meg. 

Szigetvár-kaposvári helyi érdekű vasút. Szi
getvártól Kaposvárig vezető, 53'5 km. hosszú ren
des nyomtávú, gőzüzemű hév. a MÁV. kezelésé
ben. Megnyílt 1900 nov. 9. 

Szigeum (Szigeion), hegyfok Kis-Ázsia ÉNy.-i 
részén, Troasz tartományban, a Helleszpontusz 
déli bejáratánál, mint fontos sztratégiai és keres
kedelmi pont többször szerepel a görög történetben. 

Szigfrid, a Nibelung-ének hőse, akiről egyéb 
énekek is éltek a nép ajkán. Ez énekek közül egy 
(Der hörnen Seifried) XVI. sz.-beli nyomtatott 
alakjában megmaradt (újonnan kiadta W. Golther) 
és nemcsak a régi német irodalomra (Hans Sachs), 
de a magyar népkönyvekre is (Csontos Sz.) hatás
sal volt. A Sz.-dal előadása eltér a Nibelung-

énekétől. Eszerint egy sárkány ra
bolja el Kriemhildát, Gibich wormsi 
király leányát és Siegfried egy tör
pének, Eugelnek segélyével öli meg 
a sárkányt és szabadítja meg a 
szüzet, aki aztán nejóvó lesz. V. ö. 
Panzer, Sigfrid (München 2 kiad-
1912); Boer, Untersuchungen über 
den Úrsprung und die Entwicklung 
der Nibelungensage (1906). 

Szigliget, kisk. Zala vármegye 
tapolczai j.-ban, (1920) 1097 magyar 
lakossal. A község mellett erdős 
hegyen állnak Sz. vár romjai. E 
várat a tatárjárás után Favus 
pannonhalmi apát építtette; 1334-ig 
királyi vár volt, a XV. században 
az Ujlakyak birták, 1490. a gazdag 
Lengyel-család kezében van. Sz. 
jelentékeny védelmi vár volt, me
lyet a törökök nem birtak elfoglalni: 
1672-ben villámcsapás következté
ben nagy részben leégett és többé 
nem épült fel. 

Szigligeti Ede, színműíró, szül. Váradolaszi-
ban 1814 inárc. 8,, inegh. Budapesten 1878 jan. 
19. Családi neve, melyet 20 éves koráig viselt, 
Szathmáry József volt. Szülei papnak szánták, 
maga orvos akart lenni, végül mérnökségben 
állapodtak meg s már dolgozott is két évig egy 
mérnök mellett, midőn 1834. Pestre jött, hogy 
elméleti tanfolyamot hallgasson. Titokban már 
rég a színészetről ábrándozott, verselgetett, meg 
színdarabokkal kísérletezett, és szigorú apja elle
nére 1834 aug. 15. szinésznek csapott fel. Apja 
erre megtilíá, hogy az ő nevét viselje s ekkor 
választotta Döbrentei ötletéből, Kisfaludy Sándor 
egyik regéje után a Sz. nevet. Csakhamar egy 
tragédiát írt, mely Megjátszott cselek címen 
szilire is került. Ezt a következő évek alatt több 
komoly dráma követte, melyek színpadi rutin
jukkal előnyösen különböztek az akkori eredeti 
darabok áradozásától; Vörösmarty, Bajza, Páy 
is buzdította a flatal költőt. Az 1837. megnyílt 
Nemzeti Színház falai között bontakozott ki egész 
tehetsége, nem mint szinésznek, hanem minit 
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drámaköltőnek. 1840-ben az Akadémia pályáza
tán Rózsa cirnü vígjátékával elnyerte a dijat; 
e műve a színpadon is sikert aratott és Labor-
falvy Rózával sokáig rópertoire-darab volt. Az 
Akadémia 1840., a Kisfaludy-Társaság 1845. tag
jává választotta. Az Akadémia drámai jutalmait 
16-szor, a Nemzeti Színházét 3-szor nyerte meg. 
A Nemzeti Színháznak előbb rendezője, utóbb tit
kára, majd dramaturgja, végül pedig drámai igaz
gatója lett; emellett tanára volt a szini iskolá
nak. Majdnem félszázadig tartó drámaírói pályá
ján több mint 100 eredeti darabot irt, melyekben 
a meseszövós rendkívül változatos leleményű, a 
technika egészen modern volt s mindig hatásos; 
a jellemrajzban és előadásban gyöngébb volt mint 
a cselekmény fölépítésében és jelenetezésében, a 
költői ihletet gyakran a technikai ügyesség és a 
hatás eszközeivel való számító bánás pótolja. 
Kemokeket alig alkotott, de mint a színpad köl
tője Kisfaludy Károlytól Csiky Gergelyig ő elégí
tette ki kora közönségének szükségleteit. Jelesebb 
Bzornorújátékai voltak: Gritti (1844); Béldi Pál 
í 1856); A fény árnyai (1865); Struensee (1871); 
Valéria és A trónkereső (1868, megnyerte az 
Akadémia Karácsonyi-díját). Sokkal kitünőbbek 
vígjátékai, hol a bonyodalmak szövésében nagy 
mester. Jelesebbek: Házassági húrom parancs 
(1850); Mama (1857); Nőuralom (1862) s főkép 
Liliomfi (bohózat, 1849). Igen nagy érdeme 
Sz.-nek a népszinmü megteremtése. Ő volt az 
első, aki a népet nem egyes mellékalakokban, tí
pusokban vitte a szinpadra, hanem egész szín
müvek tárgyává tette és jellemeket rajzolt a nép
ből; nem csupán komikus oldalról fogta fel a 
népet, hanem érzelmes oldalról is; bevitte a szín
műbe a népdalt is. Első népszínműve a Szökött 
katona (1843) mindjárt nagy tetszéssel találko
zott, még inkább a Csikós (1846). Legjobb nép
színműve a Lelenc (1863). Egyéb sziumüvei: 
Frangepán Erzsébet (szomorújáték 5 felv.); Pó-
kaiak (szomorújáték 4 felv.); Vazul (dráma 4 
felv.); Aha (szomorújáték 5 felv., 1838); Gyász
vitézek; Rontó Pál (1839); Romiida (szomorú
játék, 1839); Micbán családja (dráma 3 felv., 
1840); Troubadour (szomorújáték 4 felv., 1840, 
a Eeguly-albumban jelent meg 1850.); Ciliéi 
Fridiik (dráma 3 felv., 1841); Ál-Endre (dráma 
4 szakaszban, 1841); Nagyidai cigányok (3 
felv., 1841); Korona és kard (szomorújáték 5 
felv., 1842); Két pisztoly (népszínmű 3 felv., 
1844); Zsidó (népszínmű 4 felv.); Kinizsi (víg
játék 3 felv., 1844); Gerö (szomorújáték 5 
felv., 1845); Vándorszínészek (vígjáték 3 felv.); 
Debreceni ripök (népszínmű 1845); A rab 
(népszinmü 3 felv., 1846); Egy szekrény rej
telme (szinmű, 1846); Zách unokái (szomorújáték 
5 felv., 1846); Egy színésznő (5 felv., 1846); 
Pasquül (vígjáték 3 felv., 1846); Mátyás fia 
(dráma 5 felv., 1847); Renegát (dráma 4 íelv., 
1848); Istenitélet (dráma 3 felv., 1848); II. Rá
kóczi Ferenc fogsága (dráma 5 felv., 1849); Fi
dibusz (népszinmü 3 felv., 1850); Vid (dráma 
4 felv., 1850); Aggteleki barlang (népszinmü 3 
felv., 1851); Andronik (szomorújáték 5 felv., 
1851); Nagyapó (népszinmü 3 felv., 1851); Egri 
no (dráma 5 felv., 1851); III. Béla (dráma 5 felv., 

1852); IV. István dráma 5 felv., 1852); Argyill 
és Tündér Ilona (néprege 3 felv., 1852); Cigány 
(népszinmü 3 felv., 1853); Lárifári (vígjáték 
3 felv., 1853); Gastorés Pollux (vígjáték 3 felv., 
1854); Diocletian (szomorújáték 5 felv., 1854); 
Csokonai szerelme (vígjáték 3 felv., 1855); Pün
kösdi királynő (vígjáték 3 felv., 1855); Vesze
delmes jóbarát (vígjáték, 1855); Világ ura (szo
morújáték 5 felv., 1856); Pál fordulása (nép
színmű 2 felv., 1856); Nevelő kerestetik (vígjáték 
1 felv., 1856); Tízezer forint (népszínmű 3 felv., 
1856); Obsitos huszár (népszínmű 3 felv., 1857); 
Petronella (vígjáték 1 felv., 1857); Fenn az ernyő 
nincsen kas (vígjáték versekben, 1857); Mátyás 
király lesz (dránia 5 felv., 1858); A műszeretök 
(vígjáték 3 felv., 1859); Almos (dráma 3 felv., 
1859); Zsigmond fogsága (dráma 3 felv., 1859); 
A titkos iratok (dráma 5 felv., 1859); Az adósok 
börtöne (dráma 3 felv.); Tinódi (dráma 4 felv., 
1860); A trónvesztett (szomorújáték 5 felv., 1860); 
A molnúrleány (népszínmű 3 felv., 1861); A hú
romszékiszékely lányok (népszinmü 3 felv., 1861); 
Az eladó leányok (vígjáték 3 felv., 1862); Lackfi 
Imre (szomorújáték 5 felv., 1862); A bujdosó 
kuruc (dráma 3 felv., 1863); Egy nagyra 
termett férfiú (vígjáték 3 felv., 1864); Nadányi 
(szomorújáték 5 felv., 1864); A szerencse kereke 
(dráma 3 felv., 1865); A próbakő (vígjáték 3 felv., 
1866); Szerencsés (szomorújáték 5 felv., 1866); 
Kedv és hivatás (vígjáték 3 felv., 1866); Az ül
dözött honvéd (dráma 4 felv., 1867); A bajusz 
(vígjáték 3 felv., 1867); A szent korona (ünnepi 
daljáték 1 felv., 1867); A halottak emléke (dráma 
.3 felv., 1867); Ne nyúlj ahhoz, ami nem éget 
(vígjáték 3 felv., 1869); IV. Béla (szomorújáték 
3 felv., 1870); Ne fújd, ami nem éget (vígjáték 
3 felv., 1870); Török János (dráma 5 felv., 1870) ; 
Strike (eredeti népszinmü 3 felv.); Az amerikai 
(népszínmű, 1871) stb. Fordította Goethe Egmont
ját és Shakespeare IIL Eikárdját, azonkívül sok 
darabot Dumáétól stb. írt egy dramaturgiai mun
kát is : A dráma és válfajai címen. 

Irodalom. Gyulai, Emlékbeszédek; Beöthy, Irodalomtör
ténet 11.; Szász K., Vasárnapi Djság 1878., 11. ; Vadnai K., 
Fővárosi Lapok 1878; Toldy, M. költök élete; Greguss, 
Tanúim. II . ; A nemzeti színház és 8z. Ede, Budapesti 
Szemle 83. köt . ; Prém József, M. Helikon stb. 

Szignakh, város Tiflisz volt orosz kormányzó
ságban (i9io) 16,685 lak., akik nagyobbára örmé
nyek. Közelében van a hires Bobki-kolostor azt. 
Nina sírjával. Most Georgiához tartozik. 

Szignál (lat.) a. m. jelez, aláír; szignatárius, a 
szerződésnek aláírója. Sz. szóval továbbá a hivatal
vezetőnek azt az eljárását jelöljük meg, mikor az 
érkezett beadványra rájegyzi, hogy azt az alkal
mazottak közül ki fogja elintézni. 

Szignatárius hatalmak azok az államok, 
amelyek valamely nemzetközi megállapodásban 
részt vettek és az annak eredményét alkotó ok
mányt kiküldöttjük útján aláírták. A Sz. egy 
része (rendszerint nagyhatalmak) a megállapodást 
sokszor csak azért írja alá, hogy ezzel a meg
állapodásnak nagyobb nyomatékot adjon és a 
tulajdonképpeni szerződő felek közötti megtartását 
biztosítsa; így írták alá pl. Németország, Francia
ország, Anglia és Olaszország, az 1879: VIII. 
törvénycikkel becikkelyezett berlini szerződést. 
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Szignatúra (lat.), a könyvnyomtatásban így 
nevezik a betütesten levő bevágást. A betűszedő 
szedés közben a Sz. (rovás) szerint igazítja a 
betiit a szedővasba. Sokszor a betüfajtáknak osz
tás közben való inegkülönböztethetésére is szol
gál. L. még Ivjel. 

Szigony, villaszerű, rendszerint többágú, hal
szúrásra való vasszerszám. L. Halászat. 

Szigorlat, a latin rigorosum erőltetett fordí
tása, szigorú vizsgálatot jelent s ma az egyetemen 
a doktori fok elnyeréséért teendő vizsgálatot ne
vezik így. 

Szigormag (nOv.), 1. Sicyos. 
Szi-hai, a Bálkas-tó (1. o.) kínai neve. 
Szihalom, nagyk. Borsod vm. mezőkövesdi 

j.-ban, (1920) 2976 magyar lak., vasúttal, posta
hivatallal és telefonállomással. Határában neve
zetes őskori leletekre bukkantak. Kat. templomá
ban (1758) Kracker János festményei vannak. Sz., 
a Névtelen jegyzőnél Szénhalom (Zenuholum v. 
Scenhalom), ősrégi telepen épUlt. A Névtelen sze
rint 895 táján a honfoglaló magyarok ott egy 
halmon leveles szint készítettek Árpád vezérnek. 
Ez a halom az őskornak és a honfoglalás korá
nak egyik legbecsesebb lelőhelye. (V. ö. Ipolyi, 
A Sz.-i magyar pogánykoriaknak vélt leletek, 
Századok 1870, 431—442 ; Foltiny János, A Sz.-i 
Árpádvár ásatásának ismertetése, u. o. 442—459.) 
Maga a falu még 1067. is az Árpádoké volt, hol 
királyi udvarházat, majorságot, ménest tartottak. 
A nép a dombot most is Árpád várának (1. o.) 
nevezi. Szónhalom helyett 1417. nevezik először 
Sz.-nak. 1467-ben vámszedő hely volt. V. ö. Varga 
Ottó, A magyarok oknyomozó története (3. kiaá.). 

Szihelne (Syhelne), kisk. Árva vm. námesztói 
j.-ban, (i9io) 713 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szíj, a gépek hajtására való végtelen szalag
alakban futó kender-, pamut-, bőr- vagy kaucsuk-
szalag. A marhabőrből készült szíjak maximális 
szélességét a bőr szélessége szabja meg; ha 300 
mm.-nél szélesebb szíjat akarunk marhabőrből 
készíteni, akkor azt több darabból kell mestersé
gesen összeillesztenünk. Ezért nagyobb erő át
vitelére inkább kenderköteleket használnak. 

Szíjácsía v. szíjács (fafehérje, nSv.), némely 
fafaj (tölgy, szil, akác stb.) törzsének belsejében 
a fa sötétebb színű, nehezebben korhad, súlyosabb 
és keményebb, ez a geszt, mely az életműködé
sekben már nem vesz részt. Kívülről takarja ezt 
világosabb színű fapalást, mely vízben dús, ki
száradva könnyebb és könnyebben korhad, ez a 
szíj ács fa. 

Szíjam v. Szaim (arab) az iszlám vallástörvé
nyétől követelt bőjtölós. L. Bamazún-

Szijártóháza, kisk. Zala vm. alsólendvai j.-ban, 
(1920) 193 magyar lak. 

Szíjas lándzsa, már az ókorban használt hajító 
dárda ráerősített szíjjal, amelyet hajítás előtt a 
dárda nyelére csavartak, hajítás közben pedig egyik 
végén kézben tartották. Hajításnál a szíj az eldo
bott dárda nyeléről lecsavarodva, azt forgásba 
hozta. A forgó dárda hatása sokkal nagyobb volt, 
mint a rendesé. 

Szíjbőr. A gép-Sz. gyártása a talpbőrgyártás
sal sok tekintetben azonos. A Sz. gyártására erős. 
vastag marhabőröket választanak, miután a Sz, 

rendkívüli igénybevételnek van kitéve, úgy hogy 
csakis kitűnő nyersanyagból tudnak megfelelő 
gyártmányt előállítani. Ezt a bőrt zsírozzák is, 
miáltal rugalmasságban, szilárdságban, ellenálló
képességében nyer, egyúttal súlyosabb is lesz. 
Erre a célra faggyút és halzsírt használnak. Jelen
leg általános szokás a bezsírozásnak az a módja, 
melyet forró beitatásnak (Einbrennen) neveznek, 
amelynél a bőrt forró, azaz 60—65° meleg faggyú
val itatják. Miután a Sz.-öktől a legnagyobb 
szilárdságot kívánják, azért e bőrfaj készíté
séhez többnyire csak a bőr ú. n. croupon-júx. 
azaz az állat hátáról való legerősebb bőrt hasz
nálják. A Sz.-ökhöz tartozik még a varro'-Sz. 
(irhás vagy timsós bőr) és a zsiradékkal cserzett 
bőr egy neme, valamint az ú. n. koronabőr (crown-
bőr), azaz a timsós bőr- és zsiradékkal cserzett 
bőreljárásoknak kombinációja révén előállított 
bőr és a krómcserzésű Sz. 

Szíj dob, 1. Dob. 
Szíjgyártó, a bőr feldolgozásával foglalkozó 

kisiparos, aki különösen az igavonó, teherhordó 
és hátas állatok szerszámait készíti. Mellékesen 
foglalkozik a Sz. a bőröndösiparral is. Régebben 
ez hazánkban igen tekintélyes iparág volt, különö
sen az ország erdélyi részeiben, honnan igen nagy 
volt a kivitel a keleti országokba. Ma azonban ez 
az iparág nagyon hanyatlik. 

Szíjhajtás, a mechanikai munka átvitelének 
igen elterjedt és kedvelt módja. A Sz.-t leginkább 
ott használják, hol a hajtótengely a hajtott ten
gelytől kissé messzebb fekszik s a tengelyek for
gásaiban esetleg beálló kisebb eltérések nagyobb 
zavart nem támasztanak. A Sz.-sal a munkát zaj
talanul, simán vihetik egyik tengelyről a má
sikra s igen alkalmas arra, hogy a tengelyforgás 
számát és irányát gyorsan megváltoztathassák. 
Alkalmas vezetőkerekek segélyével bármily SZÜL' 
alatt fekvő tengelyek hajtására könnyen felhasz
nálhatják, csak arról kell gondoskodni, hogy a 
kerékre felfutó szíj középvonala egész hosszában 
belefeküdjön a kerék középsíkjába. 

Szíjkerók, a mechanikai munkának szíjjal való 
átviteléhez szükséges géprész, mely leginkább 
öntött vasból, de gyakran hengerelt vasból, sőt 
újabban fából is készül. 

Szik, a petesejtben levő, a fejlődés alatt táp
szer gyanánt elhasználódó fehérje- és zsírnemü 
anyagok. Rendesen szemcsók, csöppek alakjában 
látjuk a petében. L. Pete. — Sz. (nüv.), 1. Szikiével 

Szikandra (Secundra), Nagy Akbar császár 
síremléke, ÉNy.-ra Agrától (1. o.) 8 km, távolban, 
nagy park közepében. A negyedik legfelsőbb ter-
raszon, márványcsarnokban van a sír, mögötte 
egy csonka oszlop, melyen egykor a Kohinoor 
gyémánt nyugodott. 

Szikáriusok (ebből sica, tőr, a. m. tőrrel dol
gozók), zsidó hazafias terroristák a Kr. u. első szá
zadban, akik mindenkit, akit Róma barátjának 
tartottak, leszúrtak. A zsidó birodalom bukása 
előtti időben nagy szerepet játszottak Palesztiná
ban. Jeruzsálem védelmébenhalálmegvetésselküz-
döttek és midőn a város a rómaiak kezébe került, 
önkezükkel oltották ki életüket. 

Szika-3zarvas (Pseudaxis, állat), 1. Szarvas
félék. 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresenJö. 
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Szíkcsillag (nov.), 1. Aster. 
Szikeny, a nátrium rossz magyar neve. 
Szikesfalu (Siclievifa), kisk. Krassó-Szörény 

VJII. ú jinoldovai j.-ban, (íaio) 2623 román lak. (Tr.R.) 
Szikes talaj (v. székes, szik-, alkálitalaj stb.), 

a száraz v. a szárazságra hajló talajzónák (ú. m. 
sivatagok, steppék, mezőségek stb. általában az 
ú. n. arid- v. szemiarid éghajlati zónák) sajátsá
gos képződményei (Sibirtzev szerint intrázonális 
képződmények). Ott képződnek, ahol az éghajlat 
szárazsága vagy a talaj vizetrekesztő sajátsága 
miatt a vízben oldható és a növényekre káros sók 
(nagyrészt nátriumsók) a talaj felső rétegeiben hal
mozódnak fel. 'Sigmond Elek a hazai szikeseket 
két főcsoportba osztotta : ú. m. a Tisza—Duna-
közén elterülő homok- és löszteruleteken előfor
duló szódás talajok, illetőleg különösen a Tisza 
balpartján elterülő kötött szik- v. széktalajokra. 
A szódás talajok lehetnek homokos-, vályogos- v. 
agyagos talajok, közös jellemzőjük, hogy az illető 
talajnemekhez szódából és konyhasóból álló, víz
ben oldható sók keveredtek, amelyek rendesen 
olyan mennyiségben fordulnak elő, hogy mező
gazdasági növényeinknek ártanak, sokszor a talaj 
felszínén sós kéreg alakjában ki is virágzanak. 
Az ilyen talajok emiatt nagyrészt terméketlenek. 
A kötött szik- v. széktalajok előbbieknél sokkal 
nagyobb kiterjedésüek és velük csak abban egyez
nek meg, hogy ezek is kisebb-nagyobb mértékben 
sósak. Legnagyobb hibájuk azonban túlságos kö
töttségükben és rossz vízáteresztőképességükben 
rejlik. Ebbe a főcsoportba tartoznak az ú. n. 
termőszikek és szikesmezők. Ezek a talajfélesé
gek nem teljesen terméketlenek, mert tavasszal, 
és ha nedves az ősz, akkor is jóminőségü legelőt 
adnak. Öntözéssel, digózással és még más módon 
is javíthatók. Vízzel elárasztva mesterséges hal
tenyésztésre jó jövedelemmel felhasználják. A 
gazdák elnevezései: virágos-, vak-, por-, ragyás-, 
padkás-szik nem mindig megfelelőek a talajféle
ségekjellemzésére és sokszor ellenmondanak egy
másnak. V. ö. 'Sigmond E., A szikesek válfajai és 
javítási módja (Mezőgazdasági Szemle 1911); A 
hazai szikesek és megjavítási módjaik (1923) és e 
tárgyra vonatkozó egyéb közleményeit, melyek a 
Kisérletügyi- illetőleg a Vízügyi Közleményekben 
1901-től jelentek meg; Hilgard-Treitz, Sz.-ok 
öntözése és alagcsövezése; Kvassay,1$égy évtize
des törekvés eredménye a Sz.-ok javítása terén 
(Vízügyi Közi. 1915); Gyárfás J., A hazai öntö
zések terén az orsz. m. kir. növénytermelési kí
sérleti állomásnak 1889—191*. években kifejtett 
működése (u. o.); A rétek trágyázása; A hazai ön
tözött réteken és legelőkön nyert ujabb tapaszta
latok (Magyaróvár, a Növényterm. kis. állomás 
kiadványai). 

Szíkfti, 1. Matricaria. 
Szíkíűolaj (kamilla-olaj). A kereskedelemben 

két egymástól teljesen elütő faját különböztetik 
meg, ezek: a német v. kék Sz. (Deutsch-Chamillen-
Oel) és a római v zöld Sz. (Römisch-Chamillen-
Oel). A német Sz.-at a közönséges szíkfti (Matri
caria chamomilla L.) virágzatából gőzzel párolják. 
Párolgó olaj. Szaga jellemző, kellemes, íze heví-
tön fűszeres, színe sötétkék. Fajsúlya 093—0-95. 
Likőrt, orvosszert és illatos szert is készítenek 

vele. A római Sz.-at az Anthemis nobilis virág
zatából állítják elő vízgőzzel való lepárolás útján. 
Szaga a friss citromra emlékeztető, íze erősen za
matos, színe zöld. Fajsúlya 0-90—0'92. Értékes, 
az illatszerészetben használt illanó olaj. 

Szíkiűvirág (nSv.), 1. Kamillavirág. 
Szikh v. szeikh, hindusztáni nyelven a. m. ta

nítvány, egyik északindiai vallásfelekezet, melj'et 
Nának (szül. 1469. a Laborétól keletre fekvő Tal-
vandi nevű faluban, megh. 1540.) Kirti-purban 
alapított. Nának, aki egyformán jártas volt a hindu 
és mohammedán teológiában, monoteista alapon 
egyesíteni akarta egy új hitvallás segélyével az 
egymást gyűlölő hindukat és moszlimokat. Tana 
sajátszerű vegyüléke a mohammedán és a sok 
istent hivő ind vallás főbb dogmáinak. Az új val
lásban együtt találjuk az indek lélekvándorlását 
a mohammedánok egyisten-hitével és a buddhis
táktól kölcsön vett nirvánával. A Sz.-ek szent 
könyvét az ú. n. Adi-granthot (első könyv) Ardsun 
Mai, aki 1581. lett a Sz.-ek vallásos feje, állította 
össze. A XVI. sz.-ban kezdődik a Sz.-ek állami 
élete. A szövetséges Sz. államokat vaskézzel kor
mányzott monarchiává egyesítette Eandsit Szingh 
(1794—1839). Halála után hanyatlásnak indult a 
Sz.-ek birodalma, melyet az angolok 1849. meg
hódítva, a többi keletindiai tartományok közé so
roztak. V. ö. Trumpp, Gescbichte der Sikhs 
(Leipzig 1881). 

Szíkhólyag a. m. szíktömlő (1. o.). 
Szi-kiang (Hszi-kiang, a. in. « Nyugati folyós) 

Dél-Kina legnagyobb folyója. Ered Jün-nanban a 
Hung-kiang és Yü-kiang összefolyásából. Makaó
nál a Dél-Kinai tengerbe torkollik. Vu-csou-fuig 
a hajók akadály nélkül járhatnak rajta. A Sz. 
alsó folyása 1897 óta teljesen nyitva áll az ide
genkereskedelemnek. Vu-csou és Szam-sui sza
bad kikötők lettek; 1903-ban a kereskedelem szá
mára még további nyolc kikötőt nyitottak meg. 
A Sz.-ot a D.-i és Nan-ningnál torkolló Co-kiang-
gal (a. m. bal folyó) szemben f Ju-kiang-n&k is 
(a. m. jobb folyó) nevezik. •— V. ö. Lautenois : 
Hesultats de la mission géologique et miniére du 
Yunnan meridionale (Paris, 1907). 

Szikim gyümölcs (növ.), 1. Elicium. 
Szikimin, 1. Illicium. 
Szikiunisz, a görög szatirdrámában a szati-

roszok dévaj tánca. 
Szikinosz (Szikino), a Kikládok egyike, Melosz-

tól K.-re, 42 km1 területtel, kb. 700 lak. D.-i része 
kopár, a többi termékeny. Az ókorban Athéné, a 
középkorban a naxoszi hercegeké volt. Egyetlen 
megmaradt ókori emléke egy kis márványtem
plom a főhelye közelében. 

Szikion (Sikyon, a. m. ugorkaváros) jelenté
keny ókori görög városállam a Peloponnézoszban, 
a korinthoszi öböl közelében, megerősített kikö
tővel és kb. 50,000, eredetileg ión lakossal, mely 
később eldórosodott. Virágzása a Kr. e. VII. sz.-ban 
volt. Demetrios Poliorketes 303. a várost elfog
lalta, lakosait a kikötő és az alsóváros népével 
együtt a Demetriasz nevű fellegvárba telepitette 
át. A Kr. u. 2. sz.-ban Sz. már majdnem néptelen 
volt. Kiváló agyagtalaja és rézbányái voltak. 
Romjai (színház, stádium, vízvezeték stb.) a mai 
Vazilita mellett láthatók. 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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Szikkativok oly katalitikus hatású anyagok, 
melyeket a flrniszgyártásnál a száradó olajokhoz 
adagolnak s ezáltal heszáradóképességüket erősen 
fokozzák. Ilyenek ólom-, mangán-, cink- és kobalt-
vegyületek. 

Szikkim (Dingdzsing, Deundsong Marsz), 
brit-indiai hűbéres fejedelemség a Himalája K-i ré
szében, Dardzsiling, Nepál, Tibet és Bhután közt, 
mintegy 7000 km2 területtel és (191D 87,920 budd
hista és nagyobbára lepcsa lak. 2100 m. magas-
Ságig tropikus növényzete van; lakói nagyrészt 
mezőgazdasággal és gyümölcstermeléssel foglal
koznak. Fő helye Tamlong. 

Szikla minden kiválóan kemény, szívós és a 
puhább anyagok környezetéből a viz erodáló mun
kája vagy a levegő deflációja által kihámozott és 
feltűnő formájúvá alakított kőzettömeg. 

Szikla (Sihlá), kisk. Zólyom vm. breznóbányai 
j.-ban, (i9io) 425 szlovák lak., üveggyárral. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szikla Adolf, zeneszerző és karnagy, szül. Bécs
ben 1868 júl. 1. A bécsi konzervatóriumon Bruck-
ner és Dachs voltak mesterei. 1891-ben a budapesti 
Operaház korrepetitora, 1892. karmestere lett. 
Balletjei: A törpe gránátos (bemutatta az Opera
ház 1903.), Álom (először adták az Operaház
ban 1905). 

Sziklabánya (Cfiropov), kisk. Nyitra vm. sza-
kolczai j.-ban, (íoio) 580 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sziklacsont (os petrosum), a halántékcsont 
egyik része; a koponyaalap alkotásában vesz 
részt. L. még Koponya. 

Sziklafecske (állat), 1. Fecskeféléit. 
Sziklagyöngye (növ.), 1. Draba. 
Sziklahát (Zaskalie), kisk. Trencsén vm. vág-

beszterczei j.-ban, (1910) 225 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Sziklahegység, 1. Rocky-Mountains. 
. Sziklai, 1. Sziklay. 
. Sziklakarcolatok (skand. Hálleristningiir), 
1. Őskori művészet. 

Sziklakő növények, 1. Sós növények. 
Sziklakút, gránitba vagy más régi kőzetbe 

fúrt kutak, amelyek 30—35 in. mélységben rend
szerint bő édes vizet adnak s amelyeknek fúrását 
gyémántfúrókkal legelőször Nordenskjöld java
solta. A kutak fúrására az a gondolat vezette, 
hogy a napi hőmérséklet évi ós százados ingado
zásai szükségképpen eltolódásokat létesítenek a 
sziklák felső részeiben az alsók fölött s így bizo
nyos, állandó mélységekben vízszintes hasadékok
nak kell támadniok. 1894-ben megejtették az első 
kísérletet Arkön, a Keleti-tenger egy szigetén; az 
eredmény 33 m. mélységben bő és jó ivóvíz, habár 
az aknából 30 méternyi a tengerszín alatt van. 
1897-ig 30 más kutat fúrtak a legkülönbözőbb 
kőzetekben (gránit, gnájsz, diorit stb.), amelvek 
mind bő (óránkint 600—1000 1., néha 3—40001.) 
ivóvizet szolgáltattak. 

Sziklalakások, 1. Amerikai őskulturák. 
Sziklanemek a. m. kőzetek (1. o.). 
Sziklapuffanások (geol.), olyan hangjelenségek, 

melyek az egyensúlyi helyzetükben megbolyga
tott szilárd kőzetkomplexívmokban, alagutakban, 
bányákban v. kőfejtőkben kisebb-nagyobb szikla
részeknek többé-kevésbbó héjjasan való lepatta-

nása íltal idéztetnek elő. Lágy-puha kőzeteknél 
hasonló körülmények közt az engedékeny anyag 
zajnélküli kipréselődése áll be. Efféle jelensége
ket sürün észleltek az alpi nagy alagutak kivágása 
közben. 

Sziklarigó vagy liörösztös veréb (állat), a kövi 
rigó (Monticola saxatilis L.) népies neve. 

Sziklarobbantás (víz alatt) a vízépítésnek 
egyik igen fontos segédeszköze. A meder alatt 
átnyúló sziklapadoknak hajózás v. szabályozás 
céljából való eltávolítására alkalmazzák a dina
mitnak, mint robbantószernek feltalálása óta. 
A Sz. úgy történik, hogy külön e célra szerkesz
tett fúrókajókról a sziklába lyukakat fúrnak, a 
lyukakba dinamitot helyeznek, melyet villamos 
úton felrobbantva, a szikla darabokra zúzódik 
szót. Ezt a törmeléket azután kotrás útján távolít
ják el. Kevésbbé szilárd sziklapadokat néha nem 
robbantás, hanem hatalmas vésőknek leejtése által 
darabolnak fel. A legnagyobb arányú Sz.-i munká
kat a Vaskapu-szabályozásnál (1. Duna), a Eajna-
szabályozásnál és Amerikában a Szt.-Lőrinc folyó 
zuhatagos szakaszainak rendezésénél hajtották 
végre. 

Sziklás (Susanovát), kisk. Temes vm. temes-
rékasi j.-ban, (1910) 1054 román lak. (Tr. E.) 

Sziklás hegység, 1. Rocky-Mountains. 
Sziklaszoros (Skalité), kisk. Trencsén vm. 

csaczai j.-ban, (1910) 2390 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Sziklatemplom, sziklába vágott és kiépített 

templom, amilyenek főleg Egyiptomban, Kis-
Ázsiában és Indiában gyakran fordulnak elő. 

Sziklavárhely (Hradiste pri Skacanoch), 
kisk. Nyitra vm. nyitrazsámbokréti j.-ban, (1910) 
599 szlovák és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sziklay, 1. János, író, e Lexikon segédszer^ 
kesztője, szül. Veszprémben 1857 ápr. 2. Főiskolai 
tanulmányait Pozsonyban és Budapesten végezte, 
ahol fii. doktorrá avatták. Hírlapírói pályáját 
már Pozsonyban kezdte, ahol lapot is szerkesz
tett. Mint budapesti hírlapíró egyik úttörője volt 
a Balaton-kultusz fejlesztésének nemcsak a sajtó
ban, hanem gyakorlati téren is mint az 1882— 
1893. fennállott Balaton-egylet titkára. 1898-tól 
fogva az Orsz. Pázmány-egyesület főtitkára. 
Tagja a Szent István Akadémiának. Sok százra 
menő cikket, elbeszélést, szini birálatot, tanul
mányt írt különböző napi ós heti lapokba, sajtó 
alá rendezte Vali Bélával Vas Gereben összes 
müveit (1885), első szerkesztője volt Borovszky 
Samuval a Magyarország vármegyéi és városai 
c. megyei monográfia-vállalatnak, melybe Abauj-
Torna, Vas- és Nyitra vármegyék néprajzát írta, 
Kiss Jánossal szerkesztette a Katholikus Ma
gyarország nagy díszmüvet (1903,2 köt.),amelybe 
önállóan a külön is megjelent egyháztörténeti 
részt irta. Önállóan megjelent irodalomtörténeti, 
történeti és földrajzi művei: A magyar nép
színmű története (1884,1. r.); Budavár ostromai 
(1886); Balatonvidéki kalauz (1889); A Bala
ton és vidéke (1890, 4 füz.); Magyarország úti
rajzokban (IV., VII., IX. köt. a Dunántúl és az 
Alföld, németül, franciául és angolul is 1890); 
Negyven év a magyar katholicizmus történeté
ből (1899); A magyar föld (Magyarország le
írása a nép számára, 1901, 2 köt.); II Rákóczi 

Amely szó SE alatt nincs meg, S alatt keresendő! 



SZIKRAPROBA. 

1. Hegesztett vas szikrasugara. — 2. Siliciumos acél szikrasugara. — 3. A'szikratagozódás lehetséges elágazásai. — 
4. Siliciumos acél szikranyalábja. — 5. Siliciummentes lágy-acél szikraké'pe. — 6. Különleges silicium-acél szikra
képe. — 7. Siliciumos martin-acél szikraképe. — 8. Siliciumos rugó-acél szikraképe. — 9. Siliciumos kemény szerszám
acél szikraképe. — 10. Lágy nickel-acél szikraképe. — 11. 0-25°/o-os kemény nickel-acél szikraképe. — 12. 25°/o-os 
nickel-acél szikraképe. — 13. Különleges igen kemény wolfram-acél szikraképe. — 14. Gyors-acél szikraképe. — 

15. Szürke öntött-vas szikraképe. 
«Siikrapróba» cikkhez. HÉVAI NAGY LEXIKONA. 





Szikiével — 599 — Szlkrarog^ 

'Ferenc élete (1903); A Balaton bibliográfiája 
(1904, németül is); Vas Gerében (emlékbeszéd a 
Sz. István akadémiában, 1923), önállóan megjelent 
szépirodalmi művei: Apa és leány (reg. 1880); A 
méltóságos asszony (reg. 1882); Szép Balaton 
mellől (elb. 1884); Égy magyar testőr (reg. 1885); 
Ingoványon át (reg. 1885); Tékozló fiú (reg. 
1886); Ábrándos évek (elb. 1888, 2 köt.); Keresd 
a férjet (reg. 1889); Atheisták (reg. 1890); Leo
nóra (reg. 1891); A cserepesi kastély (reg-
1894); A szerelem apostolai (reg. 1896); Élet
képek (elb. 1899); A testvérek (reg. 1899); A 
karácsonyfa (verses elb. 1901); Kálváriám (költ. 
1905); A nagyralátó Dani (elb. 1905); Az ir-
galmasság^ Golgotáia (tört. reg. 1910, 2 k.); 
Lelkek váltsága (elb. 1914); Zivataros napok 
(reg. 1920); Balaton (költ. 1921); A szabadság 
költő-vértanúja (regényes korrajz Petőfi életéből 
1923—24). Ifjúsági müvei: Hány Istók törté
nete (1892); Azok a jó rátótiak (1893); Kis 
mesekönyv (1893); A torony története (1896); 
Tjsztító tűzön át (1903); A magyar szív (1903); 
Uj világ (1907). Fordított több francia, angol és 
német regényt meg elbeszélést Theuriet André, 
Oimet, Marion Crawford, Anthony Trollope, 
Berthet Élie, SacherMasoch stb. műveiből. A Nem
zeti Szinház számára lefordította Lope de Vega 
Király és pór verses vígjátékát (előadták 18S8). 
Sajtó alatt Wieland Oberon romantikus eposzá
nak fordítása. 

2. Sz. Kornél, színész és színigazgató, szül. 
Budapesten 1869 dec. 7., inegh. u. o. 1919 aug. 6. 
Szini pályáját Szentendrén kezdte 1886-ban. Meg
fordult több vidéki városban, majd 1896. a meg
nyíló budapesti "Vígszínház tagja lett. 1897-ben a 
budapesti Magyar Színházhoz, utóbb a Király Szin-
liázhoz szerződött, 1904 óta a városligeti Kis Szin
ház és a Népszinpad igazgatója lett. Szerepköre 
Ikomikus és jelleinszinész, főleg a groteszk humorú 
szerepekben válik ki. Főbb szerepei: Vuncsi (Gé-
sák), Amandus (Ifjúság), Gáspár apó (Cornevillei 
harangok), A bolond stb. Irt színmüveket is, me
lyek közül a Magyar Színházban kerültek szinre: 
Bölcsödal (1897),Koldus éskirályfi (1899), Na
póleon (1903). 

Szikiével (n5v.), a virágos növények testének 
•első, már a csirán (embryón) megkülönböztethető 
levélképlete (1. Csírázás), amelynek fontos sze-
Tep jut a csira első táplálásában. Egyes növé
nyeken csírázáskor is a föld alatt, a magban ma
radnak és felhalmozott tápláló anyagukat átad
ják a csiranövénynek (pl. borsó), vagy pedig csí
rázáskor kifejlődve megzöldülnek és mint első 
szénasszimiláló szervek szerepelnek. A Gymno-
spermák sok, az Angiospermák 1 (Monokotyledo-
nes, Egyszikűek), vagy 2 (Dikotyledones, Két
szikűek) Sz.-lel birnak. A Sz. általában igen rövid 
életű, de sok esetben huzamos ideig is él, még 
akkor is, amikor a növény már egyéb levelet is 
fejlesztett. 

Szikmár v. márványfoltos macska (Felis mar-
morata Martin, Aiiat), a Macska-félék (Felidae) 
egyik faja. A mi macskánknál nagyobb; egész 
teste 100—106 cm. hosszú, melyből 35—40 cm. 
esik a farkára. Alapszíne az agyagsárga és vörö
sesbarna között változik, melyet fekete és sötét-d 

i barna sávok és zeg-zúgos szabálytalan foltok, 
pettyek tarkítanak. Haspldala fehéres, sőt egész 
fehér is lehet. Délkelet-Ázsia erdős hegyvidékein 
honos. 

Szikofanta (sykophanta, gör. a. m. fügét felr 
jelentő), Athénben a füge tilalmas kiszállítójának 
feljelentője volt, később minden besúgó, aki ipar-
szerüleg zsarolta vagy fenyegette a módos nagy
kereskedőket, s bár kemény büntetéssel volt 
sújtva, a Sz.-céhet nem lehotett kiirtani. 

Szikoku (Shikoku, Shikok), egyike a japáni 
szigeteknek. A Kocii és Bingo-Nada öblök által 
közepén összeszorított paleozoos hegyekkel borí
tott sziget hossza 250, szélessége 55—90 km., 
területe 18,768 km', (1920) 3.065,679 lak. A Jo-
szinón kivül a Monobe, Kamo, Kagami öntözik. 
Az éghajlat mérsékelt és elég nedves. Fő termé
kek a rizs, búza, árpa, rozs és tea. Réz-, antiinon-
érc- és szénbányákat mívelnek. 

Szikomora (n5v.), 1. Ficus. 
Szíkpsrje (növ.), 1. Glyceria. 
Szikra, izzó v. égő testről lepattanó részecske. 

A Sz. főleg szeles időben válhatik veszélyessé oly 
helységekben, ahol a háztetők anyaga nagyobb
részt gyúlékony, tehát a rászálló Sz.-tól könnyen 
felgyújtható. Ily körülmények között igen lénye
ges a szélirányba eső házak, kazlak védelme, ami 
hosszunyelű és vízbe mártott Sz.-csapókkal, 
nedves ponyvákkal vagy fecskendősugárral esz
közölhető. L. még Elektromos kisülés és Galván-
szikra. 

Szikra, 1. (Siegraben), kisk. Sopron vm. nagy? 
martoni j.-ban, doio) 964 német lak. (Tr. A.) — 
2. Sz., Kecskeméthez tartozó puszta Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vm.-ben, (IQIO) 1278 magyar lak. 

Szikra, álnév, amely alatt Teleki Sándor gróf 
neje, kölesei Kende Juliska ír. Teleki grófné 
szül. Budapesten 1864 márc. 7. 1886-ban ment 
nőül Teleki grófhoz. 1898-ban tűnt föl A beván
dorlók c. regényével, amelyben a magyar dzsentri 
és arisztokrácia életét festi biztos vonásokkal. 
Megjelent német fordításban is (1905, újra 1906), 
Későbbi elbeszélő és drámai müvei is ebből a kör* 
bői merítik tárgyukat s fő érdemük az előkelő 
világnak éles szemmel megfigyelt és ügyesen be-
mutatott rajza. Ezek: TJgody Lilla (regény, 1900); 
A betörök (elbeszélések, 1902); Vadászat (elbe
szélések, 1903); A fölfelé züllök (regény, 1904); 
Enyém ? (a Kisf aludy-Társaságtól jutalmazott re
gény, 1906, új kiad. 1922); Régen (regény, 1907); 
A hét szilvafa árnyában (elb. 1909); Judit (re
gény, 1911); Nagyasszonyok élete (1912); Ez 
az /(regény, 1915); Tabu (reg. 1919); Anagy-
nagy kerék (reg. 1923). A nagyon gazdag leány 
c. monológja 1905. jelent meg, A tépett láncok 
c. dramolettját s a Káprázat c. vígjátékát a Nem
zeti Szinház adta elő 1903. A Petőfi-Társaságnak 
1905 óta tagja. 

Szikrafogó, olyan készülék, mely a szikrák
nak a kéményen át való elszállását megakadá
lyozni van hivatva. Legnagyobb szükség van rá 
ott, hol a tüzelés mesterségesen fokozott légvo
nat mellett történik (lokomobil, lokomotív) és pe
dig annál inkább, minél könnyebb szénfajtával 
tüzelnek. Legegyszerűbb Sz. (1. Lokomotív), mely 
rótszövetből v. fonatból készül s a kürtő alatt 
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még a füstszekrényben helyeztetik el; az égö 
6zikrák ugyanis a drótokba ütközve és esetleg 
még gőzzel is érintkezve nagyrészt elalusznak ; 
az amerikai vagyis megnyújtott füstszekrényt 
lokomotivoknál abból a célból alkalmazzák, hogy 
a légvonat által a tűzcsöveken keresztül hú
zott szikrák részben egyenest előre repülhesse
nek a füstszekrónyben s elaludhassanak anélkül, 
hogy kiragadtatnának a szabadba. A jó Sz. kér
dése, noha sok szerkezetet gondoltak már ki, még 
nincs teljesen megoldva, mert minden Sz. többé-
kevésbbó akadályozza a léghuzamot; igy alkal
maznak mindenféle süvegeket, kosarakat a ké
ményre, vagy drótfonat-tölcsért az aljába, mások 
bádogtekervényeket a kémény belsejébe; azon
kívül a kéménynek magának is bizonyos formá
kat adnak (tágulásokat, szikratartókat), azonban 
mindez csak akadályozza, de nem szünteti meg a 
szikrahullást; legelőbb célt érünk, ha nehéz szén
fajtákat, tapadó szeneket égetünk. L. Füstszek
rény. 

Szikraiuduktor, a Volta-indukción alapuló fizi
kai eszköz, mely magas feszültségű indukált (ger
jesztett) áramok előidézésére szolgál. Ez áll egy 
üres üveg- vagy ebonithengerre elszigetelt mene
tekben fölcsavart drótból, mely az indukáló (ger
jesztő) henger, ós az e fölé csavart, szintén gon
dosan elszigetelt, gyakran néhány ezer méter 
hosszú vékony rézdrót által alkotott indukált 
(gerjesztett) hengerből. Az indukáló henger vala
mely elektromos forrás, pl. galvánlánc áramának 
vezetésére szolgál; ezen gerjesztő áram önműkö
dőlég (pl. Wagner- vagy Foucault-féle kalapács 
segítségével) gyors egymásutánban záródik és 
ismét megszakad. Az indukált hengerben mind
annyiszor rövid tartamú, de annál magasabb fe
szültségű indukált áramok keletkeznek, minél 
nagyobb ez utóbbi meneteinek száma az indukáló 
hengeréihez viszonyítva. A Sz. alkalmazása ed
digelé úgyszólván kizárólag a fizikai laborató
riumra szorítkozott, technikai alkalmazást leg-
fölebb robbanó anyagok meggyújtásánál talált; 
a Lénárd-Röntgen-féle sugarak fölfedezése óta az 
orvosi gyakorlatban napról-napra növekedő fon
tosságot nyert. Azonkívül a dróttalan telegrafia 
és telefonia céljaira is alkalmazzák. 

Szikramikrométer, az elektromos kisüléskor 
keletkező szikrák hosszának meghatározására 
való eszköz. Két fényesre csiszolt fémgömböcske 
távolsága mikrométercsavar segélyével változ
tatható s a gömböcskék távolsága milliméter
skálán leolvasható. így meghatározható az ütó-
távolság is, mely bizonyos potenciálkülönbségnek 
megfelel. 

Szikrapróba. (L. a képmellékletet.) A vasanya
gokat alkotó elemek minősége és százalékos íneny-
nyisógének a megállapítása eddig csupán kémiai 
elemzés útján volt lehetséges. Bermann Miksa 
máv. főfelügyelő 1909-ben a szikrapróbát, mely 
önálló felfedezése, a gyakorlat számára használ
hatóvá tette, azóta az alkotó elemek minősége, 
mint mennyisége is, a szikraképből (a minőség 
pusztán rátekintés által is) felismerhető. A Sz. 
vizsgálati módszer, melylyel a szikraalakzatok
hói a vasanyagok minőségét és alkotó elemei
nek mennyiségét lehet megállapítani s ez alapon I 

már hasznos szolgálatot is tesz mind a vasat elő
állító, mind az ezt feldolgozó iparnak. 

A szikra, bizonyos kezdősebességgel a levegőn 
át röpített izzó vasrészecske, melynek útjai fény
vonal (szikrasugár) jelzi. Ily izzó vasrészecs
két (forgácsot) választanak le a vasanyagok 
szikráztatásánál a csiszolókorong rosszul vágó 
kristályélei és röpítenek tova kerületi sebességük
nek megfelelő szögsebességgel. Ez a fényvonal (1. 
és 2. ábra) kezdetben egyenletes vörösizzás színű, 
vékony, bizonyos pontjától kezdve színe élén
kül, világosodik és fokozatosan vastagodik, míg 
a fehér izzás szinét is eléri. Ott legvastagabb, 
onnan fokozatosan vékonyodik és sötétedik míg 
ponttá össze nem zsugorodik. Ezt vagy hirtelen 
vastagodás és fényesedés, majd többé-kevésbbé 
gyors sötétedéssel és fokozatos vékonyodás kö
veti, miáltal csepalakú lángnyelv létesül, v. pedig 
hirtelen vastagodás helyett a szikrasugár foly
tatása gyanánt egyenletes vastag, sötétpiros ós a 
végén hegyes toldalék következik (a a j . A szikra-
sugárból mellékelágazások indulnak (primer el
ágazások, egyesével, kettesével egymásután, vagy 
közös pontból nagyobb számban csomót képez
nek. A primer mellékelágazásból induló elágazá
sok szekundér (2) s vagy a primer mentén, vagy 
ennek végén támadnak. Ez utóbbiak, ha csomósak, 
az ismert csillag- vagy virágalakot mutatják. 
Sematikus 3. ábránk a lehetséges elágazásokat 
tünteti fel. Az elnevezés a keletkezés sorszámát 
jelzi. (1. 3. ábra.) 

A vasanyagok és különösen az acélok széntar
talma az ugyanazon szikrasugárhoz tartozó elága
zások összegével arányos, tekintet nélkül a primer, 
szekundér stb. között való megosztására. A vas
anyagok többi alkotó elemeinek a befolyása a 
szikraalakzatra (jellemző szikratagozódás), a fény
hatás, az elágazások hossza és sűrűsége és elren
dezésének módosulásában nyilvánul meg, ez elmé
leti alapon állapítható meg és az egyes elemek 
jellemző ismertető jeleit szolgáltatják. 

Azonos összetétel, azonos szikrakép ! Ezen 
alapszik az összehasonlító szikráztatással való 
elemzés, tehát az alkotó elemek mennyiségi meg
állapítása. 

A közös pontból kiinduló szikrasugarak összes
sége a szikranyaláb (4. ábra). A szikrasugarak 
hossza igen különböző és a szikrák elevenerejé
től függ. 

A vasanyagok szikraalakzatait nemcsak azok 
csiszolásánál, hanem öntésénél és az autogén vá
gásuknál is észlelhetjük. Ez utóbbiaknál a folyós 
részecskéket a gázáram ragadja a levegőbe. A 
tagozódás folyamata ugyanaz, mint a csiszoló 
szikra esetében, szikraképeik is azonosak. 

1. A siliciummentes acélszikra képének jel
lemző ismertető jele, hogy a primérelágazások 
a szikrasugár fényes részletének mentén és 
nem csomósán helyezkednek el, a szekundér el
ágazások a primerek mentén s így tovább. A 
szikrasugár toldata tövében nem vastagabb. 
(5. ábra.) 

2. A különleges Si-acél szikraképének^ jel
lemző ismertetőjele, hogy a szikrasugár fényes-
részlete feltűnően rövid, fokozatosan vastago
dik, de hirtelen, átmenet nélkül folytatódik 
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a vékony, piros fényvonalban, hogy az elága
zások közös pontból indulnak és a tagozódás nem 
ismétlődik. A szikrasugár toldata tövében vas
tagabb (1. 6. ábra). (Á széntartalrnat a prhnér-
elágazások szarna sokkal kisebbnek mutatja, mint 
az azonos összetételű Si-mentes acél esetében.) 

3. A siliciumos Martin-acél szikraképének 
jellemző ismertetőjele, hogy a fokozatos vas
tagodás és hirtelen elvékonyodásból eredő há
romszögalakú fényes részlei többször ismétlő
dik (1. 7. ós 8. ábra), hogy a prirnérelágazások, 
csomók ós a fényes háromszögalakok (melyek 
egymásbatolt tölcsérekhez hasonlók) tövéből in
dulnak és hogy a prirnérelágazások végén a 
csillag- vagy virágalakok nagyobb széntarta
lomnál jelentkeznek és a szerszámacélokra jel
lemzők (1. 9. ábra). 

4. Anikkelacél szikraképének jellemző ismer
tetőjele, hogy a siliciimitartalma dacára a 
szikrasugár és prímér elágazások elágazásainak 
elrendezése a siliciummentes acélra jellemző 
módon történik és a szikra toldata is a tövében 
nem mutat vastagodást (1.10., 11. és 12. ábra). 

5. A wolframacél szikraképének jellemző is
mertetőjele, hogy a szikrasugár sima részlete 
(1.1. ábra ok) piros és szakadozott vonalhoz ha
sonló, hogy a primer, szekundér, esetleg tercier 
elágazásainak töpontja gyémántfényű gömböcs
kék, vagy rügyalakok. Az elágazások eleje sok
szor láthatatlan, úgy hogy a fényes gömböcskék a 
főirányból látszanak kipattanni (1.13. ábra.) 

Ha a wolframacél krómtartalmú, ezt sarló-
végződésü prirnérelágazások jelzik, a sarlóalak 
gyöngysorhoz hasonlít. 

6. A gyorsacélok nagy wolfram- és krómtar
tartalmú acélok. Ezeknek szikraképén a fényes 
gömböcskék már nem láthatók, a prirnérelágazá
sok csupán a hosszabb szikrasugarak vége felé 
s csak egyszer és közös pontból támadnak. Epri
rnérelágazások feltűnő hosszúak, bunkó- vagy 
sarló-végződésűek (1.14. ábra). A krómtartal
mat itt is a sarlós gyöngysor jelzi. 

7. A különleges mangánacél szikraképének 
jellemző ismertető jele, hogy szikrasugara és el
ágazásai feltűnően világosak, éles vonalúak, a 
szekundér elágazók derékszög alatt indulnak, a pri
rnérelágazások ellenben hegyesszög alatt. A fényes 
tölcsérek ismétlődőse a szikrasugár végéig tart. 

8. A különleges krómacél szikraképének jel
lemző ismertetőjele, hogy a prirnérelágazások 
közös pontból indulnak és ezek csomói hosszabb 
időközökben követik egymást; az utolsó legfel
tűnőbb és induló pontja a szikrasugár végpont
jába esik, a szikrasugáron a fényes tölcsérek 
hiányozna. A szikrasugár toldata sötétpiros. A 
nyaláb igen rövid. 

9. A szürke öntöttvas szikraképének jellemző 
ismertetőjele, hogy a szikra sugara bár szaka
dozott vonalú, de feltűnően vékonyabb, mint a 
Wolfram-acél esetén, hogy fényes részlete elől 
vastagabb rövid lángnyelv, hogy elágazásainak 
terjedelme is feltűnően csekély, részben finom 
vonalú újra és újra elágazó, részben szegfűvirág
hoz hasonlók (1. 15. ábra). 

10. A kéregöntés (fehér nyersvas) csupán sza
kadozott vonalú szikrasugarakat láttat, de ha igen 

Amely szó Ss alatt nlnos 

erősen szorítjuk a csiszolókoronghoz, a sötétpiros-
szikranyalábon belül, egy majdnem fehér szirnl, 
de rövid másikat látunk a szürke öntöttvasnak, 
megfelelő tagozódással. 

Szikratávíró, 1. Drótnélküli távíró. 
Sziksó (széksó, szóda), víztartalmú szénsavas 

nátrium (Na2CO3-j-10H2O), a természetben csakis 
mint kivirágzás, bekérgezés terem vagy pedig 
Sz.-tavakból rakódik le. Itt-ott vulkáni vidéken 
is észlelték, poralakban kőzetekben is. Mestersé
gesen kikristályosítva egyhajlású rendszerbeli. 
A természetben előforduló rendesen nem tiszta,", 
hanem a vele rokon termonátrittál 

(Na1CO,+H10) 
együtt terem (moly ritkán rombos rendszerbeli 
kristályokban is található), úgy hogy a Sz. név 
alatt ismeretes kivirágzás stb. tulajdonképen Sz.-
nak keveréke termonáífcrittal. A mesterséges kris
tályok is a levegőn gyorsan elporlanak, termo-
nátrittá alakulnak. Hazánkban az Alföldön a szi
kes talaj mindenütt Sz.-kivirágzástól ered. Egyip
tomban, Kelet-Indiában, az ú. n. Sz.-(nátron-} 
tavakban van feloldva, ez trona néven kerül 
a kereskedésbe. Különösen nagy mennyiségben 
terem, itt-ott telepeket is alkotva a felületen, Fez-
zanban. Kolumbiában a Merida-tóból rakódik la 
ós ennek urao a neve. L. még Szóda. 

Szikszai Fabricius (Kovács) Balázs (Basi-
lius), ref. teológus, szül. Szikszón 1530 körül, 
megh. Sárospatakon 1576. Szikszón, Sárospatakon^ 
1589 táján Kassán tanult, majd 1553. Bártfára 
ment Stöckel Lénárdot hallgatni. 1555-ben tanító 
lett Sajó-Szentpéteren, honnan két óv múlva kül
földre ment, s 1558 okt. 15. a wittenbergi egyetem 
hallgatói közé lépett. Itt 1559. a magyar tanulók' 
coetusának szeniorává választottak s csakl561.tért 
vissza hazájába; Sárospatakra hívták az iskola 
igazgatójának. 1564 tavaszán hasonló minőségben 
Kolozsvárra ment, ahonnan azonban az unitáriussá 
lett Dávid Ferenccel való viszálykodás elől Sáros
patakra tért vissza. Ám az unitárizmus ellen az
után se szűnt meg harcolni. Munkái: Refutatiq 
argumentorum Lucae Agriensis (hely n. 1568); 
Nomenelatura seu dictionarium latino-ungaricum 
(Pesti Gáspár sárospataki tanár adta ki, Debreczen. 
1590. Összesen hét kiadása ismeretes). 

Szikszai Hellopoetw Bálint, ref. lelkész, szül. 
Szikszón. 1562-ben Wittenbergbe ment s itt 1566. 
a magyar tanulók coetusának szeniora lett. Még 
ez évben a genfi egyetemre távozott, honnan 1567 
elején visszatérve hazájába, Egerben kapott lel
készi állást. Kálvin követője volt. 1573 végén, 
mint már borsod-gömör-kishonti esperest, Deb-
reczen hívta meg papjául. Itt halt meg aztán. 
1575 márc. 3. Müve: Katechismus... (hely n., 
valószínűleg 1573); Az egri keresztyén anya-, 
szentegyháznak... tanulságára Írattatott rövid 
katechismus (Debreczen 1574); Az mi keresz
tyéni hitünknek és vallásunknak három fő ar-
ticulusáról (u. o. 1574); De sacramentis in genere* 
(Béza T. előszavával, Genf 1585). 

Szikszay, 1. Ferenc, festő, szül. Budapesten 
1871 febr. 16., megh. Orsay-ban (Franciaország) 
1908 júl. 18. Tanulmányait Parisban végezte,, 
egész művészi munkálkodásának színhelyén. Han
gulatos tájképeket küldött onnan Budapestre, egjr 
meg, S alatt keresendői 
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ilyent, a Ködös őszi reggel címűt (1901) megvette 
n Szépműv. Múzeum. 1905. és 1907. gyűjteményes 
kiállításban mutatkozott be Budapesten. Húsz írás
művét Küzdelmek címmel adta ki az Athenaeum 
1905. A könyvbe a művész maga rajzolta az 
illusztrációkat Önkezével vetett véget életének. 

2. Sz. György, ref. lelkész, szül. Békésen 1738 
mára 21., inegti. Debreczenben 1803 jún. 30. Ta
nulmányait Debreczenben végezte, hol azok befe
jezte után köztanítóságot is viselt, míg 1762 őszén 
Baselba, majd Utrechtba ment. 1764-ben tért vissza 
hazájába, hol makói, majd debreczeni lelkész lett. 
A debreczeni egyházmegye 1795. esperessé válasz
totta, írói működéséről nevezetes. Ker. tanítások 
és imádságok (Pozsony 1786) c. imakönyve ma 
is legkedveltebb olvasmánya a magyar ref. nép
nek s összesen mintegy húsz kiadásban (még 
1890. is) jelent meg. Egyéb művei: Egynehány 

prédikációk (Pozsony 1787); Martyrok oszlopa 
(u. o. 1789); Köszönséges lelki áldozatok (tem
plomi imakönyv, u. o. 1795, 4 kiad., 2 köt., Pest 
1820—21); A természeti és ker. vallás (u. o. 
1799, 2. kiad. u. o. 1804); Biblia szövétneke (I. 
kötet. Szeged 1814); Biblia győzedelme (u. 0.1824). 

Szikszó, nagyközség Abaúj-Torna vm. szikszói 
j.-ban, (1920) 4872 magyar lak., járásbírósággal és 
adóhivatallal, élénk gabona-, bor- és gyümölcs
termeléssel, vasúttal, posta- és távíróhivatallal és 
telefonállomással, XV. sz.-beli, most ref. templom
mal és Perényi-féle kastéllyal, amelyben a XVII. 
sz.-ban gyakrabban tartották Abaú j vármegye gyű
léseit. 1919-ben rövid időn át cseh megszállás alatt 
volt; Kassa végleges megszállásakor ide vonult a 
vármegyei hatóság. 

Szíktömlő. Az embrió fejlődése közben a ki
alakuló test lef üződik a pete többi részéről s csak 
kerek, csőszerű nyílással marad véle kapcsolat
ban. A lefüződött hólyag a Sz., a csatorna a köl
dök (1. o.), melynek külső fala a bőrköldök, bel
seje a bélköldök. Oly állatoknál, melyek petéje 
sok sziket tartalmaz, a Sz.-t a tápláló szik tölti 
k i ; az emlősöknél is fejlődik Sz., melyben fehérje
tartalmú folyadék gyűlik meg. A fejlődés további 
folyamán a Sz. elcsenevészedik, bár még a szülés
kor is megtalálható, pl. az embernél 4—7 mm. 
nagy hólyagocska alakjában. L. Embrió. 

Szikvíz, I. Szódavíz. 
Szil, nagyk. Sopron vm. csornai j.-ban, (1910) 

.2842 magyar lak. 
Szilád (Siladice), kisk. Nyitra vm. galgóczi 

j.-ban, (i9io) 882 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szilády, 1. Áron, ref. lelkész s a régi magyar 

irodalom egyik legkiválóbb ismertetője, szül. 
Ságváron (Somogy) 1837 nov. 3., megh. Halason 
1922 márc. 19. A teológiát Debreczenben és Göt-
tingenben végezte. Hazajövetele után több helyen 
volt segédlelkész. 1863-ban a halasi egyház rendes 
lelkészéül választotta meg, 1865—78. egyszer
smind orsz. képviselő volt. 1884 óta pedig a duna-
melléki ref. egyházkerületben főjegyző; majd ta-
üácsbirö volt. A Magyar Tudományos Akadémiá
nak 1861. levelező, 1876. rendes, 1917. tisztelet
beli tagjául választották, a Kisf aludy-Társaságnak 
1867. lett tagja. Kiadványai és müvei: Török-ma-
•m/arkori okmánytár (9 köt., 1863—72, Szilágyi 
Sándorral és Salamon Ferenccel együtt); Régi 
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magyarköltőktára(7köt., 1877—1912); Balassa 
Bálint versei (1879); Temesvári Pelbárt élete 
s művei (1880); Komjáthy Benedek: Szt. Púi 
levelei; Telegdi Miklós Catechismusa; Pesti 
Qábor Nóvum testamentuma; Szegedi Gergely 
Énekes könyve ; Dévai Biró Mátyás Tiz pa
rancsolata (1783—97); Budai basa históriája 
Irta Tinódi Sebestyén. Jegyzetekkel (1899); Péchi 
Simonpsalteriuma{í9l3). 1893 tói fogva szerkesz
tője volt az Irodalomtörténeti Közleményeknek. 

2. Sz. Zoltán, zoológus és természettudományi 
író, szül. Budapesten 1878 máj. 21. Egyetemi ta
nulmányait a budapesti egyetemen bevégezve, 
1901—1921-ig a nagyenyedi Bethlen-kollégium 
tanára volt. 1907-ben a kolozsvári egyetemen az 
állatok háztartástanából magántanárrá habilitál
ták. 1922-től a budapesti M. Nemzeti Múzeum Dip-
tera-csoportjának vezetője. Mint zoológus legtöb
bet a legyek tanulmányozásával foglalkozott; ez 
irányú dolgozatai javarészt az Állattani Közlemé
nyekben, az általa alapított (1923) Biologica Hun-
garica c. folyóiratban és külföldön jelentek meg. 
Középiskolai tankönyveken kívül néprajzi, tudo
mánytörténeti, gyakorlati gazdasági, pedagógiai 
és nyelvészeti tanulmányokat is írt. Önálló művei: 
A mi Erdélyünk (Budapest 1921); Vissza az 
anyaföldhöz (Budapest 1922). 

Szilágy vármegye, a történelmi Magyarország 
egyik vármegyéje. E.-on Szatmár, Ny.-on Bihar, 
D.-en Bihar és Kolozs, K.-en Szolnok-Doboka vár
megye határolta. Területe 3815 kms; túlnyomóan 
hegyes, csak ÉNy-i részébe nyúlik be az Alföld a 
Kraszna-völgyében meglehetős messzire D. felé. 
Bihar és Kolozs vármegyék határától ÉNy. felé a 
Rézhegység (800 m.), EK. felé a Meszeshegysóg 
(Perjei Magura 988 m.) húzódik; mindkét hegy
ség nagyobbára erdőkkel van borítva. A hegység
hez É. felé csatlakozó hegy- és dombsorok jóval 
alacsonyabbak, többnyire erdősek (Magura hogy, 
596 m.). A Zilah és Sz. völgye közti dombsor 
É. felé kifejlett hegység jellegét veszi föl Bükk-
hegység néven (550 m.). A vármegye K.-i része a 
Szamos termékeny, tág völgye. Folyóvizei közül 
legnagyobb a Szamos, de a vármegye fő folyójá
nak a Kraszna tekinthető, mely a Meszes-hegy
ségben ered s egész hosszában, keresztülfolyik 
rajta; jelentékenyebb vizek még É.-on a Nagy-Ér, 
Ny.-on a Berettyó, továbbá a vármegye belsejé
ben a Zilah, K-en a Szilágy és Egregy. Ásványos 
forrás nagyobb számmal fakad, melyek közül 
figyelmet érdemel a zálnoki és zoványi viz. 
Éghajlata a lapályos részen a szélesebb völgyek
ben legmelegebb, a hegységek belseje felé foko
zatosan hűvösödik, egyúttal csapadékban gazda
gabb, mint a lapály. 

Terményei : az ásványországból (építőkövön 
kívül) nincsenek. Termőterületéből az 1910. össze
írás szerint szántóföld 175,347, kert 4502, rét 
45,600, legelő 45,681, nádas 91, szőllő 3291 ós erdő 
97,854 ha. A földmívelés leginkább a vármegye 
lapályos részén és alacsonyabb dombvidékén vi
rágzik ; legjobb gabonatermő vidékei a tasnádi la
pály és a tágasabb völgyek. Legtöbb a búza, jóval 
kevesebb a zab, a rozs, kétszeres és árpa; ellenben 
igen sok a tengeri; termelnek még dohányt, ken
dert, cukorrépát. A legelő és rét kiterjedése tete-
meg, S alatt keresendői 
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ínes. A szőllőmívelés főképen a Tasnád körüli 
dombokon és a Bükk-hegység lankás hegyoldalain 
van elterjedve. A gyümölcstermelés Zilah, Szilágy
somlyó és Kraszna vidéken virágzik, különösen sok 
és jó alma és szilva kerül piacra. Az állattenyész
tés általában véve alacsony fokon áll. Legtöbb a 
juh, azután a szarvasmarha, kevesebb a sertés. 
Baromfitenyésztést a nagyobb városok környékén 
lakók űznek. Az erdőségekben bőven fordul elő őz, 
szarvas, róka, farkas és vaddisznó. 

Lakóinak száma 1869-ben 196,108 volt, 1910-
"ben 230,140. Lakói közt volt 87,312 magyar 
(38-0°/0), 816 német, 3727 tót, 136,087 román 
(59-l°/0) és 2198 egyéb; a magyarság utolsó 10 
évi szaporulata 10,830 lélek vagyis (14-2°/0) volt. 
Hitfelekezet szerint 15,569 r. kat., 132,741 gör. 
kat. (57-7°/0), 9801 gör. kel., 786 ág. evang., 60,938 
ref. (26-5°/„) és 9840 izr. Foglalkozásra nézve 
ekként oszlott meg a kereső lakosság: őstermelés 
74,673, bányászat 61, ipar 8160, kereskedelem és 
hitel 1644, közlekedés 744, közszolgálat és szabad 
foglalkozások 2158. A lakosság főfoglalkozása a 
f öidmívolés. Az ipar jelentéktelen; nagyobb ipari 
"vállalatai nincsenek, el van terjedve a pálinka
főzés, a fazekas- és gubásipar. A házi ipar egyes 
%ai virágoznak; a faipart leginkább a Réz-, 
Bükk- és Meszes-hegységben űzik. A hiteligények 
Melegítésére 19 bank és takarékpénztár és 52 szö
vetkezet szolgált. A vasüti vonalak hossza 196 km., 
volt a vármegyében 144 km. állami út, 237 km. 
törvényhatósági és 985 km. községi út. 

Közművelődés. Népoktatás tekintetében a 
vármegye hátramaradt; 1910. a tanköteles gyer
mekek közül 10,066 nem járt iskolába és a 6 éven 
felüli népességnek csak 45'1%-a tudott írni-ol
vasni. Sz. e tekintetben a legkedvezőtlenebb viszo
nyú vármegyék közé tartozott. A vármegyében 
összesen 518 iskola volt, közte 2 gimnázium (Szi
lágysomlyó és Zilah), egy gazdasági szakiskola, 6 
iparos és egy kereskedő inasiskola, 5 polgári és 
254 elemi, 182 ismétlő és 52 gazdasági népiskola 
8 15 kisdedóvó. 

Közigazgatás. 1910-ben Sz. vmegye 6 szolga
bírói járásában volt 2 rendezett tanácsú város, 
4 nagy- és 235 kisközség és 186 puszta és telep. 
A községek általában kicsinyek; 2000-nél több 
lakója lÖ-nek van, a két városon kivül legnépe
sebb Tasnád 4030 lakóval. Székhelye: Zilah volt. 

Já rá s , v á r o s 
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17.052 7,038 
18,719 7.139 
24,401 7,932 
24,574] 6.057 

759 1.209 
529| 1.427 

136,087 45,996 

Története . Eredetileg a Sz. vagy Szilágyság 
elnevezést (magyar történetírók latin nyelvű mun
káiban : Sylvania a. m. erdőség; innen Erdély latin 
és magyar neve is : Transsylvania a. m. Erdőntúli 
föld, Erdőéivé, Erdély) nem egy vármegye, hanem 
egy meghatározatlan terjedelmű országrész fogal
mának jelzésére használták. A Szilágyság, melyet 

a Névtelen Jegyző szerint Tuhutum foglalt a ma
gyar hazához, a Berettyó, a Kraszna, a Szamos, 
részben a Lápos folyók s a Zilah és Sz. patak vi
dékén terült el, melynek zöméből alkotta meg az 
1876. XXXVIII. t.-c. Sz. vármegyét, s e területen 
feküdt 1876 előtt Kraszna és Közép-Szolnok vár
megye, beleszámítva Kővár vidékét is, melyet az 
utóbbiból csak a XVII. sz.-ban szakasztottak ki. 
Sz. vármegye története ennélfogva a jelzett évig 
nem egyéb, mint Kraszna és Közép-Szolnok vár
megye története. 

Kraszna vármegye a XIII. sz., Közép-Szolnok 
a XV. sz.-tól kezdve külön vármegyei életet élt. 
Addig csak részei voltak az egységes Szolnok vár
megyének, mely Déstől a Tiszáig terjedt. Való
színű, hogy ez az óriási terület előbb Külső és 
Belső, később Külső, Közép ós Belső részre osz
lott. Az is valószínű, hogy e három részt külön-
külön tisztikar igazgatta, de egy főispán (a XIII. 
sz. közepétől a XV. sz. közepéig állandóan az er
délyi vajda) alatt. Az 1538-iki nagyváradi béke
kötés e két megyét is Erdélyhez csatolta, de csak 
János király életére. 1551-ben az Izabella és I. Fer
dinánd között kötött egyesség értelmében csak
ugyan visszakerültek Erdéllyel együtt Magyar
országhoz, azonban az 1570-iki speyeri szerződés 
ismét elszakítja attól s János Zsigmondnak adja 
mint magyarországi részeket (Partium Regni 
Hungáriáé), rövidebben Részeket (Partium). Majd 
aszerint, amint a szerencse a Habsburg királyok, 
avagy az erdélyi fejedelmek felé fordul, a Részek 
is újból meg újból visszaszállanak Magyar
országra, vagy ismételten hozzácsatoltatnak Er
délyhez, így kapják az erdélyi fejedelmek a prágai 
(1595), a bécsi (1606), a nagyszombati (1615), 
anikolsburgi (1622) és a linzi (1645) békeköté
sekben. 

Az erdélyi fejedelmek uralmának két nevezetes 
következménye volt, hogy elterjedt benne a refor
máció és mentes volt a törökök közvetlen zakla
tásától 1660-ig. Ekkor Nagyvárad, Erdély kulcsa, 
török kézre kerülvén, Kraszna és Közép-Szolnok 
vármegyék a váradi basa alá rendeltettek. Ezzel 
a Partiumnak ez a része nyílt terévé vált a törö
kök zsarolásának és pusztításának. A föld népe a 
töröknek 9-féle adót fizetett; ezenkívül a fískusnak 
«árendát», a magyar földesúrnak dézsmát. Buda 
visszavételével (1686) kisiklott ugyan a török ke

zéből, de osztrák tartománnyá lett és a 
császári hadak semmivel sem bántak vele 
jobban, mint a törökök. E szomorú kor
szakban s a rákövetkezett kuruc világ 
alatt a lakosság egy része egész falvakat 
hagyott pusztán és elbujdosott. Csak 
Közép-Szolnokban 40 falu maradt lakat' 
lanul. Az elpusztult falvakat később olá
hokkal telepítették be. Ez okozta, hogy e 
vidék népessége már mintegy háromé-
ötödrészben román. 

A Partium visszacsatolását az Alvinczyana 
Resolutio 1693. megerősítette. Mindazáltal 1733-ig 
a Részek csak adózási tekintetben tartoztak Ma
gyarországhoz, a közigazgatás egyéb ágaira nézve 
az erdélyi kormány alatt állottak, noha az 1715., 
1723. és 1729-ikitörvényekaközigazgatási vissza
csatolást is elrendelték. E kettős függést a* 
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1733-iki Carolina Eesolutio megszüntette ugyan, 
de nem az említett törvények értelmében, hanem 
a magyar országgyűlés és az illető Részek meg
kérdezése nélkül, úgy hogy a Szilágyságot is 
egészen Erdély alá rendelte. 1741. és 1751. ismé
telten elrendeltékavisszacsatolást,desiker nélkül; 
mire lassanként a legközvetlenebbül érdekelt té
nyezők arra a meggyőződésre jutottak, hogy a 
Részek tényleges visszakapcsolása csak Erdély
nek Magyarországgal való teljes uniója esetében 
várható. A Részek visszacsatolása 1792. és 1836. 
ismételt törvénybe iktatása ellenére is papiroson 
maradt. A törvény végrehajtásának az erdélyi 
udvari kancellária ellenszegült s mint a partiumi 
megyék rendéi 1847. írják, «a magyar király pa
rancsa iránti tiszteletlenség Erdély fejedelme 
iránti hódolatnak vétetett, a szentesített törvény 
iránti engedetlenség polgári erénynek*. 1848 oldja 
meg ezt a kérdést is. A VI. t.-c. a Részek vissza
csatolását, a VII. Magyarország és Erdély egye
sítését mondja ki. A visszacsatolást 1848 máj. 
br. Wesselényi Miklós mint királyi biztos végre 
is hajtja, de a szabadságharc leveretése után az 
osztrák kormány ismét elszakította Magyaror
szágtól. Az első császári nyilt parancs 1849 júl. 
19. az egész Partiumot Wohlgemuth erdélyi pol
gári és katonai kormányzó alá helyezte. Csak 13 
esztendő múlva, az októberi diplomából folyó, 
1862 márc. 15. kelt császári rendelet következ
tében szakadtak el azután Erdélytől. 1876-ban 
pedig Közép-Szolnok és Kraszna vármegyékből, 
továbbá Zilah városából és Doboka vármegye egy 
részéből megalkotta a magyar törvényhozás Sz. 
vármegyét. Az új vármegye községeit részletesen 
az 1877.1. t.-c. 2. §-a sorolja föl. A megye törté
netét Petri Mór írta meg, hat kötetben (1901—04). 
A trianoni béke egész Sz. vármegyét Romániához 
csatolta. 

Szilágy, a Szamos baloldali mellékfolyója Szi
lágy vmegyében; ered a Meszes hegységben 
Szilágyfő-Keresztúrnál s a Szamossal csaknem 
párhuzamosan folyik É. felé és 38 km. folyás után 
Szilágy vm. ÉK.-i sarkában Szélszeg mellett tor
kollik. 

Szilágy, kisk. Baranya vm. pécsváradi j.-ban, 
(1920) 655 magyar lak. 

Szilágy, Gzuczor Gergely (1. o.) álneve. 
Szilágybadacsony (Bádácin), kisk. Szilágy 

vm. szilágysomlyói j.-ban, (íwo) 845 román lak. 
(Tr. R.) 

Szilágybagos (Bogas), kisk. Szilágy vm. szi
lágysomlyói j.-ban, (i9io) 1343 magyar és román 
lak. (Tr. R.) 

Szilágyballa (Borid), kisk. Szilágy vm. zilahi 
j.-ban, (i9io) 1174 magyar lak. (Tr. R.) 

Szilágybogya (Bodia), kisk. Szilágy vin. zilahi 
j.-ban, (1910) 472 román lak. (Tr. R.) 

Szilágyborzás (Bozies), kisk. Szilágy vm. szi
lágysomlyói j.-ban, d9io) 531 magyar és román 
lak. (Tr. R.) 

Szilágycseh (Cehul-Silvaniei), kisk. Szilágy 
vm. Sz.-i j.-ban, (1910) 3446 magyar és román lak. 
Késő gót ref. temploma 1519-ből való. (Tr. R.) 

Szilágycseres (Cerisa), kisk. Szilágy vmegye 
szilágysomlyói j.-ban, (IDIO) 454 román lakossal. 
(Tr. R.) 

Szilágydomoszló (Dumuslau), kisk. Szilágy 
vm. szilágysomlyói j.-ban, (1910) 303 román lak-
(Tr. R.) 

Szilágyegerbegy (Tamüsesti), kisk. Szilágy 
vm. szilágycsehi j.-ban, (1910) 792 román lak. 
(Tr. R.) 

Szilágyerked (Archid), kisk. Szilágy vm. 
zilahi j.-ban, (1910) 584 magyar lak. (Tr. R.) 

Szilágyfőkeresztúr (Oristur), kisk. Szilágy 
vm. zilahi j.-ban, (1910) 611 magyar lak. (Tr. R.) 

Szilágygörcsön (Garceui), kisk. Szilágy vm. 
zilahi j.-ban, (1910) 1068 magyar ós román lak.. 
(Tr. R.) 

Szilágyi (Siladi), nagyk. Báes-Bodrog vm. 
apatini j.-ban, (1910) 1802 magyar és német lakt 
(Tr. SzHSz.) 

Szilágyi-csaZád (horogszegi), állítólag Bolgár
országból, a mecsincsei Garázda (1. o.) családdal 
egy törzsből eredt. A család rövid életű volt; alig 
száz évig virágzott. László {1. Garázda) fia Mik
lós (de Szilágy) ágán virágzott tovább a család-
Énnek fia volt ugyanis II. László, 1428. bácsi 
főispán, kinek testvérei Bernolehiaknak nevez
tettek; nejétől Belléni Katalintól született hat 
gyermeke, ú. m. Mihály (1. o.), a kormányzó; 
III. László landorfejérvári várnagy; Ozsvát; 
Erzsébet (1. o.), Hunyadi János neje ; Zsófia, vin-
gárti Geréb Jánosné és Orsolya, Dézsházyné. 
Ezekben a XV. sz. végén a családnak magva, 
szakadt. A XV. sz.-ban oszlott két részre, az egyik 
megtartotta a Garázda nevet a mecsincsei előnév
vel, a másik a Szilágyi nevet vette fel. 

1. Sz. Erzsébet, Himyadi János felesége,. 
Hunyadi László és Mátyás király anyja, Sz. Mi
hály testvérhúga, megh. 1483 körül. Történelmi 
szerepe azzal a jelenettel kezdődik, midőn meges-
ketteti V. László királyt, hogy fiainak nem lesz bán
tódása Ciliéi Ulrik meggyilkoltatása miatt (1. Hu-
nyadi László, László és Mátyás király). Ismere
tes, hogy a király ezt az esküjét, mint tőle erőszak
kal kiesikartat, amint a Hunyadi-ház ellenségei 
közé juthatott, azonnal megszegte, Hunyadi Lász
lót lefejeztette, Mátyást foglyul ejté. Ekkor tűnt 
ki, hogy Sz. valódi renaissance amazon, kit kor
társai méltán neveztek «hős asszonynak* (mulier 
heroica). Családja veszedelmén nem asszonysírás
sal, hanem pénzzel és fegyveres erővel igyekezett 
segíteni, s minden erejét megfeszítette, hogy fiát 
a trónra emelhesse. A Hunyadi-ház rengeteg va
gyonának birtokában pazarul szórta a pénzt a vá
lasztás előkészítésére. így érte el célját Mátyás 
megválasztásával, kinek hazafelé jöttében a ma
gyar határon fekvő Strassnitz morva városig 
ment elébe s ott a maga pecsétjével is megerősí
tette azt az okiratot, melyben Mátyás kötelezte 
magát Podiebrad leányának nőül vételére. A bol
dog anyát a pápa is sietett üdvözölni. S ettől 
fogva fiától és mindenkitől becsülve ólt nyugod
tan birtokain, többnyire Ó-Budán. Végső éveiben 
egészen gazdasága vezetésének élt. Eredeti gazda
sági iratainak egész halmazát őrzi az országos 
levéltár. Szeretettel foglalkozott Vajdahunyad, a 
XV. sz.-ból fennmaradt legnagyobbszerü világi 
épületünk felépítésével. A várpalota jelentékeny 
része abban az időben épült, mikor ő volt Hunyad 
várának birtokosa. Sz. mint korának igazi gyer-
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meke, nein mulasztotta el kegyes cselekedetekkel 
mutatni vallásos érzületét. 1465-ben kolostort épít
tetett Vajdahunyadon a szt.-ferenciek számára, 
1477. az óbudai várkápolnának adományozta 
Szenté-Tornya békésvármegyei népes helységet. 

2. Sz. László, 1. Garázda. 
3. Sz. Mihály, Magyarország kormányzója, le

fejezték 1460. Mint igen nagy birtokú, fényes ro
konságú családnak vitézségéről hires tagja, igen 
fiatalon temesi főispánná és macsói bánná nevez
tetett. 1456-ben midőn Moharnmed császár Landor-
fejérvár felé sietett, sógora, Hunyadi János ama 
legfontosabb magyar végvár kormányát ő reá 
bizta. A vár védelmében erélyt és vakmerő el
szántságot tanúsított és Mohammedot a vár alól 
nagy vérontás után elűzte. Testvérének, Erzsébet
nek Hunyadi Jánossal kötött házassága óta egész 
lélekkel vitte előre a Hunyadiak s azokéval együtt 
a maga ügyét. Hunyadi János halála után ő lett a 
Hunyadi-párt feje, és azon ádáz pártharcban, mely 
•a. Hunyadi-ház ifjú 6arjai ós Ciliéi Ulrik közt 
kitört, fő szerepet játszott. Midőn Landorfejér-
várban végre valahára kelepcébe csalhatta regi, 
elvetemült ellenfelét Ciliéit: ennek levágásában 
teltleges részt vett. 1457-ben Brankovics György 
szerb deszpota, egyfelől tartományának meg nem 
segítése, másfelől veje Ciliéi Ulrik megöletése 
miatt, melyet méltán leginkább Sz.-nak tulajdoní
tott, bosszút akart rajta állani. Midőn Sz. öccsé
vel Sz. László landorfejérvári várnaggyal a vár 
környékén négylovas kocsin utazott, lest vetett 
nekik s orozva rajtuk rontott. Sz. a kocsiról 
gyorsan leugorván, lóra kapott és szerencsésen 
elkerülte a halált; testvére László azonban sebek
kel terhelten halva maradt. Sz. testvérének mél
tatlan halálát nem hagyta megtorlatlanul. Pár 
nappal tőrbe ejtése után rajta ütött Brankovicson 
Kupiniknál a Száva mellett, s azt, miután jobb 
kezének két ujját levágta, elfogta. Ekkor Branko-
vicsnak több magyarországi uradalmát magára 
ruháztatta, de mivel Mátyás királyságát forgatta 
már fejében, nem akarta örök ellenségévé tenni 
a deszpotát, hanem inkább pártjához szerette 
volna csatolni. Kibékült vele, a kicsikart uradal
makról lemondott és szabadon bocsátotta. Időköz
ben ugyanis a király, V. László, 1457 nov. 23. 
Prágában hirtelen meghalt, Sz. tehát elérkezettnek 
látta az időt, hogy a fogoly Hunyadi Mátyás 
emeltessék a magyar trónra (1. Mátyás király). 
Sz.-t a királyválasztó gyűlés (1458) nyomban az 
ország kormányzójává választotta öt esztendőre, 
míg a 15 éves Mátyás alkalmas lesz az ország-
lásra. Sz. még aznap föleskette a rendeket az új 
király hűségére. Mátyás, fogságából hazaérkez
vén, sietett leróni háláját Sz. iránt. Neki ajándé-
koztaBeszterczétésabeszterczei grófságot, Radna-
.völgyével, kolozsi és dobokai uradalmaival együtt. 
Besztercze azonban elleneszegült az átadásnak, 
mire Sz. hirtelen a város alatt termett, azt bevette, 
a lakosok egy részét felkoncoltatta, másoknak sze
meit tolatta ki, kezét, orrát vagy fülét vágatta le. 
Mátyás, ki különben is nehezen tűrte nagybátyja 
zsarnokoskodását, felháborodva annak beszterczei 
kegyetlenkedésein, de még inkább azon a hiren 

hol okt. 8. elfogatta s Világos várába záratta. 
Utóbb parancsot is küldött a világosi várnagyhoz, 
hogy Sz.-t ölesse meg; ezt a parancsot azonban, 
a pápa követének közbenjárására még idejében 
visszavonta. A következő év aug., Lábatlan Ger
gely várnagy távollétében, Sz. hü szakácsa csel
lel kiszabadította őt rabságából. Mátyás ekkor 
Várkonyba hivta nagybátyját 8 vele 1459 szept. 
9-én kibékülvén, ismét reá bizta Erdély kormányát 
s a Délvidék főkapitányságát. Mint ilyen az Ali 
bég vezetése alatt Futakig hatolt törököt meg
rohanta s tönkre verte, 1460. Még ebben az évben 
Sz. Szerbiában, Szendrő táján Posasin mellett 
ismét megütközött Ali béggel. Kicsiny táborát 
azonban bekerítette az ellenség, s őt magát is fog
ságba ejtette. Konstantinápolyba hurcolták, hol a 
szultán lefejeztette. Nejétől Báthory Margittól 
gyermekei nem maradtak. V. ö. Fraknói Vilmos, 
Sz. Mihály, Mátyás király nagybátyja (Budapest 
1913). 

Szilágyi, 1. Arabella, színpadi énekesnő (drámai 
szoprán), szül. Sárváron (Vas vm.) 1863-ban, 
megh. Budapesten 1918 ápr. 27. Csillag Róza éne
kesnő vezetése alatt végezte tanulmányait. 1886— 
1888. és 1894—95. tartozott a M. kir. Operaház 
tagjai közé. Leghíresebb alakítása Brünnhilda 
volt. 1908 óta mint énektanárnö működött. 

2. Sz. Arthur Károly, jogi író, szül. Aradon 
1865 szept. 25. Jogi tanulmányait Bécsben és 
Budapesten végezte. 1890 óta gyakorló ügyvéd, 
őrnagy-hadbíró. A budapesti ügyvédi körnek má
sodelnöke, a Kúria ügyvédi tanácsának tagja, a 
fiatalkorúak budapesti felügyelő hatóságának ta
nácselnöke. 1912-ben udv. tanácsosi méltóságot 
nyert. A Gyermekvédelem Lapja c. folyóirat 
szerkesztője volt. Főbb művei, amelyek részben s 
Magyar Jogászegylet! értekezések sorozatában je
lentek meg: Értekezések a katonai büntetőjog és 
eljárás köréből; Abhandlungen aus dem Bereiche 
des Militárrechtes (1896); A katonai becsületbün
tetések joghatálya Magyarországon; A katonai 
bíróságok hatásköre ; A katonai büntetőjog te
rületi hatálya (1916): Das Geltungsgebiet des 
materiellen Strafreehts (1915); § 383 Mii. Straf-
gesetz (1917); Az új magyar adótörvények; A 
gazdák vagyonváltsága (Í923). Gyermekvédelmi 
munkái : A szülök és gyermekek közti jogvi-
szony; A fiatalkorúak bűnügyi védelmének ká
téja ; Budapest a gyermekvédelem szolgálatá
ban (1905); A Btk. novella tervezetének a fiatal-
korúakra vonatkozó rendelkezései (1907); Ahá-
zasságon kívül született gyermek tartási igénye 
(1909); Az elJiagyott és bűnöző gyermekek vé
delme Magyarországon (1911); Jugendfürsorge 
in Berlin; Moderner Kinderschutz in Ungarn-
Projet de reformé des articles du Code pena' 
Hongrois relatifs au traitement des mineurs: 
Défense contre la criminalitó des mineurs (1909): 
La protection de l'enfance en Hongrie (1911). 

3. Sz. Benjámin István, ref. lelkész és törté
netíró. Atyja vasvármegyei bűi lelkész és esperes, 
ott született e fia 1616., megh. Sátoraljaújhelyen 
1652. Felsőbb tudományokat hallgatott a gyula
fehérvári kollégiumban, majd Franekerben (1641) 

hogy Sz. háza ellenségeivel a Garaiakkal szövet- és Utrechtben; váradi tanár 1643.; Sárospatakra 
ségre lépett: a Tisza mellékére magához hívta, I hivatott 1645.; mint a zempléni egyházmegye 
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követe jelen volt a tokaji rész-zsinaton és a szat
márnémeti nemzeti, zsinaton (1646). Tolcsvára 
1647. hívták lelkésznek, aztán Újhelyen szolgált. 
Művei: Commenius Amos, Janua linguae latináé 
magyar fordítása; Acta synodi nationalis Hun-
garicae, seu historica descriptio aotorum syno-
dalieum (a szatmárnémeti nemzeti zsinat törté
nete). Mint kéziratot őrizték a zempléni egyház
megye levéltárában, onnan használta Ember Pál, 
de többé a levéltárba vissza nem került. Szombati 
János sárospataki tanár egy csonka másolati pél
dányát lemásolta a pataki könyvtár számára; 
onnan közölte magyar fordításban Finkei Pál 
tanár a Sárospataki Füzetekben (1857—1858.) 
Magyarország egyházi története (Series et dis-
positio), adatgyűjtemény. Lugosi József véletle
nül jutott 1869. egy példányhoz, azt a debreczeni 
kollégium könyvtárának ajándékozta. V. ö. Sz. B. 
élete, Szombati Jánostól, História brevis collegii 
S.-patakiensis 1788 ; Bod P., Magyar Athenás; 
Balogh P., A magyar prot. egyh. tört. irodalma, 
Debreezen 1879. 

4. Sz. Dániel, turkológus, szül. 1830., megh. 
Konstantinápolyban 1885 nov. 22-én. A szabadság
harc után emigrált. Mint gyakorlati orientalistának 
nagy híre volt szaktársai előtt s Franciaország és 
Anglia turkológusai szaktekintélynek tartották. 
Ö fedezte fel a Korvinákat is a szultán könyvtárá
ban s nagy tényező volt abban, hogy azokat a 
török kormány Magyarországnak visszaajándé-
kozta. Évek hosszú során át fáradozott abban, hogy 
a Magyarország történetére vonatkozó okmányo
kat a török kútfőkből összegyűjtse s a hódoltság 
idejére vonatkozólag megbecsülhetetlen forráso
kat gyűjtött, melyeket Thury József használt fel 
aTörök történetírók)) c. munkájában. Könyvtárát 
halála után a Magy. Tud. Akadémia vásárolta meg. 

5. Sz. Dezső, államférfiú, szül. Nagy-Váradon 
1840 ápr. 1., megh. Budapesten 1901 jul. 31. Jogi 
tanulmányait Budapesten és Bécsben végezte. 
A XIX. sz. 60-as éveiben ügyvédi gyakorlatot 
folytatott s mint publicista is nevet szerzett. Midőn 
1867. a magyar kormány megalakult, Horvát 
Boldizsár az igazságügyminisztériumba hívta meg 
titkárul. Csakhamar osztálytanácsos lett s mint 
ilyent Angolországba küldték a büntetőjogi intéz
mények és a parlamenti állapotok tanulmányo
zása végett. 1871-ben min. tananácsosi ranggal a 
kodifikáló bizottságnak lett tagja s ugyanaz évben 
orsz. képviselőnek választották. Csakhamar nagy 
tekintélyre emelkedett nagy tudásával és kiváló 
szónoki képességével. A törvényelőkészítő bizott
ság 1874. feloszolván, Sz. tanár lett a budapesti 
egyetemen. Mint jogásznak főtörekvése volt, hogy 
európai színvonalra emelkedjék igazságszolgál
tatásunk, nem a formák egyszerű átvételével, ha
nem a jogélet vívmányainak az életbe való átül
tetésével, hogy azok a nemzeti élet viszonyaihoz 
alkalmazva gyökeret verhessenek. A jogászgyűlé
seken is elsőrangú tekintélykép szerepelt. A fúzió
kor 1875. ő is a szabadelvűpárt tagja lett, de 1877. 
a vámkérdés miatt kivált s 1878. belépett az ú. n. 
egyesült ellenzékbe, amelynek gróf Apponyi Albert 
mellett egyik vezére lett. A közigazgatási reform
javaslat tárgyalásakor 1886. azonban ellentétbe 
került pártjával s kilépett a pártkörből. Később, 

midőn reformterveinek megvalósítását csak a 
szabadelvűpárt által remélhette, elfogadta Tisza 
Kálmán meghívását és 1889 ápr. 4. mint igazság
ügyminiszter újra a szabadéivüpárt tagja lett s 
igazságügyminiszter maradt Tisza Kálmán vissza
lépése után a Szapáry- és a Wekerle-kabinetben 
is s még 1891. megkapta a v. b. t. tanácsosi mél
tóságot. Mint miniszter keresztülvitte a bírói és az 
ügyészi szervezet reformját, a kir. táblák és fő
ügyészségek decentralizációját; megindította, bár 
be nem fejezhette, a bűnvádi és polgári peres eljá
rás reformját s a polgári törvénykönyv kodifiká-
cióját; az egyházpolitikai törvényhozás terén az 
ő műve az állami házasságjogi törvény; de jelen
tékeny részt vett a többi egyházpolitikai javaslat 
előkészítésében is. A Wekerle-kabinet bukása 
után 1895. elején megvált tárcájától, de megvá
lasztották, majd 1896. ismét, a képviselőház elnö
kének. Az ezredéves ünnep alkalmából 1896 jún. 
8-án rendezett ünnepélyes felvonulás keretében a 
törvényhozás mindkét házának hódolatát ő tol
mácsolta a királyi pár előtt emlékezetes beszédé
ben, amely rendkívüli hatást tett; e jelenetet 
Benczúr Gyula festménye is megörökíti. 1898. 
őszén kitört a Bánffy-kormány ellen az obstruk-
ció; arra, hogy az ellenzéket a házszabályok meg
sértésével fékezze meg, miután a házszabályok 
alapján nem lehetett az obstrukciónak gátat vetni, 
nem vállalkozott, inkább lemondott a házelnök
ségről 1898 dec. 7. A szabadelvűpártból is kilépett, 
de Bánffy bukása után visszatért. 1901 aug. 1-én 
reggel halva találták budapesti lakásán. 1904-ben 
Tátrafüreden a Tarajkán, 1907. a bács-bodrog-
megyei Szilágyi községben emeltek neki emléket. 
Beszédeit Fayer Gyula és Vikár Béla rendezték 
sajtó alá: Sz. D. Beszédei (I—IV. köt., Budapest 
1906—13.). 

6. Sz. Ete, orvostanár, Sz. 5. testvéröccse, szül. 
Nagyváradon 1844., megh. Kolozsvárt 1894 ápr. 
16-án. 1873—74. Budapesten magántanár, 1875. 
a kolozsvári egyetemen a szemészet rendes tanára 
lett. A szemészetbe vágó értekezései magyar és 
német szaklapokban jelentek meg. 

7. Sz. Farkas (kövesdi), ref. lelkész, történet
író, szül. Csekelakán (Alsó-Fehér) 183 i okt. 20-ánr 
megh. Nagyenyeden 1910 szept. 6. A nagyenyedi 
ref. egyház közönsége 1867. rendes lelkészéül vá
lasztotta meg; 1894—95. és 1895—96. tanár volt 
u. o. a teológiai akadémián. Nagyobb irodalmi 
dolgozatai: A nagyenyedi ref. templom törté
nete (Közérdek 1887); Nagy-Enyed pusztulása 
1849-ben (korrajz, Nagy-Enyed 1891). Alsó-Fehér 
vármegye közönsége megbízásából megírta a vár
megye monográfiája részére a vármegye 1848— 
1849-iki történetét. 

8. Sz. Ferenc, tanügyi és egyházi író, szül. 
Somlyóújlakon (Kraszna) 1762 okt. 4., megh. 
1828 dec. 4. Négy évet töltött a leideni és göt-
tingeni egyetemen, hallgatta Heynót, a híres filoló
gust, 1794. kolozsvári lelkész, 1797. a történe
lem és klassz, irodalom tanára lett. Úttörő volt a 
történelemnek magyar nyelven való előadásában. 
182 l-ben tanszékét fia, Ferenc vette át, ő teológiai 
taDár lett. írt Deák grammatikát (Kolozsvár, 
1814); egyéb művei: Chrestomathialatina(1805); 
Livius enucleatus (1807); História universa polí-
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tica (1816). Kiadta Coluinella de re rustica c. mü-
vét(1820). Életrajza: Vasárnapi Újság 1871.29. sz. 
arcképpel. Új magyar Athenás 420.1. 

9. Sz. Ferenc, iskolai tanácsos és történetíró, 
Sz. 8. lia, szül. Kolozsváron 1797 ápr. 14., megh. 
Budapesten 1876 máj. 20. Mint kolozsvári ref. 
tanár írta első művét: A kolozsvári ev. ref. eklé
zsia történetei (1829); 1832-től fogva Klio címen 
történelmi zsebkönyvet adott ki. 1833-ban aM. Tud. 
Akadémia tagjául választotta. 1841-ben egy kon
zervatív irányú politikai lapot indított meg Múlt 
és jelen címmel a Hon és Külföld tudományos és 
szépirodalmi melléklettel együtt. 1843—44. szer
keszti a Magyar Gyermekbarát-ot Az ellenzéki 
szellem diadalra jutásával 1848. a márciusi na
pok után politikai nézetei miatt nemcsak szer
kesztői, de tanári állását is elvesztette. Az egy
házi főtanács ez utóbbi határozatát az erdélyi 
katonai kormányzó 1850 szept. 16. megsemmisí
tette ugyan, de Sz. nem tért vissza többé Kolozs
várra, liauem Pestre tette át lakását és itt adta 
ki Magyar János álnéven Erdély és az unió c. 
röpiratát. Az alkotmányos harc után 1849 nov. 15. 
dtehi'inger felszólítására megindította a Magyar 
Hírlapot, mely 1852. év végével megszűnt s 
ekkor a Budapesti Hirlap szerkesztését vette 
át s vezette 1856 végéig. 1857-ben mint a császári 
kormány feltétlen lüve, soproni kerületi iskolai 
tanácsos lett; 1862 jan. 28. nyugalmazták. Művei: 
Tudományos kutatás a vallásban (1864); Zilah 
történelméből (1870); A Hóra-világ Erdélyben 
(1871); Rajzok Erdély államéletéböl a XVIII. 
sz.-ban (1873); Ifj. báró Wesselényi Miklós 
(1875); Idősb báró Wesselényi Miklós; A ger-
manizálás történelméből a két magyar hazá
ban (1876). 

10. Sz. Géza, író ós hírlapíró, szül. Budapesten 
1875 dec. 29. Középiskolai tanulmányait Temes
várt, a jogot a budapesti egyetemen végezte, 
ngyanitt jogi és államtudományi doktorátust, 
utóbb ügyvédi oklevelet szerzett; már egye
temi hallgató korában belmunkatársa volt több 
napilapnak, szerkesztette A Polgár, majd a Poli
tikai Hetiszemle c. hetilapokat. 1903—19. helyett 
tes szerkesztője Az Újság c. napilapnak, 1905. 
pedig kiadta többekkel a Figyelő c. szépirodalmi 
és kritikai folyóiratot. Utóbb a Pesti Napló belső 
munkatársa és a Szivárvány c. szépirodalmi és kri
tikai folyóirat szerkesztője. Aegrotus néven sok 
száz szociológiai cikket írt s dolgozott német meg 
francia folyóiratokba is. Modern, nyugati szellemű 
író, verseiben, melyek közül többet németre is 
lefordítottak, megindítója a dekadens, érzéki 
iránynak, s első verskötetéért, Tristia (1896), az 
ügyészség pörbe is fogta. Későbbi verseiben egy 
pesszimista filozófia hirdetője lett. Ujabb müvei: 
Holt vizeken (versek, 1903); üziróka és Miróka 
(gyermekversek, 1907); Lepel nélkül («erkölcs-
rajz»-oknak nevezett karcolatok, 1910); Neked 
írtam (versek, 1911); Könyvek és emberek (iro
dalmi tanulmányok, 1912); Versek (1912); Ez 
Pest (szatírák, 1913); A háború mellől (karcola
tok, 1915); Fantasztikus szerelmek (elb., 1916); 
Menny, pokol, háború (1917); Az ördög nyája 
(elb., 1917); Vitustánc (elb., 1919); Nagy Napó
leon és kis barátnője (Betsy Balcombe emlék

iratai, 1920); Der junge Spiritist (pszichoana-
litikai tanulmány, 1923); Lenkei Henrikkel írt 
drámáját, Májusi fagy (1911) előadta a Nemzeti 
Színház. 

11. Sz. Gyula, kémikus, szül. Gyónón (Pest) 
1860 okt. 27., megh. Budapesten 1924 jan. 4. Ta
nulmányait a budapesti műegyetemen végezte. 
Előbb a magyaróvári gazdasági akadémia végy-
kísérleti állomásán mint asszisztens működött,, 
ezután a szesz- és vegyészeti iparban nyert alkal
mazást. 1888-ban a budapesti tud. egyetemen böl-
csészetdoktorrá avatták és 1890 óta a műegyete
men magán, majd rendk. tanár volt. A szaklapokba 
írt cikkein kívül önálló művei: Győr város vizei 
és vízvezetéke (1887); Adatok a diasztáz che~ 
miájához (1888); Az erjedés kézikönyve (1889); 
Untersuchung von ungarischen Maisgattungen 
(1892); A magyarországi melászhamu összetéte
léről (1893); Gognacvizsgálat és bírálat (1896); 
A szeszfözés üzemellenőrzése (német nyelven 
Betriebskontrolle der Spiritusfabrikation). 

12. Sz. István, költő ós történettudós, szül, 
Nagykállóban 1819 jan. 7., megh. Márainaros-
szigeten 1897 ápr. 12. Debreczenben tanult s már 
1840. mint teológus pályadíjat nyert a Kisfaludy-
Társaságnál Árpád c. költeményével; 1841-ben 
ugyanott egy elbeszélése (Csák és a királyleány). 
1843-ban az Akadémiánál Szókötéstan c. nyelvé
szeti munkája nyert jutalmat. 1842-ben a nagy
szalontai gimnázium tanára lett s pályájával, buz
dításával ösztönző hatása volt Arany Jánosra. 
1845—1896-ig a máramarosszigeti gimnáziumon 
működött. Irodalmi munkássága ez idő alatt mind
inkább történeti ós pedagógiai irányt vett, legneve
zetesebb müve e körből a három kiadást ért Ke
resztyén egyháztörténet (1860). Az Akadémia 
1846. megválasztotta tagjának. Tóth Andrástól 
készítettmellszobrát 1899. leplezték le Máramaros-
szigeten. 

13. Sz. Lajos (piskárosi), katonai szakíró és 
publicista, szül. a Berettyóújfalu melletti Kettős
pusztán 1882 jún. 14. A Ludovika-akadémia tiszt
képző tanfolyamának elvégzése után csapatszol
gálatát végezvén, mint főhadnagy jogi doktorá
tust tett. A felsőbb tisztitanfolyam elvégzése után 
a vezérkarhoz osztották be; 1911-ben cs. és kir.. 
kamarás lett. 1914 elején, miután nyugalomba 
lépett, megindította a Külügy-Hadügy c. politikai 
és katonai hetilapot, mint annak főszerkesztője. 
A háború kitörésekor ismét szolgálatra jelentke
zett, a hadvezetőség a háború tartamára a honvéd-
kerületi parancsnokság vezérkari főnökévé ne
vezte ki. 1916-ban Berettyóújfaluban orsz. kép
viselőnek választották. A proletárdiktatúra alatt 
fogságra vetették, mert a Károlyi-kormányt a had
sereg felbomlasztása miatt lapjában keményen tá
madta. A tiszántúli részeknek a román megszál
lástól való felszabadulása után 1920. előbb Bihar 
vm. főispán-kormánybiztosa lett, majd régi vá
lasztókerülete nemzetgyűlési képviselőnek válasz
totta. 1922-ben ugyancsak Berettyóújfaluban har
madszor is megválasztották. 

14. Sz. Lajosné, énekesnő, 1. Bárdossy, 1. 
15. Sz. Lilla, színművésznő, 1. Bulyovszky, 2. 
16. Sz. Márton (piskárosi), pedagógus, Sz.. 

Sámuel fia, szül. Debreczenben 1748 márc< 26-án,. 
Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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inegli. Deteken (Abaú j) 1790 nov. í-én. Iskoláit Deb
reczenben végezte. Azután külföldre ment s külö
nösen a baseli é3 güttingeni egyetemeken tanult 
<1767 ós 1771). Kedveit tárgyai a bölcsészet, ter
mészettan ós mennyiségtan voltak. Hazatérve 
1773. Sárospatakra kapott meghívást a természet
tan és mennyiségtan tanárául. Munkái: Gzirope-
dia, azaz Kszenofonnak Czirus király életéről 
és viselt dolgairól irott históriája (Nagy-Károly 
1784); Haller Albertnek a szentírásban levő 
igazságokról irott levelei (Pozsony 1785). 

17. Sz. Pál (szilágysomlói és horogszeghi), 
szülész, szül. Budán 1790 szept. 9., megh. Buda
pesten 1874 jún. 19. 1806-ban özvegy édes afiyja 
ellenkezése mellett is szinpadra lépett, 1811-ben 
huszárnak csapott föl s 1812. Napóleon ellen har
colt a lipcsei csatában. A háború után ismét foly
tatta a vándor-szinész életet, mig 1837-től a meg
nyílt pesti Nemzeti Színház tagja lett haláláig. 
Igen buzgólkodott a színészi nyugdíjintézet fölállí
tása körül s ő lett az intézet első nyugdíjasa 185 4. Je
les komikus volt, inkább epizódszerepeket játszott, 
-de minden alakjának egyéni szint adott. Főbb sze
lepei : Bartolo, Sáfár (Hűség próbája), Súgó (Kean) 
stb. Irodalmilag is működött, néhány darabot for
dított németből a színház számára s egy kötetet 
adott ki Beszélyek és firkák (Pest, 1854) címen. 
Emlékiratait leánya, Bulyovszkynó.adta ki (Egy 
agg színész életéből- Bpest, 1878). Eletét megírta 
Szigligeti (Magyar színészek életrajzai). 

18. Sz. Sámuel (piskárosi), ref. lelkész s püs
pök, szül. Debreczenben 1719 febr. 19., megh. 
Hegyköz-Kovácsiban 1785 júl. 8-án. A svájci és 
németalföldi egyetemeket látogatta, 1742-ben a 
hódmezővásárhelyi egyház hívta meg lelkészéül; 
de itt alig működött néhány hónapig, amikor a 
4ebreczeni főiskola tanáralett. 1759-ben Diószegre 
ment lelkésznek, pár év múlva pedig Szatmárra; 
1765. Debreczenbe hívták lelkészül, a kerület 
pedig megválasztotta püspökké; azonban 1772. 
szélhűdés érte, ami miatt hivatalos állásairól le
mondott s hegyközkovácsi (Bihar) birtokára vonult 
vissza. Főbb művei: Pictet Benedek theologiája 
(Dabreczen, 1759); A jól elrendelt mezei gazda
ságra oktató kézikönyv; Voltér úrnak Henriása 
magyar versekben (Pozsony, 1789). 

19. Sz. Sándor, történetíró, Sz. 9. fia, szül. Ko
lozsvárit 1827 aug. 30., megh. Budapesten 1899 
jan. 12. Jogot végezve, 1845. a kolozsvári törv. 
királyi táblán irnok, majd főkormányszéki fogal
mazó-gyakornok. A szabadságharc alatt Pestre 
jött 8 a Pesti Hírlap, Életképek munkatársa lett. 
1849 és 1850. itt jelentek meg A magyar forra
dalom napjai július elseje után; A magyar for
radalom fér fiai; Görgey és fegyverletétele (név
telenül) ; A magyar forradalom története; Toll
rajzok az 1848—49-iki magyar hadakból c. mü
vei, hírlapírói modorban. 1851-ben kecskeméti, 
1852-ben nagykőrösi ref. gimnáziumi tanárrá vá
lasztották. Itt írta 1845. Világtörténet című isko
lai tankönyvét, s Erdélyország története c. művét 
(18*06). 1867-ben Eötvös József báró miniszter a 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz tit
kárnak nevezte ki, s ezután több éven át ta-
Tiitotta a Ludovika-akadémiában a történetet. 
Pestre költözése után jelentek meg tőle: Bá

thory Gábor fejedelem története (1867); A Rá-
kócziak kora Erdélyben (1868); Rajzok és 
tanulmányok (18 ?5); 1. Rákóczi György és a 
diplomácia (1S78); Történeti rajzok (18S0), 
valamint Bethlen Gáborra ós a két Rákóczira vo
natkozó tömérdek okmánytár, Bethlen Gábor és 
a svéd diplomácia (1882) stb. 1875-ben a Magyar 
Tört. Társulat titkárául választatván, átvette a 
társulat Századok c. folyóiratának szerkesztését. 
1'878-ban megindította a Történelmi Tár, 18S5. 
pedig a Magyar Történeti Életrajzok című vál
lalatot, s ebben megírta Rákóczi Zsigmond, I. és 
Ií. Rákóczi György életrajzát. lS78-ban a magyar 
kir. tudomány-egyetemi könyvtár igazgatójává 
nevezték ki s haláláig az maradt. Nagy munkás
ságú, kiváló tollú író volt, aki remekül értett 
nagy történeti vállalatok alapításához ós vezeté
séhez. Így kiadta az Erdélyi országgyűlési emlé
keket 1541-től 1699-ig 21 kötetben ós A magyar 
nemzet története c. nagy képes munkát 10 kötet
ben. Einlékbeszédet felette a M. Tud. Akadémiá
ban Fraknái Vilmos tartott (megjelent 1902-ben). 

20. Sz. Virgil (székelyföldvári), politikus és 
publicista, szül. Ecskán 1824 nov. 28., megh. 
Budapesten 1892 dec. 30. Rósztvett a szabadság
harcban mint nemzetőrszázados; ezután ügyvédi 
gyakorlatot folytatott, szerkesztette a Törvény
kezési Lapok-aX s 1859. nagy népszerűséget 
szerzett Táncsics Mihály megvédelmezésóvel az 
ellene indított politikai perben. A provizórium 
alatt az emigrációval való összeköttetéssel vá
dolták, kétszer is súlyos fogházbüntetést szen
vedett, majd 1867. Parisba ment s innen a Ma
gyar Újság hasábjain élénk publicisztikai mun
kásságot fejtett ki a szélsőbal oldalán. 1869-ben 
szélsőbali programmal képviselővé választották, 
utóbb azonban a kormánypárthoz csatlakozott s a 
delegációnak is tagja lett. Legkiválóbb történeti 
műve: Észak-Amerika és a Pyrenaei-félsziget 
története (Pest 1851). -

Szilágyi és Hajmási, históriás ének 1571-böl; 
ismeretlen szerző jót Szendrei névtelen néven em
legeti az irodalomtörténet. A később Vörösmarty
tól, Gyulaitól és Jakab Ödöntől is feldolgozott 
monda két török rabságba esett magyar ifjúnak a 
török császár leányától elősegített szökését be
széli el s előadás (érzések festése) ós verselés te
kintetében a XVI. sz.-ban a legjobbak közé tarto
zik. A monda, melynek mind a három szereplő
jéről tud a történet, ismeretlen eredetű, de mivel 
a Székelyföldön s a moldvai cigányoknál mint 
népballada mai napig él, valószínűleg magyar 
eredetű s egyike legszebb magyar mondáinknak. 
V. ö. Thury József dolgozatát az Irodalomtört. 
Közi. 1893. 

Szilágyillósíalva (Básesti), kisk. Szilágy vm. 
szilágycsehi j.-ban, uoio) 1159 román és magyar 
lak. (Tr. R.) 

Szilágyi Tönkő Márton, ref. püspök, szül. Bor
zason (Szilágyság) 1642., megh. Debreczenben 
1703 jan. 3. Tanulmányait Debreczenben, majd az 
utrechti, f ranekeri és leideni egyetemeken végezte. 
Hazatérve, 1670. debreczeni tanár lett. Coecejus 
híve volt. Nagy tekintélyre tett szert a házassági 
bíráskodás terén; 1699. püspökké választották. 
Munkái: De adoptione (Utrecht 1667); De corpore 
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in universum speotato (Leiden 1669); Philosophia 
adplicafci (Heidelberga 1678); Biga pastoralis seu 
ars orandi et concionandi (Debreczen 1684); Triga 
divortialis . . . accessit appendix de sponsalibus 
(Sylvanus latinosított név alatt, u. o. 1690). 

Szilágykirva (Chilioara), kisk. Szilágy vm. 
zilahi j.-ban, (i9io) 751 román és magyar lak. 
(TT. R.) 

Szilágykorond (Coruná), kisk. Szilágy vm. 
•szilágycsehi j.-ban, (1910) 483 román és magyar 
lak. (Tr. R.) 

Szilágy kövesd (Chiesd), kisk. Szilágy vm. 
zilahi j.-ban, (1910) 1494 román és magyar lak. 
•(Tr. R.) 

Szilágylompért (Lompirt), kisk. Szilágy vm. 
•szilágysomlyói j.-ban, (1910) 777 magyar és román 
lak. (Tr. R.) 

Szilágynádasd(7fa<i^tfo-omaM,),ki8k. Szilágy 
vm. szilágycsehi j.-ban, (wio) 660 román lak. 
<Tr. R.) 

Szilágynagyfalu (Na§falau), kisk. Szilágy 
vm. szilágysomlyói j.-ban, (i9io) 2507 magyar és 
román lak. (Tr. R.) 

S^jlágynyires (Oiuta), kisk. Szilágy vm. szi
lagyesehi j.-ban, (1910) 410 román lak. (Tr. R.) 

Szilágypanit (Panic), kisk. Szilágy vm. zilahi 
j.-ban, d9io) 482 magyar és román lak. (Tr. R.) 

Szilágypaptelek (Poptelec), kisk. Szilágy vm. 
zsibói j.-ban, (íwo) 943 román lak. (Tr. R.) 

Szilágypór (Pir), nagyk. Szilágy vm. tasnádi 
j.-ban, (i9io) 2194 magyar és román lak. (Tr. R.) 

Szilágyperecsen (Perecéin), kisk. Szilágy vm. 
szilásysomlyói j.-ban, (wio) 2531 magyar és ro
mán lak. (Tr. R.) 

Szilágyróna (Róna), kisk. Szilágy vm. zsibói 
j.-ban, (i9io) 421 román és magyar lak. (Tr. R.) 

Szilágyság, 1. Szilágy (vármegye története). 
Szilágysámson (Samsud), kisk. Szilágy vm. 

ailalii j.-ban, (1910) 1313 magyar lak. (Tr. R.) 
Szilágysolymos (Solmus), kisk. Szilágy vm. 

zsibói j.-ban, (1910) 983 román és magyar lak. 
<Tr. R.) 

Szilágysomlyó (Simleul-Silvaniei), rendezett 
tanácsú város Szilágy vm.-ben, a Kraszna-folyó 
mellett, (1910) 6885 lakossal (közte 6030 magyar, 
759 román, hitfelekezet szerint 2240 r. kai , 1285 
gör. kat., 1880 ev. ref., 1440 izraelita). A járási 
szolgabírói hivatal székhelye volt. Van földmíves
iskolája, 3 hitelintézete, hengermalma, villamos 
telepe, több gyára. (Minorita főgimnáziumát leg
újabban a román kormány megszüntette.) Régi 
várát Báthory Zsigmond építtette 1597.; II. Rá
kóczy Györgyné Gyerőfí Györgynek adta s ettől 
Bánfl Dénes vette meg. 1703-ban Rákóczi ezredese 
•elűzte innen Kloeksberg német tábornokot. A vá
rat a Bánfiaktól 1893-ban a város vette meg. A 
késő csúcsíves plébániatemplomot Báthory István 
"vajda 1532. építtette. A község feletti Magura-
hegyen (569 m.) 1797 aug. 3. igen gazdag, a római 
korból származó aranyleletet találtak, melyet a 
hécsi császári múzeumba vittek; 1889. más, a 
III. sz.-ból valamelyik gót fejedelem kincstárából 
származó aranyleletre bukkantak (flbulák és csé
szék színaranyból), mely a Nemzeti Múzeumba 
került. Sz. 1876-ig Kraszna vármegye székhelye 
volt. (Tr. R.) 

Szilágysomlyói aranylelet, 1. Sziláqysomlyó. 
és Aranyleletek. 

Szilágyszeg (Salafag), kisk. Szilágy vm. szi
lágycsehi j.-ban, (i9io) 456 román és magyar lak. 
(Tr. R.) 

Szilágyszentkirály (Sáncraiul Silvaniei), kis
község Szilágy vm. zilahi j.-ban, (1910) 240 magyar 
lak. (Tr. R.) 

Szilágysziget (Sighetul-Silvaniei), kisk. Szi
lágy vm. zilahi j.-ban, (1910) 554 román és magyar 
lak. (Tr. R.) 

Szilágytő (Sálatiu), kisk. Szolnok-Doboka vm. 
szamosújvári j.-ban, (1910) 280 román lak. (Tr. R.) 

Szilágyújlak (Vileacul Hodolului), kisk. Szi
lágy vm. szilágycsehi j.-ban, (1910) 804 román és 
magyar lak. (Tr. R.) 

Szilágyzovány (Zaan), kisk. Szilágy vm. szi
lágysomlyói j.-ban, (1910) 1135 magyar lak. (Tr. R.) 

Sziláhdár, perzsa eredetű török szó, jelenti a 
szultán fegyverhordozóját, a szultán fegyverei
nek őrét, aki a szultán kivonulása alkalmából 
annak jobbjánál tartózkodik. Szilihdámak ne
vezték még a zsoldos lovasok egy részét is, kik 
a szilihdár agaszi parancsnoksága alatt állottak, 
az ő kötelességük volt háborúk, harcok alkalmá
ból a szultán előtt az utakat rendben tartani. 

Szilaj marha, így nevezik azt a marhát, mely 
sohasem volt bekötve s télen sem kerül istállóba, 
ezért vad természetű. Ilyen nálunk többnyire a 
gulyabeli marha, miért is az ilyen gulyát még 
vad gulyának is nevezik. 

Szilaj ménes, 1. Ménes. 
Szilánok (silánok), 1. Szilícium. 
Szilárd Gyula, gazdasági szakíró, szül. Csenke 

pusztán (Esztergom vm.) 1869 aug. 13. Gazdasági 
tanulmányai végeztével Csákváron gazdatiszt és 
a gr. Esterházy Miklós Móric alapította földmíves
iskola vezető-tanára lett. Önálló művei: A cukor
répa termesztése (Magyaróvár 1891); Szőllö-
művelés és borgazdaság (3. kiad., Budapest 1908); 
Szöllö és pince (1908); Vezérfonal felnőttek 
mezőgazdasági oktatásához (1912); Gazdaság
tan tanítóképzők számára (1913, 2 köt.); Takar-
mánytan (1914); Méhészet (2. kiad., 1915); Mező
gazdaságtan (4. kiad., 1915). 

Szilárd parfümök, 1. Illatos szerek. 
Szilárdság, valamely szilárd test azon ellen

állása, melyet a reá ható erőknek, anyagi részecs
kéi szétválasztását célzó hatásával szemben ki
fejt. A szilárd testre működő erők alakváltozást 
okoznak, mint megnyúlást, összenyomódást, meg-
hajlást stb., mely lehet eltűnő vagy maradó asze
rint, amint az erők megszűnte után a test teljesen 
visszanyeri eredeti alakját, vagy pedig megválto
zott alakot mutat. Azt a határt, ameddig az alak
változások eltűnnek, az anyag rugalmassági ha
tárának nevezzük. Azon testeket, melyek ezen tu
lajdonsággal birnak, rugalmas testeknek hívjuk. 

Akárhányszor vesszük is igénybe a testet a ru
galmassági határig, az eredeti alakját mindig visz-
szanyeri. Ha azonban az erők hatását a rugal
massági határon túl folyton fokozzuk, akkor a 
testen kezdetben okozott eltűnő vagy rugalmas 
alakváltozások maradókká válnak, folyton na
gyobbodnak, míg végül a test ellenállása eléri 
legnagyobb fokát, anyagi részecskéi közt megsví-
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nik az összeköttetés és elszakad, összemorzsolö-
dik vagy eltörik. A test legnagyobb ellenállásának 
nagysága függ a méreteitől, miért is a kereszt
metszet egységére eső értékét szokás a Sz. mér
tékéül tekinteni. A ható erők különböző jellege 
szerint a szilárd test velük szemben különböző 
módon fejt ki ellenállást, s e szerint a Sz. több
féle faját különböztethetjük meg, melyek a kö
vetkezők : 

1. A szakító vagy húzó Sz. Ha fölfüggesztett 
vasdrótot alsó végén súllyal megterhelünk, a 
drót megnyúlik és húzó feszültségek keletkez
nek benne. A terhelő súlyt mindig növelve, a drót 
annyira nyúlik, míg végre elszakad. A terhelő 
súly azon értékét, melynél a drót elszakadt, el
osztva a drót keresztmetszetének területével, nyer
jük a drót anyagának szakító v. húzó Sz.-át. így 
pl. a folyasztott vas szakítási Sz.-a cm3-ként 
3600—4500 kg., a fenyőfáé 500—1000 kg., ellen
ben a kő v. a beton szakító Sz.-a igen csekély. 

2. A nyomó Sz. Helyezzünk szilárd talapzatra 
a vizsgálandó testből készült kockát és felső lap
jára gyakoroljunk nyomást. A kocka magassága 
csökkenni fog, összenyomódik, nyomó feszültsé
gek lépnek föl benne és a terhelő erőt mindig 
fokozva, végül a kockát összetörhetjük. A törő 
erő osztva a kocka nyomott lapjának területével 
adja a nyomó Sz. értékét. A vasfajok közül igen 
nagy az öntött vas nyomó Sz.-a, mely cm'-ként 
6000—8000 kg.; a fenyőfáé 700—800 kg.; a kő 
nyomó Sz.-a igen különböző, ígv a bazalté cm2-
ként 1000—3500 kg., a mészkőé 600—1500 kg. 

3. A nyíró Sz. Ha egyik végén falba befogott 
vízszintes fapálcát közvetlen a fal mentén alkal
mazott kés segítségével függőlegesen elvágom, a 
faanyag ezen erőhatásnak nyíró Sz.-a folytán állott 
ellen. Azon erő nagysága, mellyel sikerült a fa-
pálcát elnyírni, osztva a pálca keresztmetszetének 
területével, adja a fa anyagának nyíró Sz.-át. 

4. A hajlító Sz. Ez már összetett Sz., amennyi
ben a három előbbi Sz.-ot magában foglalja. Ha 
két falra ráfektetek fa- vagy vasgerendát és meg
terhelem, a gerenda meghajlik olyformán, hogy 
a felső része megrövidül, tehát összenyomódik, 
az alsó része pedig meghosszabbodik, vagyis meg
nyúlik. A gerenda felső részében tehát nyomó 
feszültségek, az alsó részében pedig húzó feszült
ségek keletkeznek. Ezenkívül pedig a nyíró erők 
(1. o.) következtében nyíró feszültségek is támad
nak. Hajlított tartót ezért csak oly anyagból lehet 
készíteni, melynek megfelelő nagy húzó, nyomó 
és nyíró Sz.-a van. Ilyen anyag a fa és a vas. 
Ellenben a kő és beton ily célra nem alkalmasak, 
mert nincs számításba vehető húzó Sz.-uk. 

5. A csavaró Sz. Szintén összetett Sz. Ha kör-
keresztmetszetű faradat a két végén ellentétes 
irányban elcsavarunk, az eredetileg egyenes alko
tók görbe vonalakká nyúlnak, a rúd tengelye pe
dig megrövidül, összenyomódik és természetsze
rűleg elcsúszások, tehát nyírások keletkeznek, 
vagyis csavarás esetében az anyag húzó, nyomó 
és nyíró Sz.-a révén fejt ki ellenállást. 

6. A kihajlás elleni Sz. Ez a nyomó Sz. kü
lönleges esetének tekinthető, amikor is nem kocka 
.•lakú, hanem hosszú rúd alakú testet nyomunk 
<>ssze. Az anyag egyenetlensége és a terhelő erő

nek nem teljesen egyenletes megoszlása folytan 
a rúd egyik oldalon jobban összenyomódik, mint 
az ellentétes oldalon s ezért meghajlik, hasonlóan 
a hajlított tartóhoz. Mennél hosszabb a rúd a vas
tagságához képest, mentől karcsúbb, annál kisebb 
erőnél törik össze, annál kisebb a Sz.-a a kihaj
lás ellen. 

A Sz. eddig fölsorolt főbb esetein kívül, azok
nak különböző kombinációi fordulhatnak elő. 

Ha valamely anyagból tartót vagy gépet készí
tünk, annak méreteit úgy kell megállapítani, hogy 
a bennük keletkező legnagyobb feszültségek egy 
megadott határt túl ne lépjenek, melyet az anyag 
Sz.-ának bizonyos hányadrésze szab meg. Vagyis 
a legnagyobb feszültségek az anyag Sz.-ának bi
zonyos m-ed részénél kisebbek legyenek avégből, 
hogy az anyag tönkremenésével szemben legyen 
m-szeres biztosság. Az anyag Sz.-ának ezen szem
pontból megállapított m-ed részét nevezzük az 
anyag megengedett igénybevételének, az m szám
érték pedig a'biztosság fokát jelenti. A megenge
dett igénybevételnek természetesen kisebbnek kell 
lennie az anyag rugalmassági határánál, ha biz
tosítani akarjuk, hogy a szerkezet végtelen sok
szor ismétlődő megterhelése esetén se szenvedjen 
káros maradó alakváltozást. A folyasztott vasban 
tartószerkezetek esetében a húzásra megengedett 
igénybevétel átlagban cm'-ként 1200kg.-ra ve
hető, vagyis a cm'-ként 3600—4500 kg. szakító 
Sz.-gal szemben van 3—3-4-szeres biztosság. 
Különböző építőanyagoknál a megkívánt biztos
ság a töréssel szemben különböző. így faépítmé
nyeknél 8—10-szeres, kőépitményeknél pedig 
20-szoros és még nagyobb biztossággal kell számí
tani, úgy, hogy fánál a megengedett igénybevétel 
húzásra és nyomásra emuként 80—100 kg., kőnél 
nyomásra cm'-ként 25—60 kg. 

Szilárdságtan, az erőmíitan ama része, mely 
az anyag szilárdságával foglalkozik. A Sz. tanítja, 
hogy mi módon határozhatjuk meg a géprészek 
méreteit, hogy azok a rájuk ható erőket elbírják. 

Szilas (Silas), kisk. Komárom vm. csallóközi 
j.-ban, (i9io) 268 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szilasbalhás, nagyk. Veszprém vm. enyingi 
j.-bau, (1910) 4535 magyar lak. 

Szilás cetek (állat), 1. Cetek. 
Szilasi Móric, nyelvész, egyetemi tanár, szül. 

Szilasbalháson (Veszprém) 1854 okt. 20., megh. 
Kolozsvárott 1905 máj. 15. A budapesti VII. ker. 
állami gimnáziumban, az Eötvös József-kollégium
ban működött, 1903. a kolozsvári egyetemen a ma
gyar nyelvészet tanára lett. Ugyanezen évben a M. 
Tud. Akadémia lev. tagjává választotta. Össze
hasonlító nyelvészetünknek becses segédeszköze-
két nyújtott vogul szójegyzékében és cseremisz 
szótárában 8 egyéb nyelvhasonlító dolgozataiban, 
melyek a Nyelvtudományi Közleményekben jelen
tek meg. A finn nép és hazája címen igen jó ké
pet rajzolt a finnek művelődési állapotairól (a 
Budapesti Szemlében és különnyomatban). L. még 
Adalékok a finn-ugor palatális hangok történe
téhez (Akadémiai értekezés 1904). Mint pedagó
gus a gyakorló gimnázium módszerét alkalmazta 
iskolai könyveiben. 

Szil&ssy, 1. Aladár (szilasi és pilisi), szül. 
Budán 1847 jan. 30. Elóbb ügyvéd volt, 1886. köz-
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igazgatási biró lett, 1905. tanácselnök, 1909. a 
bíróság másodelnöke, 1914. nyugalomba vonult 
s a b. t. tanácsosi méltóságot nyerte. Több hírlapi 
cikket és röpiratot írt, nagy tevékenységet fejtett 
ki a ref. társadalmi munkák érdekében is. 

2. Sz. Géza (szilasi és pilisi), festő, szül. 1821 
júl. 29., megb. Firenzében 1859 júl. 22. Eleinte 
jogász volt, aztán Olaszországba ment, ahol Markó 
Károlynak volt tanítványa, akinek stílusát híven 
követte. Mestere egyik képe nyomán festette 1857. 
Dryope és Apolló c. képét (Szépmüv. Múzeum). 
Halála évében a pesti mütárlaton ki volt állítva 
Ganyméd szöktetése c. festménye. 

3. Sz. Gyula (szilasi és pilisi), diplomata, szül. 
1870. Eleinte Nógrád vm. szolgálatában állt, 1893. 
a külügyminisztériumba került mint fogalmazó, 
majd követségi attasé lett Bukarestban, később 
követségi tanácsos Tokióban és Szentpétervárt. 
1912-bon szolgálattételre a külügyminisztériumba 
osztották be, 1913. pedig rendkívüli követ és meg
hatalmazott miniszter lett Athénban. 1916 február
jában az entente kényszerítése alatt elhagyta állo
mását és hazatért. 1918 máj. 1. magyar bárói mél
tóságot nyert. j 

4. Sz. János, lőcsei ötvös, az 1702—1738 kö- | 
zött Kassán dolgozó Sz. György ötvös fia, szül. 
Kassán 1708 körül, megh. Lőcsén 1782 máj. 6. 
1729-ben Lőcsén már mint mester áll a céhbe, 
később haláláig céhmester volt. Műhelyéből ren
geteg rokokó stílű oltárkereszt, kehely, ciborium 
és űrmutató került ki, amelyeket, mint ő nevezte 
el, tűzben pikturált képekkel vagyis vörösréz
lapocskákra festett alakos zomaneíestményekkel 
és virágokkal díszített. Eddig száznál több műve 
ismeretes. Leghíresebb a kassai dóm úrmutatója 
1770, a lőcsei s kisszebeni templomokban őrzött 
müvei. V. ö. Divald Kornél, Szepes vármegye 
művészeti emlékei (Budapest 1905, 81. s k. 1.). 

5. Sz. József (szilasi és pilisi), koronaőr, szül. 
Losoncz-Tugáron 1755 inára 8., megh. 1837 júl. 2. 
Hivatalos pályáját Nógrád vármegyében kezdte 
meg. 1819-ben a hétszemélyes táblához, 1824. Zem
plén s 1828. Torna vármegyék főispánjának nevez
ték ki, a Szt.-István-rendet s a belső titkos tanácsosi 
méltóságot nyerte s az 1832—36-iki országgyűlé
sen koronaőrré is választatván, országbáróságra 
emelkedett. 1810-től kezdve a dunántúli ev. ref. 
ogvházkerület főgondnoka volt. V. ö. Erdélyi 
Hiradó (1836, II. 20. sz.); Hazai s Külföldi Tudó
sítások (1836, II. 2., 18. sz.); Eegélő (1836,54. sz.) 

6. Sz. Zoltán (szentiváni), gazdasági író, szül. 
Léván, 1864 máj. 9. A magyaróvári gazd. akadé
mián végezvén tanulmányait, rövid ideig gazdál
kodással foglalkozott; 1885—92. a magyaróvári 
gazd. akadémián tanársegéd, majd segédtanár volt; 
1892. az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
vezető titkárának, 1920. igazgatójának válasz
totta. 1894—1910-ig a Köztelek hivatalos gazd. 
lap szerkesztője; 1905-től több cikluson át egészen 
az összeomlásig orsz. képviselő is volt. 1905 óta 
az Orsz. Méhészeti Egyesület elnöke. Számos cikke 
jelent meg mezőgazdasági szaklapokban és folyó
iratokban. Önállóan megjelent művei: A fűféle 
takarmánynövények termesztése (1893); Ameri
kai mezőgazdaság (1895); Szántóföldi takar- j 
mánynövények termesztése (Grabner Emillel, 2. 
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1909). Szerkesztette Bezerédj Adorjánnal, mint 
társszerkesztővel a Gazdasági Lexikont (1905, 
2 köt., 2. kiad. 1910); 1895 óta a Köztelek Zseb
naptárt, 1900 óta a Szövetkezeti és gazdasági 
évkönyvet, 1913 óta az Országos méhészeti zseb
naptárt. 

Szilasy János, filozófiai és pedagógiai író, kano
nok, szül. Bögötén (Vas) 1795 jan. 7., megh. 1859 
nov. 4. Pappá szentelték 1818. 1819-ben tanul
mányi felügyelő, majd tanár lett a szombathelyi 
püspüki szemináriumban. 1830-ban a M. Tud. Aka
démia tagjául választotta. 1835-ben Pestre hívták 
egyetemi tanárnak. 1851-ben nagyváradi kano
nok lett. 1827-ben adta ki kétkötetes nagy mun
káját : A nevelés tudományát (Buda); 1840. a 
Lelkipásztorságot, melyet a pesti teológiai kar 
megkoszorúzott. Az Akadémia filozófiai műszó-
tárának kidolgozásában sokat fáradozott; a Ee-
ligio és Nevelés katolikus egyházi folyóiratban 
magyar, a Fasciculi Ecclesiasticiban pedig latin 
értekezései jelentek meg. Utolsó munkája: Filo
zófiai tanulmányok (Pest 1856, Toldy Ferenc által 
írt életrajzával). 

Szilbács (Silbas), nagyk. Bács-Bodrog vm. 
palánkai j.-ban, (1910) 3401 szerb ós szlovák lak. 
(Tr. SzHSz.) 

Szilberek (Backi Brestovac), nagyk. Bács-
Bodrog vm. hódsági j.-ban, (1910) 5425 német, 
szerb és magyar lak. (Tr. SzHSz.) 

Szilé, káza Szivász török vilajetben (1800 kma, 
60,000 lak.), hasonnevű fővárossal (20,000 1.). 

Szilén, 1. Silenos. 
Sziléue (növ.), 1. Silene. 
Szilének, 1. Silenos. 
Szilézia (Schlesien), egykori hercegség, amely 

politikailag 1919-ig Osztrák- és Porosz-Sz.-ia. 
volt fölosztva. A st.-germaini és versaillesi béke 
értelmében Porosz-Sziléziónak DK.-i része Len
gyelországhoz, egyik kerülete Cseh-Szlovákiához, 
Osztrák-Szilézia pedig a tescheni kerület kivéte
lével, amely Lengyelországnak jutott, szintén 
Cseh-Szlovákiához került. 

I. Osztrák-Sz., tartomány, összes területe volt 
5147 km3, két különböző nagyságú területből 
állt, amelyeket egymástól morva terület választ 
el. A Ny.-i nagyobb a Szudéták, a K.-i kisebb a 
Kárpátok hegyrendszeréhez tartozik. A Szudeták-
ból Sz.-ba benyúlnak a Glatzi-hegyvidék és a 
Morva-lejtők ágai. Az előbbi a Löwenkuppéban 
(1035 m.) és a Rösselbergben (844 m.) kulminál ; 
ez utóbbiban a morva határon van az Altvater, 
Köpernikschein és Hockschar. A Sz.-i Kárpátok 
a Beszkidek ágai. Legmagasabb csúcsuk a Lissa-
Hora (1320 m.). A legfontosabb hágók a Sporn-
hauer-hágó a Glatzi-hegyekben és a Jablonkai a 
Kárpátokban. A hercegség É.-i része dombos vi
dék. Összes folyóvizei a Keleti-tenger vidékéhez 
tartoznak. A Morvaországból jövő Odera fölveszi 
balról az Oppát. A Visztula Sz. földjén ered és a 
Bialával erősbül. Az éghajlat hideg és zord. A 
hercegség földjéből 254,106 ha. szántó, 6695 ha. 
kert, 61,087 ha. rét és legelő, 175,875 ha. erdő, a 
többi terméketlen terület, f őtermékei a burgonya, 
a rozs, azután a zab és len. A háziállatok száma 
1910-ben 31,769 ló, 196,526 szarvasmarha. A bá
nyászat ágai: a szén (Ostrau, Hruschau, Pf ckos, 
tg, S alatt keresendil 39* 
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Oiiau stb.), kevés vasérc- (Ustron és Ludwigsthal) 
és gipszbányászat. 

A lakosok száma 1827. még csak 396,925 volt, 
1910. pedig 756,949 (369,998 férfi és 386,951 nő), 
vallás szerint a következőképen oszlott meg: 
639,731 (84-5°/o) r. kat., 102,758 (13-6°/o) ágostai 
hitvallású és 13,442 (l-8°/o) izraelita; nemzetiség 
szerint volt: 325,523 német, 235,224 lengyel, 
180,348 cseh, morva, szlovák, a többi egyéb nem
zetiségű. A lakosság '/s-a mezőgazda, ugyan
annyi iparos ós kereskedő, a többi egyéb foglal
kozású. A szénbőség az ipart nagyon előmozdítja. 
Legvirágzóbb a vas-, posztó- ós vászonipar. Répa
cukrot 7 gyárban, szeszt 107, sört 26 gyárban 
állítanak elő; van kémiai és kőedónyipara is. A 
kereskedés élénk; különösen a tranzitóforgalom. 
Vasútjainak hossza 685 km. Szókhelye Troppau 
volt. A st.-germaini béke következtében 4104 km3 

Cseh-Szlovákországó, 1013 km3 (Teschen) Len
gyelországé lett. 

A felsőbb igazságügyi hatóság 1919-ig a brlinni 
főtörvényszók; első folyamodása bíróságok a 
troppaui és tescheni törvényszék, 2 városi ós 25 
vidéki járásbíróság. Az oktatásügy szolgálatában 
állott 11 gimnázium, 4 reáliskola, 5 tanító- és 3 
tanítónőképző, 3 alsófokú kereskedelmi iskola, 
8 felsőbb és 57 alsóbb fokú ipariskola, 1 közép-
és 6 alsó mezőgazdasági iskola, HöO német, 135 
cseh, 154 lengyel, 33 többnyelvű népiskola ós 
40 polgári iskola. 

Irodalom. Péter, Heimatskunde des Herzogtums Schlesien, 
Teschen 1880; Bilecki, Das Herzogtum Scülesien geogra-
phisch und volkswirtschaítlich dargestellt, Troppau 1Í)Ü7 ; 
Berthold, Schlesien, Landesvertretung und Landesaaushalt 
ü.-ott 1909. 

II. Porosz-Sz., a porosz királyság egyik tarto
mánya, Brandenburg, Posen.Orosz-Lengyelország, 
Osztrák-Sz., Morva-, Cseh- és Szászország közt, 
40,335 kma területtel. Az Odera völgye egy ma
gasabb és egy alacsonyabban fekvő részre osztja. 
Amaz a cseh határon elhúzódó Szudetákra tá
maszkodik, amelyeknek részei az Iser-, a Lausitz 
és az Óriás-hegység. Ez Utóbbinak legmagasabb 
csúcsához a Schneekoppéhoz csatlakozik a Sz. 
területén elvonuló Eulen- és a DK.-nek, a határon 
elhúzódó Adler-hegység, melyet a Nagy-Schnee-
bergben kulmináló Glatzi-hegység a tulajdon-
képeni Szudetákkal köt össze. Ez utóbbiakból 
ágazik ki Sz.-ba Görlitznél a Königshain, Bunzlau 
és Liegnitz közt a Grödlitzbergben (407 m.) vég
ződő Katzbach-lánc, Sohweidnitztől K.-re a Zob-
tenberg (718 m.) és az Altvaterből az BNy.-nak 
vonuló Reichenstein. Az Odera jobb partján a 
hegyek alacsonyabbak ; itt van az Odera és JVIala-
pane közt a körülbelül 300 m. magasságú Ober-
schlesisches Steinkohlengebirge, amely a 430 
m. magas Sankt-Annabergben kulminál. A Mala-
pane jobb partján vonul el a Sz.-i Jura; ennek 
ENy.-i folytatása az Odera és Bartsch között a 
Katzengebirge (Weinberg 310 m.). A tartomány 
legnagyobb része az Odera, kisebb része az Élbe 
és Visztula vízkörnyékéhez tartozik. Az egyedüli 
hajózható csatorna a Klodnitz-csatorna. Nagyobb 
tava Posen határán a Schlawersee. 16 ásvány
vízforrása közül a leghasználtabb a Warm-
ós Salzbrunn. Az éghajlat a magasabb helye
ken zord, az alacsonyabbakon enyhébb. Az egész 

területből esik a szántóföldekre és kertekre 
2.225,400, rétekre 354,200, legelőkre 52,000, 
erdőkre 1.166,200 ha., míg a többi terméketlen ; 
kb. egyharmada nagybirtok. Legtermékenyebb 
részei az Odera völgye, a hirschbergi és landes-
huti völgyek és Glatz grófság. Az állattenyésztés 
virágzó. A szén- ós ércbányászat nagyon jelenté
keny ; a felső-Sz.-i szóntelep egész Nemetország
ban a leggazdagabb. Vasércet szintén nagy meny-
nylségben bányásznak Tarnowitz és Beuthen járá
sokban ; Tarnowitz körül vannak a legjelentéke
nyebb cinktelepek, óloinórcbányák is. Waldenburg 
környékén rezet is bányásznak. Egyéb ásvány
országi termékek hegyi kristály, szerpentin, ame
tiszt, topáz, különböző hasznos kövek (márvány, 
homokkő stb.). A lakosok száma 1910-ben volt 
5.22ö,9ö2. Vallás szerint 2-96 millió r. kat., 2-2 
millió protestáns, a többi zsidó (44,985) és egyéb 
vallású. Anyanyelvre nézve a túlnyomó többség 
német s kb. l/6 része lengyel, cseh, vend stb. Az 
egyes iparágakat tekintve legvirágzóbb a fém- és 
gépipar, főképen Boroszló, Liegnitz, Grünberg, 
Görlitz, Sprottau, Glogau, Schweidnitz (nagy 
óraipar), Oppeln és Ratibor járásokban. Nagyon 
jelentékeny a szövőipar, a lenfonás és szövés a 
legnagyobb az egész birodalomban. Jelentékeny 
a bőr- ós a papirosipar is. A faipar leginkább a 
hegységek alsó részeiben virágzik. Számosak a 
malmok, cukor- (79 gyár), keményítő-, szesz-, 
sörgyárak (472), kevesebb a likőr-, pezsgő- és 
dohánygyár. A legjelentékenyebb ipari ós keres
kedelmi középpont: Boroszló; fő kereskedelmi 
cikkek: szén, vas, acél, cink, üveg-, agyagáruk, 
gyapjú, vászon, posztó, pamutáruk, bór- és bőr
áruk, szesz, fa, gabona stb. Az oktatásügyi inté
zetek közül a legkiválóbb a boroszlói egyetem, 
rajta kívül van 76 középiskola Üúk és 54 leányok 
számára, 4889 nyilvános és 19 magán népiskola, 
továbbá számos szak- ós egyéb iskola. 

A versaillesi béke értelmeben Felső-Sz. D.-i és 
DK.-i részéből át kellett engedni 

Lengyelországnak 3215 km1 

Cseh-Szlovákiának 793 a 
Összesen 4008 km> 

területet; Poroszországnak maradt 36,327 km2 

(1920) 4.292,465 lak. A Lengyelországnak átenge
dett területet az entente legfőbb tanácsa a meg
előző népszavazás alapján állapította meg 1921 
októberben. 

Irodalom. Adamy, Schlesien, dargestellt nach seinen 
physik., topogr. und stat. Verhaltnissen, 1885; Partscli, 
Schlesien, Bresiau 1907, 1911; Cleinens, Bchlesiens Bau 
und Bild, Beriin 1907; Fox, Lanieskunde von 8., Bresiau 
1909; Gábler, Das oberschlesische Steinkohlenbecken, 
Kattowitz 1909; Fechner, Wirtschaitsgeschiclite der 
preussischen Provinz 8., Berlin 1907. 

Története. A germánok elvándorlása után a 
VI. sz.-ban Kr. u. szláv törzsek szállották meg 
az Odera mindkét partját s valószínűleg ennek 
egyik mellékfolyója, Sleza (ma Lohe) utón nevez
ték el az egész vidéket Sz.-nak. Kezdetben csehek 
és lengyelek osztoztak Sz. birtokán, de 999. egé
szen Lengyelországhoz került. Ekkor terjedt el 
a kereszténység is, melynek középpontja az 1051. 
alapított boroszlói püspökség lett. Mikor a Piaszt-
házból való hercegek feldarabolták Lengyelorszá
got, Sz. birtokán 1163. a trónjától megfosztott 
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A MEZEI ÉS A VÉNICZ SZILFA. 

1. A mezei szilfa (Uimus glabra Mill.) virágzó ága. — 2. A virág. — 3. Ugyanannak a hosszmetszete. — 4. A tavalyi 
hajtás a szárnyas terméssel, de a lombos része idei. — 5. A termés hosszmetszete, nagyobbítva. — 6. A hajtás a lomb-
rügygyel. — 7. A véniez szilfa (Uimus pedunculata Fougg.) virágzó hajtása. — 8. Egy virág. — 9. A termő. — 

10. A tavalyi hajtás a rojtos szélű terméssel, a leveles része idei. — 11. Hajtás virág- és lombrügygyel. 

'Szilfai cikkhez. RÉVAI NAGY LEXIKONA. 





Szilézia — 613 — Szilfa 

II. Madiszláv király fiai osztozkodtak (Alsó-
és Féltő Sz). Ezeknek utódai később még tovább 
darabolták Sz.-t, úgy hogy a XIV. sz. elején 
18 Sz.-i uralkodó-herceg volt (Brieg, Liegnitz, 
Boroszló, Schweidnitz, Münsterberg, Glogau, 
Sagan, Öls, Tesehen, Oppeln, Ratibor, Troppau stb.). 
Ezek 1327. és 1329. valamennyien elismerték 
János cseh király hűbéri fenhatóságát, mire 
III. Kázmér lengyel király 1335. a visegrádi kon
gresszuson lemondott Sz.-ra tartott igényeiről. 
A XIII—XIV. sz. folyamán nagyon Bok német 
gyarmatos vándorolt Sz.-ba s annak É.-i és kö
zépső részei teljesen germanizálódtak. Az 1478-i 
olmützi békében a Sz.-i hercegek Mátyás király 
alattvalói lettek, de annak halála után ismét 
visszapártoltak Csehországhoz. • A mohácsi vész 
után 1526. Csehországgal együtt Szilézia is a 
Habsburgok uralma alá jutott. II. Joachim bran
denburgi vál. fejedelem Í537. II. Frigyessel, Lieg-
nitz, Brieg és Wohlau hercegével örökösödési 
szerződést kötött, de I. Ferdinánd cseh király 
1546. ezt érvénytelennek nyilvánította. A refor
máció, dacára a Habsburgok ellenkező törekvé
seinek, gyorsan elterjedt Sz. német vidékein. 
A 30 éves háború alatt Sz. is sokat szenvedett, a 
vesztfáliai béke (1648) után pedig itt is megindult 
az erőszakos ellenreformáció. Közben kihaltak a 
hercegi családok; György Vilmos, az utolsó 
Pia8zt-házból való herceg Í675. halt meg s Lipót 
császár ezúttal is elutasította Frigyes Vilmos 
brandenburgi választó fejedelem igényeit az em
lített három hercegségre. VI. Károly császár kí
vánságára 1720. Sz. rendjei is elfogadták a 
Pragmatica Sanctiot, de a protestánsok helyzete 
megint rosszabb lett. Erre az elégedetlenségre 
támaszkodva és régibb örökösödési igényeire hi
vatkozva támadta meg aztán II. Frigyes porosz 
király 1740 dec. Sz.-t s azt könnyűszerrel elfog
lalta. Csak a két D.-i hercegség, Tesehen és 
Troppau maradtak meg Ausztria birtokában, a 
többit II. Frigyes az 1742-i boroszlói, az 1745-i 
drezdai és az 1763-i hubertusburgi békékben 
végleg megtartotta. (L. Sziléziai háborúk). Ezóta 
Porosz-Sz. a Porosz királyságnak igen értékes 
tartorrá^'n, s 1813. innen indult ki Poroszország 
felszí;ba lító háborúja Napóleon ellen. A versaillesi 
béke Felső-Sziléziának részben lengyellakta vidé
keit Lengyelországnak ítélte oda; de a német la
kosság ellenállásra szervezkedett. Lengyel sza
bad csapatok, nem várván he a határmegállapí
tást, betörtek a tartományba, mire 1919 aug. 30. 
entente-csapatok szállták meg a vitás területet; 
de a németek és lengyelek közt tovább folytak a 
harcok, mire 1919 szept. 11. az entente-bizottság 
elhatározta, hogy népszavazást fog elrendelni. 
1920 nyarán újabb lengyel betörések következtek, 
különösen Kattowitzban folytak véres utcai har
cok, amelyeket az entente-esapatoknak kellett el-
nyomniok. 1921 márc. 21. ment végbe a népsza
vazás, amelyre a világ minden részéből sereglettek 
a sziléziai származású németek. Budapestről is 
173 sziléziai német utazott a szavazásra. A váro
sokban mindenütt a németek voltak többségben 
(német 716.406, lengyel 471,406 szavazott), de 
egyes községi kerületek lengyeléinek szavazata 
alapján az entente zárt területet határolt el, úgy 

hogy a túlnyomóan német Kattowitzot is az 
entente-bizottság Lengyelországnak ítélte oda; 
de a lengyelek is elégedetlenek voltak a döntés
sel, mert nagyobb területet követeltek s Korfanty 
vezetése alatt ismét benyomultak Sziléziába, ámde 
Németország csapatokat mozgósított ki verésükre ; 
ugyanakkor az angol csapatok is ellenük támad
tak. A megállapított területet 1922 júniusban ad
ták át Lengyelországnak. V. ö. Scriptores rerum 
Silesicarum (Breslau, 1835—1902, 1—17. köt. ; 
Codex diplomaticus Silesiae (u. o., 1859—1903, 
1—22. köt.); Grünhagen : Geschichte Schlesiens 
(Gotha, 1884—86, 2 köt.); Grotefend: Stamm-
tafeln der schlesischen Fürsten bis 1740 (Breslau, 
1876). 

Sziléziai háborúk. Ausztria és Poroszország 
háborúi Szilézia birtokáért. 

1. Első sziléziai háború 1740—42. II. Frigyes 
porosz király 1740 dec. Szilézia nagy részét meg
hódította, azután 1741 ápr. 10. Mollioitz mellett 
megverte a Neipperg vezetése alatt ellene jövő 
osztrák sereget s így biztosította foglalását. 1742 
tavaszán ő tört be Csehországba ós Csaszlau mel
lett máj. 17. új győzelmet vívott ki Loth. Károly 
herceg seregén. E vereség hatása alatt Mária 
Terézia Boroszlóban 1742 jún. 11. békét kötött, 
melyben Szilézia nagy részét (Tesehen és Troppau 
kivételével) és Glatz grófságot átengedte Porosz
országnak. 

2. Második sziléziai háború 1744—45. II. Fri
gyes Mária Teréziának és szövetségeseinek győ
zelmeitől aggasztva, 1744 nyarán újból Mária 
Terézia ellen támadt. Szászországon keresztül 
Csehországba nyomult és szept. 16. elfoglalta 
Prágát. De mivel a franciáktól és bajoroktól nem 
kapott segítséget, fel kellett adnia hódításait és 
Sziléziába vonult vissza. Az utána nyomuló osz
trák és szász sereget aztán Hohenfriedberg mel
lett 1745 jún. 4. megverte ós megint Csehországba 
tört. Itt Soor mellett szept. 30. új győzelmet ara
tott az osztrákokon, kipróbált vezére Anhalti 
Lipót (az Öreg Dessaui) pedig a szászokat verte 
meg dec. 15. Kesselsdorf mellett. Erre követke
zett dec. 25. a drezdai béke, melyben II. Frigyes 
megtartotta Sziléziát és elismerte Mária Terézia 
férjét, Loth. Ferencet német császárnak. 

3. Harmadik sziléziai háború 1756—63. L. 
Hétéves háború. 

Sziléziai iskola, 1. Német irodalom (VI.). 
Sziléziai vászon, 1. Lenvászon. 
Szilfa (növ.), XJlmus L., 1. a képmellékletet), 

az Ulmaceae családba tartozó génusz, melynek 
16 faja az É.-i mérsékelt övön és Ázsia tropikus 
részeinek hegységeiben elterjedt fa és cserje. 
Igénytelen, íiarangalakú virágtakarójuk 4—8, 
többnyire 5 karélyú; a porzók száma ugyan
annyi. Két termőlevélből alakult magházukból 
köröskörül szárnyas, lapos makkocska lesz. Leve
leik fűrészesek, két sorban váltakozók, részarány-
talanok, rendesen érdes fogásuak. Virágaik hím
nősek vagy részben hímek, ülők, csokrokban 
állók. Fájuk likacsgyűrűs, eléggé kemény. Ná
lunk közönséges a mezei Sz. (Űlmus glabra 
Mill.), amely a legészakibb öv kivételével egész 
Európában és Szibiriában honos. Tiszta erdőt nem 
alkot, csak más fák közé keveredve nő, különféle 
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szerszám- és müfának használják, de nem oly ked
velt, mint a következő. Ágain néha kiálló parafa 
lécek fejlődnek. Síksági erdeinkben, folyamparti 
ligeteinkben nő a vénic Sz. (U. laevis Pali.), ter
mései hosszú kocsányon lógnak. Hegyi erdeinkben 
nő a durva- és nagyobblevelü hegyi Sz. (U. mon-
tana With.). Az elsőnek makkocskája a szárny 
felső széléhez közeledik, a harmadiké a szárny 
közepén áll, a másodiké pedig a szárny alsó szélé
hez van közelebb. Az JJlmus fúlva Michx. és V. 
americana Willd. Észak-Amerika elterjedt 
fája. 

Szilfalélék (nBv.), 1. TJlmaceae. 
Szilfagomba, Plenrotus ulmarius Bull. (n5v.), 

Nagy termetű gomba, melynek kalapja 7—15 cm. 
széles, de elérheti a 30 cm.-t is. A kalap eleinte 
félgömbös, később lapos, csupasz, világos okker-
színű v. fehéres, idősebb korban repedezett. A tönk 
oldalt álló, görbült, tömött, 5—8 cm. hosszú, 2—3 
cm. széles, alul kissé szőrös. A lemezek fehérek. 
Az élő lombos fák törzsén terem, leggyakrabban 
a szilfán, hükkfán és nyárfán. Húsa vastag, ize 
és szaga kellemes. Igen jó ehető gomba. 

Sziliek (Sylphek), a levegőben lakozó elemi 
szellemek Paracelsus rendszerében; ilyen pl. Obe-
ron (1. o.). A megfelelő női szellemek a Syl-
phidek. 

Szilha (Sálha), kisk. Krassó-Szörény vm. lu-
gosi j.-ban, doio) 1225 román lak. (Tr. E.) 

Szilicidek, 1. Szilícium. 
Szilícium (siliciicm), négyvegyértékü kémiai 

elem, jele Si, atomsúlya 28*3 ; szabadon a termé
szetben nem fordul elő, csak dioxidja alakjában, 
ez a kvarc, kovasavanhidrid, vagy a kovasavas 
sók, szilikátok alakjában, mely vegyületek a föld
kéreg tekintélyes részét alkotják. Előállítható, 
ha nátriumszilikofluoridot fémnátriummal együtt 
izzásra hevítünk. Csak igen magas hőfokon ég el 
a levegőn Si02-vé. Fémekkel alkotott vegyületei 
ii szilicidek, pl. vasszilicidek, melyeket elektro
mos kemencék magas hőfokánál Moissan állított 
elő rendszeresen. A kalciumszilicid a levegő N-jé-
nek megkötő képessége miatt fontos. Kénsav, sa
létrom és sósav nem támadják meg, de fluorsav 
oldja. Forró KOH ós NaOH oldják. A szilánok 
a SinH2n + 2 típust követő, tehát szilieimnhidro-
gén vegyületek. Magnéziumszilicidet nem túlhig 
sósavba adagolva s 50°-on tartva az elegyet, gáz
fejlődés áll be, mely gáz hidrogén mellett szilá-
nokat tartalmaz. Túlnyomóan a monoszilánt 
Si H4-t nyerjük ezúton, mely közönséges hőfokon 
gáz-halmazállapotú test, gyenge dohos szaggal. 
A szilíciumnak halogénekkel való vegyületei közül 
a legfontosabb a szüiciumtelrafluorid, Si F4, kö
zönséges hőfokon színtelen gázalakú test. Nyer
hető, ha kvarc és kalciurnfluoridpor elegyét kén-
eavval leöntve melegítjük. A szilícium vegyületei 
oxigénnel: 1. A sziliciumdioxid (1. Szilicium-
dioxid) s 2. a mesterséges úton előállítható szili-
ciummonoxid Si 0, melyet barna por alakjában 
nyernek, ha kovasavat szilíciummal v. szénnel 
elektromos kemencékben hevítenek. Szűrő testekre 
alkalmazva igen jó csiramegkötő képességű. A 
szilícium szénnel a sziliciumkarbidot (kovakarbid 
képezi (1. Karborundum), igen kemény anyag, 
csiszolásra használják, (Si C). 

Sziliciumbronz, 1. Bronz. 
Sziliciumdioxid, anhidrokovasav, Si08. A kris

tályos módosulata dimorf; a természetben mint 
hatszöges kvarc vagy ritkábban mint a rombus-
rendszerben kristályosodó trid.ymit található. A 
víztiszta kvarc a hegyi kristály v. máramarosi 
gyémánt. A természetben sok, idegen anyagokkal 
színezett fajtája is ismeretes a kvarcnak, igy a 
citrin, amethyst, füstgáz, stb. Amorf Sz. a ter
mészetben szintén igen gyakori, igy achát, ónix, 
jáspis. A diatoma- és infuzória-föld is lényegé
ben majdnem tiszta sziliciumdioxid. Az opál is 
víztartalmú sziliciumdioxid. A sziliciumdioxid 
durranógázlángban megolvad. 1600°-on sűrűn, 
1750°-on hígan folyó lesz. A megolvasztott Sz.-ból 
ma fizikai és kémiai műszerek alkatrészeit készí
tik. A kristályos Sz. savakkal szemben igen ellen
álló, csak hidrogénfluorid támadja meg. Az amorf 
Sz.-t alkálikarbonátok v. lúgok melegítés közben 
oldják. A Sz. egyes fajtáit ékkőnek is használják. 
(A kristályos SiO, alkálikarbonátok ós alkáli
hidroxidokkal összeolvasztva, jól oldódó alkáli
szilikátokká alakul.) 

SzilicivLmihiOThidvogéii,hidrogénfluot'oszili-
kát, kovafolypátsav. H2SiF6. Úgy készítik, hogy 
szilieiumfluoridot (1. o.) vízbe vezetnek. Vízmen
tesen nem ismeretes; 2 mol. vízzel kemény kris
tályokat alkot. Vizes oldata erősen savanyú kém
hatású ós platinacsészéből elpárologtatva semmi 
maradékot sem hagy hátra, mert elbomlik fluor-
hidrogénre és sziliciumfluoridra. A Sz. kétbázisú 
sav, amelyben a hidrogénatomok fémekkel helyet
tesíthetők és ekkor sói: az ú. n. sziliciiimfluori-
dok v. fluoroszilikátok. A Sz. vizes oldatát kémlő
szerül használják. Erjedést gátló hatása jelenté
keny. Az iparban faimpregnálásra használják. 

Sziliciumíluorid, SiF4. Gázalakú vegyület, 
mely sziliciumdioxid és fluorhidrogén egymásra 
hatásakor képződik, tehát olyankor is, mikor fluor-
hidrogénnel üveget megmaratunk. A Sz.-ot úgy 
készítik, hogy üvegpor (vagy flnom homok) óa 
kalciumfluorid (folypát) elegyét retortában kon
centrált kénsavval melegítik. Színtelen, a leve
gőn füstölgő gáz, erősen lehűtve —97°-on meg
fagy, erős nyomás alatt —77°-on színtelen folya
dékká sűrűsödik. A Sz.-ot magas hőmérsékleten a 
káliumfém szilícium kiválása közben elbontja; víz
től hidrogént! uoroszilikáttá (sziliciumfluorhidro-
gónné) (H2SiFl6) alakul át. 

Sziíicium-lialoidok, 1. Szilícium. 
Sziliciumhexaklorid, 1. Szilícium kloridjai. 
Sziliciumhidrogén, szilikomethan (Itovalnd-

rogén), SiH4. Gázalakú vegyület, amelyet legcél
szerűbben úgy készítenek, hogy szilicium-magnó-
ziumötvényt koncentrált sósavban oldanak. A Sz. 
színtelen gáz, sűrűsége 1/1081 (ha a levegő 1), 
—110°-on megfolyósodik, —200°-on megfagy; a 
levegőn kissé felmelegítve lángra lobban; hevítve 
szilíciumra és hidrogénre bomlik. 

Sziliciumkarbid, 1. Szilícium. 
Sziliciumklorid, 1. Szilícium kloridjai-
Szilícium kloridjai. 1. Sziliciumtetraklorid 

v. sziliciumklorid, SiCl4. E vegyület képződik, 
ha szilíciumot klórgázban hevítünk. Színtelen, 
könnyen mozgó folyadék, kellemetlen fojtó szaga 
van; fs. 1*5, fp. 5S\5°. Víztől elbomlik és sósav 
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SZILUR-SZISZTEMA. 

a) Graptolithes Beckii. b) Grapto-
lithes latus. 

Bellerophon bilobatus. 
(Csiga.) 

Catenipora escharoides. (Korall.) 

Nereites cambrensis. (Gyűrűs féreg.) 

«Szilur-$zisztéma» cikkhez. 

Calymene Blumenbachii. 
(Trilobita.) 

Cardiola interrupta. (Kagyló.) 

Lituites cornu arietis. 
(Cephalopoda.) Trinucleus Pongerardi. 

(Trilobita.) 

Orthoceras annulatum, (Cephalopoda.) 

Lingula antiqua. 
(Brachiopoda.) 

Lingula prima homok
kőben. 

Iíllipsocephalus Hoffi. 
(Trilobita.) 

Hypanthocrinus decorus. 
(Krinoida.) 

Tentaculites annulatus. (Pteropoda.)'" 

a) Graptolithes geminus; bf nagyitva; 
c) Graptolithes folium; d) Retiolites Geinitzi-

anus; e) Graptolithes turriculatus. 

Pentamerus Knightii. (Brachiopoda.) 

Paradoxides spinülosus. (Trilobita.) 

RÉVAI NAQY IEXIKONA. 





SZILVÁK 

1. Viktória. — 2. Olasz kék szilva. — 3. Sárga Mirabella. — 4. Beszterczei. — 5. Tarka Perdrigon, — 6. Zöld 
ringlót. — 7. Althán ringlót. — 8. Ageni szilva. — 9. Spáth Anna. — 10. Esperen arany szilvája. 
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jueg kovasav képződik belőle. 2. Sziliciumhexa-
klorül, Si2C]6. Képződik, lia sziliciurnklorid gőzét 
t'ehórizzóra hevitett sziliciumra vezetjük. Szer-

SiCl, 
kezete | . Mozgékony, a levegőn füstölgő fo-

Si Cl3 
lyadók, fs. 1-58, fp. 146°—148°, op. — 1°. Hideg 
víztől elbomlik és az oxálsav\al (COOH)a analóg 
•összetételű vegyület keletkezik, a sziliciumoxál-
sav (SiOOH)a. 3. Sziliciumoktoklorid, Sia Cls. 
2100—215° forró folyadék. Ismeretes a szilícium
nak olyan klórvegyulete is, mely hidrogént is 
tartalmaz. Ez a sziliciumkloroform, SiHCl3. Nevét 
-a hasonló összetételű szénsavvegyülettől, a kloro-
iormtól CHC18 nyerte. 

Sziliciumkloroform, 1. Szilícium kloridjai. 
Sziliciummonoxid, 1. Seilicium. 
Sziliciumoktoklorid, 1. Szilicium kloridjai. 
Sziliciumoxálsav, 1. Szilicium kloridjai. 
Szilícium oxidjai, 1. Szilicium ós Szilicium-

éioxid. 
oziliciumtetrakiorid, 1. Szilicium kloridjai. 
Sziliciumvas. 1. Vasötvények. 
Szilicze, kisk. Göinör- és Kis-Hont vm. rozs

nyói j.-ban, (i9io) 993 magyar lak. A Sz.-i fen-
síkon van az ismeretes jégbarlang (Lednice) ; ez 
tágas csarnokot képez, melyet egy sziklatuskó két 
részre oszt. Oldalfalait ós fenekét jég borítja, 
mely különféle alakokban lép fel. A turisták gyak-
jan fölkeresik. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szilifikáció, 1. Kovásodás ós Impregnáció. 
Szilikátok, 1. Kovasavak és sóik. 
Szilikoborokalcit (ásv.) a. m. Howlit (1. o.). 
Szilikol-eljárás, Jaubert által kidolgozott ipari 

•eljárás hidrogén nyerésére. Szilíciumra vagy 
ferrosziliciumra hat nátronlúg hidrogén fejlődés 
mellett. Külső melegedós nem szükséges. 

Szilikomagnézicíluorit (ásv.), kalciunnnagné-
ziumtluorszilikátHaCa4Mg3Si2O,P10. Hamuszürke, 
zöldes-kékes, selymesfónyü sugaras-rostos szer 
kezetű gömbös halmazok. Lelőhelye Pitkáranta 
Finnországban. 

Szilisztria (Silistra, Durostorum, Doroszto-
lon, Derszter), 1912-ig bolgár, 1913-tól kezdve 
román város a Duna jobbpartján, fontos átkelő
helyen, (i9io) 13,750 lakossal, akiknek csak har
madrésze bolgár, a többi török, román, görög, ör
mény és zsidó; több malommal, bőrgyártással, 
posztószövéssel és jelentékeny kereskedelemmel. 
Sz. azelőtt egyike volt a legjelentékenyebb duna-
melléki váraknak. 1828 júl. 21-től nov. 10-ig és 
1829 máj. 17-től jún. 29-ig az oroszok ostromol
ták és megadásra kényszerítettók. A krimi hábo
rúban az oroszok 1854 máj. sikertelenül ostro
molták. 1878-ban Bolgárországhoz került, amely
től a bukaresti (1913. évi) szerződés értelmében 
az ú. n. Quadrilaterul-lal együtt Romániának ju
tott birtokába. A világháborúban 1916 szept. 10. 
a bolgárok harc nélkül hatalmukba ejtették, de a 
békekötés 1919. megint Romániának juttatta. 

Szilit (silit), elektromos ellenállási testek 
anyaga. Sziliciurnkarbidból áll és Egly szerint 
úgy készítik, hogy szilicii.nikarbidb.oz szabad szi
líciumot tesznek s mindkét anyagot illó vagy el-
szenesíthető kötőanyaggal vegyítve a kívánt for- , 
mára hozzák ós villamos kemencében erősen izzít- ! 

ják. Sz.-ből fűtőtestek, szabályozható ellenüllások 
stb. készülnek. 

Szilivri, város a konstantinápolyi török vilajet-
bán, a Márvány-tenger mellett, görög érsek szék^ 
helye, 3500 jórészt görög lakossal, kik kereskedő-
lemmel, halászattal, hajózással, bortermeléssel 
foglalkoznak; középkori kastéllyal, Az ókorban 
Selymbria volt a neve és a görögök is igy hívják. 

Szilkerék (Sintereguf), kisk. Szolnok-Dobofci 
vm. szamosújvári j.-ban, (1910) 318 román lak. 
(Tr. E.) 

Szilkesark (növ.), 1. Nicandra. 
Szillányi (Szilányi) Péter, 1848—49-iki hon-

vódalezredes, szül. Szlatinán (Arad vm.) 1822., 
inegh. Szatmáron 1871. Eredeti neve Sztojkovics 
volt, amelyet 1848. magyarosított meg. A császári 
seregből mint hadnagy lépett ki. 1848 dec. honvéd
százados lett Klapka hadtestében. 1849 máj. 31. 
őrnaggyá és a komáromi várparancsnok vezérkari 
főnökévé nevezték ki. A kapituláció után, mint 
alezredes külföldre ment és ott egy becses munkát 
irt Komárom 1849-i történetéről, mely a szabad
ságharc történetének egyik elsőrangú kútforrása. 
Címe: Komorn iin Jahre 1849 mit besonderen 
Hinblick auf die Operationen der ungarischen 
Armee an der oberen Donau und Waag (Leipzig 
1851). 1861-ben Temes vármegye egyik szolga-
birájává választották, 1870. az újonnan felállított 
honvédséghoz alezredesnek nevezték ki. 

Szillogizmus, 1. Következtetés. 
Szilloszok (gör. oíXXot), görög gúnyos költemé

nyek; főképviselőjük volt a phliusi Tinón (1. o.). 
Már Xenophanes is írt ilyeneket. A fennmaradt 
töredékeket kiadta Wachsinuth (Sillographi Graeci 
1885). 

Szilo, a régi Palesztina egyik városa, ahol 
Józsue a szövetség sátorát állította föl, miért egy-
ideig Palesztina vallási és politikai középpontja 
volt, míg a íiliszteusok el nem vitték onnan a 
frigyládát. Kr. e. a 7. sz.-ban az asszirok feldúl
ták. Ma Szelim romjai láthatók a helyén, Szin-
dzsil falu mellett, Nabulusztól D.-re. 

Sziloa (Sziloé, Sziloam, Siló, Siloa, héb.), 
ma Ain Szilvan, tó Jeruzsálemban, amelyet az 
azonos nevű sós források táplálnak. A város DK.-i 
részén feküdt, még a falon belül. Keresztények, 
zsidók és mohammedánok egyaránt szenthelyként 
tisztelték. A Gihon- v. Mária-forrással (Ain Szittt 
Marjam) a Hiskia király alatt sziklába vájt 533 m. 
hosszú csatorna köti össze, ebben találták 1880. 
a legrégibb héber feliratot. Később a Sz. nevet 
adták a Botránkozás-hegyével szemben fekvő 
Kefr-el-Szilvan arab falura is, amelynek lakói 
részben a zsidók elhagyott sziklasírjaiba tele
pedtek be. 

Szilsárkány, kisk. Sopron vm. csornai j.-ban, 
(1920) 1363 magyar lak. 

Szilundum (silundum), sziliciumkaibid. Ügy 
állítják elő, hogy szónmasszát sziliciumvegyüle-
tekkel izzítanak elektromos kemencében. Igen ke
mény, hő- ós savakkal szemben igen ellenálló 3 
főleg elektródokat s ellenállásokat fűtési célokra 
készítenek belőle. 

Szilur-szisztéma (fomtan; 1. a képmellékletet), a 
földtanban a geológiai ókor vagy a palaoozoikum 
egyik szisztémája, amelynek üledékei a kambri 
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szisztéma rétegei fölé telepszenek s föléjük a devon 
rétegek következnek. Elnevezését az Angliában 
elt régi kelta néptörzsről, a sziluroktól nyerte. 
Kőzetei: agyagpalák, homokkövek, kongloinerá-
tok, kvarcitok, márgák, néhol mészkövek és dolo
mitok. Ezek között ritkábban anthracit is közbe-
telepszik, néhol pedig kősó, gipsz és foszfátok is 
előfordulnak. Pl. Kanadában 2—12 m. vastag kősó-
telep ismeretes a Sz.-ban. A Sz.-ban vulkánok is mű
ködtek s ezek kitörési termékei a diabázok, porfl-
ritok és azok tufái. Állat és növényvilága: A meg
előző geológiai korszakhoz, a kambriumhoz viszo
nyítva fejlett; ezidőszerint már 10,000-nél több kö-
vült faj ismeretes a Sz.-ból. Az egysejtű állatok, a 
protozoumok közül foraminiferák és radiolariák, 
a Coelenteraták közül a kovaszivaesok és a korál-
lok, nevezetesen a tetracoralliák és a tabulaták 
fordulnak elő. A tetracoralliák a felső Sz.-ban 
egyes helyeken nagy zátonyokat alkottak. Ponto
sak a graptolithesek. Az echinodermaták közül 
főleg a cistoideák és a crinoideák szerepelnek. 
Igen fontosak a brachiopodák, melyek itt érik el 
kifejlődésük tetőpontját; eddig kb. 2600 brachio-
poda faj ismeretes. Legfontosabbak: az Orthis, 
Pentamerus, Spirifer, Leptaena, Strophonema, 
Retzia, Atrypa, Ehynehonella stb. nemek. A puha
testűek közül a kagylók alárendelt fontosságnak, 
ellenben fontosak a csigák, mint a Pleurotomariák, 
Murchisoniák, Euoinphalusok, a pteropodák közül 
a tentaculitesek, hyolithesek, a cephalopodák kö
zül főleg a nautilus-félék szerepelnek, mint az 
1—2 méter hosszúra is megnövő Endocerasok, 
továbbá a Lituites, Orthoceras, Cyrtoceras. Az 
ízeltlábúak közül igen fontosak a trilobiták, ame
lyek az alsó Sz.-ban érik el formagazdagságuk 
tetőpontját. Ezek közül az Asaphus, Trinucleus, 
Dalmania, Calymene, Proetus, Bronteus említen
dők, továbbá a sajátságos gigantostracák, melyek 
közül az Enrypterus 30—40 cm.-t s a Pterygotus 
2 m. hosszúságot is elér. A gerincesek közül a 
halak szerepelnek már a Sz.-ban. Ilyenek a sela-
chiusok, a ganoid ós páncélos halak. A növény
világból a meszet kiválasztó algák a Girvanella 
genus által vannak képviselve; ezenkívül száraz
földi növények is előfordulnak, így egyes páfrá
nyok ós a Bothrodendron. A Sz. idejében már vol
tak elkülönült szárazulatok ós tengerek, amelyek 
a mai kontinensek ós tengerek körvonalaitól tete
mesen eltértek. A tengeri Sz.-nak több fő kifejlő-
dési területét különböztethetjük meg, amelyeknek 
faunája egymástól több tekintetben különbözik. 
Ez a különbség főleg az alsó Sz.-ban nyilvánul, 
míg a felső Sz.-ban már elmosódik a különbség, 
mivel a tenger transzgressziója folytán az egyes 
provinciák faunái kicserélődtek. Az egyes provin
ciák a következők: 1. Az északi atlanti provincia, 
mely Anglia, Belgium és Észak-Franciaország 
területén fejlődött ki. 2. Balti provincia, a Skan
dináv-félszigeten és Oroszországban. 3. Mediterrán 
provincia, ahová Csehország, Thüringia, a Keleti-
Alpok, Dél-Franciaország, a Pyrenaeusi-félsziget 
Sz.-ja tartozik. Különösen híres Csehország Sz.-ja, 
amelyet Barrande tanulmányozott és irt le. 4. A 
Pacific provincia Észak-Amerika keleti ós köz
ponti részén. 

Szilva, 1. Szilvafa. 

Szilvaaljgomba (növ.), 1. Mézszinü galóca. 
Szilvabetegségek, 1. Szilvafa. 
Szilva-eszelény, 1. Eszelény. 
Szilvafa (növ.; színes képmelléklettél). A Pru

nus gónusz néhány faját nevezzük Sz.-nak, 
elsősorban pedig a közönséges Sz.-t (Frunus 
domestica L.), amelynek több változatát ültetik 
kertekbe. Levele egyszerű, f ürészes szélű, virága 
fehér, gyümölcsének — a szilvának — ham
vas, bőrszerű héja, nedvdús húsa és csonthéjas 
endocarpiuma van, melyen belül a mag foglal 
helyet. A közönséges Sz. vadon sehol sem talál
ható. Valószínűleg Kisázsiából vagy Perzsiából 
származik. Már a rómaiak idejében kultiválták. 
Különösen Európa D.-i részén termesztik régóta, 
innen terjedt el Észak-Amerikába és Dél-Amerika 
trópuson kivül eső részeibe. Igen értékes fajták 
teremnek Dél-Franciaországban. Innen kerül for
galomba a hámozott és csonthéjától is megtisztí
tott szilva az ú. n. prunelle. A szilva egyik faja a 
ringló (a reine Claude után elnevezve), máskép 
olasz szilva (P. italica), tájnyelven még kába-
szilva, egyik fajtája dobzó szilva, melynek külön
féle színá, pirosas, kék, sárga, zöld fajtái vennak. 
Egész Európában közönséges a kökény (Prunus 
Spinoza h.) és Keleten, valamint valószínűleg 
Európában is őshonos a Prunus insititia L. Az 
előbbi az ismert tövises cserje, az utóbbi kis fávu 
nő meg, gyümölcse apró, de nagyobb a kökény
szilvánál. 

A képmellékleten ábrázolt Sz.-fajták jellemzése: 
1. Viktória királynő. Érik szept. derekán. 

Alakja tojásdad. Színe világos bíborvörös, erősen 
hamvas, húsa sárga, olvadó, édes-savanykás, 
magvától jól elváló. Héja aránylag vékony, ned
ves években rothadásra hajlamos, másodrendű 
csemegeszílva. Fája gyenge növésű, lefelé irá
nyuló koronaágakkal. Korán és rendkívül bőven 
terem. 

2. Olasz kék szilva. Érik szept. második felé
ben. Alakja hosszas tojásdad, mint a nagy besz
tercei szilváé. Színe feketéskék v. sötét viola
színű. Húsa zöldessárga, néha sötét-aranysárga, 
nem bólevü, kellemes borízű. Magvaváló. Héja 
vastag, rothadásra kevesbbé hajlamos. Ritkán bó-
termő, értékes szilvafajta, mely a neki kedvező 
fekvésű talajon nagyban, termesztésre ajánlható. 

3. Sárga mirabella. Érik júl.-aug. hónapok
ban. Alakja gömb v. tojásdad, cseresnye nagy
ságú. Színe aranysárga, napszegte oldalán piro
san szeplős. Nem bőlevü, édes, kellemesen fűsze
res. Héja vékony, ritkán rothadó. Elsőrendű cse
mege, konzerválásra és prunella-a.sza,ívá,ny ké
szítésére stb. kiválóan alkalmas. Fája kis koronájú, 
igen bőven termő, talajban kevesbbé válogatós. 

4. Beszteixzei szilva. Ősi szilvánk, mely házi 
horgas magvú, aszaló stb. nevek alatt általánosan 
ismert. Kiváló fajtája a beszterczei muskotály. 
Páratelt éghajlat és némileg nyirkosas talajban 
évenként bőven terem. Szilvaiz és pálinkafőzésre 
éppen olyan keresett, mint nyers fogyasztásra és 
aszalványkészítésre. Világkereskedelmi árú. Mag-
vairól ós gyökérsarjairól könnyen szaporítható. 

Tarka pedrigon. Érik aug. második felé
ben. Alakja ket végén belapított gömb. Színe 

| világosvörös, napszegte oldalán violaszín-kékes, 
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itt-ott rozsdafoltos. Húsa áttetsző zöldesfehér, bő
levű. Magvaváló. Talajban nem válogatós. Fája 
erőteljes, korán és bőven temiő. 

6. Zöld ringló, helyesebben: nagy zöld ringló. 
Érik aug.-szept. hónapok folyamán. Alakja göm
bölyded, kocsányos végén belapított. Színe sár
gászöld, napos felén pettyezett vagy pirosan el
mosódott. Húsa zöldessárga, bőlevű, mézédes. 
Konzervgyártási célokra zöldkorában nagyon ke
resett. Elsőrendű csemege-szilva. Termékeny, ed
zett, fekvésben nem válogatós. 

7. Althan ringló. Érik aug. folyamán. Alakja 
gömbölyű, két végén belapított. Színe kékes
piros, barna pettyekkel behintett, rozsdafoltos, 
erősen hamvas. Húsa sárgás-fehér, bőlevű, édes, 
borízű. Magvaváló. Csemege- és piaci szilva. 
Fája erős növésű, termékeny, könnyen törik. 
Széltől védett fekvést és nyirkosabb talajt kedvel. 

8. Ageni szilva. Érik aug. folyamán. Alakja 
tojásdad, a beszterczei szilvához hasonló. Húsa 
magvától nem egészen elváló, sötétsárga, leves, 
fűszeres ízű, héja erősen hamvas, vékony, fakó
piros, csapadékos éghajlat alatt rothadásra haj
lamos. Franciaországban a híres bordeauxi vagy 
francia aszaltszilvát szolgáltatja. Pálinkafőzésre 
is kiválóan alkalmas. Fája erőteljes növésű. Szel
lős koronát kíván, hogy gyümölcsei meg ne rot
hadjanak. 

9. Spath Anna. Erik szept.-okt. hónapok folya
mán. Alakja tojásdad-gömbölyű. Színe kékesbarna, 
apró sárgás pontokkal behintett. Húsa zöldessárga, 
bőlevű, édes, csemege- és piaci szilva. Fája korán 
és bőven termő. Talajban nem válogatós. 

10. Esperen aranyszilva. Érik aug. végén s 
szept. első felében. Alakja tojásdad, két végén né
mileg belapított. Színe aranysárga, kevéssé pirosas 
szeplökkeL Húsa sötótsárga, bőlevű, olvadó, édes. 
Elsőrendű csemegeszilva. Magvaváló. Héja vé
kony, emiatt esős években rothadásra hajlamos. 
Fája lassú növésű, kis terjedelmű. Korán és igen 
bőven termő. Nálunk is meglehetősen elterjedt és 
kedvelt szilvafajta. 

A Sz. betegségei. A) Kedvezőtlen életviszonyok 
által okozott betegségek: 1. sárgaság (1. Ghlo-
rosis), 2. sápadtság (1. o.), 3. ághegyszáradás, 
4. morzsásodás (1. o.), 5. golyva (1. o.), 6. gyökér-
rothadás (1. o.), 7. héjrepedezés (1. o.). B) Élősködők 
által okozott betegségek: 1. Polystignia rub-
rum Tul. nevű gomba a leveleken élénk piros, 
kisebb-nagyobb foltokat okoz, mely helyeken a 
levél kissé megdagad; egyike ez a Sz. leggyako
ribb betegségeinek s ha erősen jelentkezik, idő
előtti lombhullást von maga után. Ellene a lehul
lott levelek elégetését lehet javasolni, mi által a 
gomba áttelelő alakjait tesszük tönkre; jónak 
bizonyult a betegség ellen az is, ha a fák lomb-
fesléskor bordeauxi keverékkel (1. o.) permetez-
tetnek be. 2. Rozsda, okozója a Puccinia Pruni 
Pers. nevű gomba, mely a levelek alsó lapján 
barna portömegből álló csomókat okoz; e gomba 
csupán uredo- és teleatospóra-alakban (1. Rozsda-
gomba) ismeretes. 3. Lisztharmat, okozója a 
Podosphaera tridactyla De By. nevű gomba (1. 
még Lisztharmat). é. Korompenész (1. o.). 5. 
Boszorkányseprő vagy Bábaseprő (1. o.) oko
zója az Exoascus defomians Fuek. és az Éxoas-

cus Insititiae Sadeb. nevű gomba. 6. A levél 
fehérfoltossága, abban áll, hogy a leveleken fe
hér, barnán szegélyezett foltok láthatók, melyek 
okozója a Sphaerella Bellona Saec. nevű gomba. 
7. Gyökérpenész (1. Dematophora). 8. A levele
ken barna, gyakran kilyukadó foltokat okoz a 
Cylindrosporium Padi Karst. nevű gomba; a meg
támadott fák sokszor egészen elhullajtják leve
leiket. Amerikában igen nagy károkat tesz; ellene 
szintén a bordeauxi keverékkel védekeznek. G) Is
meretlen okú betegségek: 1. Tejfény (1. Almafa). 
2. Mézgafolyás (1. o.). 

Szilvágy, kisk. Zala vm. novai j.-ban, (1920) 568 
magyar lak. 

Szilvaiz v. szilvalekvár, a kimagvazott szilva 
jó sűrűre befőzve. Az áttört Sz. sokkal ízletesebb. 

Szilvalin, a papirosanyagból készült fonal. 
Szilvanit (ásv.), Irásérc. 
Szilvány, a lélegzésre szolgáló kopoltyú (1. o.) 

régi, elavult neve. 
Szilva-orrmányos bogár (Magdalis pruni L. 

állat). Lárvája a gyümölcsfák hajtásában fejlődik, 
míg fekete színű bogara a leveleket rágcsálja. 
A Magdalinus-osopoHba-n akad még több hajtás
rontó: Magdalis cerasi L. a cseresnyén, szilván, 
duplicata Germ., carbonaria Fb. és violacea L. 
a fenyőn stb. Védekezés: a hervadt hajtások le
vágása s elégetése. A szilván él még más orrmá-
nyos bogár is. (L. Eszelény.) 

Szilvapálinka, 1. Pálinka. 
Szilvás, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, (1920X 

270 magyar lak. 
Szilvásapáti (Opacka), kisk. Abaúj-Torna vm. 

kassai j.-ban, (1910) 311 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szilvásfürdő, 1. Mád. 
Szilváshely (Selbdgel), kisk. Krassó-Szörénjr 

vm. temesi j.-ban, (1910) 690 román lak. (Tr. E.) 
Szilvásszentmárton, kisk. Somogy vm. kapos

vári j.-ban, (1920) 339 magyar lak. 
Szilvásújfalu (Silvas), kisk. Zemplén vm. gál-

szécsi j.-ban, (mo) 656 szlovák és magyar lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szilvásvárad, kisk. Borsod vm. sajószentpéteri 
j.-ban, (1920) 1315 magyar lak., gr. Erdődy Rudolf 
vadászkastélyával, szép ref. templommal. 

Szilvek Lajos, egyházi és bölcseleti író, szül, 
Szekszárdon (Tolna) 1854. Középiskoláit Pécsen, 
a teológiát Bécsben, mint a Pazmaneum növen
déke végezte. 1885-ben az ágazatos hittan és a 
skolasztikái bölcselet tanára lett Pécsen. Tagja a 
Szent István Akadémiának. 1891-től kezdve na-
gyobbára bölcseleti értekezéseket közölt a Böl
cseleti Folyóiratban, Magyar Sionban stb. Ön
állóan megjelentek: A kivándorlásról (Eszter
gom) ; Az individualizmus csődje a gazdaság
ban ; Sztrájk mindenfelé; Korunk és a teológia 
(Pécs); Magyarország és a kereszténység; Nem
zetünk és a gondviselés (Esztergom); A pápaság 
az egyház alkotmányában; A hipnotizmus (Buda
pest); fordította: Vallás és papság Francia
országban (Esztergom); A szociáldemokrácia 
vallása (1905); Vallás és szocializmus (Buda
pest 1906). 

Szilveszter, 1. Sylvester. 
Szüvesztrén(Sylvestren), terpénfajta (Cl0H18), 

az erdei fenyő olajában, a fenyőolajban, s a finn-
Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő: 
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országi terpentinolajban található. Kellemes illatú, 
xjitroni- és bergamottolajra emlékeztet, 17ö°-nál 
forr és igen hasonló a limonénhoz. 

Szilvin (Sylvin) (4sv.), káliuinklorid KC1, a sza
bályos rendszerben kristályosodik, leginkább koc
kákban v. oktaéderekben; a kocka szerint kitű
nően hasad. Ha tiszta, akkor színtelen és átlátszó ; 
ize kesernyésen, csípősen sós. A kősóte.epek fedő
jében nagy tömegekben; Stassfurt környékén 
gyakran pirosas; Kalusz (Galícia) mellett pedig 
kék kősókristálykákat tartalmaz. A Vezuvon mint 
.szublimációterinók fordul elő. Becses káliumsó. 
— A szűvinit (sylvinit) v. kemónysó (Martsalz) 
túlnyomó kősó és alárendelt mennyiségű Sz. 
ieveréke. 

Szilvinit, 1. Szilvin. 
Szilvórium, 1. Pálinka. 
Szily-család (most nagyszigeti előnévvel). 

Dunántúli család, amely Somogy, Veszprém, Vas, 
Sopron és Zalában birtokos és különböző elő
névvel, igy főleg a Dombai előnévvel is szere
pel. Ez utóbbiak egyik ága átterjedt Horvát
országba és Krajnába. A XVII. sz.-ban Márton, 
ki özvegységre maradt anyjával még gyermek
korában visszatelepedett Magyarországba, a mai 
nagyszigeti Szily-család törzsatyja lett, míg a 
Horvátországban maradtak továbbra is a dombai 
előnévvel éltek s üágon a XVHi. sz. második fe
lében haltak ki. Márton (1663—1724) végighar
colta a Rákóczi-forradalmat; 1707. Esterházy 
Antal gróf főhadnaggyá lépteti elő «ez mostani 
aemzetséges Hadakozásunknak alkalmatosságá
val tett serény forgolódásáért, igaz magyar Haza-
íiúságáért». EgyeUen tia, I. Ádám (1716-85) 
1740. részt vesz az inszurrekcióban s Esterházy 
•József gróf tábornagy oldala mellett Cseh-Morva-
országban s Sziléziában katonáskodik, később 
óriási vásárlásokba vág: a galántai Baloghoktól 
megveszi Német-Ladot a hozzátartozó pusztákkal, 
Harrach gróftól Drávafokot, Nelfzern bárótól 
Szigetvárt (innen a mai előnév), Inkeytöl a sár
vári nagy uradalmat, Esterházy gróftól a sári, 
•csónyei és bögöti határban levő jószágait, de a 
nagy vállalkozásba belebukik s ősi birtokait is 
elveszti. Piai közül József a Sz. család idősebb 
hágón kihalt ágának alapitója, míg az ifjabb ágát 
fia II. Ádám (1763—1844) alapította, előbb a 
Greven-huszárezred hadnagya s Laczkovics János 
kapitány révén a Martinovics-összeesküvés ré
szese (v. ö. Fraknói, Martinovics összeesküvése), 
később Torontál vm. szolgabirája, ki utóbb e szá
zad elején az ősi jószágok egy részét Somogyban 
visszaváltja. II. Ádám üúgyermekei közül kettő, 
ú. m. III. Ádám pestvármegyei birtokos, Kálmán
nak (1. alább) atyja és II. Antal baranyavárme
gyei birtokos volt. Nevezetes tagjai a családnak: 

1. Sz. János, első szombathelyi r. kat. püspök. 
h. Szombathelyi püspökség és káptalan. 

2. Sz. Kálmán (nagyszigeti), természettudo
mányi és nyelvészeti író, szül. Izsákon (Pest 
vm.) 1838 jún. 29., megh. Budapesten 1924 júl. 
24. Műegyetemi tanulmányait Budapesten és 
Bécsben végezte, s 1860. a József-ipariskolából 
műegyetemmé fejlesztett főiskolán lett tanár. 
Közben két évig (1863—65) külföldi főiskolákon 
végzett tanulmányokat. Előadásainak szabatos

sága s kiváló tanári adományai rendkívüli nép
szerűséget szereztek számára, s páratlan szer
vező talentumáról a régi műegyetem építé
sével s a főiskola új szervezésével tett bizony
ságot. Legmaradandóbb érdeme mégis a Termé
szettudományi Társulat föllendítese, melyet 
vezetése az ország leghatalmasabb szaktársulatává 
emelt. 1868-ban mint főtitkár megindította s 
1898-ig szerkesztette a Természettudományi Köz
löny c. szakfolyóiratot. Az ő titkársága alatt in
dult meg a természettudományi könyvkiadó vál
lalat is. Érdemei elismeréséül a Társulat 1880. 
megválasztotta elnökének, 1865-ben az Akadémia 
levelező, 1873. rendes, 1920. tiszteletbeli tagjá
nak; 1889-ben főtitkárává választotta s ez állása 
kedvéért lemondott a műegyetemi tanárságról. 
Mint főtitkár 1890. megindította az Akadémia havi 
folyóiratát, az Akadémiai Értesítö-í ós szerkesz
tette 1905-ig, mikor a főtitkárságot a főkönyvtá-
rosi hivatallal cserélte föl. Sz. állította fül az Aka
démia Széchenyi-múzeumát is, melyről Viszota 
Gyulával szakszerű katalógust készített (1905). 
Régebben foglalkozván a magyar természettudo
mányi mozgalmak múltjával, érdeklődött a regi 
természettudományi műnyelv iránt is és ez íigyol-
mét a nyelvtudomány kérdéseire irányította. A 
90-es évek végétől kezdve lassanként egészen át
tért a magyar nyelvtudomány művelésére, eleinte 
Nagyszigeti Kálmán álnév alatt, s amiak vezető 
fórüai közé emelkedett, különösen 1904 óta, mikor 
megalapította a Magyar Nyelvtudományi Társasá
got, melynek elnöke, s folyóiratának, a Magyar 
Mjelv-nek szerkesztője lett. Nyelvészeti munkás
ságát az Akadémia 1911. nagyjutahnával tűntette 
ki. 1915-ben a főrendiház tagjává nevezték ki, 
1917. a műegyetem tiszteletbeli műszaki doktorrá 
avatta. 1918-ban a Magyar Nyelv dolgozótársai 
80. éve betöltése alkalmával Emlékkönyvvel ünne
pelték. Értekezésein kívül, melyek nagy számmal 
jelentek meg hazai és külföldi szakfolyóiratok
ban, nevezetesebb önálló müvei: A mechanikai 
höelmélet egyenleteinek általános alakjáról 
(1867); A Hamüton-féle elv (1872); A höelmélet 
második főtétele (1875); Természettudományi 
mozgalmaink az utolsó évtizedben (1877); A ter
mészettudományi műnyelvről (1879); Á telttett 
gőz nyomásának törvényéről (1880); Adatok 
Bolyai Farkas életrajzához (1881); Ki volt 
Oalepinus magyar tolmácsa? (1886); Magyar 
természettudósok száz évvel ezelőtt (1838); Ada
lékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez 
(1898); A magyar nyelvújítás szótára (2 kötet, 
1902—1908); El-e a rovásírás a magyar nép 
között (1903); A mágnás címamagyarbaii(í90i>). 

3. Sz. Kálmán, if j . , Sz. 2. üa, műegyetemi ta
nár, szül. Budapesten 1875 máj. 4. Felsőbb tanul
mányait a budapesti Műegyetemen és Tud. egye
temen, azután Parisban ós Zürichben végezte. 
1898-ban a budapesti Tud. egyetemen 111. dok
torrá avatták. 1899-ben a József műegyetemen 
adjunktus lett, majd magántanár, 1913 óta a me
chanika ny. r. tanára. 1920-ban a M. Tud. Akadé
mia tagjául választotta. A mechanika körébe vágó 
értekezései hazai és külföldi folyóiratokban jelen
tek meg; önállóan: Mechanika (Budapest 1920— 
25, 4 köt.). 

Amely szó Hr. alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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Szima (gör.), 1. Kima. 
Szimanólok, 1. Szeminólok. 
Szimat, a vadnak járása, fekvése után a földön 

és a föld felett maradt szaga, melyet a vadászebek 
érezve, szimatolva megállják vagy követik a 
vadat. 

Szimbamveni, város, 1. Vkámi. 
Szimbiózis, 1. Symbiosis. 
Szimbirszk, 1. kormányzóság európai Orosz

ország DK.-i részében, Kazán, Számara, Szaratov, 
Pensza és Nizsnij-Novgorod közt, 49,790 km3 te
rülettel, (1920) 1.656,682 lak. A földje a Volga 
magas partjának kivételével egészen sík vagy 
hullámos és nagyon termékeny. Folyói a Volgán 
kívül a Szura, Szvijaga, Ússza stb. A klima erő
sen kontinentális. Főtermónye a gabona, jelentős 
a gyümölcstermelés, méhtenyésztés (a mordvi
noknál), erdőgazdaság és kereskedelem. A lako
sok '/, részben oroszok, Vs-ban mordvinok, csu
vasok és tatárok. A kormányzóságban van mint
egy 260 ipartelep; legfontosabb iparágak a posztó-
szövés és szeszégetés. — 2. Sz., az ugyanily nevű 
kormányzóság, járás és püspökség székhelye, a 
Volga és Szvijaga összefolyásánál, (1921) 77,248 
lakossal. 

Szimblefaron (symblepliaron), a szemhéjak 
valamelyikének a szemtekóhez való odanövése. 
Olyankor keletkezhetik, ha maró anyagok (mész, 
iúg, savak stb.) freccsennek a szembe. Ha a szem
héjnak csak egy része van a szerűtekével össze
nőve, operálással segíteni lehet a bajon. Teljes Sz. 
alig gyógyítható. L. még Szemsérülések. 

Szimbolika (gör.), a jelképekről vagy szimbó
lumokról, különösen a vallási jelvényekről szóló 
tudomány. A jelképek eredete a régi egyipto
miak hieroglif vagy képírására vihető vissza, 
mely a zsidók közvetítése által az ős kereszté
nyeknél is elterjedt. Az első keresztények fő
ként azért használtak ily jelképeket, hogy a nem 
mindenki előtt ismert jelekkel magukat az üldö
zésektől védelmezzék. Ők az ily jeleket részint az 
állat- s növényvilágból, részint az ó- s újszövet
ségből kölcsönöztek. Pl. a bárány jelképezte 
Krisztus áldozati halálát, a kereszt, a jó pásztor 
magát Krisztust; a szőllőtő a keresztényeknek 
szóló ígéreteket; a pálma a vértanuk győzelmét. 
Az állatokra vonatkozó Sz. a középkorban egész 
részletesen kifejtetett, jelesen a természettudo
mányi tankönyvek, az ú. n. bestiariák némely 
állatokat, némely tula.donságok, erények s bűnök 
képviselőiként tüntettek föl, s a képzőművészet is 
azután ilyenek jelképeiül használta őket. Szoro
sabb értelemben Sz. vagy egyezményes teológia 
alatt azt a tudományt értik, mely az egyes egyhá
zak, vallásfelekezetek hitvallásaival s ezek tan-
fcirtalmával foglalkozik, még pedig akképen, hogy 
;i különböző egyházak ós hitvallások tanfogalmait 
folyvást összehasonlítja. Ha ez az összehasonlítás 
és a tanfogalmak feltüntetése tisztán történelmi 
szempontból történik, akkor a Sz. a dogmatörté
nelem egy részeként tekinthető, ha pedig oly cél
ból történik, hogy a más felekezet tanait cáfolja, 
akkor Sz. a polemika körébe tartozik. A legkivá
lóbb írók, akik az összes keresztény egyházfele-
kozetek Sz.-jávai foglalkoztak, a következők: 
Marüeineke (Heidelberg 1810—14 és 1848, 3 köt.); I 

Winer (4. kiad., Leipzig 1882); Köllner (Hamburg 
1837—44); Guericke (3. kiad. Leipzig 1861); 
Matthes (u. o. 1854); Hofmann (u. o. 1857). Plitt 
(Erlangen 1875); Oehler (Tübingen 1876); Scheele 
(Upsala 1877; német fordításban 2. kiad. Leipzig 
1886); Wendt (Symbolik der röm. kathol. Kirche, 
Gotha 1880); Philippi (1883) és a kitűnő kat. 
tudós Moller (1. o.), kinek művére a protestánsok 
részéről, különösen Nitschtől és Baurtól számos 
polemikus irányú Sz. jelent meg. 

Szimbolikus írás, 1. írás. 
Szimbolikus könyvek, vagy hitvallási iratok 

oly írások, melyekben valamely vallásfelekezet 
a maga hitének főbb tételeit s ágazatait foglalja 
össze. Már az ős keresztény egyházban a meg
keresztelendő egyén által letétetni szokott hit
vallást a misztériumok nyelvéből kölcsönzött 
szimbólum szóval nevezték el, maga a keresztség 
is titokzatos s csodás hatású szertartásnak, misz
tériumnak tekintetvén. A IV. sz.-ban megindult 
hittani viták (ariusi, monoflzita stb.) következté
ben a szimbólumok száma egyre szaporodott, me
lyek közül hármat, ú. m. az apostoli, a niceai és 
athanasiusi hitvallást, ez ú. n. ökumenikus v. 
egyetemes szimbólumokat a császárok világi ha
talma ós az egyetemes zsinatok tekintélye feltét
len órvényüekké tett az egész egyházban. Az ős 
keresztény egyház e hitvallásait, mint a keresz
tény kat. világnézlet alapjait, érintetlenül hagyták 
a XVI. sz. reformátorai is, kivéve az unitáriuso
kat ; szükségesnek találták azonban még külön 
hitvallások által is az ő vezetésük alatt keletkezett 
protestáns egyházakat az ezeket különösebben 
jellemző s ezeket más egyházaktól megkülönböz
tető hitvallások által is feltüntetni. így jöttek létre 
az ágostai, a helvét, a skót, balga, az anglikán stb. 
hitvallások, a formula concordiae (1. o.) stb. Ujabb 
időkben heves harcok folynak a protestáns egy-
házakban a Sz. érvénye felett; az ortodoxok kö
vetelik, hogy a lelkészek és a teológiai tanárok 
szigorúan ragaszkodjanak a Sz.-hez, amíg a mo
dern hittudósok a szabad vizsgálódás elvét valló 
és hirdető protestantizmus széliemével össze nem 
egyeztethetőnek tartják azt, hogy a Szentíráson 
kívül bármi más irat kötelező érvényű lehessen 
a vallás körében a hittudósra nézve. V. ö. Schleier-
maclier, Über den eigentlichen Wert und das bin-
dende Ansehen der symbolischen Bücher (1819); 
Johannsen, Die Anfánge des Symbolzwangs un-
ter den deutschen Protestanten (1847); Scheurl, 
Die Rechtsgeltung der Symbole (Tübingen, 1872) ; 
Mulert, Die Lehrverpfiichtung in der evange-
lischen Kirche Deutschlands (u. o. 1904); Löber, 
Die im evangelischen Deutschland geltenden Ordi-
nationsverpflichtungen (Leipzig, 1905). 

Szimbolikus teológia, 1. Szimbolika. 
Szimbolizmus, szimbólumok, jelképek rend

szeres alkalmazása gondolatok és érzelmek kife
jezésére. A vallási életben (1. Szimbolika) teoló
giai tanítások megérzékítésére szolgál. Legfelsőbb 
foka a vallási Sz.-nak a görög-római mitológia 
antropomorflzmu8a; legbővebben nyer alkalma
zást Szent János Jelenések könyvében. A múlt 
század végefelé francia költők hatása alatt majd
nem egész Európában elterjedt az irodalmi Sz., 
mint visszahatás a közelmúlt naturalizmusára és 

Amely szó 8* alatt nincs meg. S alatt keresendői 
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realizmusára. A modern képzőművészet szintén 
hódol ez iránynak. 

Sz. (észt), az a művészi irány, mely szemléletes 
ábrázolásaiban valami ábrázolhatatlan mélyebb 
gondolati vagy érzelmi tartalmat közvetlenül sej
tet. A nyers naturalizmus hanyatlásával a 90-es 
években került felül s a képzelet felszabadulását 
jelenti. A lírában, a regényben, a drámában s a 
képzőművészetekben egyaránt tért foglalt. Ked
veit költői sajátos formája a mesedráma s a misz
térium. Ibsen mellett főképviselői Hauptmann Ger-
hard és Maeterlinck. A francia szimbolistákat 1. 
Dekadens címszó alatt. 

Szimbolofideizmus. E névvel azt a, főleg Louis 
Auguste Sibarier francia protestáns teológus által 
képviselt hittani irányzatot értik, mely, az ujabb 
német teológiával közeli érintkezésben, a vallásos 
eszmét s képes jelleget hangsúlyozza, és a hitnek 
értékét nem a dogmatikai tan helyességében, ha
nem a személyes meggyőződésben gyökerező biza
lomban állónak véli. V. ö.: Lasch, Die Theologie 
der Pariser Schule (Berlin, 1901). 

Szimbólum (gör.), eredetileg egy gyűrű egy
máshoz illő két fele, melyet távozó jó barátok ad
tak volt egymásnak emlékül. Aztán ismertetőjel, 
valaminek a lényeges tulajdonságaira emlékez
tető jegy (attribútum). Mai jelentése: érzéki kép, 
mely vagy történeti asszociáció vagy attributiv 
hasonlóság folytán elvont gondolat, eszme kife
jezésére szolgál. A kereszt történeti Sz.-a a keresz
ténységnek, a horgony hasonlósági Sz.-a a bi
zalomnak. L. még Jelkép. 

Szimbolumos növények, \. Jelképes növények. 
Szimchat tóra (hób., a. m. tóra öröme), zsidó 

ünnep, a sátoros ünnepnek záróünnepe utáni nap, 
melyen a gyülekezet előtt felolvassák a penta-
teuchusnak (tóra) végső heti szakaszát, és ennek 
megtörténte után azonnal megkezdik a penta-
teuchus első fejezeteinek felolvasását. 

Szimferopol, Tauria volt orosz kormányzóság, 
most Krím szabadállam és püspökség székhelye 
a Krimiai hegység É.-i alján, (1920) 79,072 lakos
sal, dohány- és gyUmölcskonzervgyártással, gyü
mölcs- és borkereskedéssel, 15 orosz, 12 moham-
medán és több más templommal. Sz. két részből 
áll; az orosz várost széles, a tatár részt szűk utcák 
alkotják. Közelében épületromok láthatók, ame
lyekről azt hiszik, hogy Neapolisz romjai. Sz. ere
detileg Ák-Mecset néven tatár falu, a XVI. és 
XVII. sz.-ban pedig a tatár vezérek székhelye volt. 
1802-ben lett kormányzósági székhely. 1918 ápr. 
22. az Ukrajnában előnyomuló német csapatok 
elfoglalták. 

Szimfízis (symphysis), csontok porcos, kis 
izületi üreggel bíró egyesülése a középvonalban. 

Szimfízis szöge, 1. Állkapocs. 
Szimfónia (gör. Symphonia, ol. Sinfonia, ném. 

Symphonie. a. m. c'együtthangzás». 1. Az ó-kor
bán a görögök Sz. alatt a hangközök konszonán-
ciáját értették. — 2. Sz. minden zenekarra írt szo
náta (1. 0.). A Sz. címet már a XV. sz. végén hasz
nálják instrumentális daraboknál, de csak a XVII. 
sz. folyamán alkalmazzák tudatosan olyan kom
pozícióknál, melyek túlnyomóan összhangzatos 
szerkezetre épülnek. Később alakul ki az a szokás, 
hogy vokális művek: operák, kantátok, oratóriu

mok egytételes bevezetéseit nevezik Sz.-nak. 1650 
körül a német tánc-szvit első tételét is Sz.-nak 
nevezik. Lully korában Sz.-nak nevezik az olasz 
mintára készült nyitányokat, megkülönböztetésül 
a francia-stilü Szonátá-nak nevezett operanyitá
nyoktól. A Sz. történetében az 1750 évszám je
lenti e műfaj fordulópontját. Ekkor alakul ki a 
többtételes (ciklikus) Sz., melynek első tétele ki
bővített kétszakaszos dalforma az imitáló ellen
pont teljes kirekesztésével. Újabb kutatások Sta-
mitznak tulajdonítják a Sz. mai alakjának meg
teremtését. De nemcsak a Sz. formája az 6 
munkásságának eredménye, hanem Stamitz a Sz. 
stílusának is megalkotója. Követői: Boccherini, 
Gossec, Bach J. Keresztély, Dittersdorf, Canna-
bich stb. A mannheimi iskola egyik legnagyobb 
mestere Richter P. X. készíti elő a három nagy 
mester: Haydn, Mozart és Beethoven munkássá
gát. A Sz. is, mint a szonáta, legtöbbször négy té
telből áll. Az Allegro tétel formája szonáta-forma, 
az ezt követő lassú tétel (Andante v. Adagio) alakja 
dalforma vagy rondóforma. A XVIII. sz. második 
felóig divott menuetto, mint harmadik tétel he
lyébe Beethoven iktatta a scherzót. Az utolsó tétel 
(presto) formája rondó v. szonátafonna. Schubert, 
Schumann, Brahms, Bruckner és Csajkovszky be
bizonyították, hogy a Sz. még fejleszthető, ará
nyaiban és tartalmában egyaránt. Beethoven 
IX. Sz.-nak mintájára alakul ki a kar-Sz., melyet 
a franciák Ode-Symphonie-nak neveznek. Ebben 
a zenekart énekkar egészíti ki. L. még Szimfo
nikus költemény. V. ö.: Brenet, Histoire de la 
Synwhonie (1882); Kretzschmar, Führer durch 
den Konzertsaal (1913); Biemann, Die Mannhei-
mer Schule. 

Szimfonikus költemény, zenekarra irt na
gyobb terjedelmű kompozíció, mely az újkori 
szimfóniából (1. 0.) alakult ki. Formában nem te
kinthetjük a szimfónia továbbfejlesztésének, 
hiszen a Sz. a zenei forma mellőzésével nyomról
nyomra követi annak a költeménynek cselekmé
nyét, melyet hangfestéssel, illusztrációkkal jelle
mez. Berlioz, Liszt, Saint-Saens, Strauss Richárd 
a Sz. legnagyobb mesterei. 

Szimfónion, 1. Mechanikus hangszerek. 
Szimfronisztikus (symphronistikos, gör.l 

a. m. hasonló jelentésű. Symphronismos, tar
talmi megegyezés. 

Szimi (Symi, az ókorban Syme), sziget Ki?-
Ázsia DNy.-i partján, Eodustól É.-ra; sziklás és 
kopár földű; területe 69 km2 s kb. 9000 lakosa 
van, akik szivacs-halászattal foglalkoznak. 

Szimilargent, 1. Alpakka. 
Szimilor, 1. Mannheimi arany. 
Szimmachia (symmachia), görög városálla

mok védő- és dacszövetsége, melyben a leghatal
masabb várost illette a hegemónia. Ilyen Sz. volt 
Athén szövetsége az Aegaei-tenger szigeteivel és 
Spártáó a peloponnézoszi államokkal. 

Szimmetria (gör.), eredetileg a. m. egyenlő 
mérték, részarány. — Sz. a rajzoló művészetben, 
1. Arány; a kristálytanban, 1. Kristály. A geo
metriában : két alakzat v. egy alakzat két része 
egymással egy G pontra vonatkozólag szimmet
rikus, ha pontjaik úgy vonatkoztathatók egy
másra, hogy bármely két megfelelő pont által 
sg, S alatt keresendői imely szó Sz alatt nincs m« 
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meghatározott egyenes vonaldarab felező pontja 
O-be esik. Két alakzat egy s egyenesre vonatko
zólag szimmetrikus, ha bármely két megfelelő 
pont által meghatározott egyenes vonaldarab pár
huzamos egy állandó 2 síkkal ós s által felezte-
tik. Két alakzat egy S sikra vonatkozólag szim
metrikus, ha bármely két megfelelő pont által 
meghatározott egyenes vonaldarab párhuzamos 
egy állandó s egyenessel és E által feleztetik. A 
Sz. derékszögű, ha s ós 2 egymásra merőlegesek. 

Szimmetriás allilén, 1. Allén. 
Szimmetriás gangraena, 1. Raynaud-féle 

betegség. 
Szimmetriasík a kristálytanban, 1. Kristály. 
Szimmetriás trihidroxilbenzol, 1. Floro-

gluciu. 
Szimmetriatengely, 1. Kristály. 
Szimmetrikus íüggvény. Az a t , a, , . . . . a„ 

változók oly egész függvényét, amelynek értéke a 
változók minden ertekrendszere mellett változat
lan marad, hogyha a változókat bármely módon 
felcseréljük egymással, Sz.-nek nevezzük. A 
Sz.-ekre legegyszerűbb példákul szolgálhatnak a 
következők: «t X S X • • • X a». ai aa •••«•.• 
Szimmeti'ikus alapfüggvényeknek nevezzük a 

Sz.-eket, amelyek közül általánosságban £ Oj aa... a, 
azt az összeget jelenti, amely származik, hogyha 
az o,, «,, . . ., «„ változókból az összes A-tagú 
ismétlés nélkül kombinációkat képezzük, azután 
minden egyes iiyen kombinációhoz tartozó a-kat 
megszorzunk egymással es végre a nyert szorza
tokat összeadjuk. A Sz.-ek elmeletének alaptétele 
ezerint minden Sz. mint a szimmetrikus alap
függvények racionális egész függvénye állit
ható elo. 

Szimmikta (gör.) a. in. vegyes gyűjtemény. 
Szimmoriia, 1. Izomorfia. 
Szimmoríózis (symmorphosis, gör.), a ké

miában használatos műszó, a. m. addíció (1. o.) 
Szimnan, város Irak-Adzsmi perzsa tartomány

ban, a nagy sós puszta Ny.-i határán, 10,000 lak., 
gyümölcs-, selyem- és gabonatermeléssel. 

Szimolor, 1. Sárgaréz. 
Szimonoszeki, varos, 1. Simonoszeki. 
Szimő (Simö), nagyk. Komárom vm. csalló

közi j.-ban (i9i(w 2818 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szimpatétikus kúrák, a régiek hite szerint 

betegségek gyógyítása titokzatos módon, nem 
orvosi eljárásokkal; ez történhetik a ráolvasás
sal, imádsággal, csodatevő tárgyakkal (amulette). 
Az egész a szuggesztio egyik alakja. 

Szimpátia, rokonérzés, 1. Rokonszenv. 
Szimpátiás megbetegedés alatt egy másik 

betegségtől függő, másodlagos megbetegedést 
értünk: leginkább a szimpátiás szemgyuladás 
ismeretes. 

Szimpátiás szemgyuladás, 1. Szemgyula-
dások. 

Szimpatikus idegrendszer. A gerincesek 
idegrendszerének az a része, mely az okozattal 
nem módosítható és közvetlenül öntudatossá nem 
váló szerv működéseket szabályozza, így a szív, 
az erek, i gyomor, a belek, a hólyag, a nemi-
szervek sab. mozgásait, s a mirigyek működéseit. 
Élettani tés különösen méregtani viselkedés alap

ján az egész Sz. két csoportba oszlik: 1. a cranio-
sacralis autonóm idegrendszer ós 2. a «határköte-
gek» rendszere. Az előbbinek rostjai az agyvelő
ből és gerincvelőből erednek, s ezen idegek vég
ződéseit az atropin bénítja, a muscarin, pilocarpin 
és physostigmin izgatja. Ide tartoznak a pupilla
szűkítő, a szívmozgást lassító stb. idegek. A 
«határkötegek» alatt a gerincoszlop két oldalán 
egymással gyöngysorszerüen összefüggő ideg-
ducok sorát értjük. Vannak ezenkívül önálló 
idegducok a mell-, has- es medenceüregben, a 
szervek falában stb. A Sz. e részének végkészü
lékeit az adrenalin jellemzően izgatja. Ide tartoz
nak a pupillatágító, a szívműködést gyorsító, az 
ereket mozgató stb. idegek. A Sz. két része egy
mással mindenkor ellentétesen hat, pl. ahol auto
nóm idegrendszer izgalma órtágulást ós vérbősé
get okoz (pl. nemiszervek, végbél stb.), ott a má
sik rendszer izgalma órszükülest idéz elő. A Sz. 
működéseit az akarat nem befolyásolja, minden 
változás reflex útján támad. Pl. a szájba vett étel 
megindítja a nyál ós a gyomornedv-elválasztást; 
az izmok működése reflexúton vérbőséget is biz
tosít az erek kitágulásával stb. 

Szimpatikus színek (állat), az állatok azon 
színei, melyek a környezetbe beolvadnak. L. Védő 
színek. 

Szimpiezométer (gör.), a folyadékok össze
nyomásara szolgáló készülék (1. Összenyomható
ság). Sz. v. kurtított barométernek hívnak egy 
barométert is, amelynek zárt szárában levegő 
van ; ezen elzárt levegőnek feszültségéből, mely 
a térfogatváltozásban nyilatkozik meg, követ
keztetést vonhatunk a külső légnyomás nagy
ságára. 

Szimplaszta (symplasta, növ.), sokmagvú, 
protoplaszt. 

Szimplegádok, helyesebben: Symplegasok 
(gör. a. m. összecsapódok) vagy Planktá-k (lat. 
Oyaneae insulae) két szirt a trák Bosporosnak 
a Pontosba (Fekete-tengerbe) torkollásánál, me
lyek majd eltávolodtak, majd oly hirtelen össze
csapódtak, hogy nemcsak a közéjük került hajót, 
hanem még az átrepülő madarat is összezúzták. 
Mióta azonban az Argó hajó Héra segítségével 
szerencsésen átjutott köztük, azóta mozdulatlanul 
állanak helyükön. V. ö. Wieseler, De Cyaneis 
sive Symplegadibus (Göttingen 1879). 

Szimplezit (ásv.), ferroarzenát: 
Fes (As04)2 + 8H20 ; 

izomorfa vivianittal, monoklin prizmák, gyakran 
nyalábokká csoportosítva. Halvány indigókék v. 
szeladonzöld; üveg- v. gyöngyházfényű; átlátszó 
v. áttetsző. Lelőhelyei: Felsőbánya, Lobensten 
Szászországban és HUttenberg Karintiában. 

Szimplon, 1. Simplon. 
Szimpodiális (gör.) a. m. áltengelyes. 
Szimpozion (symposion, gör. a. m. együtt-

iyás), a görögöknél az étkezést követő poharazás. 
Áldozattal kezdték, aztán megválasztották a 
vezért (symposiarchus), kinek rendelete szerint 
kellett a bort keverni ós inni. E mellett vidám 
társalgás folyt, bordalok ós társas énekek (skolion) 
hangzottak. Komoly férfiak nem egyszer tudomá. 
nyos vitákat is tartottak ily alkalommal. így a 
Sz. ilyen irányú beszélgetések irodalmi müfajáv^ 

Amely szó S« alatt nincs meg, S alatt keresendő! 



Szimptóma 
is lett, melynek leghíresebb képviselője Platón 
Syrnposiona. Ide tartozik a Petroniustól fenn
maradt Trimalchio lakomája is a római irodalom
ban. Athenaios, Macrobius és mások szintén ilyen 
alakba foglalták tudós beszélgetéseiket. 

Szimptóma, jelenség, tünet, orvosi értelemben 
kór-jel (1. o.) 

Szimptomatikus kezelés, olyan orvosi keze
lés, mely az egyes tünetek megszüntetésére irá
nyul, de a betegség okát, lényegót nem szünteti 
meg. Pl. fájdalomcsillapítás, lázcsökkentés stb. 

Szimptomatologia a. ni. tünettan. A betegen 
észlelhető jelenségekkel foglalkozó tudomány. 
L. Diagnózis és Semiotica. 

Szimptomatológiai diagnózis, 1. Diagnózis. 
Szimulálni, szinlelni, valamit ámító szándék

kal utánozni, tettetni, pl. betegséget, lelki állapo
tot stb. 

Szimultán (lat.) a. m. egyidejű, együttes. Sz. 
megfigyelések, különböző helyeken egy időben vég
zett megfigyelések. — Sz. egyenletrendszer, több 
együtt fennálló egyenlet, tehát bármilyen egyen
letrendszer (1. o.). — Sz. iskola, olyan tanintézet, 
amely különféle felekezetű tanulókat együtt tanít. 
Hazánkban ilyen minden állami és községi iskola 
s a hitfelekezetek iskolái sem zárják ki a más 
felekezetüeket. — Sz. telegráfia és telefonia, 1. 
Telegráf és 'Telefon- , 

Szia, 1. Szinek. — Allatok színe, 1. Mimicry 
és Védő színek. 

Szin, az a hely, ahol a dráma cselekvénye a 
színpadon lejátszódik. Ha a cselekvóny más he
lyen történik, színváltozás áll elő. Ez rendesen 
leeresztett függöny mellett történik, de van nyílt 
színváltozás is elsötétített színpadon az ú. n. forgó 
színpadon. Nem szorosan a színpad számára írt 
v. regi darabokat, amikor a színpad követelményei 
még mások voltak, előbb Sz.-re kell alkalmazni, 
azaz a modern színpad igényei szerint beosztani 
változásokra és jelenetekre. 

Szin v. falszin, az építészetben a falnak külső 
vagy belső sík, függőleges fölülete. A falszínen a 
díszítés, párkányok, lábazat stb. kiugrást alkot
nak. Magasság-jelzésénél vízszintes síkot képez. 
(Pince-szín, padló-szin stb.) 

Szín v. kocsiszín ; kocsiknak és egyéb gazda
sági eszközöknek elhelyezésére szolgáló helyiség 
vagy épület, mely legközönségesebb alakjában egy 
vagy több oldalról nyitott, pilléreken álló födél
szókkel, állandóbb építkezéseknél csukott, két
szárnyú nagy ajtókkal bir. 

Szin, kisk. Abaúj-Torna vm. tornai j.-ban (1920) 
797 magyar lak. 

Szin, a babilóniaiak lioldistene; az istenek 
atyja, de jósdaistennek is tekintették, amiért is 
«a döntés ura» nevet viseli. Tiszteletének főhelye 
Úr volt. Sumír neve In-zu a tudás urát, a böl
csesség urát jelenti. Szin az istenek, emberek és 
összes élőlények teremtője és szülője, az összes 
döntések égen és földön őt illetik meg. 

Szinai, ősközetekből álló hegység a róla neve
zett félszigeten a Szuezi- és Akabai-öblök közt, 
szélein homok- és mészkövek borítják. Legmaga
sabb hegye a Dzsebel Katherin (2602 m.) és a 
Musza (2244 m.). Mózes mint a zsidók vezére a 
Sz.-Hórebon kapta meg a tízparancsolatot. A ha-

Szfnantrőze 

gyomány szerint az a hegy volt a Sz.-Hóreb. 
amelynek Ny.-i magaslata Ras-esz-Szaffafe (1994 
m.) és DK.-i csúcsa a Dzsebel Musza; utóbbinak 
lábán terül el a Szebaije-sikság, amely állítólag 
a zsidó nép gyülekező helye volt a nagy esemény 
alkalmával. Justínianus császára Sz.-Hóreb-hegy 
K.-i lábán a Suaib-völgyben alapította a híres 
Sz.-i kolostort (Katalin-kolostor), amely máig is 
fennáll, benne vannak Szt. Katalin ereklyéi. Régeb
ben még több kolostor volt a begyen (pl. a 40 
mártír kolostora), továbbá sok remetelak ós ká
polna is. Lepsius és Bbers a Szerbalt (1. o.) tartják 
a tízparancsolat helyének, bár ez ellentétben van 
a bibliával. V. ö. Ebers, Durch Gosen zuin S. 
(2. kiad., Leipzig 1881); Bénédite, Lapéninsule S. 
(Paris 1891); A. Keller, Eine S.-faürt (Frauenfeld 
1901); Petrie, Eesearehes in S. (London 1906); 
Schönfeld, Die Halbinsel des S. (Berlin 1907): 
Miisil, Karte von Arábia Petraa 1:300,000. 
(Wien 1907). 

Szinai-iélsziget, a Szuezi- és Akabai-öböltől 
körülzárt s aVörös-tengerbe húzódó félsziget Ázsia 
és Afrika között. Természetszerűleg Ázsiához, poli-
tikailag Egyiptomhoz tartozik. Területe kb. 60,000 
km5 s lakossága (1912) 31,000. A sivatag meszes 
pusztaságának a Vörös-tenger felé esö részét ha
talmas hegyek zárják el s gránittömegeik néhol 
2600 m. magasságig emelkednek. A vízben rend
kívül szegény pusztaság bibliai nevezetességű s a 
zsidókkal ellenséges amalekita népességnek korcs 
utódai a mai beduinok. 

Szinaja, város, 1. Sinaia-
Szinalbin (sinalbin), CS0H411N2S2O16.5H2O. A 

fehér mustármag (Sinapis álba) glikozidája, mely a 
magban levő enzim a mirozin hatására szinalbin-
miistárolajra, szinapindiszulfátra és szóllő-
culcorra bomlik. A szinalbínmustárolaj nem illó, 
ezért nincs a vízzel eldörzsölt mustármagnak 
mustárolaj szaga, hanem csak csípős ize. Sz. hal
ványsárgakristályokból áll, lúgtól sárga, salétrom
savtól vérvörös lesz, szinapin keletkezik belőle. 

Szinallagma (gör.), kölcsönös, máskép két
oldalú szerződés, melyből a felek mindegyikére 
jog is, kötelezettség is származik, mint pl. az 
adásvételi szerződésnél. 

Szinállandóság, 1. Valódi szinek. 
Szinán, török történetíró. 1526-ban részt vett 

mint udvari csausz Szolimán szultán környezeté
ben a magyarországi hadjáratban és jelen volt a 
mohácsi csatában. 1533-ban a szultán őt Khai-
reddin pasához és kalózfőnökhöz küldte, aki a 
Földközi-tengeren V. Károly ellen harcolt. Khaj-
reddin megbízásából megírta a pasa viselt dolgait ; 
1543. Rusztem pasa felszólítása folytán pedig a 
magyarországi hadjáratot irta meg, melyben mint 
hivatalos történetíró vett részt. Ez a szemtanú 
közvetlenségével irt munka eme hadjárat forrásai 
között a legelső helyet foglalja el. Kiadta Thwy 
József, Török történetírók (II. köt. 1896). 

Szinantróze (synanthrose, lavulin), C0H1006 
(110°-nál). ADahlia variábilis és helianthus tube-
rosus gumóiban inulin mellett fordul elő. Ezekből 
is állítható elő. Igen laza amorf anyag. Nagyon 
higroszkópos és szétfolyó. Optikailag inaktív. 
Víz és híg alkohol jól oldja, abszolút alkohol 
nehezen és éter nem oldja. 140—145°-nál meg-

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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barnul, karainelizálődás mellett s szétesik glu
kózra és lavulózra. Ólomecet nem csapja ki és a 
Fehling-oldatot csak i '/2 éra után redukálja. Köz
vetlenül nem erjedésképes, de élesztő invertálja 
s így hosszabb érintkezésben élesztővel alkoholos 
erjedésbe megy át. 

Szinanyaglotográfia (néni. Körperfarben-
fotografie), kihalványosítási eljárás színesfoto-
grafálásnál, 1. Fotográfia. 

Szinartrózis (si/narihrosis, gör.), az ízületet 
alkotó csontok azon összeköttetése, mely a csonto
kat szorosan, mozgathatatlanul egybetartja vagy 
csontvarrat alakjában vagy porcos egyesülés alak
jában (synchondrosis) vagy feszes szalagos egye
sülés alakjában (syndesmosis). 

Szinchizit (st/nchysit, ásv.), fluortartalmú cé-
riumkalciuinkarbonát CeFCaJCOjlj. Hegyes rombo-
óderek; véglapja gyöngyházfényű, máskülönben 
üveg- v. gyémántfényű; színe sárga, szürke v. 
barna, áttetsző. A Paris'thoz nagyon hasonlít. A 
délgrönlandi pegmatitekben fordul elő. 

Szin-csian (v. Hszin-csian, Szin-kiang v. 
Szin-ciang, a.m. «az írj terulet»), 1884—Sö.xíjjá-
szervezett kínai tartomány, a régebbi Külső-Kan-
szu tartomány, D.-i Dznngária, az Ili határtarto
mány és kínai Kelet-Turkesztán egyesítéséből 
keletkezett, területe 1.426,000 km2, Supan szerint 
1 millióra becsült lakossága van, az 1910-iki hi
vatalos adatok szerint 2.519,579; főhelye Urumcsi 
a Tien-san dzungáriai lejtőjén. 

Szind (Sind), kisk. Torda-Aranyos vm. tordai 
j.-ban, (i9io) 648 román és magyar lak. (Tr. E.) 

Szindaktilia, 1. Syndactilia. 
Szinder (Zinder), erősség és város Francia 

Nyugat-Afrikában, a Niger-folyó jobbpartján. A 
Szenegál és Felső-Niger gyarmatnak egyik leg
jelentősebb katonai erőssége és kereskedő városa. 
Lakóinak száma kb. 10,000-re tehető. 

Szindh (Seinde), régebben önálló fejedelemség, 
ma britindiai tartomány az Indus alsó folyásán és 
deltavidékén. Területe 123,768 km!, lakossága 
(1921) 3.279,493. Területéhez tartozik egy kis állam: 
Khairpur is, 15,822 km5. Partvidékét az Indus le
rakodásai elsekélyesítik, DK.-i részét a Kacs-öböl 
s a Tarr és Parkar sivatagok foglalják el, ÉNy.-i 
része Beludzsisztánból átnyúlik a Pat sivatag 
egész Sikarpur közelóig. Az Indus és a Hab öntözi 
Sz. területét, az öntözőcsatornák hossza kb. 9160 
km.-re tehető és 6770 km5 területet öntöznek vele. 
A sivatagokban több sóstó és mocsár található, leg
nagyobb ezek között a Mokhai-tó, amelynek só
készletét azonban nehéz hozzáférhetősége miatt 
nem használják ki. Éghajlata igen száraz és szél
sőséges, nyáron 49°-ig felmegy a hőmérséklet, 
télen pedig leszáll 3°-rd. Kolera és sárgaláz gyak
ran látogatják vidékeit. Növényzete alacsony bok
rokból áll s leginkább egyiptomi és arábiai voná
sokat mutat, erdeje (részben ültetve) csak 3000 
kms-en van. Lakosságának legnagyobb része fa
natikus szunnita mohammedán, hindu, kevés ke
resztény és természetimádó is akad köztük. Nyel
vtik árja eredetű perzsa és arab szavakkal erősen 
keverve. Iskolájuk kevés van. A nép fele föld
művelésből él s az Indus partját 20 km. szélesség
ben övező sávot ülteti be búzával, árpával, borsó
val, olajos növényekkel, indigóval,kenderrel, rizs-
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zsel, gyapottal, dinnyével, dohánnyal, cukornád
dal ; de kenyérmagvakból nem tudnak eleget ter
melni. Állattenyésztése jelentéktelen. Halászata a 
tengerparton s egyes tavakban meglehetős. Ipara 
cserépedényeket, bőrárúkat, szőnyegeket, zsáko
kat, zománemunkákat állít elő, kereskedelme 
Karaesin keresztül irányul, ahová vasút vezet azr 
Indus mentén elágazással Quetta felé, vasutjainak 
összes hossza 729 km. Karacsit tengeralatti kábel 
köti össze a perzsiai Busir és arábiai Fao kikötő
vel. Fővárosa Karacsi (1. o.). 

Amikor Nagy Sándor az Indus mentén lehatolt 
(Kr. e. 825.), Sz. négy fejedelemségre volt osztva ; 
a 3. sz.-ban átmenetileg a görög-baktriai birodalom 
egyik tartománya lett s a Kr. e. 1. sz.-ban a Belsö-
Ázsiából Indiába vándorló török-tatár indoszkithák 
egyik főtelepe lett. 695-ben az arabok Kaszim ve
zérlete alatt meghódították, 746. a Radzsputa ki
rályok uralma alá került, 1025. a Ghasznavidák, 
1220. a mongolok pusztították el, 1228. került a 
hindosztáni fejedelemség alá s mohammedán igaz
gatás alatt maradt 1592-ig, amikor a delhii mogul 
birodalmához csatolták, 1740. Nadir perzsa sah, 
utána pedig Kandahar uralkodói saját fejedelme-
alá helyezve igazgatták. 1758-ban kerültek oda 
az első angolok, akik 1843. az 1809 aug. 23-iki 
kaiderabadi egyezmény megsértése címén csapa
tokkal bevonullak Sz.-be és azt angol gyarmattá 
tették. V. ö. Burton S. revisited (London 1877, 
2 kötet). 

Szindhi, az indiai nyelvek egyik ága. V. ö. 
Trumpp, Grammar of the S. language (London: 
1872). 

Szindhn, folyó, 1. Indus. 
Szindikalizmus névvel jelölik a francia mun

kásmozgalomnak azt az újabb irányát, amely 
szembenállva a parlamenti szocialisták különböző 
pártárnyalataival, a közvetlen cselekvés politiká
jára (l'action directe) határozta magát. Céljaik 
megvalósítása érdekében a szindikalisták végső 
eredményben az általános munkabeszüntetést ter
vezik. A munkásbörzék szövetkezete (Fódération 
de Bourses), amely nemcsak munkaközvetítéssel, 
hanem propagandával is foglalkozott, háttérbe 
szorult a szindikalisták szervezete, a Confédéra-
tion generálé du Travail előtt, amelyet röviden 
csak négy betűvel jeleznek: C.G.D.T. A C.G.D.T. 
egy szervezetbe egyesítette az országosan szakok 
szerint szervezett szindikátusokat és szerve a La 
Voix du Peuple útján sikeres agitációt fejtett ki 
a Sz. érdekében. Ma a C. G. D. T. uralkodik az 
egész szakszervezeti mozgalom fölött, ez irányítja 
a sztrájkokat, a sabotage-okat (üzemi eszközök 
pusztítását), a katonai szolgálat megtagadását, 
stb. stb. s gyűjti az erőt a végső csatára, az álta
lános sztrájkra. Forradalmi jellegű szervezet ez, 
amely magával az állammal akar szembeszállni. 
A katolikus és vegyes szövetkezeteknek, az ú. n. 
sárgák-n&k. ellenmozgalma számba sem jöhet a 
Sz. hatalma és szervezete mellett. 

Szindikátusi kereset (actio ex syndicatu), a 
biró v. más közhivatalnok ellen hivatalos eljárá
sában cselekvése v. mulasztása által szándékosan 
v. vétkes gondatlanságból okozott kárért való 
felelősség alapján indított kártérítési kereset. Biró 
ellen (bűncselekménnyel okozott kár esetét kivéve 
meg, 8 alatt keresendő: 



Szindikátusok — 624 — Színek 
csak a fegyelmi bíróságnak a kereshetőségi jogot 
megállapító Ítélete alapján indítható (1. Fegyelmi 
eljárás), más hivatalnok ellen előzetes fegyelmi 
eljárás nélkül. 

Szindikátusok. Ez a kifejezés Franciaország
ból ered, ahol eleintén chambres syndicales alatt 
különböző kiváltságos társulásoknak vezetőségét, 
majd pedig Sz. alatt mindennemű érdek köré csopor
tosult egyesüléseket értettek. Különösen értik 
alatta a munkások szakszervezeteit. A Németbiro
dalomban a Sz. (Syndikate) értelme más. Jelenti 
a magasabbrendű, szervezett kartellek csoportját. 
Amíg u. i. az alacsonyabbrendü kartellek csak 
belső szerződéseken alapulnak s kifelé jelentkező 
szervük nincs, a Sz. ily külső szerveket is terem
tettek, ezeket jogi formákba öltöztették (West-
fálisches-Koka?í!/M<fo'A:aí Aktiengesellschaft). A 
szerv megjelölésére használt kifejezést a Sz. azután 
átvitték magára a kartellkötelékre. Vállalatokat 
illetőleg: előre meghatározott üzleti célra egye
sülése bankoknak és másoknak a vállalathoz szük
séges tőke előlegezése végett. Jelenti azt a köz
ponti, intézkedő szervet is, amely az illető válla
latok együttes tevékenységét intézi, tulajdonkópen 
a bizalmi férfiak kis csoportját jelenti, akik meg
határozzák, esetleg maguk elintézik azokat a teen
dőket, amelyek a társulás sikerét előmozdítják s 
biztosítják, továbbá utasítják az egyes vállala
tokat a közös érdekekből szükséges eljárások foga
natosítására, ezt a munkát egy vezető bankintézet 
is végezheti, amely ezért külön jutalékot kap, míg 
a részvevők különben a részvétel arányában osz
toznak a nyereségben és veszteségben. Az 1922. 
évi társulati adótörvény a Sz.-at a társulati adózás 
alá vonja, azonfelül, hogy a Sz. tagjai a nyereség
részesedésüket jövedelmi adóvallomásukban is 
vallani és adóztatni kötelesek. 

Szindikus (gör.), község, testület jogismerő kép
viselője, tiszti ügyész, valamely társaság szindi
kátusának tagja. 

Szindon, a gör. egyházban a neve annak a bő 
gyolesingnek, amelyet a templomszentelés alkal
mával a püspök a rendes egyházi ruhák fölé vesz 
magára. Jelenti ama gyolcsleplet, melybe az Űr 
teste volt takarva. 

Szindzsar (Szirqali, Dzsebel-Sz.), hegylánc 
Mezopotámiában, Moszul vilajetban. A Sz.-tól 
K.-re terjedő síkságon a IX. sz.-ban arab tudósok 
a meridián egy fokát mérték meg. A hegység nevét 
a hasonnevű kb. 1000 lak. biró helységtől vette, 
mely a római Szingara helyén épült. 

Szinechia (synechia, gör.), a szivárványhártya 
pupilláris szélének a lenesére tapadása szivár-
ványhártyagyuladás folytán (S. posterior); a szi
várványhártya a szaruhártya sebébe v. fekélyébe 
is belenőhet (S. anterior). 

Szinedrion (synedrion, gör. a. m. tanács
ülés), az újhéber szanhedrin (1. o. és Hieromne-
monok). 

Színek, a fénybehatás minőleges különbségei, 
szemben az intenzitásnak nevezett mennyileges 
különbözőségétől. Amennyiben ezek a spektrum 
alkotórészeit teszik, tisztán rezgési számukkal, v. 
hullámhosszúságukkal jellemezhetők és egyszerű, 
homogén vagy monokromatikus Sz. nevét vise
lik (spektrálszinek) ; ezekből keletkeznek össze-
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tevés által mindama kevert Sz., melyeket általá
ban a testek színeinek szokás nevezni. A Sz. for
rása legelső sorban a Napnak kevert, ú. n. fehér 
fénye, mely prizmában való törés, v. rácson való 
elhajlás által alkotószineire bontható s ezekből 
ismét összetehető (1. Szinszárás) ; korlátoltabb 
mórtékben a mesterséges fényforrások is fehér 
vagy sárgás fényt árasztanak. A spektrumnak 
számtalan átmenettel egymásba folyó színeit hét 
szincsoportra szokás osztani, melyek rezgési szá
muk szerint elrendezve: vörös, narancs, sárga, 
zöld, kék, indigó, ibolya; ezekhez a skála elején 
és végén még a barnavörös, illetve levendula
színt lehetne sorolni. A szabad szemmel látható 
spektrum nem terjed teljes nyolcadra, de foszfo-
reszkáló és fluoreszkáló anyagok segítségbe véte
lével két nyolcadra is kiterjeszthető. Valamely 
spektrum színei összekeverve ós egyesítve ismét 
fehér fényt adnak; ha azonban az egyesítésből 
egyet kizárunk, akkor a kizárt színnek kiegészítő 
(complementáris) szine jön létre; két komplemen
táris szin természetesen ismét a fehér szint szol
gáltatja (1. Szinszórás). Helmholtz szerint fehér 
szin azonban már két homogén szin keverése 
által is ered. A fehér fényből mindenféle színes 
fény keletkezhetik, ha tetszés szerinti módon 
belőle egyes színeket kioltunk v. gyengítünk. Ez 
történik az összes interferencia jelenségeknél, s 
különösen az abszorpciónál is, mely az összes test-
szinek oka. Az összes testek ugyanis a rajtuk át
menő fényt elnyelik, még pedig úgy, hogy az el
nyelés nagysága az anyagi minőségen kívül lé
nyegesen a fény hullámhosszaságától is függ. De 
a visszavert fény is bizonyos mélységig hatol a 
testek felülete alá s a szin, melyben e testeket 
látjuk, az, mely a fehér fényből az elnyelt szin 
levonása után marad. Színtelen ós fehér tehát 
az a test, mely a fehér fényben foglalt összes 
Sz.-et egyenlőképen elnyeli, úgy hogy az átbocsá
tott és visszamaradt fény keverési viszonya a be
eső fényével azonos. Vörösnek nevezzük azt az 
üveget, mely a fehér fényből csupán a vörös és a 
sárga sugarakat bocsátja át, a többit elnyeli. Szí
nes üveg tehát bizonyos Sz.-re vonatkozólag való
ságos fényszűrő. A fekete test az összes színeket 
egyformán nyeli el. V. ö. Helmholtz, Handbuch 
der physiologisehen Optik (2. kiad. Lipcse 1886); 
M. A. Bosenstiehl, Traitó de la couleur au point 
de vue physique, physiologique et esthétique 
(Paris, 1913). 

Sz. a heraldikában. A címereknél használt 
Sz. közül a régibb heraldika csak hatot, jobban 
mondva csak négyet ismert, t. i. vörös, kék, 
zöld, fekete, és két órcszint: aranyt és ezüstöt. 
Ábrázolásukra csak teljes színeket használtak. Ké
sőbb még más Sz. is jöttek használatba: narancs
sárga, hússzín stb. de ezek soha sem tekintettek 
heraldikai Sz.-nek. Azonkívül még a biborszint is 
felvették, de ennek használata úgyszólván csak 
fövegek, koronák, köpenyek stb. színezésénél for
dult elő. A régibb heraldikában különösebben két 
szabály volt használatban a Sz.-et illetőleg, t. i. 
egy címerben se legyen több két színnél alapo
sabb ok nélkül, másodszor pedig, hogy szin színre, 
érc ércre soha se jöjjön, azaz pl, vörös oroszlán 
ne ábrázoltassák színes alapon, hanem arany v. 
meg, S alatt keresendő 1 



S z í n e k é — 625 — Színes nyomás 

«züst alapon, viszont pl. arany sas ne ábrázoltas
sák ezüst alapon, hanem színesen. Ez utóbbi sza
bályt oly szigorúan megtartották, hogy a herol
dok az ellenkezőleg szerkesztett címereket hami
saknak jelentették ki s tulajdonosaik a lovagjáté
kokból ki voltak zárva. Kivétel csak a jeruzsálemi 
királyság címere volt, mely a két ércet magában 
-egyesítette. Különben a heraldika fénykorában is 
többször vétettek e szabály ellen. Franciaország
ban az e szabály ellen szerkesztett címereket ar-
mes a enquérir-nek nevezték, amit a német he
raldika talánycímerre (Ráthselwappen) fordított 
le. Tényleg azonban ez jogtalan elnevezés volt, 
amennyiben pl. régi címereknél a használat foly
tán megváltozhatik az érc szine, pl. az aranyból 
vörös, az ezüstből fekete v. kék szin lesz, de ezt 
•csak látszólagos, optikai csalódásnak lehetne 
nevezni. Az újabb heraldika a természetes szint 
illetőleg e szabály alól kivételt tesz, amennyiben 
természetes szinü emberi testrészeket, növénye-
tét, állatokat stb. úgy érc-, mint színes alapon is 
•ábrázol. A régi heraldikában a természetes szin 
ritkán fordul elő, az újabban nagyon használatos. 
Ami a Sz. jelzését illeti, 1. Csíkozás. Nagyobb, 
minden alak nélküli felületek feltüntetésére a da-
ínaszkozást (1. o.) használják. 

Szineke (Sinitea), nagyk. Arad vm. kisjenői 
j.-ban, (i9io) 849 román lak. (Tr. B.) 

Szinelós, valamely ipari tárgy készítésénél az 
alkotórészeknek megfelelő szerszámokkal síkra, 
«szinbe» készítése. Az asztalos pl. az asztallapot, 
& szekrény oldalait, ajtóit stb. sziulő- és eresztő-
gyaluval megszineli, ami itt annyit is tesz, hogy a 
munkadarab felületét a legfinomabbra kialakítja; 
& lakatos a géprószek síklapjait reszelővel meg
szineli stb. — Sz. az építészetben egy fölületen (a 
falon) valaminek egy szinbe (a falszmbe), egy 
•egyenes síkba hozása. Pl. a téglákat szinelni a. m. 
azoknak külső felületét egy síkba hozni. — Sz. a 
bőriparban, 1. Cserzövargaság. 

Szinelővas, 1. Cserzövargaság. 
Szinergizmus (gör.), a. m. közreműködés, ért

vén alatta azt a hittaninézetet, amely szerint az em
ber maga is képes megtérését s üdvözülését mun
kálni. Az V. sz. elején jött ez a szó használatba a 
hittudomány körében, amikor Szt. Ágoston (1. o.) 
erős harcot indított a Sz.-t tanító Pelagius (1. o.) ós 
szemipelagianizmus ellen. A harmadik egyetemes 
zsinat (481) kárhoztatta Pelagiust ós igy az a nézet 
vált uralkodóvá, hogy az ember a maga üdvére 
teljességgel képtelen közreműködni. Ezt vallotta 
a skolasztikusok között leginkább Aquinói Szt. 
Tamás. Luther szigorúan ragaszkodott e tanban 
Szt. Ágostonhoz, mig Melanchton némileg hajlott 
a Sz.-hoz. A lipcsei interim (1. o.) megjelenése s 
Pfeffinger hittudósnak a Sz.-hoz hajló nyilatko
zata után heves küzdelem—-az ú. n. szinergisztikus 
harc — tört ki a wittenbergi, lipcsei, másrészt 
a jenai teológusok vagyis a íilippisták (1. o.) és 
lutheristák között, mely harcból ismeretessé lett 
Striegel Yiktorin neve, ki két évig fogságot is 
szenvedett (1559) amiatt, hogy jenai tanártársai
tól eltérőleg a Sz. mellett nyilatkozott. 

Szinérszeg (Sinusig), kisk. Temes vm. buziás-
fürdői j.-ban, (1910) 972 román és magyar lak. 
{Tr. E.) 

Szinórváralja (Seini), nagyk. Szatmár vm. 
Sz.-i j.-ban, U9io) 5056 magyar és román lak., Szi-
nyór vár romjaival. Itt született Erdösi (Sylves-
ter) János, az első (fennmaradt) magyar nyelvtan 
írója, kinek szobrát 1903. állították fel; 1909. 
Kossuth Lajosnak is állítottak szobrot. (Tr. R.) 

Szinórzés, 1. Látás. 
Szinórzö lemezek, 1. Sensibilisator és Foto

gráfia. 
Színes bőrűek. A fehér bőrű európaival szem

ben a többi földrészek emberfajtáit, kiknél a bőr
ben sokkal több festékanyag rakódott le, nevezik 
így. E különbség azonban nem abszolút, hanem 
csak fokozatbeli, mert egyfelől az európai bőrében 
is van festék s másfelől az ú. n. «íehér ember» 
bőre is vidékek szerint különböző színárnyalatot 
mutat (északi szőke, déli barna tipus). 

Színes eltérés, 1. Látás. 
Színes fametszet, 1. Szines metszet és Fa

metszet. 
Színes fotografálás, 1. Fotográfia. 
Szines gyűrűk, 1. Newton-féle szingyürűk és 

Nobili. 
Szines hallás, 1. Szinesztézia. 
Színes könyvek. Diplomáciai okiratok gyűj

teménye ; az egyes államok megállapodott szokás 
szerint külön-külön szinü borítékba kötve terjesz
tették a törvényhozás elé, e borítékról nevezték 
fehér könyvnek, kék stb. könyvnek. 

Szines metszet, festmény után készült olyan 
metszet, mely gazdag és változatos árnyalásával 
az eredeti szinhatásáról is fogalmat nyújt, általá
ban azonban egy vagy több vésett dúccal színesen 
nyomtatott réz- v. fametszet. V. ö.: Janku, Der 
Farbenstich (Halle, 1899). 

Szines mozgókép. A mozgóképeket a pozitív 
képen nagyitólencse alatt kézzel, ecsettel színe
zik, minden egyes képet külön-külön. Készülnek 
természetes szines felvételek is háromszin-eljá-
rással (1. Fotográfia), de ez a technika a mozgó-
fényképezésben még tökéletlen. 

Színes nyomás (kromotipográfia), a nyom
dászat uan a feketén kívül minden más szinü nyo
mat. Kétféleképen készül: litográfiái ós könyv
nyomói úton. A litográfiái Sz.-t 1. Kőnyomás és 
Olajnyomás. A könyvnyomtatásban a Sz. lemezek
ről (1. Háromszínnyomás) v. szedésről történik. 
Ahány szin, annyi szedósforma szükséges. Kivé
tel az irisznyomat (1. o.) ós mozaik-nyomás (1. o.). 
Egyik fontos fajtája a Sz.-nak az alapnyomás, 
melyet különösen értékpapíroknál alkalmaznak. 
Az alapnyomó forma lehet fa, celluloid, linóleum, 
de lehet cinklemez is. A congreve-nyomásnál a 
nyomólemezt annyi pontosan egymásba illő részre 
darabolják, ahány a szinváltozat. E darabkákat 
külön-külön festékezik s azután ismét összeállít
ják és csak azután készítenek lenyomatot róla. 
A Sz.-hoz tartozik a citokrómia is, ennél egyet
len nyomással négyszínű nyomatok állíthatók elő. 
Először ugyanis preparált festékkel nyomtatódik 
tele egy lemez, erre aztán fotográfiai úton készült 
három lemezről nyomódik át a három alapszín, 
de más nüanszirozásban. Az említett fekete alap
nyomatos lemezről aztán a papirosra kerül a kép. 
— Itt említendő fel a kromatipia, a lipcsei Kra-
mertól az 50-es évek vége felé föltalált sokszoro-

Hévai Nagy i*ea>tk<ma. XVII. köt. 40 



S z í n e s ü v e g — 626 — Szingapúr-

eító eljárás könyvsajtón készült színes nyomatok
nak porcellánedényekre való átvitelére. A krorua-
tipia útján átvitt képek az egyéb olcsó porcellán
festményeknél jóval szebbek. 

Színes üveg (ném. Buntglas), 1. Üveggyártás. 
Szines veríték, 1. Ghromhidrosis. 
Színész, drámai művek hivatásos előadója, a 

költői művek alakjainak megtestesítője. L. Szí
nészet. 

Szinószegyesület. A magyar Sz. és nyugdíj
intézet célja a magyar színészek szövetkezése 
által a hazai szinügy rendezése, fölvirágoztatása, 
anyagi jólétének előmozdítása. Az egyesület és 
nyugdíjintézet tagjainak szerencsétlenség, elöre
gedés, betegség esetében vagy a szinészpályán 
eltöltött meghatározott évek után segélyt, nyug
díjat, özvegyeiknek, árváiknak pedig a lehető
ségig segedelmet biztosit. Nyugdíjra csak azok a 
rendes tagok tarthatnak igényt, kik legalább 10 
évig voltak az egyesület tagjai és ezen idő alatt 
pontosan befizették nyugdíjilletményüket. A nyug
díjazott tagok sehol sem működhetnek. Az egye
sületnek saját háza van Budapesten. 

Színészet, az a művészet, mely a párbeszédes 
formában irt, nyilvánosságra szánt müveket elő
adja ; szóló művészet, mert főeszköze a hang, és 
tárgyas művészet, mert meglévő dolgot ábrázol. 
Mindez áll abban az esetben is, ha a darabot ma
guk a színészek rögtönzik, vagy ha némajátékot 
adn^k is elő, mert ezek csak az igazi szinrnű kez
detleges megnyilatkozásai. Sokan a Sz.-et másod
rangú művészetnek tekintik, mert alkotásai nem 
maradandók s mert csak mint a költészet tolmá
csolója szerepel. Azonban az egyes művészetek 
értékelése egymással szemben céljatévesztett do
log. A Sz. természetesen együtt fejlődik a dráma
irodalommal s igen különböző formákat mutat, 
noha a Sz. egyes korai közt nincs akkora eltérés, 
mint más művészeteknél, mert az utánzás mindig 
főcélul volt kitűzve s a természetességre való 
törekvés a Sz. minden korában előtérben állott. 
(Shakespeare tanácsai a színészek számára a 
Hamlet-heti). A Sz. ismeretes az ókorban is, s bár 
a görög és római színpadokon álarcban és kothur-
nusban játszottak, az ókori Sz. már igen magas 
fokon állott, s egyes színészek jelentékeny va
gyonra is tettek szert. A középkori Sz. csak las
san fejlett ki, a misztériumok műkedvelő játé
kosai után a rögtönzések terjedtek el, bizonyos 
tipikus alakokkal. Kifejlődött, hivatásos Sz. csak 
a XVI. sz.-ban alakul ki. Sajátságos jelenség, 
hogy színésznők csak a XVIII. sz.-ban lépnek föl 
rendszeresen, azideig a női szerepeket is férfiak 
játszották. A Sz. sorsa hosszú ideig sanyarú volt. 
Az egyház üldözte, a társadalom lenézte s a szí
nészek anyagi megélhetése sok nyomorúsággal 
járt. Ez a helyzet fejlesztette ki a színész két 
típusát: a ináról-holnapra élő könnyelmű bohé
met s az idealistát, aki a művészetért kész szen
vedni nyomort és lenézést. Igazában csak a XIX. 
sz. második felében lesz a színész a társadalom 
rendes tagja, sőt itt-ott ma is találkozik némi el
fogultsággal. Ennek oka az, hogy a Sz.-nek tagad
hatatlanul nagy proletariátusa van, amit fokozott 
azelőtt az is, hogy a színészt kor és betegség 
könnyen keresetképtelenné tette. Ma már ezen 

segítettek a nyugdíjintézetek, másrészt a színé
szeknek jelentékenyen megnagyobbodott javadal
mazásuk. Nyilvános szini iskolák és egyesületek 
akadályozzák meg, hogy a színészi pálya teljesen 
szabad pálya legyen, hová előkészület szükségtelen 
s a művészet elismerése ad a Sz.-nek polgárjogot. 
L. még Magyar színészet, Színjátékok. 

Irodalom. Bayer József, A magyar játékszín története, 
1887; Pataki József, A magyar színészet története, 1922; 
Ed. Devrient, Geschichte der deutschen Schauspielkunst, 
1848—74; Pougin, Dictionnaire hístorique et pittoresque 
du théátre, 1884; Hageniann, Schauspiel u. Schauspiei-
künstler, 1903; Bchikowski, Die Entwickelung der deut
schen Bühnenkunst, 1805; Hagemann, Aufgaben des mo
dernen Theaters, 1906. 

Szinészeti ügynökség, 1. Színházi jog. 
Szinesztézia (aynaesthesia), az a másodlago

san keletkezett érzés, mely egy másik érzékszerv 
izgatására támad. Ilyen a színes hallás (auditio 
colorata, photizma, synopia), midőn bizonyos han
gok hallatára színlátás támad, vagy fordítva hax g-
látás (phonizma), midőn színek látására hangok 
hallása támad. 

Színezés, 1. Kolorit. 
Színezett papiros, 1. Mázolt papiros. 
Szinezis (gör.) a. m. találkozás, egyesülés, ér

telem, belátás. 
Szinfa, 1. Geszt. 
Színfal (kulissza, franc, coulisse), a színpad 

két oldalán haránt egymás mellett felállított mozgá 
falak, a színpad közönséges díszitményei. — 
Sz.-szaggató, gúnynevük ama szülészeknek, akik 
túlozva hatást vadásznak a színpadon. 

Szín falu (Sin), kisk. Szatmár vm. erdődi j.-ban, 
(i9io) 1127 német, román ós magyar lak. (Tr. R.). 

Szinfónia, 1. Szimfónia. 
Szingalézek, 1. Szinghalézek. 
Szi-ngan-fu (v. Hszi-ngan-fu), Sen-hszi kínai 

tartomány fővárosa a Vej-ho (Hoang-ho jobb mel
lékvize) partján a Cing-ling hegység E.-i lábánál. 
Kb. 1.000,000 lakosa van, rajta keresztül halad a 
Pekingbe vezető fő kereskedelmi útvonal. 30 ton
nás dzsunkák a városig mehetnek a Hoang-hóról 
a Vej-hón át. Sz. volt mintegy két évtizedig (1122 
Kr. e.—1137 Kr. u.) Kína fővárosa; jókarban levő 
várfalak veszik körül, rendkívül sok érdekes tör
ténelmi emlékkel, a VIII. sz.-ból eredő két nyel
ven készített fölirattal, amelyből kitűnik, hogy 
Kínában már akkor is éltek nesztoriánus keresz
tények. 1900—902-ben a kínai udvar ide mene
kült, amikor a szövetséges hatalmak Pekinget 
elfoglalták. V. ö.: Richthofen, Die geogr. Lage 
v. S. und seine Weltstellung (Pet. Mitt. 1873.). 

Szingapúr (Singapore), 1. az angol Straits 
Settlementshez tartozó sziget a Malakka-fólsziget 
D.-i végében, amelytől a némely helyen csak a 460 
m. széles Old Strait vagyis Szelat Tambrau vá
lasztja el. Területe 562 km2. A dombos felszínen 
a fő lánc KNy.-i irányban vonul el; a legnagyobb-
magaslat a Büki Timah (170 m.). Mintegy 20 folyó 
öntözi a szigetet. Az éghajlat forró, de egész
séges. Az évi esőmennyiség 2-3 m. A föld nem 
nagyon termékeny; termelnek rizst, bétalborsot, 
ananászt, indigót, kakaót, aloét stb. Midőn Sir 
Stamford Raffies 1819. itt az angol lobogót kitűzte, 
a szigetet őserdők takarták és rajta csak valami 
20 maláji család ólt. 1921-ben pedig már 423,76$ 
lakosa volt, kik közül 194,000 kínai. Sz.-t 1824. 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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a Keletindiai angol kereskedelmi társaság Dsohor 
szultánjától vette meg; a társaság birtokából 
1867. ment át az angol korona birtokába. — 2. Sz., 
Straits Settlements brit koronagyarmat fővá
rosa. Sz. sziget D.-i partján (mi) 259,610 lak. 
Jólétét főképen kereskedelmének köszönheti. Régi 
kikötője DK.-i részében van, új kikötőjét pedig 
Blankán Mati és Ajerbrani szigetek védik. Mióta 
Kelet-Ázsia kikötőit az európai kereskedelemnek 
megnyitották, Sz. tranzitóforgalma rendkívül emel
kedett. A kivitel fő cikkei ón, bors, korpa, tapioka, 
rizs, lakk, szágó és bőrök; fontos átviteli árú a 
szén (Angliából és Japánból), a petróleum, angol 
pamutárúk, vasárúk stb. A hajóforgalom átlag 
10 millió tonna. Sz. a maláji, a terjedelmes kínai 
«3 a hindu városrészből áll, amelyekhez a sziget 
belseje felé számos maláji telep ós a vagyonosok 
villái csatlakoznak. Az európai városnegyedben 
vannak a szállók, az eszplanádon a gót székes
egyház és a hittérítői épületek, a Raffles-muzeum 
a könyvtárral; a város mellett érdekes botanikus-
kert van. 1923-ban az angol kormány törvény
javaslatot terjesztett a parlament elé, s ez el is 
fogadta azt, hogy Sz.-t nagy megerősített hadi-
kikötővé és llottabázissá építik ki. Az erődök mel
lett olyan dokk is épül, amely a legnagyobb csata
hajókat is befogadhatja. Az építés tíz évi időtar
tamra van tervezve; az 1924. alakult Macdonald-
kormány azonban az építést felfüggesztette. 

Szingenit v. syngenit, v. kaluszit (ásv.), hosz-
szúra nyúlt rektanguláris v. lándzsaalakú monok
lin táblákban és prizmákban kristályosodik; a táb
lák párhuzamos vagy sugaras halmazokat alkot
nak. Prizmásan hasad. Színtelen, átlátszó. Kálium
kalciumszulfát : K, S04 Ca S04 -J- H20; a víz a 
a kalciumszulfátot kioldja belőle. Lelőhelye Ka-
lusz Kelet-Galiciában, ahol a kősódruzákban for
dul elő. 

Szing-hai-cin, hátsóindiai város, 1. Bhamo. 
Szinghalézek, Ceylon egyik nyilván indoger

mán (helytelenül árja) eredetű népe, melynek be
töréséről a Vódák beszélnek. Utódaik az őslakók
kal, dravidákkal vegyülve adták a régi hinduele-
niet, melynek nyelve Birma. Sziám buddhizmusá
nak egyházi nyelve. 

Szinghaléz nyelv és irodalom. A szinghaléz 
nyelv, melyet elírnak is neveznek, a Cejlon szi
geten lakó nép nagyobb részének anyanyelve. A 
buddhizmus hatása alatt vallásos irányban fejlő
dött ki szinghaléz irodalom, mely számos becses 
adatot tartalmaz a buddha vallás fejlődésének tör
ténetére vonatkozólag. Szinghaléz nyelvtanokat 
irt Alwis, Introduction to Singhalese grammar 
(Kolombo 1859). Szinghaléz szótárt írt Clough, 
sSinghalese-English dictionary. New and improved 
edit. (Kolombo 1892). 

Szinghi, folyó, 1. Indus. 
Szingpho, néptörzs, 1. Kacsin. 
Szingularitás (lat.) a geometriában. Ha vala

mely C sík- vagy térgörbe oly D ponttal bír, 
melyben minden a D-n keresztül menő egyenes 
a O-t általában k összeeső pontban metszi, akkor 
D a O-nek többszörös, még pedig k-szoros pontja. 
A ft-szoros ponton a görbe fc-szor, illetőleg a gör
bének k különböző ága egyszerűen megy keresz
tül. Az egyes görbe-ágakhoz a D pontban vont 

érintők oly egyenesek, melyek a O-t általában 
k - f -1, a i)-vel összeeső pontban metszik. 

A &-szoros pont alakilag is egymástól külön
böző fajokra oszlik. 

Ha k = 2, akkor D kettőspont vagy dupla-
pont. A kettőspont különböző fajai: a) a közön
séges duplapont vagy valós csomópont; b) az 
izolált duplapont; c) a közönséges- vagy első 
fajú csúcspont, cuspidális pont v. visszatérő 
pont. 

Többszörös, még pedig k-szoros érintő, ille
tőleg érintő sík oly egyenes, illetőleg sik, mely 
valamely görbét k, általában egymástól külön
böző helyen érint. Többszörös, még pedig k-szoros 
simuló sík oly sík, mely valamely térgörbének 
k,általában egymástól különböző pontjában simuló 
síkja a görbének. 

A Sz.-oknak egy másik faját alkotják a vissza
térő elemek, ilyenek: a visszatérő, stacionárius 
vagy csúcspont, v. pedig a visszatérő, stacioná
rius vagy inflexiós érintő, illetőleg simuló sík. 

Ezen Sz.-ok összetételéből a legkülönbözőbb 
Sz.-ok keletkeznek. 

A függvénytanban az f(x) analitikai függvényre 
vonatkozólag az a hely szinguláris hely, ha f(x) 
e hely környezetében nem fejthető ki az (x—a) 
pozitiv egész hatványai szerint haladó hatvány
sorba. Ellenkező esetben az a hely rendes hely. 
Ha valamely egyértókü f(s) függvényre vonatko
zólag az a szinguláris helyhez található egy oly 
m egész szám, hogy az (x—a)mf(x) szorzatra 
vonatkozólag az a rendes hely, akkor a-t lényeg
telen szinguláris helynek vagy pólusnak mond
juk, ellenkező esetben lényeges Sz.-nak. 

Szingyürük, lásd Newton-féle színgyürük és 
Nobili. 

Színharmónia, a szemnek jóleső színösszeállí
tás. Már korábban iparkodtak kimutatni bizonyos 
megegyezéseket a szinek és hangok harmóniája 
között ós Castell még műszert is készített, mely 
a szemnek azt volt hivatva nyújtani, amit a hang
szerek a fülnek. Újabban Euete javította Castell 
szín-zongoráját; két korongból áll, melyek ugyan
azon tengelyen kevéssé különböző sebességgel 
forgathatók. Az elülső korong egy vagy két egy
mással szemben fekvő kimetszessel bír, a há
tulsó több szektorra van osztva, s ezek felváltva 
színakkordokkal vannak bevonva és feketére meg 
fehérre festve. Az akkordokat alkotó szinek az 
egyes szektorokban koncentrikus gyürürészletek-
ben vannak elhelyezve. Mivel a készülék forgatá
sánál a hátulsó korong mindig más és más része 
merül az elülső korong bemetszésébe, egy szín
akkord a másik után lép ki majd a sötét, majd a 
világos mezőből, hogy röviden utána ismét eltűn
jék. Bár az ily módon keltett benyomás kellemes, 
távolról sem hasonlítható össze valamely zene
darabbal, minek oka kétségtelenül abban rejlik, 
hogy a szem inkább csak a térbeliség iránt bír 
érzékkel, minek folytán szép, de alak nélküli szí
nek csak kevés élvezetet nyújthatnak. Ezzel szem
ben a szín nélküli szép alak a legkedvezőbb be
nyomást gyakorolhatja. Mivel a festő a testek 
alakját teljesen vissza nem adhatja, hatásainak 
keltésére segédeszközökhöz folyamodik, melyek 
között a szinek és a Sz. első sorban állanak. A 
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Sz. elmélete tehát különösen a festészetben talál 
alkalmazást és a színek harmonikus egymás mellé 
állítása a művészetnek mindenha fontos teendője 
lesz. V. ö. Chevreul, Des couleurs et de leurs 
applications aux árts industriols (Paris, 1888); 
Hoffmann, Systematische Parbenlehre (Zwiekau, 
1892); Jánnike, Die Farbenharmonie (3. kiad. 
Stuttgart, 1902). L. még Látás. 

Szinház (gör. fheatron), a klasszikus ókorban 
a nézőtért jelentette, holott ma Sz.-on az egész 
epületet értjük, ahol a színdarabokat előadják. A 
Sz. hazájának az ősi Hellasz tekintendő, hol nem
csak a drámai cselekmények előadására szolgált, 
hanem különösen kezdetben a Dionysos tisztele
tére rendezett ünnepélyek megtartására is. A gö
rög színház három főrészből állott: 1. a theatron 
(nézőtér) a félköralakuan hátrafelé emelkedő pár
huzamos üléssorokkal, melyeket egy-két koncen
trikus folyosó (diazoma) és sugárirányban haladó 
feljáró-lépcsők ékalakú részekre (kerkisz) osztot
tak; 2. az orchesztra, a karnak fentartott hely, 
melynek közepén az előónekeseknek szánt emel
vény (thimele) volt; 3. a szobrokkal díszített szín
pad (szkena, szcena), mely kétoldalt elnyúló szár
nyával (paraszkenion) a tulajdonkópeni játék- ós 
beszédteret (proszkenion) határolta és magában 
foglalta a szükséges mellékhelyiségeket, öltö
zőket. 

A görög Sz. rendesen hegyoldalban épült, mert 
Így a nézőtér emelkedése önkéntelenül keletke
zett, az üléssorok részben a hegyoldal sziklájá
ból voltak alakítva. Az építmény fedve nem volt, 
legfeljebb a nézőteret legfelül körülövező oszlo
pos folyosó volt fedett tér. A görög Sz.-ak kolosz-
szális méretűek voltak és kezdetben csak fából 
épültek. Az első kő-Sz. Athénben (Kr. e. 340—328.) 
épült az akropolisz lábán és szép kilátással bírt a 
tengerre. 30,000 néző befogadására szolgált (a me-
galopoliszi 40,000 nézőhellyel bírt). Görögország 
felvirágzásának korában magát a szélességéhez 
képest csekély mélységű színpadot, melyen a drá
mákat előadták, nemcsak a háttérben, hanem 
mindkét oldalt is a szcena egy-két, sőt néha há
romemeletes épülete zárta körül. A háttér fala
zata három ajtóval volt áttörve, melyek közül a 
nagyobb méretű középső a «királyi bejárata ne
vét viselte, míg a két szélsőt (Vitruvius szerint) 
vendégbejárónak nevezték. Ha a színdarab cse-
lekvényi helye valamely palota, templom vagy 
magánház belseje volt, akkor a szükséges látható 
részeket kezdetben állványszerkezeten a szín
padra tolták, később pedig a szcena oldalfalainak 
széttolásával tették láthatóvá a kívánt épület bel
sejét. A háttér bejáróin kívül a szcena oldal
szárnyain is voltak úgy jobbról, mint balról szín
padra vezető ajtók, azonkívül az orchesztráról is 
volt feljáró a színpadra. A nézőtér és a színpad 
közötti közlekedő (parodosz) a színpadra, orchesz-
trára és a nézőtérre vezetett. A görög színpad ez 
elrendezését évszázadokon át megtartotta. Az 
ókor színpadján az előadásokat nappal tartották. 
A netán szükséges színváltozást primitív színfalak 
előretolásaval és elvételével eszközölték. Hogy a 
görög színpadnak gépezete volt-e vagy sem, arról 
biztos adataink nincsenek, bár a történetírók em
lítést tesznek emelőgépről, amellyel a holttesteket 

elszállították és a szereplőket a levegőbe emelhet
ték. A görög színpadnak függönye még nem volt, 
azt római berendezésnek kell tekintenünk. Szini 
előadásokat úgy a görögök, mint a rómaiak csak 
ünnepi alkalmakkor rendeztek. A Sz.-ügyeket az 
állam, illetve az állam megbízottjai kezelték. 
Athénben pl. a szinügyek ólén egy archon állott ; 
a színészekről is az állam gondoskodott. A fő sze
replőket (protagonisták) az állam választotta, aki
ket sorsolás útján osztottak be az egyes költők
höz (1. Korégia). Az állam építette a Sz.-akat a 
melléképületekkel együtt és szerelte fel díszítések
kel. A kiadásokat a bérlő volt köteles fedezni s 
erre a célra belépti díjat szedett, amely 2 obulus 
volt. Perikies óta a szegényeknek az állam fizette 
a belépti díjat. 

A római Sz., épp úgy mint a görög, kezdetben 
faállványszerkezet volt, azonban nem találjuk 
azt a határozott elválasztást a színpad és néző
tér között, mely a görög Sz.-at jellemezte. A római 
Sz.-nál a színpad mélysége nagyobbodott, vi
szont magassága csökkent, nagyobb szcenikai 
hatás elérhetése kedvéért. Az első kő-Sz.-at Poin-
pejus építette (Kr. e. 55.); a másodikat Corne-
1ÍU8 Balbus (Kr. e. 13.). Ugyanaz évben avatták 
fel a harmadikat, Marcellus színházát, mely
nek nagy része még ma is ép. A rómaiak újítást 
is hoztak be, amennyiben Kr. e. 133. alkalmaz
ták először a függönyt (aulaeum), amelyet elő
adás alatt egy mélyedésbe sülyesztettek, míg szü
net alatt felhúzódott. A romaiak az egész nézőtér 
fölé vásznat vontak, amely a nap tüzétől és eső
től óvta a közönséget, virágot szórtak, a lép
csőket és folyosókat pedig felöntöztók. A római 
állam úgy a drámai előadásokra, mint a cirkuszi 
mutatványokra nagyobb összegeket áldozott, de 
az ügyek vezetésével megbízottak is nagyobb ál
dozatokkal járultak az ügyhöz, miáltal népszerű
ségre tehettek szert. Az ó-klasszikus Sz.-építkezés-
nek számos példájára találunk. Jobb-rosszabb kar
ban kiásták az ef ezusi, miletoszi, tralleszi, magne-
ziai, pergamoni, szegesztai, szirakuzai Sz.-akat, a 
tulajdonkópeni Görögországban pedig, az athéni 
Dionysos-Sz.-on kívül, a megalopoliszi, spártai, 
messzenei Sz.-akat. Az újabban kiásott epidau-
roszi Sz. régibb, mint az athéni Dionysos-Sz. és 
valószínűleg előbbinek mintául szolgált. Itália 
ókori Sz.-ai közül felemlítésre érdemes a hercu-
lanumi és pompejii, Galliában az arlesi, orangei, 
bordeauxi, besanconi Sz.-ak romjait ásták ki. 

A középkorban, mint minden művészet, úgy a 
színészet is kevés kivétellel az egyház szolgála
tában állott és így csupán egyházi ós bibliai jele
neteket adtak elő papok, egyházi ünnepélyek alkal
mával, templomokban felállított időleges faszer
kezeteken. Ezek az előadások valóságos litur
giái drámákká (1. Misztériumok), allegorikus, 
legenda- és passziójátékokká fejlődtek. Francia
országban, mely már a középkorban a színészet 
fejlődésében vezérszerepet játszott, a zárt építke
zést megtartották és vagy több emeletesre építet
ték a színpadot v. gyakran a színpad három eme
letét kisebb fülkékre (loge) osztották s a külön
böző fülkékben adták elő. Amíg a színpad körüli 
zárt építkezést megtartották, addig az eget a 
felső, a földet a középső emelet képviselte, míg 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 



Színház — 629 — Színház 

az alvilágban lefolyó cselekmények előadására a 
földszint szolgált. Spanyolországban és Angliá
ban valamely udvar keskeny oldalán volt az 
emelvény, melyre az ablakokból és az oszlopsoros 
folyosóról jól lehetett látni. Németországban a 
reformáció a színpadot a vallásfelekezetek küzdő 
helyévé tette. Az előadások termekben, udvarok
ban, pajtákban és az iskolák aulájában folytak 
le, ahol kezdetben a latin nyelven való gyakor
lás miatt latin előadásokat tartottak (1. Iskolai 
dráma). A reformáció után a templomokban is 
tartottak vallási énekekkel egybekötött előadá
sokat, de később innen kiszorítva, a szinészet a 
korcsmákba került. 

Míg a Sz. Német- és Franciaországban egy
szerűségében mindinkább hasonlóvá lesz az antik 
Sz.-ak berendezéséhez, addig a minden tekintet
ben díszes dekorációkkal ellátott, a pásztorjáté
kokból keletkező varázs- és tündóroperák hódí
tanak tért az olasz udvaroknál. A Sz.-építés meg
felelő rendszerével először Peruzzi és Serlio épí
tészek foglalkoztak. (V. ö. Fleclisiq, Die Deco-
ration der modernen BUhne in Itálien, Dresden 
1894.) A spanyolok is Lope de Vega befolyása 
alatt úgy a vallási, mint világi előadások Sz.-aira 
nézve mindent elkövettek, hogy újításokat alkal
mazzanak. Mindemellett lényegében még mindig 
az antik Sz. volt a modern Sz. alapja. Londonban 
1576. építették az első állandó Sz.-at; Shakespeare 
idejében a Sz. ilyen volt: a négyszögletes vagy 
köralakú Sz. (auditórium) két részből állott, ü. m. 
a vízszintes padozatú és széles színpadból, és a 
nyitott udvarszerü 2—3 emeletes karzatokra osz
tott nézőtérből erősen előugró fedéllel; a karza
tok benyúltak a színpadra és itt előkelő néző
közönség részére páholyszerüen voltak kiképezve, 
de egyszersmind kulisszákat is alkottak. Színvál
tozás alkalmával e színpadi páholyokat festett 
függönyökkel látták el. Lényeges változás állott 
be a XVII. sz. második felében, midőn az ud
varok nagyobb fényt és pompát fejtettek ki s 
a katolikus egyház jezsuita drámák előadásával 
magához tudta vonzani a közönséget, különösen 
midőn az ó-protestáns származású mesterjátékok 
kifejlődtek. A XVII. és XVIII. sz. olasz operáiban 
a proszcenium, a szinpad eme architektonikus 
keretén kívül eltolható színfalakat (kulisszákat) 
is alkalmaztak. A szinpad nagy mélységet nyert, 
úgy hogy nagy számú szereplők és a szükséges 
gépezetek számára is elég hely volt. Híresek vol
tak a velencei Sz.-ak, köztük a san-crisostomói-
nak 23 m. mély és 20 m. széles színpadja volt. Az 
olasz festők, különösen a bolognai iskola hivei, 
a kulisszákkal és a hordható díszlettárgyakkal 
igen szép térhatást értek el. Olasz mesterek taní
tása alapján építették német építészek az ulmi, 
angsburgi, nürnbergi stb. scena di comediát. 

A modem Sz. Az újabb Sz.-nál inkább csak a 
szinpad alakítása mutat nagy átalakulást. A Sz.-
nak hátrafelé kissé emelkedő nézőtere az antik 
nézőtérhez hasonlóan félköríves v. patkóívalakú. 
A legújabb Sz.-nál az orchesztrára nézve Wagner 
Eikárd és Semper eszméje fogadtatott el, ameny-
nyiben nagyobb színpadi hatás kedvóért ez a föld
szinti padló alá van siilyesztve, annyira, hogy a 
földszinten ülők a zenészeket nem láthatják. A I 

nézőtér oldalait több emcletsorban páholyok fog
lalják el, míg a nézőtér többi része erkélysze-
rüen, lépcsőzetesen emelkedő ívalakú üléssorokkal 
(amfiteatralikusan) van alkotva. A nézőtér föld
szintjénél valamivel magasabban fekvő szinpad 
több függönnyel van az orchesztrától és nézőtértől 
elválasztva, melyek a felvonások (díszletváltoz
tatások) jelzésére, a rendesen hullámvaslemez
ből szerkesztett, ellensúlyokkal ellensúlyozott füg
göny pedig tíiz esetén a szinpadnak a nézőtértől 
való tűzmentes elválasztására szolgál. A szinpad
nak a vasfüggöny előtti részén (rivalda) a sugó-
szekrényen kívül a szinpadnak elülről való meg
világítására szolgáló világító tárgyak vannak 
elhelyezve. A szinpad padolata (pódium) a pro-
szceniumtól (a szinpadnak előrésze) kezdve hátra
felé csekély emelkedéssel bír. A szcena (szinpad) 
díszítésekkel, azaz hát- és oldalfalakkal van hatá
rolva. A hátfal a szinpad különböző pontjain fel
húzható, miáltal a szinpadnak különböző mélység 
adható. A szinpad oldalfalait a színfalak (kulisz-
szák) teszik, azaz fa- vagy vaskeretekre feszített 
festett vásznak, melyek kis kocsikon v. hengere
ken könnyen mozgathatók és rendezhetők. Ujab
ban, különösen társalgási daraboknál zárt deko
rációk alkalmazását kísérelték meg (ú. n. pa
norámadíszítés), ezek oly kulisszák, melyek kap
csokkal vannak egymáshoz csatolva és valóságos 
oldalfalakat és mennyezetet alkotnak. A színpadot 
felülről lecsüngő díszletek, ú. n. sofitták hatá
rolják. Az összes gépezetek felső és alsó gépe
zetre oszthatók. A felsőhöz tartoznak a felhúzó-
és függesztőszerkozetek. Az alsó gépezethez a 
sülyesztö szerkezetek (zajtalanul fel- és lefelé 
mozgó színpadi podiumrészek) tartoznak. A szin
pad rendszerint 5—8 távlatilag beosztott részek
ből (ú. n. utcákból) áll és minden egyes ily rész 
külön sülyszthető és külön berendezéssel bír. 

Fűtésnek legcélszerűbben a légfűtés válik be. 
A szinpad két oldalán (és mint pl. a budapesti 
operában a hátsó szinpad épületében is) vannak a 
próbatermek, felső-műterem, öltözők, ruhatárak, 
raktárak, a Sz.-i bútorok, díszletek stb. részére, a 
nézőteret magában foglaló épületrészen a kényel
mes és tűzveszélyre való tekintetből célszerűen 
elhelyezett lépcsőházakon kívül vendéglőhelyisé
gek, éttermek (buffet), társalgóhelyiségek, sétáló
csarnok (foyer), továbbá előcsarnok, folyosók, 
kocsifelhajtók stb. Udvari és székvárosi Sz.-akbnn 
az udvari páholyokhoz szükséges folyosók és 
mellékhelyiségek stb. Sokszor hangverseny
terem vagy külön előadások terme is van a Sz.-
ópületben. 

Az épület külsejének kiképzésénél régebben 
inkább a szabályos négyszögletes alakhoz ragasz
kodtak, mely a patkóívalakú nézőteret magában 
foglalja, újabb időben azonban építettek oly 
Sz.-akat, hol az épület külseje a nézőtér alakjá
hoz alkalmazkodik és így a nézőtér felől körépít
mény-alakot nyer. Igen érdekes és nagyon díszes, 
bár e módnak kissé erőltetett kombinációját lát
juk a Garnier által épített párisi nagy operában 
(épült 1863—74-ig, 2150 néző részére), míg a 
drezdai Sz. külső alakja a belső elrendezéshez 
szigorúan alkalmazkodik a külső hatás teljes 
összhangzása mellett 
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A bénsi Rlng-Sz. 1881 dec. 8-án történt leégése 
alkalmával bebizonyult, hogy a Sz. akkori álla
pota a kor igényeinek nem felel meg; eme hatás 
alatt jutott érvényre az asphaleia- (1. o.) rendszer, 
mely az 1885. megnyitott budapesti királyi operá
nál nyert először alkalmazást. Ez a rendszer a 
Sz.-i belső szerkezet és berendezés lényeges át
alakulását vonta maga után. 

Nevezetesebb külföldi Sz.-ak a következők: 
Berlinben a Schauspielhaus, operaház, Viktória-, 
Wallner-Sz., Drezdában az új operaház (meg
nyittatott 1878., építette Semper, szép lépcsőháza 
különös említést érdemel). Nevezetes azonkívül »i 
Wagner-Sz. Baireuthban (építette Semper G. és 
Brückwald 0.), Wiesbadenben (1892—94, Hellmer 
és Fellnertől). Ausztriában: a bécsi operaház 
(1861—69, van der Mull és Siceardsburgtól, francia 
renaissanee stilusban (3000 ülőhellyel, jó szellőz-
tetési berendezéssel), az udvari Sz. ugyanott (meg
nyittatott 1888., Semper G. és Hasenauer K-tól, 
tágas lépcsőházzal). A franciaországi Sz.-ak a né
meteket felülmúlják. Legnevezetesebb itt a párisi 
nagy operaház (1863—74. építtetett Garnier G.-től, 
2150 nézőhellyel), a Comédie francaise Parisban 
(1782-ben épült). Említést érdemel, hogy a francia 
Sz.-ak földszintjeit csupán férfiak foglalják el, 
míg a nők a páholyokban foglalnak helyet. A 
világ legnagyobb Sz.-ai (a chicagóin kívül, mely 
8000 nézőhellyel bir) Olaszországban vannak 
és legtöbbnyire XVIII. századbeliek. A milanói 
Scala (6 páholysorral, 240 páhollyal és 3000 
ülőhellyel, 1777. építette Piermarini). A velencei 
Teatro Malibran és Teatro Penice (1789. Selva 
által építve, 1836. Meduna által javítva), a firenzei 
Teatro Pagliano (1854, 4000 nézőhellyel), a ná
polyi Teatro San Carlo 7500 nézőhellyel (épí
tették 1737-ben Medzano és Carasale, 1777-ben 
Fuga F. javította). Igen szépek és ügyes tér
kihasználással épültek az angol Sz.-ak. A leg
nagyobb a londoni Sz.-ak közül a Covent Garden 
Theatre (1858, Borrytól, 3500 nézőhellyel), a 
legrégibb a Her Majesty's Theatre (Haymarket-
ben, 1705. Baubrugh által építve, Bash és Nepton 
által 1816—18. nagyobbítva). Műbecs tekinteté
ben azonban a francia, magyar és német Sz.-akkal 
nem versenyezhetnek. Svédországban a stock
holmi (Kongl. Stora Teatera, 1775—82. Adel-
crantztól, 1500 nézőhellyel). Belgiumban a brüsz-
szeli Théátre de la Monnaie. Az orosz Sz.-ak is 
nagyságukkal tűnnek ki, a szentpétervári nagy 
Sz. 4000 nézőhellyel, 1832. átalakították. 

A legújabb magyar Sz.-ak közül a már emlí
tett budapesti magyar királyi operaházon kivttl 
említésre méltók a budapesti nép-Sz. (felépült 
1875.), melynek belső berendezését különösen tüz-
biztossági szempontokból újabban átalakították; 
a Vlg-Sz. (épült 1895—96.) az emeleten nyitott 
terraszokkal, melyek tűz esetén (úgy a mentési 
müveletek keresztülvitele tekintetében, mint a 
menekülőknek a megfulástól való megmentésé
ben) nagyon alkalmasak (mindkét Sz.-at Hellmer 
és Fellner építészek építették). A budapesti Ma
gyar Sz. (Láng Adolf építész terve szerint) 1080 
ülőhellyel, állóhelyek nélkül. A fővárosi Sz. (Nép
opera), a Király-Sz. stb. A régi Nemzeti Sz.-at 
1913-ban bontották le, s a világháború miatt máig 

sem épült fel az új. Vidéki Sz.-aink: a szegedi, a 
pécsi nemzeti színház (Láng Adolf terve szerint 
épült 1888—1889., 1200 nézőhellyel), a kecs
keméti (1895—96. Hellmer és Fellner építészek 
terve szerint építve). Ujabb Sz.-ak épültek Kapos
várott, Veszprémben, Sopronban stb. 

Irodalom. Gosset, Traité de la construction des théátres, 
Paris 1883 ; Garnier, Le nouvel Opera de Paris, a. o. 
1876 — 81; Das neue Opernhaus in Wien, 1879; Gwin-
ner. Das neue königliche Opernhaus in riudapest, a 
1885: Staubé, DasStadttheaterzuHalle, Halle 1886 ; Fölsch. 
Theateibrande und die zu der Verhütnng derselben erfol-
derlichen Schutzmassregeln, Hamburg 1878; Gilardone, 
Handbuch des Theaterlösch- und Rettungswesens, Strass-
bnrer 1882—84, 8 köt.; Strack, Das altgriechische Theater-
gebSude. Potsdam 1843; Wieseler. TheatergebSude cad 
Denkmiiler des Bühnenwesens bei den Griechen und Rö-
mern, Göttingen 1851; Schönborn, Die Skene der Hellénen, 
Berlin 1858 : Stengel és Öhmichen, Griechischer Theater-
bau, u. o. 188B ; OpitzR., Schauspiel und Theaterwesen der 
Griechen und Römer, Leipzig 1889 ; Jakabfiy Zoltán, Sz.-ak 
tűzbiztonsága, 1909 : u. az, Sz.-ak fejlődése, 1910; Báthory 
István, A nemzeti Sz. lebontása, M. Mérn. és Épít. Egylet 
Közlönye 1918. 

Színházi cenzúra, a rendőrhatóságok előze
tes intézkedése az előadandó színművekre nézve. 
Kéziratban be kellett nyújtani a darabokat, melye
ket a Sz. engedélyezett vagy nem, vagy csak bi
zonyos változtatásokkal engedélyezett. Oka rész
ben erkölcsi, részben politikai volt. A szabad sajtó 
intézménye megszüntette a Sz.-t is, bár némely 
államban még megvan, ha korlátozva is. 

Színházi jog, azoknak a jogszabályoknak az 
összessége, amelyek a szinielőadásokra való jo
gosultságot, az előadások tartására vonatkozó 
rendészeti szabályokat és a színházigazgató és 
színészek jogviszonyát meghatározzák. Szinház-
nyitásra az 1848. XXXI. t.-c. 1. g-a értelmében 
a törvényhatóság közgyűlése ad engedelmet. 
Színigazgató csak az lehet, aki színtársulat szer
vezésére és színielőadások rendezésére a szinész-
egyesület Igazgató tanácsának ajánlatára a val
lás- és közoktatásügyi minisztertől színigazgatói 
engedélyt kapott. A folyamodó okiratokkal ki
mutatni tartozik, hogy a magyar szinészegyesü-
let tagja, ellene erkölcsi tekintetben nem merült 
fel kifogás, hogy az ügy vezetésére kellő kép
zettsége van, vagy alkalmas művezetőt szerződ
tet és a társulat szervezésére elegendő színi kel
léke és megfelelő tőkéje van. A szinielőadásokra 
a helyi hatóságok (községi képviselőtestület, köz
ségi elöljáróság, Budapesten a rendőrség) ad en
gedélyt. A vidéki helyi hatóság az alatt az idő 
alatt, amelyet a színtársulat egy helyen tölt, mű
kedvelői előadásra — jótékonyeélut kivéve — 
nem adhat engedelmet. A szinészeti ügynökséget, 
azaz a szerződtetések és a színmüvek előadási 
jogának közvetítését a belügyminiszter 1892. évi 
47.029. sz. rendeletével, az addig fennállott enge
délyek érintetlenül hagyásával az orsz. magy. 
szinészegyesület részére engedélyezte. Nem ma
gyar nyelvű és külföldi színházakkal szemben az 
ügynökséget a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter, akihez a szülészeti ügyek vezetése 1907 
óta tartozik, magánosoknak engedélyezi. A színi
előadások előleges cenzúra alá nem esnek. A szín
igazgató és a színész jogviszonyait, különösen a 
kölcsönös felmondási okokat jórészt a szokás és 
a szinészegyesületi szabások szabályozzák. Az 
egyes színházaknál a tagokból szervezett szin-

Amely sző 8« alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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házi bíróság az egyes tagokkal szemben mintegy 
fegyelmi bíróságként bírságolási jogot gyakorol. 
Szinészképzőiskolák engedélyezését és ellenőrzé
sét a vallás- és kOzokt. min. 95000/921. rendelete 
szabályozza. V. ö. Bévay Lajos, A magyar szin-
házi jog mai érvényében (1907). 

Színházjegy adó, a fényűzési adók csoportjába 
tartozik és a színházi belépődíjakkal együttesen 
szedetik a belépődíj bizonyos százalékában. Ál-
lampénziigyi jelentősége csekély, mint önálló vá
rosi (községi) adó (vigalmi adó) azonban különösen 
nagyobb kultur-központokban eléggé jövedelmező. 

Színház szabad ég alatt, a legmodernebb idők 
ama kísérlete, hogy egyes színmüveket szabad ég 
alatt és nem zárt helyiségben adtak elő. Oka a 
kornhkbeli aTchaizálásban keresendő, mivel a 
régi görögök és rómaiak is úgy játszottak, amint 
hogy a Sz. is rendszerint klasszikus vagy klasz-
szikusokat utánzó darabokat ad elő. Tettek ilyen 
kísérletet Shakespeare-darabokkal is. Kivált a né
metek s a franciák foglalkoztak vele ; Magyar
országon 1924. tettek ilyen kísérletet, júl. 5. és 6. 
előadták az állatkerti tavon berendezett színpa
don Oidipos királyt. 

Szinhedrion, 1. Szanhedrin. 
Színi, 1. Gyula, író és hírlapíró, Sz. Károly 

író fia, szül. Budapesten 1876 okt. 9. Jogi tanul
mányait Budapesten elvégezve, a főváros, majd a 
bíróság szolgálatába lépett, 1900. pedig hírlap
író lett s fölváltva több napilap bel- vagy kül-
ínunkatársa volt. Mint szépirodalmi író régebben 
a lírát is, újabban főkép a prózát műveli, erősen 
modern irányban. Fordításain kívül — köztük 
Wilde SWome-jának átültetése (1907) — eredeti 
kötetei: Trilibi (elbeszélések, 1907); Lelki ka
landok (elb. 1908); Egy sápadt asszony (regény, 
1909); Stúdiumok (irodalmi tanulmányok, 1911); 
Vándortáska (útirajzok, 1911); Bolond könnyek 
(elb. 1912); Pesti konfetti (karcolatok, 19Í3); 
A rózsaszínű hó (elb. 1913); Profán szerelem 
(regény, 1914); Napóleon szerelmei (1914); A 
tűzfészek (reg. 1916); Pára és egyéb elbeszélések 
(1916); Bánna (elb. 1917); Szivárvány (elb. 1917); 
Porcellán muzsika (reg. 1918); A smaragd és 
egyéb elbeszélések(1919); Abűbájos (reg. 1921); 
Marion (reg. 1921). Elbeszéléseiből egy kötet 
németül is megjelent: Die gélbe Kalesehe (1914). 
Drámai művei közül A fekete pásztor 1 felv. a 
Belvárosi Színházban 1917., Ikercsillag c. 3 fel
vonásos színműve pedig az írók Színházában ke
rült színre. 

2. Sz. Károly, író, volt ref. kántortanító, a XIX. 
sz. hatvanas éveinek egyik érdekes, nyugtalan 
vérű alakja, szabolcsi származású, megh. Buda
pesten a 90-63 években az elmegyógyintézetben. 
Feltűnt az 1861-iki provizórium idején egy Ma-
</yar birodalom c. füzetével (megjelent 1866), 
amelyben a magyar kérdés megoldására tesz ja
vaslatot; előbb miatta felségsértési pörbe akarták 
fogni, de Bécsben megbírálván a füzetet, ellenke
zőleg, utasították íróját, hogy Budán jelentkezzék 
kihallgatásra az uralkodónál, aki kegyesen fo
gadta, írt sok népdalt is. Később több utopisztikua 
tárgyú füzetet írt. Művei közül említendők: Isten 
•országa (1868); Vörös könyv (1868—1869, 6 fü
zet); Lámpás (1869); Újvilág; A nép könyve 
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(1881, 3 füzet). Könyvek könyve. Uj evanseliom 
(versek 1890). 

3. Sz. Péter, tanító, író, szül. Kislónyán (Bereg 
vm.) 1860 nov. 24., megh. Debreczenben 1906 dec. 
elején. Számos szépirodalmi munkája jelent meg 
fővárosi és vidéki lapokban, nyelvészeti közle
ményei a Magyar Nyelvőrben. Önállóan meg
jelent főbb művei: Az élet színpadáról (elbeszé
lések, 1886); Vidám vers*h (Debreczen 1898); 
ezenkívül a Magyar Mesemondó sorozatos válla
latban öt verses elbeszélés. 

Szinicze (Svinifa), nagyk. Krassó-Szörény 
vm. orsovai j.-ban, d9io) 1448 szerb lak. (Tr. E.) 

Színi eltérés, 1. Akromatizmus. 
Színigazgató, vezetője valamely színháznak. 

Minden színház élén az igazgatóság áll, mely 
kisebb társulatoknál egy személy, nagyobb szín
házaknál a Sz.-nak helyettese is van esetleg, sok 
állami színháznál pedig az intendáns van föléje 
helyezve. Az igazgatónak a titkár segédkezik. 

Színigazgatói engedély, 1. Színházi jog. 
Szinigrin, 1. Mironsav. 
Szi-ning (Rszi-ning), Kan-szu kínai tarto

mány egyik kerületének főhelye, 60,000 lak., 
régebben igen élénk kereskedelme volt, de ez a 
dungán lázadás alatt másfelé tolódott el. A város 
10 km. hosszú falUl van körülvéve; a Tibetbe in
duló tudományos expedíciók kiinduló helye. 

Színjáték. Egyidejűleg érvényesülő színek 
harmóniába való hozatala helyett a hangokhoz 
hasonlóan egymásután is lehet harmonikus szí
neket működtetni. Ezt célozzák a különböző Sz.-ok 
(chromotrópok), amilyenek a kaméleon-pörgettyű, 
a kaleidoszkóp és az ú. n. szinzongorák. (L. Szín
harmónia.) 

Színjátékok. 1. A görög színjátékok a Kr. e. 
5. sz.-ban még nem olyan eme^t színpadon men
tek végbe, amilyeneknek maradványait az ása
tások napfényre hozták. A fennmaradt színház-
romok sokkal későbbi korból valók, így pl. az 
athéni Dionysos-szinház a IV. sz. második felé
ben épült. A régi színház orchestrája egész kör 
volt, emelt színpadja nem volt, a játszó személyek 
a karral együtt az orchestrában léptek fel. A hát
terül szolgáló emelvényen csak isfeaek jelentek 
meg. Minthogy a görög színjáték Dionysos isten 
kultuszával volt kapcsolatos, a színi versenyeket 
az állam nevében az archonok feje rendezte. O 
választott ki hármat a nála benyújtott tetralogiák 
közül, azokat betaníttatta és színre vitette. E 
feladatot rendesen a költő vállalta el, szolgálatát 
az állam fizette. Legköltségesebb volt a 12, majd 
15 tagú kar kiállítása. Az archon három módos 
polgárt hízott meg ezzel a choragosi tiszttel. 
Mindegyikük egy-egy kart szervezett, karmestert 
és fuvolást szerződtetett. A három főszereplőt 
(protagonista) az archon szemelte ki. A színésze
ket az állam fizette. A choregos, ha az általa színre 
vitt tetralógia diadalt aratott, díszes triposzt ka
pott jutalmul, melyet a verseny részleteit hirdető 
alapzaton emlékként Dionysosnak szentelhetett. 
Az arehon jelölte ki az öt versenybírát is. A győz
tes költő borostyánkoszorut kapott az első állami 
díjjal együtt; de volt második és harmadik díj is. 
A verseny részleteiről jegyzőkönyvet (didaskalia) 
szerkesztettek s az állami levéltárba helyezték. 
meg, S alatt keresendő! 
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Az előadások a szabad ég alatt három egész napon 
át tartottak. A szegény nép ingyen belépőjegyet 
kapott. A színész tipikus álarcot viselt, mely 
tornyos vendéghajjal volt ellátva, magas parafa-
talpú csizmát (kothurnus) vett, tagjait kitömte, 
hogy jobban kiemelkedjék. Súgó nem volt, szere
pét kifogástalanul be kellett tanulnia. Függöny 
sem volt; az előadás jeleneteit (epeisodion) kar
dalok (stasimonok) választották el egymástól. A 
színhely ritkán változott. Öldöklések, véres jele
netek soha sem mentek végbe a néző szeme előtt, 
egy-egy hírmondó adta elő, hogy történt a dolog. 
A hellenisztikus és római korban, mikor a kar je
lentősége megszűnt, az orchestrát a nézőtérhez 
csatolták és a színészek az emelt színpadon (pros-
kenion) játszottak. Sz. csak Dionysos ünnepein 
voltak, főleg a nagy-Dionysos-ünnepen március
ban. A borsajtó-ünnepén (Lenaia) januáriusban 
rendesen komédiákat adtak elő. 

2. A római színjáték. Rómában sokáig nem 
volt állandó színház. Az elsőt Pompeins építtette 
Kr. e. 55-ben 18,000 néző számára. Egy évben 
mintegy 48 nap esett szinielőadásokra. Az ünnep
rendezőnek kellett színdarabot kerítenie. Rende
sen a színházigazgatóra (dominus gregis) bízta, 
hogy kedvelt költőktől darabot vegyen és bizonyos 
átalányért az egésznek kiállításáról gondoskod
jék. Nők nem játszottak (csak később a mimusok-

ban); súgó nem volt. Eleinte jellemzetes paróká
kat és festéket használtak; a kancsal Roscius 
hozta he az álarcot. Az előadások nappal folytak 
le, a közönség ennivalóval is ellátta magát. A 
szinpadi díszlet nagyon kezdetleges volt. Egy szét
húzható és igy változtatható színfal s később for
gatható prizmaszerű kulisszák. Az előtérben emel
vény (proscenium) a szereplők számára. Később 
színpadi gépeket is használtak. A színészet, nem 
úgy, mint Athénben, csak alsóbbrendű embe
rek foglalkozása volt. Némelyek nyerészkedésből 
rabszolgáikat képeztették ki színészeknek. Mind
amellett egy Eoscius, Aesopus nagy hir i tett 
szert. Aesopus oly hévvel játszott, hogy Atreus 
szerepében királyi pálcájával agyonütött egy rab
szolgát. 

Színjátszó pille névvel a Nappali lepkék 
NynipJialidae-csaMidjtmak (1. o.) kevés fajt szám
láló Apatura-nemébe tartozó pillangókat jelölik. 
Nagy, barnásfekete, fehérfoltos lepkék, melyek az 
erdei tisztásokat kedvelik. A hímek szárnya élénk 
ibolyakék szinjátókú. Csupasz hernyójuk a fejen 
két szarvacskát visel, a testvége két hegyben 
végződik. Hazánkban két faj fordul elő : a nagy 
Sz. (Apatura iris L>.), melynek hernyója a fűzféié-
ken és a kis Sz. (Apafiira ili.a Schiff.), melynek 
hernyója főleg a nyárfákon él. 

Szinjelzés a heraldikában, 1. Csíkozás. 
Szinkalin, 1. Kolin. 
Szinkefalosz, 1. Jánusfejképzödés. 
Színkép a. m. spektrum (1. o.). 
Színképelemzés, 1. Spektrálanalizis. 
Szinképsorok. A spektrálvonalak között van

nak olyan sorozatok, melyek egymással bizonyos 
összefüggésben vannak. A kálium és nátrium spek-

trumában pl. kettős vonalak vannak, amagnézium, 
kalcium és cinkum spektrumaiban hármas vona
lak, melyek annál közelebb esnek egymáshoz, 
mennél közelebb vannak a spektrum ibolyaszínű 
végéhez. A hidrogén-vonalakra nézve először Bal
mer állított fel formulát, mely 29 vonalra nézve 
pontosan megadja az illető hullámhoszt. Balmer 
formuláján (1. o.) kívül Kayser és Runge formu
lája is nevezetes, mely különböző anyagok vonal
sorozatainak legjobban megfelel. Alakja: 

Ha pl. m helyett 4, 5, 6 . . . tétetik 11-ig s ezeket 
a következő egyenletbe helyezzük: 
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~ 43584,73 — 133669 in-* — 1100084 m-«, 
akkor 8 lithiumvonalra kapjuk a hullámhosszakat. 
Ilyen képlet még több is létezik. 

Színkeverés, 1. Színtan. 
Szinklinális (geo!.), gyűrődött hegységekben a 

rétegek V alakú állása. E völgyelós legmélyebb-
vonala a Sz. tengelye. Ha a Sz. alja szélesebb, akkor 
teknőnek is nevezhető. L. Antiklinális. 

Szinkópa (gör. synkope, a. m. kettészelés, 
szétválasztás), így neveznek a zenében minden 
átnyújtást, átkötést súlytalan értékről súlyosra. 

Dinamika szempontjából a Sz. a következő érték 
hangsúlyának anticipációja. Harmonikus szerke
zetében a Sz.-t késleltetésnek és anticipációnak is 
tekinthetjük. 

Színkör (lat. aréna, a. m. homok) voltaképen 
a római cirkuszok versenytere. Ma kisebb szín
házat értünk alatta, melyben rendesen csak az 
enyhébb, nyári időszakban van előadás s azért 
könnyebb anyagból, esetleg fából, sőt félig sza
badon épült. Fából épült Budapesten a budai Sz. 
a Horváth-kertben. 

Szinkrácia (synkratia, gör., a. m. együtt-
uralkodás), az aútokráciával, egyeduralkodással 
szemben az az államforma, amelyben a nép kép
viselői által részt vesz az állam kormányzásában. 

Szinkrázis (gör.) a. m. összevegyítés, ele
gyítés. 

Szinkretizmus (gör.) általában a. m. össze-
elegyítés, keverés, értvén alatta olyasféle el
járást, midőn az egymással küzdő pártok, hit
felekezetek vagy tanrendszerek oly módon békít-
totnek ki egymással, hogy a közöttük szakadást 
képező főbb tételek s tanok lehetőleg gyengíttet-
nek, másrészt oly tantételek állíttatnak fel, me
lyeket mindegyik saját álláspontjának niegfelelő-
leg magyarázhat (eklektikusok). Különösebben a 
Calixtus Georg (1. o.) helmstadti hittudósnak a 
különféle protestáns felekezetek egyesítését célzó-
teológiáját nevezték gúnyból a lutheránus hit
tudósok Sz.-nak ; és szinkretista viták alatt külö
nösen azon harcok értendők, melyeket e tudó
sok indítottak, kivált a thorni vallási értekezlet 
(1645) után Calixtus és tanítványai ellen. 

Szinkrómia, Turati gróf által Milanóban föl
talált eljárás. A mozaikszerűen összerakott festék-
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formát hordó nyonióalap fölött fűtött nyirkosító 
henger van ; e közé ós a nyornóhenger közé át
vivő hengert iktatnak. Az utóbbi fölött a szenny
fogó papiros vezetésére még egy fűtött henger 
van alkalmazva, mely az átvivő hengerrel időn
kint érintkezik s azt melegíti. A gép járásakor a 
nyirkosító henger a festékforma felületét meg
nedvesíti, miközben a szintén meleg átvivőhenger 
vékony festékréteget vesz le róla s a nyomó
alapra viszi át, ahonnan az a papirosra nyomó
dik. Hasonlatos a Greth-íéle eljáráshoz (1. o.). 

Szinkronizáló, műszer vagy berendezés, me
lyet váltakozó áramú gépek párhuzamos kapcso
lásánál és szinkrón motoroknak a hálózatra való 
kapcsolásánál használunk. A bekapcsolás előtt kell 
1. hogy a fázisok helyesen következzenek; 2. 
egyenlő feszültség legyen a hálózat-feszültség
gel ; 3. egybevágó áramváltakozás szám (perió
dus, frekvencia); 4. fázisegyenlőség. Háromféle 
Sz. van : a motoros, a periódus számmutatóhoz 
hasonló hangvillás elrendezésű és az izzólámpák
ból összeállított stroboskopikus Sz. L. Fázis-
indikátor, 'Elektrotechnikai mérőkészülékek. 

Szinkronizmus (si/nchronismos, gör. a. m. 
egyidejűség), a történelemben különböző területe
ken egyidejűleg megtörtént események feltünte
tése ; e végből szinkronisztikus táblázatokat ké
szítenek, melyekben a különböző népek történeté
nek főeseményeit vagy a különböző irodalmak 
főképviselőit időrendi szempontból állítják össze. 

Színlátás v. színeslátás (chromopsia), színtelen 
tárgyaknak színes látása. Főleg bizonyos mérge
zéseknél fordul elő, 1. még Színlátás hibái. Élet
tani értelemben Sz. 1. Színtan. 

Színlátás hibái v. veleszületettek v. szerzettek. 
A veleszületett hibák átörökölhetők, családi rend
ellenességek. A veleszületett hibás színlátásnak 
több alakját különböztetjük meg: 1. Csökkent 
színlátás, amikor az egyén a három alapszínt ép 
úgy meg tudja különböztetni, mint a normális 
színlátású, tehát színlátása triehromatikus, szín
érzései azonban quantitative csökkentek: az élénk, 
tiszta színeket könnyen megkülönbözteti, de a tom
pított színeket egyneműnek látja. A színérzékeny
ség ezen csökkenése is a különböző színekkel 
szemben különböző lehet. 2. Színtévesztés (dys-
chromatopsia v. dichromatopsia). A hibás színlátás 
ez alakjánál az egyén bizonyos színek, tehát bizo
nyos hullámhosszúsággal biró sugarakkal szem
ben érzéketlen. Három alakját különböztetjük 
meg: a) protanopia, a szem a nagy hullámhosz-
szúságú sugarakkal szemben (tehát a vörös szín, 
a spektrum bal oldalával szemben) érzéketlen, b) 
Aeuteranopia, a szemet a zöld fény úgy izgatja, 
mint a fehér v. a bibor, e) tritanopia, a szem a 
spektrum jobb oldala, tehát a kis hullámhosszú
ságú kék-viola sugarakkal szemben érzéketlen. 
A Young-Helmholtz-féle teória (1. Színtan) alap
ján állók ezt vörösvakságnak (anerythropsia 
vagy protanopia, tulajdonképen Daltonismus) 
illetőleg zöldvakságnak (achloropsia vagy deu-
teranopia) és végül violavakságnak (acyanopsia 
vagy acyanoblepsia vagy tritanopia) nevezik s a 
megfelelő színérzőanyag hiányával magyaráz
zák. A Hering-teória (1. Színtan) követői ezzel 
szemben csak vörös-zöld vakságot (xanthocyano-

pia, mert csak sárga-kéket lát) és sárga-kék vak
ságot (erythrochloropia, mert csak vörös-zöldet 
lát) különböztetnek meg. Megjegyzendő, hogy 
egyik színlátási teória sem adja meg a hibás szín
látás minden alakjának magyarázatát. 3. Szín
vakság (achromatopsia) az a rendellenesség, mely
nél a szem színeket egyáltalában nem bír meg
különböztetni, tehát a különböző hullámhosszú
ságokkal szemben érzéketlen. Csak az intenzitás-
különbségeket veszi észre, tehát csak fehér-fekete* 
és szürke érzése van. 

A szerzett hibás színlátásnak is több alakja 
van; ide tartozik: 1. a vakitásból eredő, amely a 
szemet érő igen erős fényingerek alatt követke
zett be, s hosszabb-rövidebb ideig tart. Hályog-
műtét után is tapasztaljuk. 2. Mérgezések után 
fellépő; legismertebb a santonin-mérgezés okozta 
sárgalátás. 

A Sz. nem ritkák; felismerésük, különösen a 
veleszületetteké, nehéz. Az ilyen egyén ugyanis 
csak későn tapasztalja, hogy szlnérzése más, mint 
a többi emberé s egyébként megtanulja ugyan
azokat a kifejezéseket használni érzéseire, mint 
a normális ember. A Sz.-nak felismerése gyakor
lati szempontból rendkívül fontos; vasutasoknál' 
különös gondot fordítanak rá. 

Színleges támadás, erősebb, de a döntést nem 
kereső támadás a csatatér oly helyén, ahová az; 
ellenség figyelmét terelni akarjuk, hogy a más
helyen bekövetkező főtámadástól elvonjuk. 

Színlelés (szimulálás, lat. simulatio), vala
minek hazug módon szinét mutatni, főleg ha 
valaki betegséget tettet, epilepsziát, tébolyt, süket
séget stb., hogy bizonyos előnyöket biztosítson 
magának (színlelő, szimuláns); de természetesen 
egyebeknek a külszinét is mutathatja az ember, 
jámborságot, gyermekdedséget, szeretetet, gondot 
stb. L. Képmutató. 

Sz. tudatos eltérés a jogügylet létesítésénél a 
valódi és kijelentett akarat között. A színlelő 
szándékosan és tudva mást mond, mint amit való
ban akar. A Sz. kétféle: egyoldalú v. kétoldalú, 
aszerint, amint a másik fél, kivel szemben a nyi
latkozat történt, a nyilatkozat színlelt voltáról 
tudomással nem bír, vagy arról tudomása van. 
Egyoldalú Sz. esetében a színlelő annak meg
tévesztését célozza, akivel szemben a nyilatkoza
tot teszi. Ebben az esetben nem a valódi, hanem a 
kijelentett akarat tartalma irányadó, s a nyilat
kozó fél a kijelentett akarat szerint lesz kötelezve. 
Ezen alapszik az egyoldalú Sz. legkiválóbb eseté
nek, az ú. n. reservatio mentalisnak jogi hatály
talansága (1. Reservatio). Kétoldalú Sz. esete 
akkor forog fenn, midőn a felek egymás iránt 
tett nyilatkozataik, akaratkijelentéseik színlelt 
voltát kölcsönösen ismerik. Az így létrejött szer
ződés színlelt szerződés. Ennél a felek nem egy
mást, mert hisz magukkal tisztában vannak, 
hanem a szerződésen kívül álló harmadik szemé
lyeknek elámítását, megtévesztését veszik célba. 
Pl. az adós, hogy hitelezőit megkárosítsa, vagyo
nát színleg másra ruházza át ; vagy utóbbival 
szemben a valóságnak ellenére magát adósnak el
ismeri, s részére a koholt követelésekről váltót 
vagy kötvényt állít ki, oly célból, hogy az álhite-
lező a valódi hitelezők megelőzésével az adós va-
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•gyonára végrehajtást vezessen. A színleges szer
ződés, minthogy azt a felek tényleg nem akarják, 
a. dolog természeténél fogva semmis és hatályta
lan, a színleg szerződő felek az ily színlelt szer
ződésre jogokat nem alapíthatnak. Minthogy a 
színleges szerződés semmissége által harmadik 
személyek, akik a semleges szerződés alapján 
annak érvényében bízva jogokat szereztek, köny-
nyen károsodhatnának, a jog megfelelő speciális 
szabályokkal, így különösen a jóhiszemű szerző
dést védő jogszabályok útján gondoskodik az ő 
védelmükről. Amennyiben ezek a speciális jog
szabályok valamely vonatkozásban védelmet nem 
nyújtanak, a harmadik jóhiszemű kártérítést kö
vetelhet a színleges szerződést kötő felektől azért 
:a kárért, amelyet vétlenül azáltal szenvedett, 
hogy a szerződés érvényében megbízott. A színle
ges szerződésnek egy faja az ú. n. burkolt (disz
szimulált) szerződés, amellyel a felek egy más, 
valóban akart szerződést eltakarnak, pl. az aján
dékozást adás-vevésbe takarják. Az ily szerződés 
•érvényére nem a feltétlenül semmis szinleges, 
hanem a valóban akart szerződés érvénye irány
adó ; nem a színleges, hanem a vele eltakart az a 
szerződós lesz érvényes, amelyre, a feleknek aka
rata tényleg irányult. L. még Érvénytelen jog
ügyletek. 

Színlelt jogügyletek, 1. Aljogügyletek, Szín
lelés-

Színlelt ügylet, az olyan, amelynél a felek 
szándéka nem annak az ügyletnek a létrehozására 
irányul, amelyet kinyilvánítanak. L. Színlelés. 

Színlelt vétel, 1. Álvásár, Színlelés. 
Szinlő, 1. Terrasz. 
Szinlőbálvány, a kádárságban használt tartó

eszköz, azaz a földbe függőlegesen megerősített 
tölgyfagerenda, oldalán merőlegesen kiálló fa-
szögekkel, melyek ketteje közé a dongát beillesz
tik és míg a munkás egyik térdével lenyomja, 
szijatolókéssel megmunkálja. 

Szinlővas vagy szinlöpenge, 1 mm. vastag, 
60 mm. széles és 150 mm. hosszú kemény acél
penge, melynek hosszanti éleit élesítő acéllal szót
nyomás által élesítik, úgy hogy mindegyik olda
lán élet kap. A munkás ezt a pengét 40—50° szög 
alatt a sík fafölületre helyezi és azután vagy 
maga felé húzza, vagy magától eltolja. Ennek élei 
azután a gyalunyomoktól származó egyenetlensé
geket levakarják, vagyis a fa sík fölületét leszine-
íik. Görbe fölületekre kellően alakított görbe élű 
,Sz.-pengéket használnak. 

Szinmajmolás v. álruházkodás, 1. Mimicry. 
Szinmérő, 1. Koloriméter. 
Színmű, a szoros értelemben vett (máskép ú. n. 

•középfajú) dráma, 1. Dráma. 
Színművészet, 1. Színészet. 
Színművészeti akadémia, a színészek kikép

zése céljából alapított szakiskola. 1863-ban szer
vezték Szinészeii tanoda néven, főigazgatója 
gr. Festetics Leó, aligazgatója Gyulai Pál lett. 
1866-ban nyílt meg három drámai és operai osz
tállyal, 1876. a drámai osztály négy, az operai 
•íit évre bővült. 1885-ben &z intézet Országos 
jszinésziskola nevet kapott, 1894. az operai osz
tály a kir. zeneakadémia keretébe korült s az 
intézet mint Országos m- kir. Sz. folytatta mű-1 
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ködését MiMlovich Ödön igazgatása alatt, kit az 
igazgatói székben Váradi Antal (1895), majd 
Somló Sándor (1907), ennek halála után (1916) 
Tóth Imre követett. Ujabban ismét három éves 
a tanfolyam. Tanári kara a legjobb szakerőkből 
áll; az intézet állandóan nyilvános előadásokat 
is tart. 

Szinna (Snina), kisk. Zemplén vm. szinnai 
j.-ban, (ísio) 2946 szlovák, magyar és német lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) _ 

Szinnai-kő (Szninszky Kamen), a Vihorlát 
egyik csúcsa (1007 m.) Zemplén ós Ung vár
megyék határán, Szinna községtói DK.-re. D.-i 
oldalán a kis Tengerszem nevű tó van, amelynek 
lefolyása a Szobránczi patakba (Ung) ömlik. 

Szinnamező (Nechvál-Polanka), kisk. Zem
plén vm. szinnai j.-ban, d9io) 398 rutén lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szinnyei, 1.Ferenc, irodalomtörténeti író, Sz. 2. 
fia, szül. Budapesten 1875 ápr. 2. Középiskolai és 
egyetemi tanulmányait Budapesten végezte; 1898. 
doktori, 1899. tanári oklevelet szerezve a buda
pesti áll. felső ipariskola tanára lett; 1908. a ma
gyar irodalomtörténet egyetemi magántanára, 
1914. az Akadémia lev. tagja; 1920. ipariskolai 
igazgatói, 1921. egyet. rk. tanári címet kapott; 
r. tagja a Szent István Akadémiának. 1900 óta szá
mos külföldi tenulmányutat tett. Nagyobb dolgo
zatai a Budapesti Szemlében, az Irodalomtörté
neti Közleményekben, az Egy. Phil. Közlönyben, 
az Irodalomtörténetben s a Napkeletben jelentek 
meg, s ő fejezte be atyjának nagy müvét, a 
Magyar Irók-at. Az EnciMopedinskij Slovarj c. 
nagy moszkvai Lexikonba ő írta (1911) a ma
gyar irodalom történetéről szóló terjedelmes cik
ket. Önálló művei: Bacsányi János (1904); 
Arany Toldi Szerelmének forrásai (1905); 
Unkarilaisen Kirjallisuuden história (a magyar 
irodalom tört. finn nyelven, 1905); Arany János 
(1909); Geschichte der ungarischen Literátor 
(Katona Lajossal együtt 1911); Jósika Miklós 
(1915); Kemény Zsigmond munkássága a sza
badságharcig (1924); Kármán József és az 
Uránia névtelenjei (1924); Novella- és regény
irodalmunk a szabadságharcig (2 köt. sajtó alatt 
az Akadémia kiadásában). 

2. Sz. József (idősb), író, bibliográfus, szül. 
Komáromban 1830 március 18., megh. Buda
pesten 1913 aug. 9. Ferber családi nevét 1848. 
magyarosította. 1848 őszén mint jogász honvéd
nek állt a komáromi várban, rósztvett a vár vé
delmében ós harcaiban, 1849. főhadnagyságig 
emelkedett. 1849—53. sógora: Beöthy Zsigmond 
ügyvédi irodájában működött Komáromban. Nóstl-
lése után 1854. Pozsonyba költözött, ott 1855— 
1864. Samarjay Károly ügyvédi irodájában dol
gozott ; ezután biztosító társasági tisztviselő lett 
Pozsonyban, 1869-től Pesten. 1872 végén kine
vezték az egyetemi könyvtár tisztjévé, 1875. pe
dig első őrévé. A könyvtár átköltöztetését az új 
épületbe ós rendezését ő vezette. Az ő eszméje 
volt a hirlapkönyvtár felállítása, mely a Nemzeti 
Múzeum keretében öltött testet; ennek szervezé
sét is ő végezte 1884-től fogva. 1888-ban áthe
lyezték a múzeumi hirlapkönyviár őrévé. 1901. 
múzeumi igazgató-őrré lépett elő, 1910. pedig 
meg, 8 alatt teresendS! 



Szfnnye! — 635 — Színnyomás 
•osztályigazgatóvá nevezte ki a király. 1897-ben 
Tor. tanácsosi cimet uvert. 1899-ben az Akadémia 
lev., 1907. a Petőfi-Társaság, 1911. az Irodalom
történeti Társaság tiszteletbeli tagjává válasz
tották, írói munkásságának három főága a köny
vészet, az életrajz és az emléklrás. Szerkesztette 
az egyetemi könyvtár kézikönyvtárának ós évi 
gyarapodásának címjegyzékeit. 1876. és 1877. 
az Akadémia megbízásából készítette nagy reper
tóriumait: Hazai és külföldi folyóiratok ma
gyar tudományos repertóriuma (3 köt., 1876— 
1885). A Természettudományi Társulat megbízá
sából pedig Magyarország természettudományi 
és mathematikai könyvészetet 1847—1875 (szer
kesztette József fiával együtt, Budapest 1878, 
100 arannyal jutalmazott pályamű). Főműve a 
Magyar írók élete és munkái című betűrendes 
lexikon, melyet 30 évi anyaggyűjtés után az Aka
démia támogatásával 1890. indított meg, füze
senként adott ki és a befejező 130-ik füzetig vitt, 
amikor a Zichy Antal cikk befejezése után 1913 
aug. 1. ágynak esett; a füzetet Ferenc fia egé
szítette ki. A 14 kötetes vállalat 29,553 életrajzot 
tartalmaz. A Petőfi-, Jókai-, Szász-, Rákosi-cikkek 
ktilön füzetekben is megjelentek. Sz. a tervezett 
pótlékkötetekhez is nagy anyagot gyűjtött s azt 
a Nemzeti Múzeumra hagyta. Ó állította össze 
évről-évre a magyarországi hírlapok jegyzékét, 
előbb a Vasárnapi Újságban (1873—94), utóbb a 
Magyar Könyvszemlében (1895—1913). Hírlap
irodalmunk történetéről cikkeket írt lexikonokba 
és gyűjteményes vállalatokba. Apróbb önálló ki
adványai közt nevesebbek: A Timár-ház (Komá
rom 1889); Bach-korszak 1849—1851 (u. o. 
1908—1909) stb. Kéziratos müvei: Napló 1848— 
1913-ig. több mint 60 kötőt; saját leveleinek má
solatai kb. 11,000 drb, mások levelei hozzá kb. 
ugyanannyi; Komárom történetére vonatkozó 
jegyzetei 10 kötet, egyéb jegyzetek 50 kötet és 
füzet. Álneve: Don Jósé; írói jegyei: R. 1., Sz. J. 
V. ö. Kéki Lajos, Budapesti Szemle (155. kötet, 
1913); GulyásVÚ,Könyvszemle(1913); Szinnyei, 
Magyar írók; Pintér Jenő, Id. Sz. J. emlékezete 
(Irodalomtörténet 1914 és külön). 

3. Sz. József (if j.), nyelvész, egyetemi tanár, 
Sz. 2. fia, szül. Pozsonyban 1857 máj. 26. Már 1874. 
rendes dolgozótársa volt Beöthy Zsolt Athenaeu-
rnának s eleinte irodalomtörténettel és művelődés
történettel foglalkozott (1877. egy művelődéstör
téneti pályamunkájávalakadémiai jutalmatnyert); 
azután teljesen a magyar és az összehasonlító nyelv
tudományra adta magát. 1879-ben állami ösztön
díjjal külföldi tanulmányútra indult és egy évet 
Finnországban töltött. Itt teljesen elsajátította a 
finn nyelvet, úgyhogy még ugyanazon évben ki
adhatta Szigligeti Cigányát finn fordításban, a 
következő évben pedig Jalava Antal barátjával 
együtt magyar nyelvtant írt finnek számára. 
Finnországból hazatérve két éven át az Ország-
Világot szerkesztette. 1882-ben terjedelmes 
könyvet adott ki Finnországról Az ezer tó 
országa c alatt. A Nyelvőrben és a Nyelvtudo
mányi Közleményekben sok kisebb dolgozata 
jelent meg e ezek mellett készült Finn-magyar 
szótára (1884), amelyet a Magy. Tud. Akadémia 
1886. a Marczibányi-jutalommal tüntetett k i ; a 

helsingforsi Finn Irodalmi Társaság és Finn-ugor 
Társaság már előbb megválasztotta levelező tag
jának (az utóbbinak később tiszteletbeli tagja lett) ; 
1881. segédőr a Magy. Nemz. Múzeum könyvtárá
ban, 1883. budapesti egyetemi magántanár, 1886. 
ugyanott félévig helyettes tanár lett, ugyanez év
ben a kolozsvári egyetemre került mint a magyar 
nyelv és irodalom rendkívüli tanára és 1888. 
ugyanannak rendes tanára. 1893-ban mint Budenz 
utódja budapesti egyetemi tanár lett, az 1909—10. 
évben egyetemi bölcsószetkari dékán volt, 
1923—24. az egyetem rektora. A Magy. Tud. 
Akadémia 1884. lev., 1896. rendes taggá válasz
totta, 1906. osztálytitkár, 1922. igazgató tag lett. 
Rendes és igazgató tagja a Szent István Akadé
miának is. Főbb munkái: Magyar Nyelvhasonlí
tás (6. kiadás 1920, hallgatóinak vezérfonalul); 
Magyar Táj szótár (2 köt., az Akadémia 1900. a 
nagyjutalommal tüntette ki); A magyarság ere
dete, nyelve és hon foglaláskori műveltsége (né
met ford.: Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache 
und Urkultur, 2. kiad. 1923); Finnisch-ugrisclie 
Sprachwissenschaft (a Göschen-féle gyűjtemény
ben, 2. kiad. 1922); Ungarische Sprachlehre (u. o. 
1912); ünkarin kielioppi (rendszeres magyar 
nyelvtan finn nyelven 1912). Értekezései a Nyelv
tudományi Közleményekben, Magyar Nyelvőrben, 
Magyar Nyelvben és a Finnisch-ugrisclie For-
schungen-ban jelentek meg. Középiskolai magyar 
nyelvtanító könyvei négy évtized alatt számos 
kiadást értek. Szerkeszti 1896 óta a Magy. Tud. 
Akadémia Nyelvtudományi Közlemények című 
folyóiratát. 

Színnyomás, 1. a nyomdászatban, 1. Szines-
nyomás. 

2. Sz., a textil-anyagok festésének ama leg
tökéletesebb neme, amelynél a kész szövet, eset
leg fonalak egyes helyein vagy pusztán meha-
nikai vagy egyúttal kémiai úton-módon egy vagy 
több szint állítunk elő, miáltal tarkázott felületeket 
nyerünk. Nyomtatni akármilyen textilszövetet 
lehet; legnagyobb mértékben nyomtatják azonban 
a pamutszöveteket (karton-nyomás), utána követ
kezik a gyapjú, a selyem-, juta-, len stb. szövetek 
nyomtatása. 

A Sz. első nyomaira már az egyiptomiaknál 
akadunk. Plinius leirja (Hist. nat.) azt az eljárást, 
mely a régi egyiptomiaknál szokásban volt. Az ő 
leírásából látjuk, hogy eljárásuk teljesen össze
vág azzal, mely manapság is a pác-festőanyagok
kal (1. Pácok) való festésnél szokásos. Efféle (és 
indigóval megfestett) szöveteket találtak a régi 
egyiptomi múmiákon is. Indiában a legrégibb idő 
óta foglalkoztak Sz.-sal. Ügy látszik, ott alkalmaz
ták legelőször a nyomtató mintákat, azaz fába vé
sett alakzatokat, amelyeket a festéklébe mártogat
tak s a szövetre reányomtak; igy állították elő az 
u. n. khitákat (nyomtatott kartonszöveteket). Az 
indiai színnyomók mestersége atyáról fiúra szállt, 
s igy a Sz. is, mint Indiában minden mesterség, 
egy külön kasztnak a kiváltsága volt. Ugy lát
szik, hogy a Sz. tulajdonkópeni hazája India. Ott 
fejlődött ki már igen régen az ú. n. bandhana-
nyomás, a Sz. legkezdetlegesebb módja, amelyet 
még jelenleg is, az ország bizonyos részeiben, 
nagy ügyességgel gyakorolnak. A malájok nagy 
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művésziességig vitték a batiknyomást (1. Bálik)-
A kínaiaktól tanulták a malájok, hogy a nyomó 
mintákkal sokkal gyorsabban célhoz jutnak; a 
kínaiak importálják jelenleg ezeket a mintákat 
a malájok-lakta vidékekre, ahol batiknyomással 
foglalkoznak. 

A franciák a viasznyomáet Pondichéryből 
Franciaországban is meghonosították; ott pamutra 
alkalmazták és porcellánnyomásnak nevezték. 
Abban az időben igen nagy szerepet játszott a 
krapp mint festőanyag s igy azt látjuk, hogy 
eme porcellánnyomást a krappfestéssel kombinál
ják. Csakhamar azonban rájöttek, hogy hasonló 
hatásokat tudnak elérni azáltal is, ha a szövetre 
különböző pácokkal festenek vagy ezeket gummi 
arabicummal sűrítve a szövetre nyomják és az 
igy előkészített szövetet krappfürdőben kifestik, 
így fejlődött Európában a Sz. új ipara, mely 
Franciaországból kiindulva a külföldön is gyöke
ret vert; igy keletkeztek szinnyomó gyárak 1689. 
Neufchátelben, 1690. Richmondban London mel
lett, 1698. Augsburgban. A pamutszöveteket (elein
tén kendőket), a Sz. legfontosabb nyers anyagát 
akkoriban még Indiából importálták. A XVIII. sz. 
elején Indiából behozták Európába azt a sajátsá
gos eljárást, melynél az auripigmenttel (arzéntri-
szulflddal) készített indigócsávát (opermentcsávát) 
gummival sűrítve a szövetre nyomták. A XVIII. 
sz. második felében sorban állítanak fel szinnyomó 
gyárakat, amelyek közül több világhirre tett szert. 
Igen érdekesen nyilatkozik a Sz. fejlődéséről és 
pedig saját leletei nyomán Forrer R. Die Zeug-
drucke der byzantinischen, romanischen, gothi-
schen und spateren Kunstepochen (Strassburg 
1894) című művében. Szerinte a legrégibb isme
retes szinnyomatú kelmék a IV. sz.-nál nem régieb
bek. Ebben az időben már Egyiptomban, valamint 
Európában is honosok; de nincs kizárva, sőt igen 
valószínű, hogy a Sz. technikája már előbb is 
ismeretes volt, csakhogy az eredetiekből ránk nem 
maradt semmi. 

A Sz. (kartonnyomás) modern fejlődésére leg
nagyobb mértékben befolyást gyakorolt egyrészt 
a kátrány festőanyagok (ú. n. anilinfestékek) fel
találása és ennek az iparnak bámulatos felvirág
zása, másrészt a gépipar fellendülése, minek kö
vetkezménye az volt, hogy a gépszerkosztők figyel
müket a Sz. szükségleteire is kiterjesztették és 
nyomásra alkalmas gépeket alkottak. Az első ezek 
közül 1770 körül jött használatba és vésett réz
lemezzel nyomtatott. Ezután következett 1800. 
Reigner «boszorkány» nevű gépe, amely a kézi 
nyomást utánozta, különben szintén domborúan 
vésett nyomómintákkal dolgozott; ugyanabban az 
időben feltalálták Franciaországban a plombine 
nevezetű gépet, melynek lényeges részei voltak a 
fából készült és domborúan vésett nyomásra való 
fahengerek. Mindezeknél sokkal fontosabb a még 
most is itt-ott használt, valóban geniális szerke
zetű perrotina, a roueni Pcrrot találmánya (1834), 
amely több szinre berendezhető s domborúan vésett 
mintákkal nyomtat. 1785-ben Bell Angliában fel
találta a rézhengernyomást. Igy keletkezett a hen
gernyomógép (rouleaux), melyet azóta folyton 
tökéletesítettek, úgy hogy ez a nyomógép a többi, 
Msonló célra való készüléket mind túlszárnyalta 

s a használatból legnagyobb részt kiszorította. A 
hengernyomógép elterjedését nagyban előmozdí
totta a molette (1808) ós a pantográf (1834), me
lyekkel a hengereknek drága vésését lényegesen 
egyszerűsítették. A kémiai részt illetőleg régente 
csakis természetes, növényi és állati származású 
festőanyagokat használtak. 1750-ben kezdik a fémes 
festékeket használni, melyek közül az első vas-
chamois volt; 1815. hozzácsatlakozott a mangán-
biszter (Hartmann találmánya), 1819. a króm
sárga. 1815. állította elő Kurrer a kateclmbarnát; 
1805. feltalálták Angliában azt az eljárást, hogyan 
lehet a törökvöröset étetni és tarkázni; igy kelet
keztek az ú. n. illuminált merinoáruk és utánzott 
bandhanacikkek, melyek kidolgozása Köchlin 
Dániel érdeme. Igen nagy haladást jelent a Sz. 
terén a gőzölési eljárás (1819), amelyet először 
csak gyapjún és selymen, később (1822) pamuton 
is alkalmaztak, úgy hogy a harmincas évek ele
jén a gőzölt színeket már minden kelmenyomdá
ban előállították. Az albuminos pigmentfestékeket 
1830. Oberkampf Jouyban Paris mellett nyomta 
először szövetekre. A kelmefestés és Sz. már a 
XIX. század elején és közepén szoros kapcsolatban 
állott a tudománnyal és ebből a benső viszonyból 
keletkeztek valóban klasszikus, a festést és Sz.-t 
tárgyaló tankönyvek, mint amilyen Persoz L 
Traitó théorique et pratique de l'impression des 
tissus (Paris 1846) és Bunge F . : Farbencheniie 
című könyve (Berlin 1839 és 1850). A legnagyobb 
átalakuláson ment keresztül a festés és Sz. ipara, 
midőn a kátrányfestékeket feltalálták. Ezáltal a 
Sz. számtalan új festék birtokába jutott s igen 
természetes, hogy ezzel kapcsolatban új módsze
reket is találtak fel azok célszerű felhasználására. 
Mindezek a körülmények okozták azt, hogy a 
kelme-Sz. a tökély oly magaslatára emelkedett 
mint kevés más iparág. A leghíresebb gyárak az 
elszásziak, a franciák, igen hires a csehországi 
Leitenberger báró-féle eosmanosi gyár, az angol 
gyárak stb. Ezekhez fogható gyár hazánkban ez 
idő szerint még nincsen, de a Goldberger S. F. és 
fiai r.-t. és a «Kartonnyomó ipar és textil keres
kedelmi r.-t.» óbudai gyára szintén igen tekintélyes 
gyárak; különösen a Goldberger-gyár egyes cikkei, 
úgy mint ennek a cégnek indigókék árui a világ
piacon is hirnevesek. 

A Sz.-nál nem látjuk el az egész szövetet egy 
színnel, hanem tarkázzuk, azaz egy vagy több 
szint alkalmazunk a szövet különböző helyeire. 
Hogy ezt megtehessük, szükséges, hogy az illető 
anyagot, melyet a szövetre nyomtatunk, sűrítsük, 
azaz olyan anyagokkal keverjük, melyek a szö
veten való szétfolyását megakadályozzák. Ezek 
az anyagok a sűrítő anyagok. (1. Sűrítő szer). 
A Sz.-nál követett eljárás változik az alkalmazott 
festőanyag kémiai természetével, de azért az összes 
eljárásokat két csoportba oszthatjuk, aszerint 
amint 1. a festéket közvetlenül nyomtatjuk, vagy 
2. az előlegesen bizonyos úton-módon előkészitott 
portékát kifestjük. Mindkét csoportot ismét alcso
portjaira oszthatjuk, amint azt a következő össze
állításból látjuk: 

A) A festéket közvetlenül nyomjuk. I. (Fog
laló szinek). Gőzölt árúk. a) Fémes pácokkal al
kalmazandó festőanyagokkal; b) organikus savas 
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pácokkal alkalmazandó (ú. n. bázikus) festékek
kel ; c) erősen savas (a szulfoncsoportot tartal
mazó) festékekkel; d) gőzöle's-aél a szöveten elő
állított szervetlen festékek. II. Albuminnal meg
erősített, pigmontfestókekkel nyomott áruk. III. 
Oxidáció révén nyert szines áruk. (Anilin fekete.) 

JB) Az előkészített (pácolt) szövetet kifestjük. 
Üstös, bevonó nyomás, hagyakozás, marás által 
előállított cikkek, a) Közönséges áruk (pl. alizarin-
áruk). b) Törökvörös áruk. 

G) Indigóárük. (Fayence-nyoinás). Az indigó-
árúkon a mintákat vagy rezerva (reservage) vagy 
etető eljárással készítik, a rezerva eljárást már 
nem alkalmazzák kiterjedt mértékben. A rezerva 
eljárásnál a csávakók alatt alkalmazandó hagya-
kozók olyan testeket alkalmazna!:, amelyek sav-
természetüknél fogva az indigó-fehéret oldó bázist 
lekötik, mint pl. az arzénsav stb. A kémiailag 
rezerváló testekhez még mechanikailag rezer-
válókat, pl. ólomszulfátot adnak. Ez eljárással 
ugyanazon szöveten egyidejűleg különböző min
tákat állíthatnak elő. 

D) Festett és étetett rnangánbiszter árúk. 
E) Közvetlenül a szöveten előállított azofes-

tékek. 
Színnyomat, 1. Szines nyomás. 
Szinob, Szinope város török neve. 
Szinóbánya (Oinobana), kisk. Nógrád vm. 

losonczi j.-ban, (1910) 2571 szlovák ós magyar lak. 
Van vasgyára és nagy üveggyára. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szinodális a. m. zsinati, neve annak a vizsgá
latnak, melyet a kat. áldozópapoknak ki kell áll-
niok, mielőtt plébánosok lehetnek. A vizsgálat a 
pllspök által kinevezett bizottság előtt folyik le a 
teológia minden tárgyából szóbelileg és egy ki
jelölt tétel sz. beszedi kidolgozásából irásbelileg. 

Szinódikus hónap, 1. Hónap. 
Szinódikus keringésidő, 1. Keringés ós 

Bolygók. 
Szinoditák (gör.) a. m. cenobiták (1. o.). 
Szinódus (gör.) a. m. zsinat (1. o.); így nevez

ték továbbá a középkorban Németországban azo
kat az egyházi bíróságokat (nem. Sendgeriehte), 
amelyek büntető ügyekben (gyakran eretnekségi 
esetekben is) bíráskodtak. Homines synodales 
voltak azok, kiknek kötelességükben állott az 
«gyházi rendtartás áthágásait feljelenteni. 

Szent Sz., zsinat, a gör. kel. autokefalikus egy
házak legfőbb egyházi hatósága törvényhozói, 
igazgatási és bíráskodási hatáskörrel tisztán egy
házi ügyekben, melyek egyházi tanításra ós szer
tartásokra, egyházi rendre és fegyelmi ügyekre, 
a püspökük fölött való bíráskodásra ós utolsó 
fokban válóperekre vonatkoznak. A szent Sz. 
rendszerint áll az összes megyés püspökökből, de 
ahol ezek száma kisebb, a Sz. tagjai a felszen
telt püspökök ós más a Sz. által kinevezett tiszta 
életű és kiváló szakképzettségű papi személyek 
is, de csak tanácskozási joggal; ahol azonban a 
megyés püspökök száma igen nagy, pl. Orosz
országban, a konstantinápolyi patriarchátusban 
stb., ott a Sz. csak bizonyos számú és az uralkodó 
vagy maga a Sz. által kinevezett püspökökből állt. 
Az ilyen Sz. rendesen permanens. Az orosz szent 
Sz.-ban, minta korábbi Oroszország államvallásá
nak legfőbb egyházi hatóságában, a cár állandóan 

képviselve volt az általa kinevezett főprokuror 
személyében, s ezért a f őprokurori méltóság egyike 
volt a legfontosabb és legbefolyásosabb bizalmi 
állásoknak. 

Szinológus (gör.), a kínai nép és nyelv alapos 
ismerője. 

Szinólomérc v. tarka ólomérc (4sv.), 1. Piro-
morfit. 

Szinonim, szinonima, szinonimák (gör.), lásd 
Rokcnértelmű szók. — Szinonimia a. m. rokon-
értelműség; a stilisztikában a rokonórtelmű szók 
halmozása, pl. megy, fut, rohan a száműzött (Tar
kányi : Coriolan) — Szinonimika, a rokonértelmü 
szók elmélete vagy szótára. 

Szinope (Szinob), egykor virágzó görög város, 
az ugyanily nevű szandzsák székhelye a Fekete
tenger D.-i partján a csak 370 m. széles, alacsony 
és kb. 7 km. hosszú földnyelven, kb. 10,000 lak., 
gőzhajóállomással; fa-, viasz-, gyümölcs-, selyein-
és bőrexporttal; nagy mecsettel ós két bazárral. 
Ny.-i része a tulajdonképeni török és K.-i része a 
görög város. Az ókorból félig-meddig jó karban 
fenmaradt a Mituridates kastélya, négy teremből 
álló boltozott tetejű épület. A görög Sz. mileziai 
gyarmat volt, amely kereskedelme által nagy 
gazdagságra ós birtokra (D.-en a Haliszig nyúlt) 
tett szert és több gyarmatot is (Trapezusz, Kera-
zusz) alapított. Benne született Diogenes. Kr. e. 
í>68. a perzsák foglalták el s Kr. e. 183. I. Phar-
naces, Pontusz királya, aki székvárosává tette. 
Kr. e. 72. Lucullus foglalta el; Kr. e. 45. pedig 
római gyarmattá tették. 1204 után a trapezunti 
császárságba olvasztották be s 1214. az ikoniumi 
szultán, 1461. pedig II. Mohainmed foglalta el. 
1853 nov. 30. Nahimov orosz altengernagy a tö
rök hajóhad egy részét itt megsemmisítette. 

Szinopit (ásv.), bolus (1. o.) Sinopeból, Kis-
Azsiából. 

Szinopszis (synopsis, gör.) a. m. összehasonlí
tás, összefoglaló áttekintés valamely egész felett; 
különböző, ugyanazon tárgyra vonatkozó iratok 
összeállítása; innen az evangéliumok Sz.-a, azaz 
az evangéliumok hasonló helyeinek összeállítása 
a három, igen sok tekintetben rokon evangélista 
(Máté, Márk, Lukács) irataiban, kik ennélfogva 
szinoptikusoknak neveztetnek. 

Szinoptikus (gör.) a. m. összefoglaló, egybe
vető, rövidre fogott. 

Szinoptikus térkép, 1. Időjárás ós Időjóslás. 
Szinosztózis (synostosis, gör.) a. m. eggye-

csontosodás; két csontvógnek, amelyek eleinte 
szalagosán v. porcogósan voltak egybekötve, ezen 
kötőanyagok megcsontosodása folytán való egybe-
köttetése. 

Szinpad, a színházépületnek az a lényeges része, 
melyen a színműveket előadják. Idő folyamán nagy 
változáson ment keresztül. Az ókori klasszikus 
Sz. szabad ég alatt állt, előtte az orchestrum, 
háttere rendesen palotát mutatott és színválto
zás ritkán történt rajta, bár volt erre- szolgáló 
gépezet is. A középkor misztérium-játékait három 
részre (menny, föld, pokol) osztott kezdetleges 
Sz.-on adták elő. E három részre való tagoltságot 
Shakespeare Sz.-ja is megtartotta s díszletei igen 
szerények voltak. A modern Sz. zárt helyiségben 
van, festett távlatú háttérrel, magassága a föld-
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szint utolsó soraival egyenlő, mélysége és széles
sége arányos s oldalfalai, a színfalak s a meny-
nyezeti díszletek egészítik ki. A modern Sz. zárt 
szobája teljes illúziót kelt. De a színfalak mellő
zésével a nyilt Sz. illúziója is nyer, a forgó Sz. 
perc alatt képes az átváltozásra s a Sz.-i gépek, a 
világítás, a technika vívmányai egyre jobban töké
letesítik a Sz. berendezését. Az illúziókeltés, ha 
nem megy túlzásba, emeli a drámai mü hatását és 
a modem néző megköveteli a nagy berendezésű 
Sz.-ot. V. ö. Kéméndy Jenő, A XX. század Sz.-ja 
(Művészet 1907). 

Színpadi festészet, díszletfestés, föladata a 
színpadon lejátszódó cselekmény megfelelő kere
tének a megalkotása, melyet lehetőleg olybá igyek
szik feltüntetni, mintha a szereplő alakok termé
szetes környezetben mozognának. A Sz. tárgyai táj
képiek v. építészetiek. Egyes színek díszleteit a táv
lati törvények szigorú figyelembe vételévé] készült 
vázlatok után enyves festékkel hozzák létre, még 
pedig úgy, hogy a Sz.-nél használt krétával ala
pozott vásznat a földre terítik s a vázlat szénnel 
rárajzolt megfelelő körvonalait kékes-fekete festék
kel, az ú. n. neturális színnel kiemelik. Az asztal-
táblányi nagyságú s kerekeken mozgó paletta
edényekben levő híg festékeket ezután lehetőleg 
vékonyan rakják le, nehogy könnyen lepattog
janak. Nagy felületekre, pl. a kék ég, felhók fes
tésénél azelőtt óriási ecsettel, most kefékkel kenik 
fel a festéket. Az egész technika azonos a körkép 
festésével. Napjainkban a Sz. az impresszionista 
festészet hatása alatt nagy átalakuláson megy át, 
amely főleg abban nyilvánul, hogy szakít az apró
lékosan részletező szofüta ós oldaldíszletek elő
állításával s ehelyett széles, stilizálásra hajló folt
hatással egységes tér alkotására törekszik. 

Színpadi világítás. A modern Sz. csak elektro
mos világítással vált lehetségessé. Izzó- vagy ív-
lámpával világítanak. Az izzólámpákat a szof íiták 
es kulisszák mögött szerelik fel; vannak hordoz
ható lámpák is. A világitásnak nemcsak fény
erősségváltozásokra, hanem színváltozásokra is 
kell szolgálni, pl. napnyugtának és felkeltének, 
holdfényváltozásoknak, tüzeknek stb. utánzására. 
Minden világító test különféle szinü lámpacso-
portot tartalmaz, rendszerint négyszínű csopor
tot, fehér, vörös, kékeszöld ós sárga lámpákból. 
A sárga lámpákkal az átmenetet a fehérről a vö
rösre különösen jól meg lehet valósítani. A külön
féle színű lámpák csoportjait különleges színpadi 
regulatorokkal, modulátorokkal a legerősebb fény
től a teljes sötétségig lefokozhatjuk vagy közösen 
vagy egyenkint. Erős fényhatások előállítására 
azonban ívlámpák valók vetítőkkel kapcsolatban. 
Különösen a Portuny-rendszer terjedt el; eszerint 
elektromos ívlámpák fényüket szóles és különféle 
szinü selyemszalagokra vetik, melyek a fényt a 
színpad felé reflektálják úgy, hogy a világítás 
teljesen indirekt. A selyemfeiületek mozgathatók 
s mint végnélküli szalagok futnak hengereken; 
két ilyen szalag egymásután van kifeszítve. A 
külső szalag hosszának Vs-ában fehér, azután szin-
.en Vs-ában fekete szinü s utolsó harmadában 
mint nyílás van kiképezve. Ha ez a nyílás az Ív
lámpa elé jut, akkor sugarai a belső szalagra es
nek, melynek szine Vs'DEin kék, 1ja-bm vörös és 

végre sárga. A fény színezése a belső szalagtól 
ered, míg a külső szalag a fényerősség változását 
világostól sötétig végzi. A selyemszalagokat kis 
elektromotorok mozgatják. A Portuny-rendszerrel 
színpadi képeket szabad ég alatt is elő lehet állí
tani az ú. n. kupola horizonttal, melyre tükröző-
korongokra festett felhőket is lehet vetíteni. 

Színpadi záporberendezés a színpad mennye
zetén elhelyezett oly csőhálózat,mely tartányból,. 
vízvezeték vagy szivattyú által tápláltatván vízzel, 
a csöveken alkalmazott lyukakon át és ezek elé 
helyezett szórók segélyével a színpadot záporeső 
módjára elárasztja. Állandó kitisztítást és éven
kénti kipróbálást követel. 

Szinpetri, kisk. Abauj-Torna vin. bódvaszilasi 
j.-ban, (1920) 882 magyar lak. 

Szinpróba (bány.). Némely fémet könnyen fel 
lehet oldatában ismerni arról a színről, mely bi
zonyos kémlöszer hozzáadása után keletkezik; e 
szin a fém mennyisége szerint erősebb v. gyen
gébb, tehát olyan oldatok színével összehason
lítva, melyeknek fémtartalma ismeretes, könnyen 
és gyorsan meg lehet határozni a próbaóre fém-
tartalmát is. 

Szinra, 1. Korea. 
Szinszimbolika, a színeknek tulajdonított je

lentés az életviszonyok, fogalmak, hangulatok 
kifejezésére, pl. gyász v. menyegző alkalmával s 
a szerelem változatos érzelmeinek jelkópezésére 
a virágnyelvben. E jelentés különbözik népek és 
korok szerint anélkül, hogy ennek biztos magyará
zatát lehetne nyújtani. így a gyász szokásos színei: 
piros, fehér, kék, lila, fekete. Goethe a színeket 
meleg v. élénkítő (sárga, piros) s hideg v. lehan
goló (kék, lila) színekre osztja, e két csoport közé 
helyezi a közömböseket (fehér, fekete) s a meg
nyugtató zöld szint. A kulturnépeknél a piros 
(v. vörös) általában derű: az élet, szerelem, szen
vedély, a tűz és a nap szine; egyik árnyalata, a 
bíbor, a fejedelmi személyeket illeti. A fehér a 
tisztaság, ártatlanság, a sárga az irigység, a zöld, 
a remény és ifjúság, a fekete a halál, a gonoszság, 
a bűn jelképe stb. Bár e szimbolizmusban a kép
zettársításnak sok konvencionális eleme van, de e 
mellett sok elütő felfogásra is akadunk a külön
féle népeknél. Pl. a sárga az árjáknál az irigység 
szine; a maláji és a mongol népeknél ellenben a 
legszentebb szín, ami talán az e népeknél annyira, 
kedvelt finom szövetanyagnak, a selyemnek ter
mészetes színéből magyarázható. Nemzetek és-
nemzeteégek címerének színei ma már nehezen 
földeríthető okokból származnak. V. ö. Bátky 
Zsigmond: Adatok a fehér gyászviselethez, Ethno-
graphia, 1911. 

Szinszórás (dispersio), a fehér fénynek törés 
útján színes sávvá, ú. n. spektrumba való szét
húzása. Egy ugyanazon anyagra nézve ugyanis a 
törésmutató, vagyis a fénysugár beesési és törési 
szögének sinusa közötti viszony nem állandó, 
hanem a színtől, tehát a sugár hullámhosszától 
függő. Ha tehát prizmatikus törőküzegre párhu
zamos fehér fény esik, akkor a megtört fénynyaláb 
nem párhuzamos, hanem szines sugaraira szót
bontott szóttartó sugarkóvére bomlik. A kísérletek 
szerint legkevésbbó van eltérítve a vörös színű 
sugár, legjobban az ibolyaszínű. Ezek között fog-

Amely szó Sz alatt ÜIBCS meg, S alatt keresendői 



S z i n s z ö r ő d á s — 639 — Színtan 

lalnak helyet a vöröstől kezdve a narancs, sárga, 
zöld, kék színű sugarak. Valóságban a színek 
megszámlálhatatlan sok átmenetben következnek 
egymásra. A fehér fényt tehát a spektrumban fog
lalt színes fénynemekből összetettnek kell tekin
tenünk. A spektrum egyes színei egyszerűek, 
mert ha egy-egy színes sugár útjába prizmát he
lyezünk, ez a sugarat eltéríti ugyan, de többé fel 
nem bontja. Az összes spektrumszineket gyűjtő
lencsével egyesítve, ismét fehéret kapunk. Ha 
egy-egy szint kirekesztünk s a többit egyesítjük, 
kevert szin keletkezik, mely a hiányzóval együtt 
fehéret ad. Az egymást fehérre kiegészítő színek 
ú. n. komplementer színek; ilyenek: a vörös és 
zöld, a narancs és kék, a sárga és ibolya. A spek
trum színei homogének vagy egyszerűek, a testek 
szinei kevert színek. Különböző üvegnemekböl 
készült prizmákból és lencsékből sikerült olyan 
kombinációkat összeállítani, melyek nem okoznak 
9h.-t. Ezek az akromatikus lencsék és prizmák. 
Készítésük lehetősége azon alapszik, hogy a szin-
szórás nem arányos az eltérítéssel. Némely anyag 
olyan spektrumot ad, melynél a színek egymás
utánja a rendestől eltérő. Az ilyen testek az ano
mális dispersio jelenségeit mutatják. Ha pl. 
anilinvörösnek 20%-os alkohololdatát kis törő
szögű prizmás üvegedénybe tesszük, a keletkező 
spektrumban a sárga szin van legjobban eltérítve; 
aztán következik a narancs és vörös, majd sötét 
hézag, mely a hiányzó zöld ós világoskék részt 
képviseli, végre a legkevésbbó eltérített ibolya
szín. Anomális Sz.-t mutat minden felületi színnel 
biró test, amely visszavert fényben más szinü, 
mint áteső fényben. Ilyenek pl. az anilintinták. 
L. még Spektrum és Spektrálanalizis. 

Szinszóródás 1. Szinszórás. 
Színszűrő a fotográfozásban. Szinérzékeny 

lemezek az egyes színek iránt nem olyan arány
ban érzékenyek mint a szem. Ha egy bizonyos 
szin iránt nem sikerül a lemezt kellőképpen érzé
kenyíteni, akkor a harmónia helyreállítására a 
többi színeket kell tompítani. Ha pl. a vörös szin 
iránti érzékenység nem fokozható tovább, a többi 
szint tompítjuk a lencse elé helyezett sárga üveg
gel, mely tehát a színeket mintegy megszűri. 
Vannak zöld és más színű Sz.-k is. L. Fotográfia. 

Szint (bány.), a bányában ugyanegy magasság
ban fekvő vágatok síkja. 

Szintagma (Syntagma, gör.), több, hasonló 
tartalmú műből álló gyűjtemény. A régi görög had
seregben egy 250 emberből álló osztály. Az uj
görögöknél : alkotmány. 

Sziniagmatit (ásv.), amflbol, mely vasat és alu
míniumot is tartalmaz. 

Színtan. Festékek keverésével vagy átlátszó 
szines lemezek egymásra helyezésével mindenféle 
szinfokozatot lehet előállítani. így pl. a vörös és 
sárga a narancsot, a vörös és kek az ibolyát, a 
vörös és ibolya a bíbort, a sárga és kék különböző 
arányban keverve a zöld különböző árnyalatait 
adja. Épp így zöldet kapunk valamely ernyőn, ha 
a nap fehér fényét egymásután kék és sárga üveg
lapon bocsátjuk át. A kék üveglemez a kék és 
ibolya sugarakon kívül a zöld sugarakat is át
engedi, legalább részben; a sárga üveglemez a 
sárga és narancs szinü sugarakon kívül szintén 

átengedi a zöldet. A két egymásra helyezett lemez 
tehát az összes színek közül csak a zöldet engedi 
át. Mivel mindegyik lemez elvesz (kivon) valamit 
a fehér fény alkotórészeiből, a színkeverésnek ezt 
a módját kivonó színkeverésnek nevezik. Lé
nyegileg ugyanaz történik a festékek keverésekor 
is. A finom szemcsékben vagy rétegekben egy
másra helyezett festékanyagokba a fehér fény 
többó-kevésbbó behatolhat és visszaverődve szét
szóródik. A sárga festék elnyeli a fehér fény al
kotórészeit és csak a sárga, narancs és zöld suga
rakat veri vissza. A kék festék pedig csak a zöld, 
kék és ibolya szinü sugarakat veri vissza, de ezek
ből a sárga festék a kék és ibolya szint elnyeli, 
tehát csak a zöld szin az, melyet mindkét anyag 
visszaver. Kivonó színkeveréssel a különböző szí
neket három alapszínből lehet előállítani; mivel 
keveréssel a sárgát sem lehet kihozni, az egyik' 
alapszín gyanánt a sárgát vették fel; a másik két 
alapszín: bíborvörös és zöldeskék. A bíbor és-
sárga narancsszint ad; a bíbor és zöldeskék 
ibolyát; a sárga és zöldeskék zöldet. Mind a három, 
alapszín együtt feketét ad. Megjegyzendő, hogy 
a kivonó színkeverésnél minden új szin hozzájáru
lása tompítja a szint és közelebb viszi a szürkéhez, 
vagy feketéhez. A kivonó színkeverés objektív 
színeket szolgáltat; ezen alapszik a hármas szín
nyomás és a szines fotográfozás egyik eljárási 
módja. Egészen más az összeadó színkeverés.-
Ha pl. a fehér napfény egy-egy nyalábját külön-
külön bocsátjuk át egy sárga és egy kék üveg
lapon, akkor fehér ernyőn sárga, illetve kék szín
foltot látni. Ha most a két szines nyalábot az 
ernyő ugyanazon helyére vetjük, nem zöld, hanem 
fehér foítot látni. A vörös és zöld fény ilyen egye
sítése sárgát ad; a zöld és ibolyáé kéket, a vörös 
és ibolyáé rózsaszínt stb. Az összes színek egye
sítése fehéret ad és valamely új szin hozzáadása 
egy másikhoz kevésbbé telített, fehéres árnyalata 
szint ad. Itt is három alapszínből lehet a külön
böző színeket előállítani. Mivel a zöldet összeadá 
színkeveréssel nem lehet kielégítő módon meg
kapni, az egyik alapszín gyanánt a zöldet vették; 
a másik kettő a vörös és ibolyás kék. Ha a három 
alapszínnek megfelelő fénysugarak egyenlő' 
arányú elegye jut szemünkbe, az összhatás fehér. 
Hangsúlyozni kell, hogy az összeadás útján elő
állított szin fizikailag nem létezik, hanem az csak 
látószervünk csalódásának eredménye. Az összeadó 
színkeverésen is alapszik a szines fotográfozás egy 
módja. Valamely szines tárgyról (pl. virágcsokor
ról, szőnyegről stb.) három felvételt készítenek 
vörös, zöld és ibolyás kék fényszűrő (üveglemez); 
felhasználásával. A három diapozitív kép alakra 
megegyező, de részleteiben nem egyformán fedett. 
Vagyis ami a zöld üvegen át történt felvételkor a 
képen sötét, az a vörös üvegnek megfelelő képen 
világos. A három diapozitív képet aztán külön-
külön vetítő lámpával ernyőre vetítik, úgy, hogy 
a képek egymást födjék. A képek alá azon
ban vörös, illetve zöld és ibolyás kék üveglemez, 
kerül; mindenik kép elé olyan színű lemez, ami
lyenen át az illető kép felvétele törtónt. Az ernyőn 
a három egymást fedő kép a tárgyat természetes 
színeiben tünteti fel, de ez csak szubjektív szín-
hatás. 
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A sziiiérzetek keletkezését a Young-Helmlwltz-
<és a Hering-íéle elméletek magyarázzák. Az első 
föltételezi, hogy a szein recehártyájában három
féle fotochemiai anyag van Az egyiknek ingerlése 
a vörös érzetét kelti, a másik kettőé a zöld-, ül. 
az ibolya érzetét. Ezen három alapérzet kombiná
ciójából keletkezik a többi szin érzete. A vörös 
iránt érzékeny anyagot leginkább a spektrumnak 
nagy hullámhosszaságú sugarai ingerlik és bont
ják fel, a zöld iránt érzékeny anyagot a közepes 
hullámhosszaságú sugarak, az ibolya iránt érzé
kenyét pedig a rövid hullámhosszaságú sugarak. 
Egyszínű (homogén) fény azonban nemcsak egy
féle anyagot bont fel, hanem kettőt, v. mind a 
hármat is, de nem egyenlő mértékben. Ha a hatás 
-olyan, amilyen a napfény behatásának megfelel, 
akkor a fehérnek érzete keletkezik. Ha a vörös 
es zöld iránt érzékeny anyag felbonthatósága meg
jegyezik, úgy, hogy mindkét anyag egyformán 
bomlik fel, akár vörös, akár zöld sugarak érik a 
szemet, akkor bekövetkezik a részleges szinvak-
ság; a két anyag felbontása ; sárga szin érzetét 
kelti. 

A Hering-iéle elmélet szerint hat alapszínórzet 
-van: fehér, fekete, sárga, kék, vörös, zöld. (He
ring szerint: Urgelb, Urblau, stb.). Ezek külön
böző viszonyban kapcsolódhatnak. Pl. szürke fel
bontható egy fehér ós egy fekete komponensre; 
gesztenyebarna felbontható sárga, vörös és sötét
szürke komponensre. Minden szinórzetnek az ő 
•egyszerű v. kettős színes komponensén kivül van 
fehér és fekete komponense is; mennél kevésbbé 
érvényesül az utóbbi kettő, annál tisztább és telí
tettebb a szin ; mennél jobban érvényesül, annál 
fehéresebb, szürkésebb v. feketés a szin. A látási 
érzeteket kémiai folyamatok eszközlik, melyek 
a szem és a hozzátartozó agyrészek ideg-anyagá
nak életét teszik. Ebben bomlási és táplálkozási 
íolyainatok mennek végbe. A hat érzetkomponens 
közül a fehérnek, sárgának, vörösnek bizonyos 
bomlási folyamat felel meg, míg a feketének, kék
nek és zöldnek bizonyos asszimiláló folyamat. Amit 
pl. a látóideg a fehérnek érzett bomlási folyamat 
következtében vesztett, azt a feketének érzett ha-
sonulási folyamattal ismét visszakapja, stb. V. ö. 
Helmholtz, Lehrbuch der physiologischen Optik 
és Vortráge und Reden 1. kötet (Braunschweig) ; 
Müller-Pfaundler, Lehrbuch der Physik. 2 köt. 
(10. kiadás, Braunschweig 1909.) 

Szinte (Sintea), nagyk. Arad vin. kisjenői 
j.-ban, (ísio) 2278 román és magyar lak. (Tr. R.) 

Szintelenítés, általában halványítási folyamat, 
szorosabb értelemben véve folyadékokban oldott 
színező anyagok abszorpcióját, vagy azok elron-
•csolását értjük szintelenltésen. Az abszorpciót több
nyire kiizzított csontszónnel végezzük (pl. cukor
gyártás). Az oldatokban néha nagyfelületű csapa
dékokat is csapunk ki, hogy azok a színező anya
gokat magukkal rántsák, pl. aluminium- v. vas-
hidroxidot csapunk ki. Az elroncsolást oxidáló 
folyamatokkal idézzük elő legtöbbnyire. Olajo
kat gyakran direkt napfény hatásának teszünk ki 
s ezúton színtelenítjük őket. 

Szintelenség, 1. Ákromatizmus. 
Szintéma (gör.), összebeszélés vagy megegye

zés folytán elfogadott jegyekből álló (titkos) írás. 

Szintetikus geometria, a geometriai alakza
toknak, főleg azok projektív tulajdonságainak 
(1. Dualitás) az analitikai geometria segédesz
közei (koordináták, vonalak egyenletei) nélkül 
való vizsgálata. 

Szintetikus nyelvek, így nevezik a nyelvészek 
(Schlegel Á.V. nyomán) azokat a nyelveket, melyek 
a mondatbeli viszonyokat inkább egységes ragos 
alakokkal, mintsem viszonyszók segítségével fe
jezik ki. A latin pl. szintetikus nyelv a román 
nyelvekkel szemben, melyek a latin eseteket elő
szókkal s a latin egyszerű igealakok egy részét 
segédigés körülírással helyettesítették (analitikus 
nyelvek). Pl. lat. filiae: franc, a la füle, de la 
fille ; lat. scripsit: il a écrit. 

Szintévesztés, a hibás színlátás egyik alakja, 
1. Színlátás hibái. 

Szintezés, 1. Szintmérés. 
Szintézis (gör.) a. m. kapcsolat, összetétel, kap

csolás, összetevés, mint ellentéte az analizisnak, 
mely az egésznek részeire bontása, míg a Sz. ré
szeket kapcsol össze egésszé. E fogalom főleg 
Kant filozófiája óta fontos. Kant fejtette ki, hogy 
a Sz. fogalmának lényeges alkatrésze az egység. 
Csak ha különfélét egységesen kapcsolok egybe, 
származik igazi Sz. Ez az egység nem szánnaz-
hatik magából a különféléből, ezt az elmének kell 
eszközölni ós így jut el Kant az appercepció (ön
tudat) fontos kritikai fogalmához. Más szóval a 
képzeteinkben tényleg benfoglalt egységes kap
csolat mutatja, hogy ez elménk műveletének müve. 
Kant továbbá fontos különbséget tesz szintetikai 
ós analitikai ítéletek közt. Megkülönböztetünk 
szintétikai és analitikai módszereket is; a szin
tetikai módszer az elvont elvekből indul és belő
lük származtatja a kevésbbé elvont következmé
nyeket, végül a tényeket; az analitikai módszer 
a tényekből indul, ezeket elemzi és így jut el az 
elvont egyetemesebb, végül ha lehet, a legegye-
temesebb elvekhez, 1. Módszer. 

Sz. (kémiai), a kémiai analízis ellentéte és értik 
alatta a vegyületeknek egyszerűbb testekből való 
üsszetevésót. így pl. mikor a hidrogénből és klór
ból (a napfé.iy vagy a hő hatása révén) sósavat, 
vagy amikor szénből és hidrogénből nagyon ma
gas hőmérsékleten acetilént készítenek, azt mond
ják, hogy a sósavat, illetve az acetilént Sz. útján 
kapták; úgyszintén szintézist végzett Fisc]ier, 
mikor a cukrokat egyszerűbb vegyületekből pl. 
glicerinből előállította. A Sz.-nek a kémiában való 
nagy fontossága megítélhető abból, hogy vala
mely vegyület kémiai szerkezete csupán az illető 
vegyületnek analizisából szigorúan meg nem álla
pítható, múlhatatlanul szükséges, hogy az a vegyü
letnek Sz.-ével is ellenőriztessék. De a gyakorlat 
szempontjából is rendkívül nagy horderejű a szin
tetikus módszer, mert ezzel számtalan ós az iparra 
nézve úgyszólván nélkülözhetetlen vegyületet állí
tanak elő. 

Szintező készülékek, mérnöki eszközök két 
hely magasságkülönbségének megállapítására. A 
Sz. legfontosabb feltétele, hogy velük vízszintes 
síkot lehessen megállapítani, s ez történhetik vagy 
inga vagy libella segítségével s eszerint is oszt
hatók két csoportba. A legpontosabb eredménye
ket a libellás készülékek szolgáltatják, ezeken a 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő ! 
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libella egy hajszálkereszt-tél ellátott távcsőre 
van erősítve, hogy a távcső optikai tengelye pon
tosan vízszintesre legyen állítható. A Sz.-hez tar
tozik a teodolit, tachymeter és a távcsöves vo
nalzó. 

Szintező léc. A kőmivesek, útinesterek stb. 
által használt 3—í m. hosszú gyalult fenyőfaléc, 
mely a vízinértékkel együtt vízszintes v. merőle
ges vonalak kitűzésére szolgál. 

Szintező magasságmérés, 1. Magasságmérés. 
Szintező műszer (nivelláló műszer, szint

mérő, lejtmérö műszer), 1. Szintmérés. 
Szintgörbék, térképeken az egyenlő magas

ságban fekvő pontokat összekötő görbék, amelyek 
az ábrázolt felület domborzatát vannak hivatva 
föltüntetni. L. még Izohipsza-görbék. 

Szintmérés v. szintezés, földi helyek magas
ságkülönbségének meghatározására szolgáló geo
déziai müvelet. Két hely magasságkülönbségét 
megíiehet határozni, amint a helyek fölött egy 
vízszintes síkot kitűztünk. Mert ha a két helynek 
a vízszintes sík alatt függőlegesen számított tá
volságait megmérjük s ezeket egymásból kivon
juk, megkapjuk a két hely magasságkülönbségét. 
A vízszintes sík kitűzése a szintező műszer v. 
szintmérő segítségével történik. Ez lényegében 
távcső és libella összetétele, amelyek főfeltótele 
az, hogy ha a libella buborékját a megfelelő, ú. n. 
szintező csavarral középre állítjuk, akkor a libel
lával együttforgó távcső iránytengelye is víz
szintes legyen. A szintmérőt a két hely közt állít
juk fel, s a helyeken egymásután cm.-ekre osztott 
lécet (ú. n. méröléc) tartatunk függőlegesen, a 
távcsövet reá irányítjuk és leolvassuk a távcső 
hajszálkereszt középpontjával egybeeső cm.-es 
beosztást a lécről, ez adja a távcsőtől kijelölt víz
szintes irányvonal magasságát az illető hely fö
lött. Ezek tehát az említett függőleges távolságo
kat adják a vízszintes síktól, egymásból kivonva 
a két hely magasságkülönbségét adják. Ha a két 
hely egymástól oly távol van, hogy egy műszer
állással mind a kettő le nem olvasható, ami már 
akkor sem tanácsos, ha a két hely egymástól 
100—120 rn.-nyire van, akkor az első helyből ki
indulva segódpontokat iktatunk közbe s ezek közt 
fokozatosan elvégezve a szintezést a másik helyig, 
közvetett úton nyerjük a magasságkülönbséget. 
Hasonló az eljárás akkor is, ha nemcsak két pont 
magasságkülönbségéről van szó, hanem egy vo
nal mentén sorakozó több pontról (szelvényszin
tezés) vagy valamely területen szétszórva fordul
nak elő (területszintezés). — V. ö.: Fasching, A 
földméréstan kézikönyve. (Budapest 1912, 3 
kötet). 

Szintmérő, szintezésre szolgáló műszer, 1. 
Szintmérés. 

Szintonin (syntonin), izmokból, fibrinből ke
letkezett acidalbuminát. 

Szintvonalak, 1. Izohipsza-görbék. 
Szinusz, 1. Trigonometriai számok. 
Színutánzás (állat), 1. Mimicry. 
Szinva, folyó, 1. Szinyva. 
Szinvakság, 1. Színlátás hibái. 
Szinváltás, a sziu megváltozása egy és ugyan

azon állaton. Gyakran a tiatal állatok szine más
féle, mint a kifejletteké vagy az öregeké. Van- | 

nak állatok, melyek színüket csupán a párzás 
idején változtatják meg s ú. n. nászruhát öltenek 
(pl. halak, gőték, madarak), mások színüket év
szakok szerint változtatják (pl. emlősök). Ritkább 
esetben a szín megváltozik a táplálék hatására 
(pl. a kanári madár paprikával etetve vörös színt 
kap), azonkívül a fény, a hő és a kor is megvál
toztathatja a szint. Egyes állatok pszichikai ha
tásokra (harag, düh, félelem) módosítják színüket 
s mások testük színét a környezet színéhez tehetik 
hasonlóvá. A Sz.-ban nagy szerepet visznek a kü
lönböző színű festékkel telt festéksejtek (chroma-
tophorák), melyek vagy aktív mozgásukkal, nyúl
ványaik kibocsátásával és behúzásával, vagy a 
bennük lévő festókszemecskék tömörítésével és 
szétosztásával létesítik a néha nagyon meglepő 
szinváltásbeli jelenségeket. Egyes állatok Sz.-uk-
ról ősidők óta híresek, pl. a kaméleon. 

Színváltozás a botanikában: a növényrészek 
kezdetbeli színének későbbi elváltozása. Beállhat 
kivált kerti fák v. virágok levelén, de a virágon 
is, pl. a tüdőfű virága kezdetben lilapiros, később 
megkókül. 

Szinvas, az a pánt, melyet a szekéralj zsá
molyára illesztenek, egyrészt a zsámoly és för-
gettyű közti súrlódás csökkentésére, másrészt, 
miután ezeken a derékszög is átmegy, a zsá
moly erősbítésére. Másképen még csúsztatónak 
is mondják. 

Szinvessző, vékony f ahasíték, amivel a fahajók 
hasadékait, összeeresztéseit, rovátkáit tömítő mo
hát vagy kócot leszorítják s amit eszkábákkal 
foglalnak le. 

Színvonal, 1. Niveau. 
Szinyák hegység (Pojána Szinyák, Polyána 

Szinyák), a Vihorlát-Gutin vulkánsor egyik tagja 
Bereg és Ung vm. határán. Ny.-i része a Pojána 
(v. Polyána) a Sztára és Ung vize közt, 978 m.-ig 
emelkedik, ez a helye a Makovica. A Szinyák a 
Viznice patak völgyétől K. felé a Latorca és Nagy-
pinye völgyéig terjed, legmagasabb helyei: a 
Dünanka (1014m.) és Pleska (992 in.). (Tr.Cs.-Szl.). 

Szinye (Svinka), a Hernád mintegy 50 km. 
hosszú baloldali mellékvize; ered a Kis- és Nagy-Sz. 
egyesüléséből Kajatánál. Az előbbi Rencsisónál, az 
utóbbi Szinyelipócznál fakad, a Branyiszkói hegy
ségben egyesülve, Aboson alul ömlik a Hernádba. 
Gyakran kiáradó, rohamos folyású patak. 

Szinye (Svina), kisközség Sáros vm. eperjesi 
járásában, (i9io) 485 szlovák lakossal. Érdekes 
gótikus plébániatemploma sgraffltós díszű felső
magyarországi renaissance-tornyával 1635-ből. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szinyeíő (Bemcisov), kisk. Sáros vm.kisszebeni 
j.-ban, (i9io) 318 rutén és magyar lakossal. (Tr. 
Cs.-Sz.). 

Szinyei, 1. Endre, klassz, filológus, tanár, 
szül. Lukán (Zemplén) 1837 nov. 12., megh. 
Sárospatakon 1909 máj. 9. 1868-ban a sáros
pataki gimnázium tanára lett, több izben igaz
gatója is. Művei: a Soltész Ferenccel, együtt 
szerkesztett Görög-magyar Szótár (2. kiad. Sáros
patak 1875); Görög nyelvtan Koch után (u. o. 
1888). 

2. Sz. Gerzson, tanár és író, Sz. 1. testvér
bátyja, szül. Lukán (Zemplén) .1836 márc. 16. 

Révai Nagy Lexikona. XVTI. köt. 
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Sárospatakon tanult 1844-től 1857-ig, amikor 
nevelője lett Degenfeld Sándor grófnak, kivel 
1860. két évig tartó külföldi útra indult. Haza
térte után 1863-tól Sárospatakon mint gimná
ziumi tanár működött, míg 1868. u. o. akadémiai 
tanárságra lépett elő s a főiskolában a főkönyv
tárnoki tisztet is viselte. 1902-ben nyugalomba vo
nult. Egyes folyóiratokban számos esztétikai és 
irodalomtörténeti tanulmányt s tanügyi és egy
házi cikkeket írt. Önállóan megjelent főbb müvei: 
Vélemény a gimnáziumi szervezkedés ügyében 

•(Sárospatak 1873); Válasz azoknak, kik a sáros
pataki jogakadémiát Miskolczra akarnák át
helyezni (u. o. 1876); A sárospataki főiskolai 
könyvtár története (u. o. 1884); Vázlatok és 
képek a sárospataki ev. ref. főiskola XVIII. 
és XIX. sz.-beli életéből (1894); A sárospataki 
ev. ref. egyház templomairól (1896); átvizsgálta 
és jegyzetekkel bővítette Szornbathi János: A 
sárospataki főiskola története c. latin művének 
Gulyás József által végzett fordítását (Sáros
patak 1919). 

Szinyei Merse Pál, festő, szül. Szinye-Újfalun 
(Sáros m.) 1845 júl. 4., megli. Jernyén (Sáros) 
1920 febr. 1. Némi útmutatást a rajzolásban és 
festésben már gimn. tanuló korában kapott Nagy-
Váradon Mezey rajztanártól. 1864-ben beiratkozott 
a müncheni akadémiára s már a következő évben 
megfestette Holdkelte c. képét. 1868-ig Wagner 
Sándornak volt tanítványa s ez idő alatt egy sor 
tanulmányfőt, tájképtanulmányt festett s elkészí
tette a Faun és nimfa 1. és 2. vázlatát. Ebben 
az évben Piloty iskolájába került s először lépett 
a nyilvánosság elé .Faww-képével Bécsben. 
1869-ben ismerkedett meg a francia naturalista 
festők képeivel Münchenben. Az akkor új festé
szetből biztatást merített a további beható és el
fogulatlan természettanulmányokhoz. Ezek sorá
ból való a Vadgesztenye-tanulmány (Szépmüv. 
Múzeum), az Anya és gyermeke, néhány faun
kép, táj- és alakos kép. 1870-ben befejezte a 
Szerelmes pár-t, a Pogányság I-t, otthon, Jer
nyén egy oltárkéjpet (Remete szt. Antal) az oda
való r. kat. templom számára, néhány arcképet. 
1872-ben visszament Münchenbe, műterem-szom
szédja lett Böcklin Arnoldnak, aki felismerve Sz. 
nagy tehetségét, biztatta a szín erejének kiaknázá
sára. Ekkor fogott hozzá a Majális c. képe (Szép
müv. Muz.) vázlatához, megfestette a Lugasban, 
Fürdőház, Őszi idill, Sziklás táj c. képeket 
és a Bokoko vázlatát. Midőn 1873. elkészült a 
Majális-esi. (1. a képmellékletet), a bécsi világ
kiállításra küldötte a Fürdőház-zal együtt, de míg 
az utóbbira bronz-érmet kapott, a Majálissal ku
darcot vallott. A merőn újszerű, telivér művészi 
felfogást, amely Sz. tehetségének e legzamato-
sabb gyümölcsét elsőrangú remekművé avatta, 
az akkori kritika nem értette meg. Még ez évből 
való a Kentaurok, a Séta Tutzingban, Műter
mem, Nyári est, Zöld pSrsiton, Kertben c. 
képe. 1874-ben jernyei birtokán gazdálkodott; a 
kiállítás balsikere szárnyát szegte. Mégis meg
festette a Pogányság TT.-t, a Tündértánc-ot, 
Tourbülon-t s két arcképet, 1875—76. már csak 
egy Erdőtanídmány-t, két évre rá a Tapasz éb-
redésé-t, A forrás-t, Szerelmes pár-t, Ósz-t és 
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egy kentaur-képet, 1879-80. öt arcképet, de lehan-
goltságában nagyobb munkára nem volt kedve. 
1882-ben Bécsbe költözködött, ahol régi barátjára, 
Makartra talált s ott megfestett egy Pázsittanul-
mány-t, a következő évben ugyanott megfestette 
a Pacsirtá-t, amelyet Budapesten állított ki, de a 
képet a budapesti hivatalos kritika főképviselője, 
Kelety Gusztáv oktalanul lehordta, s a művész, 
aki ez időben Budapestre ment, ismét megtörve 
tért vissza ősi birtokára. Ott 1886-ig egyáltalán 
nem nyúlt ecsethez. Ez évben is csak egy képet 
festett, a Fürdő előtt címűt. 1894-ig megint 
pihentette ecsetjét (csak atyja arcképét festette), 
de ekkor ismét megjelenik kiállításainkon, még 
pedig Oculi (a király tul.), Bokoko stb. c. képei
vel, melyeket Jernyén festett. 1895-ben ugyanott 
keletkezett a Hóolvadás (Andrássy Gyula gróf 
gyűjt.) c. másik remeke és a Pipacsok a búzá
ban. 1896-ban a millennáris kiállításon legjobb 
müveivel jelent meg s velük nagy lelkesedést 
keltett a fiatal festőnemzedékben. Maga Sz. is 
újra feléledt; a nagybányai művészcsoport (1. ott) 
fellépése jele volt annak, hogy a festő-fiatalság 
diadalra viszi azokat az elveket, amelyekre Sz. 
műtörténeti fontosságú főműve, a Majális, már 
1872. mutatott. A magyar kormány akkor meg
vette ezt a müvet a Múzeum számára, amelyet 
évekkel előbb Sz. ingyen is hiába ajánlott fel 
neki. 1897-ben orszgy. képviselővé választották, 
ez évből való a többi közt a Sziklás táj, Önarc
kép, Jernye. 1900-ban festette Ősszel c. képét 
(Szépműv. Múzeum), Hóolvadás c. képére pedig 
Parisban ezüst-érmet kapott. A nagyvilág szá
mára 1901. vált ismertté Sz. tősgyökeres művé
szete, ekkor aranyérmet kapott a Majális Mün
chenben. A három következő évben Jernyén fes
tette meg a Virágzó almafák, Veranda, Alko
nyat, Tölgyesben, Pipacs, Capri stb. c. képeket, 
1904. egyre fokozottabb kedvvel dolgozott, az 
ekkor készült képek közül a Szépművészeti Mú
zeumba került a Vénasszonyok nyara, a Maré 
azzurro, a Szurkos fenyő. A következő év a nagy 
elismerés éve : gyűjteményes kiállítása, amelyet 
a Nemzeti Szalonban rendezett, rendkívüli siker
rel járt s a mestert a király kinevezte a Minta
rajziskola igazgatójává. 1909-ben újra sikere 
volt Münchenben: képeiről a magasztalás és meg
lepetés hangján írt a német kritika. 1910-ben 
Park c. képe aranyérmet kapott Budapesten és a 
berlini kiállításon is ugyanez a kitüntetés érte a 
mestert. A rá következő év azzal tetézte a nem
zetközi elismerést, hogy a római nagy kiállításon 
rendkívüli sikert aratott s önarcképét elkérték az 
Uffizi-képtár számára. 1912-ben a király a Szt. 
István-rend kiskeresztjét adományozta neki, Eper
jesen pedig ugyanez évben leleplezték Ligeti által 
mintázott bronzképmását. V. ö. Malonyay, Sz. 
(Budapest 1910); Lázár, Paul Merse von Szinyei 
(Leipzig 1911., magyarul is megjelent a Modern 
Könyvtárban); Művészet (1903); Szinyei-Emlék-
könyv (1922). 

Szinyei Merse Pál Társaság. Szinyei Merso 
Pál baráti köréhez tartozó képzőművészek és 
képzőművészeti írók a nagy festő emlékének ápo
lására és általában a magyar képzőművészet ér
dekeinek szolgálatára alapították 1920 márc. 
meg, S alatt keresendő 1 
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12-én. Ez a társaság a régi nagybányai kör és a 
«Miénk» kiállító társaság folytatásának tekint-
liető. Rendes tagjainak száma 45-ben van meg
állapítva, ezenkívül vannak tiszteletbeli, meghí
vott, külföldi levelező és pártoló tagjai, kik mind 
csak választás útján kerülnek a társaság tagjai 
sorába. A Sz. kiváló magyar képzőművészeti al
kotások jutalmazására díjakat ad ki, ezek kö
zött legjelentősebb az évente kiadásra kerülő 
«Szinyei-jutalom». Képzőművész-növendékek szá
mára évente két ösztöndíj-pályázatot hirdet és 
évről-évre egy fiatal művészt külföldi tanul
mányútra küld. Nagyobb alapítványai a «János
halmi Nemes Marcell képzőművészeti alapít
vány)), a aWolfner Gyula-féle ösztöndij-alapít-
vány» és a aPetrovics Elek-alap», mely utóbbi a 
Szépművészeti Múzeum vásárlásainak támogatá
sára szolgál. 

Szinyelipóc (Lipovec u Sabinova), kisk. Sáros 
TIII. Msszebeni j.-ban, (1910) 517 szlovák lak. A köz
ség közelében, a Branyiszkó-hegysóg kiágazását 
alkotó Péterhegy tövében több savanyúvízforrás 
fakad, mely sok szabad szénsav mellett nagy meny-
nyiségü szénsavas lítiumot tartalmaz. Ezen forrá
sok vize Salvator-forrás néven kerül forgalomba 
és mintaszerű kezelés mellett nagyon el van ter
jedve a külföldön is, mivel kitűnő élvezeti ital és 
egyúttal húgyhólyagbajok s köszvény ellen nagy 
-eredménnyel használják. Sz. környéke igen szép, 
bizarr sziklaképződményekben bővelkedik, me
lyek Mózes, Szószék, Köasszony stb. név alatt is
meretesek. Azonkívül közelében mély barlang van 
•cseppkövekkel és ősvilági állatok csontjaival. A 
.Sz.-i vár II. Endre idejéig a királyok tulajdona 
volt, 1262. a Merse-család újra építette, ezektől 
ment a Keezerek kezére, akik a kuruc-idők lezaj
lásáig mindvégig jó karban tartották. V. ö. Ko
rányi Frigyes, A Sz.-i Salvator-forrásról (Buda
pest 1886). (Tr. Cs.-Szl.) 

Szinyór (Sinér), kisk. Zemplén vm. bodrog
közi j.-ban, d9io) 344 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szinyeújíalu (Chminanská Nova Ves), kisk. 
Sáros vm. eperjesi j.-ban, (1910) 607 szlovák lak. 
<Tr. Cs.-Szl.) 

Szinyva (Szinva), a Sajó kb. 25 km. hosszú jobb 
mellékvize Borsod vm.-ben; ered a Bükk hegység
ben, a hámori tónál (Taj) K.-re fordul s a gyö
nyörű hámori völgyön keresztül Diósgyőrnek s 
innen Miskolczon át a Sajónak veszi útját, amelybe 
Miskolcz alatt ömlik. Árvizei sokszor nagy kárt 
okoznak Miskoleznak, így különösen 1878 aug. 31. 

Szipet, üresnyelü bambuszdárda égetett csiszolt 
•éllel, egyszersmind fúvócső, a dajak (1. o.) nép 
fegyvere, melyből mérgezett nyílvesszőt (dámek) 
fújnak. 

Szipilit (ásv.), 1. Sipylit. 
Szipirtyó, szipirtyus, valószínűleg az oláh 

spiritus (a. m. lidércféle démon) kölcsönvétele, 
amely azonban a mi nyelvünkben a boszorkányé
val rokonértelmű vagy egyszerűen csak házsár
tos, rossz indulatú vén asszony, banya. 

Szipjagin, Dmitrij Szergijevics, orosz állam
férfiú, szül. 1853., megh. Szent-Pétervárott 1902 
ápr. 15. Kiváló jogász és közigazgatási tisztvi
selő hírében állott, 1888—91. mint Kurland kor
mányzója a német lakosság rokonszenvét érde-
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rnelte ki. II. Miklós cár 1895. a belügyminiszter 
segédjévé, 1900 febr. 16. pedig belügyminiszterré 
nevezte ki. Balmasov kizárt egyetemi hallgató 
bosszúból agyonlőtte. 

Szipoly (Anisoplia, aiiat), a bogarak (Coleo-
ptera) rendjének egyik neme, amelynek nálunk 
mintegy 11 képviselője van és közte öt faj, amely 
a gabonavetésben olykor igen jelentékeny (5—60 
százalék között váltakozó) kárt okozhat. A Sz. 
szót e bogarak elnevezésére Földi János dr. hajdú
szoboszlói orvos már 1801. használta, mondván, 
hogy a «rozs-Sz két hasonfaival... seregestül 
a rozsot és a búzát dongják (t. i. repülik körül) 
virágzásban és szemzésben s az új tejes magsze
meket pusztítják)). A Sz. kis cserebogáralakú, 
lemezes csápti, a gabonatermő sík terület lakója. 
Főhazája Dél-Oroszország, de megvan a mi Al
földünkön, valamint az Aldunától D.-re eső és 
hasonló természetű mezőgazdasági viszonyokkal 
biró többi vidéken is. Lárvája rendszerint a gyepes 
(nem Bzántott) területen él. A bogár innen kél és 
a gabonafélék elvirágzása táján jelentkezni kezd 
a vetések szélein a kalászokon; tejes és viaszos 
szeméréskor előfordulása a legtömegesebb; aratás 
után tünedezik és legfeljebb az azután érő gabona
félén (zabon is) fordul elő. Kezdetben a legelők 
és a kaszálók vadon termő füveinek szerény ka
lászaival éri be, de utána egyre nagyobb számban 
a vetésekbe húzódik. Elébb csak a szélein tesz 
olykor teljes kárt, kirágja egészen a kalászok 
szemét. Majd eloszlik és ellepheti az összes búza-
Ó8 rozstáblát. Ilyenkor nemcsak rágásával, hanem 
azzal is óriási kárt tesz olykor, hogy az érett 
kalász szemét most tömegben kitúrja. A földre 
hulló szem nemcsak kárba vész, hanem egyéb 
bajt is okoz, kedvez a gabonafutrinka (1. Futó-
bogarak) elszaporodásának is. 

Nálunk igen kártékony 1. a vetési Sz. (A. 
segeium Hb., más neve fruticola Fb.),9—10 mm. 
hosszú, fedőszárnya barna, domború, sima, nem 
szőrös, mellkasa fekete, kissé szőrös. Ez korán, a 
rozs virágzásakor jelentkezik és a rozs virágját 
pusztítja; 2. abúza-Sz. (A.tempestivaür.), 12— 
13 mm. hosszú, az előbbi fajjal azonos színezetű ; 
a búzában legtömegesebben fordul elő; a 3. a rozs-
Sz. (A. lata Er.); olyan nagy mint a búza-Sz. és a 
rozson kívül akad tömegesen a búzában; van két 
változata: az egyiknek fedőszárnya egészen 
fekete, a másiké sárgás-barna; 4. a keresztes 
Sz. (A. cyathigera Scop., más neve crucifera 
Hb.), sárga fedőszárnyán lévő harántos nagy ós 
fekete foltok némileg keresztrajzot mutatnak. 
Utolsó főkártevő a muszka Sz. (A. austria Hb.); 
nevét Ausztriától kapta, de mert az orosz földnek 
legfőbb kártevő Sz.-a, magyarul muszka &.-nak 
mondjuk. Nálunk is f Őfő-kártevő és a Sz.-ok leg
nagyobbika (12—15 mm.). A Sz. tömeges jelentke
zése arra vall, hogy az csak minden második, ná
lunk legtöbb helyen a páratlan végszámú eszten
dőben fordul elő igen tömegesen. Kezdetben (jún. 
elején) csekélyebb számban, azután egyre nagyobb 
mértékben; egy-egy kalászon van 1—4, de olykor 
15—20 drb is. Éjjel, este-reggel csendes, nappal, 
kivált meleg időben igen élénk s akkor nemcsak 
«dongja», hanem javában eszi is a vetések szemét. 
Védekezés ellene, nem említve a folyton ajánlott 
meg, S alatt keresendő! ^ 
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kötél-húzást, amely csak arra jó, hogy a folyton 
zaklatott bogár a rendesnél hamarább széled el a 
vetésekben, a bogárnak kézzel való szedése. Ez 
részben lassú, sokba kerül, nem teljes eredményű, 
hosszú ideig tart, mert sokszor kell megismételni, 
hanem a szedők fegyelmezetlen alkalmazása sok 
kárral (vetéstaposással) is jár. Jobb eljárás híján 
a gazdák mégis gyakran alkalmazzák. Fel van 
jegyezve, hogy ilyen szedéssel 1867. Torontálban 
(Zsombolya, Grabácz, Csatád stb. vidékén) 6—7 
millió bogarat szedtek össze. A fősegítő azonban 
az lesz, ha legelőink és kaszálóink, amelyeken sok
szor csak cigánybúza terem, több gondozásban 
részesülnek ós mesterséges kaszálókká, legelőkké 
átalakítva, olykor-olykor szántás alá kerülnek és 
akkor ez a Sz.-t is meg fogja zavarni az eddigi 
parlagkedvelő életmódjában. 

Szippar, a bibliai Sapharvajim, a mai Abu-
Habbu, Észak-Babylonia napimádásának egykori 
középpontja. A hagyomány Sz. és szentélye léte
zését I. Szargonra vezeti vissza. 

Szira (az ókorban Syros), a Kikládok egyike 
81 km2 területtel, (190?) 27,315 lak. Sz. egészen 
sziklás; csillámpalából, fehér és szürke márvány
bői áll; földje meglehetősen terméketlen. Keres
kedelme élénk. Fővárosa Hermupolisz. 

Szirák, nagyk. Nógrád vm. hasonlónevű j.-ban, 
(i9io) 1625 magyar lak., járásbirósági és szolga
bírói székhely, adóhivatal. 

Szirakuza (olaszul Siracusa; Syracusae), 
1. tartomány Szicília szigeten, Catania, Caltani-
setta, a Földközi- és Jóni-tenger között, (1921) 
553,603 lak., területe 3713 km2. 

2. Sz., fővárosa Sz. szicíliai tartománynak, ér
seki székhely, a Jóni tengernek Szicíliával egybe
kötött Ortigia szigetén, vasút mellett, (1921) 64,849 
lak., a Plemmyrio előhegység és Ortygia közti 
biztos Portogrande (232 ha) és a kis Portó Piccolo 
kikötővel, utóbbi Thukydides szerint az ókori Sz. 
arzenálja volt, ma el van hagyva. Éghajlata igen 
kedvező, a jan. középhőmérséklet ll -3°, a júl. 
26-0°, az évi csapadéka kevés, 57 napon 412 mm. 
Van agyagárú-, konzerv- és kötélárúgyára, olaj
termelése. Sz. kiválóbb épületei: az ókori hires 
Minerva-templom helyén a székesegyház; több 
XV. sz.-beli templom és palota, az érseki palota, 
városháza; híres régiség-múzeuma. Különösen ér
dekesek még katakombái; az Arethusa-forrás, há
rom dór templom, görög színház, a vízvezeték, 
Buryalos erősség maradványai, kőbányái, köztük 
a Latomia del Paradiso a Dionysios füle nevű, 
sajátságos akusztikájú barlanggal, a Villa Lan-
dolina szép parkkal és Platón költő sírjával. Az 
ókori Sz. Szicília legnagyobb ós leggazdagabb 
városa volt, 734. Kr. e. korintusiak alapították, 
virágzása tetőpontján félmillió lakosa is volt. Ke
rülete 180 stádium, nagy darab müvelésre alkal
mas földje lehetővé tette, hogy a hosszan tartó os
tromokat is győztesen kiállhatta. V. ö. Diehl, 
Syracuse, a Les Villes d'art gyűjteményben (Paris 
1907). 

Története- Sz.-t a korintusiak alapították Ki. 
e. 734. Eredetileg a kis Ortygia szigetén épült s 
innen terjeszkedett a közeli szicíliai partra. Csak
hamar felvirágzott s maga is több gyarmatvárost 
alapított. Kormányformája arisztokratikus volt. 

Mikor a demokraták kerekedtek felül, az elűzött 
arisztokraták Gelont, Gela város tirannusai hív-
ták segítségül, ki aztán 485. maga lett ura Sz.-nak. 
Uralma alatt érte el Sz. hatalmának tetőpontját; 
480. megverte a karthágóiakat a Himera pataknál 
s ezzel megmentette egész Szicíliát a pún uralom
tól. Ortygia szigetet gáttal kötötte össze a többi 
városrésszel (Achradina) s a megnagyobbodott vá
rost hatalmas fallal vette körül. Hatalmát öccse, 
I. Hieron (478—467) örökölte, azután megint a 
demokraták kerekedtek felül. Sz. túlságos hatalma 
ellen néhány kisebb város Athénhoz fordult segít
ségért. 415-ben jelent meg Sz. falai előtt a hatal
mas flotta és szárazföldi sereg, mely a várost ko
moly veszedelemmel fenyegette, de a spártaiak 
segítsége megmentette azt 413. Ezután újból a 
karthágóiak ellen kellett harcolnia. 406-ban Dio
nysios (az öregebb) jutott hatalomra, ki még job
ban megerősítette a várost, melynek lakossága 
elérte a fél milliót. Fia, II. Dionysios kegyetlen 
zsarnok volt, kit előbb Dión (357), majd második 
uralma (346—343) után Timoleon űzött el. Ez új
ból helyreállította a demokratikus kormányfor
mát és 60,000 új lakost telepített a hanyatló vá
rosba. Halála után zavarok támadtak s 317-bea 
Agathokles (1. 0.) zsoldosvezér ragadta magához 
a hatalmat. Ez győzelmesen harcolt a karthá
góiakkal, de halála után (289) új zavarok kelet
keztek. Hiketas (288—279) uralma után Pyrr-
hos, Epiros királya mentette meg Sz.-t a karthá
góiak ostromától. A Sz.-iak 275. II. Hieront 
választották meg vezérüknek, ki 269. felvette a 
király címet. A rómaiak ós karthágóiak közt ki
tört első pún háborúban (265—241) Hieron a ró
maiak pártján volt s ezért megtarthatta uralmát 
Kelet-Szicilia felett. Unokája, Hieronymos 216. 
a karthágóiakhoz pártolt, de ezzel Sz. bukását 
okozta, melyet a rómaiak, bármily ügyességgel 
és vitézséggel védte is Archimedes (1.0.) a várost, 
három évi ostrom (215—212) után elfoglaltak. 
Ettől kezdve a népvándorlás koráig Sz. római 
uralom alatt volt. A közép- ós új-korban Szicília 
sorsában osztozott. (L. Szicília története.) V. ö. 
Privitera, Storia di Siracusa antica e moderna 
(Napoli 1879, 2 kötet); Cavallari és Holm, Topo
gráfia archeologica di Siracusa (Palermo 1884., 
német átdolgozása Lupustól, Strassburg 1887). 

Szirát (arab; kölcsön-szó), a bizánci görög 
oxpá-a) a. ni. út; a mohammedánoknak Zoroasz-
ter vallásából (cinvát, híd) kölcsönzött legendája 
szerint a pokol fölötti híd neve. Azt képzelik 
róla, hogy finomabb a hajszálnál és élesebb a 
kardnál, mindkét oldalán telestele tüskékkel és 
tövisekkel. Az igazságosak a villám sebességével 
áthaladnak rajta, a gonoszok pedig a pokol örvé
nyébe esnek róla. 

Szirb (Sárbi), kisközség Hunyad vámegye 
marosillyei járásában, (1910) 1003 román lakossal. 
(Tr. R.) 

Szirbó (Sdrbova), kisk. Temes vm. buziás-
fürdői j.-ban, (1910) 908 román lak. (Tr. E.) 

Szirdár, 1. Szerdár. 
Szir-Darja (Syr Darja), 1. Turkesztán orosz 

szabad tanácsállam egyik kormányzósága Szamar-
kand, Fergana, Turgai, Akmolinszk, Szemirjes-
csenszk, Bokhara.'Khiva és az Aral-tó közt, 392,320 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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km2 területtel, (1920) i.840,016 lak. Felszíne. A 
DK.-ÉNy.-i irányt követő Sz. két részre osztja ; 
ezek: Ny.-on a Kizil-Kum puszta és K.-en egy he
gyes vidék és két steppe: Mujum-Kum vagy Ak-
Kum és a Kara-Kum. A Kizil-Kum E.-i része csupa 
futóhomok és sivatag: D.-i részéhen a megkötött 
homok egyes termő területekkel váltakozik. A 
tartománynak körülbelül '/4 részét takaró hegyes 
vidéket a Tien-sannak Ny.-i végső ágai alkotják. 
Nagyobb hegyláncok itt a Sándor-lánc, a Kara-tau, 
Talasz-tau, a Csotkal, a Namangan-lánc stb. A 
Mujurn- és Kara-kuni buckás steppék. Sz. legna
gyobb folyói: a Szir-darja; az Amur csak a hatá
rát érinti. A Szírnek számos mellékvize ki-kiszá
rad. Az Arai tavon kivül Sz.-ban számos kisebb 
tó van. A bányászatnak alig van nyoma. Az ég
hajlat erősen kontinentális. Az évi átlagos hő
mérséklet 7 és 15° közt váltakozik. A termékeny 
helyek a folyók közelében vannak, ahol az öntözés 
is dívik. Az összes területnek 66°/o-a terméketlen, 
3 3 % ^ legelő és csak 1%-a termőföld, amely a 
hegyek alján v. a folyók mellett elszórva terül el. 
A búzán, rozson és rizsen kivül különösen dohány
féléket termelnek. A fő foglalkozási ág a részben 
nomád lakosság közt az állattenyésztés. Legna
gyobb számmal tartanak kövérfarku juhot, jóval 
kevesebb lovat, szarvasmarhát és tevét. A lakosok 
túlnyomó része kirgiz, akikkel együtt nomadizál 
néhány ezer turkomán ós karakalpak. Az állandó 
lakóhelylyel biroknak mintegy fele szart, a többi 
orosz, tádzsik, özbég, kurama. Az ipar csak a tar
tomány szükségleteinek kielégítésére szolgál; 
ellenben a kereskedés elég élénk. Az összes utak 
középpontja a tartomány fővárosa: Taskend. A 
legélénkebb karaván-út az, amely Kazalinszkból 
Petro-Alexandrovszkon keresztül Khivába vezet; 
eddig még csak a Taskend—Orenburgi vasút 
szeli át. 

2. Sz. (ókori Jaxartes), 2860 km. hosszú folyó 
Orosz-Középázsiában. A Tien-san Terszkej-Ala-
tau hegységben ered, Szemirjecsenszk kerület
ben, forrásai Narin néven egyesülnek és át
folynak Perghanán, itt kapja a Sz. nevet, ívesen 
E.-nak kanyarodik és deltával ömlik az Aral-tó 
ÉK.-i részébe. Vlzterülete 453,350 kma. A Sz. ta
vasszal árad. Jobb partja közelében vannak Ort-
var romjai, ahol Timur-lenk meghalt. A folyó 
dec.—márc. be van fagyva. 

Szír egyház, Szíriának lakói, Jeruzsálem után 
először fogadták el Krisztus tanítását, melyet 
szt. Péter apostol hirdetett nekik. Fővárosa, Antio-
kia volt hét évig az egyház fővárosa, amennyi
ben Péter itt székelt. Krisztus tanának követői itt 
nevezték magukat először keresztényeknek. A Sz. 
•a IV. sz. végén, Antiokiát és Jeruzsálemet bele
foglalva, 119 püspöki székhellyel birt és több 
millió keresztényt számlált. Az V. sz. végén azon
ban az eretnekségek feltüntével a hivők száma 
igen megcsappant. A monofiziták (1. o.), jákobiták 
'(1. o.), maroniták (1. 0.) számos követőt szereztek 
maguknak, azonkívül a görög szakadárok is ki
vették a maguk részét. A kat. egyházzal való 
egyesülés folytán manap vallási szempontból két 
részre oszthatók a szíriai keresztények: katoliku
sokra és szakadárokra. A katolikusok közé tar
toznak : a maroniták, görög egyesültek (máskép 
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melchiták), a tulajdonképeni szírek és az örmé
nyek ; a szakadárok közé : a görög nem egyesül
tek, a szakadár jákobiták és örmények. 

Szírek, 1. Arameusok és Szíria. 
Sziréna, 1. Hang. 
Szirénák (Sirenia, ínat), az Emlősök egyik 

rendje. Külsejükben a cetekhez hasonlítanak, de 
tőlük sok lényeges jellemvonásban különböznek. 
Anatómiai alkotásuk és törzsfájuk tanulmányo
zása arra az eredményre vezetett, hogy a Sz. 
a kezdetleges szervezetű Őspatásoktól (Condy-
larthra) származtathatók le s hogy közös eredé-
süek az Ormányosokkal (Proboscidea). Testük 
orsóalakú és mérsékelten széles, vízszintes elhe
lyezkedésű farokban végződik, mely jól fejlett 
úszót alkot. Elülső végtagjaik evezőlapát-alakúak, 
az ujjak a közös bőrtakaróba vannak burkolva 
s rajtuk némelykor a körmök csökevényei is fel
lelhetők. A hátsó végtagok teljesen hiányzanak; 
csak a medenceövnek van meg a csenevész ma
radványa. Bőrük vastag, erős s imitt-amott van
nak benne finom szőrszálak. Koponyájuk szerke
zete, valamint fogazatuk és belső szervezetük 
a Patásokéhoz csatlakozik. A szájukat húsos 
felső ajak takarja. A szájüregben az állközti 
csonton (intermaxilla) és az alsó állkapocs elülső 
részén szarulemezek vannak. Fogazatukban a, 
metszőfogak és szemfogak visszafejlődtek (csak 
a Halicore felső állkapcsában maradt meg egy 
metszőfog, mely a hímnél gyökérnélküli agyarrá 
nyúlik meg). A zápfogak közül az előzápfogak 
hiányzanak; az utózápfogak száma ritkán több 
hatnál minden állkapocsfélben s az elülsők 
kiesnek és a hátulsókkal pótoltatnak. Emlőik a 
mellen foglalnak helyet. Méhük kétszarvú. Méh
lepényük övalakú. A forró égöv sekélyes partjain, 
tengeröbleiben és folyamtorkolataiban, sőt ma
gukban a folyamokban tartózkodnak a legörö-
mestebb. Kizárólag tengeri növényekkel, algák
kal és füvekkel táplálkoznak. 7 élő és 35 kihalt 
fajukat a következő családokba osztják: 

1. család: Manátusz-félék (Trichechidae). 
Metszőfogaik nincsenek. Parkúszójuk hátszó széle 
domború. Nyakcsigolyáik száma 6. Négy fajukat 
ismerjük. Közűlök a Trichechus senegálensis 
Desm. Nyugat-Afrika trópusi részeinek partvidé
kein és nagy folyamaiban és a Csád-tóban fordul 
elő, a többi három faj amerikai s a T. koellikeri 
Kük. Guyanában, a T. inunguis Pelz. (amazont 
lámántin) az Amazonban és a szélesorrú lámán-
tin (T. manqttisli.=Manatus latirostris Harlan) 
Floridától Eszak-Braziliáig az Atlanti-óceánban 
honos. Utóbbinak hossza 3 méter, de elérhet 5—6 
métert is (súlya 300—400 kg.). 

2. család: Dugong-félék (Dugongidae = Hali-
coridae). A felső állkapocsban 1 pár metszőfoguk 
van. Farkúszójuk hátsó széle homorú. Nyak
csigolyáik száma 7. Egyetlen neme a dugong 
(Dugong = Balicore), melynek három faja is
meretes : a Dugong dugón P. L. S. Mull. az Indiai-
óceánban Madagaszkár és India között honos, a 
D. australis Ow. az ausztráliai partokon Új-
Guineáig él és a D. hemprichi Ehrbg. a Vörös
tengerben fordul elő. 

3. család: Kéregbörűék (Hydrodamalidae = 
Rhytinidae). Bőrük csupasz, nagyon vastag és 
meg, S alatt keresendő 1 



Szirének — 646 — Szfrlst 

Szirén. 

kéregszerű felbőrrel borított. Egy faj ismeretes: 
a tengeri tehén (Hydrodamalis stelleri Retz.), 
1. Bhytina. 

Szirének (gör. Seirenes), Phorkys két (később 
három) leánya. Homerosnál a két szirén Kirke 
szigete és Skylla barlangja között lakik egy szige
ten ; ellenállhatatlanul csábító énekükkel maguk

hoz csalják az utast és megölik. 
Mindent tudnak, ami a földön 
történik. Az argonautákat Or-
pheus lantja védte meg ellenük. 
Odysseus is csak úgy mene
kedhetett meg a veszedelem
től, hogy társainak a fülét 
viasszal tömte be, magát pedig 
az árbochoz köttette. Mivel 
igy énekük hatástalan volt, 
kénytelenek voltak a tengerbe 
ugrani s ott sziklás zátonyokká 
váltak. Később Nápoly és Capri 
tengerén képzelték őket. A gö
rög néphit madártestü és leány -
f ejü démonoknak tartotta őket. 
Síremlékeken halálmadarak
ként jelennek meg énekelve v. 

hangszereken játszva. Eredetileg is halálistennők, 
mint a Kérek, Erinnysek, Hárpiák. Ma a csábítá
sukkal veszedelmes szép nőket hívják Sz.-nek.V. ö. 
Schrader, Die Sirenen (Berlin 1868); Weicker, 
Der Seelenvogel (Leipzig 1902). 

Szirénfalva (Ptruska), kisk. TJng vm. nagy-
kaposi járásában, d9io) 707 magyar lakossal. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Sziréngőte-f élők (Sirenidae, &iat), a Kétéltűek 
(Ámphibia) osztályába, a Farkos kétéltűek (Can-
data) rendjébe tartozó állatcsalád, melynek fajai 
az összes farkos kétéltűek között a legkezdetlege
sebb szervezetüek. Testük féregszerüen hosszúra 
nyúlt. Külső kopoltyúik egész életen át megma
radnak. Felső állkapocscsontjuk és szemhéjaik 
hiányzanak. Cope szerint a Sz. szalarnandraszerü 
szárazföldi kétéltüektől származnak és másodla
gosan ismét a kizárólagos vízi életmódhoz alkal
mazkodtak. Két nemük ismeretes, melyek Észak-
Amerikában honosak. A sziréngőte (Siren lacer-
tina L.) termete az ángolnaszalamandráéra emlé
keztet, de különbözik tőle abban, hogy csak két 
elülső lába van meg, melyen 4 ujj van. Szine felül-
alul egyaránt feketés, helyenkint fehér foltocskák
kal. Hossza 67—72 cm. Az Egyesült-Államok D.-i 
részében honos. Másik faja a sávos sziréngőte 
(Pseiidóbranchus striatus Lee), mely abban tér 
el az előbibtől, hogy lábán csak 3 ujj van és hogy 
testén mindkét oldalon egy-egy széles sárga szalag 
és alatta világosabb hosszanti vonal húzódik vé
gig. Hossza csak 20 cm.. Eddig csupán Dél-Geor
giában találták. Ritka, Életmódja és szaporodása 
még ismeretlen. 

Szirén-torz, szirénhépződés, 1. Apodia. 
Szíria (Syria, perzsa Szorisztán,_ török Szúria, 

arab es Sám), előbb Ázsiai-Törökország part
vidéke, politikailag ma három állam, Nagy-Li
banon, Damaszkusz, Haleb államszövetsége 
francia kormányzás alatt, ezekhez csatlakozik 
Haurán drúz állam. Földrajzilag eredetileg a név 
az egész Asszir-birodalmat körülvevő területekre 

vonatkozott, újabban a Taurusz-hegység, az; 
Eufrátesz-folyó, az Arab-sivatag, a Földközi-ten
ger s a Sinai-félsziget határai közé eső területet 
hívták igy. E.-i részén az Alma-dag v. Amanusz-
hegység a Taurusz hegység egyik ága, ettől D.-re 
a Libanon és az Antilibanon húzódik egymással 
párhuzamosan, a kettő közt van a Bekaa mély 
tektonikus árka, amelyet Baalbeknél egy 1160 
m. magas küszöb É.-i (Orontesz) és D.-i (Leontesz 
v. Nahr el Kazimije v. Lita vizvidéke) részre oszt. 
A Libanon 3063 m.-ig, az Antilibanon 2670 m.-ig 
emelkedik, mindkettő erősen lekopott ősi hegy
ség. A belső vidéken emelkedik a Dzsebel-Hauran 
(1839 m.) nagy lávatömege, amelynek környékét 
sok száz kisebb-nagyobb bazaltkúp borítja egész 
Damaszkusz vidékéig. Délszíria területét a Jordán 
és a Holt-tenger D. felé fokozatosan a tenger szine 
alá sülyedő árka osztja két részre : az 1000—1200 
m. magas palesztinai táblavidékre s a keletjordáni 
táblára. 

Éghajlata a nyugati szelek hatása folytán a 
táblavidék s a hegységek nyugati oldalán októ
bertói májusig esős, azután száraz. Beirut vidékén 
az eső mennyisége 904 mm., még Jeruzsálemben 
is 647 mm. A keleti vidékeken, főleg a nagy árkok
ban az eső már igen kevés és igy a vidék nagy 
része sós steppe és sivatag. A hőmérsékletinga
dozások K. felé haladva egyre nagyobbak. A ma
gas síkságokon télen a hőmérséklet 0" alá is száll, 
Damaszkuszban, Aleppóban ós Jeruzsálemben 
sokszor erős havazások vannak, viszont a nyár 
heve igen nagy. Sivatagi viharok (számum) is 
gyakoriak. Növényzete teljesen mediterráneus 
jellegű, jellemzői: olajfa, babérfa, oleander, mi
móza, tamariszkusz, de már a datolyapálma s a 
szikomorfa (Ficus Sycomorus) is feltalálható. A 
Libanon nyugati oldalán az örökzöld alsó növény-
öv után 500 m. magasságban erdőöv következik 
fenyőkkel (Pinus halepensis), 1300 m. felett pedig 
ciprusok (Cypressus horizontalis) és cédrusok bo
rítják. 2000 m. magasságig találunk rajta müveit 
földeket. A földmívelés az esőben szegény vidé
keken erős öntözésre szorul, leginkább művelt 
földek Damaszkusz oázisvidékén vannak. Állat
világ. Legfontosabb háziállata a juh (zsirosfarkú) 
s azután a kecske. Szarvasmarhái kicsinyek és 
csak a Libanon lejtőm tenyésztik. A Jordán vidé
kén az indiai bivaly meghonosodott, a sivatagon 
a teve a leggyakoribb. Ló, szamár, öszvér és házi
szárnyas bőven található. 

Lakossága. Az ösi szíriai lakosság arameus 
eredetű, ezekhez arabok, zsidók, görögök, törökök 
és idegen európaiak (frankok) keveredtek. Vallás, 
szerint mohammedánok, keresztények és zsidók. 
A szíriaiak részben fölvették az izlám vallást és 
arab irást használnak, részben pedig keresztények 
maradtak. Az arabok egyrészt letelepültek, más
részt nomádok, az utóbbiak külsőleg mohamme
dánok, de a csillagimádás nagyon el van terjedve-
köztük. A keresztények közt legtöbb a görög-or
todox, de vannak örmények, koptusok, jakobiták,. 
görög- és római katolikusok, maroniták is ; a. 
zsidók közül a spanyol szefárd és az orosz aske-
naziin van leginkább képviselve. A mohammedá
nok is több felekezetre oszlanak. Sz. régi területe-
218,000 km* volt, 3.440,000 lakossal. Sz. állam-

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 



I 
Szíria — 647 — Szirmai 

szövetség területe 168,230 km8, becslés szei 
(192D 2.882,000 lak. 

Felosztása következő : 
Terület Lakosság 

km J 

Nagy-Libanon 10,855 648,000 
Haleb 61,775 718,000 
Damaszkusz . . . ._ 41,640 605,000 
Alanit-terület 6,200 410,000 
Haurán drúz állam . . . 9,760 101,000 
Katonai határvidék 38,000 400,000 

Összesen 168,230 2.882,000 

Legfőbb vasútvonala a Halebból Mekkába ve
zető ú. n. zarándokvasút ideeső szakasza, amelyet 
a parti kikötőkkel több szárnyvonal köt össze. Sz. 
ipara jelentéktelen s teljesen behozatalra szorul 
ipari cikkekből; mezőgazdasági terményekből ki
visz szezámot, olajat, azonkívül exportál selymet 
és gyapjút is. Fő kikötői Latakia, Tripolisz, Bei-
rut és Alexandria. A belső vidékekkel és Mezopo
támiával való forgalom Haleb, Damaszkusz, Eama 
és Hlinsz városokon keresztül bonyolódik le. 

Története. Sz.-t az ősidőkben szemita törzsek 
lakták, melyek több kisebb királyságot alkottak. 
Kr. e. 1500 körül az idegen eredetű khetiták ala
pítottak itt hatalmas országot. Ezeknek hatalmát 
az egyiptomi fáraók törték meg. A 9. ós 8. száza
dokban Kr. e. Damaszkusz volt egy erősebb szír 
ország középpontja. Kr. e. 732. egész Sz. asszír 
fenhatóság alá került, 605—539. Kr. e. az új-
babiloni birodalomhoz tartozott, azután aperzsák 
bírták, kiktől Nagy Sándor makedón király fog
lalta el 333. Kr. e. Nagy Sándor birodalmának fel
bomlása után 301. Kr. e. Sz. önálló ország s Kelet 
egyik nagyhatalma lett a Szeleukidák uralma alatt. 
Ezek építették Szeleukiát és Antiochiát s a görög 
műveltséget honosították meg. Később egyre ha
nyatlott Sz. hatalma s a magnesiai csata óta (190. 
Kr. e.) római befolyás alá került, míg Pompeius 
64. Kr. e. véget vetett függetlenségének. Mint 
római tartomány sokat szenvedett a parthusok, 
majd az új-perzsák támadásaitól. A kelet-római 
birodalomtól 634. Kr. u. az arabok hódították el 
s Damaszkusz 660—750. az ommajád kalifák 
szókhelye volt. Később a szeldzsukok foglalták el 
Sz.-t, a keresztes háborúk idején pedig kisebb ke
resztény fejedelemségek (Antiochia, Tripolidz) ke
letkeztek Sz. területén. Sz. mohammedán szultán
jai közül legkiválóbbak voltak Nureddin (1146— 
1174) és Szaladin (1174—93), ki Egyiptomot is 
birodalmához csatolta. Gyenge utódait a vitéz 
mamelukok fosztották meg az uralomtól, Mk Sz.-t 
is megvédték a mongolok támadásai ellen. A ma-
melukoktól 1516. Szelim török szultán foglalta el 
Sz.-t, mely török tartomány lett. 1833—40-ig 
Mehemed Ali egyiptomi alkirály bírta a szultán 
beleegyezésével. A kormányzó pasák kegyetlen
sége és kapzsisága miatt a keresztény lakosság 
(maroniták) több Ízben felkelt. 1860—61-ben nagy 
kereszténymészárlások voltak Damaszkuszban, 
mire francia csapatok szállották meg egy időre 
Sz. parti városait. A nyugtalanságok azonban ké
sőbb is megújultak a keresztény és mohammedán 
lakosság állandó gyűlölködése miatt. A világ
háború Sz.-nak csak a déli részét érintette. Szö
vetséges csapatoktól támogatva, a török seregek 
Palesztinát sokáig sikeresen védték az angol se- I 

regek ellen; de elégtelen erejük miatt 1918 nya
rán vereséget szenvedtek. A sóvresi békeszerződés 
szerint, amelyet Sz.-ra vonatkozólag Kemál pasa 
győztes hadjárata sem dönthetett meg, Sz.-ból 
államszövetséget alkottak három arab államból 
(Nagy-Libanon, Damaszkusz, Haleb) és a keresz
tény Haurán drúz államból, a kormányzásra a 
népszövetség Franciaorsz ágnak adott mandátumot. 
Ennek ellenére 1920. a szíriaiak Fejzál bejt ki
rállyá kiáltották ki és ez eleinte kiszorította a 
franciákat; de nagyobb francia erő megjelenése 
és belső egyenetlenség miatt nem tarthatta magát, 
s a franciák kiparancsolták az országból. 1922-ben 
új mozgalom indult meg, még pedig az angorai 
kormány támogatásával, hogy Sz. és Palesztina 
egyesítésével külön független arab államot te
remtsenek; de e mozgalom egyelőre sikertelen 
maradt; teljes béke azonban nem jött létre az 
országban, 1924 folyamán is apróbb felkelőharcok 
sok gondot okoztak a franciáknak. V. ö. Vogiié, 
Arehitecture civile et religieuse du I. au VI. siöcle 
dans la Syrie centrale (Paris 1866—77, 2 köt.) ós 
Inscriptions sémitiques de la Syrie (u. o. 1869— 
1877); de Salverte, La Syrie avant 1860 (u. o. 
1861); Stark, Palastina und Syrien vom Anfang 
der Geschichte bis zum Siege des Islam (Berlin 
1894); Paton, The early history of Syria and Pa-
lestine (London 1902). 

Irodalom. Warburg, Syrien als Wirtscbafts- und Koloni-
sationsgebiet («Monatschrift für die wirtschaftliche Er-
schliessung Palastinas», Berlin 1904); H. Auhagen, BeitrSga 
zur Landesnatur u. Landwirtsciiaft Syriens (u. o. 1907); 
Jessup, Fifty years in Syria (New-York 1910); P. Thomson, 
Die Palástina Literatur (Intern. Bibliographie, 2. k. 1905— 
1909, Leipzig 1911); Huntington, The climate of ancient 
Palestine (Bull. of the American Geograph. Society, 1908); 
T. Cana'an, Der Ackerbau in Palástina (Braunschweig, 
1909); D. Trietsch, Palastina Handbuch (Berlin 1910); Dal-
man, Palástina Jahrbuch (7. évf. u. o. 1911); Hartmanu, 
Damaskus (1910) és Das Eindringen der Araber ins Ost-
jordanland (Halle 1910); M. Blanchenhorn, Geologische 
Karte Ton Palastina; A. W. Cooke, Palestine in geography 
and in history (London 1912, 2 köt.); Vlisz, The religions 
of modern Syria and Palestine (New-York 1912); Kha'ir-
allah, La Syrie (Paris 1912); H. Sutke, Die Hedschasbahn 
von Damaskus nach. Medina (Leipzig 1917); N. Moutran, 
La Syrie de demain. Francé et Syrie (Paris 1916). „ 

Szíriai keresztények, 1. Szír egyház. 
Szíriai mogyoró (növ.), 1. Pistacia. 
Sziringomiélia (gör., gliomatosis spinalis, 

Morvan-betegség), a gerincvelő megbetegedése, 
midőn a központi csatorna helyenkint üregesen 
kitágul s a környező kötőszövet megszaporodik. 
A betegség tünetei: érzószavarok, izomsorvadás, 
bénulások; súlyos esetekben pedig az ujjperecek, 
a végtagok elhalása is előfordulhat. A Sz. az élet 
derekának betegsége s évtizedekig tarthat, gyó
gyíthatatlan. Orvoslása ismeretlen, újabban Rönt
gen-sugárzással kísérleteznek. 

Szíriusz-óv, 1. Szóthisz. 
Szírjének, 1. Zűrjének. 
Szirk (Sirk), kisk. Gömör és Kis-Hont vm. 

ratkói j.-ban, (1910) 1366 szlovák és magyar lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szirma, kisk. Borsod vm. mjskolczi j.-ban, 
(1920) 1568 magyar lak. 

Szirmabesenyő, kisk. Borsod vm. miskolczi 
j.-ban, (1920) 1572 magyar lak. 

Szirmai, 1. Albert, zeneszerző, szül. Budapesten 
1880 júl. 2. Főképen a színházi zenét műveli; több 
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operettje külföldön is sikert aratott. Főbb müvei: 
Sárga dominó (operett 1907, Vígopera); Táncos 
Jutszárok (1909, Királyszinház); Bálkirályné 
(1908, Vígopera); Mexikói lány (1912, Király
szinház); The GM on the Film (operett, 1913, a 
londoni Gaiety színházban); Ezüst pille (énekes 
játék, 1914, Vígszínház); Mágnás Miska (szöve
gét Bakonyi Károly, Királyszinház). írt 200-nál 
több kabarédalt, továbbá vonósnégyest, ballet-
suitet, vígjáték-nyitányt, zongoradarabokat, Sze
gény magyar vér címen magyar dalokat. 

2. Sz. Antal, festő, szül. Szabadkán 1860 júl. 11. 
A budapesti Mintarajziskolában, Münchenben, Pa
risban tanult s tagja volt Benczúr festőmester
iskolájának. Nagyszámú életképet festett (pl. 
Keresztelő után, Balatoni halászok stb.), 1891 
óta főképp egyházi festészettel foglalkozik. Ily 
művei vannak nagyváradi, hódsági, szomolnoki, 
bezdáni stb. templomokban. 1912-ben megbízták 
a vecsési r. k. templom falfestési munkáival. 

3. Sz. Imre, színész, szül. Szegeden 1861. A szini 
akadémia elvégzése után 1883. Szegeden foly
tatta pályáját. 1884-ben a budai színházhoz, 1885. 
a budapesti Népszínházhoz szerződött, melynek — 
az 1886-ik év kivételével — megszűntéig tagja 
maradt. 1907-ben a budapesti Magyar Színház 
kötelékébe lépett, 1913. nyugdíjba vonult. A Nép
színháznak hasznos és sokoldalú tagja volt, aki 
egyforma könnyűséggel játszotta a hős, bonvivant 
és énekes szerepeket. Főbb szerepei: Plinchard 
(Lili), Aba András (Felhő Klári), Török bíró, Szí
nész (Éjjeli menedékhely) stb. 1920-ban a Revue-
szinház igazgatója lett. 

4. Sz. Tony Antal, éremvéső, szül. Budapesten 
1871. Budapesten Mátrainak, Münchenben Eberle-
nek volt tanítványa, 1896 óta állandóan Parisban 
él s érmek és plakettoR mintázásával foglalkozik, 
ily munkákra Parisban 1903. ezüstérmet kapott. 
Különösen fejedelmi találkozók, udvari ünnepek, 
jubileumok alkalmából készített különféle idegen 
államok számára alkalmi érmeket. 

Szirmay (szirmai, szirmábessenyői, cserneki 
és tarkeöi) grófi, család, a muhipusztai végzetes 
ütközetig viszi fel nemzetségtábláját. Ez ütkö
zetben bizonyos Raak nevű vitéz 38 rokonával 
harcolt a király oldala mellett, kinek védelmében 
úgy ő maga, mint rokonainak nagy része elvér
zett, miért is utódai a tatárok elvonulása után a 
tornavármegyei Szántó helységet kapták királyi 
adományul. E Raak vitézzel hozza összefüggésbe a 
hagyomány a családi címerben látható vörös rákot, 
mely (Zsigmond király engedélyezése folytán) feje 
fölött ollóival zöld borostyánkoszorüt tartva ábrá
zoltatik. Raak három fiától Ottóbor, János ós 
Ghebiirkától terjedt el azután a Sz.-nemzetség 
Borsod, Sáros, Zemplén, Ugoesa és más várme
gyékbe. János volt az, ki 1260 körül a Sajó part
ján Szirma várát építteté, mások szerint meg-
újíttatá. A jelenlegi grófi ága cserneki Dessewffy-
családból törtónt örökbefogadás után keletkezett. 
Sz. István (megh. 1711) gyermektelen lóvén, test
vérének Buttkai Andrásnénak leányától Des-
sewffy Ádámnétól született unokáját Dessewffy 
Tamást örökbe fogadta, aki aztán fölvette a Sz. 
nevet, előnevet és címert. István és örökbefoga
dott fia Tamás 1695. bárói, 1707. grófi rangot 

Amely szó Se alatt nincs 

nyertek. A grófi család három ágazatra oszlik, 
János, Antal és Tamás ágára, melyek közül a két 
utóbbi kihalt. A család grófi ágának tagjai közül 
újabban nevesebb szerepet játszottak a követke
zők: Alfréd (szül. 1852 aug. 10., megh. 1900 
jan. 16.). Münchenben a legjelesebb mestereknél 
folytatott tanulmányainak sikerét számos szép 
festménye és szobormüve hirdeti; mint jeles ré
gész birtokain eszközölt ásatásainak gazdag ered
ményét ő maga rendezte valóságos múzeummá. 
György (szül. 1831 okt. 8., megh. 1908 okt. 1.) es. 
és kir. kamarás. Sándor (szül. 1865 ápr. 1.), cs. és 
kir. kamarás, szolgálatonkívüli őrnagy, a főrendi
ház tagja. 

Szirmay Antal (szirmai), író és táblabíró, 
szül. Eperjesen 1747 jan. 20., megh. Szinyéren 
1812 szept. 19. Nyilvános pályáját Zemplén vár
megye szolgálatában kezdette, hol mint főjegyző 
II. József trónraléptekor ő írta az üdvözlő iratot, 
mely fent nagyon megtetszett. 1786-ban budai, 
1787. eperjesi kir. táblai elnök és udvari tanácsos. 
Két év múlva, mikor a szabadelvű, centralizáló és 
germanizáló rendszer már jóformán megbukott. 
Zemplén vármegye nevében ő írta a fölterjesztést 
a német nyelv közigazgatási behozatala ellen, 
mely 1790. Bihar-Diószegen nyomtatásban is meg
jelent. Zemplén vármegye követül küldötte Po
zsonyba az 1790. ós az 1796-iki országgyűlésre. 
Közpályája ezzel véget is ért, mert a felülkere
kedő konzervativizmus nem tűrhette az 6 vallási és 
politikai szabadgondolkodásának érvényesülésót, 
s 1797 okt. 20. hivatalától elmozdították. Ekkor 
vidéki magányába vonult, hol szép könyvtára, 
oklevelei, régi pénzei és ásványgyüjteménye bú-
várlásáyal, egészen a tanulmányoknak szentelte 
idejét. így jöttek létre főmunkái, t. i. Zemplén 
vármegye két rendbeli leírása: Notitia historica, 
politica, oeconomica montium et locorum vinife-
rorum comitatus Zempléniensis (1798); Notitia 
historica com. Zempléniensis (1804); Notitia poli
tica comitatus Ugochiensis (1805); Szatmár vár
megye fekvése, történetei és polgári ismerete 
(1809, 1810, 2 köt.); A tokaji vagyis hegyaljai 
szőlőknek ültetéséről, a boroknak csinálásáról 
és megtartásáról (1810). Legnevezetesebb, mai 
napig sokat forgatott munkája: Hungária in para-
bolis, sive commentarii in adagia et dicteria Hun-
garorum (1804, 2. bőv. kiadás 1805), mely a régi 
jó táblabírák anekdota-kincsét tartalmazza. 

Szirna (Dzsebel Sz.), 3300 m.-ig emelkedő 
hegység Marokkóban az Atlasz- és Antiatlasz
hegységek közt, az Uadi-Szusz ós Uadi-Draa for
rásait választja el egymástól. 

Szír nyelv és irodalom. A szír nyelv, amely 
eredetileg Nyugat-Mezopotámia Edessza tarto
mányának dialektusa volt s mely a Bibliának a 
II. sz.-ban szír nyelvre lefordítása által a keresz
tény szírek nyelvévé lett, a keleti-arám nyelv-
törzsnek egy ága és a sémita nyelvekhez tartozik. 
A szír nyelv virágzási kora Kr. u. a III—VII. sz.-ra 
esik; az arab hódítás után a vele rokon arab nyelv 
mindinkább kiszorította s ma már majdnem telje
sen kihalt. Csak Kurdisztán és Mezopotámia né
mely vidékem, úgymint az Antilibanon három 
falujában maradt fenn az arám nyelvcsaládhoz 
tartozó élő nyelvjárás. A Sz. grammatikáját meg-
meg, S alatt keresendői 
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írták Hoffniann (Halle 1827, Merx részleges átdol
gozása 1870), Nöldeke (Leipzig 1880,1898-ban an
golra ford. Crichton, London 1904); Duval (Paris 
1881), kezdők számára Brockelmann (Berlin 1899, 
1905); szótárait újabb időben Payne Smith (Oxford 
1868—1901, kivonat London 1896—1904); Nestlé 
(2. kiad. Berlin 1888); Brockelmann (Berlin 1895); 
Brun (Beirut 1895). Nagyon fontosak a keletiek
től szerkesztett szótárak, különösen Bar Bahlul-
nak Duvaltól (Paris 1888—1901) kiadott műve 
(3 köt.). Kresztomatiákat szerkesztettek Kirsch— 
Bernstein (2 köt., Leipzig 1832—1836); Rödiger 
(3. kiad. Halle 1892), mindkettő kitűnő glosszá
riumokkal, Zingerle (Róma 1871—73); Brockel
mann (Berlin). A máig fennmaradt népies dia
lektusok Nöldeke (Grammatik der neusyrischen 
Sprache am Urmiasee und in Kurdistan, Leipzig 
1868), Prym és Socin (Túr Abdin és Urmia szó
járásai, Göttingen 1881, Tübingen 1882), Duval 
(Salamasi dialektus, Paris 1883), Maclean (Oxford 
190i^ Sachau (Berlin 1895) munkáiban vannak 
ismertetve. Legújabban Bergstrásser, Neuara-
máische Marchen aus Ma'lúla (Leipzig 1915). 
A szírek irása legrégibb formájában, az estran-
gfilóban (azaz az evangéliumi Írásban) leginkább 
Ázsia különböző népei közt terjedt el. 

A szír irodalomnak a kereszténység felvétele 
előtti korszakából csak csekély nyomai maradtak. 
A Kr. u. első századokban görög munkák befolyá
sával gazdag, főképen vallásos irodalom keletke
zett ; kevésbé jelentékenyek a történelem, filozófia, 
orvos- ós természettudományok körébe tartozó 
munkák, mely tudományokban a szírek a VIII. és 
IX. sz.-ban az arabok tanítói voltak. Legjelenté
kenyebb emléke a keresztény szír irodalomnak a 
Pesittá néven ismeretes bibliafordítás; mellette 
azonban a különféle vallásos felekezetek (melkita, 
monofizita) körében egyéb szír bibliafordítások is 
keletkeztek. Úgyszintén számos apokrif munka 
is fennmaradt szír nyelven. A nagyszámú vallásos, 
egyháztörténeti, bibliamagyarázó, homiletikai és 
a szentek életét tárgyaló munkák mellett prózá
ban és költői alakban, különösen kiemelendők a 
világi irodalom termékei; többek közt a Kalida és 
Damnag szír fordítása, a Nagy Sándor monda szír 
feldolgozása, görög írók szír fordításai stb. — 
Hazai tudósaink közül Kmoskó Mihály budapesti 
egyetemi tanár szerzett érdemeket szír nyelvű 
szövegek többnyire külföldi gyűjteményekben 
megjelenő kiadása körül. A szír irodalom átnézetét 
nyújtották Bickell (Conspectus rei Syrorum lite-
rariae, Münster 1871), Nestlé és Brockelmann 
fentemiitett nyelvtanaik kapcsolatában; Wright 
(A shorthistory of SyriacLiterature, London 1894), 
Duval, La littérature syriaque (2. kiad., Paris 1900), 
Nöldeke és Brockelmann a «Kultar d. Gegenwarto 
c. gyűjteményben. 

Szirolin, 1. Guajakolszulfosavas kálium. 
Szirom (nSv.), petalum, a kettős virágtakaróval 

bíró virágok pártájának levele, amely változatos 
alakú és színű lehet. Sok esetben két része, egy 
lapos, szétterülő lemeze ós keskeny körme van, 
amellyel a virágtengelyhez illeszkedik, de leg
többször a Sz. lemezének széles alapjával ülő. 
L. még Párta. 

Sziromlevél, 1. Szirom. 
Amely szó Sz alatt nincs n 

Sziromtalanok (nüv,), I. Apetalae. 
Szironták (növ.), 1. Ranuncultis. 
Szirony, 1. Szilvány. 
Szirt (geoi.) az olyaa régibb képződményekből 

álló rög, mely az őt körülvevő és diszkordans 
településben lévő fiatalabb takaróból kimered. 
Ilyenek a jura-neokom szirtek a kárpáti homokkő 
övben Trencsén, Árva, Sáros, Zemplén stb. me
gyékben. Ez a kárpáti szirtek vonulata. 

Szirtes (Strihovec), kisk. Zemplén vm. szinnai 
j.-ban, (i9io) 315 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szirtes, 1. Artúr, jogszociológus, szül. 188-4., 
budapesti ügyvéd. Számos szakcikken kivül a kö
vetkező nagyobb munkákat írta: A szociális jog 
elmélete (1913); Társadalmi szervezkedés (1914); 
Die Rechtswissenschaft eine Kulturmacht (1916); 
A gazdaságpolitikai pártok fejlődése (1917); Jog
alkotásiam előadások (1918); Zur Psychologie 
der öffentlichen Meinung (1921); Közvélemény és 
társadalmi fejlődés(az előbbinek magyar kiadása, 
1921); Szociálindividualizmiis (1924). írt néhány 
kötet verset is. 

2. Sz. Zsigmond, földrengéskutató, szül. Ba
lassagyarmaton 1882 szept. 19-én. A strassburgi 
nemzetközi földrengési intézet munkatársa ós a 
nemzetközi mikroszeizmikus évkönyv szerkesz
tője volt. Nagyobb önálló munkái: Katalog der 
im J. 1905 registrierten seismischen Störungen 
(1906—1908); Seismogramme des Japanischen 
Brdbebens (1906); Unifilares Horizontalpendel 
(Strassburg 1908—1912); Die Massenverteilung 
im Brdinnern (Berlin 1914); Zur Erklárung der 
geographischen Verteilung von Grossbeben(Gotha 
1914). Rudolph-fal együtt több földrengésmeg
figyelés eredményeit ismertette. 

Szirti borzok (Hyracoidea, állat), az Emlősök 
egyik rendje, melybe egyetlen család, a szirti borz
félék (Procaviidae) családja tartozik. Törzsük 
hengeralakú, karcsú. Fejük nagy és vaskos, előre 
hegyeskedő és két oldalról összenyomott; felső 
ajkuk hasított; szemük kicsi, de kidüledő; fülük 
kerek, rövid és széles s csaknem teljesen a bun
dájukba van elrejtve. Nyakuk rövid és vastag. 
Farkuk csökevényes. Lábaik gyengék, közepes 
magasságúak; az elülsőkön négy, a hátsókon 3 
ujj van, melyek a végső ujjpercig bőrrel vannak 
egybekötve; az ujjakat (a hátsó láb belső ujjának 
kivételével) lapos, pataalakú köröm borítja, ellen
ben a hátsó láb középső ujja karomszerű köröm
mel van ellátva. Bundájuk csak nemezszőrből áll, 
a gyapjuszőr hiányzik. Fogazatuk egészen saját
szerű. Metszőfogaik közül a szélsők kihullnak, 
úgy hogy fent csak 1—1, lent 2—2 marad meg. 
Szemfogaik nincsenek. Az előzápfogak száma 
4—4, az utózápfogakó 3—3. Afrika és Nyugata 
Ázsia sziklás hegységeiben, sziklatáblákon vagy 
sziklatömbökön honosak s a legkisebb és legked
vesebb patások közé tartoznak. Ma ismert 19 élő 
faját a szirti borz (Procavia) nemben szokás 
egyesíteni. Ismertebb fajai: az askoko v. abesszí
niai szirti borz (P. abessinica H. E.), az erdei 
fakúszó borz (P. fDendrohyrax] dorsalis Fras.) 
és a fokföldi fakúszó borz (P. fDendrohyrax] 
arborea A. Sm.). A Sz. megszárított bélsarát régen 
hyraceum néven orvosságul használták. A hyra-
ceum vízben, alkoholban és éterben csak részben 

neg, S alatt keresendő 
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oldható. Belsejében rendesen szőrök ós növény
inarad ványok vannak; főbb alkotórészei illó ola
jokon és gyantán kívül hippursav, benzoesav, 
melansav, húgysav, húgyanyag, castorin stb. 

Szirti fogoly (Caccabis saxatilis Wolf et 
Meyer, állat), 1. Fogoly. 

Szirti galamb (állat), 1. Galambfélék. 
Szirti hal (állat), 1. Chaetodon. 
Szirti madár (Bupicola, állat), a Kotinga-félék 

(Cotingidae) családjába tartozó inadárnein. Két 
faja ismeretes, melyek Dél-Amerika B.-i részében 
honosak. A közönséges Sz. (B. crocea L.) és a 
perui Sz. (B. peruviana Lath.) kb. szajkónagy
ságú madarak, melyekre pompás vörös szinezetük 
ós sisaktaréjszerű fejtollaik felette jellemzők. 
Narancsszínű húsukat az indiánusok eszik s fól
iáikból pompás tolldíszeket készítenek. Brazília 
néhai császárja ünnepségek alkalmával Sz. bőré
ből készült palástot viselt. 

Szirti sas (Aquila chrysaétus L., állat), 1. Sas
félék. 

Szirtivarjak (Pyrrhocoracinae, állat), a Varjú
félék egyik alcsaládja. Két neme említésre méltó: 
a havasi varjú (Pyrrhocorax) és ^pusztai szajkó 
(Podoces). Az Ó-világban honosak. 

Szirtisz, két tengeröböl az É.-afrikai tenger
parton. A kis Sz. (Gabeszi-öböl) Tripolisz és Tunisz 
közt van, átlag 60 in. mély. A nagy Sz. (Szidrai 
öböl v. Dzsun el Kebrit) Tripolisz és Barka közt 
fekszik, ez a Földközi-tenger legdélibb része, mély
sége a parttól nem messze már 1800 m.-ig leér, 
örvényeiről és zátonyairól az ókorban is ismere
tes volt. Egyetlen kikötője Benghászi. 

Szirup v. szörp (arab. szirob, lat. syrupus) 
a. m. tömény cukoroldat, vagy nagyobb mennyi
ségű cukrot és különféle gyümölcsök (málna, sze
der, ribizke, narancs, citrom stb.) nedveit vagy nö
vényi extraktumokat (mákhéj, kinakéreg, szenna-, 
mentalevél stb.) tartalmazó folyadék. A közönsé
ges vagy egyszerű Sz. (syrupus simplex) 200 g. 
tiszta cukornak 400 g. desztillált vízben való fel
oldása és az oldatnak felforralása útján készül. 
Az ú. n. gyümölcs-Sz.-okat (1. Gyümölcsszörp) 
a megerjesztett és átszűrt gyümölcsnedvekből, a 
növényi extraktumokat tartalmazó Sz.-okat pedig 
az illető növényi részeknek (virág, levél, gyökér, 
héj stb.) borszesszel v. forró vízzel kapott extrak-
tumából készítik. A különféle Sz.-okat édesítő sze
rül (egyszerű Sz.) vagy a kellemetlen ízű gyógy
szerek izének javítására, továbbá gyógyszerül 
használják. L. még Cukor. 

Sziszam Adasszi, Számosz (1. o.) török neve. 
Sziszegők, a nyelvtanban a mássalhangzók 

közül a foghangú réshangok: sz, z, s, zs, cs, dzs. 
L. Hangok. 

Sziszek (Sisak, Sissek), sz. kir. város Zágráb 
vm.-ben, a Kulpának a Szávába való ömlésénél. 
Sz. a hajdan erősen erődített Ó-Sz.-ből és a vele 
híddal összekapcsolt Űj-Sz. városból áll. Van több 
téglagyára, gőzfűrésze, sörfőzője. Mint a Száván 
való hajózás végpontja és nevezetes vasúti állo
más élénk forgalom központja. Lakóinak száma 
1857. csak 3303 volt, 1910-ben 7881, köztük 567 
magyar, 261 német, 6008 horvát, 545 szerb. A 
lakosok közt volt 6869 róm. kat., 553 gör. kel. 
és 392 izr. Élénk kereskedést űznek dongával, 

tüzelőfával, gabonával és boszniai terményekkel. 
Van vasúti és gőzhajóállomása, posta- és táviró-
hivatala ós telefonállomása. Sz. helyén Segesta 
város állott, melyet Octavianus Kr. e. 35. elfog
lalt és Siscia várát építette. Siscia a rómaiak 
legerősebb városai közé tartozott, mely Pannónia. 
Savia székhelyévé lett. Kr. u. 303-ban Quirinus 
püspök székhelyévé lett, de a püspökség a nép
vándorlás alatt megszűnt. Midőn a horvátok az 
országot elfoglalták, a horvát hercegek ide tették 
át szókhelyüket. 1544-ben építtette a zágrábi káp
talan a még ma is fennálló várat. A török uralom 
alatt Sz. sokat szenvedett; 1593 jún. 22. Hasszán 
pasa itt nagy vereséget szenvedett, de már aug. 24. 
elfoglalták a törökök a várost, kiket azonban Len-
kovics György hadvezér 1594. elűzött. Sz.-et 1840-
ben szabadalmas mezővárossá és 1874. szabad 
királyi várossá emelték. V. ö.: A Sz.-i csatáróL 
(Hadtört. Közlemények 1894); Hohenauer, A Sz.-i 
csata (Felsőmagyarországi Múzeum Egyesület VL 
Évk. 1885). (Tr. SzHSz.) 

Sziszran (Szüszranj), város Szimbirszk orosz 
kormányzóságban, (IMO) 41,300 lak., nagy gabona
kereskedelemmel, a Volgán folyami kikötővel, 
közelében aszfaltbányával. 

Szisztéma, 1. Rendszer. — Sz. a geológiában 
olyan rétegek összessége, amelyek hasonló körül
mények közt egymáshoz nagyon közeli időszak
ban képződtek. Máskép formáció, magyarul réteg
csoport, h. Földtan. 

Szisztémabetegségek a. m. rendszerbetegsé
gek, 1. Gerincvelőbetegségek. 

Szisztematika (gör.), a rendszeralkotás tana, 
elmélete; szisztematikusan, rendszeresen. 

Szisztole (gör.) a. m. összevonás; a prozódiá-
ban a diasztole (1. o.) ellentéte; a fiziológiában az 
élő szervezetek ritmusosan működő üreges szer
veinek — különösen a szívnek — összehúzódása. 

Szisztovo, város, 1. Szvistov. 
Szit, a Mologa 139 km. hosszú jobboldali mel

lékfolyója Oroszország Tver és Jaroszlav kor
mányzóságaiban, az 1238-i orosz-tatár ütközetről 
nevezetes. 

Szita, felaprózott termékeknek, magvaknak 
tisztítására, különválasztására és osztályozására 
szolgáló eszköz. L. Szitálógépek, Szitaszövet, 
Bosta és Gabonatiszttió gépek. 

Szita (Sita), kisk. Szolnok-Doboka vm. bethleni 
j.-ban, (i9io) 367 román lak. (Tr. K.) 

Szitacsövek (nOv.), 1. Bostacsövek. 
Szitajóslás (koskinomanteia, coscinomantia), 

már a régi görögök ós zsidók idejében ismert s 
egész Európában elterjedt, magyarul rostaforga
tásnak is nevezett jóslási mód, mellyel szita, 
kulcs, olló, kés vagy villa mozgásából találgatták 
a tolvajok nevét, a nők hűtlenségét, mások titkait 
stb. Az illető tárgyat vagy fonálra akasztva, vagy 
két ujj között könnyedón, mintegy lebegve tartva, 
a jósló az összegyűlt háznép előtt felsorolja a 
gyanúsítottak neveit vagy sorban odalép az egybe
gyűltekhez. Akinek a nevére vagy akinek közelé
ben az illető tárgy megmozdul, az a bűnös. 

Sziták, 1. Szitálógépek, Szitaszövet, Bosta és 
Gabonatisztító gépek. 

Szitakáva, a sziták rámája v. kávája, melyre 
a szitaszövetet kifeszítik. Rendesen finom egyenea 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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szálú lucfenyőből hasítják. Ritkán készül bükk
fából vagy sárgarézből. Erdély őserdelben még 
eléggé űzött iparágat alkot ezek készítése. A leg
fontosabb gyártási szerszáma a vonókés. 

Szitakötő (állat), 1. Szitakötőfélék. 
Szitakötői élek (Odonata, állat, 1. a képmellék-

letet), az Ál-recésszárnyú rovarok (Pseudoneu-
roptera) rendjének egyik alrendje több családdal. 
Számos magyar nevük él népünk ajkán: ácsa, 
anyalégy, csúszó, őrző, fátyolka, hosszas pille, 
kígyópásztor, kígyóőrző, ördöglova, szitaszövő, 
üveges, vízileány, vízi pásztor, vízi pille. Színben 
és nagyságban a különböző családok eltérők. 
Fejük félgömb- v. hosszú hengeresalakú, köny-
nyen mozgatható, kétoldalt egy-egy nagy össze
tett szemmel, azonkívül a fejtetőn is vannak pont
szemeik. Potrohúk 11 hosszú ízből áll, ezért fel
tűnően hosszú. Négy szárnyuk egyforma nagy, 
üvegszerű, szitaszerűen erezett s rendszerint élénk 
szí^ű. Vizek és tavak felett gyorsan keringve 
szálfának. Nagy ragadozók, röptükben fogják el a 
szúnyogot, legyet s más rovart. Még saját fajukat 
sem kímélik. Petéiket a vízbe hullatják v. vízi 
növényekre ragasztják. Lárváik, melyeket a szé
kely nép vízi bornyú-nak nevez, szintén ragado
zók, vízi férgekkel, rovarokkal, békaporontyokkal 
és halivadékkal élnek, tehát alkalmilag kártevők 
is (pl. haltenyészetekben). Vízben élik le egész 
életüket, néhányszor megvedlenek, azután kifej
lődött állattá alakulnak. Tehát félátalakulók, a 
bábalak fejlődésmenetükből hiányzik.A Sz. olykor 
nagy tömegbe verődve rajokban útra kelnek. 
Hazánkból mintegy 70 faj ismeretes. A Calopte-
?7/,r-nemből említendő a fátyolka- v. kisasszony-
szitakötő (C. virgo L.), mely a hegyhalmos vidé
ken mindenütt élőfordul; nőstényének barna a 
szárnya, érces tündöklő zöld a teste, míg a hímje 
fényes acélkék színű, sokszor megpihen a halász 
botján is. A hozzá nagyon hasonló G- splendens 
Harr. a síkságon is gyakori. Az Agrionidae-
családból említendő a karcsú termetű, zöld Lestes 
viridis Lind., mely petéit fűzfák stb. kérge alá 
rejti s e helyen gubacs keletkezik, honnan a lár
vák hamarosan a vízbe vetik magukat; nálunk 
meglehetősen ritka; a karcsú Agrion-ía\dk közül 
gyakori az A.puella Lind., hímje égszinkék, nős
ténye sötét érczöld színű testtel. A legnagyobb és 
legdíszesebb szitakötők az Aescknidae-családba, 
tartoznak; testük leginkább kék és sárga rajzo
latú ; közülök nagyságával és tarkaságával ki
tűnik a nagy ácsa (Aeschna grandis ti.), mely 
havasokon 1200 ni. magasan is található. Népes 
a Libellulidae-cs3,\k& is, amelyből említjük a 
mindenütt közönséges, laposhasú, sárgafoltos, 
barna v. égszínkék testű, színtelen szárnyú Li-
bellula depressa L.-t és a hozzá nagyon hasonló 
L. quadrimaculata L.-t, a szárnyain apró fekete 
foltokkal. 

Az Ál-recésszúmyúak rendjébe soroljuk a 
Sz.-en kívül még a PZefiopíera-alrendet, melynek 
legnépesebb családja a Perlidae fi. o.), vagyis Ál
kérészek v. Parti legyek családja, továbbá a Ké
részek (Bphemeridae) alrendjét (1. Tiszavirág). 

A legújabb rendszerekben a Sz.-et három rendbe 
osztva a Kétéltű rovarok (Amphibiotica) cso
portjába szokás egybefoglalni. B három rend a 
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következő: 1. rend: Tiszavirágok (Ephemerida). 
Főbb nemeik: Ephemera, Polymitarcys, Palin-
genia, Ecydurus, Caenis, Chloeon. — 2. rend: 
Szitakötök (Odonata). Nemeik: Galopteryx, Les
tes, Agrion, Áeschna, Libellula, Goraulia. — 
3. rend: Parti legyek v. álkérészek (Plecoptera)^ 
Nemeik: Perla, Gapnia, Taeniopteryx. 

Szitakötők (állat), 1. Szitakötöfélék. 
Szitálógépek, malmokban a gabonából a 

gabonaszemeknél nagyobb és az azoknál kisebb-
tisztátalanító részek, valamint az őrleménytermé
kekből a töret, a dara és a derce elkülönítésére és 
ezek osztályozására való készülék. A simaőrlés
nél a szitálásnak mellékszerepe van, de a mű-
őrlésnek egyik jellegzetes munkafolyamata (L 
Őrlés és Malom). 

A Sz. kétfélék: rázó sziták és forgó sziták.. 
Az előbbeniek síkfelületű sziták és egyenesen ide-
oda rázok, körben rázok, vagy körívben rázok, 
mely utóbbiakat lengő vagy oszcilláló szitáknak 
is nevezik. A forgó sziták hasáb- (rendszerint sza
bályos hatszögletes) alakú vagy pedig hengeres 
sziták. A rázó síksziták hosszas négyszögű ke
retek; csekély hajtással, négy farúgó segélyé
vel a malom padlózatához, esetleg a malomhelyi
ség mennyezetéhez vannak erősítve s rázó moz
gásukat hajtórúd útján egy könyöktengelytől nye
rik. A szerint, amint a szitafelületet csak egy- vt 
többféle szövet alkotja, a szitáló gép az őrlemény
terméket két- vagy többféle méretű termékre vá
lasztja szét. A szitált termék mennyisége és minő
sége függ a szitafelület nagyságától, a szitaszövet 
finomságától, a szitafelületen fekvő őrleményter
mék réteg vastagságától, az időtartamtól, mely 
alatt a bizonyos mennyiségű őrleménytermék a 
szitaszöveten végig halad s függ végre a rázáa 
hatályosságától is. 

Szitang, folyó, 1. Szittang. 
Szitány (Sitani), kisk. Bihar vm. magyar

osokéi j.-ban, (Í9ÍO) 692 román lak. (Tr. E.) 
Szitaszövet, a malmok szitáló gépeinek gyapjú - y 

nyers selyem- és drótszövet-bevonata. A gyapjú-
s nyers selyem-Sz.-ek gaze-szövetek, a drótszöve
tek ellenben vászonkötésüek. A gyapjúszöveteket 
már csak a régi és kis malmoknak «pitlé-zacskó» 
nevezetű szitáin használják, az újabb malmok 
szitálógépein ellenben nyers selyemgaze-szövete-
ket, acél- és sárgarézdrótszöveteket alkalmaznak, 
ez utóbbiakat a magtöredékeknek (töret, darás 
töret) elkülönítésére használják. A selyemgaze-
Sz., amelyet a molnárok moliár-gazenak nevez
nek, kétféle : a dara-gaze, erősebb fonalakból, a 
derceliszt-gaze finomabb fonalakból van szőve. 
A Sz.-ek a szitálás különböző céljai szerint sűrűb
bek és ritkábbak. A szövetek sűrűségét számozás
sal jelzik s ez azt jelenti, hogy hány nyilas, esik 
éppen egy bécsi hüvelykhosszra. L. Malom, Orlés^ 

Szitnya (Szittnya), a Selmeczbányai érc
hegység (1. o.) legmagasabb csúcsa (Í011 m.) 
Se'lmeczbányától D.-re. Tetején Koháry Miklós, 
herceg a XVIII. sz. végén pavillont építtetett, de 
ezt 1852. villámcsapás elpusztította, 1883. Coburg 
Fülöp herceg újraépíttette s a magyar turista, 
egyesület Sz.-szakosztályának rendelkezésére adta 
és a szomszédos erdővédi házzal együtt turisták: 
elszállásolására szolgált. (Tr. Cs.-Szl.) 
eg, S alatt keresendő 1 ';• 
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Szitnyai Elek, filozófiai író, szül. Berencs-
falván (Hont) 1854 aug. 6., inegh. Budapesten 
1923 ápr. 7. Az egyetemet Budapesten végezte. 
Gimnáziumi tanár volt Selmeozbányán és Nagy
bányán, 1896. Budapestre nevezték ki. Számos 
értekezése jelent meg az Orsz. középiskolai tanár
egyesület közlönyében, a selmeczbányai és nagy
bányai gimnáziumok Értesítőjében, különféle hír
lapokban. Szerkesztette a Fii. Társaság Közle
ményeit. Fii. tankönyvein kívül önállóan meg
jelent művei: Haladásunk és az emberi boldog
ság (1882., Akad. Ért.); Eszmék a meggyőző 
előadás kellékeihez (1. köt., 1887); Levelek egy 
tanuló ifjúhoz (Budapest 1891., 2. kiad. 1908) ; 
Tanulmányok (u. o. 1893); Lélektani tanulmá
nyok (1895); Ész és szív (1900, 2. kiad. 1909); 
Áz álom és jelentősége (1903); A hibás gondol
kodás, mint a boldogulás legfőbb akadálya (1906); 
A szellemi erők gyűjtése és pazarlása (1913); 
Miért vagyunk jók vagy rosszak ? (1915); Az 
igazságról (1923). 

Szitnyaliget (Sitno-Lehótka), kisk. Hont vm. 
korponai j.-ban, (1910) 210 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szitnyatő (Sitnianska, Steffelsdorf), kisk. 
Hont vm. korponai j.-ban, (i9io) 362 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szitofóbia (sitophobia, gör.), elmebajosok 
ellenkezése az evéssel, midőn vonakodnak enni s 
csak mesterségesen, orron vagy szájon át leveze
tett csővel (gyomorszonda) táplálhatok. 

Szitta György, 1. Budai Zitta. 
Szittang (Szitang, Szitaung, Tsit-toung), 

mintegy 600 km. hosszú folyó Burma angol 
hátsóindiai gyarmat Tenasszerim kerületében. 
A vizén úszó sűrű növényzet, nagy hordaléka s a 
hatalmas tengerjárás miattíiem hajózható. A benn
szülöttek Palaun, Paung-laung v. Tungu-folyó-
nak is nevezik. 

Szittya, 1. Szittyák. 
Szittyabárány (növ.), a Cibotiam Barometa 

Link. nevű páfrányfajnak aranyosbarna szöszös-
pikkelyű, vörös belsejű, köpcös, úgy 30 cm. 
hosszú tőkedarabja, amelyen a fatermetű szár
hajtások négyének tőrészét oly helyen és hosszú
ságban hagyták meg, hogy báránykához hason
lítson (Agnus scythicus, Agnus vegetabilis). DK.-i 
Ázsiától kezdve Kis-Ázsiáig, sőt a Balkán mellé
kén erdőkben nő. Kína és Turkesztán lakói csoda
tévő külső és belső vérállító szerül használják. 
A középázsiai karavánkereskedők kezéből az 
oroszok kapták, akik a XIV. sz. óta saját nyelvü
kön baranyec (germán-latinsággal írva: bara-
nietz és rosszul olvasva: barometz), azaz bá
rányka néven terjesztik. A Sz. más fajrokonai az 
Atlanti-óceán szigetein, Közép-Amerikában és 
Polinéziában honosak, hasonló pikkelyszöszös 
tőkéjük van és szintén vérállitó szerek. Sőt más 
13z. 5 cm. hosszú szöszszálainak kocát, melyet a 
hollandiak a Szunda-szigetekről paku-kidang né
ven hoznak, gyors külső vérállító szerül használ
ják. Csakhogy a sterilizált vatta tetemesen 
•olcsóbb. 

Szittya-íj, 1. íj. 
Szittya istenségek (Scythica numina) imá-

•dására a szt. Gellért legendája szerint (Batthyány-
f éle kiadás 347. old.) a pogány vallásért Péter 

alatt fellázadt magyarok visszatértek. Krónikáink 
és legendáink, valamint Árpád-kori törvényeink 
szóhasználatához alkalmazkodva mondja, ugyané 
lázadásról szólván, Bonflni is, hogy a pogány-
ságba visszasülyedt magyarok megint a Sz.-et 
(Scythicos deos) kezdték tisztelni. Nagy Géza, 
Egy pár szó a szkithákról c. értekezése az Ethno-
graphia V. (1894). 

Szittyák vagy szkithák, Scythia (1. o.) lakói. 
Herodotos szerint több kiváló törzsre szakadtak. 
A királyi &.-nak engedelmeskedtek a földmlvelő, 
pásztor- és kóbor Sz., az alazónok és kallipidák. 
Mindnyájan vitéz és harcias, de durva emberek 
voltak; aki civilizátornak csapott fel, életével 
lakolt érte (1. Anacharsis). Hol indogermánoknak 
tartják őket, hol mongoloknak. Vidékek szerint 
törzsfőnökök uralma alatt állottak, akik viszont 
egy közös királynak engedelmeskedtek. Vallásuk 
eltűrte a véres emberáldozatokat A görögökkel 
élénken és barátságosan közlekedtek. Kr. e. 630. 
rávetették magukat a médekre és egészen Egyip
tom szivébe nyomultak. Tiz évig tartott a Sz. 
uralma a régi Assziria romjai felett, de akkor 
Kyaxares visszaűzte őket az ázsiai őshazába. A 
harcias Dareios 515. csaknem egy milliónyi sereg
gel támadta meg a Sz.-at, de sikertelenül tért 
vissza. Századok múlva Mithridates pontusi ki
rály küzdött velők a tauriszi félsziget uralmáért 
és kiszorította őket. A rómaiak, kik Mithridatest 
leverték, a Sz.-at is legyőzték; ezeknek ekkor a 
nevök is eltűnik és helyettök mindenütt a szarma
tákkal (1. Szarmata) találkozunk. 

Irodalom. Neumann. Die Hellénen im Skythenlande, Ber
lin 1885; Zeusz, Die Deutschen und ihre Nachbarstamme, 
München 1837; Müllenhoff és Cuno, Die Skythen, Berlin 
1871; Lassen, Znr Geschichte der indoskythischen Könige 
in Baktrien, Kabul n. Indien, 1838 ; Bergmann, Les Scy-
thes les ancetres des peuples germaniques et slaves, Halle 
1858; Reichardt, Landeskunde von Skythien nach Herodot, 
Halle an der Baale 1889 ; Eawlinson, Parthia, London 1895. 
Magyarul: Prőaüch, Külföldi adatok az archeológiához. 
Arcli. Ért. i n . ; Hampel, Skythiai régiségek Magyar
országon, n. o. 1898; Bmirnoff, Néhány skythiai régiség, 
u. o. 1894; Nagy Géza, A skyttaák nemietisége, Buda
pest 1895. 

Szittyó (nsv.) 1. Juncus. 
Szittyófólék (nov.) 1. Juncaceae. 
Sziú-indiánusok (sioux, ejtsd: sziú), helyeseb

ben dakota-indiánusok, nagy nyelvcsalád Észak-
Amerikában, eredetileg Karolina állam terüle
tén élt, de lassan a Mississippi vidékérey sőt Mani
tobáig és a Golf-partokig terjedt el; a szom
széd törzsekkel vegyülve, újebb tájnyelveket 
teremtett. Legősibbnek tekinthetők a Katába és 
Tutelo törzsek Karolinában, hol a Sz. nyelv 
aránylag romlatlanul maradt fenn, de a déli 
Missisippi mentén lakó kicsiny biloxi indiánusok 
is kétségtelen Sz. származásúak. Ma a Sz. név 
csak elméleti értékű, mert az egymástól messze 
szakadt törzsek, bár nyelvük rokon, műveltség 
tekintetében nagyon különböznek; általában va
dász törzseknek mondhatók. Ilyenek az assiniboin, 
dakota, vinebego, apszazoka, hidatsza, mandan, 
omaha, ponka, oseds törzsek. Egy sziúindiánus 
képét 1. az Amerika cikkhez csatolt Amerikai 
nép faj ok c. szines képmellékleten, 11. sz. 

Sziút (Assziút, Szaud, az antik Lykopolis), 
székhelye Felső-Egyiptomnak és Sz. mudii-ijeh-
nak (128,700 km3, ter., ebből a művelhető terü-
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1. Peterakó szitakötök a víz fölött. — 2. Calopteryx virgn. — ! I íbellula de 
Libellula. — 5. Agrion nymphái. — (i. Petei.iko szitakötők 

iphája. — 4. Vedlő 
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let 1989 kin3, (ioi2) 977,000 lak.), a Nilus közelé
ben, (1917) 51,431 nagyobbára kopt lak., gőzhajó
állomással, pamutfonással, agyag-, nyergesiparral 
és elef ántcsontf aragással; két szép mecsettel, nagy 
állami magtárakkal. Számos érdekes sírkamarája 
van múmia-sirokkal. 

Szív (lat. cor). A vérkeringés központi szerve. 
Az ember szíve nógyrekeszü izmos tömlő, mely
nek ritmusos összehúzódása, elernyedése —• ki
ürülése és megtelése — a véráramlás fönntartója. 
A felnőtt ember szíve kb. 15 cm. hosszú és leg
szélesebb helyén kb. 25 cm. körfogatú; nagysága 
kb. ökölnyi. Mindegyik rekesze kb. 160 gm. vért 
tud egyszerre befogadni. 

Alakja (1. az ábrákat) legömbölyített hegyükúp, 
melynek csúcsa balfelé, előre, lefelé fekvő s 
melynek alapján a nagy erek csöveit és izmos
falú öblöket látunk. A kúpot az erőteljes izomzatú 

1. Aljra. A szív mellső lelülete. 
1 jobb gyomor, 2 jobb koszorús veröér, 3 jobb pitvar, 4 Jobb 
fülecske, 5 Jobb tüdő-vivőerek, 6 jobb tüdö-verőér, 7 felhágó 
törzsök! veröér, 8 felső törzsöki vivőér, 9 jobb névtelen 
vivőér, 10 bal névtelen vivőér, 11 névtelen veröér, 12 bal 
fej-veröér, 13 bal kulcscsont alatti veröér, 14 törzsök! veröér 
íve, 15 lehágó törzsöki veröér, 16 bal tüdö-veröér, 17 verő
eres szalag. 18 bal tüdö-vivöerek, 19 közős tüdö-veröér, 
20, bal fülecske, 21 bal koszorús veröér, 22 bal gyomor. 

szívkamrák v. szívgyomrok (ventriculus cordis) 
képezik, egymástól izmos fallal elválasztva (sep-
tuin cordis) jobb ós bal félre. Fölöttük fekszenek 
a kevésbbé vastagfalú szívpitvarok (átrium cordis) 
egymástól fallal elválasztva. Mindegyik kamrá
val egy pitvar közlekedik, még pedig billentyűkkel 
elzáródó nyílásokkal. A bal szívfélen van a két-
vitorlás billentyű (valvula tricuspidalis) a kamra 
és a pitvar közti nyílást, bal gyűjtőeres szája
dékot (ostiuin venosum sinister) elrekesztve; a 
jobboldalon háromvitorlás billentyű van (val
vula tricuspidalis) a jobb gyűjtőeres szájadék (os
trom venosum dexter) elzárására. Ezek a billen
tyűk hártyás lemezek, melyeknek szegélyén fonal
vékony szálakban tapadnak a szívkamrák belse
jében levő szemölcsizmok (musculi papillares) 
inai; megakadályozván, hogy a vitorlamódra meg
feszülő billentyűk átcsapódjanak. Mindegyik kam-

Amely sző Sz alatt nincs 

rából egy-egy nagy ér iádul ki, mint a vérkerin
gés kőt körének kezdete. A balkamrából indul az 
aorta (1. o.) v. fiiggőér, a «nagy vérkörnek*, az 
egész test verőérrendszerének töve, a job'bkam-
rából a tüdö-verőér (artéria pulmonalis) a «kis 
vérkör* vagyis a tüdőkön áthaladó s a vért oxi-

Si'IStü'a. A'-Szív hátulsó felülete. 
1 .bal gyomor, 2 bal koszorús veröér, 3 koszorús vivöér, 4 bal 
fülecske, 6 bal pitvar, 6 bal tüdö-vivőér, 7 bal tiidö-veröér, 
8 verőeres szalag, 9 törzsöki veröér íve, 10 bal kulcscsont 
alatti veröér, 11 bal fej-veröér, 12 bal névtelen vivőér, 13 
névtelen veröér, 14 páratlan vivűér, 15 jobb névtelen vivőér, 
16 jobb tüdö-veröér, 17 jobb tüdö-vivőerek, 18 alsó törzsöki 
vivöér, 19 jobb pitvar, 20 jobb koszorús veröér,21 jobb gyomor. 

génnel telítő és szénsavtól megfosztó áramlás 
kiindulása. Mind a két nagy ér tövén billentyűk 
vannak, az ú. n. félholdalakú billentyűk (valvula 
semilunaris), szóleiken kissé megvastagodott, tasa
kot képező, hártyás képződmények, melyek ha. 

3. ábra. A szív-telülról tekintve, a veröerek elmetszve. 
1 tüdö-verőér, 2 jobb koszorús veröér, 3 háromcsúcsu billen
tyű (elülső), 4 háromcsúcsu billentyű (hátulsó),_5 jobb pit
var, 6 háromcsúcsu billentyű (medialis), 7 Thebesius-f. bil
lentyű, 8 koszorús öböl, 9 kétcsúcsu billentyű (hátulsó), 10 
bal pitvar, 11 kétcsúcsu billentyű (elülső), 12 bal koszorús 

veröér, 13 törzsöki veröér. 

megfeszülnek, széleikkel egymásnak feküdve tö
kéletesen zárják az ér üregét. A billentyűk volta
képen a szív belsejét borító hártya, szívbelhártya 
(endocardium) kettőzött redői. 

A szívpitvarokba nyílnak a vérkörök túlsó végei, 
mégpedig a jobbpitvarba az ú. n. «iires gyüjtö-
meg, 8 alatt keresendő 1 
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erek» (venae cavae), hozván a nagy vérkörből 
az elhasznált, vivőeressé vált vért; a balpitvarba 
a tiidőgyüjtöerek (venae polmonales), a tüdőben 
regenerált vért hozva a szívbe (1. Vérkeringés.) 
A pitvaroknak egy-egy öbölsszerü nyúlványuk is 
van, térfogatuk nagyobbítására, az ú. n. fülecske 
(auricula). A nagy vivőerek benyílása helyén a 
pitvar kiöblösödik (sinus), de itt számottevő bil
lentyűk nincsenek. 

A szív alapján (basis) egy harántbarázda fut 
körül, a kamrák és pitvarok mesgyéjén. Ebben 
fut a szív saját verőere, a koszorú-veröér (artéria 
coronaria cordis). Árok fut a szív két felét elvá
lasztó falnak megfelelően is, jelezve a szívnek 
jobb és bal felét. 

A szív a mellkasban a nagy erekre felfüggesztve 
•a rekeszizmon fekszik. s/6-e a középvonaltól jobbra, 
8/6-e balra esik, de helyzete a testhelyzettel és 
belógzéssel eléggé változik. A szívcsúcs lökését 
rendes körülmények között az 5-ik bordaközben, 
•a mellbimbótól húzott függőleges vonalon (bimbó
vonal) belül l*/j—2 cm.-nyire tapintjuk. A jobb 
szívkamra mellső fala a mellkashoz fekszik, alsó 
része a rekeszizmon nyugszik; a bal szívkamra 
mögötte van, csak keskeny csíkban volna elülről 
látható. Csúcsa előreterjed s a szívcsúcsot (apex 
cordis) rendes viszonyok között a halkamra al
kotja. A balpitvar fenn, a jobb pitvar jobboldalt 
fekszik. 

A szív a szívburokban (pericardium) van. Ez 
kettős lemezű tömlő, melynek belső lapja ránőtt 
a szívre, alkotván annak külső bevonatát (ekto-
cardium), külső lapja pedig zacskószerüen kör
nyezi a szívet, a nagy erekhez és a rekeszizom
hoz odanőve. A két lemez közt néhány köbcenti
méter tiszta folyadék, a szívburoknedv (liquor 
pericardii) van. A szívburokra vagy területére 
ráborul a tüdő, a lélegzés szerint többé-kevésbbé 
körülvéve azt. 

Az a teriilet, melyen a szív a mellkasfalhoz 
fekszik, melyet tüdő nem borit, a mell kopogta
tásakor teljesen tompa kopogtatósi hangot ad 
(abszolút szívtompulat), míg a, szív igazi nagy
ságáról inkább a relatív szívtompulat ad fölvi
lágosítást, ami a szív betegségeinek megállapí
tására rendkívül fontos. Röntgen-vizsgálatban a 
szív és a nagy erek éles árnyékot vetnek, miért 
is a szív helyzetének és alakjának megállapításá
ban a Röntgen-vizsgálatnak nagy jelentősége van. 

A szív izomzata (myocardium, 1. ábra Izom
szövet alatt) harántul csíkos, összehúzódásra ké
pes, izomrostokhoz hasonló, egymagvú, egymás
sal összefüggő sejtekből áll. E sejtek között, ha
tározott nyalábokban, más természetű, inkább sima 
izomsejtekre emlékeztető sejtek vannak, melyek 
a szív ingervezető rendszerének szervei. E saját
ságos izomnyalábok kiindulnak a jobbpitvar ós a 
felső üres vivöér benyílása helyén (szívzúg-csomó 
vagy Keith—Flack-féle csomó), innen a pitvarok 
és kamarák határára (Tawara-csomó) húzódnak, 
majd egy két ágra oszló nyalábban (His-féle 
nyaláb) a kamrák s különösen a szemölcsizmok 
sejtjei közt vesznek el. 

A szív működése egyes részeinek határozott 
rendben lefolyó összehúzódásaiban áll. A szív
összehúzódások ritmusos ingerei magában a szí\>-

Amely szú Sz alatt nincs 

ben keletkeznek, a szívhez haladó idegek csak 
szabályozzák a szívműködést. A szívösszehúzódás 
ingere a szívzugcsomóban támad; itt kezdődik az 
összehúzódás. Majd összehúzódnak a pitvarok, be
nyomván a vért a kamrákba. A kamrákban elő
ször húzódnak össze a szemölcsizmok, majd a 
kamra izmos fala, belökvén a vért a nagy erekbe. 
A vér nem mehet vissza a pitvarokba, mert a két
es a háromvitorlás billentyűk zárnak s így a 
kiürülés csakis a nagy verőerekbe történhetik ; 
innen viszont nincs visszafolyás, mert a félhold
alakú billentyűk rögtön zárnak, amint öbleiket 
duzzasztja a visszaáramlani akaró vér. 

A szív részeinek összehúzódását systole-nek, 
tágulását, elernyedését diastole-nak mondjuk. 
Nyilvánvaló, hogy a pitvarok összehúzódásakor 
a kamrák diastoleban vannak. Azt a rövid időt, 
míg a szív minden billentyűje zárva van, feszü-
lési időszaknak nevezzük, az a rövid idő pedig, 
míg úgy a kamra, mint a pitvar elernyedton van, 
a perisztole. A szív összehúzódásait megfelelő 
készülék (kardiográf) segítségével fel is irathat
juk. Az így nyert jellemző görbe a kardiogramm. 

A billentyűk hirtelen záródása és az izom össze
húzódása hangot ad; ezek a szívhangok. A mell
hez szorított fül a szívműködés egy fázisa alatt 
két hangot hall; az első megfelel a kamrák össze
húzódásának (izomhang) s a két- és hároinhegyű 
billentyűk záródásának (első hang vagy systolés 
hang), a második a félholdalakú billentyűk záró
dását jelzi (második hang v. diasztolós hang). 

A szív működését szabályozó idegek a bolygó 
ideg (nervus vagus), melynek izgalma a szív
összehúzódásokat gyéríti, és bizonyos, a sym-
pathikus idegrendszarhoz tartozó rostok, melyek 
izgalma az összehúzódásokat szaporítja (nervi 
acelerantes). Ezeknek az idegeknek a működése 
okozza, hogy érzelmeink és indulataink szívmű
ködésünkre hatással vannak. 

A szív fejlődése az embrionális élet igen korai 
szakában indul meg. Eredetileg két hosszanti cső
szerű képződmény támad, melyek egymással a 
középvonalban hosszában egybeforranak. Az így 
támadt cső meghosszabbodik és jellegzetes, egy
máshoz fekvő hurokszerü kanyarodásokat képez. 
E kanyargó rész falainak összenövésével és új 
választófalak keletkezésével jön létre a szív vég
leges alakja és szerkezete. A választófalak hibás 
kifejlődése okozza a veleszületett szívbajokat. 

Sziva, oázis, 1. Szivah. 
Szivacs (áiiat), közhasználati cikk, mely nem 

egyéb, mint az Euspongia- és Hipipospongia-iie-
mekbe tartozó Sz.-fajoknak (1. Szivacsok) tisztított 
szaruváza. E célra a Sz.-okat főleg tavasszal gyűj
tik, midőn a tenger csendes és az ég tiszta s mi
kor a víz alatt könnyű a Sz. felfedezése. A Sz.-
halászok vagy a víz alá buknak s igy gyűjtik 
össze hamarosan a kezük ügyébe eső Sz.-okat, v. 
pedig hosszú villás rudak segítségével húzzák ki 
őket. Az összegyűjtött Sz.-okat azután az élő 
anyagtól és a bennük levő tisztátalanságoktól (ho
mok, kagylók stb.) szabadítják meg. E célból több
ször vízben kimossák, kisajtolják, forró szóda-
oldattal, majd hígított sósavval mossák (a mész 
feloldása céljából), végül nátriumhyposzulfltból 
ós sósavból készült oldatban fehérítik (a klórral 
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fehérített Sz. porlós, hasznavehetetlen). Tisztítás 
•és fehérítés után, hogy szebb alakúak legyenek, 
körülmetélik és színük és finomságuk szerint 
osztályozva, kereskedésbe hozzák. A legfinomabb 
és legkeresettebb Sz. a levanti vagy szíriai, mely 
Szíriából, Kis-Ázsiából és a Földközi-tengerből 
származik. Váza tömött, sűrű, rugalmas és finom; 
szine sárgásfehér vagy világosbarna; pórusai 
kicsinyek. Keményebb vázú és barnás v. sárgás
barna színű és sok pórusú a görög v. zimocca-Sz., 
mely a Görög-félszigetről, a kisázsiai és afrikai 
partvidó kről ered. A Hippospongia-fajokból ké
szítik a durva vázú, nagylyukú, barnaszinű ló-
szivacsot, melyet lovak és istállók, padlók stb. mo
sására, táblatörlésre stb. használnak. A velencei 
Sz.-nak sok kis lyuka van. Az antillai v. selyem-
Sz. éppen oly finom, mint a levanti, de kevésbbé 
tömött és kevésbbé tartós. A bahamai Sz. oszlop-
akikű. Orvosi célokra a préselt vagy sajtolt Sz. 
(Spongia pressa) használatos. Orvosi célokra csak 
a legfinomabb porusú féleséget használják; az 
Amerikából hozzánk kerülő durván likacsos ló-
szivacsot csupán a Sz.-szén (Carbo spongiae) elő
állítására használják. A préselt Sz.-ot leginkább 
a sebészetben és a nőgyógyászaiban alkalmazták 
régebben, amennyiben nedvszívó és erősen fel
duzzadó sajátságánál fogva természetes és kóros 
csatornajáratok (méhnyak stb.) mechanikus tágí
tására igen alkalmas. Hasonló alkalmazása van 
a viasszal impregnált Sz.-nak (Spongia eerata) is, 
mely pálcikaalakokba van felvagdalva. 

Szivacskorallok v. Parákoraílok (állat, Alcyo-
nidae), a nyolctapogatókarú korallok egyik csa
ládja. L. Bőrkorállók. 

Szivacsok (Porifera, régi néven: Spongia 
seu Acnidaria, állat, 1. a képmellékletet), a Sok
sejtű gerinctelen állatok (Metazoa) egyik törzse 
(phyhcma), mely a többi törzsektől abban különbö
zik lényegesen, hogy az idetartozó állatok testét 
alkotó sejtek nem alkotnak igazi szöveteket és 
•szerveket. Ezért az újabb rendszerekben a Sz.-at 
Parazoa néven szembeállítják a többi soksejtű 
állatokkal, melyeket Eumetazoa névvel jelölnek. 
A Sz. egyenkint vagy telepekben élve a vízben kü
lönböző szilárd tárgyakat vonnak be. Csak lárva 
-állapotban mozgékonyak, kifejlődött korban he
lyüket nem tudják változtatni. Testük különböző 
alakú, szivacsos állományú s felületükön kisebb-
nagyobb lyukak láthatók; a kisebb lyukak szá
mosabbak B pórus a nevük, a nagycbbak kisebb 
számúak s osculum néven ismeretesek. Ahány 
osculum van, annyi egyénből áll a telep. A lyukak 
között az állat belsejében rendesen bonyolódott le
futású csatornarendszer van, melyben a víz s 
benne a mikroszkópi kicsinységü táplálék és az 
oxigén a pórusokon át az osculumok felé kering 
s ez a vízáram biztosítja a táplálkozást, a léleg
zést és a hasznavehetetlen anyagok és bomláster
mékek kiürítését a testből. A test maga két réteg
ből áll: 1. a gastrális rétegből és 2. a dermális 
rétegből. Az előbbit galléros-ostorossejtek alkot 
ják, melyek a Sz.-ra kiválóképpen jellemzők és 
amelyek rendesen vagy az egyes szivacs-egyének 
belsejét bélelik, vagy pedig úgynevezett csilló-
kamrákban foglalnak helyet. A gastrális réteget 
alkotó galléros-ostorossejteken kívül a Sz. testé

ben előforduló többi sejtek alkotják együttvéve a 
dermális réteget, melynek sejtjei mint hámsejtek 
(pinacocyták), izomsejtek (myocyták), mirigy-
sejtek, spongin-elválasztó sejtek (spongocyták), 
porocyták és vázképző sejtek (scleroblastok, col-
lencyták és desmacyták) ismeretesek s mind
annyian a dermális réteg sejtjeinek elkülönülő-
déséből állottak elő. A dermális réteg sejtjei 
között fordulnak elő még egyfelül a vándorsejtek 
(amoébocyták), melyeknek féleségei a falósejtek 
(phagocyták), a táplálósejtek (trophocyták) és 
a felhalmozó sejtek (thesocyták), másfélül a 
szaporító sejtek (tococyták). melyeknek szintén 
két féleségük van : az ivartalan szaporodás szol
gálatában álló statocyták (más néven gemmulas-
sejtek) és a csirasejtek (gonocyták). A vázképző 
sejtek termelik különböző alakú tűk, úgynevezett 
spicvlum-tik alakjában a belső váz részeit; a 
spiculumok karbonátokból vagy kovasavból áll
hatnak s közöttük ragasztóanyagként a legkülön
bözőbb ásványi (calcit, kovasav) és szerves anya
gok (spoiigin) szerepelhetnek. A spiculumok 
anyaga és alakja fontos rendszertani bélyeg. A 
spiculumok különböző számú sugarakból állanak. 
A tér három síkja szerint elrendezkedett sugarak 
alkotják a háromtengelyű (Triaxonia), illetőleg 
ennek két végére való tekintettel a hatsugaras 
tűt. A sugarak redukciója következtében kelet
keznek a többi spiculum-tipusok. A sugarak 
lehetnek esyenlők vagy egyenlőtlenek. Ha egy 
sugár a többiek rovására igen erősen fejlődik ki, 
keletkezik az egytengelyű tű (Monaxonia) ; az 
elágazódás bonyo1ódásával állnak elő a sok
tengelyű tűk (Polyaxovia). Működés szerint két
féle váztűt szokás megkülönböztetni: 1. fő- vagy 
váztűket (megasklerák) és 2. hústűket (micro-
sklerák). Az előbbiek egyesülve, vagy ragasztó
anyaggal egybekapcsolva alkotják a vázat s az 
1, 3, 4 vagy 6 sugaras tipus szerint lehetnek 
alkotva; az utóbbiak (a microsklerák) a testben 
szétszórva fordulnak elő s védelemre, vékony 
hártyák támasztására stb. szolgálnak s alakjuk 
nagyon különböző (horgony, papucs, inggomb 
stb.) lehet. 

A Sz. néhány édesvízi faj kivételével mind
nyájan a tengerek lakói. Rendesen aránylag kis 
mélységekben élnek, de a nagy mélységekből sem 
hiányzanak. Általában kevés köztük a káros faj, 
mert csak a fúró szivacsok (Vioa, Cliona) okoz
nak az embernek károkat. A Sz. sok állatnak 
lakásul és védelmül szolgálnak. A Ghondrosia-
fajokat a halászok eszik, az Etispongia- és 
Hippospongia-fajok vázai pedig fontos keres
kedelmi cikkek. Nagyságuk 1 mm.-töl 1-5 méterig 
terjed ; legnagyobb a Neptun serlege (Poterion 
Amphitritae), mely másfélméter magasra is 
megnő és kelyhe 80 cm. átmérőt is elér. A Sz.-ra 
jellemző, hogy érzékszervük, idegrendszerük és 
csalánszerveik nincsenek. 

A Sz. rendesen himnősek (hermafroditák); 
a hím- és a női csirasejtek ugyanazon egyénben, 
de különböző időben fejlődnek és érnek meg. 
A peték nem kerülnek ki a vízbe, hanem a termé
kenyítés és a barázdálódás az anyaállat testén 
belül megy végbe. A pete érésfolyamatai és ter
mékenyítése nem a véglények (Protozoa), hanem 
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a Soksejtű állatok (Metazoa) típusa szerint rnegy 
végbe. A termékenyített petéből szabadon mozgó, 
csillókkal ellátott lárva-alak fejlődik, mely az 
anyatestből kirajzik, egy ideig szabadon ide-oda 
úszkál s végül megtelepedve a helyhez kötött életű 
kifejlődött szivacsot hozza létre. Itt meg kell em
lítenünk, mint jellemző jelenséget, hogy akkor, 
amikor a lárvából szivacs fejlődik, a lárva testé
nek két rétege helyet cserél úgy, hogy a Sz.-nak 
megvan ugyan a többi soksejtű állatokra (Metazoa) 
jellemző két sejtrétege (ecto- és entoderma), de 
megfordított sorrendben. Az ivartalan szaporodás 
az édesvízi Sz.-ra jellemző s nyár vége felé 
szokott beköszönteni; ekkor az édesvízi Sz. 
gombostűfej nagyságú sarjakat, úgynevezett 
gemmulákat hoznak létre. A gemmulák különle
ges szaporítósejtekből, úgynevezett statocytákból 
állanak s ezeknek halmazát kívülről vastag és 
rendkívül ellenálló szívós burok veszi körül. 
A burokban rendesen kovatük (amphidiscus-dk) 
vannak, melyeknek alakja, elhelyezkedése és 
nagysága fontos faji bélyeg. Minden ilyen gem-
mulából a következő év tavaszán — az állat el
halása után — új szivacstelep fejlődik úgy, hogy 
a statocyták a gemmula köldökén amoebaszerüen 
kitódulnak és valamely szilárd tárgyhoz tapadva 
ivartalanul új szivacstelepet létesítenek. A gem
mulákat régen téli petéknek is hívták. A Sz.-nak 
nagy a regeneráló erejük, ezért ha az élő sziva
csot feldaraboljuk, minden darabból új szivacs fej
lődik. A Sz.-nak ezt a tulajdonságát használják 
fel a szivacstermelők a Sz. szaporítására. 

A Sz.-at még ma is a legtöbb rendszertan a 
Tömlősök (Goelenterata) törzsébe osztja és a 
következő rendekre és alrendekre tagolja : 

1. rend: Mészszivacsok (Calcispongiae). — 
2. rend: Négytengelyes kovatüs szivacsok :(Tet-
raxonia). a) alrend: Szaruszivacsok (Geraospon-
giae); b) alrend: Egytengelyes kovatüs sziva
csok (Monactinellidae); c) alrend: Négysugaras 
kovatüs szivacsok (Tetractinellidae). — 3. rend : 
Háromtengelyes szivacsok (Triaxonia). a) al
rend: Szárú- és kovavázas szivacsok (Hexa-
ceratina) és b) alrend: Hatsugaras v. üveg
szivacsok (Hexactinellida). 

A Tömlősök törzsébe való beosztás a mai tudá
sunk alapján már idejét multa s a rendekre való 
tagolás is az alábbi rendszer szerint jobban ki
elégíti a vérrokonságot. 

1. rend: Mészszivacsok (Galcarea). Vázuk 
mésztűkből áll, melyek többnyire nincsenek egy
mással összekötve s melyek lehetnek három-
sugarasak, négysugarasak vagy egytengelyüek. 
Rendesen kicsiny termetűek s cső-, tonna-, váza-
alakúak, elágazók vagy különböző alakú gombó
cokat alkotnak. Egyes egyénei 3, ritkán 7 cm. 
magasak s telepeik csak ritkán érik el a 10 cm. 
nagyságot. 

a) ahend: Homocoela. Önálló ostoroskamráik 
nincsenek. Nemeik: Leucosolenia, Clathrina, 
Ascyssa. 

b) alrend: Heterocoela. Önálló ostoroskamráik 
vannak. Fontosabb nemeik: Leucascics, Leucetta, 
Leucattis, Petrostroma, Murrayona, Sycon, 
Sycandra, Heteropia, Grantia, Amphoriscus, 
Lelapia. 

2. rend: Háromtengelyes üvegszivacsok (Tri-
axonida = Hexactinellida). Vázuk kovatűkből 
áll, melyek részben kovasav által hálós szerke
zetűvázzá lehetnek egybekötve s melyeket három
tengelyű alapalakra lehet visszavezetni. Több
nyire cső-, serleg- és tölcséralakúak. Nagyságuk 
változó. Egyesek (pl. Monorhaphis chuni) az 
egy métert meghaladják. 

a) alrend: Hexasterophora. Amphidiscusaik 
hiányzanak. Nemeik: Éuplectella, Corbitella, 
Saccocalyx, Caulophacus, Leucopsacvs, Eos-
sella,Eurete, Chonelasma,Aphrocallistes, Hex-
actinella, Dactylocalyx, Aulocystis. 

b) alrend: Amphidiscopliora. Amphidiscusaik 
vannak (hexastereik nincsenek). Nemeik: Hyalo-
nema, Compsocalyx, Semperella, Pheronema, 
Sericolophus. 

3. rend: Négytengelyes sugárasvázú szivacsok 
(Tetraxonida). Vázuk rendesen sugaras szerke
zetű vagy szabálytalan s kovatűkből áll, melyek 
négy- vagy egytengelyüek. Alakjuk és nagyságuk 
különböző. A Neptun serlege (Poterion Neptuni} 
1-5 méter magasságot is elér. 

a) alrend: Homosclerophora. Csak egyféle tűik 
vannak. Oscarella, Plateina, Corticium. 

b) alrend: Sigmatophora. Váztűik mikro- és 
megasklerák, vagyis főváztűk és hústük; az 
előbbiek ú. n. sigmák, az utóbbiak tetractinek. 
Tethya, Spongocardium, Tethyopsilla, Samus. 

c) alrend: Astrophora. Váztűik mikro- és 
megasclerák; az előbbiek asterek, az utóbbiak 
tetractinek. Pachastrella, Triptolemus, Stelletta, 
Sphinctrella, Geodia, Geodinella. 

d) alrend: Desmophora. Váztüik, melyek 
tetractinek, szilárd vázzá kapcsolódnak egybe. 
Tlieonella, Lophacanthus, Sulcastrella, Coscino-
spongia, Pleroma, Vetulina. 

e) alrend: Astromonaxonellina. Hústűik (mi-
krosclerákj asterek, fő váztűik (megasclerák) soha
sem tetractinek. Donatia, Xenospongia, Ghon-
drosia, Spiroxya, Stylocordyla, Coppatias, 
Polymastia, Suberites, Timea, Spriastrella, 
Plocospongia, Cliona, Poterion. 

4. rend: Szarukovaszivacsok (Gornacuspon-
gida). Vázuk többnyire spongint tartalmaz, mely 
hálósán v. f aalakúan elrendezett rostokat alkot. 
Kovatűik vannak; ha ezek hiányzanak, akkor a 
váz tisztán ezarús s ebbe idegen anyagok is be
rakódhatnak. Rendesen alaktalan tömeges vagy 
gombócos testek alakjában fordulnak elő. 

a) alrend: Protorlwbdina. Fő váztüik(nega-
sclerák) egyszerűek; hústűik (microsclerák) meg
vannak és gyakran gazdagon fejlettek. Mycale, 
Cladorhiza, Esperiopsis, Biemna, Stylaxia. 

b) alrend: Poikilorhabdina- Főváztűik (mega
sclerák) összetettek, hústűik (microsclerák) fej
lettek. Myxilla, Tedania, Dendoricella, Coelo-
sphaera, Crella, Microciona, Glathria, Bas-
pailia, Dendropsis, Bubaris, Gastrophanella.. 

c) alrend: Phthinorhabdina. Főváztűik egy
szerűek, hústüik gyengék vagy hiányzanak. 
Axinella, Gaulospongia, Gellius, Spongilla 
(édesvízi szivacs), Ephydatia, Carterius, Vhalina, 
Halichondria, Goüocalypta. 

d) alrend: Aporhabdina- Kovatűik hiányzanak, 
vagy csak ritkán elcsenevészett maradványaik. 

Amely szó Sz alatt nincs meg;, S alatt keresendő 1 



SZIVACSOK. 

'Szivacsok' cikkhez. RÉVAI NAGY LEXIKONA. 

1. ábra. Axinella 
polypoides O. S. 

Kisebbítve. 

2. ábra. Stylocordyla 
longissima Sars. 

Term. nagys. 

(i. ábra. Oscarella lobularis 0. S. 
Term. nagys. 

5. ábra. Aplysina aerophoba Ndo. Kisebbítve. 

9. ábra. Ascetta coriacea 
Mont. Nagyítva. 

10. ábra. Axinella cinna-
momea 0. S. Kisebbítve. 

13. ábra. Tragosia inlundibuliformis Johnst. Kisebbítve. 

3. ábra. Tentorium 
semisuberites O. S. 

Term. nagys. 

4. ábra. Chondrosia reniformis 
Ndo. Term. nagys., hosszában 

ketté metszve. 

ti. ábra. 
Hyalonema 

Sieboldi Gray. 
Kisebbítve. 

7. ábra. Ascandra panis H. Term. nagys. 

11. és 12. ábra. Ascetta ccriicea Mont. Nagyítva. 

14. ábra. Mosdószivacs (Euspongia officinalis L.). 
Kisebbítve. 
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mutathatók ki. Vázuk sponginból és idegen 
anyagokból áll. Aulena, Spongelia, Chondriovsis, 
Ensponqia, Hippospongia, Cacospongia, Aply-
sina, itircina-

5. rend: Agasvázú szivacsok (Dendroceratida). 
A legújabb időkig a Szarakovaszivacsok (Gor-
•nacitspongia) közé sorozták, csak Lendenfeld 
választotta el őket. Nevüket onnan kapták, hogy 
sponginból álló vázuk — ha megvan — fa-
alakúlag ágazik el; a váz azonban teljesen vissza 
is fejlődhetik. Nevezetesebb nemeik: Halisarca 
(váztalan), Aplysüla, Darwinella, Janthella, 
Dendrilla, Pleraphysilla. 

Posszilisan csak kova- és mészszivacsok for
dulnak elő. A kovaszivacsok a kambiumtól kezdve 
ismeretesek; legnagyobb mennyiségben a triász
ban, jurában és krétában találhatók. 

Szivacstök (növ.), 1. Luffa. 
Szivag, a tufának rossz magyar neve. 

|Szivah (Szive, Sziuah, v. Ammon-oázis), a 
Libiai sivatag egy oázisa s az ókorban Jupiter 
Aminőn templomának helye, 32 m.-nyire a tenger 
szine alatt. A 30 km. hosszú és 2 km. széles oázis 
meredek magaslatoktól körülvett völgy, amely
ben több kis tó, rétek, pálmaerdőcskék, kertek és 
gabonaföldek vannak. Főnövénye a datolyapálma. 
A lakosok száma kb. 6000, akik 1820 óta Egyip
tom adófizetői, de egyébként saját sejkjeik uralma 
alatt függetlenek. Sz. nevű főhelyén, amelynek 
csak 380 m. a kerülete, ötemeletes házak is lát
hatók. Sz.-tól É.-ra 1 km.-nyire van Umm-el-
Beida, amelyben egy másik Ammon-templom ál
lott, de jósintézet nélkül. V. ö. Steindorf, Durch 
•die Libysche Wüste zur Ammonsoaze (Bielefeld 
1901). 

Szivák Imre, politikus és jogi iró, szül. Kis
kunfélegyházán 1849 szept. 8., gyógyíthatatlan 
betegsége miatt agyonlőtte magát a budapest-bécsi 
személyvonaton 1912 márc. 20. 1872-ben a jász
kun kerületek törvényhatóságánál aljegyző volt, 
1875. orsz. képviselővé választották. 1878-ban a 
boszniai okkupáció és az Ausztriával való kiegye
zés miatt Szilágyi Dező, stb.-vel kilépett a szabad
elvű pártból. Később újra tagja lett a szabadelvű 
pártnak s ő adta be 1890. az egyházpolitikai har
cok bevezetését alkotó határozati javaslatát. 1905-
ben a koalíció megalakulásakor az alkotmány
párthoz csatlakozott; 1910. nemzeti munkapárti 
programmal választatta meg magát. 1902 óta a 
budapesti ügyvédi kamara elnöke volt. Vezetése 
alatt létesült az orsz. ügyvédi gyám- és nyug
díjintézet, amelynek élén állott. Tevékeny részt 
vett az ügyvédi rendtartás reformjában. Főmun-
kái: Országgyűlési képviselőválasztás és kúriai 
bíráskodás codexe (Budapest 1901); Az alkot
mányi biztosítékokról (u. o. 1906). 

Szivalik-formáció, a geológiai harmadkornak 
és pedig a fiatalabb harmadkornak azon édesvízi 
képződménye, mely a Himalája déli lábánál elte-
Tülő SzivaUk dombvidéken van kiképződve. A 
roppant vastagságú homok, homokkő, konglo-
merát, barnaszén és agyagrétegek édesvízi kagy
lókon (Unió, Paludina, Melánia) kívül nagyon 
gazdag pliocén emlős faunát rejtegetnek. Az euró
pai emlős faunával megegyező alakokon kívül 
(dinotherium, masztodon, rinocerosz, hipparion 

stb.) a Sz.-t különösen jellemzik egyes sajátságos 
állatalakok, nevezetesen néhány hatalmas kérődző, 
mint a sivatherium s abrahmaterium, a stegodon, 
ehalicotheriurn machairodos, hyaenarctos és az 
óriási, 4 m.-t meghaladó szárazföldi teknős: a 
colossochelys. 

Szivalli, Szúrat (1. o.) kikötője. 
Szivan, a zsidó kalendárium kilencedik hó

napja, rendesen június hónapban. Sz. 6-án és 7-én 
van a Hetek ünnepe, melyet a zsinagóga a szinai 
kinyilatkoztatás emlékéro ül meg. 

Szivar, a dohány leveleiből előállított élvezeti 
cikk. A Sz.-készítés eredete Amerikában van, 
honnan a spanyolok hozták Európába a XVI. sz. 
elején. A spanyol segédcsapatok útján I. Ferdi
nánd és Miksa király alatt nálunk is elterjedt a 
dohányzás, mely kezdetben csak az összevágott 
nyers dohánynak pipában élvezetére szorítkozott. 
A Sz.-készítés nagyobb ügyességet kívánt és a 
múlt század elején csak kevesen voltak, kik ehhez 
értettek. Az egyedáruság behozatala előtt magán
vállalkozók kis dohánytelopeken kis műhelyek
ben foglalkoztak a szivarok készítésével és eladá
sával. 

A múlt század 30-as éveiben, midőn a Sz.-ke-
reslet nagyobb mérvet öltött, a magánvállalkozók 
száma is szaporodott és műhelyek helyett gyára
kat rendeztek be. Pesten sok gyár keletkezett, pl. 
a Fuchs, Philipps és Comp. cégé, mely a mai 
Síp-utcában álló m. kir. dohánygyárnak volt 
alapja. Ez a gyár állandóan 3 —400 munkást fog
lalkoztatott és évenkint körülbelül 25—30 millió 
különböző Sz.-t állított elő. Ily magángyárak vol
tak még a Medecz József, Kunig József, Gschwindt 
Mihály, Rottenbiller Fülöp és még többek gyárai. 
Vidéken is k jletkeztek gyárak, így Nagykanizsán 
a Spanier-féle, Pápán a Bruck-fóle. A fiumei do
hínygyárak e század első felében különösen hír
nevesek voltak az előállított jó minőségű Sz.-ok-
ról. A Sz. srót Vörösmarty Mihály ajánlotta a 
Figyelmező 1337. II. félévi 7. számában, a nálunk 
addig használatos cigarro és szipa helyett. 

Az egyedáruság intézményének behozatalával 
(1851 márc. 1.) a Sz.-gyártás nagyobb lendületet 
vett. A magyar jövedéket ekkor az osztrákkal 
együtt kezelték. Kincstári dohánygyárak létesül
tök Pesten és a vidéken, amelyeket a kincstár 
részint a nagyobb magángyárosoktól váltott meg, 
részint újból építtetett. Pár év múlva már 7 kincs
tári dohánygyár állott működésben: a pest-ferenc
városi, pest^torézvárosi, kassai, pozsonyi, fiumei, 
temesvári és kolozsvári. 1867-ben a m. kir. do
hányjövedék külön vált az osztráktól. Jelenleg 
11 m. kir. dohánygyár van (a békeidőkben volt 
22, de fele az elszakított magyar területre esik). 

A Sz. gyártására leginkább tengerentúli do
hányleveleket használnak fel, mert a magyar do
hány Sz.-készítésre nem alkalmas; az éghajlat és 
talajviszonyok ugyanis nem adják meg neki azt 
az illatot, égőképosséget és kellemes ízt, amely 
a tengerentúli dohányok tulajdonsága. Csak a 
nagyon szép, egyenletes színű, finom és egészsé
ges válogatott magyar levelek használhatók az 
olcsóbb fajú Sz.-ok gyártásához. A gyártáshoz 
szükséges tengerentúli dohányleveleket a kincs
tár az amsterdami és hamburgi piacon szerzi be.; 

Révai Nagy Lexikona. XVII. kőt. 
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A Sz. három részből áll: borítékból, burokból ós 
bélből. A borítékanyaghoz szép színű, finom f ogású 
és erezetű, szívós, ép és kellő nagyságú levelek 
szükségesek. Boríték gyanánt a Jáva, Sziunatra, 
Virginia, Kentucky dohánylevelek szolgálnak. 
A burok- és bélanyagnál a tartalmasság, íz, illat, 
a bélnél pedig különösen az egyenletes jó égés a 
főkellék. Burok és bélanyag a Brasil, Cuba és 
Portorieo nevű dohánylevelek. A Sz.-ok spanyol 
ebievezése hagyományos szokás. 

A Sz. finomsága függ a gyártási eljárástól, 
amely minden Sz.-fajnál különböző. A feldolgo
zásra kerülő dohányt először vízzel nedvesítik, 
körülbelül 10»/o nedvességre, ami meggátolja 
munka közben való morzsolódását és szívósabb, 
nyulékonyabb lesz. Ha a kellő nedvességi fokot 
elérte, első sorban a főeret távolítják el, vagyis 
kikocsányozzák. A kikocsányozott borítéklevele
ket szin, nagyság és finomság szerint osztályoz
zák. Az osztályozott borítékleveleket ezután 'ki
simítják. 

A Sz.-burok készítése hasonlóképen történik, 
de itt a színre, finomságra és a levelek épségére 
már nem kell oly nagy figyelemmel lenni. A bél
anyagot kikoesányozás után vászonkeretekre rak
ják, azután szárítják körülbelül 86 órán át, míg 
2% nedvességet ér el. Ily módon nyert boríték-, 
burok- és bél-félgyártmányokból állítják elő a 
Sz.-t. Némely Sz. gyártásánál a dohányt kilúgoz
zák (denikotizálás), hogy túlságos nikotintartal
mából veszítsen ós élvezhetőbb legyen. 

A Sz .-készítésnél egy munkásnő állítja elő az 
egész Sz.-t. Először elkészíti a bábot, vagyis egy 
darab Sz. előállításához szükséges bélanyagot 
buroklevélbe sodor és a béltartalmat a Sz. alak
jának megfelelően kezével idomítja, hogy az se 
laza, se túltömött ne legyen. Az elkészített bá
bot a Sz.-faj alakjának megfelelő, fából készült 
alakmintába teszi (sajtolja), mely a Sz.-nak a kéz 
által megadott alakját tökéletesíti és a bábot szi
lárdabban összetartja. A sajtó alól kivéve, a mun
kásnő a Sz.-bábokat egyenkint a külső borítékkal 
takarja be. E végből a borítéklevélből egy ferde 
szalagot vág ki és ezzel a Sz.-t nyitott végén 
kezdve a csúcs felé befonja, a végét pedig arab 
mézgaval leragasztja. 

Az elkészített Sz.-okat 100, 50, 25,10 és 5 dara-
bonkint faládácskákba, kartondobozokba v. papi
rosborítékba csomagolják. Azután szellős, száraz 
helyiségben raktározzák el bizonyos ideig, míg a 
kellő szárazságot elérik s azután forgalomba ke
rülnek. A raktáron tartás rendszerint 3—6 havi 
időre terjed. Vannak általános és különleges 
gyártmányok. Áruk a minőség szerint változó. 

A Sz.-ok készítésére tettek gépekkel is kísér
leteket, azonban a feltalált gépek nem igen képe
sek a Sz.-t oly jól elkészíteni, mint a kéz. Nőket 
azért alkalmaznak a Sz.-gyártáshoz, mert a nők
nek finomabb érzékük és tapintatuk van, a munka 
pedig fizikai erőt nem kíván. A Sz. készítési mód
jától különbözik a szivarka. 

Szivaradó alá esnek a Németbirodalom álla
maiban a külföldről behozott szivarok. Az adót 
vám alakjában vetik ki. 

Szivardobozfa, a Közép- és Dél-Amerikában 
termő Ceűrela odoratá-nak a fája, amelyből a 

drága külföldi szivarok dobozait készítik. Könnyű, 
nagy csőedényű, világos piros-barna fa, mely 
hasonlít a mahagónifához. E helyett használja 
néha az asztalos. 

Szivárgás, 1. Átszívárgás. 
Szivárgó -víz, 1. Belvíz. 
Szivarka (cigaretta) készítése nálunk 1868 

óta vett nagyobb lendületet. 1868-ban még csak 
egy gyárban, a fiumeiben készítettek Sz.-t, de 
legnagyobbrészt csak közönségesebb fajokat; a. 
különlegesség nagyobbmérvű gyártása 1871. vetto 
kezdetét. A Sz.-gyártás 1883 óta nagy haladást 
mutat. A Sz.-gyártásra általában török dohányt 
használnak és pedig a különlegességek előállítá
sára nagyobbrészt a Ghiubek és az Aya-Suluk, 
az általános forgalomban lévők készítésére pedig 
különféle török és részben magyar dohányfajokat. 

A Sz.-gyártás géppel vagy kézzel történik. A 
kézi (egyiptomi rendszerű) gyártás abban áll, hogy 
egy munkásnő a már készen kapott hüvelyte 
betölti a megfelelően kevert dohányt. A géprend
szernél van: a) Sz.-készítő és b) Sz.-töltő gép. 
Előbbi a Sz.-t egymagában gyártja, utóbbi pedig 
a hüvelykészítő gép által készítstt hüvelyeket tölti 
meg. A géppel készített gyártmány tömés és sze
lelés tekintetében majdnem oly megbízható, mint 
az egyiptomi rendszerrel gyártott Sz.-k s ezért 
gépekkel most már a finomabb fajú Sz.-fajokat is 
készítik. 

A Sz.-gyártásra felhasználandó dohányt a gyár
tás előtt megnedvesítik, azután levelenkint minő
ség szerint külön válogatják; nedvességi foka 10°/o. 
Vannak általános és különlegességi Sz.-gyártmá-
nyok; az előbbiek olcsóbb, az utóbbiak drágább 
fajták. 

Szivarkaadó, a forgalomba hozott szivarkák 
(cigaretták), valamint a szivarkák előállítására 
készült szivarkadohány, nemkülönben a szivarka-
hüvelyek külön adója. Nálunk az 1921: XIX. t.-c. 
szab ilyen adót a szivarkahüvelyre és a szivarka-
papirra. 

Szivárogtató tűzhely, 1. Kemence. 
Szivárvány, 1. Légköri fénytünemények. Régi 

és tájszólási alakja szovárvány is, a palócoknál 
bábabukra. A magyar néphitben (v. ö. Ipolyi, 
Magyar mith. 275) az a nézet járja a Sz.-ról, hogy 
a folyókból s tengerekből szívja magába a vizet. 
Hívja helyenkint a nép még kegyeletnek is, e sza
vunknak azonban semmi köze sincs a «pietas» 
jelentőségű s újabb keletű «kegyelet)) szóhoz. — 
Sz. a heraldikában, 1. Egi testek. 

Szivárvány-achát, 1. Achát. 
Szivárványhal (CorM julis L., állat), a Cson

toshalak (Teleostei) rendjébe, az Ajakoshalak 
(Labridae) családjába tartozó halfaj. Hátát ós 
oldalait oly sok szín díszíti s ezek a szinek a 
rájuk eső fény szerint oly nagyon különbözők, 
hogy joggal nevezik Sz.-nak. Vállán fekete, a 
kopoltyúfedője végén kék és a hátúszója elülső 
részén ibolyaszínű foltok vannak s a test felső 
részét zöldeskék, oldalsó részeit széles narancs
színű szalag és ibolyaszínű sávok élénkítik. 
Hossza 18—20 cm. A Földközi-tengerben és az 
Atlanti-óceánban gyakori. Szépsége miatt népie
sen «úrfi»-nak is nevezik. 

Szivárványhártya, 1. Szem. 
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Szivárványhártyagyuladás legtöbbször belső 
betegségek (syphilis, rkeuiiiatizinus, tuberculosis 
stb.) következtében támad, de létrejöhet szeinsérü-
lés és fertőzés folytán is. A baj a szem inegvörö-
södésével, fénykerüléssel, könnyezéssel, gyakran 
heves fájdalmakkal jár. A gyuladt szivárvány
hártya duzzadt, színe megváltozott, a pupilla szűk, 
a szemcsarnok vize zavaros. A Sz. veszedelmes 
volta abban rejlik, hogy a gyuladástól termelt 
izzadmány elzárhatja a pupillát (occlusio pupilláé), 
egyes pontokon oda ragaszthatja a szivárvány
hártya szélét a lencséhez (synechia posterior). 
Ha az ilyen odanövés a pupilla egész kerületére 
kiterjed (seclusio pupilláé), a szembeli nedvek ke
ringése megakad és másodlagos glaucoma kelet
kezhetik, mindezen bajok a látást rontják. A Sz.-
hoz a sugártest gyuladása is csatlakozhatik (iri-
docyclitis). A fájdalmak ilyenkor különösen he-
vesek|a látóképesség az üvegtestbe került izzad
mány miatt rossz. A szem feszülése emelkedhetik. 
A Sz. megfelelő gyógyítás mellett a legtöbb eset
ben különösebb káros következések nélkül meggyó
gyul, de kiújulásokra hajlamos marad. Genyesztő 
baktériumokkal való fertőzés okozta Sz. többnyire 

' a szem elsorvadásával végződik. A Sz. gyógyítá
sához elsősorban az előidéző betegség megfelelő 
gyógykezelése szükséges. A helybeli gyógyítás 
pupiiíatágító szerek becsöppentéséből áll, amelyek
kel káros összenövések keletkezését igyekszik az 
orvos megakadályozni. 

Szivárvány hártyahasadék vagy iriszhasadék 
(coloboma iridis) a szivárványhártya alsó, ille
tőleg alsó-belső segmentumában lévő hasadék, 
amikor is a szivárványhártya körtealakú. Arány
lag gyakori fejlődési rendellenesség, mely az eb-
rényi szemhasadék részleges nyitvamaradásában 
leli magyarázatát. A látást nem zavarja; gyak
ran az erhártya hasonló hasadékával párosul. 

Szivárvány-nyomat a. m. irisz-nyomat (1. o.). 
Szivárványos kvarc, 1. Hegyi kristály. 
Szivárványos ökle (llhodeus amarus Bloch, 

állat), 1. Ökle. Népies nevei: keserühal, keserű-
ponty, Japistyán, petikehal, sároglya, Szent Pé
ter hala. 

Szivárványtálacskák (lat. scutellae iridis, 
*, ném. Regenbogenschüsselclien), kis vastag tá-

nyeralaku arany keltapénzek. A név a népmondá-
ból származik, mely szerint a szivárvány öléből 

/— hullottak le; mert többnyire záporesők után part
szakadásokban lelték. A néphit gyógyítóerőt is 
Num. Közi. XIV. 21., Forrer, 7. 1.). Rokonságban 
vannak az ú. n. kagylótipusú barbár aranyakkal, 
tulajdonított nekik (v. ö. Dr. G. Schöttle ism. 
(Bővebben R. Forrer, Keltische Numismatik der 
Rhein- und Donaulande, Strassburg, ,1908; Gohl 
Ödön, A nádasdi éremlelet, Arch. Éresítő 1902. 
322—331.1.) 

Szívás (orosz Gniloje more) a. m. «rothadt 
tengere, az Azovi-tenger lagunája, amelyet az 
Arabat (1. o.) nevű lidó választ el a nyilt víztől, 
B ezzel csak a Genicsevszki-szoros köti össze. 
Területe 2454 km3, amiből 34 km2 a szigetekre 
jut. A Sz. Ny.-i oldalán van a Perekop földszo
ros (1. o.) nevű lidó, amely a Fekete-tengertől vá
lasztja el, ez csatolja Krimet, mint félszigetet a 
parthoz. A Sz. zárt lévén, vize igen sós, tele van 

homokpadokkal és zátonyokkal, hajózásra telje
sen alkalmatlan. Vizéből, különösen a Kurszk-
Szebasztopol vasút mentén, sok sót főznek. A Sz. 
folyó ömlik a Sz.-ba. 

Szivasz (Szjevaszt), az ugyanily nevű török 
vilajet (62,000 km3 ter., 1.057,700 lak.) székhelye 
Kis-Ázsiában, a felső Kizil-Irmak mellett, 1250 m. 
magas, egészséges klímájú, gabonát bőven termő 
fensíkon, 65,000 lak., pamutszövéssel és festőkkel, 
nagy bazárokkal és élénk tranzitó-kereskedéssel. 

Szivattyú (1. a két képmellékletet) folyékony 
és gázalakú testek szállítására vagy emelésére 
szolgál. Már évezredekkel ezelőtt készültek oly 
berendezések, melyeknek feladata házi vagy gaz
dasági célra való víz szolgáltatása volt. Ezek a 
merítő müvek, melyekhez hasonlókat bolgár ker
tészek stb. használatában ma is látunk. Ilyenek a 
merítővödör, fölfüggesztett hányólapát, merítő-
kerék, láncos kerék, vízi csavar, láncos Sz., hányó-
és Sz.-kerék. Az 1. ábra a Bastier-féle láncos Sz.-t 
mutatja, melynél a felső lánckerék segélyével oly 
végnólküli láncot hajtunk, amelyen egyenlő tá
volságban elhelyezett dugattyúk egy csőben bőr-
tömítéssel tömören zárva fölfelé haladnak s a 
merített vizet a felső edénybe öntik. Főképp se
kélyebb kutakhoz alkalmas. 

A dugattyús Sz. egy hengerben ide-oda járó s 
tömören záró dugattyúval van ellátva. A vízeme
lés többnyire szívás ós nyomás által történik. 
Szívás alatt a henger légritka terébe a külső lég
köri nyomás nyomja be a vizet s minthogy a lég
köri nyomás zárt csőben lévő 10-33 m. magas 
vízoszloppal képes egyensúlyt tartani, így elmé
letileg ez lehetne a szlvómagasság is, a valóság
ban ez azonban 9 m.-nél magasabb nem igen lehet 
a különböző ellenállások, vízben levő gőz s levegő 
miatt s mert a tömi tétlenség következtében teljesen 
légritka teret sohasem tudunk előállítani. A Sz.-k 
lehetnek egyszeres — differenciális — kettős-
működésüek; kézi-, szíjj-, elektromotor-, gázmo
tor- s gőzgóphajtásuak. 

A kézihajtásuak közé sorolhatjuk a kút-Sz.-
kat (2. ábra), mely egy kéziemeltyü segélyével 
lesz hajtva. Bőrtömésű dugattyúja lefelé menet 
nyitott szeleppel belemerül a vízbe és fölfelé me
net egyrészt szívja az alsó csapó szelepen át a 
vizet, másrészt a fölötte levőt emeli, tehát szívása 
és emelése is ugyanarra a löketre jut. 

A 3. ábra egy egyszeres működésű Sz.-t mutat. 
Nem tárcsás, hanem köldökdugattyúja (plunger) 
van, mely egy zárt hengeres test s egy tömsze-
lencóben jár. Fölmenetekor az alsó szívószelepen 
át a szívócsőből a szabaddá tett térbe áramlik a 
víz, lemenetekor pedig a szívószelep zárul s a 
vizet a nyomószelepen át a nyomó csővezetékbe 
szorítja. A tárcsás szelepek a fölöttük lévő egyetlen 
csavarral s hevederrel megerősített fedél levétele 
után hozzáférhetők s kivehetők. 

Egy elektromos hajtású Riedler-fóle express 
Sz.-t mutat a 4. ábra, melynek tengelye 250—300 
fordulatot tehet percenként. Ezen Sz. egyszer 
szívó, kétszer nyomó differenciális működésű 
Sz., vagyis plungera jobbra menet szívaz«S» 
térből s ugyanekkor a szívó lógüstbe beépített 
összekötő csövön át a hátsó kisebb plungerfelü-
letnek megfelelő vizet a «Ds nyomótérbe nyomja; 
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balra menet ezen nyomott vizet a kisebb plunger-
felület újra visszaszívja, de ugyanekkor átnyomja 
a «D» nyomótórbe az előbbi löketen beszítt összes 
vízmennyiséget. Ha a plunger kisebbik szabad 
felülete a nagyobb keresztmetszetének épp fele, 
akkor a Sz. minden löketen ugyanannyit nyom. 
A plungerra a Sz.-térben egy oly rugós és gummi-
betétes ütköző van erősítve, mely a jobb szivó-
löket végén a gyűrüalakú szívószelepet az ülésre 
nyomja s ezáltal a gyors járás következtében 
előállható vizvisszaáramlást a szivótórbe meg
akadályozza. 

Az 5. ábra egy Jcettősműködésű plungeros Sz.-t 
mutat, amilyet városi vízvezetéki telepeken úgy 
gázgép-, mint gőzgéphajtással is alkalmaznak. 
Minden löketére egy szívás és egy nyomás esik. 
A különbség az, hogy itt a nagyobb vízmennyiség 
miatt a szelepek leginkább többgyűrűs szelepek s 
hogy az egyenletes vízszállítás kedvéért itt sok
kal nagyobb szívó s nyomó légüstök szerepelnek. 
Ilyen nagyobb Sz.-knál mindig van oly berende
zés, melynek segélyével gondoskodva van a lég-
üstök levegőmennyiségének ós nyomásának ellen
őrzéséről s azok fönntartásáról. Ilyen készülékek 
a vízállasmutató üveg, manométer s vákuum
méter. A nyomó légüst levegője a vízbe szorulva 
megfogy, ennek pótlására szolgálhat a Sz.-testre 
felerősített szippantószelep, melynek emelkedése 
s így a beszippantott levegő mennyisége sza
bályozható. A szívó légüstben pedig azzal gon
doskodhatunk a légritka tér fönntartásáról, hogy 
a szívószelepek alatti szívócsövekre a vízszínma
gasságában apró kis furatokat készítünk, melyen 
át, ha a vízszín apad, a fölösleges levegő mindig 
ki lesz szippantva. 

Gőz-Sz. alatt a gőzgéphengerrel összeépített 
Sz.-t értünk. Van lendítőkerekes s lendítőkerék 
nélküli gőzszivattyú. A 6. ábra egy oly lendítő
kerekes gőzszivattyút mutat, melynek forgattyú-
tengelye a gőz- és szivattyúhenger között van 
elhelyezve. Ezek dugattyúinak rúdjait egy oly 
száraival két oldalt hajlított szívalakú elem kap
csolja össze, melynek nyílásában a forgattyúkar 
s hajtórúdfej szabadon elforoghat. A Sz. egyéb
ként álló s kettős működésű, búvónyílásokon át 
könnyen hozzáférhető szelepekkel. 

A lendítőkerék nélküli gőzszivattyúk közül igen 
nevezetes a Worthington gőz-Sz., mely olyan 
két egymás mellé helyezett, teljesen egyforma 
Sz.-ból áll, melyeknek dugattyúrúdja kölcsönösen 
a másik gőzhenger vezérlőszerkezetét mozgatja. 
Ezen Sz.-t főképp mint gőzkazánok tápszivattyú
ját alkalmazzák különböző nagyságban s kivitel
ben. Szerkezetét a 7. ábra mutatja. A gőzhenger 
mindkét végén van két csatorna, melyek közül a 
külsők a gőz bevezetésére, a belsők pedig a gőz 
kivezetésére szolgálnak. A kagylós-tolattyú épp 
úgy szabályozza itt is a csatornákon át a gőz be-
s kiömlését, mint egy rendes gőzgépnél; a különb
ség itt csak abban van, hogy a Mömlesztő csator
nákat maga a dugattyú zárja el s a löket további 
részén a hengerben maradt gőzt összenyomja, úgy 
hogy annak ellennyomása a dugattyút a holtpont
ban megállítja, megakadályozván annak, a födél
hez való ütődését. Ezalatt a másik dugattyú átha
ladva löketének közepén, megnyitja emennek gőz

beömlesztő csatornáját s így a dugattyú friss gőz
zel megkezdheti a másik lökést. Ilyen kettős gőz
szivattyúknál az egyenletes vízszállítás miatt a 
légüst teljesen nélkülözhető. 

A szárnyszivattyúk házi célra igen alkalma
sak, mivel lengő dugattyújuk tengelyére erősített 
kézi emeltyű segélyével igen könnyen hozhatók 
mozgásba. Egy ilyen kettős működésű szárny
szivattyú szerkezetót mutatja a 8. ábra. Az alsó 
a szívó-, a felső a nyomócső. Az emeltyűnek a 
feltüntetett jobbra kilengésekor a bal szívó- s a 
jobb nyomószelep nyílik s a másik kettő zárt. 
A csapószelepek fémből készülnek s a lengő du
gattyún lévők úgy merülnek bele a vízbe, mint 
azt a kútszivattyúknál láttuk. 

A forgó dugattyús Sz.-k azáltal végzik a szi
vattyúzást, hogy a dugattyú a szívótérben a ház 
térfogatát folyton növeli, a nyomótérben pedig 
csökkenti, miáltal egy folytonos szívás és nyo
más áll elő. Sem szelepekre, sem pedig légüstökre 
szükség nincs, ami a szerkezetet lényegesen egy
szerűsíti. Megkülönböztetünk egy- és kéttengelyű 
forgódugattyús Sz.-kat. A 9. ábrán feltüntetett 
Root-féle Sz. két tengellyel bír, mindegyiken egy 
kétfogú fogaskerékkel (forgó dugattyú), melyek 
pontosan egymásba kapcsolva végzik fenti törvé
nyek szerint az alsó csövön át a szívást, a felsőn 
a nyomást. Forgós értelmük a nyilak által van 
feltüntetve. E Sz.-knak még ezen kívül is igen 
sok fajtája van elterjedve. 

A centrifugál Sz. működése azon alapszik, 
hogy a házban lévő lapátos kerék gyors forgása 
következtében a lapátok közül a vizet a röpítő 
erő kihajítja (10. ábra), oly sebességet és nyo
mást adván néki, hogy a nyomó cső ellen
állása legyőzessék; szívás pedig azáltal áll elő, 
hogy a kidobott víz helyén támadt légritka térbe 
a külső levegő nyomása a vizet felnyomja. Épp 
ezen működési elven alapszik az, hogy e Sz.-val 
csak akkor tudunk megindulni, ha előbb vízzel 
megtöltjük, mert a levegőnek kidobására a lapá
tok közül már nem volna képes. Minthogy a járó 
kerék egész kerületén folytonos vizkiömlés van, 
így az azt körülvevő ház úgy van alakítva, hogy 
«A»-tól «B»-n keresztül «C»-ig arányosan bővülve, 
benne az egyenletes vízsebesség fönntartassék. 
Mennél nagyobb a nyomó magasság, annál gyor
sabban kell a járókereket forgatni s annál na
gyobb lesz a kidobott víz sebessége is. Ezzel azon
ban a házban vízörvénylés állhat elő, mit azáltal 
tudunk kikerülni, hogy 20 m. szállítási magassá
gon felül a járókereket vezető lapátokkal vesszük 
körül, melyek a vizet helyes irányba terelve, nagy 
sebességét bővülő közeikkel nyomássá alakítva át, 
az örvénylést megszüntetik. így nyerjük az előbbi 
kisnyomásúval szemben a középnyomású centri
fugál Sz.-t (11. ábra), melynek a járókerekét 
körülvevő vezető lapátsorozat a vezető kereket 
képezi. Ha a járókerék fordulatszámát nem akar
juk több ezerre is növelni percenként vagy a ke
rékátmérőt igen megnövelni, akkor kb. 40 m. 
szállító magasságon íelül több kereket csatolha
tunk egymásután. így mindegyik kerék az utána 
következőnek szívó terébe nyomja a vizet s nyer
jük a többfokozatú centrifugál Sz.-t, melynek 
mindegyik kerekére a szállítási magasság annyiad 
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része jut, ahány fokozat van. Egy ilyen hatfoko
zatú, nagy nyomású centrifugál Sz. szerkezetét 
mutatja a 12. ábra. Az alsó bal a szívó- s a felső 
jobboldali a nyomó-cső. Az első járókerék előtti 
szívótér fölé van erősítve az indításhoz szükséges 
csappal lezárható töltő tölcsér. A levegőnek a Sz.-
házból vízzel való kiszorítása végett az öt első 
kamara fölött kis csap van és csak ha már mind
egyiken víz ömlik ki, indíthatjuk meg a Sz.-t. 
Télen a kamarák alsó részéhez csatlakozó csöve
ken át le is kell a vizet a házból ereszteni. A ten
gely, melyre a járókerekek föl vannak ékelve, 
jobboldali végén egy gyűrűskenésü csapágyban, 
baloldali végén pedig egy fésűs csapágyban jár, 
mely utóbbi a tengelyirányú nyomás fölvételére 
szolgál. A gyűrűs csapágy kettős igénybevétele 
miatt cirkulációs olajozással bír s egy oly vízhűtő 
köpennyel van körülvéve, mely az első nyomó 
kamarából kapja a vizet s elfolyó vize pedig rész
ben a szívó oldal tömószelencéjének levegő ellen 
vafc tömítésére szolgál és részben a szabadba 
folyik. 

A Sz.-ház rendesen öntött vas, a járó- s vezető
kerék öntött vas, öntött acél vagy bronz. A szívó 
cső alján mindig kell egy lábszelep a vízoszlop 
visszazuhanásának meggátlása s így az indulás 
lehetővé tétele végett. 

A centrifugál Sz.-knak ma már rendkívül szé
les alkalmazási köre van. Bár hatásfokuk kevés
sel kisebb, mint a dugattyús Sz.-ké, azért elektro
motor- vagy gőzturbinahajtásnál ez sem számít, 
mert ez esetben a dugattyús Sz.-knál szükséges 
nagy fogaskerék áttétel a hatásfokot amúgy is 
nagyon lerontaná. Ezenkívül rendkívül kis helyen 
elfér, igen könnyen szállítható, gyorsan fölszerel
hető, bányaaknákba s kutakba stb. egy keretre 
szerelve elektromotorral együtt gyorsan lebo-
csájtható s azonnal üzembe hozható. Elektro
motorral kapcsolva a távolból is megindítható. 
Ha a esővezeték elzárul, ez nem repeszti meg, 
hanem a járókerék szállítás nélkül tovább forog. 
Ezenkívül megfelelő szerkezetben a centrifugál 
Sz. iszapos, sűrű folyadékok, pl. városi szenny
vizek emelésére is sokkal alkalmasabb, mert a 
szelep híjával lehet. 

A göznyomású Sz. olyan, amelynél a gőznyo
más közvetlenül hat a víz felületére. A legtöbb
ször előáll ezeknél még szívás is úgy, hogy a gőz 
lecsapódva a helyén keletkezett légritka térbe a 
külső levegő nyomása nyomja be a vizet. Ilyen 
szerkezet a gőz pulsometer (13. ábra), melyet 
egy középső fal választ egymással szimmetrikus 
«A» és «A'» térre, melyeknek felső nyílása közül 
az egyikre nehezedik az «i» golyós szelep. Az «P» 
csövön beáramló gőz ugyanakkor a másik térből 
a vizet kiszorítja «c» nyomó szelepen át a «H» 
nyomó vezetékbe egész addig, míg a víz szine a 
nyomó kamra szélét el nem érte, akkor a vissza
törő víz a gőzzel keveredve azt sűríti s az így 
előállott légritka tér felső nyílására a másik 
kamra nagyobb nyomása az «i» golyót rábil
lentve, ezen kamrában megkezdődik «a» szívó és 
«b» lábszelepen át a szívás s a másik kamrában 
pedig ugyanakkor nyomás lesz. A pulsometer te
hát úgy működik, mint egy kettős működésű szi
vattyú s szelepei mind kerek gummi-csapószele-

pek. A szívás egyenletessé tételére szolgál a «D» 
szívó légüst. Igen sok helyen alkalmazzák, pl. 
aknákban, hajón, vegyészeti gyárakban, vasúti 
állomásokon lokomotív megtöltésére stb. 

A hidraulikus kos (14. ábra) az alsó tartány-
ból lefolyó víz lökő hatását használja fel arra, 
hogy másik részét a keletkezett nyomás segé
lyével a magasabban fekvő tartányba vezesse. 
Ha ugyanis az alsó csőben folyó víz az alsó sze
lepen kiömlik, de azt hirtelen bezárja, akkor a 
víz eleven ereje oly nyomássá alakul át, mely a 
nyomó légüstben elhelyezett nyomó szelepeket 
belöki s a vizet a nyomó csővezetéken fölhajtja. 
Ha már a víz a nyomó csőben le-leszáll, akkor a 
nyomó szelepeket magától visszalöki az ülésre, 
közben újra kinyílik saját súlya következtében 
az alsó szelep s így ez azon át kifolyni kezdő víz 
az alsó csővezetékben az itt vázolt működéshez 
szükséges eleven erőt újból fölveheti. 

A gőzsugár Sz. működése azon alapszik, hogy 
egy kúpos csövön kiömlő gőz ezen csövet körül
vevő vizet mozgásba hozza. Megkülönböztetünk 
csak nyomó és szívó-nyomó gőzsugárszivattyú
kat, melyek ejektor, elevátor és injektor név alatt 
vannak forgalomban. Az elevátor vagy ejektor 
csak emelésre, illetve tovaszállltásra szolgál s 
alkalmazásra találhat mindenféle ipari üzemek 
kútjainál, központi fűtőberendezéseknél, mint 
iszapelevátor stb. Az injektor az előbbiektől fő
képp abban különbözik, hogy egy túlfolyó csővel 
van ellátva. Kazántáplálásra szolgál a Schaffer & 
Budenberg-féle injektor (15. ábra), melynek gőz
vezető csövét «C» csap, «B» gőzkúpját «A» tű-
szelep s a nyomó csővezetékét «D» visszacsapó 
szelep zárja el. Ha a «C» csapot megnyitjuk, 
akkor a tűszelep végén lévő kis furaton át 
annyi gőz ömlik be, mely az injektor belsejé
ben lecsapódva s légüres teret létesítve föl
kapja «P» csövön a vizet. Ha ez a víz már túl
folyt «G» csövön, akkor a tüszelepet először ke
véssé, majd teljesen megnyitva, a gyorsan be
áramló gőz oly eleven erőt kölcsönöz a víznek, 
hogy a visszacsapó szelepet föltaszítva berohan 
a kazánba. Ezzel nagyon meleg vizet nem tudunk 
szállítani, mert a fölkapott víz nem képes a gőzt 
kondenzálni s elég légüres teret előállítani. Ez is 
lehetséges a Körting-féle kettős injektorral (16. 
ábra), melynek «A» emeltyűjét kilengetve elő
ször «f» szelep nyílik, melyen kevés gőz jőve be, 
mint előbb fölkapja a vizet, de itt ezt «D» csapon 
át a szabadba viszi, majd elzárúl «h» nyilas, 
erre a második kúpon is áthajtva a vizet, ki
viszi «i» nyíláson és «D» csapon. Majd megnyílik 
«g» szelep is, amelyen bejövő gőz még nagyobb 
sebességgel hajtja a vizet a szabadba és mire 
mindkét szelep teljesen megnyílt és a «D» csap 
teljesen elzárult, a legsebesebben haladó víz be
löki a «H» visszacsapó szelepet és berohan a 
nyomó csőbe. 

Ezen injektoroknál előfordulhat, hogy ha le
vegő kerül a szívó csőbe vagy elmarad a víz, 
akkor a leírt módon újból meg kell indítani. Ez a 
hiba el van kerülve a restarting injektor-i&l, 
mely magától újból indul. Ilyen a Körting-féle 
biztonsági injektor (17. ábra), melynél a gőz 
megtorlódása azáltal van elkerülve, hogy kilök-
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heti «d» csapószelepet s a tülíolyó csövön ki
ömölhet egész addig, míg ismét elő nem áll lég
ritka tér, mely újból fölkapja a vizet. 

A Sz.-knak még ezeken kívül is igen sok faj
tája van használatban, mely itt bővebben tárgyal
ható nem volt, mint pl. a légnyomásos Sz.-k, víz
sugár ejektorok, sőt újabban igen jól működik 
egy a négyütemű gázmotorok működési elve sze
rint dolgozó oly gáz-Sz. is, melynél a gáz közvet
len érintkezésbe jön a vízzel. 

A Sz.-k egyik speciális alkalmazása az, mi
dőn tűzoltás céljaira használtatnak. A tüzfecs-
kendők a többi Sz.-alaktól némileg szerkezetben, 
de főleg anyagban és alakban térnek el, amennyi
ben maga a Sz.-test ércből, a soha sem hiányzó 
nyomó- és szívólégüst pedig vörösrézből készül, 
könnyen hozzáférhetők, dugattyúi fémtömítéssel 
bírnak, mert a bőr hosszú szünet alatt összeszárad s 
így azonnal nem üzemképes, szívó- és nyomócsövei 
pedig használatba vételkor külön álló tömlődara
bokból állíttatnak össze. A legtöbb tűzfecskendő 
kétdugattyús, egyszerűen működő szívó-nyomó 
Sz., ámbár készül egyhengerű, kettós működésű, 
sőt körforgó is, kivált a motorikus fecskendők 
sorában. A 2 vagy 4 kerekű kocsira alkalmazott 
tűzfecskendő lehet flx vagy lebillenthető. Vannak 
továbbá kisebb targonca- és puttonyfecskendők 
kisebb tüzek oltására. Gyárakban és színházak
ban, nagy raktárakban tűzvédelmi szempontból 
nagyobb méretű stabil gőzszivattyúkat helyeznek 
el valamely tűzbiztos helyen, amely Sz. azután a 
gyár területén elágazó földalatti, illetve a maga
sabb épületekben azok tetőzetéig felfutó vasnyomó
csővezetéket táplál, amely csővezetéken az udva
ron és minden egyes gyárhelyiségben, emeleten 
tömlőkkel felszerelt kifolyó nyílások, tűzcsapok 
stb. alkalmaztatnak, úgy hogy minden ponton erős 
sugarat lehessen a tűz ellenében működésbe hozni. 
Ily gőz-Sz.-k 3—70 m» vizet szállítanak óránként 
és 6—30 sugarat adnak, míg a kisebb kézi fecs
kendők percenként 160—450 litert és 1—2 suga
rat, a mozgó gőzfecskendők 500—2000 liter vizet 
és 2—8 sugarat adnak percenként. A tűzfecsken-
dők működési hatásfoka 90%; szívóképességük 
ti m. L. még Gázfecskendő. 

Szivattyús gőzös, állami tengerészeti hivata
lok v. magánvállalkozók tulajdonát képező gőzö
sök, melyek tűzesetet szenvedő, v. léket kapott 
hajók megmentésére szolgálnak. A Sz.-ök igen 
erős teljesítő képességű, gőz- v. motorerőre be
rendezett szivattyúkkal vannak ellátva, amelyek 
egy perc alatt több száz tonna vizet szolgáltatnak 
tűzoltási célokra, avagy sülyedő hajókból ily 
mennyiségű vizet kiszivattyúzni képesek. E gő
zösök berendezéséhez a szivattyúkon kívül más 
mentőeszközök, mint p. o. búvárkészülékek, kü
lön tömlők, kötelek stb. is tartoznak. 

Szívbaj ok. Megkülönböztetjük a következő cso
portokat : 1. billentyübajok (szívbillentyű-beteg
ségek) ; 2. a szívizom betegségei; 3. a szív fejlő
dési rendellenességei; 4. a szív ideges betegségei; 
5. egyéb szívbajok (daganatok, sérülések) stb. 

A billentyübajok a szív belhártyája betegsé
geinek következményei. A szívbelhártyaqyula-
(tás (endocarditis) sokféle fertőzésnek lehet követ
kezménye. Leggyakrabban társul sokizületi csúz-

hoz, de nem ritkán gonorrhoea, scarlatina, tonsilli-
tisek stb. nyomán támad. Az arterioszklerózisnak 
a szívszájadékaira és billentyűire terjedése is 
súlyos elváltozásokat okozhat. Az elroncsolt, 
megrövidült, vagy merevvé vált billentyű nem 
zár, vagyis elégtelen (insufficientia), úgy hogy 
a szív megfelelő részének összehúzódásakor 
rendellenes véráramlás támad. A billentyűk me
revsége, összenövése a megnyílást is akadályoz
hatja, s ilyenkor a szájadék szűkületéről (stenosis 
ostii) szólunk. Ügy a billentyűelégtelenség, mint 
a szájadékszükület a vérben rendellenes örvé
nyek keletkezésére vezet, s ezeket mint zörejeket 
hallja a vizsgálódó fül. A diagnosztika szempont
jából fontos megállapítani, hogy a zörej, mely 
billentyűn, mely szájadékon támadt, amit a zörej 
helyéből, időpontjából (systolés. diastolés zörej) 
és a zörej minőségéből stb. álllapítanak meg. 

A vérkeringés ilyen zavarát a szív korrigálja, 
mert az a részlet, mely rendellenes vérmennyi
séget kénytelen befogadni, kitágul (dilatatio) s a 
nagyobb vérmennyiségnek kilökésére, s a szűkü
let folytán támadt akadályok legyőzésére meg
izmosodik, fala megvastagodik (Ju/pertrophia). 
Mikor a szív ily változásai egyensúlyban tartiák 
a betegségből származó zavart, a szívbajt kom-
penzált-nuk mondjuk; ezzel szemben, ha a vér
keringés annyira vesztett élénkségéből, hogy ezt 
az egész szervezet megérzi, inkompenzált a 
szívbaj. 

Az inkompenzáltságnak, vagy dekompenzált-
ságnak fontos tünetei: pangás a gyüjtőerekben, 
cyanosis, a máj és a lép megduzzadása, rövid-
lélegzetűség (cardialis dyspnoe), vizenyő a láb
szárakon (anasarka), a hasüregben (ascites), eset
leg más savós üregekben is (pl. hydrothorax); 
albuminuria stb. 

A leggyakoribb a kéthegyü billentyű elégtelen
sége és a bal gyűjtőeres szájadék szűkülete ; az 
arterioszklerózis gyakran az aorta billentyűit 
teszi elégtelenné. 

A szívizom gyuladásos megbetegedései (myo-
karditis) mint heveny betegségek fertőző bajok
hoz csatlakozhatnak (difteria, scarlatina stb.), 
mint idősült bajok gyakran kimutatható ok nélkül 
fejlődnek ki lassan, évek folyamán. A szívizom 
gyakran betegszik meg azáltal, hogy a szív saját 
erében, a koszorús ütőérben támadnak arterio-
szklerózisos elváltozások, s így a szívizom táplált-
sága romlik (szívizomsorvadás). A szívizom elég
telensége a szív tágulásához és az dekompenzáció 
tüneteihez vezet. Fontos klinikai tünetekhez és 
súlyos betegségekhez vezethet a szívizom inger
vezető rendszerének megbetegedése. V. ö. Adams-
Stakes-féle betegség; arhytmia. 

Sokszor ismétlődő túlerőltetés, mit gyakran 
a testsúly és szíverő közti aránytalanság is elő
segít, a lélegzőszervek idült bajai (emphysema 
stb.), a szívburok összenövései idővel megbetegítik 
a szívizmot. Igen kövér embereken a szív körül is 
több a zsír, de a szívelzsirosodás (szivelhájaso-
dás) nem szokott bajt okozni. Kövér emberek 
szive elégtelenségének más oka szokott lenni. 

A szív fejlődési rendellenességei aránylag 
ritkák. Előfordul, hogy a tüdőver'őér szájadéka 
szűkebb a kelleténél; hogy a két szívkamra közötti 
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embrionális nyilas (foranien ovale), vagy hogy 
-az aorta és a tüdőverőér közötti embrionális össze
köttetés (duotus Botalli) nyitva marad. 

A szív ideges betegségének lényegét kevéssé 
ismerjük. Gyakori jelenség, hogy ideges emberen 
sa érzelmek hatása alatt, de gyakran külön ok 
nélkül is a szívműködés szaporává válik, de a szív
összehúzódások rendesek. Előfordul, hogy ideges 
hatásra a sziv egyes részeinek soronkívüli össze
húzódásai támadnak (extrasystole), melyek néha 
heves szivdobogásos rohammá sorozódnak (par-
oxysmusos tachycordia). Ideges befolyással a 
szívműködés gyérebbé is válhat. 

A szív egyéb betegségei — daganatok a szív
ben — igen ritkák. 

A szívbetegségek gyógyításában a legnagyobb 
jelentőségű az életmód szabályozása, megvédve a 
szivet minden megerőltetéstől, ill. megfelelő ese
tekben a kellő edzésről gondoskodva; a szívre 
^ az erekre ható, valamint a vizelethajtó orvos-
.sagok stb. 

Szívbeidegzés, 1. Szív. 
Szívbelhártyagyuladás, 1. Endokarditisz. 
Szívbónulás, 1. Szívszélhűdés. 
Szívbetegségek, 1. Szívbajok. 
Szívbillentyű, 1. Szív. 
Szívbillentyű-betegségek, 1. Szívbajok. 
Szívburok, 1. Szív. 
Szívburokcsapolás, a szívburokban meggyűlt 

Izzadmány orvosi eltávolítása beszúrt csöves tűvel. 
Szívburokgyuladás (pericarditis). A szív

burok gyuladása, mely leggyakrabban a gyuladá-
sos folyamatnak a szomszéd szervekről ráterje-
•dése folytán támad. Súlyos, lázas betegség, mely
nek folyamán a szivburok üregében gyakran sa
vós, néha véres v. gennyes folyadék gyűlik meg, 
melynek nagyobb mennyisége a szívmozgások
nak komoly akadálya lehet. A Sz. a szívburok 
lemezeinek összenövésére vezethet. Gyógyítás: 
igen szigorú nyugalom, a betegség okának keze
lése, jeges borogatás, csapolás ; tüneti kezelés. 

Állatokban a Sz. egészben hasonló okokból fej
lődik, szarvasmarhákban azonban ezenkívül még 
egy sajátos alakja fordul elő, melyet a recés gyo
morból a rekeszizmon át a szívburokba fúródott 
idegen testek, főleg tűk, szögek, Bodronydarabok 
idéznek elő. A betegség főleg tehenészetekben, 
hol nők gondozzák az állatokat, gyakori, mert itt 
a tehenek leginkább szedhetnek fel a takarmány
nyal tűket. A betegség lassankint fejlődik, kezdet
ben csak valamivel izgatottabb szívverés, járás 
közben nehezített lélegzés, később még a szív-
tájék és a lebeny vizenyőssége is jelzi a pon
tosabb vizsgálattal megállapítható jellemzőbb tü
neteken kivül. A beteget legcélszerűbb mielőbb a 
vágóhídon értékesíteni, mert az orvoslás egyedüli 
módja, az idegen testnek eltávolítása operálás 
útján, kevés reménnyel kecsegtet. 

Szívburokvízkór, 1. Vizibetegség. 
Szivcsontok a szarvasmarha és más kérődzők 

szívében a főér (aorta) eredeténél levő félhold
alakú billentyűk tövében fordulnak elő és a bil
lentyűk alapját alkotó rostos gyűrű elcsontosodá-
sából keletkeznek; ugyanezen a helyen más állat
fajok szívében porcogó található, mely idős álla
tokban szintén elcsontosodhat. I 

Szivcsúcslökés. A mellkason látható és észlel
hető rázkódás, melyet a szívgyomor összehúzó
dásakor a mellkashoz ütődő szívcsúcs okoz. Helye, 
ereje és kiterjedtsége pontos diagnosztikai jel. 
Pontosabb vizsgálata a kardiograph nevű regisz
tráló készülékkel történik. 

Szívdobogás, az érezhetővé vált szívműködés. 
Élettani viszonyok közt előfordul lelki izgalmak 
s megerőltető testi munka nyomán. Beteges Sz. 
különösen az ideges szívbajokat kiséri. L. Szív-

Szívelhájasodás v. szívelzsirosodás, 1. Szív
bajok. 

Szíverősítőíű, 1. Leonurus. 
Szíverősítő szerek, 1. Cardiaca. 
Szívességi váltó, amelyet valaki részére nem 

azért állítanak ki, mintha a váltó aláírója pl. a 
kibocsátó a rendelvónyesnek csakugyan tartoznék, 
hanem azért, hogy ez a váltót a pénzintézetnél 
leszámítolhassa, az aláíró pedig váltókezessé válik 
a leszámítoló pénzintézettel, v. általában azzal 
szemben, akire a váltót forgatják. A kölcsönfel
vételnél szereplő váltók többnyire ilyen Sz.-k. Az, 
aki a váltót szívességből írja alá, a váltótörvény 
értelmében felelős a váltóösszeg kiűzetéséért min
den harmadik váltóbirtokossal szemben; de ha az 
kisórlenó meg ellenében a váltó értékesítését, aki 
részére a váltót szívességből írta alá, védekezhe-
tik a Sz. kifogásával. 

Szivessy Tibor, építész, szül. Szegeden 1884 
szept. 29. Miután műegyetemi tanulmányait Bu
dapesten és Berlinben befejezte, 1909. Jansky Béla 
építésszel társult s a világháborúig az Alföld na
gyobb városaiban több középületet tervezett. Kecs
keméten a Kaszinó, a Gazdasági Egyesület, a r. k. 
egyház palotája, azután a Művésztelep házai (1911;, 
Debreczenben a Délmagy. Közműv. Egyesület 
internátusa (1913), Czegléden az Alföldi Magy. 
Közműv. Egyesület internátusa (1914), Kolozs
várott a sporttelep (1911), Trsztenán a gimnázium 
(1912), Budapesten a gr. Pe'stetics-féle hitbizo
mányi palota (1914), a Ferencvárosi Torna Club 
(1910), P. Márkus Emilia lakóháza (1911) és szá
mos más köz- és magánépület terve ennek az 
együttes munkának eredménye. A világháború 
befejezte óta önállóan működik; újabb alkotásai: 
a bajai Uránia-palota, a szegedi és budafoki hűtő
házak, budapesti és vidéki bankok, stb. 

Szívférgek, a kutyák szívében megtelepedő 
élősködő fonalférgek, melyek Kínában és Japán
ban igen gyakoriak, de más országokban, igy 
Magyarországon is előfordulnak. Legfontosabb a 
Filaria immitis és F. repens, mely ivaréretten 
főleg a jobb szivfélben található, néha nagyszám
ban összegombolyodva; de nem ritka a bőralatti 
kötőszövetben sem. Lárváik a keringő vérben 
tömegesen élnek. Az állatok vérével vérszívó szú
nyogok beleibe jutnak s innen átalakultan a szi-
pókába, melyből a szúrt seben át újra a vérbe ke
rülnek s ezzel a szívbe v. bőr alá. Főleg vér
keringési és táplálkozási zavarokat, vérfogyott
ságot, vízkóros jelenségeket okozhatnak, amelyek 
következtében a betegek lassankint leromlanak 
és elpusztulnak. Hasonló a Strongylus vasorum 
életmódja, mely leginkább Toulouse vidékén talál
ható. L. még Filaria. 
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Szívfogás, erdélyi népies szó, a. m. nyavalya
törés (1. o.). 

Szívgödör (scrobiculus cordis), a szegycsont 
alsó vége s a két bordaszél által határolt terület 
a mellkas és a has határán. Helyesebben gyomor
gödörnek mondják, mivel ezen hely alatt a gyo
mor fekszik. 

Szívgörcs. Görcsös érzés a szívtájon, leggyak
rabban minden szervi ok nélkül. (L. Mellszoru
lás.) — Sz.-nek mondják, egészen helytelenül, az 
epilepsziás rohamot is. 

Szívgyomor, 1. Szív. 
Szívgyökér (n5v.), az újból és újból elágazó erős 

főgyöker. 
Szívgyöngeség, a szív elégtelen működése. 

Lehet szervi baj következménye (1. Szívbajok), 
lehet ideges hatás alatt beálló, rendesen múló 
működészavar, pl. ájuláskor. Gyógyítása: izgató 
szerek, szíverősítők, érzési ingerek használása. 

Szívhangok, 1. Szív. 
Szívhűdés, 1. Szívszélhűdés. 
Szívizomgyuladás (myocarditis), 1. Szív

bajok. 
Szívizomsorvadás, 1. Szívbajok. 
Szívkagyló, 1. Cardiidae. 
Szívkamra, 1. Szív. 
Szívkimerülés. A halál leggyakoribb oka. A 

legtöbb betegség, sérülés, sorvadás, mérgezés stb. 
azáltal halálos, hogy a szív annyira gyöngült, 
hogy sem a vérkeringést fönntartani, sem önma
gát táplálni s erőben tartani nem képes. Innen 
van, hogy gyakorlatilag az utoljára meghaló — 
az ultimum moriens — a szív. A halál pillanatá
nak a szívmegállás idejét számítjuk. 

Szivmátra, szimatra a. m. lidércnyomás (Alp-
drucken, incubus, ephialtes), alighanem szláv ere
detű tájszó nyelvünkben, mely nevezetes nép-
mitologiai fölfogás nyomait rejti magában. Ezek 
fejtegetését v. ö. a Nyelvőr (1890. XIX. köt. 481. 
és 529. old.). 

Szívmérgek. A szíverősítő szerek közül a digi-
talisszerűen hatók, ha nagy adagban vétetnek v. 
soká szedetnek és a szervezetben hatásuk felhal
mozódik. Az utóbbi veszedelem elkerülésére ily 
kúrák alatt álló betegeknek orvosi ellenőrzés alatt 
kell állaniok. A mérgezés jelei rendetlen szívmű
ködés, émelygés, általános rosszullét, hányás, has
menés, szapora, kicsi, rendetlen pulzus, szédülés, 
látási, hallási zavarok, ájulások. 

Igen erős szívmérgek a toxinok (1. o. és Bakté-
riumok-Ti&l) és ezekhez hasonlóan hatnak a fosz
for, arzén, antimon, higany hirtelen felszívódott 
mérgező adagai. Általános sejtmérgekkel szem
ben (pl. fentiek és alkohol) mindig érzékeny a szív 
és adagaik hosszas használatára könnyen elzsiro-
sodással reagál. 

Szívmozgás, 1. Szív. 
Szívműködés, 1. Szív. 
Szívműtétek. Amodern sebészet egyik legújabb 

vívmánya. A szív megközelítését mlndezideig 
veszélyessé tette egyrészt az, hogy csontos falon 
kell áthaladni, hogy a szívhez juthassunk, más
részt a tüdő, illetve mellhártyaüregek közelsége, 
amely utóbbiaknak megsértése légmell kifejlődé
sével végzetes lehet, és végre a szivet környező 
gátőr (mediastinum) nagy érzékenysége a fertő

zéssel szemben. A feltárás nehézségeit legyőzte 
ujabban a sebészeti technika, kivált a csontsebé
szet jelentékeny haladása. A légmell veszedelmét 
kiküszöböli a nyomáskülönbséggel (nyomás-foko
zással vagy csökkenéssel) történő altatás, a fertő
zés veszedelmét lehetőleg csökkenti a mai sebészi 
aszepszis. Ilyenmódon sikerült ujabban különböző 
szívelváltozásoknak sebészeti kezelése is, hogy 
műtétet végezhetünk a szivén a) idegen testek,, 
kivált lövedékeknek eltávolítására, b) szívsebek
nek, kivált lövéseknek, szúrásnak bevarrására^ 
c) a szívburok gyuladásos betegségeinek (szív-
burokgyuladás) gyógyítására és végre d) össze
növések megszüntetésére, illetőleg megváltozta
tására. 

Szívó ázalékállatkák v. Szívókások (Swcto-
ria, állat), a Véglények (Protozoa) törzsébe, a 
Csillós véglények (Ciliophora) altörzsébe tartozó 
állatosztály. Kifejlődött állapotban csilléik és más 
helyváltoztató szerveiknincsenek, ezért aktivmoz-
gásra nem képesek. Legtöbb fajuk valami alzat-
hoz szilárdan hozzánőtt, v. pedig nyél közvetítésé
vel áll az alzattal tartós kapcsolatban. Testüket 
pellicula, sőt némelyiknél külső váz burkolja. Leg
jellemzőbb táplálékfelvételük módja. Szájnyílá
suk hiányzik; ehelyett sajátszerű szívó lábaik 
v. szívó tapogatóik vannak. Ezek hosszú, finom 
csövek, melyeknek fala összehúzódásra termett. 
Ezekkel a finom szívócsövekkel fogják meg és 
szívják ki többnyire csillós ázalékáliatkákból álló 
zsákmányukat. Szaporodásuknak legelterjedtebb 
módja a bimbódzás, mely lehet egyszerű vagy 
sokszoros, továbbá külső vagy belső. A bimbód
zás útján fejlődő és leváló fiataljaiknak vannak 
csillangóik, melyeknek elrendezése a különböző-
fajoknál különböző lehet. Ismertebb fajaik: Meta-
cineta mystacina Ehrbg., Sphaerophrya pusilla 
Cl. u. L., Podophrya fixa Ehrbg., Tocophrya 
quadripartita Cl.-L., Acineta linguifera Cl.-L., 
Dendrosoma radians Ehrbg., Ephelota gemmi-
para Hertvv., Dendrocometes paradoxus St.,. 
Ophryodendron. 

Szívócső v. szivornya, meggörbített cső, mely
nek egyik szára hosszabb, mint a másik; folya
déknak valamely edényből egy másikba való átvi
telére szolgál. Ha a rövidebb szár végét folyadékba 
merítik s a hosszabb cső végén a levegőt kiszív
ják, a külső légnyomás az edénybeli folyadékot a 
csőbe nyomja s ha az a másik szárban mélyebbre 
kerül a rövidebb szár végénél, a folyadék a hosz-
szabb száron át elfolyik, amíg a rövidebb szár 
folyadékba merül. Mérges folyadék átszivására. 
olyan Sz.-vet használnak, melyen a hosszabb Ezár-
hoz — közel a végéhez — fölfelé görbített cső 
van hozzáforrasztva. A szívást ezen eszközlik, 
miközben a hosszabb szár végét elzárják. A Sz.-
vet borlefejtéshez és egyéb célokra is használják. 
L. még Pipetta és Alagcsövezés. 

Szivóférgek (Tremaíoda, állat), a Laposférgek 
(1. o.) osztályának egyik rendje, lapított, levél
forma v. kissé hosszúkás, csillangotlan testtel; 
szívókorongokkal és gyakran horgokkal; alfel-
nyílás nélküli bélcsatornával; vérerek nélkül. 
Az ide tartozó fajok majd mikroszkópi kicsinysé-
güek, majd több cm. hosszúak. Testük legtöbbször 
hosszúkás, mindkét végén kerekített, néha elülső, 
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máskor hátulsó vége többé-kevésbbé befűződött. 
Valamennyinek többé-kevésbbé jól fejlett szívó-
korongja van 8 ezek a szájnyílás körül és a has
oldalon feküsznek; a külső élősködőknél általá
ban erősebbek, mint a belső élősködőknél. A test 
felületén csillangók nincsenek, hanem a többé-
kevésbbé vékony kutikula majd sörtéket, tüské
ket, horgokat, majd szemölcsöket, pikkelyeket 
visel. A kutikula alatt matrixréteg fekszik s ez 
alatt a bőrizomtömlő terül el, amely külső gyű
rűs és belső hosszirányú izomrostokból áll, de 
ezekhez még ferde lefutásúak is járulnak. Igazi 
testüregük (coeloma) nincsen; testük belsejét 
nagy kötőszöveti sejtekből álló parenchyma tölti 
ki s ebben feküsznek a belső szervek. A száj csak
nem mindig a test mellső végén fekszik két szívó 
korong között, vagy pedig egynek az alapján. 
A Bzájnyílás izmos garatba vezet, melyhez rövid 
bárzsing csatlakozik. A középbél két ágra 
oszlik és gyakran vakbeleket bocsát. Alfeli nyí
lásuk soha sincs. Az idegrendszer a garat előtt 
fekvő két dúcból áll, melyeket idegereszték kap
csol össze s ezekből előre- és hátrafelé páros ide
gek indulnak ki. A fiataloknak és a külső élőskö
dők legnagyobb részének még kifejlett állapotban 
is több egyszerű szeme van. A véredényrendszer 
kétoldali edénytörzsei számos csillangós tölcsér
rel kezdődnek s a test hátulsó végén fekvő lük
tető hólyagban végződnek. Majdnem kivétel nélkül 
valamennyien hímnősek; női ivarszervük egy 
csirafészekből, két székmirigyből s egy héjmirigy
ből áll. A hím ivarszerv egy vagy több heréből 
áll, melyeknek vezetéke közös ondóvezetékké 
egyesül, mely cirrus-zacskóvá szélesedik ki és kö
zösülő szerv gyanánt kitolható. Fejlődésük vagy 
direkt vagy indirekt, az utóbbi esetben a gazdák 
változtatásával kapcsolatos bonyolódott nemze
dékváltozáson mennek át (1. Mételyek). Ez idő sze
rint mintegy 500 fajt ismernek, amelyek vala
mennyien élősködők, még pedig úgy a vízi, vala
mint a szárazföldi allatokban. Hazánkból 40 faj 
ismeretes. Két alrendbe osztatnak. 

1. alrend: Monogenea, külső élősködők, rende
sen legalább 3 szívókoronggal és horgokkal, nem
zedék változás nélkül. Ide tartozó család a Tristo-
midae, 1 hasoldali nagy és 2 száj melletti kis szí
vókoronggal, fajai főleg tengeri halak bőrén és ko-
poltyúin élősködnek. A Polystomidae-csaí&d tag
jait a test hátulsó végén elhelyezett szívókoron
gok nagy száma jellemzi. Fajai részint halakon, 
részint kétéltűeken s csúszómászókon élősködnek. 
Ide tartozik a Diplozoon paradoxum Nord., to
vábbá a Polystomum integerrimum Eud., amely 
főleg a kecskebéka húgyhólyagjában élősködik. 
A Gyrodactylidae család fajai kicsinyek, testük 
elülső végén 2—4 visszahúzható nyujtvány van; 
édes- és tengervízi halak kopoltyúin élősködnek. 
A Gyrodactylus elegáns édesvízi halak bőrén és 
kopoltyúin él, pl. pontyon. — 2. alrend: Digenea, 
belső élősködők, legfeljebb két szívókoronggal, 
horgok nélkül, nemzedékváltozással. Fajaikat 
két sectió-ba osztják. I. sectio: Gasterostomata. 
Szájnyílásuk a hasoldal közepén, tapadókészü
lékük pedig a szájnyílás előtt, az elülső testvégen 
található. Jellemző faja a Gasterostomum fim-
briatum. — II. sectio: Prosostomata. Szájnyílá

suk a test elülső részén van és mindig átfúrja az-
elülső tapadószervet. Fontosabb képviselőik: A} 
Amphistomata. Az izmos garatként szereplő száj
szívókorongon kívül még a hátsó testvég előtt 
közvetetlenül hasi szívókorongjuk van. Az Am-
phistomum (Diplodiscus) sublavatum a béka 
végbelében él; a Gastrodiscus hominis Indiában 
az emberben élősködik. — B) Distomata. Két 
szívókorongon kívül más tapadószervtik nincsen; 
a hasi szívókorongjuk a hasoldalon a test elülső 
része felé húzódott. Ide tartoznak a mételyek: a 
májmétely (Fasciola hepatica L. = Distomum 
hepaticum L.); az óriás métely (Fasciola gigán-
tea Cobbold), melynek hossza 75 mm. s melyet 
Rio de Janeiróban emberben is észleltek; a lánd
zsás métely (Dicrocoelium vagy Distomum lan-
ceolatum Stíl. et Hass.); a vérmétely (Schisto-
somum /•= Bilharzia] haematobium Bilharz, 
más régibb néven Gynaecophorus; az emlősök, 
madarak és halak epeutaiban élősködő Opisthor-
chis-tajók. — C) Monostomata. Csak egy száj-
szivókorongjuk van; a hasi szívókorong hiány
zik. Legismertebb fajaik a madarak légutaiban élő 
Monostomum-fetjok. — D) Holostomata. A száj-
és hasi szívókorongon felül még egy tapadószerv
vel bírnak. A Holostomum-í&iok krokodilusok, 
madarak és egyes emlősök belében élősködnek. 

Szívógép, 1. Exhausztor. 
Szívógyökér (n8v.), 1. Gyökér és Élősködő nö

vények. 
Szívóka (növ.), 1. Haustorium és Élősködő nö

vények. 
Szívókások, 1. (Discophora), a piócák meg

jelölésére használt magyar mesterszó. — 2. &_ 
(Suctoria), 1. Szivó ázalékállatkák. 

Szívókorong (állat), csésze- v. korongalakú 
szerv, melynek segítségével sok állat más álla
tokra v. különböző idegen tárgyakra ráerősítheti 
magát olyanformán, hogy a Sz. széleit jól oda-
tapasztja és középső részeit izmok segítségével 
felemeli, mire itt légritkított tér származik és az 
állatot a légnyomás erősen odaszorítja. Ilyen 
Sz.-ok fordulnak elő a Szívóférgeknél (Trema-
toda), a Galandfórgeknél (Cestoda), a Piócáknál 
(Uirudinea) és a Lábasfejűeknél (Cephalopoda).. 
A gerinces állatok közül csak némely halon for
dulnak elő (pl. Cyclostomata, Echeneis, Cyclop-
terus). A Sz.-ok sok állatnál nemcsak a test oda-
tapasztására, hanem a táplálék felvételére is 
szolgálnak, pl. a piócánál az elülső szívókorong^ 
az odatapasztás mellett a vér szívásánál is sze
repel, mert közepén van a szájnyílás, ellenben st 
hátsó csak a test odaerősítésére való. 

Szívólábak (suctella, üiat), a Szívó ázalék
állatkák hosszú, esőalakú, összehúzódó szervecs-
kéi (organella), melyek a táplálék felvételére szol
gálnak. L. Suctoria. 

Szívópad v. szívószék, a. m. faragószók (1. o.)~ 
Szivornya, 1. Szívócső. 
Szívós Béla, író, szül. Hajdúszoboszlón 1849 

máj. 7., megh. Budapesten 1912 ápr. 7. Iskoláit, 
elvégezve külföldön természettudományi és mező
gazdaságitanulmányokkal foglalkozott. Hazatérve-
1872. Szentesen tanárkodott, 1883. Hajdúszoboszló 
szolgálatába lépett mint tanácsos, majd rendőr
kapitány, pár évvel utóbb Izsákon gazdálkodott, 
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1893. a Vasárnapi Újság szerkesztőségébe lépett 
és egyidejűleg átvévén a Magyar Gazda szer
kesztését, nagyszámú közgazdasági cikket és több 
népszerű munkát irt. Nevét szélesebb körben el
beszélései és regényei tették ismertté, melyekben 
kevesebb képzelettel, de a magyar föld és nép 
alapos ismeretével mondott el egyszerű, minden
napi történeteket. Önállóan megjelent müvei: Az 
eltűnt (regény, 1897); Ócska történetek (1901); 
Kivesző alakok (rajzok, 1902); Az állatvilág 
csodái (1904). 

Szívósság, szilárd anyagok igen becses mű
szaki tulajdonsága, a ridegség ellentétes fogal
mának egyik része. Szívós anyag a bőr, a lágy
acél, holott rideg az üveg, az öntöttvas stb. Sz. 
az anyag idomithatóságának az a foka, amelyen 
belül a húzásra igénybe vett rúd egész hosszában 
egyenletesen deformálódik, míg azt az idomít-
hatóságot, amelynél a húzott rúd helyenként 
erősebb alakváltozást szenved, képlékenységnek 
nevezik. A Sz. molekuláris helyzeti erély, amely 
igénybevételekkel csökkenthető és oly müveletek
kel, amelyek a molekulákat eredeti helyzetűkbe 
visszaterelik, fémeknél pl. izzítással, ismét helyre
hozható. 

Szívótök (növ.), 1. Lagenaria. 
Szívpajzs a heraldikában a pajzs közepére he

lyezett kisebb pajzs. Ha a pajzsra két pajzs van 
helyezve, akkor a másodikat a magyar heraldika 
a Sz., a harmadikat, legkisebbet pedig boglár
pajzs névvel nevezi. 

Szívszakadás. A szívfalnak — de gyakrabban 
.az aortának — megrepedése. Előfordul a szív
izom elfajulása nyomán, de előfordul állítólag ép 
szíven is igen nagy megerőltetés — pl. megka
paszkodás lezuhanás közben — vagy heves lelki 
izgalom következtében. 

Szívszélhűdés. A szívnek hirtelen megállása. 
Beteg izomzatú szív működése hirtelen elégte
lenné válhat, különösen ha nagyobb megterhelés 
— testi munka, lelki izgalom, gőzfürdő stb. — éri. 
Leggyakrabban a szív saját koszorús ütőerének 
szűkülése (érelmeszesedés) nyomán látjuk. Gyak
ran néhány pillanat alatt öl, máskor csak tüdő
vizenyő (tüdőoedema) kifejlődésével. 

Szivszorulás. Szorongó érzés a szívtájon Gyak-
Tan merőben ideges jelenség (angina pectoris). 
L. Mellszorulás. 

Szívtágulás (dilatatio cordis) egyes v. mind 
a négy szívüreg kitágulása, bizonyos szívbeteg
ségek egyik tünet9, illetőleg következménye. L. 
Szívbajok. 

Szívtompulat, 1. Szív. 
Szívtúltengés (hypertrophia cordis), 1. Szív

bajok. 
Szíweréstéríogat, annak a vérmennyiségnek 

a térfogata, melyet a szív egy összehúzódással a 
főverőérbe lök. 

Sziwirág (növ.), 1. Dicentra. 
Szívvonal, 1. Kardiois. 
Szivzörejek, 1. Szívbajok. 
Szizigiák (gör.), a metrikában a. m. dipodiák 

(1. o.); a csillagászatban a Nap és Hold együtt
állása és szembenállása. 

Szjasz (ejtsd; szjaszj), 269 km. hosszú folyó 
Novgorod és Szent-Pétervár orosz kormányzósá

gokban, a Ladoga-tó D.-i partján torkollik. A 
Tichvinka torkolatától 103 kin.-nyire hajózható és 
ezáltal a Tichvin-csatornarendszerrel (1. o.) van 
összeköttetésben. 

Szjasz-csatorna, a Ladoga-tó D.-i partján a 
Szjasz és Volchov folyókat összekötő csatorna 
Oroszországban. 

Szjedlec, 1. volt kormányzóság Orosz-Lengyel
ország K.-i részében, 14,385 kma területtel, (1910) 
981,900 lak. Most Lengyelország bialystoki vajda
ságának egy része. Gyáripara fejlődőben van. 
Pontosabbak pálinka- cukor-, üveg- ós bőr
gyárai. A lakosok fő foglalkozása a földmivelés. 
— 2. Sz. (Siedlce), város Lengyelországban, 
püspökség szókhelye (1920) 31,164 lak., nagy kas
téllyal és szép városházával. Egykoron Podla-
chiának volt fővárosa. Az 1830—31-iki lengyel 
szabadságharcban Sz. elfoglalása nyitotta meg 
Diebics előtt az utat Varsó felé. 

Szjenkov, kerületi székhely Poltava orosz kor
mányzóságban, d9io) 12,000 lakossal és mező
gazdasággal. 

Szjennaja, 1. Bugasz. 
Szjeradz, az ugyanily nevű járás székhelye 

Kalis volt orosz kormányzóságban, 18,000 lak., 
gazdasági gépgyártással, tügyártással és bőrcser
zéssel. Most Lengyelországhoz tartozik. 

Szjevaszt, 1. Szivasz. 
Szjevercov (Szevercov), Nikolaj Alexejevics, 

orosz zoológus és utazó, szül. 1826. Vorones kor
mányzóságban, megh. 18S5 febr. végén, midőn a 
megfagyott Donon való átkelés közben baleset 
érte. Moszkvában természettudományokat tanult, 
1857—58. beutazta az aral-kaspivideki lapályt és 
Turkesztánt, 1864—65. a Thian-san hegységet 
és 1867. a Szir-darja forrásáig hatolt. l&74-ben 
részt vett a Szir-darja-expedicióban és 1877-ben 
a Pamir-fensíkot kutató expedícióban. Müvei: 
Periodikus tünetek a Vorones kormány zóságbeli 
emlősök, madarak és hüllők életében (Pétervár 
1855, az orosz tudományos akadémia megkoszo
rúzta) ; Utazások Turkesztánban és a felső Thian-
sanban (2. köt., u. o. 1873; részben németre for
dítva Peterinann Mitteilungen-jaiban, 42. és 43. 
pótfűz., Gotha 1875). 

Szjevszk, város Orel (Arjol) orosz kormányzó
ságban, kb. 10,000 lak., kenderfonással és szö
véssel ; gabona- és kenderkereskedéssel. 

Szjöul (Söul) v. Han-jang v. Csózen, Korea 
fővárosa, (1920) 302,686 lak. A város utcái szűkek 
és piszkosak. Nagyobb épületek a régi és új királyi 
palota, a királyi ősök és Konfucse temploma. Sz. 
1392 óta főváros. 1894 jún.-ban a japánok meg
szállották, 1895. Kína fövédőségét átengedte Ja
pánnak. 1904-ben Japán a Koreával kötött szerző
dés értelmében döntő befolyásra tett szert, amelyet 
azután Korea annexiója követett 1910-ben, amikor 
királyi szókhelyi jellegét elvesztette. 

Szkábicsevszkij, Alekszandr Mihajlovics, 
orosz irodalomtörténetíró és kritikus, szül. Szent-
Pétervárott 1838., megh. Pavlovszkban 1911 jan. 
24. (ónapt. 11.). Főműve: Istorijanovéjsejrusskoj 
literatury (Az újabb orosz irodalom története 
1848-tól, 7. kiad. Szent-Pétervár 1910), adatai
nak hűségével és pontosságával tűnik ki. Másik 
fontos munkája Ocerky po istorii russkoj cen-
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zury (Vázlatok az orosz cenzúra történetéből, 
u. 0.1893). 

Szkacsány (Skacany), kisk. Nyitra vm. nyitra-
zsámbokréti j.-ban, (1910) 1203 szlovák és magyar 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szkadra, város, 1. Szkutari. 
Szkafokefália (gör.) a. m. csónakfejűség. Ma

gas homlokú, hosszú, keskeny s a nyíl varrat, vala
mint a homlokvarrat mentén tarajszenien fel
emelkedő kóros koponyaalakot jelent. Teteje a 
csónak aljához hasonlít. Oka legtöbbször korai 
varratelesontosodás. 

Szkáldok(ó-nord, szkáld a. m. költő), az északi, 
de kivált az ó-izlandi nyelv és irodalomnak törté
netében a költői nyelv művelőjét jelenti, szemben 
a prózaíróval. A középkorban a Sz. művészete 
keresetforrássá lett és a Sz., kiknek tankönyve 
a Snorri Sturlusonnak tulajdonított Edda (1. 0.) 
volt, kastélyról kastélyra vándorolva keresték fel 
az északi angol és brit fejedelmek udvarait, 
hogy dicsérő költeményeikkel (drapa) vagyont és 
hírnevet szerezzenek. Ezek a dicsköltemények 
szolgáltak a XII. ós XIII. sz.-beli prózai monda
körök (saga) alapjául. A Sz. java Izland szigetéről 
került ki (Egil, Halfred, Snorri Sturluson stb.), 
de Norvégiából is akadtak (Bragi). A legjelesebb 
<lrapa-írók jegyzékét (skaldata) az Edda upsalai 
kéziratából Moebius adta ki: Catalogus librorum 
islandicorum et norvegicorum aetatis mediae 
(Leipzig 1856). 

Szkalenoéder v. sánta álak, feles kristály
alak a négyzetes és hatszöges rendszerben. A 
négyzetes Sz. a négyzetes bipiramisnak feles 
alakja, két egymásra merőleges függőleges szim-
métriasikja van; 8 ferdeszögű háromszög hatá
rolja, csúcsélei (4+4) váltakozva egyenlőek; zeg
zugosán haladó középélei (összesen 4) egyenérté
kűek. A hatszöges Sz.-nek (1. Kristály, II. tábla 
8. rajz) három függőleges szimmetriásíkja van, 
amelyek 60—60° zárnak be egymással; 16 három
szög határolja, csúcséleinek száma 12 (6 + 6), 
középéleinek száma hat; a kalcitnak leggyakoribb 
alakja. 

Szkalka, a trencsénvármegyei Vágsziklás, a 
cseheknél Skála (Szkale) kisközség (IMO 225 lak.) 
mellett, Trencsén városa közelében fekvő hajdani 
bencésrendi apátság neve, melynek érdekes romja 
látogatott búcsú járóhely. Az ottani sziklabarlang
ban állítólag egy Benedek nevű remete élt Géza 
vezér korában; 1189-ben a templárius lovagok 
telepedtek ott le. 1224-ben I. Jakab nyitrai püs
pök a bencés kolostort és apátságot alapította, 
mely később nagyon meggazdagadott. Első ismert 
apátja Dömjén volt 1272. A mohácsi vész után a 
szerzetesek kénytelenek voltak elhagyni s akkor 
az egész birtok elpusztult. 1644-ben a jezsuiták 
nyerték el, a rend eltörlése után a kir. kamaráé 
lett, 1780. a tanulmányi alaphoz csatolták. 

Szkalkográfia (gör.), Nielsen I. E.-től London
ban feltalált cinkmarató eljárás könyvnyomó saj
tón nyomható lemezek előállítására. A csiszolt 
cinklemezt valami alkalmas, fehér színű réteg
gel bevonják s ebbe karcolják a rajzot. A lemez
nek ilyenformán megtisztított részeibe a marató-
víznek ellenálló lakkot öntenek, a fehér réteget 
lemossák s a lemezt maratják. 

Szkalpolás, 1. Skalpolás. 
Szkamander, folyó, 1. Skamandros. 
Szkanda, ind háborüisten, 1. Kumara. 
Szkanderbóg, 1. Skanderbég. 
Szkapolit, ásványcsoportot jelent, amelynek 

tagjai két izomorf szélső tag elegyei gyanánt fog
hatók fel. Az egyik szélső tag a meionit (kalcium-
aluminiumszilikát), a másik a marialit (klór-tar
talmú nátriumaluminiumszilikat); a kettő elegyei 
a szkapolitok: 

Meionit Ca4Al6Si„025, 
Marialit N a ^ S ^ O ^ C l . 

Tetragonális oszlopos kristályokban és szemcsés 
tömegekben található. A prizma szerint hasad; a, 
Sz. színtelen fehér vagy halvány szürkére, sár
gára, vörösre és zöldre színezve; tiveg-, sőt gyöngy
házfényű, esetleg zsírfényű, kissé áttetsző; köny-
nyen mállik és akkor zavaros lesz és elveszti a 
klórtartalmát. A meionit színtelen, üvegfényű 
kristályok alakjában a Vezúv és a Laachi-tó bom
báiban fordul elő. Hozzá közel áll a zavaros wer-
nerit, a nuttalit, a kék glaukolit, a strogo-
notvit és a mizzonit. Maga a Sz. főkép kontakt
metamorf mészkövekben és magnetittelepekben 
fordul elő több helyen Skandináviában és Finn
országban, nálunk a Tekerőpataki (Csík vmegye) 
márványban, a SlUdianka-folyó mentén a Bajkál-
tó partján, Amerikában; azonkívül némely szie-
nitben: Ditró Csík vm.-ben; továbbá a délnorvég 
apatittelepekben (Bamle), ahol a gabbro plagio-
klásza Sz.-tá alakult át. A Sz.-hoz tartozik a 
Passauit v. porcellánpát, amely mállás útján 
kaolint ad és Passau környékén szienitben és 
mészkőben fordul elő; a Dipir és Couseranit a 
pireneusi metamorf mészköveknek elegyrésze. 
Ugyancsak Sz. az algerit, a chelmsfordit, a gab-
bronit, az Ekebergit, a Wilsonit és a paralogit. 
A vlztiszta marialit-kristklyok a peperinoban 
(Pianura) találhatók. A Sz.-sorba sorolható füg
gelék gyanánt még a melilit, gehlenit és szarko-
Ut (mindhármat 1. o.). 

Szkarabeusz, 1. Scarábaeus. • 
Szkardo (Iszkardo, Kardo), Baltisztán kas

míri tartomány főhelye, 2347 m. magasban, az 
Indus völgyében, nagy karavánkereskedéssel. 

Szkardosz, hegység, 1. Sar-dagh. 
Szkarifikátor, 1. Scariftcator. 
Szkáros (Skeresovo), kisk. Gömör és Kis-

Hont vm. tornaaljai j.-ban, (1910) 356 magyar lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szkarpanto, sziget, 1. Karpathosz. 
Szkatofágia (gör.), bélsárevés, vadnépeknél 

és elmebetegeken észlelt jelenség. 
Szkatol, (3-metilindol C8Hs(CH3)NH, az emberi 

ürülékben található szénvegyület, amely a fehérje-
nemű anyagok rothudásakor is képződik. Intenzív 
ürülékszagú kristályos test, vízben igen nehezen, 
de éterben könnyen oldódik; op. 95°. 

Szkavronszkij, 1. Danyilevszkij.' 
Szkecs, 1. Sketch. 
Szkeleton (gör.) a. m. csontváz (1. o.). 
Szkenográfia (gör. a. m. jelenetek festése), a 

régi görögöknél az, amit ma színpadi dlszletfestés-
nek nevezünk. Már Aischylos korában behatóbban 
foglalkoztak a színpad díszítésével. A hagyomány 
szerint Agatarchos szamoszi festő volt az első, ki 
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ezinpadi díszleteket készített Aischylos darabjai
hoz. Minthogy a görög színpadot szilárd színházi 
épület, középső szinfai és közvetetlenül hozzájuk 
csatlakozó két oldalfal, a paraszkéniák vették 
körül, a díszleteket v. közvetetlenül hozzájuk kel
lett erősíteni v. pedig előttük szabadon felállítani. 
A ritkán előforduló változásokat különös gépek
kel, periaktákkal végezték, melyek prizma-
szerűén egyesülő és csaptengely körül mozgat
ható, három más-más színhelyet ábrázoló falból 
állottak. A római színház díszletei alig különböz
tek a görögétől, de a római színházépület szebb 
volt és valószínűleg gyakran maga ábrázolta a 
szinhelyet. Ha más díszlet kellett, előretolták, v. 
húzták (scena ductilis). V. ö. Puchstein, Die 
griechische BUhne (Berlin 1901). 

Szkepszis, szkeptikus, 1. Skepszis. 
Szkepszisz, ókori város, 1. Skepsis. 
Szkepticizmus 1. Skepticizmus. 
Szkerisóra (Aranyosfö), kisk. Torda-Aranyos 

vm. topánfalvi j.-ban, (i9io) 6275 román lak. Hatá
rában van a Gyeszár nevű jégbarlang, 1. Szkeri-
sórai jégbarlang. (Tr. R.) 

Szkerisórai jégbarlang. A Biharhegység 
keleti részén Aranyosfö (Szkerisóra) község felső-
girdai részétől mintegy másfél óra járásnyira 
ENy.-i irányban közel 1300 m. magasan van a 
Sz. (Gyeszár). A barlanghoz a juramószkőből álló 
lapos hegygerinc tetejéről egy 45 m. mély és 
50—55 m. átmérőjű, köröskörül majdnem függé
lyes falu üreg vezet le. Az üreg aljának DNy.-i 
részein jutunk be az első, kb. 45 m. átmérőjű, 
egészen köralakú terembe. Ennek feneke nagy
részt jéggel s jégdombokkal van borítva, a falak
ról pedig itt-ott jégfüggönyök nyúlnak le. Az 
első terem jobbra egy másfél méterrel mélyebben 
fekvő, 12 méter széles, 50 méter hosszú folyosóba 
folytatódik. Alja ennek is jéggel van borítva. A 
folyosó végéről kb. 4—5 méter mélyre kell a 
jégen leszállani az utolsó, templomnak nevezett 
terembe. Ez alig 18—19 m. átmérőjű, köralakú, 
legnagyobb magassága mintegy 20 m. A terem 
alja tiszta jégből áll, amelyből sűrűn emelkednek 
a 2—3 m. magasságot is elérő és festői csoporto-
zatokat alkotó jógsztalagmitok. (Tr. E.) 

Szkerlics, Jován, szerb irodalomtörténész, 
egy. tanár, szül. Belgrádban 1877 aug. 8., megh. 
u. o. 1914 máj. 15. Legtöbbet a XVIII. és XIX. 
sz. szerb irodalmával foglalkozott s nagy gonddal 
kutatta benne az idegen hatásokat, főleg a néme
tet, az oroszt és a franciát. Kisebb-nagyobb tanul
mányai a Knjizevni Glasnik c. folyóiratban 
jelentek meg, melyet ő alapított és szerkesztett. 
Nevezetesebb önálló munkái: Omladina u knji-
áevnosti (Az omladina az irodalom terén), Belgrád 
1906 ; Srpska knjizevnost 18. véka (A XVIII. sz. 
szerb irodalma), Belgrád 1909, Növi ja srp. knji
zevnost (Az újabb szerb irodalom), Belgrád 1914 ; 
Pisci i Knjige (írók és műveik), Belgrád 1907—13. 
ti köt.). 

Szketiai sivatag, a Líbiai sivatag északi ré
szének hivatalos neve. 

Szki, 1. Ski. 
Szkiagráfia (gör.), a. m. árnyrajz, vázlat. 
Szkiapodák. Az ógörög mesevilág egyik óriás

lábú népe, olyan széles talppal, hogy gerincre 

feküdve saját lába árnyékában pihent. Hasonló 
mesét tudnak Halakká egyes népei bizonyos erdő
lakókról, akiknek csak lábuk nyomát ismerik. 
Nyilván mocsárgázló cipők nyomai ezek, melyek 
Észak- ós Közép-Amerika vadásztörzseinek kla-
matjához hasonlóan vesszőkből ós falevelekből 
készülnek, a maláji félszigeten az Engeissona 
pálma leveléből. 

Szkiaszkópia (gör.), árnyékpróba, 1. Szem
tükör. 

Szkiathósz, Eubea nomosz Szkopelosz nevű , 
eparchiájához tartozó görög sziget, az Egei-
tengerben, annak a tengerszorosnak ÉK.-i olda
lán, amely É.-i Eubea és Magnezia-félsziget közt 
van, 62 km3 területtel, kb. 3000 lak. Fő kereseti 
forrás a halászat és bortermelés. 

Szkiemievice, város, 1. Skierniewice. 
Szkiíosz (skyplios, scyphus), keskeny talpú, 

bő öblű ívócsésze, amelynek két merőleges vagy 
vízszintes állású füle van (1. az ábrát). 

Szkilla, 1. Skylla. 
Szkillaion (Scyllaeum), ókori város Bruttium-

ban, melynek helyén most Scilla (1. o.) van. 
Szkink (Scincus officinalis L., állat), 1. Scincus. 
Szkio, sziget, a. m. Kiosz (1. o.). 
Szkioptikon, 1. Bűvös lámpa. 
Szkiosztát (gör.), hordozható napóra, melyet 

a földrajzi szélesség szerint be lehet állítani. 
A valódi dél idejének meghatározására szolgál. 

Szkipéria, 1. Albánia. 
Szkipetárok, az albánok így nevezik magukat. 
Szkirek (skyrekj, germán eredetű néptörzs, 

mely a népvándorlás előtt a gót népszövetséghez 
tartozott s a Fekete-tenger környékén tanyázott; 
később a hunnok alattvalói lettek és 408. a kelet
római birodalomba történt becsapás alkalmával 
Anthemius majdnem egészen tönkre verte őket. 
Maradványaik részt vettek a hunnok alatt 451. a 
catalaunurni harcban s Attila halála után a Közép-
Duna mentében telepedvén meg, 482. segítségére 
voltak Odovakarnak a rugiak birodalmának meg
semmisítésében. Ez idő után nyomuk elvész a tör
ténelemben. 

Szkiroíoria (gör.), 1. Skirophoria. 
Szkirosz (Skyros), az északi Sporádokhoz tar

tozó sziget az Égei-tengerben, Eubeától K.-re, 204 
kma területtel, kb. 5000 lakossal. Már Achilleus 
és Theseus mondájában szerepel. Terméketlen 
talaján híres keeskenyájak legeltek, nevezetes 
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volt tarka márványa és vasérce is. Kr. e. 468. 
Kiinon Athén számára elfoglalta. Ma az Euboia-
járáshoz tartozik, hasonnevű városának alig 
4000 lakosa van. 

Szkirosz (skyros), tüzes márványfajta, vörö
ses és sárgásfehér, téglaveres felhőkkel, erősen 
áttetsző, egyéb nevei: marmor Syricum, breccia 
•corallina sanguinea- Sz.-szigetén bányásszák. 

Szkitalci (bolyongók), orosz szekta. 
Szkitale (skytale), titkos «levelezőbot», mely 

a régi spártai hadvezérek és ephorosok közt volt 
használatos. A botra csavart bőrszalag írását 
csak az olvashatta el, aki egy megfelelő másik 
botra rácsavarta. 

Szkithák, a. m. szittyák (1. o.). 
Szkizma, 1. Skizma és Egyházszakadás. 
Szklabinya (Sklabina), kisk. Turócz vm. 

turóczszentmártoni j.-ban, (i9io) 609 szlovák lak. 
<Tr. Cs.-Szl.) 

Szklabinyaváralja (Podzámok), kisk. Turócz 
vármegye turóczszentmártoni járásában, (i9io) 
269 szlovák lakossal. Közelében Szklabinya vár 
romjai vannak. A várat I. Ferdinánd 1561-ben a 
Róvay-nemzetségnek adományozta. A várnak a 
XVII. sz.-ban épült részei ma is lakhatók. (Tr. 
•Cs.-Szl.) 

Szklabonya, község, 1. Mikszáthfalva. 
Szklenár György, történetíró, szül. Lőcsén 

1745., meghalt Pozsonyban 1790. 1764-ben a 
jezsuitarendbe lépett, melynek a rend föloszlatá-
sáig tagja volt. Mint pozsonyi főgimn. tanár halt 
meg. Fő munkája: Vetustissimus magnae Mora-
viae situs et primus in eam Hungarorum ingres-
sus et incursus (1784). Említésre méltó még: 
Origó et genealógia illustris Batthyanorum gen-
tis c. családtörténeti értekezése (1778). 

Szklenófürdö (Sklenó nad Hronom), kisk. 
Bars vm. garamszentkereszti j.-ban, (IMO) 373 
szlovák lak., vasúti állomással, posta- és táviró-
hivatallal és telefonállomással; az itteni fürdő a 
Tepla szép völgyében, fenyvesek közt fekszik, 100 
vendégszobával és jól berendezett fürdőházzal. 
Földes hévforrásai földes szilárd részekben gazda
gok ; van több fürdője, melyeknek vize 31—53° C. 
hőmérsékletű; legnagyobb nevezetessége termé
szetes gőzfürdője, melyben a 40—42° meleg víz 
sziklahasadékból fakad s azt állandóan 38 fokos 
vízgőzzel telíti. Fürdőit csúzos, köszvényes bántal
mak, csont-, ideg- és bőrbántalmak ellen jó siker
rel használják. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szklereida (növ.), 1. Szklerenchima. 
Szklerenchima (sklerenchyma, nSv.), vastag 

falú, élő tartalom nélküli, szilárdító sejtekből álló 
növényi szövet. Magukat e sejteket szklereidák-
nak nevezik, ha feltűnően nagyok, pálcika ala
kúak, akkor makroszklereidák, amelyek fák 
kérgében, magvak héjában és termések falában 
fordulnak elő. Spicularis sejtek alakjában van
nak meg pl. a Nymphaeák belső levegőjáratai
ban. Ide tartoznak az úgynevezett kősejtek is, pl. 
a körtetermés húsában kőkemény csoportokat 
alkotó igen vastagfalú sejtek. Az astrosclereidák 
(Ophiuros sejtek) elágazó szklereidák, hasonlóak 
a fenti spicularis sejtekhez; kéregben (Abies 
álba), levélparenchimában (Camellia, Oleum stb.) 
találhatók. 

Szkleritok v. szklerolitok (gör.), olyan ásvá
nyok, melyeknek keménysége 7—10; ide tartoz
nak általában a drágakövek. 

Szklero- (a gör. o?.\ripó- = száraz, kemény), 
összetételek első tagjaként fordul elő, pl. szklero-
kardia keményszivüség, de utótagban i s : arterio-
szklerózis, érelmeszesedés. 

Szklerocium (növ.), 1. Sclerotium. 
Szkleroderma (Scleroderma, börkeménye-

dés). Igen hosszú ideig tartó, többnyire fokozato
san súlyosbodó bőrbetegség, melynél az ujjakon, 
máskor az arcnak, a törzsnek egyes helyein a bőr 
először kivörösödik, beszüremkedik és kékesvörös, 
majd viaszsárga és porckemény tapintatú lesz 
annyira, hogy az arcjáték megszűnik, az arc ki
fejezéstelen, merev, az orr kihegyezett, a fülek 
mintegy elhegesedettek lesznek, a szemek zárása 
megnehezedik, az ujjak mozgási képessége meg
szűnik és az izmok elsorvadása súlyos esetekben 
csontvázszerüen lesoványítja az egyént, teljesen 
immobilizálja minden tagját. A folyamat eredete 
ismeretlen, talán belső mérgezés eredménye, sok
szor erős megfázás váltja ki. A vázolt súlyos 
alakon kívül számos könnyebb lefolyású alakja 
(anetodermia, white spots, sclerema, morpheastb.) 
ismeretes. A Sz. gyógyítása igen nehéz és rengeteg 
fáradságot igényel. Fődolog a masszázs, a bőrnek 
kitűnő táplálása, gyakorlása, villamozása, higany, 
szalicil, flbrolizin stb. készítmények alkalmazása. 

Szkleroderma (növ.). 1. Scleroderma. 
Szkleroklász v. Sartorit, arzénomelán, ólom

arzénfény (ásv.), ólomarzénszulfld PbAs2S4. Lapok
ban igen gazdag, monoklin, vékony oszlopos v. 
tűalakú igen rideg fémfényü kristályok. Világos 
ólomszürke, karca vörösbarna. Svájcban a Bin-
nental dolomitjában fordul elő. 

Szklerolitok, 1. Szkleritok. 
Szkleroma (orv.), 1. Wiinoskleroma. 
Szklerométer, 1. Keménység. 
Szkleroszkóp a. m. szklerométer, 1. Ke

ménység. 
Szklerotikus (növ.), az olyan sejt, amelynek a 

fala olyan, mint a szklerenenehima sejtjeié, de élő 
plazma van benne. 

Szklerózis (sclerosis, gör.), induratio (lat.) a 
szövetek megkeményedóse. Létrejöhet azáltal, hogy 
1. a szerveket alkotó sejtek elfajulnak, tönkre
mennek és csak a tömött, szívós kötőszövet marad 
vissza, mint az idült májgyuladás, vesegyuladás 
következtében a májban és vesében, a hasnyál
mirigy elkérgesedésekor, a lépben idült bujakór 
és malária következtében, hegesen gyógyuló feké-
lyekben, daganatokban; 2. a szövetekbe idegen 
anyagok rakódnak le, pl. a tüdőben vérfesték (indu
ratio brunea), mész stb., az erek falába mész rakó
dik le (arterio-Sz.). Gerincagyvelő-Sz. annyit 
jelent, hogy az idegrostok velőshüvelye elpusztul 
és helyét tömött, szürkésen áttünő, szívós gliaszö-
vet foglalja el (tabes-nél a hátsó kötegekben, S. 
laterális amyotrophica-néd az oldalkötegekben S. 
polyinsularis-nh\ elszórtan az egész agyvelőben 
és gerincagyvelőben.) Oto-Sz. a belső fül elcsonto-
sodása. Osteo-Sz. a csontok tömörülése. Primer 
Sz.-nak nevezik a bujakór első megjelenése helyén 
keletkező tömött szélű, szalonnás alapú fekélyt. — 
Sz. botanikai értelemben, 1. Fásodás. 

Amely szó S« alatt nincs meg, 8 alatt keresendői 



Szklo — 670 — Szkutarf 

Szklo, fürdő, 1. Jaworow. 
Szkobelev, Mihail Dmitrijevics, orosz had

vezér, szül. 1841., megh. Moszkvában 1882 júl. 
7. Gárdalovastiszt volt, 1866. a vezérkarba osz
tották, 1869. pedig Turkesztánba küldték, hol 
merész felderítő lovaglásaival tűnt ki. 1873-ban 
kitűnt Khiva megrohanásánál, 1875. pedig mint 
tábornok foglalta el Khokandot. Az 1877-i török 
háborúban hadosztályparancsnok volt s Plevna 
előtt harcolt vitézül. Nagy része volt ezután a 
Sipka-szoros körüli török sereg elfogásában és 
Drinápoly elfoglalásában. 1880-ban a teke-turko-
mánok elleni expedíció fővezérének nevezték ki 
s 1881 jan. 24. elfoglalta Gök Tepe erősséget. 
Utoljára Minszk kormányzója volt. Erős pánszláv 
érzülete és németgyülölete nagy népszerűséget 
szerzett neki s őt szemelték ki akkoriban a Német
ország ellen tervezett háború fővezérének. Korai 
halálát mértéktelen életmódja okozta. V. ö. Ossi-
potoitsch, Mich. Dimitr. Skobelew, sein Lében etc. 
(Hannover 1887); Kuropatkin, Geschichte des 
Peldzugs Skobelews in Turkmenien (német ford. 
Mülheim 1904). 

Szkodra, város, 1. Szkutari. 
Szkófium, hímzés, a török példára vont arany 

v. ezüst szálakkal kivarrt régi magyar hímzó3ek 
neve. 

Szkolecit (ásv.), zeolit-ía,jto> monoklin oszlopos-
tűs kristályok, többnyire ikrek, amelyek a prizma 
szerint kitűnően hasadnak. Szintelen, hófehér, 
szürkés-, sárgás- és vörösesfehér; üveg-, gyöngy
ház- v. selymesfényü; átlátszó v. áttetsző. Víz
tartalmú kalcium-aluminiumszilikát: 

CaAL,Si801o+3HJ0. 
Főkép a bazalt üregeiben más zeolitok társaságá
ban fordul elő a Faroer-szigeteken, Izlandon, 
Poonah mellett Indiában (ú. n. Poonalit); azon
kívül helyenként az Alpokban a protozin üregei
ben. Régi neve mészmezotip. 

Szkolion, 1. Schohon. 
Szkolion-dalok (gör.), 1. Skolion-dalok. 
Szkoliózis, 1. Gerincoszlopelferdiilés. 
Szkopcok, 1. Bászkol. 
Szkopelosz, a Görögországhoz tartozó Eszaki-

Sporádok egyike az Égei-tengerben, Khiliodromia 
mellett, amelytől csak egy keskeny csatorna vá
lasztja el, 122 km2 területtel, kb. 5000 lak. Hosz-
szában alacsony hegylánc takarja, amelynek leg
magasabb része 655 m. Termékei olaj, bor és 
különféle gyümölcsök. Sz. a főhelye. 

Szkopia v. Szkoplje, előbb török, majd szerb 
város, 1. Üszkiib. 

Szkopin, város Rjezan orosz kormányzóság
ban, (i9i8) 12,400 lak., gabona-, marha-, vas- és 
agyagárúkereskedéssel. 

Szkopolamin, hioszcin, C^íL^NC^, tropasavas 
tropineszter, a Hyosciamus niger, JJatura stra-
monium, Dat. Metél és Scopolia-félék alkaloi
dája. Szintelen kristályok, 59°-on olvad. Víz, szesz, 
éter oldja. A poláros fény síkját balra forgatja. 
Midriatikum. Gyógyszerül rendszerint a bróm-
hidrogénsavas Sz. (S. hydrobromicum) : 

C17H21N04HBr. 3H20 
használatos. Ez szintelen kristályos test. Víz bő
ségesen, szesz is oldja. Még igen híg oldata is, a 
szembe cseppentve, a pupillát nagyon kitágítja. 

Motorikus izgalmaknál, szembajoknál, elmebajo
soknál csillapitóul, álmatlanságnál, morfinnal tár
sítva, narkózis előidézésére használják. Az inaktív 
Sz. euscopol néven is ismeretes. A Sz. az ideg
rendszert lényegtelen kis izgalom után elkábítja,, 
a kábulás tartamára emlékezethiány (amnesia) 
marad vissza. Újabban igen divatos szer, a szü
lések fájdalmatlanná tevésére és a narkózisok 
megkönnyítésére használják. Az elmegyógyászat
ban is bevált. L. még Szkopomorfin. 

Szkopomorfin (Scopomorphin), a Korff-cég 
készítménye: Egy steril ampullában 1-2 mlg. szko
polamin -f- 3, ctg. morfinsó foglaltatik 2 cin8 víz
ben oldva. Éter- v. kloroformnarkózis előtt */» 
v. '/a részét fecskendik bőr alá, hogy a bódulat 
beálltát megkönnyítsék és kevesebb altatószer 
kelljen. 

Szkoposz-hegy, 1. Zante. 
Szkorodit (ásv.), kristály-víztartalmú vasarze-

nát FeAs04 -f- 2H20. Pirainisos v. rövid oszlopos 
rombos rendszerbeli kristályok v. szálas, földes 
és vaskos halmazok. Rideg; hagyma- v. szeladon-
zöld, zöldesfekete, indigókék, vörös és barna; át
tetsző, üvegfényü. Lelőhelyei: Graul Schwarzen-
bergnél Szászországban, Schlaggenwald, Dernbach 
Montabaurnál; Lölling Karintiában; Chanteloube 
Limogesnál; Cornwall; Beresowsk és Nercsinszk 
az Uraiban; Ouro Preto és Antonio Páréira Bra
ziliában ; a Yellowstone Park hévforrásaiban mint 
kéregszerű üledék. 

Szkrófa (Scroafa), ki6k. Hunyad vm. hrádi 
j.-ban, (i9io) 468 román lak. (Tr. R.) 

Szkrutinium, 1. Scridinium. 
Szkuludisz, Sztefanosz, görög államférfi, szül. 

Kioszban 1836. Eredetileg bankár volt Konstanti
nápolyban, majd konzul Madridban, 1892. tenge
részeti miniszter, 1897. külügyminiszter lett, 1913. 
Venizelosszal együtt a londoni békotárgyalásra 
volt kikuldve. 1915 nov. 7. miniszterelnök lett, 
de 1916 jún. 21. az entente nyomása következ
tében el kellett hagynia helyét. Lemondása után 
a Venizelosz-párt részéről sok üldözésnek volt 
kitéve. 

Szkunk vagy bűzös borz (Mephitis mephüica 
Shaw, állat), a Menyét-félék egyik faja. Ragyogó 
bundájának alapszíne fekete. Orrán keskeny fehér 
csík kezdődik, mely végig vonul a homlokán (hol 
négyszögletes folttá szélesedik), a nyakán s a vál
lon két széles szalagra különül s e két szalag vé
gül a fark hegyén ismét egyesül. Nyakán, vállán, 
lábainak külső oldalán, ritkábban mellén és ha
sán is kis fehér foltok vannak. Testhossza 40 
cm., farka ugyanilyen hosszú, Észak-Amerika 
északi részein honos; leggyakoribb a Hudson-
öböl vidékén. Az Egyesültr-Állarnok területen élő 
alakokat csinga (Mephitis chinga Tiedm.) néven 
szokták megkülönböztetni. Bűzmirigyónek irtóz
tató bűzü váladéka, melyet üldözőire ráfecsken
dez, hatalmas és félelmetes védőfegyvere. Bőré
ből kitűnő prémet készítenek és ezért nagyon 
vadásszák. 

Szkupstina (szerb, a. m. gyűlés) a szerb éa 
montenegrói országgyűlés neve. 

Szkutari, 1. (lszkodra, Szkadar, Szkodra), a 
balkáni háború előtt az ugyanily nevű török vila
jetfőhelye, az 1913. évi bukaresti szerződés értel-
neg, 8 alatt keresendő! Amely szó Sz alatt nincs n 
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mében az újonnan alakult Albánia egyik kikötő
városa, a róla elnevezett 48 kin. hosszú, 6 km. szé
les, 373 km3 területű tónak DK.-i végében, termé
keny síkságon, amelyet a Bojana és Kir öntöznek, 
(1918) 23,909 nagyrészt albán lak.; hajóépítéssel, 
pamutfonással és fegyverkovácsolással. A nagy 
kertek közt épült házai mind egyformák; mecsetjei 
sem nyújtanak semmi érdekeset. Sz., az antik 
Scodra, Gentius illíriai királynak volt székhelye, 
akit Kr. e. 168. L. Anicius római prétor legyőzött; 
Gentius legyőzetése után Sz. is római várossá lett. 
Dioeletianus császár az űj tartománynak, Prae-
valisnak székhelyévé tette. A római birodalom 
feloszlásakor a keletrómai birodalomhoz került. 
Ezután fölváltva gót, szerb, velencei város volt, 
akiktől Dalmáciával együtt a magyarok foglalták 
el. Dalmáciával együtt későbben visszakerült a 
velenceiek birtokába, akiktől 1477. a törökök 
foglalták el, a balkáni háborúban 1913 ápr. 23-án 
a montenegróiak, akik a bukaresti szerződés ér-
talmében kénytelenek voltak az újonnan megala
kult albán fejedelemség számára átengedni. 1915 
jül.-ban a montenegróiak elfoglalták, 1915 nov. 
végén a menekülő szerb kormány rövid ideig itt 
állapodott meg a szerb sereg romjaival. 1916 jan. 
23. Montenegró legyőzése után osztrák-magyar 
csapatok szállták meg. — 2. Sz. (Üszküdar, Isz-
kudar, az antik Chrysopolis), Konstantinápoly 
külvárosa, a Boszporus ázsiai partján, 60,400, 
csaknem kizárólag török lak. A Bulgurlu és Csam-
lidzsa lejtőin amfiteátrumszerűen épült és egészen 
Haidar-pasa nevű síkságig elnyúló város gyö
nyörű fekvésén kiviil kevés érdekességet nyújt. 
Utcái rendetlenek és piszkosak. Számos mecsetje 
közül a kiválóbbak: a Jeni-valide-dzsami, az Isz-
kelesszi-bujuk-dzsami és a Csimili-dzsami. Leg
nagyobb érdekessége a Haidar-pasa-sikság fölött 
emelkedő fensíkon a bujuk-mezarisztan, a nagy 
török temető, híres cipruserdővel, ahová az Euró
pában elhunyt ortodox törökök temetkeznek. 

Szkutarii-tó (Skadarsko Jezero, ókor Lacus 
Lábeatis), karsztos poljemélyedést kitöltő tó Al
bánia és Montenegró határán, 50 km. hosszú, 14 
km. széles, 162 km. kerületű és 373 kma területű. 
K.-i partja lapos, mocsaras, egészségtelen vidék, 
ÉK.-i irányban hosszabb kiágazó öble van: aHoti-
hum. Ny.-i partján sziklákból, meredeken emel
kedik ki az 1593 m. magas Rumija hegy, itt leg
mélyebb a tó, 44 m., másutt a mélysége nem 
több mint 7 m. Halakban rendkívül gazdag, jelen
tékenyebb mellékfolyói: a gőzösökkel hajózható 
Moracsa, lefolyása a Bojána az Adriai-tengerbe. 
A tó montenegrói részében rendszeres hajójáratok 
vannak Rijeka, Plavnica, Virpazár és Szkutari 
közt. V. ö. Hassert, Der S. (Glóbus, 62. k. 1892), 
Ovijic, Velika Jezera Balkanskoga Poluostrva 
(Belgrád, 1902, térképpel). 

Szkvira, város Kijev volt orosz kormányzóság
ban, a Szkvirka mellett, (i9io) 22,000 lak. Most 
Ukrajnához tartozik. 

Szladits Károly (dunaszerdahelyi), egy. ta
nár, jogi író, szül. Dunaszerdahelyen 1871 dec. 27. 
A budapesti tud. egyetemen ó volt az első, kit 1895 
okt. 12. sub auspiciis regis jogi doktorrá avattak. 
1895—1917. az igazságügyminisztérium törvény
előkészítő ügyosztályában működött s a polgári 

törvénykönyv szerkesztésében jelentékeny részt 
vett, az öröklési jogi részének előadója volt. 1915. 
miniszteri tanácsos lett. A budapesti egyetemen a 
magyar és az ausztriai magánjog magántanára, 
1917. ny. rendes tanára lett; mint aMagyar Jogász
egylet titkára, ,éveken át szerkesztette a Magyar 
Jogászegyleti Értekezéseket. 1914óta szerkesztője 
a Magánjogi Döntvénytárnak; 1922—24. szer
kesztette a Békejog és Békegazdaság havi szem
lét. Kiváló munkásságáért 1916. magyar nemes
séget kapott. Magánjogi főbb dolgozatai: A ma
gyar magánjog vázlata (3. kiadás, 1916, Pótlék 
1921); Az egyesületi jogról; Az osztrák pol
gári tvkv. novella-javaslatáról; Az örökös jog
állása (Fodor-féle Magyar magánjog V. k.); Az 
eladó szavatossága: Munkásbiztosítás és ma
gánjogi kártérítés; A hagyományos felelőssége 
az örökhagyó tartozásaiért. B Lexikonnak is 
munkatársa. 

Szládkovics, tót költő, 1. Sládkovic. 
Sz'lah Dzsedid, marokkói város, 1. Rabat. 
Szlanicza (Slanica),Msk. Árvavm. námesztói 

j.-ban, d9io) 794 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szlankamen, község, 1. Slankamen. 
Szlányi Lajos, festő, szül. Budapesten 1869 

aug. 4-én. Szülővárosában Greguss, Székely és 
Lotznak volt tanítványa. 1892-ben a karlsruhei 
akadémián, később Nagybányán, Parisban és 
Angliában fejezte be tanulmányait. Korán érdek
lődött az Alföld tájszépségei iránt s már 1898. A 
szolnoki híd és Tájképrészlet c. festményeire 
megkapta az Eszterházy-díjat, egy évvel rá Kaj-
nalpirkadás c. képére a kis állami aranyérmet. 
Ugyanebből az évből való Éjjel és Tiszavidéki 
táj c. műve, amelyek a Szépművészeti Múzeumba 
kerültek. 1902-ben egyik alapi tó-tagjává lett a szol
noki művésztelepnek s ott festette 1905. Zagyva
part Szolnokon c. müvét (Szépműv. Múzeum). 
Egymásután háromszor nyerte el a gr. Andrássy 
Dénes-féle ösztöndijat. 1908-ban a Műcsarnokban 
gyűjteményes kiállításon mutatta be képeit. Ujabb 
időben havas tájképei szereztek neki sok elisme
rést. Hangulatos naturalista tájképeire 1913. Mün
chenben második érmet kapott; a Műcsarnokban 
elnyerte a társulati nagy díjat, majd a Röck-dljat, 
1923. a Lipótvárosi Kaszinó díját, a Nemzeti 
Szalonban kiállított akvarelljeire 1922. az állami 
első dijat. Részt vett a velencei, kopenhágai, 
krisztiániai nemzetközi kiállításokon munkáinak 
gyűjteményével. V. ö. Művészet, 1906. 

Szlatin pasa, 1. Slatin. 
Szlatina, község, 1. Slatina. 
Szlatopol (Zlatopolj), község Kijev volt orosz 

kormányzóságban, Herszon határán, 11,000 lak. 
Most Ukrajnához tartozik. 

Szlatouszt (Zlatouszt), város Ufa orosz kor
mányzóságban az Ural vidéken, (1910) 34,245 lak., 
nagy vasöntővel, acél- és fegyvergyárral. A vas
müvek alapját 1754. vetették meg és 1811. tették 
császári birtokká, a forradalom után állami bir
tok lett. 

Szlatvin (Slatvin), kisk. Szepes vm. szepes-
váraljai j.-ban, (1910) 192 szlovák lak. A Szlubica 
(1131 m.) hegy tövében fakad az Anna-forrás, 
melynek égvényes konyhasós-vasas savanyuvize 
újabban jól töltve kerül forgalomba a mint élve-

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő I 
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•zeti ital el van terjedve, de lmrutos, köszvényes 
Mntalmaknál is sikerrel használják. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szlava (szláv) a. m. dicsőség; a cseheknél 
•a. m. éljen! 

Szlávejkov, 1. Pencso, bolgár költő, Sz. 2. fia, 
•szül. Travnában 1866.,megh. Olaszországban 1912 
jún. 10. (ónapt. máj. 28.).Dalokat, balladákat, epikus 
költeményeket és idilleket irt. Legjobb munkája 
a Krvava pésen (Vérdal), amely 8 énekben a bol
gároknak az 1870—76. függetlenségi küzdelmeit 
ecseteli élethű és megkapó szinekkel. Német 
költőkből is sokat fordított. Fordításai a Nemski 
Poeti (Német költők, Sofla 1911) c. könyvében je
lentek meg. 

2.Sz., Petko, bolgár költő, szül.Trevnában 1825., 
megh. 1913. Autodidakta volt s élete igen hánya
tott volt. 1857-ben Konstantinápolyban mint hir-
lapiró működött. 1852-ben kiadott szerelmi költe
ményeket, szatírákat és meséket, melyek páratlan 
hatást keltettek és a bolgárok mint népdalokat 
ajkaikra vették. Gyűjtött bolgár népdalokat, nép
meséket, közmondásokat; tudományos folyóiratá
ban történelmi, földrajzi, néprajzi és etnográfiai 
értekezéseket közölt. Kiadta Bulgária földrajzát. 

Szlávik Mátyás dr., ev. teológiai tanár, egyházi 
iró, szül. Dobsinán 1860 okt. 24. 1884-ben meg
szerezvén a jénai egyetemen a doktori oklevelet, 
hazajött s még ez évben eperjesi teológiai tanár 
lett. A cseh megszállás óta Budapesten működik, 
önállóan megjelent munkái: Die Eeformation 
in Ungarn (Halle 1884); Goethe és a Faust val
lásos-erkölcsi jellemzése (Sárospatak 1886); A 
legújabb theologia történetéből (Budapest 1887); 
Bölcsészettörténet (2 köt.); Eperjes és Pozsony 
{1888—89); Keleti utamból (Eperjes 1891); A leg
újabb kát. reformmozgalom (Budapest 1891); 
Kant ethikája (Eperjes Í894); Zur Frage d. Zivil-
ehe in Ungarn (Leipzig 1894); Zur Geschichte 
und Litteratur der Philosophie in Ungarn (u. o. 
1895). Több kiváló német teol. munkát (Tschak-
kert Eneyklopaediáját, Preussen polemikus Írását) 
fordított magyarra s számos tanulmányt írt a 
hazai tudományos folyóiratokba. 

Szlávik-f éle szines képek. Egymásra rétegzett 
különböző szinű pigment rétegű fényképészeti 
papiros, mely közönséges negatívról váltakozó 
szinű másolatot ad. A színek nem felelnek meg a 
tárgy eredeti színeinek. 

Szláv írás. Közönségesen az orosa írással azo
nosítják, bár ez téves felfogás, mert a mai orosz 
alfabetumot csak Nagy Péter cár hozta be (goro-
zsanka, városi, polgári írás) az addig használatos 
•egyházi, cirill betűk helyébe. Az eredeti cirill-
írásnak 38 betűje a mai oroszban 35-re fogyott. 
Ezt használják az oroszok, ruténok, némi módo
sítással a szerbek, bolgárok. A tuLajdonképpeni 
egyházi szláv nyelv emlékei kétféle betűt mutat
nak. A régebbi glagolika (1. Glagolita-írás), az 
újabb cirillika (1. Őirill-írás) néven ismeretes. 
Eredetiikre nézve a vélemények eltérnek. A glago-
likát egyesek Kelemen bolgár püspöknek tulaj
donítják (f 916), mások perzsa, örmény, Geitler 
{1888) albán eredetűnek mondja. Grubisios Szt. 
Jeromost tartja a glagolika szerzőjének. Legter-
mészetesjbb Taylor nézete, hogy ez a görög kurzív 
írásból támadt, a szlávok apostolai Cirill és Methód 

eredetileg 870 előtt maguk is ezt használták és 
Cirill (helyesen Konstantin) ezt egyszerűsítette a 
görög unciális írás alkalmazása által. Ez a szeg
letes merev forma valóban rokon a görög betűk
kel, míg a legömbölyített folyó írás, a tulajdon
képpeni glagolikának akár a macedón-bolgár, 
akár a bosnyák-horvát formáját tekintjük, egé
szen idegen, valóban örmény betűtípusnak látszik 
s bogumil hatás alatt fejlődött. V. ö. Goetz, Gesch. 
d. Slavenapostel, Gotha 1897; Jagic, Zur Ent-
stehung d. Kirchenslav. Sprache, Wien 1900; 
Safarik, Über d. Ursprung d. Glagolitica, Prag 
1858. Néhány újkori rajongó, kiket a VIII—IX. 
sz.-ig menő szláv írás ki nem elégített, III—IV. sz. 
szláv rúnákat költött, folyóiratokat hamisított 
(pl. Körmöczbányán), de ezt az írást a szlavisztika 
nyomban elvetette. 

Szlavista, aki a szláv filológiával szakszerűen 
foglalkozik. 

Szlávizmus, szlávos kifejezésmód (pl. Balassa-
Gyarmaton «ugyanaz» helyett a bizonyos = tót 
ten isty ; a palócoknál az enyém házam stb.). 

Szlavjanosszerbszk, város Jekaterinoszlav 
volt orosz kormányzóságban, a Donec jobb part
ján, kb. 6000 lak. 1753-ban Doneck néven a 
Magyarországból kivándorolt szerbek alapították. 
Mostani nevét 1817. kapta. Most Ukrajnához tar
tozik. 

Szlavjanszk, város Harkov volt orosz kor
mányzóságban, d9io) 21,400 lak., közelében nagy 
sófőzőkkel (évi termelés 4 millió pud só) és sósfűr-
dőkkel. Most Ukrajnához tartozik. 

Szlavjánszki, orosz zeneszerző, 1. Agrenev. 
Szláv mitológia. A pogány szlávok mitológiá

jára vonatkozó hagyomány nagyon fogyatékos és 
homályos. Imádtak egy istent, a villám teremtőjét 
és valamennyi dolog legfőbb urát, akinek ökröket s 
egyéb állatokat hoztak áldozatul. Tisztelnek folyó
kat, nimfákat és számos más istent is. A XII. sz.-
ban élő Helmold már más értelemben szól mitoló
giájukról. Szerinte a többalakú isteneken kívül, 
akik a mezők és erdők, öröm és búbánat fölött 
uralkodnak, a szlávok hisznek egy főistenben, aki 
a többi alájarendelt istennek parancsol. E két ada
ton kívül csak istennevek maradtak fenn. Orosz 
istennevek: Perun (mennydörgés, talán a norman
nok Thor-ja), Volosz, Dazsbog, Sztribog stb. Az 
alsóbb isteneké, az erdei és hegyi, a vizi és légi, a 
házi és udvari démonok neve máig is ismeretes. 
Ilyenek a délszlávoknál a vilik, a keleti szlávok-
nál a ruszalkák (nimfák); a rojenicák és szojeni-
cák (születési és sors-szellemek), továbbá a vám
pírok, hableányok, koboldok stb. Az Élbe és Odera 
közt lakó szlávok a hagyomány szerint megkülön
böztetik egymástól a fény és a sötétség (Bélbog és 
Cernobog) isteneit, ami azonban már keresztény 
hatásra mutat. A megjelent Sz.-ismertetések esik 
anyaggyüjtemények. Az első helyes utat követő 
mű e téren a Bervinszkió, Tanulmányok a népies 
irodalomról (lengyelül 2 köt., Posen 1859). Kritikai 
módszerrel jártak el: Jagic és Brückner (az Archív 
für slawiscbe Philologie 4, 5, 14 köt.-ben). V. ö. 
Máchal, Nakres slovanské bajeslovi (Prága 1891). 

Szláv nyelvek és irodalmak. A szláv nyelv 
egyik elágazása az ú. n. indogermán (1. Indoger
mánok) nagy nyelvcsaládnak. Az összes szláv 
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nyelveket következő három fő csoportra osztják 
fel: 1. Délszláv nyelvek (1. o.), melyhez az ó- és 
új-bolgár, a szerb-horvát és a szlovén nyelv; 
2. északnyugati szláv nyelvek, melyhez a cseh, 
szerb, lengyel, tót, kasub (1. Kasubok) és poláb; 
3. a keleti szláv nyelvek, melyhez az orosz, rutén 
és a fehérorosz nyelvek (1. Orosz nyelv és iroda
lom) tartoznak. 

Irodalom, A szláv nyelvcsalád összehasonlító grammati
kájának egész körére kiterjed Miklosich Vergleichende 
(írammatik der slavischen Sprachen c. műve, 4. kőt., Wien 
1876—79; u. a., Etymologisches Wörterbuch der slav. 
Kprachen, n. o. 1886; W. Vondrák, Vergleichende Slavi-
sciie Grammatik, Göttingen I. 19C6, II. 1908; E. Berneker, 
Hlavisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelbergl.1908— 
1913, a többi rész tüzetenként jelenik meg; n. a., Slavi-
sche Chresthomathie mit Glossar, Strassburg 1902 ; Jagic, 
l>:e Slawischen Sprachen, Kultnr der Gegenwart Teil I. 
Abt. IX., Leipzig und Berlin 1908. A szlavisztikával fog
lalkozó legtekintélyesebb folyóirat az Archív fiir slawische 
Philologie, Berlin 1876-tól. A szláv irodalmakat tárgyalják 
az Egyetemes Irodalomtörténet IV. köt., Budapest 1911; 
Jagié i. m., Courriére, Histoire de la littérature contem-
poraine chez les Slaves, Paris 1879 ; Pypin és Spasovic, 
Istorija slav. lit., Szent-Pétervár 1880, németre ford. 
Pech, Leipzig 1880—84; Krok, Einleitung in die slav. 
Literaturgeschichte, Graz 1887; Karásek, Slav. Literatur-
geschichte, Leipzig 1902. A szláv filológia enciklopédiáját 
kiadja a szentpétervári tud. akadémia, eddig megjelent 
-5 köt. A szláv népek és nyelvek számára v. ö. Bonkáló, 
A szlávok, Budapest 1915. 

Szlávofil (a. m. szlávbarát), a szlávofilizmus 
.{1. o.) híve és hirdetője. 

Szlávofilizmus (szláv nyelveken: szlávjáno-
filsztvo), eredetileg ideális alapokon nyugvó orosz 
filozófiai irányzat volt, amely mindennek — ami 
szláv — szeretetét és ápolását hirdette. Hívei 
abban tetszelegtek önmaguknak, hogy a pravo
szláv szlávságra az a nemes és nagy feladat vár, 
hogy Európa «rohadt» kultúráját az egészséges 
szláv kultúra révén megújítsa. Főbb képviselői 
Akszakov és Chomjákov voltak. A nyugati pán
szlávizmus hatása alatt ez az eredetileg tisztán 
filozófiai irányzat a múlt század 60—70-es évei
ben a szláv eszme szolgálatába szegődött s az 
orosz imperializmusnak lett a szócsöve. A mai 
Sz. a szlávok egyesítését kívánja olyképen, hogy 
az összes szláv népek eloroszosodjanak. Jelszava: 
«samoderzavije, pravoslavie i narodnost» azaz 
«egyeduralom, právoszlávia és a nagyorosz faj 
uralma». V. ö. Bonkáló Sándor dr., A szlávok 
(Budapest 1915). 

Szlávok. Összefoglaló neve a különböző indo
germán vérű népeknek, melyek nyelvrokonság és 
közös származás folytán egy családbelieknek 
tekinthetők, noha a rokonság foka különböző, sőt 
maga a nyelv sem elegendő bizonyítás. Szláv az 
orosz, kisorosz (rutén), ezek együtt keleti Sz.; a 
bolgár, szerb, horvát, szlovén és tót népek; a dél-
Sz. (ezek közül a bolgárok csak nyelvileg tartoz
nak a Sz. csoportjába), végül a lengyel, cseh, 
szerb, polabi népek az északi Sz. Ide tartoztak a 
kihalt ó-poroszok, valamint a polabi néven egybe 
foglalt lett és litván népek. A Sz. őstörténete tel
jesen ismeretlen, őshazájuk kérdése is vitás, bár 
kétségtelen, hogy egykor, bár sok törzsre tagolt, de 
nagyjában egységes népként éltek, mely szapora-
sága szerint már igen korán, kb.Kr.u.I.sz.-ban erős 
rajokat, vándorcsapatokat bocsátott ki. Plinius sze
rint a kelet-tengeri finnek és a Kárpátok K.-i lej
tőin lakó germán törzsek (basztarnák és fencinok. 

közé ékelt venedák nyilván ama szláv törzs, mely
ből a germán winida, vend név veszi eredetét. 
Ptolomaeus Sarmatiája leírásában igen sok törzset 
sorol fel, melyek javarésze, ha nem is volt kizáró
lag, mint Safarik hirdeti, szláv, feltehető, hogy a 
III. sz.-ig ezen a területen a finnek és pontiisi 
szarmaták közé szorulva lakhatott a Sz. zöme. 
A népvándorlás megindultával, mikor a gót, bur
gundi stb. germán törzsek kitakarodtak az Élbe és 
Visztula vidékéről, helyükbe a Leeb-Polob szláv 
törzsek léptek. Csehország területét átlag az V. 
sz.-ban árasztották el, lassan átterjedtek a Kár
pátokon egész a Dunáig. Procopius és Jordanes 
mar a Duna alsó folyásánál is tudnak Sz.-at, ezúttal 
Szklavonok néven, ill. a Dnyepr és Dnyesztr 
között az Antokat. A VI. sz.-ban a longobárdok 
pusztulása után szlovénjeink ősei lepik el Pan
nónia és Norieum területét. A VII. sz.-ban már 
Trákia, Macedónia területén találkozunk Sz.-kal, 
akiket utóbb a finn-ugor bolgárok levertek s utóbb 
velük összeolvadva megalkották az újabb Bolgár
birodalmat. Ez időtájt léptek a horvátok, utóbb a 
szerbek Dalmácia és lUyricum területére. Más 
szláv törzsek az őshazából É. és K. felé vonultak 
s egyfelől finn, másfelől varjag törzsekkel össze
olvadva oroszokká lettek. Vallás szerint csopor
tosítva, az oroszok, bolgárok ós szerbek óhitűek; 
a ruténok gör. katolikusok; a csehek, lengyelek 
és horvátok róm. katolikusok. A tótok és szlové
nok protestánsok és katolikusok; a bosnyákok, 
szerbek és bolgárok kis töredéke mohammedán 
hitű. A szláv kérdés nagy irodalmából említhetők 
Safarik, Palacky a XIX. sz. 30-as éveiből való út
törő, bár elavult munkái; Jirecek, Entstehen 
christl. Eeiche im Gebiet des heutigen Üsterr. 
Kaiserstaats (Wien 1870); Leger, Le monde Slave 
(Paris 1897); Hellwald, Die Welt der Slawen 
(Berlin 1890); Bonkáló, A Sz. (Budapest 1915); 
A Sz. őshazáját és vándorlását illetőleg Niederle 
prágai kiadványai (1914). 

Szlavónia, Szlavonország, azelőtt a magyar 
szent korona országainak részét alkotó királyság, 
melynek területe 16,662 kin* volt, (1910) 952,000 
lakossal. A határőrvidék polgárosítása és Horvát
országnak s Sz.-nak új közigazgatási beosztása 
alkalmával Sz. Horvátországgal egyesittetvén, 
vele együtt királyságot alkotott Horvát-Szlavon-
ország név alatt. 1918 okt. 29. a horvát ország
gyűlés kimondván Horvátország elszakadását és 
Jugoszláviához való csatlakozását, Sz. is része 
lett a Szerb-Horvát-Szlovén királyságnak. 

Szlavoniai-drávavidóki helyi érdekű vasút. 
Vonalai: Osijek—Noskovci, Belisce-Prandauovci, 
Belisee—Drávapart, Moslavina—Rupnicza, Dolnji-
miholjac—Drávapart, Vörösmajor—Orahovica és 
Humljani—Drenovac. Gőzüzemű, 1 m. nyomtávú, 
184-1 km. hosszú társasági vasút, saját kezelés
ben. Megnyílt 1890—1908 közt. (Tr. SzHSz.) 

Szlavóniai érmek, 1. II. Andrásnak szlavóniai 
herceg korában (1196—1205) vert pénzei. 2.1255— 
1349 közt a horvát-szlavón bánok által a pakráci, 
majd a zágrábi pénzverdében vert pénzek. A ma
gyar királyi pénzeknél sokkal finomabb ezüstből 
és nehezebb súlyban verték, úgy, hogy 1 darab 
szlavóniai v. báni dénár 2 drb királyi dénárt ért. 
Róbert Károly 1323-ban ezeket veszi egységes 
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pénzverése mintájául s ettől kezdve Sz.-nek neve
zik a báni dénárok mintájára és pénzlába szerint 
vert magyar pénzeket is. V. ö. Nuber 0. F., (Bei-
trag zur Chronologie Slavonischer MUnzen (Mitt. 
aus Bosnien u. Herzegov., 1899, VI. 467—477.1.); 
Hóman Bálint, Magyar pénztört. 1000—1325 
(Budapest 1916). 

Szlavóniai helyi érdekű, vasutak. Fővonala 
Osijektöl Ujkapela Batrináig, szárnyvonala Ple-
ternicatól Pozegáig terjed. Rendes nyomtávú, gőz
üzemű, 133-2 km. hosszú. Megnyilt 1894 deo. 3. 
(Tr. SzHSz.) 

Szlávy (érkenézi és okányi), birtokos nemes 
család, melynek eredetét a családtörténeti adatok 
alapján a XVII. sz. végéig tudjuk visszavinni. A 
család akkor élt ősének Jánosnak (szül. 1674.) 
két fia maradt: Pál (1706—87.), valóságos belső 
titkos tanácsos, 1763. a kir. táblánál itélömester, 
majd királyi Ugyigazgató, 1782. szeptemvir, 1785. 
Bereg vin. főispánja, és György (1726—1801), 
Esterházy herceg uradalmi igazgatója. Tőlük 
veszi eredetét a családnak két érkenézi és okányi 
ága. A család tajgai közül az újabb korban ki
válóbb szerepet, átszőtt: 

Sz. József, államflérfiú, szül Győrben 1818 nov. 
23., megh. Zsitvaujfaun 1Ü00 .aug. 8. Hivatali pá
lyáját Budán kezdte a m. kir. udvari kamaránál, 
a szabadságharc alatt elnöki titkár lett Duschek 
oldalán s Oraviczán kormánybiztosi teendőket is 
végzett. A szabadságharc leverése után osztrák 
fogságba került ós öt évi súlyos fogházbüntetésre 
Ítélték el, de két év kitöltése után visszanyerte 
szabadságát. 1865-ben Bihar vm. főispánja, 18t>7. 
orsz. képviselő és a belügyminisztérium állam
titkára, 1 <ö9. kereskedelemügyi miniszter s 1872. 
rövid időre miniszterelnök lett. A fúzió után egy 
ideig visszavonult a közszerepléstől, 1879. a kép
viselőház elnökóvó választották, 1880—1882. pe
dig közös pénzügyminiszter volt. 1894—18t)6-ben 
a főrendiház elnöke es 1884 óta a Magyar Tud. 
Akadémia igazgatósági tagja volt. 

Szleb. A Perzsa-öböltől Aleppóig és elszórtan 
a sziriai sivatagban nomadizáló, valószínűleg 
indiai származású nép, mely a szomszéd arabok
tól viseletben és életmódban teljesen különbözik. 
Eredete vitás. 

Szlemenics Pál, jogtudós, szül. Kecskeméten 
1783 jan. 22., megh. Pozsonyban 1856 dec. 6-án. 
Tanulmányai végeztével Esterházy Ferenc gróf 
házában Bécsben nevelő és titkár volt; 1809. 
pedig a pozsonyi királyi jogakadémián jogtanár 
lett. A Magyar Tud. Akadémia 1830. törvény-
tudományi osztályába rendes taggá választotta, 
melynek kebelében egyike volt a legmunkásabb 
tagoknak. A király 1838. nemesi levéllel tüntette 
ki. Első nagy munkája, az Elementa juris crimi-
nalis hungarici, 1817. Pozsonyban jelent meg (2. 
kiad. 1827, 3. kiad. 18<3). Latin nyelvű polemikus 
kisebb munkái Kövy ellen, kedvelt tanára Kele
men Imre védelmében: Discussio opusculi, cui 
nomen Eatio Jurisprudentiae hung. ad ductum 
Institutionum Kelemenianarum (Pozsony 1817) 
s egy másik hasonló (1820). 1819-ben két kötet
ben jelent meg: Elementa Juris hung. civiils 
privati s még latin nyelven 1829. Elementa juris 
hung. judiciarii civilis és végre 1841. Addita-

menta ad editionem tertiam Elementorum Juris 
jud. civilis, tam criminalis hungarici (mind Po
zsonyban). Polgári törvényének magyar kiadása: 
Közönséges törvényszéki polgári magyar tör
vény (u. o. 1823), a Marczibányi-jutalmat nyerte 
s 1844. második kiadást ért; másik müvét Fenyítő 
törvényszéki magyar törvény címen az Akadémia 
adta ki (Buda 1836 és Pest 1847). 1845-ben Po
zsonyban jelent meg tőle a Magyar törvények 
történetirata rövid vázlatban előadva s a Ma
gyar polgári törvény még egy bővített, harma
dik kiadása négy kötetben. Ezenkívül nagy számú 
törvénytudományi értekezése jelent meg a Tudo
mányos Gyűjteményben, a Magyar Akadémiai Év
könyvekben s Tudománytárban s a Bajza Athe-
naeumában. Az Akadémiai Évkönyvekben jelent 
meg (VI. köt. 1845, VII. köt. 1846 s VIII. köt. 
1860) legutolsó nagy munkája: Törvényeink 
története országunk keletkezésétől az Árpádok 
kihaltáig; és ugyanaz a.vegyes házakbeh kirá
lyok alatt, és végre ugyanaz az ausztriai ház
beli királyaink alatt I. Ferdinándtól I. Ferenc 
haláláig. V. ö. Pauler, Adalékok a hazai jog
tudomány történetéhez. 

Szliács, fürdő, Garamhalászihoz (Rybáre) tar
tozó híre3 fürdő, Zólyom vm. a Garam völgyében, 
szelíd hegyoldalban fekszik. Egyike a legjobban 
berendezett fürdőknek, melyben nyolc szállodában 
és számos magánházban 400 szoba áll a vendégek 
rendelkezésére. Forrásai a trachitkő hasadékaiból 
bugyognak fel s négy medencét alkotnak, hőmér
sékletük 25—33°, ezekben oly erővel tódul a szén
savgáz, hogy a víz forrni látszik s a fürdőzőket 
állandóan legyezni kell; e vasas hévvizek a leg
nagyobb ritkaságok közé tartoznak és egész Euró
pában nincs forrás, mely ily magas hőmérséklet 
mellett annyi szénsavat és vasat tartalmazna. A 
József-, Dorottya-, Lenkey- és Reviczky Ádám-
források vize italul is szolgál s az első nagy 
mennyiségben kerül a kereskedelembe. A forrá
sokat vérszegénység, sápadtság, női bajok, ideg-
bántalmak, csúz, köszvény, gyomor- és bél-
bántalmak ellen kitűnő sikerrel használják. A 
fürdő már 1244. ismeretes volt. V. ö. Than K.r 
A Sz.-i források kémiai elemzése (Budapest 1885). 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szlitten, a Kis- és Nagy-Szirtisz közt elterülő 
város Tripoliszban, a Földközi-tenger közelében, 
kb. 25,000 lak. 

Szliven, város, 1. Szlivno. 
Szlivnica, bolgár falu, Szófiától É.-ra 30 km. 

távolságban. Nevezetes arról a csatáról, melyet 
itt Battenberg Sándor bolgár fejedelem 1885 nov. 
17—19-én a szerbek ellen diadalmasan vívott. 
V. ö. Begenspursky, Die Kámpfe bei Slivnica 
(Wien 1895). 

Szlivno (Szliven, Iszlimje), az ugyanily nevű 
kerület és püspökség székhelye Bulgáriában, a 
Balkán-hegység D.-i lábánál, (1920) 28,695 nagyob-
bára bolgár, török, örmény, izraelita és cigány 
lakossal, posztószövéssel, szeszégetéssel, szőnyeg-
készitéssel és selyemtermeléssel. Legszebb épü
lete a Zsófia-templom antik has-reliefekkel és fül
iratokkal. 

Szlobockoj, város Vjatka orosz kormányzó
ságban, (i9io) 10,732 lak., bőr-, gyufagyártáseal, 
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harangöntéssel, szőrme- és kesztyttkészítéssel; 
folyami kikötővel a Vjatkán. 

Szlobode (orosz) a. m. előváros, falu. 
Szlonim, város Grodno volt orosz kormányzó

ságban, (i9io) 21,370 lak., sör-, szövő- és szesz
gyárral ; gabona-, épliletfa- és kátránykereske
déssel. A XVII. sz.-ban a litván országgyűlés szék
helye volt és 1795. csatolták Oroszországhoz. 
Most Lengyelországhoz tartozik. 

Szlovákok, 1. Tótok. 
Szlovén nyelv és irodalom, lásd Délszláv 

nyelvek és irodalmak. 
Szlovénok, 1. Vendek. 
Szlöjd, a kézügyosítő oktatás svéd neve (slöjá). 

A XV11I. sz. utolsó harmada óta ismételten fel
merült, a XIX. sz. második felében elterjedt, 
majd általános érvényre jutott az a gondolat, hogy 
az iskolának nem szabad megelégednie a hagyo
mányos ismereti anyag egyoldalú továbbadásával, 
hanem az is kötelessége, hogy a gyermekben élő 
munkaösztönt kielégítse, irányítsa s ezzel az élet 
mindennapi szükségleteinek teljesülését előse
gítse. A tanulóknak kézimunkával való foglal
koztatósa hol játékszerűen, hol ipari célzattal tör
tónt. Egy időben a háziipari, tehát gazdasági 
szempont jutott előtérbe; később svéd hatásra a 
kézimunkára való oktatás pedagógiai értéke dom
borodott ki s a Náásben létesült Sz.-intézetbe az 
egész világból mentek a Sz. tanulmányozására. 
A gyermek fejlődéséhez szabott fokozatossággal 
papír, fa, agyag és különféle fémek szolgáltatják 
a munka anyagát s a nevelő hatást használható 
tárgyak készítésében való gyakorlással is fokozni 
törekesznek. Külföldön sok helyen s néhol hazánk
ban is külön iskolai műhely keletkezett a tanulók 
számára, az általánosan művelő, azaz nem ipari 
jellegű iskolák mellett is. Hazánkban az erdélyi 
szászok kezdték, majd különösen a Kézimunkára 
Nevelő Orsz. Egyesület hatására több városban 
is megindították a Sz.-öt; ma a kézimunka-okta
tás az elemi és polgári fiú- és leányiskolák tan
tervének szerves része. A fejlődést megakasztotta 
a háború és a nyomában járó szegénység, sem 
az iskolák ily irányú felszerelését nem lehetett 
folytatni, sem a szülőket nem lehetett a szüksé
ges anyag megvásárlására kényszeríteni. Pedig 
a mai állapot a Sz. jelentőségét különösen fo
kozza : a kéz és szem gyakorlása, az izlés fej
lesztése, a munkára való nevelés, a munka kü
lönböző fajainak és különféle (szellemi és testi) 
munkásoknak kölcsönös megbecsülésére való 
szoktatás gazdasági és erkölcsi tekintetben egy
aránt nemzetmentő feladat. Ennek felismerése a 
munka-iskola néven ismeretes mozgalmat is a 
legnagyobb jelentőségűvé teszi. 

Szluck (Szluc), város Fehéroroszországban 
(Minszk volt orosz kormányzóság), (1910) 16,190 
lak., gabona-, kender-, lenmag- és épületfakeres-
kedéssel. Az ÉNy.-i Oroszország legrégibb városa, 
már a XII. sz.-ban fennállt. 

Szlucs, 1. A Gorin 560 km. hosszú jobb mel
lékvize Volhiniában az orosz Novograd-Volinsz-
kijtól hajózható. Berezno alatt lengyel területre 
lép át. — 2. A Pripet 170 km. hosszú baloldali 
mellékvize Minszk orosz kormányzóságban, 85 
km.-nyire tutaj ózható. 

Szlucsevszkij, Konsztantin Konsztaníino-
vics, orosz költő, szül. 1837., megh. 1904 okt. 8. 
(szept. 25.) Szent-Péterváron. Az orosz népet és 
természetet írja le költeményeiben. Leíró költe
ményei az orosz irodalom valóságos gyöngyei. 
Mesterien rajzolja a hideg északi tájakat sziklái
val, jéghegyeivel és csodás élő lényeivel. Kor
társai a «jelenkori költészet királyának)) nevezték. 
Összes müvei 6 köt. jelentek meg Szent-Péter
váron. V. ö. Korinfskij, Poezija Sz. (Szent-Péter
vár 1900). 

Szluin (Slunj, Sluin), politikai község Modrus-
Piume vm. Sz.-i j.-ban, (1910) 2172 horvát-szerb 
lak., a járás székhelye, járásbírósággal és adó
hivatallal, posta- és táviróhivatallal. Azelőtt egy 
végvidéki ezred főparancsnokságának széke volt; 
az ezred területe 1449 km3, lakóinak száma 
1870-ben 68,825 volt. Sz. a Szlunjcsica-patak 
mellett fekszik, mely a község közepén a Kora-
nába ömlik, gyönyörű 13 vízesést képezvén, me
lyek 29 méter magasságról esnek le; a folyókon 
számos malma van. Sz. várát a Sz.-i grófok épít
tették; 1561. a törökök hiába ostromolták, 1572. 
nagy vereséget szenvedtek, 1578. a törökök — 
nem bírván a várat elfoglalni — az egész közsé
get felgyújtották. Később is gyakran ostromolták, 
utoljára 1716., de mindig eredménytelenül. 1822 
óta romokban hever. (Tr. SzHSz.) 

Szlyeme-hegység (Sljeme- v. Zágrábi-hegy
ség), a Kamikkal együtt az Alpok végződése által 
fölgyűrt hegység Zágráb várni, északi részében, 
Zágráb fölött emelkedve. A Száva partjáig terül 
el, magva kristályos kőzetekből (csillámpala) áll, 
ezekre mediterráneus mész és régibb mészkő te
lepül, Ny.-i részében dioritpala, hallstadti mész, 
kloritpala és werfeni rétegek találhatók. Leg
magasabb kiemelkedése a Nagy-Sz. v. Bisztra 
(1035 m.), amelyről igen szép küát&s nyílik, rajta 
messzelátó és menedékház van. Természeti szép
ségekben gazdag hegység, D.-i lejtőjén 587 m. 
magasban van a Medcedgrad (v. Medve vár) romja. 
Ezt a várat 1249—54. Fülöp zágrábi püspök épít
tette, sokáig a magyar királyoké volt, majd a 
Ciliéi grófok, utóbb Korvin János kezébe került, 
végül a Zrínyieké lett. (Tr. SzHSz.) 

Szmaltin (ásv.), 1. Smaltin. 
Sz'mao, kínai város, 1. Sze-mau. 
Szmarda, dunai kikötő Gyurgyevo mellett. 
Szmederevo, város Szerbiában, 1. Szendrö. 
Szmeinogorszk (Szmjeinogorszk), az azonos 

nevű járás székhelye Tomszk orosz szibíriai kor
mányzóságban, az Altai mellett, (1910) 38,900 lak., 
nagy koronauradaimi bányákkal, melyek hajdan 
nagymennyiségű ezüstöt, most főleg rezet, ólmot 
és ónt szolgáltatnak. 

Szmerdzsonka, 1. Koronahegyfürdő. 
Szmeril, város, 1. Iszmaü. 
Szmijev (Zmijev), az ugyanily nevű járás 

székhelye Harkov volt orosz kormányzóságban, 
kb. 7000 lak. Most Ukrajnához tartozik. 

Szmirna (Iszmir, Smyrna), az ugyanily nevű 
kisázsiai török vilajetnek (45,000 km3 területtel, 
1.500,000 lak.), görög, örmény, r. kat. érseknek 
és számos konzulnak székhelye, a róla elnevezett 
55 km. hosszú és hegyekkel környékezett öböl
nek belső végében, (1920) 300,000 lak. Kis-Ázsia 
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első városává kereskedelme által lett, amit főleg 
jó és biztos, európai berendezésű kikötőjének kö
szönhet. Fő beviteli cikkek: rizs, vaj, épületi a, rúd-
vas, szén, posztó, pamutáruk, kávé, cukor; kiviteli 
cikkek: árpa, szezám, mazsolaszőllő, olaj, ópium, 
gyapjú, bőr és szőnyeg. Az ipar nem jelentékeny. 
Az ú. n. Sz.-i szőnyegeket Gördiz, Kula és Usak 
járásokban készítik és ott viszik piacra. Sz. négy 
részből áll; ezek: a frank, a török, a kettő közt levő 
kis izraelita és örmény negyed. A frank városrész
ben a tenger partján vannak a fő szállók, kávéhá
zak és különösen az É.-i részén az újabb épületek, 
amelyek a környéknek egészen európaias külsőt 
adnak. APagusz-hegy lejtőjén amflteátrumszerüen 
épült város többi része régi tekervényes jellegét 
megtartotta. Kiválóbb emlékműve a városnak 
nincs; a mecsetek és templomok mind egyszerűek. 
A környéken az üdülőhelyek K.-en Budzsa gyö
nyörű ciprus-sorokkal, Szavdi Kiöi szép platánok 
közt, Burnabat gyönyörű kertekkel, Hadzsilar gaz
dag olajligetekkel. Sz. alapítói Kr. e. a 10. sz.-ban 
az eoliak voltak; későbben a jóni városi szövet
séghez került, de Kr. e. 580. Alyattes lidiai király 
foglalta el és dúlta szét. Ezután Lysimachus épí
tette föl újra. Az új város kereskedelme által rövid 
idő alatt fölvirágzott és a rómaiak korában egyike 
volt Kis-Ázsia legszebb városainak; Polycarpus 
püspök Kr. u. 169. itt szenvedett vértanúi halált; 
sírját a Pagusz hegyen most is mutogatják. 10y2. 
a bizánciaktól elfoglalták a szeldzsuk törökök; 
későbben felváltva bizánciak, törökök, genovaiak 
és a rodusi lovagok urakna alatt állott. 1402-ben 
Timur pusztította el. 1419-ben végleg az oszmá
nok birtokába jutott. 1688- és 1778-ban földren
gések pusztították. A világháború folyamán 1915 
máj. 3. a törökök három angol gőzöst sülyesztet-
tek el kikötőjében. Az angol-francia flotta siker
telenül ágyúzta a várost. 1916 májusban és 
júniusban francia repülők a várost és a tábort 
bombázták, augusztusban pedig angol repülők. Az 
összeomlás után 1919. angol és olasz, majd görög 
csapatok szállták meg. A sévresi békekötés Sz.-t 
Görögországnak adta; de a Kemál pasa által szer
vezett török ellenállás két óv múlva kivetette a 
görögöket Kis-Ázsiából s 1922 szeptember 10. 
a török csapatok ismét bevonultak a városba. 
A görög csapatok menekülése közben, földerít-
tetlen okból tűzvész tört ki, amely a viharos 
széltől táplálva, a város nagy részét elpusztította; 
mintegy 20,000 ház égett le. A lausannei béke
szerződés 1923. Sz.-t meghagyta a győztes törö
kök birtokában. 

Szmirna-csipke, fehér és színes selyemfonál
ból varrott, szabadon lecsüngő indák és virágok 
sorából álló csipke szegély. Főleg Szmirnában 
készül s örmény-csipkének is nevezik. 

Szmirna-íüge (növ.), 1. Füge. 
Szmirna-munka női kézimunka, amely kane-

vász alapon csomózott gyapjúfonállal a szmirna-
szőnyeghez hasonló s párnák bevonására v. térí
tőknek használt kelméket állít elő. 

Szmirna-szó'nyeg, 1. Szőm/eg. 
Szmirnov, Dnvitrij Alexejevics, orosz énekes, 

lirai tenor, szül. Moszkvában 1881 nov. 25. (dec. 7.) 
Az orosz császári színházak tagja volt, külföldön 
Í3 nagyon kedvelt énekes. 

Szmreosányl 

Szmolenszk, i. orosz kormányzóság, területe 
58,124 km3, lakóinak száma (1920) 2.026,384. ÉK.-i 
része, ahol a Duna, Dnyepr ós Volga vízválasztója 
van, a legmagasabb. A Dunába ömlik a Mesa és 
Kasplya, a Dnyeprbe a Vopj, Vjaszina, Szos és 
Deszna, a Volgába a Vazuza, Gsaty és Ugra. Sok 
tó és mocsár van területén. Éghajlata zord, köze
pes hőmérséklete júliusban +18-7°, januárban 
—6'9°. Dacára az erős írtásnak, déli részén még 
mindig igen nagy erdőségek vannak, területének 
380/0-a erdő. Főként gabonanemüeket ós lent ter
meinekföldjén, a gyümölcs- és főzelékféle termesz
tése is jelentékeny. Állattenyésztése közepes. Ipara 
jelentéktelen. Sz. kormányzóságon át vezetett a 
varegok nagy útja Bizáncba s az itt talált VIII., 
IX. és X. sz.-beli arab pénzek mutatják, hogy az 
itt lakott szláv nép, a krivics, kereskedelmi kap
csolatban állott messze vidékekkel. I. Jaroszláv 
halála után 1395-ig saját fejedelme volt, ekkor 
Vitovt litvániai fejedelem alá került, 1680 körül 
csatolták Oroszországhoz. — 2. Sz., az azonos nevű 
orosz kormányzóság főhelye a Dnyepr mindkét 
partján. Híres benne a Mária mennybemenetele 
templom a XII. sz.-ból, lakosainak száma (1920) 
56,820. Kereskedelme ós ipara csekély. Egyike a 
legrégibb orosz városoknak, a krivicsek fővárosa 
volt, 882. Oleg elfoglalta a varegok számára, 
1404-től Litvániához, 1515-től Oroszországhoz, 
1611-től Lengyelországhoz, 1654-től Oroszország
hoz tartozott. Virágzása idején több mint 100,000 
lakosa volt. Itt győzte le 1812 aug. 17-én I. Na
póleon Barclay de Tollyt és Bagrationt, amit két 
emlék örökít meg a városban. A franciák vissza
vonulása alkalmával itt győzte le 1812 novem
berében Kutuzov tábornok a Ney vezérlete alatt 
álló utóvédeket s ekkor nyerte a Szmolenszkij 
előnevet. 1918-ban a lengyelek elfoglalták; de a 
bolsevikok csakhamar kiszorították őket. 1920-
ban Sz.-ban is fölkelés tört ki a szovjetkormány 
ellen, de a vörös hadsereg leverte és borzalmas 
vérengzést követett el a városban. 

Szmolenszk hercege, 1. Kutuzov. 
Szmrdák, község és f ürdó, 1. Büdöskő. 
Szmrecsan (Smrecany), kisk. Liptó vm. liptó-

szentmiklósi j.-ban, (1910) 553 szlovák lak., érde
kes középkori fölszerelésű templommal. Sz.-nál 
nyílik az Árva-liptói mészkőhegység egyik szép 
sziklavölgye. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szmrecsányi, 1. Lajos, egri érsek, szül. Daró-
czon (Sáros vm.) 1851. Középiskoláit Eperjesen, 
a teológiát Egerben végezte. Pappá szentelték 
1873. A lelkipásztorkodás terén eltöltött néhány 
év multán 1882. az egri érsek udvari papja, 1891. 
érseki titkár, 1893. tiszteletbeli és 1897. valósá
gos egri kanonok, 1898. apát lett. 1905-ben segéd
püspök, 1912. cum jure suceessionis Samassa Jó
zsef bíboros koadjutorává nevezték ki. Samassa 
érsek halála után (1912 aug. 20.) átvette az érsek
ség kormányzását. A Magyar Tud. Akadémia 
igazgatótanácsának tagja. 

2. Sz. Ödön, festő, szül. Kassán 1874. A ka
tonai pályára nevelték, ezt azonban százados korá
ban felcserélte a művészettel, miután előzőleg 
többször bejárta a nyugati művészeti központo
kat, hol tehetségét nem annyira rendszeres aka
démiai tanulmányok, hanem inkább önálló meg-
meg, S alatt keresendői Amely szó Sas alatt nincs 
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figyelés révén fejlesztette. Elsősorban Pajtás 
Ödön álnév alatt forgalomba került jóizű színes 
humoros rajzaival tűnt fel, amelyek tárgyát fő
képp a katona- és lovaséletből vette. Ezek egy 
sorát albumba foglalva kiadta a Könyves Kál
mán műkiadó r. t. Ezeken kívül akvarellekkel, 
tájfestményekkel szerepelt a budapesti kiállításo
kon. Egy vlzfestményére megkapta az Esterházy-
dijat a Műcsarnokban. 

Sznúszí (Szenúszí), a Szúflzmus (1. o.) s ezen 
belül aKádirijja szerzet kapcsolatában keletkezett, 
Észak-Afrikában elterjedt muszlim vallásos szö
vetkezet. Alapitója Szidí Muhammed ben Ali al-
Szenúszí (szül. Tlemszenben 1792., megh. 1859.), 
azt a célt tűzte ki, hogy az iszlámot eredeti tisz
taságára vezeti .vissza és az európai térfoglalást 
visszaszorítja. Előbb (1835) a Mekka közelében levő 
Abú Kubejsz hegyen alapította meg kongregáció
ját, amelyet azonban a tanaival ellenkező mekkai 
körök ellenséges magatartása miatt (1843) el 
kellett hagynia, míg végre Dzsagabúbban, a Kire-
naika D.-i határán levő oázisban telepedett meg 
híveivel, ahonnan nagy propagandát fejtett ki 
Észak-Afrikában a Szahara szélén fennálló függet
len államokban. Csakhamar mindenfelé e területen 
a központtól függő főnököktől (mukaddam) igaz
gatott és a hívő lakosság adományai által dús 
birtokokkal és jövedelmekkel rendelkező Sz. kon
gregációk keletkeztek. Az alapító halála után flát 
Szidi Mahdi-t ismerték el a Sz. rend generálisá
nak, ki székhelyét a libiai sivatagba, Kufrába 
(ahol Eohlfs tanulmányozhatta a Sz. szervezetét), 
innen pedig 1899. a franciák közeledése miatt 
Gáróba, a Tibeszti állam D.-i részére helyezte át ; 
halála után 1903. kedvelt unokaöccse, Ahmed 
Serif lett utódja. Ezalatt a Sz. folyton gyarapo
dott hívekben a Tripolisztól D.-re fennálló afrikai 
államokban, szellemi befolyását mindinkább há
borús készültséggel kapcsolta össze a franciák, 
úgy mint általában az európai befolyás terjedése 
ellen e vidékeken. Buzgó propagandája Tripolisz, 
Algéria, Szudán,Marokko,Tesszán,Wadai, Kanéin, 
Borku, Tibeszti területén túl Arábiára és Egyp-
tomra is terjedt. Az 1912-iki tripoliszi háború 
a Sz. főnökét az olaszok elleni vallásháború 
(dzsihád) hirdetésére indította.. Az iszlám ellen 
napjainkban megindult támadások ismét mozga
lomra bírták őket az iszlám védelmére. A Sz. rend
nek nagy érdeme van a földmlvelés és a kereske
delem közvetítése körül azon afrikai vidékeken, 
ahol egyesületei megalakultak. A világháború 
alatt több Sz. sejk harcosaival a törökök segítése 
végett az angolokat támadta Egyiptomban s 
nekik érzékeny veszteségeket okozott. A szenú-
sziak több várost megszállottak s 1916. komolyan 
veszélyeztették a kisebb angol helyőrségeket, az 
angolok és olaszok végül a török ellen megnyert 
arabokkal szövetkezve indítottak nagyobb sere
get visszaszorításukra. Az összeomlás, nemkülön
ben Egyiptom önállósítása az ő harcaiknak is 
véget vetett; de Tripoliszban állandó fenyegetői az 
olasz uralomnak. A Sz. rendet ismertető irodalom 
bibliográfiája a Der Islam c. folyóirat III. köt. 
(1912) 141—150, 312—313. lapjain van egybe
állítva ; v. ö. még H. Garbón, La région du Tchad et 
du Ouadai (Paris 1912) I. köt. 127. és kk. A Sz. kon

gregációk (Závija) felsorolása a Manár c. kairói 
arab folyóirat XV. köt. (1330) 532—538. lapjain. 

Szó, akár egyes hang, akár beszédhangok szo
rosan összefüggő csoportja, mely valamely gondo
latot, indulatot, érzést, cselekvést, fogalmat fejez 
ki (1. Beszédrészek). Minden szó annyi részből, szó
tagból áll, ahány szünet v. bekezdés (tulajdon
képen kilélegzés) a beszélő szerv mozgása alkal
mával a szó kiejtésére szükséges; e tekintetben van
nak egytagú és többtagú szók; a szótag ismét annyi 
hangból állhat, ahányat a hangképző részek szü
net vagy bekezdés nélkül egyáltalán képeznek. 
Minden szónál megkülönböztetendő: a hangzás, 
jelentés és vonatkozás; csupán az indulatszók 
nincsenek vonatkozással más szavakhoz. A sza
vaknak hangzási viszonyait a hangtan, jelentését 
a jelentéstan és szótár, vonatkozását a mondattan 
tárgyalja. A szavak eredetét és származását, vala
mint egymáshoz való viszonyukat ugyanazon 
nyelvben vagy ugyanazon törzshöz tartozó több 
nyelvben a széfejtés (etimológia) vizsgálgatja. 
Ugyanazon hangzású szavakat homonimaknak, 
a különböző hangzású, de hasonló jelentésű sza
vakat pedig szinonimáknak nevezik. 

Szóalakzat, 1. Alakzat. 
Szoárd, 1. Zoárd. 
Szoárd (Zoard, Zuord) nemzetsége Kézai sze

rint Lehel törzséből vált ki. Oklevelesen először a 
XIII. sz. elején a váradi Eegestrnm említi. 1310-
ben a Sz.-nemzetségben egy Kadocsát (Kadycha) 
is említenek, a Móric flát (Orsz. levéltár, Dl. 1148) 
s így a honfoglalás korabeli két vezér neve a nem
ben és családban aligha találkozik véletlenül. Az 
oklevelek 1274—1436 közt többnyire csak birtok-
ügyekkel foglalkoznak, főkép Békés, Bihar és Esz
tergom vármegyében összesen 43 birtokot sorol
ván fel. E nemzetségből váltak ki az atyai Besse-
nyeyek,Fugyiak, Izsákyak és Karvaiak. A Sz.-nem-
zetséget illette a szerepi monostor kegyúri joga is. 
V. ö.: Wertner, Nemzetségek (II., 339—345). 

Szob (Szobb), csinos kisk.Hontvm. szobi j.-ban, 
a Duna mellett, (1920) 2040 magyar lak., a járási 
szolgabírói hivatal széke, van vasúti állomása, 
posta-, táviróhivatala és telefonállomása. Luczen-
bacher Pálnak itt szép kastélya van, s ugyanő 
díszes kisdedóvó és leányintézettel kapcsolatos zár
dát építtetett. Határában van a kőbányáiról isme
retes Sághegy, 1. Sághegy (2). A trianoni béke óta 
Csonka-Magyarország határállomása Cseh-Szlo-
vákia felé. 

Szoba, négy oldalról zárt, padlóval, mennye
zettel ellátott, ajtóval, ablakkal biró lakóhelyiség, 
Szélessége 2'/3 m.-tól kezdve 8 m.-ig változik, 
mélysége 4—5 m.-től 6-50 m.-ig, magassága 2-80 
m.-től kezdve egész 4'20 m.-ig. Ezeknél nagyobb 
méretű Sz.-k már termek. Megkülönböztetünk 
lakó- vagy nappali, háló-, dolgozó-, fürdő-, öltöző-, 
elő-, ebédlő-, gyermek-, cseléd stb. Sz.-kat, me
lyek rendeltetését nevük magyarázza meg. Igen 
kicsiny Sz.-t kabinetnek (fülkének) hívnak. A 
Sz. világos, jól fűthető és szellőztethető legyen. 
A régi magyar nyelvben a nagyobb Sz.-t háznak 
is hívták. 

Szobaberendezés, 1. Lakásművészet. 
Szobafestő, iparos, tulajdonképen a művészeti 

iparágak közé tartozik. Ujabb időben egyrészt a 
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díszesebb szobafestés, másrészt a kárpitok hódí-
tunak mindinkább tért, úgy hogy nagyobb tere a 
régi szobafestésnek ma már inkább vidéken van. 

Szobafogság, a katonai fegyelmi fenyítésnek 
egy neme. A Sz.-gal fenyített legénységnek szál
láshelyiségéből távozni vagy látogatást fogadni 
nem szabad. Tiszteknél a Sz. kiszabásával mindig 
a szolgálat alóli fölmentés jár. A tisztnek lakásá
ról vagy a fenyítésre jogosult parancsnok által 
kijelölt helyiségből eltávoznia vagy szolgálaton 
kívüli látogatásokat fogadnia nem szabad. A Sz. 30 
napi időre terjedhet. L. még Fegyelmi eljárás. 

Szobai költészet a kritikában az olyan líra, 
melyen nem a közvetlen lelki élmény friss ereje 
tükröződik, hanem csak valamely közvetett v. 
épen elgondolt élmény mesterséges hangulata. Az 
ilyen líra hatása sokkal halványabb akkor is, ha 
a valódi élmény hangulatának túlságos letompí-
tása okozza a szintelenséget, amennyiben pedig 
az élmény csak elgondolt és valóságos érzelmi 
alapja nincs, annyiban az alkotás értéktelen is. 
A magyar irodalomtörténet Sz.-nek nevezi a Vö
rösmarty és Petőfi közé eső lírát, mely Bajzának 
példájára a lírai élményt túlságosan idealizálta s 
mintegy megfosztotta valószínűségétől és egyé
nibb, közvetlenebb színétől. 

Szobai madarak, így hívják a szobákban tar
tott madarakat, amelyeket többnyire énekük 
vagy szép szinük kedvéért tartanak, többnyire 
kalitkában, de néha szabadon is; egyes fajokat, 
minő a szajkó, némely papagályfajta, sere
gély, szórakoztatásul azért tartanak a szobában, 
hogy emberi szavakat utánzó képességükkel mu
lattassanak. A fogságban tartott madarak divatja 
már több ezer éves: papagályokat Európába elő
ször Nagy Sándor hozott. Nagyon föllendült a 
Sz. divatja a XVIII. sz.-ban a kanári meghonosí
tásával, később pedig az Amerikából behozott 
ragyogó tollazatú díszmadarakkal, úgyhogy eszá-
zaá elejéig már mintegy 800 fajtáról tudnak a 
madárkereskedésok jegyzékei. A kanárin, papagá-
lyokon és díszpintyeken kívül nálunk többnyire a 
honi éneklőmadarakat szeretik fogságban tartani, 
mint a fekete rigót, pintyeket, tengelicet, kende
rikét, csízt stb. A Sz. gondozása megköveteli, 
hogy tisztán tartsák őket, homok és mész ne hiá
nyozzék kalitkájukból, élelmük körülbelül meg
feleljen a szabadban megszokott élelmüknek. 
Némelyek a fogságban is költenek: ilyen a dél
vidéki származású kanári, amelynek tenyésztésé
vel már egyes vállalkozók is nagyban foglalkoz
nak. L. még Díszpintyek. 

Szobai növények (1. a két színes képmellék
letet), melyeket mint szoba- v. ablakdíszt virág-
cserepekben nevelnek. Szép virágú v. szép lom
bozatú, nagyrészt kultivált melegebb övi növény
fajok. A csatolt színes melléklet I. tábláján ábrá
zolva vannak a: Pasnfloracoertüea, Punica gra-
natum (gránátalmai a), Cattleya Skinneri, Abuiilon 
insigne, Tropaeolum Lobbianum, Anthurium 
Scherzerianum, Begonia boliviensis, Pitcairnia 
furfuracea, Cypripediwm venustum; II. tábláján 
pedig: AcJiimenes amabilis, Oyclamenpersicum, 
Amaryllis formosissima, Ane mone coronaria, 
Gesneria bulbosa, Amaryllis sp., Lilium aura-
tum (aranyos liliom), Orinium scabrum, Euclia-

ris amazonica, mely ritkább fajokon kívül szá
mos más, közönséges szobanövényünk van. 

Szobát, a Fehér-Nilus mellékfolyója. Ered 
Baro (Saint Bou v. Upeno) néven az abesszíniai 
magasföld DNy.-i lejtójén és Fort Sz.-on alul 
torkollik a vele csaknem teljesen ellenkező irány
ból jövő Bahr-el-Abiadba v. Fehér-Nilusba. A Sz. 
halakban gazdag, árvízkor 650 km.-nyire hajóz
ható, torkolatában 800 m. széles és 8 m. mély. 

Szobatornázás.rendszeres testgyakorlatok zárt 
lakásban, részint gyógyítás céljából, részint csak 
azért, hogy kellő mozgásalkalmasság hiányában 
testünk rugalmasságát fenntartsuk. A Sz. nagy
részt szabadgyakorlatokra szorítkozik, de súly
zók, bot stb. szintén szolgálhatnak eszközül. Van
nak külön Bzerkezetü szobai tornaszerek is, ilyen 
pl. a Bacon-féle készülék, amelyet hintának, húzó
gyakorlatra s nyújtó gyanánt is használhatunk. 
Bizonyos tekintetben a vívás is Sz., sőt annak leg
kiválóbb alakja. 

Szobaurak, az állatvilágban, 1. Állatlakások. 
Szóbeliség (ném. MUndlichkeit) ellentétben az 

Írásbeliséggel (1. o.) a peres eljárásnak az az alap
elve, amely szerint a biró csak azt veheti ítéletei
nek alapjául, amit a felek előtte szóbeli tárgyalá
son előadtak. A Sz. elve az új polgári perrendtar
tás életbelépte óta (1915 jan. 1.) most már nemcsak 
a büntető, hanem a polgári peres eljárásban is tel
jesen érvényesül, bár nem az eljárás minden részé
ben, amennyiben pl. a felülvizsgálati eljárás most 
is az Írásbeliségen alapszik. L. Per, Polgári per
rendtartás, Bűnvádi perrendtartás. 

Szobeszláv (Szobieszláv), cseh herceg (1125— 
1140), Il.Vratiszláv cseh király ötödik fia, szül. 1070 
körül, megh. 1140 febr. 14. Bátyjának I. Vladisz-
lávnak halála után 1125 ápr. 16. választották 
meg Csehország trónjára. Lothár német császár 
nem akarta őt elismerni, de Sz. fegyverrel vívta 
ki jogait 1126. s azóta buzgó híve lett a császár
nak. Sógorát, II. Béla magyar királyt, kinek nő
vérét, Adahleidot 1122 körül vette nőül, 1132— 
1135. a lengyelek ellen segítette. — Fia II. Sz., 
cseh herceg (1173—79), sokáig sínylődött unoka
testvére, ti. Vladiszlav fogságában, majd annak 
letétele után Barbarossa Frigyes őt tette meg ural
kodónak. Trónjától II. Vladiszlav fia, Frigyes fosz
totta meg, megh. 1180 jan. 29. 

Szobieszki János, lengyel király, 1. János, 29. 
Szobieszki pajzsa, csillagkép, lásd Scutum 

Sobiesii. 
Szobonya. Mihály, festő, szül. Nemes-Orosziban 

(Bars m.) 1856., megh. Budapesten 1898 dec. 7. 
A budapesti Mintarajziskolában s 1882-től Mün
chenben tanult. Még az évben állította ki első mü
vét (Női tanulmányfej) a Műcsarnokban, amelybe 
aztán szorgalmasan küldözgette életképeit. Ilye
nek pl. A kovács-család (megvette a király), A 
pereces (megvette Schlauch bíboros) stb. 

Szobor (régi nyelvünkben cóbor, cubor), lásd 
Szobrászat. 

Szoborgyalázás, a fetisizmusnak (1. o.) egyik 
alakja, midőn a szobor a fétis. 

Szobormárvány (statuario), 1. Chiaro. 
Szobormásológépek, plasztikus tárgyak má

solására szolgáló készülékek, amelyekot egyéb 
másológépek mintájára tompatűnek a formákon 
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SZOBANÖVÉNYEK I. 

Passiflora coerulea. 

A termés metszete. 

Anthurium Scherzerianum. 

y,Szobanövények" cikkhez. 

Punica granatum 
(Gránátalmafa). 

A virág metszete. 

Begonia boliviensis és keresztezések. 

Cattleya Skinneri. 

Abutilon insigne. 

Virágzat., Eg^ virág. 

Pitcairnia furfuracea. 

Tropaeolum Lobbianum. 

A virág oldalról. 

Cypripedium venustum. 

RÉVAI NAGY LEXIKONA. 







SZOBANÖVÉNYEK. II. 

Egy 
virág. 

Auhimenes amabilis. 

Virágzat. 

Gesneria bulbosa . 

« Szóba/növényeit» Hlckhez. 

Amaryllis species . 

Cyclamen persicum (Alpesi ciklámen). 

Egy virág 

Egy 
virág. 

J-'«Um aura tum 
(A'anyos liliom) 

Amaryllis formosissima. 

Egy virág. 

Crtnium scabrum. 

Anemone coronaria. 

I lagyma. 

Eucharis amazonica. 

RÉVAI NAGY LEXIKONA. 
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való vógigvezetésóvel hoznak működésbe. Igen 
sokfélék. Egyes Sz.-kel egész sor másolat készül
het egyszerre, mások a minták nagyítására vagy 
kisebbítésére szolgálnak (redukálógépek). Ide tar
toznak a szobrászati mérőkészülékek, amelyek 
legegyszerűbb formája a pontozó körző, amely 
három ágból és egy tűből áll, mely utóbbit a for
mák kiemelkedő pontjainak meghatározása céljá
ból csavarokkal és golyós izületekkel lehet be
állítani. 

Szoborporcellán, 1. Porcellán és Parian. 
Szobos (Sobos), kisk. Sáros vm. girálti j.-han, 

(i9io) 191 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szoboszlai Pap István, 1. Pap, 14. 
Szoboszló, város, 1. Hajdúszoboszló. 
Szobráncz (Sobrance), kisk. Ung vármegye 

szobránczi j.-ban, (1910) 1216 szlovák és magyar 
lak. Vidékén a lakosság háziiparszerüleg űzi a 
vászonkészítést. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szobránczfürdő, Katlanoshoz tartozó fürdő 
Ung vm. szobránczi j.-ban, Szobráncz község 
közelében, lapályon fekszik szép park közepette. 
Forrásai kénes-égvényes konyhasós vizet szolgál
tatnak, melyet kitűnő sikerrel használnak a gyo
mor és bél hurutos bántalrnai, aranyeres bajok, 
köszvény és idült bőrbajok ellen. Van iszap
fürdője is. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szobránczkomoró (Komarovce pri Sobran-
<coch), kisk. Ung vm. szobránczi j.-ban, (1910) 247 
szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szobranje, Bolgárország törvényhozó testüle
tének a neve. 

Szobrászat, plasztikai művészet, képfaragás 
(sculptura), az ember veleszületett utánzási ösz
tönének egyik nyilvánulása, a rajzoló művésze
tek egyik ága, a valóságot térben utánozza, mint 
az építészet. A festészettől abban különbözik, hogy 
míg ez a testeket csak alulról fölfelé és jobbról 
balra való kiterjedésükben utánozza s elülről 
hátra való kiterjedésüket a látszattal pótolja, a 
Sz. a valóságot mind a három kiterjedésében, egész 

| testi mivoltában adja vissza és szilárd anyagból 
mintázott formákkal hozza létre. A színezés nem 
követelménye a Sz.-nak s amikor a szobrot szí
nezik, mint a görögök s a középkori művészek 
tették, akkor a szín inkább csak a fő formák ki
emelésére szolgál. Ha a Sz.-i alkotás kerekded 
egész mű s szemlélésekor minden oldalról hozzá
férhető, szobor a neve, mely állhat egy alakból v. 
több alak benső összetűzéséből, s ez utóbbi esetben 
szoborcsoportozatnak nevezzük. A dombormű a 
síkból emelkedik ki s csak szemtől szembe látjuk; 
kidomborodásának foka szerint megkülönböztet
jük a magas, lapos és mélyített domborművet. 
Mindkét esetben a Sz. épülettagozatok keretében 
is megjelenhetik s ekkor dekoratív Sz. a neve. 
Tárgyak szerint csoportosítva a Sz. főbb fajai: 
1. vallásos ; 2. mítoszt; 3. történelmi Sz., ahová 
az emlékmüvek is tartoznak: 4. arckép-Sz., mely 
nek nemei: az ülő és álló alak, a herma és a 
mellszobor (buste); 5. a genre-Sz. 

Minden Sz.-i mű lényege a művész koncepció
jának formákban kiképzett mintája, könnyen 
alakítható anyagból, rendesen mintázó-agyagból 
vagy viaszból készül. A technika, mellyel a minta 
tartósabb anyagba átvitetik, másodrendű dolog, 
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csak gyakorlottságot igényel és ügyes kézművesre 
is bizható. A szobrot vagy öntik, vagy faragják. 
A szoboröntés (1. Bronz) és a faragás (1. Fa
faragás és Kőfaragás), a Sz. e két fő technikája 
között középhelyet foglal el a trébelés, mely 
fémlemezekből domborítja ki az ábrázolandó ala
kot. A négyszögletes, keretalakú pontozó-szerszám 
nehezékekkel kifeszített, lecsüngő fonalai segé
lyével kijelöltetvén az eredeti minta kiemelke
dőbb pontjai, kívülről befelé irányul a vésőt kezelő 
munkája, kezdve a durvább részeken, végezvén a 
reszelővel kidolgozott finom részleteken. E cso
portba tartozik s lényegében egymáséhoz hasonló 
eljárást követ a márvány- és kő-Sz., a rostos 
anyagú fa- ós elefántcsont-Sz., mely utóbbihoz a 
görögöknél magas tökélyre vitt s azóta feledésbe 
merült arany- és elefántcsontteehnika (chrys-
elephantinos) nem sorolható : ez elefántcsontleme
zek egymáshoz való összerovásából állott, melyek 
a testet ábrázolták, s melyen a reá kerülő ruha 
vertaranylemezekből készült (toreutica). A Sz.-i 
technikák e csoportjába tartozik még a drága
kövek metszése (glypthica), a pecsété és éremvésés. 

A Sz. keletkezése a történelemelőtti időkbe vész. 
Egyiptom vitte a Sz. terén először nagy tökélyre, 
különösen a technikát illetőleg. Egyiptom hatása 
alatt keletkezett Ázsia, Görögország Sz.-a, mely 
utóbbinak lakói vitték a Sz.-ot a legnagyobb 
formai és technikai tökélyre (1. Görög művészet). 
A Sz. második nagy korszaka a keresztény érát 
öleli föl, antik emlékeken felnövelve valamivel 
későbben lendül föl, mint az ó-keresztény festé
szet. Főbb korszakai: 1. az ó-keresztény Sz. a 
X. sz.-ig ; 2. román és csúcsíveskori Sz. a XV. 
sz.-ig; 3. renaissance Sz. a XVII. sz.-ig; 4. bárok 
Sz. a XVIII. sz.-ig; 5. a klasszicizáló Sz. a XIX. 
sz. első felében Canova és Thorwaldsen vezetése 
alatt. A Sz. művészi fejlődésére vonatkozólag 1. 
az egyes nemzetek művészetéről szóló cikkeket. 

Irodalom. Maspero, Archeologie Aegyptienne; Stahr A., 
Torso, Kunst, Künstler und Kunstwerke des griech. und 
röm. Alterthums; Benvenuto Cellini, Trattato del' orefi-
ceria e della sculptura 1857, Milanesi-féle kiadás; Quater-
mere de Quincy, Beöthy, Dohme, Knackfuss u. Ziminer-
mann, Müntz a Festészet alatt felsorolt munkái Lübke 
W., Geschichteder Plastik von den altesten Zeiten bis auf 
die Gegeuwart dargestellt; Kraus F. X., Geschichte der 
christlichen Kunst, Freiburg i. Br. 1908 ; Michel, Histoire 
de l'art, Paris 1906. 

Szobrászvésők, a fafaragó szerszámai, az asz
talosvésőkhöz hasonló egyenes, hajlított v. göm
bös és lapos v. homorú élű, fanyelű acélpengék, 
amelyeket f akalapáccsal vernek a fába. 

Szochondo, a Jablonovoj hegység 2450 m. 
magas legmagasabb csúcsa közel a szibiriai-
kínai határhoz; rajta ered az Ingoda, a Silla 
mellékfolyója. 

Szociálantropológia,l.Tár.sadaZ»mem&erí«m. 
Szociáldemokrácia (szociáldemokratapárt), 

politikai pártalakulás, amely a bérmunkások 
számára szociális követeléseket igyekszik meg
valósítani. A Sz.-nak mint politikai pártnak meg
alapítója a francia Louis Blanc (1. o. és Szocia
lizmus a.), aki az 1840-es években Parisban 
munkáspártot alapított. Németországban két 
táborból keletkezett a Sz. Az egyiket Lassalle 
(1. o.) alakította 1863., a másikat Marx tanai, 
valamint az Internacionálé (1. 0.) hatása alatt 

aeg, S alatt keresendő! 
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IÁébknecM és Bébel. A párt tagjainak száma 
1871—77-ig 125,000-ről majdnem 500,000-re 
emelkedett. A Sz.-ban lábrakapott forradalmi 
propagandát az 1878-i ú. n. Szociálista-törvény-
nyel (1. o.) akarták elnyomni, amelynek dacára 
a szociáldemokrata választók száma 1887-ig 
763,000-re emelkedett. A szocialista törvény el
törlése után (1891) az erfurti pártgyülés revi
deálta a Sz. programmját (erfurti programm). 
A párt szervei a pártgyülés (Parteitag), amely a 
12 tagú pártvezetőséget választja. Az 1890-es 
évek óta két irány küzd a pártban, a radikálisabb 
és a konzervatívabb. A birodalmi gyűlésbe a párt 
3 milliónál több választóval 1903-ban 81,1907-ben 
41,1911-ben 52,1914-ben 112 képviselőt választott 
be. A világháború sorsára befolyni nem tudott és 
politikai szerepe csak a világháború után kezdő
dik újból. Legújabb programmkitüzése a görlitzi 
gyűlésen (1921) történt. (L. Világháború és 
Spartacus-mozgálom.) Ausztriában a Sz. később 
fejlődött ki, a marxizmus és revizionizmus itt 
nem állnak oly éles ellentétben, mint Német
országban, de a nemzetiségi kérdés okozott sza
kadást németek és csehek közt. Az osztrák biro
dalom felbomlása után az egyes utódállamokban 
különböző szerepet játszik a Sz. Német-Ausztriá
ban főkormánytényező, fontos a pozíciója a Cseh
szlovák köztársaságban is. A francia Sz. külső
leg egységes, tényleg azonban radikális marxista 
(Guesdista) és revizionista (Jaureista) szárnyra 
oszlik. Hervó és hívei (Hervéisták) erős antimi
litarista és antipatriotista propagandát fejtettek 
ki. Az 1914-i választásoknál a viszonyok kény
szerítő hatása alatt együttműködtek a polgári 
radikálisokkal, minek folytán nagy baloldali több
ség volt a parlamentben. Denem volt elég idejük 
a politikai élet befolyásolására és a háborús han
gulatot megtörni nem tudták. Úgyszólván teljesen 
leszorultak a küzdőtérről Jaurés megöletésével 
(1914) és a cenzúra nyomása alatt. A háborút 
követő reakció megesappantotta a francia szo
cializmust, melynek két szárnya van: Moszkva 
rajongói és forradalmi marxisták. Angliában a 
munkáspárt, melynek vezére Keir Hardie (1. o., 
f 1915) volt, csak 1901-ben alakult (1. Labour 
party), de a világháború után (1924) 192 parla
menti székkel kormányra került. Olaszországban 
1913-ban 77 szociáldemokrata, 3 szindikalista 
képviselőt választottak meg. Az újabban, a világ
háború után keletkezett fascizmusnak, melynek 
vezére Mussolini volt szocialista, politikája a szo
cializmus ellen irányul; éléből azonban csakha
mar veszít. Magyarországtan a Sz. ugyan buzgó 
politikai propagandát fejt ki, de a törvényhozásban 
képviseletre nem tudott szert tenni a világhábo
rúig. Első kormánypolitikai szerepét a magyar 
Sz. a világháború utáni (1918-i) Károlyi-féle kor
mányalakítással vállalja, amikor is a kereskede
lemügyi tárcát Garami Ernő, a közoktatásit pedig 
később Kunit Zsigmond veszi át. A Sz.-ban sza
kadás áll be, a baloldali ú. n. bolsevista v. kom
munista szárny válik a Tanácsköztársaság (1. o.) 
létrehozójává, vezetőjévé, a régi Sz. visszavonul 
ós első parlamenti képviseletét a nemzetgyűlési 
választásokon találja meg. L. még Szákszervezet 
és Szocializmus. 

Irodalom. Altalános tájékoztatást nyújtanak n Sz. folyó
iratai Archív f. GescMchte des Sozialismns u. d.Arbeiteiv 
bewegung, Néne Zeit (megszűnt 1983), Sozialistische Monats-
hefte, La Revue socialiste, Lemouvementsocialiste.Sombart, 
Sozialismns n. soz. Bewegnng. — Franciaországra nézve: 
Zévaés, Hist. des partis socialistes en Francé. 1911. — Német
ország: Mehring, Die deutsche Sozialdemokratie 1906: Mi-
chels, ugyanezen cím alatt az Arch. f. Sozialw. 5. kőt. — 
Magyarország: Záray, La qnestion sociale et le socialisme-
en Honsrie. 1911. — Olaszország: Sombart, Studien zur 
Entwicklungsgeschichte des italien. Proletariats. Arch. f. 
soz. Qesetzg. 6.; Michels, Proletárját u. Bourgeoisie i.. 
d. soz. Bewegung- Italiens, u. o. 4 k6t. 

Szociális (socialis, lat.) a. m. társasághoz,, 
társadalomhoz tartozó, társaságos; sociálitas,. 
társaság. L. még Szocializmus. 

Szociális biztosítás. A személybiztosítás mind
ama nemeit, amelyek a munkásság és hozzá közel 
álló osztályok érdekeit szolgálják, a munkásbiz
tosítás (1. o.) fogalma alá szokták vonni. Célsze
rűbb a Sz. megjelölés, mert nemcsak munkáskörök 
tartoznak e biztosítási csoportba, hanem mert a 
Sz. elnevezéssel jelezzük, hogy az itt szóbanforgó 
biztosítások rendesen társadalmi, különösen szo
ciálpolitikai berendezések, ellentétben a magánbiz
tosítással, amelynél szabályszerűit magángazda
sági (nyerészkedési) szempontok uralkodnak. A 
következő áttekintés rendszeresen mutatja a Sz. 
főfajait: 

Az egyes biztosítási nemek szükségesetek fede
zésére szolgálnak: 

1. A munka- és ezzel a keresetképesség átme
neti akadályoztatása esetén, akár személyes okok
ból, akár külső körülményeknél fogva a) beteg
ség (betegbiztosítás), b) baleset (balesetbiztosí
tás), c) terhesség (anyasági biztosítás), d) a 
munkapiac kedvezőtlen helyzete által (munka
nélküliség esetére való biztosítás). 

2. A munka- és keresetképesség állandó aka
dályoztatásánál, melynek okai lehetnek: a) a be
tegség és baleset utókövetkezményei (rokkant-
biztosítás), b) magas életkor (aggkori biztosítás). 
A tartós keresetképtelenség részleges vagy teljes 
lehet. 

3. Halálesetben, ha pénzügyi hátrányok kelet
keznek a) temetkezési költségek által (temetke
zési díjbiztosítás), b) a hátramaradt nő (özvegy-
biztosítás), c) a hátramaradt gyermekek (árva
biztosítás) számára. 

A Sz. tágabb és szűkebb értelemben lehet: 1„ 
magántársulatok által űzött ú. n. népbiztosítás; 
2. a munkások szabad önálló szervezetei által gya
korolt biztosítás Pl. az angol ilynemű pénztárak, 
Friendly Societies (1. o.); 3. az állami, kötelező 
(tulajdonképeni, szoros értelemben vett) Sz. Ilyen 
pl. a magyar munkásbiztosítás. Ama néprétegek 
szerint, melyekre a Sz. kiterjed, megkülönbözte
tünk munkás-, kisiparos-, cseléd-, otthonmunkás-,, 
alkalmazotti-, magántisztviselői biztosítást. 

Szociális kérdés, egész csomó olyan feladat
nak gyűjtőneve, amelyek megoldását az emberek 
társas együttélése követeli. A társadalmak szer
veződésénél, azok különböző átalakulásainál négy 
elemi tényező működésót vehetjük észre; ez al
kotórészek : a tulajdon, a család, a kormány és a 
nemzetiség. Ez elemek kapcsolatai, egymásra 
való hatásai és önmagukban való kiképződései 
olyan általános érvényű törvények szerint men
nek végbe, mint akar a természeti tünemények. 

Amely szó Sz alatt nincs meg, 8 alatt keresendő: 
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A szélesebb értelemben vett Sz. körébe tartozik 
mindaz, amit ezek az elemi tényezők a maguk 
működése közben előállott súrlódások, akadá
lyok és veszedelmek alakjában elénk tárnak. Az 
ide tartozó fogalmak megállapításával, a rajtuk 
uralkodó törvények vizsgálatával s gyakorlati 
jelentőségű következtetésekkel foglalkozik a szo
ciológia (1. o.) tudománya; a tulajdonnak s rész
ben a családnak fogalmával, törvényeivel s ezek 
reformjaival foglalkozik a szocializmus (1. o.), 
amely főleg a gazdasági élet területét tartja 
szeme előtt s ide vonatkozó elméleteit és javasla
tait túlnyomó részben jogi kategóriákból származ
tatja le. Tulajdonképen azonban szorosabb érte
lemben ezt a gondolkodási irányt s ennek gazda
sági reformjavaslatait nevezik szűkebb értelem
ben Sz.-nek. Végre az államnak, illetőleg egyes 
társadalmi, közigazgatási és politikai szerveze
teknek azokat a működéseit, amelyek a társadal
mak négy elemi tényezőjének a mostani keretek 
megtartása mellett zavartalan működését előmoz
díthatják és biztosíthatják, szociálpolitikának 
(1. o.) nevezik. Az Sz. megoldása tehát igen sok
szorosan összetett magánjogi, családjogi, alkot
mányi és etnikai feladatok végrehajtását követeli 
meg, de napjainkban ezek majdnem kizárólagosan 
a gazdasági javak célszerű eloszlását iparkodnak 
előmozdítani. 

Szociális munka, önkéntesen, díjtalanul vagy 
díjazás fejében vállalt részvétel a modern szociál
politika által szabott gyakorlati feladatok végre
hajtásában. (Pl. szegény-gyámság, tanácsadói 
munka, árvaházi, népkonyhai, népházi, munka
közvetítői munkában való részvétel.) Ma már a 
Sz.-ra különleges tanfolyamokon képeznek ki 
szakerőket a külföldön. Újabban különösen közép
osztálybeli nők fordulnak mind nagyobb számban 
a Sz. felé és külön szociális nőiskolák (1. o.) szol
gálják ezeknek képzését. 

Szociális nőiskolák, külföldön létező oly in
tézmények, melyeknek célja nőket szociális mun
kára rendszeresen kiképezni. A tanítás gerince 
közgazdasági és szociálpolitikai ismeretek nyúj
tása. Az elméleti oktatáson kívül gyakorlati 
tanításban is részesülnek a tanulók. Fő súlyt fek
tetnek arra, hogy sok társadalmi berendezést, köz
jóléti (közegészségügyi, gyermekvédelmi, mun-
kásközvetitő stb.) intézményt közvetlen szemlélet 
útján ismerjenek meg. 

Szociális orvostan, az orvosi tudománynak 
szociális szereplésére! és alkalmazásáról szóló 
tudomány. Nemcsak a betegségek megelőzésével 
és elhárításával foglalkozik, mint a közegészség
tan, — mely tehát a Sz.-nr.k csak része — hanem 
a betegségek leküzdésével, a balesetbiztosítással, 
orvosképzéssel stb. is. 

Szocialista, a szocializmus (1. o.) valamely 
irányának híve. 

Szocialista-törvény, a Németbirodalomban 
1878—90-ig fennállott kivételes törvény, amely 
a szociáldemokrata mozgalmak leküzdésére adott 
a kormánynak kivételes hatalmat, de különösebb 
eredménnyel nem járt s hatályának 1890. történt 
lejártakor nem hosszabbították meg. 

Szociális tudományok, 1. Társadalmi tudo
mányok. 

Amely szó Sz alatt nincs 

Szocializálás a magántulajdon egyes fajainak 
átvétele a társadalom által, társaflalmositás, az. 
államosítás (1. o. 2. a.) mintájára. Mintaképe volta
képp az 1848-ik francia forradalom hasonló rövid
életű törekvése, a nemzeti műhelyek (1. Munkás-
kérdés). Új, de nagyon szétfolyó és bizonytalan 
tartalommal s különböző formákban jelent meg 
a világháborúban, majd a háborús állapottal kap
csolatos forradalmak nyomán; teljesen az orosz 
Szovjetköztársaságban, részlegesen, inkább for
málisan Németországban (1919 niárc. 23-i Sociali-
sierungsgesetz) és Angliában. A magyarországi 
Tanácsköztársaság Sz.-aira vonatkozó törekvése
ket és adatokat 1. a Szociális termelés c. folyó
iratban. V. ö. Bilcher, Sozialisierung (1919); 
Tyszka, Sozialisierung des Wirtschaftslebeiis 
(1919); Leubuscher, Sozialismusu. Sozialisierung 
in England (1921). 

Szocializmus. A Sz. szó a latin socius (társ)-
ból ered és nem régóta ismeretes fogalom. Mai 
értelmében legelőször Angliában használják 1834-
Fogalmát a mai nyelvhasználatban rendszerint 
azonosítani szokták a kommunizmus-évul. Ma
gában foglalja a Sz. azokat az elméleteket és 
tömegmozgalmakat, amelyek tudatos ellentétben 
a magántulajdonnal, mint uralkodó társadalmi-, 
gazdasági- és jogrendünk hagyományos alapjá
val, mindezeknek a közös, kollektív tulajdon alap
ján való újból felépítését követelik. 

A magántulajdon történeti fejlemény, csak a-
polgárosodás magas fokán, a népességszaporodás 
nyomása alatt keletkezik, amely szaporodás a-
termelés fokozását és annak technikai tökéletes-
bitesét parancsolja. Ha a Sz.-ról van szó, ki kell 
rekeszteni a közös gazdálkodásnak ama formáit, 
amelyek a magántulajdont a fejlődés során meg
előzték, úgyszintén a közös tulajdonnak a magán
tulajdon rendjébe belenyúló maradványait. Azon
ban az ősidőkbeli kommunizmus, amelyből a 
magántulajdon fejlődött, nehezen hozható össze
függésbe a mai kommunisztikus törekvésekkel. 
Abból érvek a jövőbeli magasabbrendű kommu
nisztikus törekvések lehetősége mellett v. ellen 
bajosan vonhatók le. Ugyanezért hibás a Sz.-lr 
mint valami mindig létezettet tekinteni. 

Görögországban, mint más népeknél is, talál
kozunk mondában és költészetben az «arany kor»-
ral, amelyet gyakran visszakívántak. Ezekből a 
mondákból, valamint a Kr. e. 5. sz.-tól kezdve is
meretes görög államregényekből (pl. Plató állama) 
nem lehet szocialisztikus törekvésekkel való össze
függéseket kovácsolni, Görögországban seholsem 
látunk kísérletet arra nézve, hogy a társadalom 
magángazdasági alapja kommunisztikus renddel 
cseréltessék fel. 

A római társadalomban, épúgy, mint a görög
ben mélyenható ellentétek léteztek, amelyek gyak
ran vezettek erőszakos kitörésekre. De sohasem 
került sor Rómában kommunisztikus mozgal
makra, sem elméletben, sem gyakorlatban. A föl
kelő római rabszolgák csak szabadságra töreked
tek, kommunizmusról köztük szó sem volt, de-
még a rabszolgaság teljes megszüntetéséről sem. 

A zsidóknál, ahol már nagyon korán megtalál
juk a magántulajdon nyomait és ennek követ
keztében a gazdagság és szegénység közti ellen-
meg, S alatt keresendő'. 
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tétet is, a rabszolgaság sohasem vert oly mély 
gyökeret és nem ért el oly nagy gazdasági jelen
tőséget, mint más népeknél. A próféták működé
sét, mint a gazdagság kinövései elleni állásfog
lalást egyesek szocialisztikus működésnek magya
rázták (pl. Renan), ami azonban nem helytálló. 

Az öskeresztényséqben is sokan meg akarták 
találni a Sz. eredeti alakját, mert a kereszténység 
ajándékozta meg a világot azzal a gondolattal, 
hogy minden ember egyenlő. Az egyenlőség esz
méjének hatása: a munkának az ókorban isme
retlen tisztelete, továbbá az a nagy nyomaték, 
amellyel a szeretetet, a mindenkivel szemben 
gyakorolt bocsánatot, valamint a szegények iránti 
jótékonyságot hirdették. B kötelességekből sok 
társadalmi és gazdasági tartalmú rendszabály 
következett, amelyeknek megvalósítását és az 
emberek mindennapi cselekedeteire való alkal
mazását az egyház feladatul tűzte ki magának. 
E szabályok, valamint a szerzetesi élet sem te
kinthető azonban a modern értelemben vett kom
munizmusnak. Ennek mint eszménynek, első nyo
mait a francia forradalmat megelőző két század
ban megjelent államregények-ben (utópiákban) 
találjuk meg. Hogy a XVÍ—XVIII. században húsz 
nevezetesebb utópia keletkezik, nem puszta vélet
len, hanem összefügg ama változásokkal, amelyek 
az egész európai állami és gazdasági élet szer
kezetében a XVI. század óta mindinkább tapasz
talhatók. 

Erős ki'zpontositott államhatalmak keletkeznek 
a középkor letűnése óta. Karöltve jár vele a gaz
dasági erőknek az egyes államterületeken belül 
való szorosabb összefoglalása, valamint ezeknek 
rendezése és ápolása az állam hatalmi eszközei
vel. Nemzeti gazdaságok keletkeznek, állami gaz
daságpolitika. Ennek célja kifelé zárt államgaz
daság teremtése, amely elég erős legyen, hogy 
az állam lakosságának minden szükségletét nem
zeti munkával kielégíteni tudja. Az e célra alkal
mazott rendező, fejlesztő szabályok összességét 
merkantilizmus (1. Közgazdaságtan) névvel szok
ták jelölni. Ezek a szabályok kezdetben még a 
középkortól örökölt kötött rendben mozognak. De 
eme rend mind tűrhetetlenebbé válik. A népesség 
erősen szaporodik, Amerika felfedezésével új világ
kereskedelmi utak nyílnak meg, kezdenek már 
nemcsak az országos szükséglet, hanem a világ
piac szükséglete számára termelni. Megkezdődik 
a munkamegosztásos ipari tömegtermelés, ezzel 
együtt keletkezik a szabad bérmunkásosztály. A 
fejlődő nagyiparral mind nagyobb jelentőséget 
nyer a mozgó tőke; megerősödik a polgári elem, 
gazdaságilag mind fontosabbá válik, de politikai 
jelentőségét és egyéni szabadságát egyre jobban 
korlátozza az állami hatalom egyoldalú növekvése. 
A túlzó állami beavatkozás visszahatásaképen 
keletkezik az elvi ellenkezés a gazdasági téren és 
az egyén teljes szabadságának követelése: az in
dividualizmus. A társadalmi és politikai egyen
lőtlenség, a rendi kiváltságok visszahatásakópen 
fejlődik az egyenlőség és a népfelség követelése, 
mint természetelleneset kiküszöbölni kívánják 
mindazt, amit a régi rendben károsnak és hely felen
nék tartottak. De arról, hogy mi legyen a jövőbon, 
íia a régi rend megdőlt, az utópistákon kívül — 

valami biztosat mondani csak nagyon keveset 
tudtak. 

A francia forradalom előfutárai közül töb
ben (így Morelly, Rousseau, Linguet, Necker, 
Brissot, de Warville) erősen támadják a magán
tulajdont. E teoretikusok, akik a magántulajdon 
jogosultságának tagadásán túl nem jutnak, vala
mint a régibb utópisták mellett, a forradalom előtti 
Franciaországban is van két kommunista gondol
kodó, akik konkrét javaslatokat tesznek arra, 
miként volna a kommunizmus gyakorlatilag ke
resztülvihető : Meslier (1664—1729) és Boissel 
(1728-1807). de gondolataik a szélesebb körök 
gondolkodását nem keltették föl. 

A francia forradalomban nincs nyoma sem a 
vezetők, sem a néptömegek körében a modern érte
lemben vett Sz.-nak. A forradalom vezető erői a 
harmadik rend birtokos rétegeiből valók voltak, 
akik a vagyontalan forradalmár elemek kedvéért 
sokszor úgy nyilatkoztak, hogy szavaikból szocia
lisztikus törekvésekre lehet következtetni, de ezek 
csak mondások voltak. A legszegényebb nép érde
kében törtónt néhány intézkedés, amelyeket már 
az ancien régime kezdeményezett, ugyancsak nem 
tekinthetők kommunisztikus jellegüeknek. Az 
agrártörvényre való törekvés (a földbirtok újból 
való felosztásának követelése) sem kommuniszti
kus jellegű, mert létesítésének előfeltétele a magán
tulajdon rendjének fenntartása lett volna. Az azon
ban bizonyos, hogy a forradalom és a törvény
előtti egyenlőség győzelmének a további fejlődés 
folyamán szttkségszerüleg a Sz.-hoz kellett ve
zetnie. Mert mentől jobban behatol az egyenlőség 
elve a széles néprétegek jogérzéséba, annál világo
sabbá válik előttük az ellenmondás az elméleti 
egyenlőség és a gazdasági téren tovább tartandó 
egyenlőtlenség között. Ebben rejlik a modern Sz. 
gyökere. 

Első hirdetője Babeuf. Szerinte mindenkinek 
elévülhetetlen igénye van a boldogságra, a föld 
mindenkié; mindaz, amivel valakinek többje van, 
mint amennyi megélhetéséhez szükséges, a tár
sadalom meglopása, a család és örökjog az egyen
lőtlenség örökössé tételére szolgálnak. Babeuf 
meg akarja szüntetni a magántulajdont, közös 
igazgatást vesz tervbe, minden embernek a neki 
megfelelő foglalkozási ágba, hatáskörbe való be
osztását tervezi, mindenkit kötelezni akar arra, 
hogy munkája gyümölcsét közös raktárba szál
lítsa be és onnan a szükségletnek megfelelően 
osszák szét. Mindezek végrehajtására Babeuf ke
zébe akarta keríteni az államhatalmat, hogy léte
síthesse a «nemzeti vagyonközösséget*. De az 
államhatalom megszerzésére irányuló kísérlete 
meghiúsult. 

1800—1830 közt Saint-Simon és Fourier 
rendszerei elhatározó fontosságuakká váltak a 
Sz.-ra nézve. Saint-Simon (1. o.) jelentősége két 
gondolatban rejlik : 1., hogy az uralom államban 
és társadalomban az «ipart» (industrie, minden 
termelő munkát e fogalom alá sorol) és az ((iparo
sokat)) illeti, nem pedig a nemességet és a hiva-
talnoksereget. 2. A XVIII. század és a forradalom 
romboló munkájának kiegészítésre van szüksége; 
a régi rend lerombolása után a társadalom újjá
szervezéséhez kell fogni. Nem szocialista a szó 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 



Szocializmus — 683 — Szocial izmus 

mai értelmében. A régi tulajdonjogot fenntartja, 
sőt a nagyvagyonoknak tekintélyes szerepet jut
tat. A munkást nem állítja ellentétbe a birtokos-
osztállyal, sőt erre bizza a vezetéBt, úgy, hogy 
rendszerének inkább plutokratikus jellege van. Az 
egyenlőségnek sem feltétlen híve. 

Fourier sok tekintetben kalandos elmélete azt 
tanítja, hogy a dolgok jelen rendje tele van el
viselhetetlen visszásságokkal. Mindenütt előtérbe 
tolakszik az önzés a közjó rovására. A szabad-
verseny egyesek túlgazdagodását, elhatalmaso
dását és a nagy tömegek teljes elnyomorodását 
okozza. Az emberiség üdvét, boldogulását az álta
lános társulásban látja. Idejének szerinte ugyan 
magától is el kell következnie, tőle csak egy kor
szak választ el bennünket, amelyet ő «garantiz-
musa-nak nevez. Efelé törekszik a mostani kor
szak, a «civilizáció» korszaka. Ezt bevárni nem kell, 
ismervo a fejlődés törvényeit, egy fejlődési fokot 
át is ugorhatunk. Az erre vezető eszköz az embe
reknek «phalanx»-okban való tömörítése. A pha
lanx legfeljebb 1800 különböző korú és nemű em
bernek egy négyszögmérföldnyi területen köz
ségbe való tömörítése. Mind egy nagy palotában 
(falanszter, 1. o.) laknak és szabad csoportokban 
•,'series) egyesülve, amelyeket változtatni is lehet, 
mezőgazdasági vagy ipari termelést folytatnak. 
A phalanxalakításhoz szükséges tőkét rószvény-
kibocsájtás útján szerzik meg úgy, hogy a rész
vényesnek nem kell közvetlenül részt vennie az 
illető phalanx munkájában. A föld, munkaeszkö
zök stb. a phalanx közös tulajdona. A munka jö
vedelme 6/la részben mint tőkeosztalék, 4/I3 rész
ben mint a munka, «/,, részben pedig mint a 
tehetség jutalma oszlik meg; de mindenkinek biz
tosítva van egy tisztességes alsó jövedelmi határ. 
A phalanxok egymás közt sorozatosan csoporto-
sítvák, úgy hogy az egész emberiség egy nagy 
közösségbe van foglalva. A házasságot mai for
májában Fourier nem küszöböli ki teljesen, de a 
nevelést a phalanx végzi. Az örökjog fennmarad, 
mert hisz a magántulajdon sem szűnik meg egé
szen. Későbben kalandos tanait visszavonta. 
Rendszere azonban, tekintettel arra, hogy a tár
sulás fontosságát nagyban hangsúlyozta, törté
neti szempontból igen nevezetes. Figyelemreméltó 
a Sz. fejlődéstörténetében Ötven is (1. Owen 3.), 
aki a társadalom bajait annak hibás alapjaiban 
látja. Ezeket olyanokkal kell helyettesíteni, ame
lyek a tökéletesség magasabb fokára tudják emelni 
az embereket. Ez Owen szerint az állam és min
den józan kormány feladata, — a politikai szer
vezés Owennek oly közömbös, mint a fourieris-
táknak 1848-ig. Kezdetben Owen csak jóléti intéz
mények létesítéseért agitált a munkásosztályok 
anyagi és szellemi emelése érdekében. Később 
tovább ment és az összes életkörülmények egyen
lőségében látta a valódi erkölcs és általános bol
dogság szükséges előfeltételeit. Ezen eszmény 
megvalósítására szükségesnek tartotta, hogy a tár
sadalom szövetkezeti alapon álló kommunista kö
zösségekre oszoljék fel. 

Saint Simon és Fourier tanaikkal nem hathat
tak a nagy tömegre. Túlzott eszméik és a való 
élet közt átvezető hídra volt szükség. Ennek 
megvalósítása Buchez Q. o.) és különösen Louis 

Blanc (1. o.) nevéhez fűződik. Mindketten egy
formán gondolkodnak a modern gazdasági élet
ben tapasztalható «anarehikus verseny» lénye
géről és hatásairól, melynek leküzdése, majd vé
gül kiküszöbölése volt törekvéseik célja. De a 
szükséges reformok mikéntjéről különbözően gon
dolkodtak. Buchez úgy vélte, hogy a munkásságot 
érdekazonossága átérzésére való hivatkozással 
lehet termelő társulatok alapítására indítani, amely 
alapításhoz minden tagnak munkaeszközeivel és 
valamelyes tőkével kell hozzájárulni. Miután az 
üzleti nyereség egy része vagy már meglevő szö
vetkezetek kibővítésére vagy újak alapítására 
volna fordítandó, remélte Buchez, hogy a fenn
álló termelési rend lassanként és békésen olyanná 
változtatható át, amelyben a munkások egyszer
smind a termelési eszközöknek is urai. Más sza
vakkal ő boesájtotta világgá az önsegélyre alapí
tott termelőszövetkezetek jelszavát (amelyet aztán 
1849 óta Németországban Schulze-Delitzsch kép
viselt). Ezzel szemben Blanc az állami segély el
vét állította fel. A szabad versenyben nemcsak a 
bérmunka elnyomatását ismerte föl, hanem a vál
lalkozóknak egymás ellen való harcát látta benne. 
A verseny és a termelés szabályozásának tudato
san és tervszerűen kell történnie a képzelhető leg
nagyobb tőkével ős üzemmel, azaz az állam útján. 
A gyakorlati keresztülvitelt Blanc így képzelte: 
Először államosítandók a bányák és vasutak, va
lamint a bank-, biztosítás- és közraktárügy — ter
mészetesen az e tereken működő magánvállalatok 
megváltásával. Az így keletkező tiszta üzemi 
nyereség adja azt a «munkásköltségvetést», amely 
úgy használandó fel azonos foglalkozású munká
sok mezőgazdasági és ipari társulásainak alapí
tására, (dologházak, ateliers sociaux), hogy azok
nak termelési eszközök szerzésére államhitel nyuj-
tatik. Egységes ármegállapítás és az egyes szak
mákhoz tartozó üzemek között való verseny ki
küszöbölése végett ezek a szakmaszervezetek egy 
központi üzem alá helyeztetnek. Az így társult 
összes termelési ágak pedig egy «legfelső tanácsw 
alatt vannak egyesítve. Az összes üzemek nyers 
jövedelméből levonják mindenekelőtt az összes 
termelési költségeket, beleértve a munkabéreket 
és az államhitel kamatozását. A maradvány meg
oszlik egyenlően az állam (az általa nyújtott tőke
előlegek törlesztésére), az egyes szövetkezések, a 
munkaképtelenek támogatására szolgáló alap, a 
válságok esetére szolgáló általános tartalékalap 
közt. Egyébként minden munkás szabadon rendel
kezik bére és nyereségrészesedése fölött. 

Az ú. n. tudományos Sz. régibb képviselői 
sorában rendesen Tlionipsont (1785—1833) és 
Proiülhont (1. o.) szokták emlegetni. Proudhon 
jelentősége inkább az anarchizmus terén keresendő 
(1. Anarchia). Thompson ajánlotta kommuniszti-
kus községeknek önsegély útján való létesítését 
egyelőre az egyéni gazdaságok mellett, remélve, 
hogy a kommuni8ztikusok idővel fel fogják szívni 
emezeket. Thompsonnak a szocialisztikus elméle
tekre és mozgalmakra nem volt közvetlen hatása. 
A tudományos Sz.-nak egyáltalán nem Francia
országban és Angliában, hanem Németországban 
van igazi hazája, noha természetesen a régibb, 
nevezetesen francia elméleteken alapul és azok 

Amely szó Sz alatt nincs meg, & alatt keresendői 



S z o c i a l i z m u s — 6? 

nélkül el sern képzelhető. Főképviselői Rodber-
tus, Lassalle, Marx és Engels. Lassalle inkább mint 
agitátor, semmint teoretikus jő figyelembe. Mint 
ilyen, főleg idegen eszméket, Marxéit és Rodber-
tuséit népszerűsítette és alkalmazta céljai szol
gálatában. 

Rodbertus gazdasági elméletének kiindulási 
pontja az a nézet, amelyet már Smith Ádám (1. o.) 
is hangoztatott, hogy a munka természetes 
bére egyenlő kellene hogy legyen a munka teljes 
eredményével. Ezt így okolja meg: A természeti 
javak, azaz a természetbeli anyag és erő, ame
lyeken és amelyeknek segítségével a dolgozó 
ember tevékenykedik, gazdaságilag nem jönnek 
tekintetbe, mert a természet ingyen adja mind
kettőt. Gazdasági javaknak csak azok a termékek 
tekinthetők, amelyekben munka van megtestesítve. 
A gazdasági javak értéke tehát kizárólag a terme
lésükhöz szükséges munkabefektetés szerint ala
kul és a munkaórákra felosztható munkaidő által 
mérhető. Eszerint a nemzeti jövedelem, azaz meg
határozott idő alatt termelt javak megoszlásának 
megvan az igazságos mértéke. Mindenkinek a 
termelésen való közvetlen munkateljesítése alap
ján jár ki a maga része. 

Valóságban azonban nemcsak a munka élvezi 
a nemzeti jövedelmet. Sőt a munka részesedése a 
jövedelemben nem haladja túl a munkás feltétlen 
életszükségletét, emelkedjék bár termelőképes
sége még oly magasra is. A munkás munkája 
eredményének csak egy részét kapja; ez a «bér». 
A többi mint «járadék» a föld- és tőketulajdonosé 
lesz. A munkás megélhetéséhez épen szükséges 
jövedelem meglehetősen állandó természetű és 
okozója a magántulajdonnal és a szerződési sza
badsággal egyetemben a «csökkenő bérhányad 
törvényéneka. (Gesetz der abnehmenden Lohn-
quote). 

E törvény szerint a munka emelkedő termelő
képességével párhuzamosan növekedik a járadék-
élvezésre jogosultak a nemzeti jövedelemben való 
részesedésének aránya, míg a munkásosztály ré
szesedése hasonló mértékben csökken. Ez Rodber
tus szerint «a jelenkor minden gazdasági szenve
désének oka». Szükséges, hogy ez az igazságtalan 
és kultúraellenes gazdasági rendszer megváltoz
zék. Át kellene térni a kommunizmusra, ez az esz
ményi állapot, amely azonban belátható időn belül 
lehetetlen. Megelégszik tehát közvetítő javasla
tokkal. Maradjon meg a magántulajdon és a mun
kanélküli járadékólvezés, de részesedjék a mun
kabér a társadalmi munka emelkedő jövedelme
zőségében. Megvédendők a munkások a munka
alkalom ingadozásaitól, a munkanélküliség vesze
delmeitől és ily módon a kultúra haladása legyen 
megközelíthető mindenki számára. Ez a feladat 
az államra hárul. A kitűzött cél elérésére szüksé
ges a bérek és árak megszabása, de nem ércpénz
ben, hanem munkapénzben (Arbeitsgeld). Rodber
tus tanainak nem volt olyan hatásuk, mint Marx 
tanainak. A kettő merő ellentétben áll egymással. 
Amig Rodbertus eszméit főleg a német egyetemek 
ú. n. kathederszocialista tanárai vallják, addig 
Marxét a modern Sz., amely még reformáltabb 
ujabb alakjaiban is nagyobbrészt megtartja a 
Marx-féle elméleti alapokat. 

Szocializmus -
Lassalle, úgy mint Rodbertus, Pichte, Hegel 

és Schelling állameszményét teszi magáévá. Sze
rinte a történelem: az emberiség küzdelme a sza
badság állandó elnyomása ellen. A szabadság és 
vele együtt minden kultúrának fejlődése csak az 
elszigetelve teljesen tehetetlen egyéneknek egy er
kölcsi egységbe, az államba való tömörülése útján 
lehetséges. Az állam célja «az emberiségnek sza
badságra való nevelései). Eddig ez a társadalmon 
belül nem történt, mert mindig vannak uralok és 
uraltak. Az uraltak száma ugyan bővült, de azért 
még mindig elenyésző kisebbségben vannak. Az 
uralkodó kisebbség őrzi kiváltságait és kultúra-
ellenesen szabódik minden szabadság felé törekvő 
fejlődés ellen. Afebr.-i forradalommal (1848) új elv 
került bele a történelmi fejlődésbe: a munkásság 
eszméje. A valóságos hatalmi viszonyok ennek 
javára módosultak. Ennek a körülménynek jogi
lag és alkotmányilag is kifejezésre kell jutnia a 
negyedik rend politikai uralmában. A negyedik 
rend elve, a munka, semmi olyat sem tartalmaz, 
amiből bárminemű új kiváltságot lehetne alkotni. 
Ezentúl az állam akadálytalanul fogja célját kö
vethetni : mindenkinek erkölcsi fejlődését előse
gíteni, mindenekelőtt a dolgozó néposztályok sor
sát javítani. Az ily javulás csak úgy lehet, ha 
megszűnik a amunkabér érctörvénye •>, amely sze
rint a munkabér állandóan a munkások szokás-
szerű létminimuma szerint alakul és egyébként azt 
épúgy, mint minden árat, egyrészt a termelési esz
közök hljján szűkölködő és ennélfogva gazdasá
gilag nem szabad munkások részéről történő kí
nálat, másrészt a gazdasági fölényben levő vál
lalkozók részéről történő kereslet határozza meg. 
Az ehhez vezető út a termelő szövetkezés. Ez
által a munkások a maguk vállalkozóivá vál
nak. Erre az útra maguktól nem léphetnek, amint 
azt nekik Schultze-Delitzsch javasolja. Nincs tő
kéjük, sem hitelük. Tehát az államnak kell raj
tuk segítenie. E célból az államhatalmat kell a 
munkásoknak megszerezniük. Ennek eszköze az 
általános egyenlő és közvetlen választói jog, 
amelynek megszerzésére és érvényesítésére a 
munkásosztálynak mint politikai pártnak kell meg
alakulnia. Ezen legközelebb fekvő eszméért agi
tált is Lassalle (1. Szociáldemokrácia). 

Az agrárszocializmus. Blanc, Rodbertus és 
Lassalle szerint az állam feladata az önérdek sza
bad tevékenységét, a gazdasági életbe való terv
szerű beavatkozással, korlátozni vagy megszün
tetni. Ugyanez áll azokra a szocialisztikus ter
vekre is, amelyeket az agrár-Sz. gyűjtőneve alá 
szoktak foglalni. Ezekre nézve jellemző, hogy a 
köztulajdont csak a földbirtokra nézve kívánják 
megvalósítani, de vannak köztük, akik még ezen 
a téren is meg óhajtják tartani a magan-földhasz-
nálatot. 

Legrégibb hirdetői a modern agrárszocializmus
nak Thomas Spencer (angol tanító 1750—1814), 
aki ama természetjogi tételből indul ki, hogy 
mindazoknak, akik egy országban élnek, egyenlő 
joguk van a földbirtoklásra. E fő elv megsértése 
vezetett a munkások elnyomására. Ennek meg
szüntetésére minden földbirtok a községeknek 
volna átadandó, amelyek a legtöbbet Ígérőnek kel
lene, hogy bérbeadják. A bérösszeg a közterhek. 
meg, S alatt keresendő I Amely szó Sz alatt nincs 
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levonása után mindenkit egyformán illetne. Az 
«fóle eszmék mind több visszhangra találtak, kü
lönösen azon országokban, ahol a föld legkeve
sebb kézben gyűlt össze. Legkiválóbb képviselője, 
az amerikai Henry George. Progress and po-
verty o. munkájában (Magyarul: Haladás és sze
génység, ford. Braun Róbert 1914) a magánföld
tulajdon megszüntetésének eszközéül azt a módot 
ajánlja, hogy a telekjáradók következetesen az 
adótörvényhozás útján küszöbölendő ki, szerinte 
csak a föld eltulajdonítása okozza a pauperizmust, 
a válságokat és a bérek alacsonyságát. Az ok 
megszüntetése megszünteti az okozatot. George 
álláspontján vannak az angol Stuart Mill, Her
bert Speneer és A. E. Wallace, a német Plürscheim 
és a magyar Hertzka Tivadar (1. o.), ha gyakor
lati javaslataik George-éitől némileg el is ütnek. 

Marxizmus. Mindazt, ami élő eszmeként benn-
foglaltatik a legrégibb és újabb szocialista elmé
letekben, továbbfejlesztve és hatalmas gazdasági 
rendszerré kialakítva látjuk a marxizmusban 
(1. o.). L. még Szindikalizmus és Szociáldemo
krácia. 

Irodalom. I. Az idevonatkozó bibliográfiák közül kieme
lendő, bár már kissé elavult beosztású: Stammhammer, 
Bibliographie des Sozialismus und Commnnismns, 1—2. 
kötete 1893., 3. kötete 1909. jelent meg. Állandóan nyil
vántartják továbbá a szakirodalmat a nagyobb szocialista 
folyóiratok, az Archív fiir die Gescbicbte der Sozialismus 
u. der Arbeiterbewegung, továbbá a Sozialistisctie Monats-
befte, Neue Zeit (1924 óta Die Gesellscbaft címen), Le Mou-
vement socialiste, a Szocializmus (különösen a magyar 
irodalomra nézve 1910 óta) stb. A nagyobb munkák sorá
ból kiemeljük a következőket: II. Általános müvek: 
Maion, Histoire du Eocialisme depuis les temps les plus 
réculés jusqu'á nos Jours, 5 k. 1882—4 ; Bouctot, Hist. dn 
Communisme et du socialisme, 1890; Stegmann & Hugó, 
Handbucb des S. 1894—7; Bernstein & Kautsky, stb., Ge
scbicbte des S. in Einzeldarstellungen (a francia forrada
lomig), 1896; Tugan—Baranowszky, Der moderné Sozialis
mus und seine geschichtliche Entwickelung, 1908; Muckle, 
Geschiehte der soz. Ideen ím XIX. Jabrhundert, 1907; En
gels, A Sz. fejlődése az utópiától a tudományig, ford. Bo
kányi D., 1897; Warschauer, Zur Entwicklungsgeschicbte 
des S., 1909 ; Compére—Morei & Lorris, Encyclopédie socia
liste, 1912; Beér, Gescbicbte des S. in England, 1913; Kirkup, 
A history of socialism. 1913; "Wübrandt, Sz., 1919; Pohle, 
Kapitalismus und 8.1921; Weber, Kampf zwischen Kapital 
u. Arbeit, 1921; Hyndman, The economics oí Soc, 1921; 
Nelson, S. u. Staat 1920; 'Werner-Kautzsch, Umsturz u. 
8., 1921; Leubuscher, S. u. Sozialisirnng in England, 1921; 
Colajanni, Le socialisme, 1920; Vandervelde, Le collecti-
visme, 1921; ezeken kiv-ül a nagyobb általános közgaz
daság-történeti müvekre utalunk, amelyeknek mindegyike 
bővebben foglalkozik a Sz.-sal is, pl. Blanqui, Cossa, 
Diihring, Ingram, Koscher, kitünö továbbá a németre is 
lefordított Gide-Rist. A magyarok közül említendők Kautz 
«s Földes. Utóbbinak a Sz.-ról írt 2 k.-es munkája. Az 
•egyes iskolákra vonatkozó munkák az illető neveknél talál
hatók, pl. Owen. —111. Ókor és ókereszténység. Pöhlmann, 
Geschichte des antiken Kommunismus n. Sozialismus 2 k., 
1893—5; Salvioli, Le capitalisme dans le monde antique, 
1906 ; továbbá nagyobb általános történelmi munkákban, 
u. m. Curtius, Mommsen, stb. — IV. Középkor. Lamprecbt, 
Zum Versiándniss der wirtschaftliehen u. sozialen Wandlnn-
gen in Deutschland v. XIV—XVI. Janrhundert, a Zeitschr. 
f. Sozial. u. Wirtschaftspeschichte 1. k . ; Hausratb, Welt-
verbesserer im Mittelalter, 3 k. 1893—5. — V. utópiák. 
Kleinwáchter, Staatsromane, 1891; Lichtenberger, Le so
cialisme an 18. siécle, 1895 ; (1. még Államregény, Morus, 
Campanella a. is). — VI. A forradalomkori Sz. Kantsky, 
Die Kiassengegensátze von 1789—1889; Espinas, La phi-
losopbie sociale du 18 siécle et la révolution, 1898 ; Lich
tenberger, Le Socialisme et la révolution franeaise, 1899; 
Mathiefc, La question sociale pandant la révolution fran-
9aise, 1905. — VII. A Sz. fejlődése a XIX. sz. eleje óta. 
Isambert, Les idées socialistes en Francé de 1815 á 1848, 
1905 ; Villey, Le 8. contemporaine, 1895 ; Menger, Das Recht 
.auf den vollen Arbeitsertrag in geschichtlicher Darstellung, 
1886; Fourniére, Les théories socialistes du 19. siécle de 

Babeuf a Proudhon, 1904. — VIII. «Tudományos» Sz. Böhm-
Bawerk, Kapital u. Kapitalzins, 3. kiad., 1919; Menger, 
Neue Staatslehre, Neue Sittenlehre, Volkspolitik, 1903—6 ; 
Wolff, Sozialismus u. kapitalistische Gesellschaitsordnung, 
1891; Kein, Die sociale Frage, 1897; Bernstein, Die Vor-
aussetzungen des 8. u. die Aafgaben der Sozialdemokratie, 
1899; Kautsky, Ethik n. materielle Geschichtsauffassung, 
1906; Crooe, Materialisme historique et économie marxiste, 
1901; Nossig, Das System des S. 1901—2; Pareto, Les sys-
témes 8., 1902—3; Bourguin, Les systémes 8., 1902—3 
(német ford. Katzenstein 1906); Sombart, Sozialismus und 
Sociale Bewegnng, 1917 ; Diebl, Ober 8., Kommunismus u. 
Anarchismus, 1906; Sartorius v. Waltershausen, Der mo
derné 8. in den Vereinigten Staaten, 1890; Hiíquitt, Ge
schichte des 8. in den Vereinigten Staaten, 1906. — IX. 
Agrár-Sz. Gatti, Le 8. et l'agriculture, 1901; Kautsky, Die 
Agrarfrage, 1899 ; Davld, 8. u. Landwirtechaft, 1903; 
Compére-Morel, Le 8. agraire 1920. — X. Szindikalizmus. 
Bibliothéque du mouvement prolétarien, melyből Lagar-
delle, Berth, Sorel munkái emelendők ki . Továbbá: Chal-
laye, Syndicalisme révolutionnaire et synd. réformiste, 
1909; Cornélissen, Über d. intern. Syndikalismus, az Archív. 
f. Bozialw. u. Socialpolitik, 30. k. : D. a. Die neueste Ent
wickelung des Syndikalismus, u. o. 36. k., 1913; Louis, 
Le syndicalisme contre l'état, 1910 ; Diligent, Les orienta-
tions syndicales, 1910; Estey, Revolutionary syndicalism. 
1913; Jean, Le syndicalisme, 1913. Spargo, Syndicalism 
industrial unioniom and socialism, 1913; További irodalmat 
1. még Szociáldemokrácia a. — A magyar irodalomból ki-
emelendők: Medveczky, Társadalmi elméletek és eszmé
nyek, 1887; Földes, A Sz., 1910; Farkas, A 8z. története 
és tanítása, 1906; Kovács Gábor, A Sz., 1907; Szabó Ervin, 
Sz., 1906; U. az, Szindikalizmus és szociáldemokrácia, 
1908; Lánczi, Sz. és eíhika, 1908-

Szociálpolitika (szociális vagy társadalmi 
politika) az általános kultur- és jóléti politiká
nak, azaz az állam ama tevékenységének főrésze, 
amely a puszta jogvédelmen túlmenőleg, az ösz-
szesség szellemi, gazdasági és testi jólétét kívánja 
védeni és fejleszteni. Különös célja a legnagyobb 
és legszegényebb néposztály helyzetének javítása. 
Az állam csak a legújabb időben jutott az e téren 
való feladatainak tudatára. Évszázadokon át a 
kiváltságos osztályok uralma alatt állott, ame
lyek a dolgozó tömegeket csak céljaik eszköze
ként tekintették. A Sz. kezdete, a szegénygondo
zás, eredetileg nem az állam, hanem az egyház 
kezében volt, amely a keresztény szeretet szelle
mében gyakorolta. Amidőn az állam a XVI. sz. 
óta törvényhozásilag fog rendezéséhez, rendészeti 
célokat tartott szem előtt és megelégedett a fenn
álló termelési rend és vagyonmegoszlás káros 
következményei ellen való eljárással, anélkül, 
hogy a bajok gyökereit kutatta volna. Pedig a 
tulajdonképeni Sz. ép abban áll, hogy az állam a 
dolgozó tömegek érdekében beavatkozik az adott 
társadalmi és gazdasági rendbe. Az első nagy ily 
értelmű Sz.-i tett a jobbágyfelszabadítás (1. Job
bágyság), valamint a eéhkényszer eltörlése (1. 
Céh). Még fontosabb Sz.-i intézkedés volt az egye
sülési tilalmak megszüntetése. A modern ipari 
fejlődés vezet a munkáslakosság igazi védelmé
hez a munkaerő túlságos kihasználása ellen. 
Elsősorban a fiatal nemzedéket kellett állami ér
dekből megvédeni a túldolgoztatás veszélyeivel 
szemben. Az első munkásvédelmi törvények min
denütt ilyen irányúak, majd a nőmunkások vé
delmére kezdenek az államok figyelmet fordítani 
és csak legutóbb kerül sor a felnőtt munkások 
védelmére, a kisipari, gyári és legújabban az 
otthoni munkásokéra. Sz.-i törvényhozás tárgya 
a munkaidő, a munkabér és egyéb munkafeltéte
lek szabályozása, a munkásegészségügy. Fontos 
az ú. n. truekrendszer-tilalom is (1. o.). Nevezetes 

Amely szó S« alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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fejezete a Sz.-nak a munkásbiztosítás (1. o. és 
Szociális biztosítás) és a lakáskérdés szabá
lyozása is. Míg a szocializmus a társadalmi ren
det alapostul meg akarja változtatni, a mo
dern Sz. elvben ragaszkodik az adott társadalmi 
és tulajdonrendliez és más téren, a munkásvé
delmi és más Sz.-i törvényhozással kívánja az 
alsó néprétegek sorsát javítani. Ily értelemben 
működik a legtekintélyesebb Sz.-i egyesületek 
egyike, a német Vérein flir Sozialpolitik (1872). 
Nálunk több tudományos egyesület foglalkozik 
Sz.-i kérdésekkel, részben mint nemzetközi egye
sületek magyarországi fiókjai. Újabban minden 
politikai pártnak van részletesen kidolgozott Sz.-i 
programmja. A tudományos Sz. a társadalmi 
tudományoknak (1. o.) egyik újabb szépen fej
lődő ága, amely bevonult már a főiskolákba is és 
gazdag irodalommal is bír. L. még Munkáskérdés. 

Irodalom- A legtöbb állam kiad félhivatalos Sz.-i idő
szakos közleményeket. Általános tájékoztató kézikönyvek: 
Van der Borgüt, GrundzUge der Sozialpolitik 1904; Zwie-
dineok-Südenliorst, Sozialpolitik 1911; Retzbach, Leitíaden 
f. d. Soziale, Paris i9 iu ; Kévai, A társadalmi jólét fel
tételei, 1901; Wiese, Einliüirung in die Sozialpolitik, 1910; 
Herkner, Arbeitenrage, 1922; Heller Farkas, Sz. (1920, 
németül is), u. a. Magyarország Bz.-a, 1923. Részletesen 
tájékoztat a német Handwörterbuch d. Staatswisenschalten. 
Uj kiad. 1923. 

Szociálpolitikai törvényhozás mindaz a tör
vényes rendelkezés, amelynek célja, hogy a mun
kásosztály helyzetet javitólag szabályozza vagy 
általában szociálpolitikai kérdéseket megoldjon. 
A magyar Sz. köréből felemlítendő az ipartör
vénynek a munkaadó és segéd (tanonc) viszonyát 
szabályozó rendelkezésein kívül az 1898. II. t.-c. 
A munkaadók és mezőgazdasági munkások kö
zötti jogviszony szabályozásáról, az 1898. XXI. 
t.-c. a nyilvános betegápolás költségeinek fedezé
séről, az 1899. XLl. t.-c. a vízi munkálatoknál, 
út- és vasútépítésnél alkalmazott napszámosokról 
és munkásokról, lí>99. XL1I. t.-c. a gazdasági 
munkavállalkozókról és segédmunkásokról, az 
1900. XVI. és 1913. XX. t.-c. a gazdasági cseléd-
és munkáspénztárról, az 1900. XXVII. t.-e. a bir
tokos és gazdatiszt közötti jogviszonyok szabá
lyozásáról, az 1900. XXVIII. t.-c. az erdőmunká
sokról, az 1900. XXIX. t.-c. a dohánykertészekről, 
az 1901. VIII. t.-c. az állami gyermekmenhelyek
ről, az 1901. XXI. t.-c. a közsegélyre szoruló 
7 éven felüli gyermekek gondozásáról, az 1907. 
XIX. t.-c. az ipari ós kereskedelmi alkalmazot
taknak betegség- és baleset esetére való biztosí
tásáról, az 1907. XLV. t.-c. a gazda és a gazda
sági cseléd közötti jogviszony szabályozásáról, 
az 1907. XLVÍ. t.-c. a gazdasági munkásházak 
építésének állami támogatásáról, az 1908. LM. 
t.-c. az iparban alkalmazott nők éjjeli munkájának 
tilalma iránt Bernben kötött egyezmény becikke
lyezéséről és az 1911. XIX. t.-c. e munkák eltil
tásáról, az 1911. V. t.-c. a fehér- v. sárgafoszfor
ral való gyújtógyártás eltiltásáról, az 1912. XLIX. 
t.-c. a leánykereskedós elnyomása végett Paris
ban létrejött nemzetközi megállapodás becikke
lyezéséről, az 1913. XXXVI. t.-c. az üzleti zár
óráról, az 1916. XVI. t.-c. a hatósági munkaköz
vetítésről, az 1918. XXII. t.-c. a közszolgálati 
alkalmazottak hitelszükségletéről, 1920. XXXVI. 
t.-c. a földbirtok helyesebb megoszlásának sza-
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bályozásáröl, 1921. XXXI. t.-c. a munkásbiztosí
tási bíráskodásról, 1923. XI. t.-c. a földmunkások 
vállalkozó szövetkezeteinek állami támogatásá
ról, 1923. XV. t.-c. a sütőipari munkának, 1923. 
XVI. t.-c. az éjjeli munkának korlátozásáról, 1923. 
XXIV. t.-c. a gazdasági munkásviszonyból fel
merülő közigazgatási eljárásról, 1923. XXV. t.-c. 
a mezőgazdasági munkások munkaerejének jogo
sulatlan kihasználásáról stb. 

Szociniánusok, 1. Socinianusok. 
Szociológia. Comte (1. o.) nevezte el először 

így azt a tudományt, amelyet magyarul tár
sadalomtudománynak nevezhetünk. A Sz. amint 
Comte óta fejlődött, a legtágabb értelemben vett 
társadalommal foglalkozik, a társas együttélés, a 
társadalmi összefüggések és a társadalmi fejlődés 
minden alakját egységes szempontból kívánja vizs
gálni. A társadalmi élet egyes oldalait már is 
vizsgálódásuk tárgyává teszik egyes tudományok 
(néprajz, statisztika, gazdaságtörténet, szociíil-
ülozóüa stb.). De a társadalmi élet minden tevé
kenysége egymással kölcsönhatásban van és ha 
a tevékenységi fajtáknak csak egyes sorozatait 
vizsgáljuk, a társadalmi történések egészével 
való összefüggéseik ügyeimen kívül maradnak. 
Ezáltal hiány keletkezik az egész társadalmi élet 
folyamatának vizsgálatában, amelyet a Sz. van 
hivatva kitölteni. A történelem bölcselete alapjá
ban véve ugyanezt a feladatot tűzi ki magának 
és így tulajdonképen a németeknél Herder és 
Hegel, a franciáknál Montesquieu ós Condorcet, 
Angliában Ferguson, Olaszországban Vico tekin
tendők a modem Sz. előfutárainak, melynek sa
játossága főleg a természettudományos mód
szerre való törekvésben áll. Comte a Sz.-ban az 
exakt tudományokat felölelő rendszerének tető
pontját látta. Amint a szervetlen természetről 
szóló tudományok és a biológia a maguk köré
ben változtathatatlan természettörvények uralko
dását bizonyították be, úgy az emberi társadalom 
is pozitív tudomány tárgyává teendő és a szigorú 
törvényszerűség annak minden jelenségében iga
zolandó. A tények gyűjtése, amelyből a termé
szettudományi módszer kiindul, kétségkívül első 
követelménye a Sz.-i kutatásnak is. E téren nagy 
érdemeket szerzett Spencer Herbert. Az ilyen 
eredményeken azonban túl kíván menni a mo
dern Sz. A leírást és csoportosítást a «társadahni 
statika» körébe utalja és ezen túlmenőleg «társa-
dalmi dinamiká»-ra törekszik. Ennek az volna a 
feladata, hogy a jelenségek okozati összefüggését 
szilárd törvényszerű formulákra hozza és ezáltal 
e jelenségek jövőbeli lefolyásának előreláthatá-
sát is lehetővé tegye. Azok a kutatók, akik a ter
mészettudományok köréből vett szabályokat akar
ták egyszerűen átvinni a Sz. terére, eddig nem 
értek el kielégítő eredményt. Az ú. n. «organikus» 
módszer a szervetlen természet szabályainak figyel
men kívül hagyásával nagy súlyt fektet a társada
lomnak az egyes élő organizmussal való összeha
sonlítására. Comte a társadalmat «kollektiv orga-
nizmus»-nak nevezi, Spencer szerint társadalom és 
organizmus közt nemcsak képletes a hasonlóság, 
hanem alapvető párhuzamosság létezik az alaku
lás elveiben. Sem ez a többektől követett mód
szer, sem a Sz.-i darwinizmus lényeges, alap-
eg, S alatt keresendői 
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vető eredményre nem vezetett. Sikeresebb volt 
larde Sz.-i rendszer kísérlete, bizonyos társa
dalmi szabályszerűséget az utánzásban vél fel
fedezni. A Sz. mindezideig bizonyos kezdetleges
ségeket mutató tudomány, lia azt tekintjük, hogy 
milyen átfogó általános törvényeket állapított 
meg. Lényegesebb eredményeket mutat fel adat
gyűjtés tekintetében. A Sz. terén még igen fontos 
feladatok várnak a jövőben megoldásra. 

Irodalom. Spencer, Social Statics, 1868; Principles of 
Sociology, 1870; Descriuti' e Sociology, 1873 ; Guniplovicz, 
Grundriss der Soziologie, 1905 ; Letourneau, La Sociologie 
d'aprés rethnograph;e, 1880; Tarde, Les lois de l'iniita-
tion, 1898 ; La logique sociale, 1898 ; Les lois sociales, 1898 ; 
Giddings, The principles of sociology, 1896; Eleuiheiopulos, 
Soziologie, 1904 ; Kimmel, Soziologie, 1908 ; Balogh, A tár
sadalom, 1906 ; Somló, Törvényszerűség a Sz.-ban, 1898; 
Hegedűs, A Sz. sarktétele, 1901; Jászi, Mi a Sz., 1908; 
Loria, A Sz. feladatai és iskolái, 1900; Navratil, A Sz. 
és módszere, 1897; Giddings, A tía. elvei, 1908; Palante, 
A Sz. vázlata, 1912; Ratzenhoier, A Sz, ínegösnie.rés lé
nyege, 1908; Stein, A társadalon , 1s)0r>. (ili^eít.'-eg Könyv
tára).; Cornejo, 8. générale, 1911; Introduction á la 8., 
1911; Lester Ward, 8. pure, 19J6; Pareto, Traité de 8. 
générale, 1917; Richárd, 8. générale, 1912; Worms, La 
8. 1921. 

Szócsalád, a nyelvtanban oly szók csoportja, 
melyek egy közös alapszóból származnak. L. Szó
fejtés és Szóképzés. 

Szóosán (Soceni), kisk. Krassó-Szöróny vm. 
resiczabányai j.-ban, (1910) 1175 román lak. (Tr. R.) 

Szocsed (SocetJ, kisk. Hunyad vm. vajda
hunyadi j.-ban, (i9io) 213 román lak. (Tr. R.) 

Szócső, tólcsóralakú pléhcső, mely arra szol
gál, hogy a szájhoz illesztve a hang koncentrált 
tovább vezetését idézze elő a cső által megadott 
irányban. Főleg a hajósok használják. 

Szoczócz (Socovce), kisk. Turócz vármegye 
stubnyafürdői j.-ban, (1910) 123 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szód (Saud), kisk. Bihar vm. belényesi j.-ban, 
(íoio) 472 román lak. (Tr. R.) 

Szóda, nátriumkarbonát Na,CO,„ (a hamuzsir: 
KO,C3). Vízmentesen: Na2COs, a kristályos-nak 
IOHJÜ kristályvize van. A természetben, mint, ta-
lajkivirágzás, sziksó, mint egyes tavak lerako
dásai (Afrika) s egyes növényekben fordul elő. A 
szappanipar, üvegipar, stb. erősen fogyasztják. 
Mesterséges előállítási módjai a Leblanc-iéle s a 
multsz. közepe óta mindjobban térthódltó sma már 
majdnem kizárólag alkalmazott Solvay-féle eljá
rás. A Leblanc-fele többnyire kalcinált szódát állít 
elő, tehát vízmentest. Menete a következő: Nátrium
szulfátot állítanak elő konyhasóból. A nátrium
szulfátot izzítják szénnel és mészkővel s így át
alakul NajCOj-tá. A nyers terméket tisztítják kris
tályosítással 8 kalcinálják. Végül a maradékból a 
CaS-ként jelenlévő S visszanyerése következik. 
Ma már a Solvay-íéle eljárás szerint dolgoznak 
mindenütt. Itt egy ammoniákos konyhasóoldat ké
szül, ezt széndioxiddal telitik. A leváló nátrium-
bikarbonátot az anyalúgtól elkülönítik s hevítéssel 
átalakítják szódává. Ez eljárás szerint leginkább 
kristályos szódát állítanak elő. Végül az ammó-
niurnkloridos anyalúgból mésztejjel az ammóniát 
visszanyerik. 

Szódagipsz, a Leblanc-szódagyártásnál oxidált 
maradékoknak elnevezése. 

Szódagránit, a. m. nátronban gazdag gránit; 
földpátja nátriuinföldpát (albit, nátronortoklász), 

Szóegrye r t e t é a 

színes elegyrésze nátiiumpiroxén v. amflbol. Dél-
Norvégiában fordul elő. 

Szódagyártás, 1. Szóda. 
Szódakő, ipari, nyers NaOH, elnevezése onnan 

ered, mert fehéres kőszerű a külseje. 
Szodalit (ásv.), klórtartalmú nátriumaluminium-

szilikát Na4(AlCl)Al2(Sí04)s s így mint alkáligránát 
fogható fel. A szabályos rendszerben kristályoso
dik; leggyakoribb formája rombdodekaéder, amely 
szerint hasad. Színtelen, sárgás, zöldes, szürkés, 
gyakran gyönyörű kék (Ditró, Csikvm.-ben); áttet
sző, a kristálylapokon üvegfényü, a törési lapokon 
zsirfényü. Az eleolitszienitekben gyakori járulékos 
elegyrész: Ditró, déli Norvégia, Kola-félsziget, 
Grönland, Litchfleld Marneban, Minszk az Uraiban. 
Mikroszkopikus, de éles kristályokban a trachitok-
és fonolitokban: Albano-hegység, Eifel-hegység. A 
Sz.-tal rokon a Haüyn és Nozean. 

Szódaszappan, 1. Szappan. 
Szódatermék (növ.) a kémiai előállításon, meg 

az ásványtani eredeten kívül természetes úton a 
növényekben is keletkezik, különösen kövérlevelű 
tengerparti és vaskos tengervízi növényekben s a 
hamujokból szokás előállítani. E gyártmány leg
inkább Spanyolországban, a Kanári-szigeteken, 
Franciaország déli részén, Szicíliában, Egyiptom
ban, a Kaspi-tenger körül, stb. készül, barilla v. 
alikanti szóda, szicíliai rocchetta, narbonnei sali-
cor ós aigues-mortesi blanketta néven ismeretes. 
A szódatermelő növény a Salicornia, a ballagó, a 
Schoberia maritima, Halimus-, Kochia- és laboda-
fajok, a kalánfü, a Cakile, a bojtvirág v. jégvirág 
(Mesembryanthemum) fajai, az Aizoon Canariense, 
az ernyős Crithmum, a bagolyfü, egyes útifüfaj, 
az Aster Tripolium, a Zostera marina, a Fucus 
fajai, stb. Emennek a Sz.-ét kiváltkópen jódnak 
dolgozzák fel. 

Szódavíz, nagyobb (4—6 atm.) nyomás alatt 
széndioxid-gázzal telített forrás-, kút- v. folyóvíz, 
amelynek készítéséhez alkalmas gépekben manap
ság folyékony széndioxidot használnak. 

Szodó (Sádovce), kisk. Bars vm. lévai j.-ban, 
dsio) 444 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szódokfa (növ.), 1. Hársfa. 
Szodoma, 1. Sodorna. 
Szodoma-alma (növ.), 1. Calotropis. 
Szodómia, 1. Sodornia. 
Szóegyeztetés (latin műszóval coiigruentia), a 

nyelvtanban az az eljárás, illetőleg szerkesztés, 
mely szerint két-két egymással kapcsolatos mon
datrészt bizonyos tekintetben egymással meg
egyeztetünk, egyezőleg alakítunk. Legfontosabb 
az alany és állítmány egyeztetése. Általános sza
bály, hogy az állítmány megegyezik az alannyal 
személyben és számban. Sokszor azonban az alany
nak egyes számú alakja van, mégis többséget je
lent ; igy a gyűjtő főnevek, továbbá a kiki, vala
mennyi, többi névmások és számnevek. Ide tar
toznak az ilyen kifejezések: kegyetek, kegyelme
tek, uraságtok, stb., de ezeket, ámbár egyes számú 
alakjuk van, többes állítmánnyal szoktuk össze
kötni, pl. tudják kegyetek, uraságtok látták (ám
bár ezek előfordulnak még egyes számú igékkel 
is, pl. Nézzen istent kegyelmetek, Arany, Ágnes 
asszony). Néha az alany maga nem is fejez ki több
séget, de minthogy másokkal együtt cselekszik, 

Amely szó S« alatt nincs meg, S alatt keresendő ! 
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az állítmányt ezekre .is vonatkoztatjuk s többes 
számba tesszük, pl. Öcsém a húgommal már el
mentek. Egyik a másikat gyűlölik (Zrínyi; vagy 
rövidítve: Egymást gyűlölik). 

Szofala, város a Mozambik portugál gyarmat
ban egy földnyelven, mintegy 1500 portugál korcs 
lak. 1505 óta van a portugálok birtokában. A mö
götte levő vidéket hiszik a bibliai Oíirnak, ahol 
Jdanica aranybánya is van. 

Szófejtés (görög műszóval etimológia, a való
ról, vagyis a szóknak igazi jelentéséről való tu
domány), a nyelvtudományban a szók eredetének 
kutatása és megfejtése. Sz.-sel s a nyelv eredete 
kérdésével már a legrégibb görög filozófusok fog
lalkoztak és Plató Kratylosa félig gúnyos képet 
fest erről a régi Sz.-ről. A görögök s rómaiak 
Sz.-e csupa tapogatódzás volt (ismeretes az a hír
hedt példa: lucus a non lucendo, hogy t. i. az erdő 
neve fényeset jelent, mert nem süt benne a nap). 
A humanizmus idejében is amolyan délibábos Sz. 
dívott, mindent a görögből s héberből akartak ma
gyarázni, mint legrégibb nyelvekből. A tudomá
nyos Sz. csak a XIX. sz. eleje óta fejlődött, mióta 
a szanszkrit nyelv kutatása az indogermán nyelv
család fölfedezésére s az összehasonlító nyelvtu
dományra vezetett. Az indogermán nyelvkincsnek 
összehasonlító és történeti nyomozása, a hang-
törvények pontosabb megfigyelése s a Steinthal-
féle lélektani módszernek az ú. n. újgrammatikai 
iskola által való általánosítása az indogermán Sz.-t 
igen termékennyé s megbízhatóvá tette. A példát 
követték a nyelvészetnek egyéb ágai és pl. a ma
gyar Sz. is a fejlettségnek elég magas fokán áll. 
A német nyelvnek Kluge, a román nyelveknek 
Diez, az indogermán nyelveknek Fick alkotta 
meg szófejtő szótárát. V. ö. Budenz 3., Magyar
ugor összehasonlító szótár, Budapest 1873—81 ; 
Gombocz és Melich, Magyar Etymológiai Szótár, 
1914, megjelent 1918-ig a csobolyó szóig; Ha
lász L, A magyar szófejtés és történeti fejlődése 
(Nyelvtudományi Közlemények 33. k.). 

Szófór (héb., a. m. író), régente a zsidó írás
tudót, a könyvértő egyént illették e szóval, jelen
leg a tóra, a teflllin és inezuza írójának neve. — 
Szóferim a. m. írástudók (1. o.). 

Szófer (Schreiber) Mózes, nagyhírű rabbi és 
talmudtudós, szül. M. m. Frankfurtban 176-' szept. 
24., inegh. Pozsonyban 1839 okt. 3. Nagymartom
ban, 1806-tól Pozsonyban volt rabbi. Bámulatos 
talmudismerete, éles elméje és szigorú erkölcsi 
fel fogásokkal párosult vallásossága elismert tekin
téllyé tették a zsidóság legszélesebb köreiben. A 
bel- és külföldről eléje terjesztett vallásos kérdé
sekben hozott döntvényei, melyek kivált ortodox 
zsidó körökben mértékadóknak tekintetnek, halála 
után (Chatam-szófer címen 1841—61) öt kötetben 
jelentek meg. Halálos ágyán hálás községe fiát 
Ábrahám Sámuel Benjamin-t nevezte ki utód
jául, kinek döntvényei Ktab-szófer címen jelentek 
meg; 1871 dec. 31. bekövetkezett halála után fiát 
Bernát-ot (Szimcha) ültették a pozsonyi rabbi
székbe, melyen az ottani államilag elismert rabbi
iskolát vezeti. Sz. egy másik fia, gimon, előbb 
nagymartom, később krakói rabbi és utóbbi minő
ségében több éven át az osztrák birodalmi tanács
nak volt tagja. A pozsonyi ortodox zeidó hitközség

nek most már hagyoinányaihoz tartozik, hogy 
rabbija Sz. M. leszármazottja legyen. A jelenlegi 
rabbi Sz. Akiba. Róla ós családjáról v. ö. unokájá
nak Sz. Salamon beregszászi rabbinak héber 
könyvét: Chut-Hámmesulas (Paks 1887); magyar 
nyelven Goldberger Izidor, Sz. M. (1924). 

Szoffioni, 1. Soffioni. 
Szófia (Sophia, Szredec), Bulgária fővárosa, 

az országgyűlés (szobranje), bolgár metropolita és 
római kat. érsek székhelye, a Balkán-félszigetnek 
csaknem közepén, az Etropol-Balkán és Vitosa 
hegy által körülfogott 566 m. magas fensikon, a 
Bojanamellett, (1920) 154,431 bolgár, spanyol zsidó, 
cigány, török, német, görög, szerb, orosz, francia 
és egyéb ismeretlen nemzetiségű lak., jelentékte
len iparral, aminek ágai a bőrcserzés, gyapjú- és 
selyemszövés, az agyagedény- és szőnyegkészítés; 
élénk kereskedéssel, egyetemmel. A regi város, 
ahol az élénk forgalmú bazár van, Bzűk és kanyar
gós utcákból áll, de ez is lassan átalakul, míg az 
új városnak már most is szóles, tágas utcái van
nak ; itt látható a Sándor-téren a nagy költséggel 
átalakított fejedelmi palota, ugyanitt 11. Sándor cár 
1907. felállított szobra, az igazságügyi, a hadügyi 
palota, a nemzeti bank, az idegen követségek épü
letei, a színház, városház, a szobranje épülete, az 
új bolgár székesegyház, a katolikus, a protestáns 
templom és az egykori török mecset, a Böjük-
dzsámi, mellette kénes hévvízfürdő. 

Sz. alapítója Trajanus római császár, aki a vá
rost Serdicá-nak nevezte el. Aurelianus Ulpia 
Sardica néven Dacia mediterranea fővárosává 
tette. 343—44-ben itt egyházi zsinatot tartottak. 
Attila hunnjai 447. feldúlták. A középkor elején 
bizánci határvár volt és csak 809. hódította meg 
Kruin bolgár fejedelem. A X. sz.-ban püspökség 
szókhelye lett. 1018—1186-ban ismét bizánci ura
lom alatt állott. III. Béla magyar király az Andro-
nikosz elleni háborúban a várost elfoglalta és rilai 
szt. János ereklyéit Esztergomba küldte, ahonnan 
csak 1187. kerültek vissza Angelos Izsák közben
járására. Ennek dacára Sz.-t a bolgárok tőle el
foglalták. 1190-ben uralmát ugyan helyreállította, 
de 1194.1. Aszen bolgár cár más ismét visszafog
lalta. 1329-ben tesznek említést az okiratok leg
régibb középkori épületéről, a Szófia-templomról, 
amelynek romjai máig is láthatók; erről a temp
lomról kezdték már a XIV. sz.-ban a várost mai 
nevén nevezni, mig azelőtt a szlávok Szredécnek, 
a bizánciak Triadicának és a keresztesek Straliciá-
nak hívták. 1382-ben Sismán fejedelemtől a vá
rost a törökök foglalták el. 1443-ban Hunyadi 
János a hosszú hadjáratban Sz.-t is elfoglalta és 
nagy részét fölégette; azonban későbben újra föl
épült. 1878 jan. 3. az oroszok Gurko vezérlete 
alatt megszállották. Midőn az új bolgár fejedelem
ség fővárosává lett, Sz. nagyon elhagyott állapot
ban volt és 1881. is még csak 20,501 volt lakói
nak száma; azóta azonban rendkívül gyorsan fej
lődött. A világháborúban az 1916. óv folyamán 
többször támadást intéztek a város ellen francia 
repülőgépek, de bombáik csak kevés kárt okoztak. 
1918 őszén a bolgárok külön fegyverszünete után 
rövid időre francia csapatok szállták meg. 

Szofisták (görögül: a bölcsesség tanítói), álta
lános ismeretet hivatásszerűen terjesztő tanítók 
íeg, 8 alatt keresendői Amely szó Sz alatt nincs m 
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befolyásos osztálya, inely különösen Perikies ko
rában virágzott fel; a felvilágosodást elősegítette, 
de másrészt biráló és tagadó működése által a 
görög népnek a mítoszon és hagyományon nyugvó 
néperkölosét alapjaiban megingatta. A Sz. rossz 
hírnevét különösen Sokrates iskolája készítette elő; 
Sokratesnek és Platónnak nem tetszett, hogy 
a szofisták a bölcsességet pénzért tanították, más-
Tészről az ismeretnek és életnek régi szilárd alap
jait az egyéni vélelemben oszlatták fel, de éppen 
«z által készítették elő Sokratesnek és iskolájának 
anüködését, mely tulajdonképen csak a Sz. műkö
désének betetőzése volt; Sokratesék is a tekinté
lyen alapuló gyakorlati életformákat az ismeret 
hirálatának tárgyává tették, sőt az ilykép alkotott 
ismeretre akartak építeni, mely törekvés még ala
posabban szakított a régi hagyományos és öntu
datlan ösztönszerű erkölccsel, mint a Sz. kételke
dése, jóllehet ezek kritikája a jog, erkölcs és vallás 
alapjainak általános érvényét immár kétségbe 
vonta. A Sz. legjótékonyabb hatása kétségkívül az 
volt, hogy Sokratesék megalapították a logikát, 
mint a szoflstaellenes biztos tudás legfontosabb or
gánumát. Protagoras (1. o.) ismeretbírálata, mely a 
tárgyak mértékére tette az embert és Gorgias 
(1. o.) kételkedő ismeretbirálata, mely magának a 
tárgyias ismeretnek lehetőségét kétségbe vonta, 
végre Hippiasszal (1. Hippias 2.) a gyakorlati térre 
is lépett, amidőn az erősebbnek természetjogát a 
tételes joggal szemben és minden erkölcsnek a kor
nak és népnek esetleges viszonyai szerint alakuló 
relatív voltát hirdette. A Sz. a nyelvészet és szónok
lat, a jog és államtan terén is nagy érdemeket sze-
Teztek. L. még Filozófia és Görög filozófia. 

Szofisztika (gör.), neve lett a hamis okosko
dásnak, mely kétértelmű szók és egyéb módok 
segítségével az igazság látszatát akarja adni a 
hamisságnak. Hogy ezzel a névadással részben 
igazságtalanok vagyunk az ókori szofisták iránt, 
történetük bizonyítja. (L. Szofisták.) 

Szof izma (gör.), ál- vagy hibás következtetés, 
melyet szándékosan használunk; a hiba lehet a 
premisszákban, vagy a premisszák kapcsolatá
ban, vagy a kifejezések kétértelműségében; az 
akaratlan csalódást a következtetésben paralogiz-
•muinak szokás nevezni, 1. KövHkpztetés. 

Szoiolfsophol), formaldehidnukleinsavas ezüst, 
UO»/o ezüstöt tartalmaz. Vízben jól oldható, sár
gás, nem izgató hatású por. Mint antigonorrhoi-
kurnot, továbbá a szemgyógyászatban 2—5°/o-os 
oldatban használják. 

Szofronisták, az ókorban az athéni gimná
ziumokban az ifjúság felügyelői, akik a jó erköl
csökre vigyáztak. 

Szofrozüné (gör.), bölcs mérséklet, józan ész, 
tartózkodás, Platónnál egyike a főerényeknek, a 
magauralkodás, melynél fogva a léleknek vágya
kozó természete a felsőbb észbeli tehetség paran
csának van alávetve. L. Plató. 

Szoita (e perzsa szóból: szukhte, a. m. a meg-
•égett, azaz a tudomány tüzétől megperzselt), a 
mecsetekben művelt, teológiai tanulmányokkal 
foglalkozó ifjak (arab. talib a. m. kereső) török 
elnevezése. 

Szófűzés v. szókötés, a nyelvtanban, a szok
unk mondattá való összefűzése. így nevezték 

ezelőtt a nyelvtanok azt, amit mi az egyszerű 
mondat tanának mondunk (az összetett mon
dat tanát mondatfűzésnek hivták). L. Mondat, 
Mondattan. 

Szogdiana, a perzsa birodalom egyik E.-i 
szatrapiája a Jaxartesig a mai Bokhara terüle
tén ; fővárosa Marakanda volt(ma,Szamarkand). 

Szógyökér, 1. Gyök. 
Szohag (Szauki, Szuáki), város a felső

egyiptomi Girgeh tartományban, (i9i7) 20,076 lak. 
közelében kezdődik a Nílusnak egyik hatalmas 
öntöző csatornája, mely Assziutnál ömlik vissza 
a Nílusba. 

Szóhallás, részleges süketség; az egyén hallja 
és megérti az erősen ejtett egyes szavakat, azon
ban összefüggő mondatokat képtelen felfogni. 

Szóhalmozás, 1. Pleonazmus. 
Szóhang, a nyelvtanban a. m. a nyelvben, a 

beszédben előforduló hang ; egyszerűbben : hang. 
Szoheir, arab költő, 1. Ztilieir. 
Szohodol, 1. (Sohodol), kisk. Fogaras vm. 

törc8vári j.-ban, (ÍMO) 1365 román lak. (Tr. R.)— 
2. Sz. (Sohodol), kisk. Hunyad vm. vajdahunyadi 
j.-ban, d9io) 28á román lak. (Tr. R.) 

Szóírás, 1. írás. 
Szójabab (n5v.), 1. Glycine. • ~-:r^. 
Szójárás, a nyelvészetben valakinek egyéni 

nyelvszokása (szavajárása), különösen az egyénre 
nézve jellemző állandó szólásmód. 

Szójáték, a beszédben hasonló hangzású sza
vaknak egymás mellé állítása, úgy hogy e kap
csolatnak élces csattanója legyen (pl. Hogy Feri 
jó költő, azt senki tagadni ne merje. Nem jól 
költ-e, ki már kétszer a csődbe került ?). 

Szőj ótok. A szamojédok (1. o.) egyik ága, az 
oroszok tubinci néven ismerik. 

Szók, sziámi hosszmérték = »/« va = V« m. 
Szokalszki, Péter Pefrovics, orosz zenei író 

és folklorista, szül. Harkovban 1832 szept. 26., 
megh. Odesszában 1887 ápr. 11. Főműve a kis-
és nagyoroszországi orosz népdalról szól, 1880. 
jelent meg Harkovban. Operái: Dubno ostroma, 
Mazeppa, Májusi éjszaka. 

Szokány (Saucani), kisk. Bihar vm. belényesi 
j.-ban, (i9io) 619 román lak. (Tr. E.) 

Szokás, gyakori ismétlés által keletkezett dis-
pozició, készség, melynek segélyével valamely 
testi v. lelki ténykedést a legkisebb külső inger 
folytán akaratunk legcsekélyebb működésére v. 
teljesen gépiesen, önkénytelenül viszünk végbe. 
Az emberi élet lefolyása túlnyomó részben csupán 
szokások láncolata. Az átlagembert jellemzi a 
Sz.-ok kényelmes követése, csakis a kimagasló 
egyéniségek képesek többé-kevésbbé szabadulni a 
Sz. béklyóitól. Ha a Sz. nagyobb közösségre ter
jed : erkölcs, ha több nemzedékre: hagyomány a 
neve. Amennyire fontos a Sz. a kultúrélet fenn
tartására és fejlesztésére, ép annyira lehet kerék
kötője is a józan haladásnak. L. még Népszoká~ 
sok, Szokásjog. 

Szokásjog, oly jogszabály, amelyet nem irott 
törvény (rendelet, szabályrendelet) állapít meg, 
hanem amely a népnek állandó alkalmazással 
nyilvánított jogi meggyőződésében gyökerezik. 
Mint minden népnek, úgy a magyarnak joga is 
eredetileg nagy részben Sz. volt. Hazai magán-
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jogunk jelesül nagy részben ina is Sz. (jus con-
euetudinarium, ius non scriptum); Verböczy Hár
maskönyve, rnint címe : «Opus tripartitum Juris 
Consuetudinarii Incliti Eegni Hungariaea is mu
tatja, de tartalma is bizonyítja, kiválóan Sz.-ot 
tartalmaz. 

A Sz. kellékei: a) a közmeggyőződés, amely
nek szempontjából azonban külön Sz.-nál, pl. a 
kereskedelmi szokásnál, vagy helyi, partikuláris, 
szokásoknál csak a nép bizonyos osztályai, illetve 
bizonyos területek jöhetnek tekintetbe, b) Szük
séges, hogy a közmeggyőződés jogi szabályozás 
tárgyát tevő állapotokra vagy viszonyokra vonat
kozzék, így pl. halotti torok Sz.-ot nem állapíthat
nak meg. e) Nem szabad a közerkölesiséggel vagy 
az államrenddel ellentétben állania, Verböczy 
szerint, a szokás okszerű (rationabilis) legyen. 
d) Szükséges, hogy a gyakorlat hosszabb ideig 
tartson — az időtartam számszerű meghatározása 
lehetetlen — és folytonos legyen. Végül e) hogy 
a törvényhozás Sz.-nak kifejlődését legalább ki
fejezetten el ne tiltsa, lehetőségét tehát kifeje
zetten vagy legalább hallgatag elismerje. Nem 
szükséges ellenben, hogy a szokást birói Ítélet 
szentesítse. 

A Sz.-nak háromféle erőt szokás tulajdonítani, 
ú. m.: törvénymagyarázó, törvénypótló és tör
vényrontó erőt. A törvénymagyarázó erőre (vis 
interpretativa) mondja Verböczy, hogy a szokás 
a törvénynek legjobb magyarázója, de ha a 
törvénymagyarázat általános szabályaival, a 
törvény szellemével s céljaival ellentétben áll, 
nem törvénymagyarázat, hanem törvényrontás, a 
hiteles törvénymagyarázat csak a törvényhozót 
illeti meg. A törvénypótló erőt Verböczy utánzó 
erőnek (vis imitativa) nevezi. Kétségtelen, hogy 
Sz. keletkezésének legfőbb alkalma tételes tör
vény hiánya. A törvényrontó erő (vis derogativa) 
iránt eltérők a nézetek. Némelyek — Így Verböczy 
is — elismerik, mások tagadják, utalván arra, 
miként a Sz. törvényrontó erejét elismerni annyi 
volna, mint ismételt jogsértésekből jogokat szár
maztatni akarni, s hazai jogunk szempontjából 
utalván különösen az 1723. XV. és 1791. XII. 
t.-cikkekre, melyeknek elseje a törvény ellenére 
keletkezett szokást egyenesen hatálytalannak 
nyilvánítja; másika pedig azt rendeli, hogy tör
vényeket megszüntetni egyedül az országos tör
vényhozás van jogosítva. Mások ismét különbsé
get tesznek a törvényrontó szokás (consuetudo 
contraria) és a törvénynek elavulása (consuetudo 
derogatoria v. desuetudo) között, amidőn a törvény 
a változott viszonyok és körülmények folytán 
annyira ellentétbe jő a korszellemmel, hogy alkal
mazása a közvéleménnyel ellenkeznék, s törvé
nyesnek ismerik el az ily törvény mellőzését, 
amelyet az arra hivatott törvényhozás eltörölni v. 
módosítani elmulasztott. Vitás, vájjon valamely 
jogtételnek állandó és következetes alkalmazása 
a bíróság részéről létesíthet-e Sz.-ot (bírósági 
szokás, bírósági gyakorlat, usus f ori). Minthogy a 
biró a törvények szerint tartozik eljárni, az ilyen 
gyakorlat legtöbbnyire csak mint az ellátó jog
szabály értelmét megállapító, tehát a jogalkal
mazás körében megmaradó bírói döntés fog számba 
jöhetni. L. idevonatkozólag Döntvény alatt is. 

Ami azt a kérdést illeti: kell-e a félnek a per
ben a Sz.-ot bizonyítani, ezt az 1911. I. t.-c. 
268. §-a akkép dönti el, hogy csak a helyi és a 
különszerü szokások és ezek is csak akkor bizo-
nyitandók, ha a bíróság azokat nem ismeri. A 
bíróság azonban a jogszabályok megismeróso 
végett felhasználhat a felektől fel nem hozott 
bizonyítékokat is s az e végre szükséges lépése
ket hivatalból is megteheti. A Sz. kötelező erejét 
a) ellenkező Sz.; b) a törvény megszüntetheti. 
L. még Kereskedelmi szokások. 

Szokások, 1. Népszokások, Kereskedelmi szo
kások, Szokásjog. 

Szokásos bűntettesek (ném. Gewohnheits-
verbrecher), ellentétben az alkalmi bűntettesek
kel (Gelegenheitsverbrecher), bizonyos nemű bűn
tettekbe ismételten visszaesők s mint ilyenek 
mélyen meggyökerezett, mintegy második ter
mészetükké vált bűnös hajlamot árulnak el. A 
megkülönböztetés annak felismeréséből ered, hogy 
a büntetendő cselekmény az akarati elemen kívül 
részben társadalmi tényezőknek (műveletlenség, 
nyomor, iszákosság, fényűzési vágy stb.), részben 
egyéni hajlamnak eredménye. Az alkalmi bűn
tettes cselekvésében a társadalmi ható ok a túl
nyomó, a szokásos bűntettesében az egyéni sajá
tosság, mely brutális vadságban, érzéketlen ke
gyetlenségben, korlátolt fanatizmusban, leküzd
hetetlen munkakerülésben, nemi kicsapongásban 
stb. nyilvánul. Liszt a bűnözésnek ez utóbbi faját 
krónikus vagy állapot-kriminalitásnak nevezi. 
A legjellemzőbb neme : az üzletszerű bűncselek
mény, mely jelentőségére a vagyon elleni bün
tettek körét meghaladja. 

Szókép (kép, gör.-lat. trópus), a szólásnak az 
a módja, mikor az egyik képzetet egy másik kép
zet nevével fejezzük ki, pl. a népnyelvben galam
bom, virágszálam stb. Ez rendszerint érzelmi ok
ból történik s gyakran a szemlélet bizonyos irá
nyításával jár. Természetesen csak oly képzeteket 
lehet egymással tükröztetni, melyek tudatunkban 
valamikép kapcsolódnak v. összeszürődnek, mint 
hasonlók v. érintkezők. Szóval a Sz.-ek a jelentés
változás rendes módjai szerint alakulnak, kom
binációs, komplikációs természetűek. A jelentés-
fejlődések nagy része elfeledett Sz., a friss Sz. 
abban különbözik ezektől, hogy egyéni helyzetből 
fakad. A költő azonban a régi Sz.-eket is felhasz
nálja, de egyénileg színezi. E Sz. azzal hat, hogy 
a magában általános és viszonyltatlan dolgot egy 
irányban igen jellemzően kidomborítja akkor, mi
dőn egy más dolog nevével illeti. Mikor Toldi 
György félrevonult öccsét gubbasztó túzoknak 
mondja, a Sz. Miklós akkori helyzetének egy vo
nását emeli ki, mely komikusan hat. Mivel a Sz. 
ily határozott jellemvonást ád a képzetnek és a 
fogalomnak, mikor az elvontat így érzékíti, a 
költői beszédnek egyik legnélkülözhetetlenebb esz
köze. Használata arányban áll a költő nyelvalkotó 
fantáziájával. (L. még Metafora.) V. ö. Zlinszky 
Aladár, A szóképekről (Budapest 1911); u. a., 
Szemléleti és hangulati elemek a metaforában 
(Szily-emlékkönyv, 1918). A jelentéstani alapokra 
nézve v. ö. Gombocz Z. Értekezéseit. A lélektani 
oldalra nézve v. ö. Posch Jenő, Komis Gyula 
lélektani müveit. Alapvető müvek az asszociációs 
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pszichológia szempontjából: Wundt (Völkerpsy-
chologie III.), az érzelmi psychol. szempontjából, 
Müller-Freienfels művei. A stilisztikai szak
irodalom bővebben Poschnál, Müller-Freienfelsnél 
Zlinszkynél. 

Szóképzés, a nyelvtanban, valamely szóból (az 
alapszóból) új szó (származékszó) alakítása bizo
nyos hangok v. hangcsoportok segítségével, me
lyeket képzőknek nevezünk. Pl. az ir alapszóból 
vannak képezve ezek a származékok: irhát, irhái, 
irat, irás, iromány, író, irodalom stb. A Sz.-nek 
legtöbb faja összetételből keletkezett s a képzők 
nagyrészt egész szók voltak, melyek idővel — az 
összetétel elhomályosodásával — jelentősökben 
megfogyatkoztak s végre kiejtésükben is rend
szerint rövidséget szenvedtek. Ismert példák e 
tekintetben a mi -hat, -het, -ság, -séq, -béli, -féle 
képzőink. 

A jelentésbeli megfogyatkozás, illetőleg az ere
deti jelentésnek elhomalyosodása különösen fon
tos, mert csak ezáltal válik lehetővé, hogy egy-
egy képző idővel olyan széleskörű használatra 
tesz szert. Amig pl. a -ség képzőnek érezték idői 
jelentését, addig csak oiyan kifejezések alakul
hattak vele, minők pl. gyermekség, ifjúság, vén
ség. Mihelyt azonban ezek a szók metónimia útján 
a gyermeki, ifjúi s vénkori állapot és tulajdon
ság jelentését vették fel: mindjárt keletkezhettek 
mintájukra egyéb ilyen elvont kifejezések, pl. 
szépség, rútság, vitézség, gyengeség, szerencsét
lenség, boldogság stb. Ez á folyamat az arány
analógia, mert amint vén-bCA lett vénség,úgy lehet 
gyenge-höl gyengeségéén : vénség—gyenge: x.) 
De ilyen irányban az analógia sokszor hamisan is 
érvényesül. Ide tartoznak az elvonás (1. o.) efféle 
esetei: licitál: licita, veksrál: veksza, irkál-
firkál: irka-firka. A Sz.-nek rendes módjairól 
részletesebben 1. Igeképzés és Névszóképzés. 

Szókeresztezés, szókeverés, 1. Kombináló szó
alkotás. 

Szókezdő, 1. Kezdöhang. 
Szókincs, mindazon szóknak összessége, me

lyeket valamely nyelv fejlődésének minden fokán 
keresztül feltüntet. Magában foglalja tehát nem
csak az élő nyelvet, hanem a kihalt szókat, továbbá 
azokat is, melyek csak egyes tájakon használato
sak (tájszók) és azokat, melyeknek bizonyos spe
ciális műszaki vagy más szakszerű értelmük van 
(műszók). L. még Szótár. 

Szoknyanadrácr, a század elején Amerikában 
terjedni kezdett reform-alsóruha, amelynek az 
volt a célja, hogy vagy pótolja az alsószoknyát, 
vagy legalább lehetővé tegye kevesebb alsószok
nya viselését, mert azért többnyire egy alsószok
nyát még öltöttek föléje. B divat nem vált álta
lánossá. 

Szokodu, patkánymarás okozta betegség, 1. 
Sokodu. 

Szokol (sokol, szláv), a. m. sólyom, átvitt ér
telemben hős, különösen a szerb nyelvben derék 
ember. Csehországban tornaegyesületek (Sz.-egye-
suletek) viselik e nevet. Sz.-nak nevezik Magyar
országon a cseh koronát (pénz), mely elnevezésnek 
azonban semmi alapja sincs. Az 1918-i összeomlás 
után hírek voltak arról, hogy a még emigráció
ban levő cseh kormány elhatározta volna a Sz. 

nevű pénzegység bevezetését, de ez a hír nem bi
zonyult valónak. Az 1919 márc. 1-én kelt kor
mányrendelet teremtette meg a cseh koronát 
(cesko-slovenská koruna) egyelőre abban a for
mában, hogy az Osztrák-magyar banknak forga
lomban levő jegyeit hivatalos bélyeggel látta el, 
ellenben visszatartotta a benyújtott pénzmennyi
ségnek felét elismervény ellenében. Az így igénybe 
vett kényszerkölcsön elismervényeit minden az 
államnak teljesítendő fizetéseknél teljes értékben 
elfogadták. A felülbélyegzett bankjegyeket később 
államjegyekre cserélték ki és ezek vannak ma is 
forgalomban. 

Szokolay (hárlói), 1. István, jogtudós, szül. 
1822., megh. Budapesten 1904 dec. 6. A szabad
ságharc idején nemzetőr volt s radikális irányú 
cikkeket írt a "'Március 15» és a «Demokratia» 
c. lapokba. Az ötvenes években a szláv törekvé
sekről írt munkáját a cenzúra nem engedte ki
adni. Kiadta a Koránt magyarul. Közel 30 évig 
szerkesztette a Törvényszéki Csarnok jogi szak
lapot. Külön megjelent művei: Az állategészség
ügy rendezése (Budapest 1898); Legújabb szesz
adó törvények (u. o. 1899); Állami italmérési 
járulék (u. o. 1899); Bűnvádi perrendtartásra 
vonatkozó életbeléptetési és végrehajtási törvény 
(u. o. 1900). 

2. Sz. Kornél, publicista, Sz. 1. fia, szül. Buda
pesten 1856 szept. 19., megh. u. o. 1920 dec. 23. 
A műegyetemet Budapesten elvégezvén, hirlapíró 
lett, előbb a Pesti Hírlapnál, majd a Nemzetnél, 
amelynek 1886—1896-ig helyettes szerkesztője 
volt. Az Újság megalapítása óta annak belső munka
társa volt. Pályája kezdetén sokat tett az ember
sport népszerűsítése érdekében. Publicisztikai mun
kássága főlegakeleti politikára terjedt ki. Önállóan 
megjelent művei: A budapesti Dunarész szabá
lyozásáról (1878); Bosnyákország és Hercego
vina közegészségügyi viszonyai és fürdői (1894); 
Bosnyákország és Hercegovina az ezredéves ki
állításon (1897); Bosnyákország és Hercegovina 
kereskedelmi, ipari, közlekedési és hitelügyi vi
szonyai (1901); Keleti Svájc (Bosnyákország és 
Hercegovina) című ismertető darabját 1902. elő
adták az Uránia tud. színházban. 

Szokolcs (Sokolce), kisk. Liptó vm. német
lipcsei j.-ban, (i9io) 524 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szokoli (Szokolovics), Mohamed, török nagy
vezér, szül. Boszniában 1508., megh. 1579 okt. 11. 
Ifjúkorában elrabolták és miután az iszlámra tért, 
a szerailba került. 1551-ben mint ruméliai begler-
béget a szultán a Magyarország ellen küldött török 
sereg főparancsnokává nevezte ki. Egymásután el
foglalta Becse, Becskerek és Csanád várakat, de 
Temesvárt, melyet Losonczy István védett, nem 
tudta elfoglalni (1551 okt. 17-27). Ezért a szultán 
1552. Ahmed pasát nevezte ki helyébe. 1555-ben 
a diván tagja lett, 1562. nőül vette a szultán egyik 
unokáját, 1565. a nagyvezért méltóságra emelke
dett és igazságosságával tűnt ki. II. Szelim alatt 
(1566—74) ő vezette erős kézzel a kormányt. 
A vérengző III. Murád szultán ölette meg. 

Szokolov, Nikolaj A., orosz geológus, szül. 
Szent-Pétervárott 1856 okt. 3., megh. u. o. 1907 
febr. 15.1880-ban az egyetem geológiai múzeumá
nak kusztoszalett. 1885-ben a szentpétervári geoló-
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giai intézet f őgeológusa. Ismertette a Don-inedence 
neogén képződményeit, Kherson hidro-geológiai 
viszonyait, Krivoj-rog érctelepeit, a Kaukázus 
naftatermő vidékeit, Jekaterinoszlav alsóoligocén 
faunáját és mangán erőtelepeit, azonkívül a dél-
orosz limanokról s a finn-öböl dünéiről írt alap
vető értekezéseket. Legismertebb munkája : Über 
Dünen, inre Bildungsweise, Verbreitung und 
innere Bau az 1884. szentpétervári eredeti ki
adás után, Arzruni fordításában Berlinben 1894. 

Szokoly Viktor (tulajdonképen Sz. Géza 
üonaventura), író, szül. Oszlányban (Bars) 1835 
ápr. 22. megh. Tinnyén 1882. 1861-ben szer-
kesz ette a Garabonciás Diákot, ezután főmunka
társa, később szerkesztője lett a Bolond Miská
nak; 1863—64. rendes munkatársa volta Magyar 
Sajtónak; 1864. szerkesztette a Magyarország 
és Nagyvilágot; 1865. alapította a Hazánk s a 
Külföld c. szépirodalmi hetilapot; 1867. indí
totta meg a Heti Postát. A szépirodalmi lapokban 
megjelent elbeszélésein és adomáin kívül eredeti 
önálló müvei: Regényes rajzok (1859); Pesti 
furcsaságok (1860); Tutti-frutti (1860); Hon
védőiét (1861); Petőfi életéből; Sárkányfogak ; 
Tarka könyv (1862); Arcisme (1864); Világos 
hőse (1868); Czinczyék és Czinczárék (reg. 
1880); Színész és komédiás (év n.) 

Szokolya, nagyk. Hont vm. szobi j.-ban, (1920) 
1923 magyar lak., vasúti állomással, posta- és 
táviróhivatallal. Hozzátartozik Jánoshuta (előbb 
Szokolyahuta) telep, igen szép völgyben. 

Szokolya vára, 1. Szakalya vára. 
Szokoto (Szakatu), a fulbék egyik országa s 

a legnagyobb haussza-állain a középső Szudán
ban, a Niger, Biune és Bornu közt. Jelenleg Észak-
Nigéria (Northern N.) angol gyarmatnak egyik 
része. 

Szokotora (Szokotra), angol protektorátus alatt 
álló szigetcsoport az Indiai-óceánban, 3579 km3 

területtel, mintegy 12,000 lak. Sz. miként a közte 
és a Guardafui-fok közt elterülő kis szigetek (Abd-
al-Kuri, Kal-Parun, Szamneh stb.) is igazolják, 
Afrikának volt része. A sziget nagyobbára 500— 
600 m. magas f ensíkokból áll, amelyekből a Hag-
gier v. Hadzsar nevű gránithegy (1420 m.) emel
kedik a legmagasabbra. Az éghajlat a magasabb 
részeken mérsékelt. Az esős évszak nov.-től jan.-ig 
tart. A föld termékeny. Az Aloe socotrina a leg
hasznosabb növénye és csakis annak nedve szol
gál exportcikkül. Terem azonkívül datolya, sze-
recsenköles, dohány ós kevés pamut meg indigó. 
A fauna szegényes. Fő kikötő és a szultán szék
helye Tamrida. Sz.-t a görögök Dioszkorisz, a 
rómaiak Dioscoridis insula néven ismerték. A 
kereszténység valószínűleg elterjedt rajta, mert 
midőn 1503. a portugálok fölfedezték, még nyo
maira találtak. 1507-ben a portugálok foglalták 
el, akiktől azonban nemsokára ismét az arabok 
vették el. 1876-ban angol protektorátus alá került 
és 1886. brit birtokká deklarálták. 

Szokotorai sárkányvér (nSv.), L Dracaena. 
Szókötés, 1. Szófűzés. 
Szokvány, 1. Tőzsde. 
Szól v. nyelvhal (aiiat), I. Nyelvhal. 
Szolid, kisk. Somogy várm. tabi j.-ban, (1920) 

1029 magyar lak. 
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Szólam (lat. vox, franc. voLs, ol. voce, ném. 
Stimme, ang. voice). A kompozíció egyes, egy
mással szorosan összefüggő hangjainak vízszintes 
vonalmenete a Sz., mig e hangok függőleges vo
nalba eső összetétele a harmónia v. a polifon tétel. 
A főszólamok (obligát-Sz.) viszik a kompozíció 
dallamát, témáját, a mellékszólamok (töltő Sz.) a 
harmóniát töltik ki. A nyelvészetben Sz. az egy 
hangsúly alá foglalt szavak csoportja. 

Szólamtorlódás (zene), 1. Fuga. 
Szólamvezetés az összhangzattanban a zenei 

tétel egyes szólamainak mozgása, mely bizonyos 
szabályokhoz igazodik. Minél kisebb a szólamok 
mozgása — pl. midőn szekund lépésben halad
nak — annál simább, folyékonyabb a tétel. A 
klasszikusok a Sz.-ben bizonyos hibás lépéseket 
(ugrásokat, bővített és szűkített hangeszközöket), 
valamint két-két szólam bizonyos párhuzamos 
meneteit (kvint- és oktávpárhuzamokat) szigorúan 
kerülték. L. Zenei szerkesztés. 

Szolanidin, 1. Szolanin. 
Szolanin (solanin), C6JH8S0„N. Igen sok Sola-

numféle növény gyümölcsében (Solanum nigrum, 
S. tuberosum, S. dulcamara, S. lyeopersicum stb.) 
előforduló glikozidaszerü alkaloida, amely a bur
gonya csírájában is található. Égető, keserű ízű, 
színtelen. 244°-on olvadó, mérgező hatású, gyen
gén bázisos sajátságú kristályos test. Erős savak 
hatására szolanidin és különféle cukrok kelet
keznek belőle. 

Szolárcsik Sándor, magyar jakobinus, 1769 
körül szül. Gönczön (Abaúj), hol atyja sótórnok 
volt. 1779-ben kispap lett az egri egyházmegyé
ben. Innen kilépve kúriai írnok s Abafl Ferenc 
fiainak nevelője lett. A Martinovics-féle össze
esküvésbe keveredvén, elfogták s 1795 jún. 3-án 
lefejezték. A vesztőhelyen, hova vidoran ment, a 
néphez beszédet tartott. L. még Laetius e trunco 
florebit. 

Szolárics Pál, szerb humanista, szül. Velika 
Piszárnicában (Horvátország) 1781., megh. Velen
cében 1821. Egyike a legképzettebb szerb írók
nak. 1804-ben kiadta az első földrajzot szerb nyel
ven. Legjelentékenyebb bölcsészeti munkássága, 
mellyel fordításokban ismertette a külföld bölcsé
szeti irodalmát. 

Szoláris állandó, 1. Insolatio. 
Szoláris éghajlat, 1. Éghajlat. 
Szolarizáció (solarisatio), az a jelenség foto

gráfiai szárazlemezeken, hogy azok fény behatá
sára csak egy bizonyos fokig feketednek, azontúl a 
fény saját hatását lerontja, úgy hogy az erősebb 
fény által ért részek világosabbak, mint gyengébb 
fénybehatás alatt állottak. A negatív helyett tehát 
pozitívat kapunk (képfordulás). Ehhez igen nagy 
(több ezerszeres) túlexpozició kell. Megkülönböz-
tetendő a tulajdonképeni Sz.-tól a helytelenül 
szinte Sz.-nak nevezett fényudvar, mely abban 
áll, hogy a negatívnak erősebben fényórte helyei 
a környező részekbe kisugároznak, miáltal a má
solaton a fényesebb helyek ködszerű világos ud
varral vannak körülvéve, a fénynek az üveglap
ról való visszatükrözése által pedig világos kari
kák keletkeznek a fényesebb pontok körül. 

Szolárolaj, a paraíin gyártásánál mellékter
ményül kapott folyadék, amely különféle szén-

3 meg, S alatt keresendői 
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hidrogének elegyéből áll. Rendszerint barnaszén-
kátrányból és nyers petróleumból készített Sz.-at 
különböztetnek meg; fs. 0-725—0-830; fp. 260" és 
lobbanási pontja 50°. Világitószerül használják. 

Szólások, szólásmódok, a nyelvészetben és sti
lisztikában több szónak bizonyos értelemben hasz
nált állandó kapcsolatai, pl. zajt üt, törvényt lát, 
gyalog szerrel. V. ö. Simonyi Zs., Német és ma
gyar szólások (Budapest 1896); Tolnai Vilmos, A 
szólásokról (akad. székfoglaló, a Magyar Nyelv 
c. folyóirat 6. köt. 1910); Kertész Manó, Szokás
mondások (Budapest 1922). 

Szólásszabadság, általában az a szabadság, 
amelynél fogva gondolatait élö szóval mindenki 
szabadon közölheti és szabadon terjesztheti. A 
Sz.-gal űzhető visszaélések ellen a társadalom
nak védelmét célozzák a btkvnek ama §-ai, 
melyek büntettek elkövetésére általában, vagy 
bizonyos büntettek elkövetésére valamely gyü
lekezeten nyilvánosan intézett egyenes felhí
vásokra büntetést szabnak; ilyenek jelesül: a 
felhívások felségsértés, hűtlenség, lázadás elkö
vetésére, s az alkotmány, a törvény, a hatóságok 
vagy hatósági közegek elleni izgatások. Különös 
Sz.-ban részesülnek az országgyűlés tagjai a men
telmi jogban (1. o.). 

Szolcsány (Solcany), kisk. Nyitra vm. nagy-
tapolcsányi j.-ban, (1910) 1375 szlovák lakossal. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szolcsányka (Solcanky), kisk. Nyitra vm. 
nagytapolcsányi j.-ban, (1910) 239 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szolcsva (Selciova), kisk. Krassó-Szörény vm. 
marosi j.-ban, (Í9ÍO) 705 román lak. (Tr. E.) 

Szoldatits Ferenc, festő, szül. Vörösberényben 
1820 nov. 29., megh. Rómában 1916 jan. 25. A 
bécsi képzőművészeti akadémiának volt tanít
ványa s 1853. Rómába költözött s haláláig ott 
munkálkodott, mindvégig annak a «nazarénus»-
festőtársaságnak széliemében, amely Rómában 
Overbeck köré csoportosult. Nagy sor Madonna
képet s oltárképet festett (pl. Temesvár, Eger, a 
budapesti Károlyi-palota stb. számára), 1878. meg
festette a pápa s később más egyházfők arcképét 
is. A magyar művészek 1910., kilencvenedik szü
letésnapjára Teles Ede által készített plakettel 
kedveskedtek nesztoruknak. Mária Jézussal c. 
festményét a Szépmüv. Múzeum, több képét és 
kartonját a veszprémi múzeum őrzi. Pia, György, 
szintén festő s Dantehoz készített illusztrációival 
tűnt fel. (V. ö. Művészet, 1916). 

Szoldobágy (Sáldabagiu), kisk. Bihar várm. 
margittai j.-ban, (i9io) 583 román és magyar lak. 
(Tr. R.) 

Szolea (lat. solium a. m. trón), a görög templo
mokban az az egy-két lépcsőnyi emelkedéssel biró 
magasabb terület, mely közvetetlenül az ikonosz
táz előtt terül el a templom egész szélességében. 
Az isteni tiszteletet végző papság helye. 

Szolenoid, 1. Galvánspirál, Mágneselektro
mosság. 

Szoíenoid-kezelés, elektroterápiái eljárás. A 
beteg drótspirális (szolenoid) közepén foglal helyet, 
melyben nagy feszültségű és szapora váltakozású 
áram kering. A beteg testében áramok keletkez
nek ; felmelegítő hatás érvényesül. Mint idegcsil

lapító és vérnyomást csökkentő (arterioszklerózis) 
eljárás használatos. 

Szolfatára. A vulkános területeken a vulkáni 
tevékenység megszűnése után, különösen az egy
kori vulkáni kráterból, még hosszú időn át száll
nak fel különböző gázok és gőzök, főleg kénessav, 
kénhidrogén, szénsavgáz és vízgőz. Ezek közül 
azokat, amelyekből vízgőzzel keverve nagyobb 
mennyiségű kénes gázok jönnek a felületre, Sz.-
nak nevezik a Nápoly környékén, Pozzuoli mellett 
levő régi vulkáni kráter után, ellentétben a főleg 
vízgőzből álló fumarolával és a száraz szénsav-
gázból álló mofettával. Sz.-k találhatók Volcano 
szigetén, Izlandon, Jáván, Új-Zélandon, a Sunda-
szigeteken (St. Vincent, Guadeloupe, Dominica) 
és Mexikóban. Erdélyben Sz. működésének te
kinthetők a Hargitta déli részén, a Büdös-hegy-
tömzsben levő kénesgáz exhaláeiók. A Sz. műkö
dése igen gyakran termés ként rak le, még pedig 
főleg a föld legfelső rétegeiben és bekérgezés 
alakjában a felületen. így szemünk előtt rakódik 
le a kén a Volcano kráterjának szélén, valamint 
Erdélyben a Büdös-hegytömzsben, Bálványos
füred mellett a Büdös-barlang környékén. Az 
utóbbi helyen száraz kénessav és kénhidrogén 
exhaláció van, melyek cserebomlás által kénki
válást eredményeznek: S02-)-2HaS=Ss+2H30. 
Hasonló Sz. működés nyomait találjuk kénkivá
lással a Hargita északi részén, a Kelemen-hegy
ségben is. Hasonló Sz. működéssel magyarázták 
eddig Szicíliában Girgenti és Imera vidékén a 
világ legnagyobb kéntelepeinek képződését is, 
amelyek ott gipszrétegekkel kapcsolatban a felső 
miocén és plioeén rétegek közé települve fordulnak 
elő. Az újabb vizsgálatok szerint azonban e kén
telepek képződését Sz. működéssel nem lehet meg
magyarázni, hanem bonyolult kémiai folyamatok 
mellett a gipsz redukciójára vezetik azt vissza. 

Szolga az, aki másnak háztartásában, gazda
ságában, vállalatában, valamely intézetben vagy 
Mvatalban, bér ellenében alsóbbrendű munkának 
a munkaadó utasítása szerint való végzésére ál
landóbb jellegű alkalmazást vállal. A háztartás
beli vagy mezőgazdasági cseléd szolgálati viszo
nyairól a törvény behatóan rendelkezik (1. Cseléd), 
de vannak cselédnek nem minősíthető más szol
gák is, így különösen az alsóbbrendű üzleti, intézeti 
és hivatali alkalmazottak. (Bolti, posta-, iskola-, 
hivatalszolgák, altisztek stb.) 

Szolgabíró, hazánkban ősrégi közigazgatási 
tisztviselő. Neve onnét ered, hogy a nemest az 
Árpádházi királyok korában királyi szolgának 
(servius regis) hívták: a királyi szolgák bírája 
volt a Sz. s mint ilyen a legrégibb választott me
gyei tisztviselő. (Latinul később judlium a. m. 
judex nobilium, nemesek bírája). Az 1886. XXI. 
t.-c.-ben szabályozott törvényhatósági szervezet 
szerint vannak föszolgábírák és alszolgabírák 
vagy egyszerűen szolgabirák. 

Szolgaegyháza, kisk. Fejér vm. sárbogárdi 
j.-ban, (1920) 1097 magyar lak. 

Szolgaia, karó, melyre a halász főzéskor a 
bográcsot akasztja; néha fahorog, melyen egy 
láncnál fogva függ a bogrács a tűz fölött. 

Szolgagyőr (Posádka), kisk. Nyitra vm. gal-
góczi j.-ban, (i9io) 96 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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Szolgagyőri várispánság az Árpádok korában 
a Duna két partján Somogy, Sopron, Pest, Esz
tergom, Nyitra, Bars és Hont vármegyék közt 
feküdt. 1255-ben a galgóczi castrensiseket más
kép szolgagyőrieknek nevezik; 1270-ben V. István 
Sz.-i hercegséget (ducatus de Zulgagewr) emlit. 

Szolgálat, munkának más részére díjért telje
sítése, 1. Szolgálati szerződés és Szolgálati vi
szony. 

Szolgálatból elbocsátás, 1. Elbocsátás. 
Szolgálati eskü, 1. Hivatali eskü. 
Szolgálati fokozat, 1. Rangfokozat és Fize

tésrendezés. 
Szolgálati idő az az idő, amelyet valaki vala

mely alkalmazásban egyhuzamban v. szabályzat
ban megengedett megszakítással eltöltött. Ez teszi 
a végelbánáskor az illetmények megállapításának 
egyik alapját; másik a legutóbb élvezett fizetés. 

Szolgálati kegydíj, 1. Személyi pótdíj. 
Szolgálati kényszer, az államhatalomnak az 

a jogosultsága, hogy az állampolgárokat szükség 
esetében bizonyos rendes vagy rendkívüli szolgá
latra kónyszeríthesse. 

Szolgálati lajstrom, 1. Esküdtbíróság. 
Szolgálati lépcső, fényűző lakásokban, szállók

ban alkalmazott kisebb méretű lépcsők a szolga
személyzet részére. Rendszerint csak az egyik 
emeletről a másikra vezet fel s nem szolgál az 
egész épület forgalmának lebonyolítására. Ebben 
különbözik a melléklépcsőtől. 

Szolgálati ló, oly kincstári ló, amelyet csak 
ideiglenes használatra, az erre jogosultaknak, 
kürtösöknek, segédtiszteknek átengednek (v. ki
utalnak). 

Szolgálati óvadék (kaució), az a pénz v. más 
érték, melyet elszámolás kötelezettségével vagy 
pénzkezeléssel járó szolgálati viszonyoknál az 
alkalmazott szolgálatba lépése alkalmával a szol
gálatadó kezeihez letenni tartozik. A Sz.-ot az 
1904: VII. t.-c. az állami tisztviselőkre nézve álta
lában eltörölte. 

Szolgálati öltözet (gyakorló öltözet), amelyet 
a katonaságnál a rendes kivonulásoknál, napi fog
lalkozásoknál, irodai, laktanya (lovarda) szolgálat
ban viselnek. Áll: tábori sapkából, tábori barna 
zubbonyból, lovagló- (térd-) nadrág, ill, pantalló
ból, sárga v. fekete csizmából, illetve cipőből láb
tekerccsel v. bőr lábszárvédővel és barna kesztyű
ből. A katonai öltözködés egyéb nemei: a menet-, 
dísz-, ünnepi és társasági öltözet. 

Szolgálati pótlék, a magyar jogban kevéssé 
használt kifejezés a fizetést kiegészítő működési 
(pl. drágasági) pótlék megjelölésére. 

Szolgálati pragmatika, 1. Hivatali pragma
tika, Szolgálati rendtartás, Pragmatikus. 

Szolgálati rendtartás, 1. Hivatali pragma
tika, Pragmatikus. A közszolgálat egyik ágára 
vonatkozó Sz. a m. kir. pénzügyminisztérium ügy
körére vonatkozó szolgálati szabályok gyűjte
ménye (1896), amely analógia útján gyakran más 
Bzolgálati ágban is alkalmazást nyer. A Sz. körébe 
vág a köztisztviselők mellékfoglalkozásának és 
egyesületi működésének kérdése is. A miniszté
rium az 1923-ik évben az állami és államvasuti 
tisztviselőknek megtiltotta, hogy részvénytársa
ságnál, szövetkezetnél és általában nyerészke

désre alakult vállalatnál bármily javadalmazással 
járó tisztséget v. állást vállaljanak ós megtiltotta, 
hogy köztisztviselő oly egyesületnek tagja legyen, 
amelynek jóváhagyott alapszabálya nincs vagy 
amely tagjaitól a hivatali esküvel össze nem féró 
esküt, fogadalmat v. ünnepélyes ígéretet kíván. 
(7421/1923. és 7502/1923. M. B. sz.). 

Szolgálati szabályzat a szolgálatadó és a szol
gálatban álló közötti jogviszonyt szabályozó ren
delkezések foglalata. A köztisztviselők tekinteté
ben 1. Hivatali pragmatika, Pragmatikus és 
Szolgálati rendtartás. 

Sz. (ném. Dienstreglement) a katonai szolgálat 
kezelésre vonatkozó általános utasítás. Első része 
a békeszolgálatra vonatkozó határozinányokat 
tartalmazza, II. része a harctéri szolgálatra vonat
kozik, a III. rész pedig a katonaszemélyek kötel
meit tárgyalja. 

Szolgálati szerződós (locatio conductio ope
rarum), a munkaszerződéseknek az a faja, amely
nek értelmében valaki egy másik irányában bizo
nyos szolgálatok teljesítésére, utóbbi viszont e 
szolgálatok megfizetésére magát kötelezi. A szol-
gálatotteljesítőtmunkavállalónak, szolgálatra vál
lalkozónak, azt aki a szolgálatokért fizet, munka
adónak, a fizetés címén adott értéket munkabér
nek, művészi, tudományos szolgálatoknál (az ú. n. 
operae liberales) díjnak, tiszteletdíjnak (honorá
rium) nevezik. Oly szolgálatoknál, amelyeket 
rendszerint s általában csak fizetés mellett szo
kás teljesíteni, a munkabért, illetőleg díjat, külö
nös s kifejezett kikötés hiányában is lehet köve
telni s ily esetben nem a munkabérre való igény, 
hanem csakis a munkabér mennyisége lehet két
séges, mely fölött a bíró határoz. Ilyen pl. az 
orvos, az ügyvéd tisztelet- illetőleg jutalomdíja. 
A díj készpénzben, de más értékekben is állhat. 
Bizonyos szolgáltatások díját hatósági díjszabály
zat állapítja meg, pl. bérkocsisok. Ellenkező ki
kötés hiányában a díj a szolgálat teljesítése után, 
meghatározott időszakonkint megállapított díj 
pedig az egyes időszakok lejártával (napi, heti, 
havi bér) fizetendő. Ha a szolgálatadót a szolgá
latok elfogadásában késedelem terheli, a szolgá
latra vállalkozó bérét követelheti anélkül, hogy 
utólagos szolgálatteljesítésre köteleztethetnék. 
Állandó s a szolgálatra vállalkozónak tevékeny
ségét egészen v. majdnem egészen igénybe vevő 
szolgálati viszonynál (pl. cselédi viszony) a szer
ződésszerű bórt a szolgálatra vállalkozó akkor is 
követelheti, ha önhibáján kívül személyében 
fekvő oknál fogva rövidebb ideig a szolgálattétel
ben akadályozva volt. A Sz. a kikötött szerződési 
idő lejártával, ilyennek hiányában felmondással 
szűnik meg, ha nem szólt a szolgálat próba
időre. Felmondásnak különben a kikötött idő 
lejárta előtt is lehet helye azon az alapon, hogy 
a szolgálatra vállalkozó az elvállalt szolgála
tok teljesítésére képességgel nem bír, továbbá 
a törvényben elismert oly okoknál fogva, ame
lyek a szerződő felek életére, egészségére, erköl
csére, vagyonára az egyik v. másik fél részéről 
fennforognak. Hazai törvényeink különösen sza
bályozzák a cselédszerződóst (1876. XIII. t.-c, lásd 
Cseléd), a gazdasági cselódszerzödést(1907. XLV. 
t.-c), valamint a mezei és egyéb gazdasági ínun-
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kasok jogviszonyát (mezőgazdasági munkásszer
ződős 1898. II. t.-c, 1923. XXIV. és XXV. t.-c, 
vízi út- és vasútépítő munkások 1899. XLI. t.-c, 
erdőmunkások 1900. XXVIII. t.-c, dohánykerté
szek 1900. XXIX. t.-c), továbbá a gazdatiszti szer
ződést (1900. XXVII. t.-c), az iparosok és a segé
dek, a gyáros és a gyári munkások (1884. XVII. 
t.-c, 1922. XII. t.-c ipartürvény), a kereskedő és 
segédszemélyzete közti viszonyt (1875. XXXVII. 
t.-c, kereskedelmi törvénykönyv). Ide tartozik 
Tészben a vasúti szolgálati rendtartás is (1914. 
XVII. t.-c). 

Ha a szolgálat abban áll, hogy az egyik fél — 
a vállalkozó — bizonyos munka előállítására, a 
másik fél — a megrendelő — pedig valamely el
lenértéknek, díjnak, bérnek fizetésére köteles, 
vállalkozási szerződés áll elő (1. o.) — A római 
jogra nézve 1. Bérszerzödés, Munkabír szerződés. 

Szolgálati út, az a sorrend, amelyben a ka
tonai jelentések, kérelmek és panaszok a közbe
eső parancsnokságokon keresztül a döntésre hiva
tott magasabb parancsnokságokhoz terjesztetnek, 
s ahogy ez utóbbiak döntései, parancsai v. rende
letei az alsóbb parancsnokságokon keresztül ah
hoz jutnak, akit érdekelnek v. aki a parancs tel
jesítésére hivatva van. 

Szolgálati vétség a hivatalnok által elköve
tett olynemű szabálysértés, amely a fegyelmi sza
bályokon alapuló fegyelmi büntetés alkalmazását 
vonja maga után. Ha a Sz. egyszersmind Btk.-be 
is ütközik, hivatali bűncselekmény (1. Hivatali 
bűntettek) jön létre. 

Szolgálati viszony, annak viszonya, aki más 
irányában bizonyos szolgálatokkal köteles. Lehet 
köz- vagy magán Sz. Köz-Sz.-ban azok vannak, 
akik egyes az állam, a törvényhatóság vagy a 
község közjogi jellegű szolgálatában állanak (L. 
Hivatalnok, Államszolgálat). A köz-Sz.-ról tör
vények és szabályrendeletek intézkednek, teljes, 
kimerítő ú. n. szolgálati pragmatika mindeddig 
hiányzik. A magán Sz. magánjogi szerződésen 
alapszik, egyes ágairól törvény, pl. a gazdatisz
tekről az 1900. XXVI. t.-c, a cselédekről az 1876. 
XIII., 1907. XLV. t.-c, az iparossegédekről az 
ipartörvény (1884. XVII. t.-c), a gazdasági mun
kásokról az 1908. II. t.-c stb. rendelkeznek. 

Szolgálattól felmentés, a más állomásra át
helyezett vagy állásáról lemondott tisztviselővel 
szemben van helyén. Az első esetben a Sz. ideje 
attól függ, hogy a tisztviselő megkezdett és másra 
nehezen átruházható tennivalóit mikor fejezi be, 
a második esetben a Sz. a lemondásnak mintegy 
jóváhagyása a felügyeleti hatóság részéről, amely 
jóváhagyás a vagyonkezelő tisztviselővel szem
ben a felelősség alóli felmentést is jelenti. Fe
gyelmi ügyben a Sz. helyett felfüggesztés van 
helyén. L. Felmentés és Felfüggesztés. 

Szolgalmak, 1. Szolgalom. 
Szolgalom (servitus), idegen dolgot terhelő 

jog (jns in re aliena), amelynél fogva a jogosult 
vagyis az, akit a Sz. illet, másnak a dolgát bizo
nyos vonatkozásokban használhatja. A Sz. tartal
mát kitevő használati jogosultság irányulhat köz
vetlen használati cselekményekre (pl. a jogosult 
átjárhat másnak telkén, az idegen telek gyümöl
cseit szedheti stb.), amelyeket a Sz.-mal terhelt 

dolog mindenkori tulajdonosa tűrni tartozik (pozi
tív Sz.), vagy jelenthet közvetett használatot abban 
az értelemben, hogy a Sz.-ra való tekintettel a 
terhelt dolog tulajdonosa egyes vonatkozásokban 
nem teheti dolgával azt, amit különben tulajdon
jogánál fogva megtehetne (negatív Sz., pl. tel
kén nem szabad oly építményt emelni, amely a 
szomszéd telek elől a világosságot elzárja stb.). 
A Sz.-mal terhelt dologról azt mondják, hogy 
szolgál (servit). A szolgalmakra vonatkozó jog
szabályok összességét, de magukat az egyes szol
galmakat is szolgalmi jognak nevezzük. 

A szolgalmakat személyes és telki szolgal
makra osztjuk (servitutes personarum és servitu-
tes praediorum). Amazoknál a jogosult személye 
szerint van megjelölve, míg a telki szolgalmaknál 
a jogosultság valamely ingatlan tulajdonjogához 
kapcsolódik és a Sz. jogosultja ennek az ingat
lannak (teleknek) a mindenkori tulajdonosa. A telki 
Sz. ugyanis mindig egy meghatározott ingatlan 
előnyét és használhatóságát van hivatva szol
gálni ; így pl. azáltal, hogy a közúttal való jobb 
és rövidebb összeköttetés céljára a telki Sz.-mal 
terhelt telken (ú. n. szolgáló telken) át átjárást biz
tosít a másik (az ú. n. uralkodó) telek jobb hasz
nálhatósága érdekében. Személyes Sz. 1. a hasz
nálat (1. o.), 2. a haszonélvezet (1. o.) és 3. a lakás-
Sz. (1. o.). A dolog természete hozza magával, 
hogy az uralkodó és szolgáló teleknek bizonyos 
helyi vonatkozásban kell állaniok egymással, 
habár szomszédság e szónak szoros értelmében 
nem szükséges. A telki szolgalmak oszthatatla
nok és az uralkodó teleknek kiegészítő minőségét 
teszik. Ha tehát valamely uralkodó telek több 
tulajdonos közt megosztatik, a szolgalmat min
den osztályos gyakorolhatja, amennyiben ez által 
a Sz. terjedelmében változás nem történik és az 
a szolgáló telekre terhesebbé nem válik. 

A római jog nyomán szokásos a telki Sz.-nak 
felosztása: városi és mezei szolgalmakra (servi
tutes praediorum, a) urbanoruin, vagy b) rusti-
corurn) aszerint, amint az uralkodó telek városi 
vagy mezei telek. A főbb városi (házi) szolgal
mak közül említendők: 1. gerendának idegen 
épületbe illesztéséhez való jog, valamint az a jog, 
hogy az uralkodó telken levő épületnek vagy egy 
részének terhe a szomszéd falára, oszlopára stb. 
legyen fektethető (servitus tigni immittendi és 
oneris ferendi); 2. az a jog, hogy az uralkodó 
telken levő ház (pl. erkélye) átnyúlhasson a szom
széd telek lógürébe (servitus projiciendi v. prote-
gendi); 3. esővíznek a szomszéd telekre szabadon 
vagy csatornában folyathatása (servitus stilli-
cidii v. fluminis); 4. füstnek, szemétnek a szol
gáló telken átereszthetése (servitus fumi, servitus 
cloacae mittendae); 5. ablakjog (servitus lumi-
num), melynél fogva az uralkodó telek tulajdo
nosa a szomszéd falában ablakot nyithat; az ablak
jog önmagában csak világosságra és levegőre ad 
igényt; a kilátáshoz (prospectus) külön engedély 
szükséges. Megjegyzendő továbbá, hogy ahhoz, 
hogy valaki a maga falában a szomszéd telekre 
ablakot nyisson, a szomszéd telek tulajdonosának 
beleegyezése nem szükséges, mert ez a jog a fal 
tulajdonosát tulajdonjogánál fogva megilleti, de 
— hacsak a világosságot vagy a kilátást biztosító 
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szolgalmat nem szerzett — nem akadályozhatja 
meg a szomszédot abban, hogy építkezésével az ab
lak elől a világosságot, illetőleg kilátást elvonja ; 
6. az épület feljebb nem emelhetésének szolgalma 
(servitus altius non tollendi). A főbb mezei szol
galmak : 1. az útszolgalmak s jelesül: a) a gya
logösvény ; b) a kocsiút és c) a marhaesapás; 
2. a vízi szolgalmak, jelesül: a) a vízmerítés; 
b) a marhaitatás; c) vízvezetés; 3. a legeltetési Sz; 
4. a faizás és makkszedés; 5. kőfejtés, fövény
ásás, mészégetés. 

Szolgalmat úgy lehet szerezni, mint más dologi 
jogot, jelestll: szerződéssel, öröklés (végrendelet) 
vagy elbirtoklás útján, osztályos perben (judioium 
divisorium) hozott bírói ítélettel. Számos szolgal
mat törvény állapit meg; így pl. a kisajátítási 
törvény (1881. XLI. t.-c.); a vízjogi törvény (1885. 
XXIII. t.-c.); a halászati törvény(1888.XIX. t.-c); 
az erdőtörvény (1879. XXXI. t.-c.); a mezőgazda
ságról s mezőrendőrségről szóló törvény (1894. 
XII. t.-c). Ingatlanokra vonatkozó Sz.-jogoknak 
jogügyletek útján megszerzéséhez a Sz.-nak telek
könyvi bejegyzése szükséges. A Sz. tényleges, 
békés gyakorlása már önmagában, a jogosultság 
igazolása nélkül is, bírói védelemben részesül az 
önhatalmú háborítás ellen (a Sz. birtokának vé
delme sommás visszahelyezéssel); különben a 
Sz.-jog elismerésére irányuló keresettel, az ú. n. 
confessoria actióval, míg a tulajdonosnak kere
setét, amellyel telkének Sz.-mentességét akarja 
érvényesíteni, negatoria actiónak nevezik. A szol
galmi jog épp úgy szűnik meg, mint más dologi 
jog, így pl. lemondás, az uralkodó vagy a szol
gáló telek megsemmisülése, a Sz. gyakorolhatá-
sának lehetetlenné válása, nem gyakorlás (elévü
lés) stb. által. 

Személyes szolgalmak, hacsak az alapító ügy
let értelmében már előbb meg nem szűntek, meg
szűnnek a jogosított halálavaL 

Szolgáltatás, 1. Kötelem. 
Szolgatőkék (ném. Pollkiele), tengeri hajókon 

az alaptőkéhez párhuzamosan a hajófenék bal- és 
jobboldalán alkalmazott s a hajó mintegy két
harmadán végigvonuló, mélyen kinyúló fageren-
dázatok vagy vaslemezek, melyek az ingó hajó 
túlerős oldalra dűlését a víz ellen nyilvánuló ellen
állásuk folytán meggátolják. 

Szolid, szilárd, erős; személyekre vonatkozóan 
a. m. megbízható, hitelt érdemlő, a körülmények
kel gondosan számoló egyén; tárgyra vonatkoz
tatva a. m. jó anyagból készült, jól megmunkált, 
tartós árú. 

Szolidáris kötelem, 1. Egyetemlegesség, Pro 
ráta. 

Szolidáris patológia a. m. sejtkórtan (1. o.) 
és Humorálpatológia. 

Szolidibolya (gallocyanin), pácfesték, króm-
oxiddal szép ibolyaszínű lakkot ad, a textilipar
ban van jelentősége. 

Szolidzöld (brülánszöld), a malachitzöldhöz 
hasonló, de nem inethyl-, hanem aethyl-gyököket 
tartalmazó szerves festék. 

Szolimán (Szulejmán), a Salamon név arab 
formája; több török szultán neve: 

1.1. Sz., török szultán (1402—10), I. Bajezid 
második fia, megh. 1410 jún. 5. Atyjának fogságba 

jutása után (1402) szultánná kiáltották ki, de-
bátyja, Múza nyolc évi harc után legyőzte és 
megölette. 

2. II. Sz. el Kanuni (a Nagy v. Pompás), török 
szultán (1520-66), I. Szelim na, szül. 1495., megh. 
Szigetvár előtt 1566 szept. 5. Atyjának halála 
után 1520 szept. 22. lépett trónra. Figyelmét rög
tön a hanyatlásnak indult Magyarország felé for
dította, melynek két fontos végvárát, Sabácot 
(1521 júl. 7.) és Nándorfehérvárt (1521 aug. 29.) 
elfoglalta. Ezután, hogy a Konstantinápoly-Egyip-
tom közti tengeri utat biztosítsa, Rodosz szigetét 
vette el a johannita lovagoktól (1522 dec). Mint 
I. Ferenc francia király szövetségese 1526 nyarán 
új hadjáratot intézett hazánk ellen. Mohácsi győ
zelmével (1526 aug. 29.) végzetes csapást mért 
Magyarország önállóságára és egységére. Ezúttal 
még nem akart hódítani s Buda kirablása és fel
égetése után hazatért. A kettős királyválasztás 
után azonban állandó és döntő befolyást gyako
rolt hazánk sorsára. Mint Szapolyai János király 
pártfogója és szövetségese két hadjáratot vezetett 
I. Ferdinánd ellen. Először Bécsig jutott (1529), 
de ennek ostromával nem boldogult, másodszor 
(1532) Kőszeg vára tartotta fel további előnyo-
mulásában. Ezután (1533—34) a perzsáktól elfog
lalta Arménia nagy részét és Mezopotámiát 
(Irak) s 1535. vonult be ünnepélyesen Bagdadba. 
Szapolyai halála után, mint kis fiának, János 
Zsigmondnak pártfogója újból hazánkba jött a 
Buda várát csellel hatalmába ejtette (1541 aug. 
29). Ugyanekkor a Duna—Tisza közét is török 
tartománnyá tette. E török hódoltság területét 
1543. még Pécs, Székesfehérvár ós Esztergom 
elfoglalásával gyarapította. HogyErdély és Ma
gyarország egyesülését megakadályozza, 1552^ 
vezérei által újból nagy területet foglaltatott el 
hazánkból ( Yárliáború). Utolsó vállalataiban nem 
volt szerencsés; 1565. Málta sziget előtt kudar
cot vallottak hadai. Utoljára (1566) János Zsig
mond érdekében tört hazánkba, de Szigetvár 
ostroma közben még a vár bevétele előtt meghalt* 
a nagyvezér azonban eltitkolta halálát. Belső ré
szeit Szigetvár mellett temették el és sírja fölé-
kápolnát emeltek. E körül keletkezett Turbék-
Szolimán község (1. Szulimán). Sz. a legkiválóbb' 
török uralkodó volt, alatta érte el a török hatalom 
tetőpontját. Vitéz, igazságszerető, bőkezű s maga 
is költői tehetségű férfiú volt, de amellett kegyet
len keleti zsarnok is. Derék fiát, Musztafát 1553. 
megölette orosz származású rabnője Moxolane 
kedveért s attól való fiát, Szellmet jelölte utód
jának. 

3. III. Sz., török szultán (1687—91), Ibrahim 
szultán második fia, szül. 1647., megh. 1691 júl.. 
23. Ifjú éveit fogságban töltötte s bátyjának, IV-
Mohammednak letétele után jutott a trónra. Ural
kodása alatt is szerencsétlenül folyt a háború s a 
császári hadak már Szerbia nagy részét elfog
lalták. 1689-ben Köprili Musztafát (1. o.) ne
vezte ki nagyvezérnek, ki 1690. visszafoglalta 
Belgrádot, Thököly pedig Erdélyben győzött Zer-
nyest mellett (1690). Sz. még a szerencsétlen sza-
lánkeméni csata előtt halt meg; a trónon öccse, 
II. Ahmed követte. 

Szolinüveg, 1. Ablak és üveggyártás. 
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Szollogub, Vladjimir Alekszandrovics, gróf, 
orosz író, szül. Szent-Péterváron 1814., megh. 
Hamburgban 1882 jún. 17. (5.). Igen kedvelt, 
szapora munkájú regényíró volt. Legkiválóbb 
műve a Tarantasz (1845), mely csaknem minden 
európai nyelvre le van fordítva (magyarra is). 

Szolmizáció. Arezzói Guido az 
egészhang és a félhang közötti kü
lönbség megértésére énekiskolájá
ban a következő himnuszt énekel
tette növendékeivel: 

XJt queant laxis 
Uesonare fibris 
JUíra gestorum 
Famuli tnorum 
Solve polluti 
Z.abii reatum 
Sancte Johannes 

(tartalma: könyörgés szent János
hoz, hogy a rekedtsógtöl óvja meg 
az énekest). E himnusz dallama úgy. 
volt megszerkesztve, hogy első sora 
c hanggal kezdődött, második sora 
d-vel, a harmadik sor e-vel indult, 
a negyedik f-fel, stb. A kezdő hango
kat az első szótagokkal jelölte meg, 
így keletkezett a törzshangsor neve: ut, re, mi, fa, 
sol, la, si, mely még ma is használatos az olaszok
nál és a franciáknál. (V. ö. G. Lange, Zur Ge-
schichte der Solmisation ; Riemann, Geschichte 
der Musikteorie.) A Sz. szóból ered az olasz Solfa, 
mely hangsort jelent, továbbá a solfeggiare ige: 
hangsort énekelni, skálázni, végül az angol Tonic-
solfa-metodus (1. o.) neve. 

Szolnocska (Solnocka), kisk. Zemplén vm. bod
rogközi j.-ban, (i9io) 352 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szolnok ispán 104ti. szt. Gellért, Beszteréd, 
Bőd és Beneta püspökök társaságában indult I. 
András elé, hogy hódolatát bemutassa. Midőn őket 
Kelenföldnél 1046 szept. 24-én a pogányok meg
támadták, lovastól a Dunába ugratott s keresztfia, 
Murtemér, hogy megmentse, csónakjába vette, a 
pogányok fenyegetésére azonban megölte. Sz. nem
zetsége az Árpádok idejében azután is virágzott. 
Tagjai 1260. Bágyon nógrádi falun mint ősi bir
tokon osztoztak. B nemzetségből származott a 
Bágyoni-család, melyet 1477. még említenek. 

Szolnok, 1. rend. tan. város Jász-Nagykun-
Szolnok vármegyében, a Zagyvának a Tiszába 

való torkolatán alul, 
utóbbinak jobbpartján 
fekszik, s egyike az 
Alföld legszebben fej
lődő városainak. Leg
csinosabb utcája a vá
rost egyenes irányban 
szelő Baross-utca a 
Kossuth-térrel és Go-
rove-utcával, melyen a 
város főépületei (vár
megyeház, városház, 
törvényház, pénzügy

igazgatóság stb.) csoportosulnak, továbbá a Sza-
páry-utca és a Templom-utca (a csinos ref. templom
mal és zsinagógával, közelében az új színházzal). 
Sz. a vármegye törvényhatóságának, kir. törvény-
ezeknek, járásbíróságnak, kir. közjegyzőségnek, 

pénzügyigazgatóságnak, államépitészeti hivatal
nak, kir. tanfelügyelőségnek, csendőrszárnypa
rancsnokságnak székhelye; van dohánybeváltó 
felügyelősége és hivatala, sóhivatala, magyar kir. 
folyammérnöki hivatala, adóhivatala; van továbbá 
áll. főgimnáziuma, áll. polg. leányiskolája, egyesti-

Bzolnok Táros pecsétje. 

Szolnok vára a XVI. században. 

leti polgári fiúiskolája, kereskedelmi iskolája, több 
pénzintézete, több nagy gyári vállalata (nagy mal
mok, gőzfűrészek, mechanikai asztalosmühelyek,. 
villamostelepe, magyar államvasuti műhely), vas
úti és gőzhajóállomása, posta- és táviróhivatala 
és telefonállomása. Lakóinak száma 1850-ben csak 
10,617 volt, 1870. már 15,847 és 1920-ban 32,539 
magyar lak.; a lakosok közt van 27,475 római 
katolikus, 2425 ref. ós 2103 izraelita. A házak 
száma 4333. Lakói nemcsak f öldmíveléssel, barom-
tenyésztéssel és halászattal foglalkoznak, de nagy
mórtékben kereskedelemmel és iparral is ; for
galma úgy a vasutakon, mint a gőzhajón igen 
élénk, fa-, búza- és szarvasmarhakereskedóse igen. 
nagy. Van itt számos közművelődési, közhasznú 
s emberbaráti egyesület és ipartársulat. Sz. újab
ban a festészet terén játszik szerepet az itt 1902. 
létesített művésztelep révén (1. Sz.-i művésztelep), 
melynek kertjében 1912. Damjanich János impo
záns lovasszobrát (Radnai Bélától) állították fel. 

Sz. már az Árpádok korában, sőt a rómaiak 
korában is (sal = só, innen neve), sólerakó- és 
árusítóhely volt, azért a XIX. sz.-ig állandóan 
koronaváros volt, melyet később a kincstár jogán 
birtak egyes főúri családok, mint donációt vagy 
bérleményt. A tatárjárás alatt teljesen elpusztult, 
de csakhamar újjá épült. 1422-ben Zsigmond ki
rály a kir. harmincad és vám alól felmentette. 
Régi földvára helyén I. Ferdinánd 1550. (részben 
Dobó István terve Bzerint) várat épített, melyet 
a törökök 1552 szept. 4. az idegen zsoldosaitól 
elhagyott s csak 50 magyar vitéztől támogatott 
bedeghi Nyáry Lőrinc várnagytól elfoglaltak és 
1685-ig megszállva tartottak, amidőn Heister és 
Mercz tábornokok visszafoglalták. Caraffa Antal 
fővezér a várat kijavíttatta, de 1697. Thököly 
Imre, majd 1706. Rákóczi vezére, Deák Ferenc 
felgyújtotta, mire Rabutin csász. hadvezér a rom
ladozó várat széthányatta, 1710. újra hatalmukba 
kerítették, de Cusani Jakab csász. vezér elől okt. 
10-én kiürítették. 1849 márc. 5. Damjanics Jánoa 

Amely szó Ss alatt nincs meg, 8 alatt keresendő! 
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és Vécsey gróf itt Karger osztr. tábornok dandárát 
szétverték. Sz, 1880 óta rohamosan fejlődik. Táj
képi és néprajzi érdekességeit a művészet részére 
Pettenkofen Ágost osztrák festő fedezte föl. 1919 
májusban többszörös harc folyt a Tiszáig nyomult 
román sereg és a vörös hadsereg közt; e közben 
a város az ágyúlövésektől tetemes kárt szenvedett. 
A vörös hadsereg tiszántúli veresége után 1919 júl.-
ban a románok átkeltek a Tiszán és megszállották 
a várost. A megszállás csak 1920 febr. 25-én ért 
Téget. A harcok alkalmával felrobbantott vasúti hí d 
helyreállítását csak 1923. fejezték be. Újabb idő
ben Sz. közelében keserűvízforrást fedeztek föl. 

2. Sz., 1. Mosonszolnok. 
Szolnok-csongrad-tiszabalpartiármentesítő 

-társulat, alakult 1863. a Tisza balpartján, Szol
nok alatt fekvő varsányi, martfű-czibaki és nagy-
rév-ugi öblözetekből, melyekhez 1876. a czibak-
sápi társulat is csatlakozott. Célja a Tisza bal-
partján Szandától Ugig fekvő árterületek víz
mentesítése. Székhelye: Czibakháza; árterületé
nek nagysága 17,014 katasztrális hold; védő töl
téseinek hossza 39-2 kilométer. A társulat ár-
mentesítésre 1.572,660-80 K-t, belvízrendezésre 
pedig 462,285-54 K-t ruházott be. 

Szolnpk-Doboka, Erdélyhez tartozó várrnegye; 
határai B.-on Szatmár és Máramaros, K.-en Besz-
"tercze-Naszód, D,-en Kolozs, Ny.-on Szilágy és Szat

már vármegyék. Állapota a trianoni béke előtt: 
Területe 4786 km3. A vármegye területe egészen 
hegyes; legmagasabb hegyei B.-i határán vannak, 
ahol a Lápos hegység ós a Czibles csoportja 
emelkednek; amaz a Priszlopban 1836, emez 
1842 m. magasságot ér el. Az utóbbiból DNy. felé 
jelentékeny hegysor ágazik ki, mely Ilosvai hegy
csoport neve alatt a Lápos és Szamos völ
gyének terjedelmes körét hálózza be, átlag 7—800 
m. magas hegysorokkal. A Szamos völgyétől D.-re 
alacsonyabb hegyvidék terül el, mely DK. felé las
san a Mezőségbe megy át, mig DNy. felé erősebb 
hegységi jelleget vesz fel. Ezen hegységeket több 

nagyobb folyó szeldeli; D.-ről a Kis-Szamos, K.-
ről a Nagy-Szamos lép a vármegye földjére, kacs
karingós folyás után Désnél egyesülvén, a Nagy-
Szamos a Sajó és Ilosva vizét veszi fel. A vármegye 
E.-i része a Lápos vízterületéhez tartozik, mely a 
beléje ömlő Kapnikkal együtt a Lápos hegység 
összes vizeit gyűjti magába. A vármegye DK.-i, 
már a Mezőséghez számítandó részében több na
gyobb tó is ;van, minő a czegei, széki és kisszéki. 
Éghajlata É.-i részében meglehetős zord, de D. és 
különösen DK. felé jóval enyhébb. 

Terményel az ásványországból szép számmal 
vannak; a bányászat fő tárgyai a só (Désakna), 
továbbá arany-, ezüst- és vasércek; legjelentéke
nyebb Erzsébetbánya vidéke, mely aranyat, ezüs-
íeg, IS alatt keresendői Amely szó SE alatt niuc* m 
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töt, rezet és ólmot termel tetemes mennyiségben. 
A vármegye termő területéből 1910. volt szántó
föld 178,717, kert 11,730,rét 66,465,legelő 51,555, 
nádas 417, szőllő 433 és erdő 146,465 ha. Termé
nyei közül legfontosabb a búza, rozs, árpa, ten
geri és zab; tenyésztenek még burgonyát, kétsze
rest, lent és kendert. A Mezőségen a gyümölcs is 
szépen díszlik. Az erdők túlnyomóan bükk- és 
tölgyesek, fenyves esak igen kevés van. Szarvas
marha- és sertéstenyésztés elég jelentékeny, de 
nagyobb a juhtenyésztés, leginkább a hegyes vi
dékeken, ahol havasi legelők vannak. 

Lakóinak száma 1869-ben 210,597 volt, 1910. 
pedig 251,936, egy km3-re 52-6 ; a lakosok közt 
volt 52,181 magyar (20-7°/0), 6,902 német, 189,443 
román (75-2°/0) és 3410 egyéb. Hitfelekezet sze
rint 10,522 r. kat, 153,364 gör. kat, 38,608 gör. 
kel., 2182 ág. evang., 32,280 ref. és 12,797 izr. 

Foglalkozásra nézve ekként oszlott meg a ke
reső lakosság: őstermelés 90,382, bányászat és 
kohászat 767, ipar 7320, kereskedelem ós hitel 
1994, közlekedés 917, közszolgálat és szabad fog
lalkozások 2498, napszámosok részi. nélk. 1485, 
házi cseléd 3403, egyéb 1911. A lakosság főfog
lalkozása a földmivelés, állattenyésztés és erdé
szet, utóbbival kapcsolatban a cserhéjtermelós. 
Az ipar jelentéktelen, leginkább a bánya-, kohó-
és faiparra szorítkozik. Legjelentékenyebb a dés-
aknai sóbánya ós az erzsóbetbányai aranybánya. 
Kereskedelme nem nagy, főbb cikkei állatok (élénk 
vásárok Désen, Magyarláposon, Szamosujváron), 
ásványi termények és faáruk. A hiteligények ki
elégítésére szolgált 31 bank és takarékpénztár és 
31 hitelszövetkezet. 

Közlekedésének fő erei a vasutak, melyek 
három irányban (Déstől Besztercze, Kolozsvár és 
Zilah felé) hasítják a vármegyét: hosszuk 166 km. 
Volt 171 km. állami és 145 km. törvényhatósági 
útja, továbbá 975 km. községi közlekedési útja, de 
ebből 88 km. kiépítetlen. Hajózható folyója nincs. 

Közművelődési viszonyai igen kedvezőtle
nek ; Máramaros vm. után itt volt a legkevesebb 
írni-olvasni tudó (a 6 éven felüli népességnek 
28-6°/?-a) és a tanköteles gyermekek közül 13,582 
nem járt iskolába. Sz. területén 530 iskola volt, 
xi. in., egy hittani intézet, 1 fő- (Szamosújvár) és 
1 algimnázium (Dés), 1 tanítóképző intézet (Sza-
uiosújvár), 3 polgári iskola, 4 iparos- és egy keres-
kedőinasiskola és 258 elemi iskola, 158 ismétlő
iskola, 29 gazdasági népiskola és 43 kisdedóvó. 

Közigazgatás. Sz. vármegye 8 járásra oszlott, 
benne 2 rendezett tanácsú városon kívül 317 köz
séggel, nevezetesen : 

Város, j á r á s 

Beüen l j á r á s . . . . . . 
Csákigorból j á r á s 
Desi « 
Kápolnokmonos-

tor i j á r á s 
Kékesi j á r á s 
Mag yar láposi j á r a s 
Xagyilondai « 
Szamosújvári « 
l>és r. t . v. . . . 
fcizamosújvárr. t . v. 

Összesen 

n ja EÍ kafeoi-
s " 2 Káma 

E b b ő l 

magyar 

46] 37,232] 8,879 
4511 31,532 1,601 
5ll 44,364 8,734 

1» 12,921 184 
39;! 25,7551 7,375 
SS 30,975 4,863 
44? 21,309 1,164 
88] 29.539Í 7,260 

l | 11,4528 7,991 
l | 6,857|| 4,630 

3i9]251,936 J 52,181 

namet 

2,417 
419 
739 

602 
493 
872 
327 
398 
44a 
190 

6,902 

román 

ll
iL

ll
 

189,443 

Házak 
száma 

7,659 
6,356 
9,101 

3,120 
5,547 
7,039 
4,767 
6,181 
1,792 
1,089 

52,641 

Amely szó SE alatt nincs 

Tör téne te . B vármegye D.-i része a rómaiak 
korában Dácia B.-i szélét alkotta. Nevezetesebb 
pontjai voltak az alsóilosvai, az alsókosályi és a 
szamosújvári táborhelyek. A rómaiak távozása 
után e tájon gótok tanyáztak, kik a Szamos men
tén húzódtak Ny. felé; így kerültek a földbe a 
híres szilágysomlyói gót aranyedények és ék
szerek, melyek a Nemzeti Múzeum legbecsesebb 
kincsei közé tartoznak. A vármegye mint sótermő 
vidék minden korban nevezetes szerepet játszott. 
A magyar honfoglaláskor itt a sótermelést szlá
vok űzték, akik terményeiket a Szamoson és a 
Tiszán szállították. Alkalmasint már Szt. István 
meghódítja a Szamos vidékét sóbányáiért, mely 
egy nagy, a Tiszáig érő földterülettel együtt Szol
nok nevet viselt (Szolnok a. m. sótermő). E terü
leten később 3 vármegye alakult, Külső-, Közép-
és Belső-Szolnok (1. Szilágy vármegye története). 
Hogy a honfoglaló magyarok a Szamos mentén 
jöttek az országba s Désen megállapodtak («Deus, 
Deus kiáltanak))), XVI. sz.-beli koholmány. A vár
megye, mely az 1876. XXXIII. t.-c. alapján ala
kult meg mai terjedelmében, három alkotórész
ből állott; egyik a régi Szolnok K.-i részéből 
kivált Belső-Szolnok (1. o.), a másik Doboka 
vármegye nyugati része s Kővár vidékének leg
nagyobb része. Doboka körülbelül a XI. sz.-ban 
alakult mint várispánság s Belső-Szolnok terüle
tével való összefolyása miatt többször egységet 
is képezett. Legrégibb emléke a kunok beütése 
I. László korában, ki őket Kerlésnél megverte 
(Cserhalom, a leányrabló kun). Harmadik alkotó
része Kővár, mely az Árpád-korban lakatlan erdő
ség s melyet Kékös név alatt Róbert Károly Nagy
bánya városának adományozott. Zsigmond 1392. 
Kővárt Balk és Drág oláh vajdáknak adomá
nyozta (Drágflak). Később az erdélyi fejedelmek 
korában katonai területté lett. Belső-Szolnok és 
Doboka egyesülése természetes fejlődés volt. Úgy 
látszik, az Árpád- s vegyeskorban az utóbbi terü
let is a nagy szolnoki főispánság hatáskörébe tar
tozott. Doboka vármegye első külön főispánja 
Theke Lukács volt 1540—47. A XVIII. sz. végén 
Erdély új felosztás alá esvén (1790-ig), Doboka 
Belső-Szolnokba van foglalva ; 1849 után br. 
Wohlgemuth császári altábornagy, Erdély polgári 
és katonai kormányzója megszüntetve az eddigi 
vármegyéket és székeket, Erdélyt 6 katonai ke
rületre osztotta fel; e katonai parancsnokságok 
egyike volt a Szolnokdobokát magába foglaló 
kerület Retteg központtal. A vármegye legrégibb 
(szláv) lakosságát magyarok követték, a XII. sz.-
ban érkeznek a szászok, kik itt hamar megmagya
rosodtak, Máramaros és Bukovina felől a XIV. sz.-
ban kezdtek oroszok és főként oláhok bevándo
rolni, kik tulajdonképen a XVI—XVII. sz.-ban 
lépnek föl tömegesebben a vmegye É.-i hegyesebb 
vidékein. Legújabb lakosok az örmények, kik Apafi 
Mihály uralkodása alatt honosodnak meg Szamos-
ujvárott. A trianoni béke az egész vármegyét 
Romániának ítélte. V. ö. Hodor Károly, Doboka 
vármegye története; Torma Károly, Szolnoki 
várispánság; Tagányi Károly, Sz. területének 
megalakulása; Béthy László, Sz. etnográfiája. 

Szolnokháza (Solnoc-hap, kisk. Szilágy vm. 
tasnádi j.-ban, (1910) 462 magyar és románlak.(Tr.R.) 

meg, S alatt keresendő: 
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Szolnoki művésztelep. Szolnokon 1901 ápr. 
28. képzőművészeti egyesület alakult meg, amely 
a város, megye és kormány anyagi hozzájárulá
sával művésztelepet alapított abból a célból, hogy 
művészeink egy csoportja a tősgyökeres alföldi 
magyar környezetben, a szükséges kényelemben 
dolgozva felfrissíthesse művészetét. A telep park
ban elhelyezett tizenkét műteremből s a hozzávaló 
lakóhelyiségekből áll, a Tisza és Zagyva össze-
szögellésénél. Első telepesei Bihari Sándor,Pényes 
Adolf, Hegedűs László, Mihalik Dániel, Olgyay 
Ferenc, Szlányi Lajos, Pongrácz Károly, Ligeti 
Miklós, Mátrai Vilmos és Zombory Lajos voltak. 
V. ö. Művészet (1904). 

Szolnok — kiskunfélegyházai helyiérdekű 
vasút. Szolnoktól—Kiskunfélegyházáig vezető, 
rendes nyomtávú, gőzüzemű, 64-9 km. hosszú, 
máv. kezelésben. Megnyílt 1897 dec. 7. 

Szóló (solo, lat.) a. m. egyedül. A tarokk kártya
játéknál használt kifejezés, midőn a játékos a talon 
igénybevétele nélkül kijelentett játszmát akar 
megnyerni. 

Szóló-agár, olyan vadászatra használt agár, 
mely a nyulat más kutyák segítsége nélkül is el
fogja. 

Szologub, Fedor Kuzmics, orosz író (eredeti
leg Teternikov), szül. 1863. Modern irányú el
beszélő és drámaíró. írt költeményeket, regénye
ket és elbeszéléseket. 

Szolok, 1. Kolloid oldatok. 
Szolokma (Solocma), kisk. Udvarhely vmegye 

parajdi j.-ban, (i9io) 690 magyar lak. (Tr. R.) 
Szóló-magyar, 1. Magyar táncok. 
Szóló művészetek azok, melyeknek előadó 

eszköze a hang, minő a költészet, a zene (muzsikai 
művészetek) és a színészet. 

Szolopna (Slopná), kisk. Trencsén vm. illavai 
j.-ban, d9io) 346 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szolotnik, orosz súlymérték, 1 orosz font 
sVodrésze. 1 Sz. = 96 dőli = 4-27 g. 

Szoloveck, 1. Arhangelszk orosz kormány
zósághoz tartozó szigetcsoport a Fehér-tenger 
Onega-öblében; részei Sz. (266 km.8), Anszerszk, 
Kis- és Nagy-Mukszalma stb. — 2. Sz., 1 km. 
hosszú fallal körülvett kolostor Sz. sziget DNy.-i 
partján. Évenkint mintegy 10,000 zarándok ke
resi föl. 

Szolovjev, 1. Nikolaj Theopemptovics, orosz 
zeneszerző és kritikus, szol. Petroszadovszkban 
1846 máj. 9. 1874-ben a szentpétervári konzerva
tórium tanára lett. Operái: Vakula, a kovács 
(1875); Cordelia (1885); A kolomuai ház. 

2. Sz., Szergej Mihajlovics, orosz történetíró, 
szül. Moszkvában 1820 május 5., megh. u. o. 1879 
okt. 4. A moszkvai egyetemen tanár volt. Főműve: 
Istorija Rossiji s drevnjejsih vremjon (Oroszország 
története a legrégibb időktől, 29 köt, Moszkva 
18il—80). 

3. Sz., Vladimír Szergejevics, orosz bölcselő 
és szociológus, szül. Moszkvában 1853., megh. 
u. o. 1900 aug. 13. (júl. 31.). A pravoszlaviában 
kereste nemzete boldogulásának az útját. Főművei: 
L'idée russe (Az orosz eszme, Paris 1888) és La 
Russie et l'église universelle (Oroszország és az 
egyetemes egyház, u. o. 1889). V. ö. Tumarkin, 
8. als Philosoph (Halle 1905). I 

Szoltükov (Soltykov), Péter Szemenovics gróf, 
orosz hadvezér, szül. 1700., megh. 1772 dec. 15. 
Mint fővezér a hét éves háborúban tűnt ki. 1759. 
Kai mellett megverte Wedel porosz tábornokot,. 
1759 aug. 12. pedig Kunersdorf mellett Laudon 
osztrák vezérrel egyesülten aratott nagy győzel
met II. Frigyes porosz király felett. Ezért tábor
nagyi rangot kapott. A Sz. család 1814. hercegi 
rangra emelkedett. 

Szolum, kikötőváros Tripoliezban, melyet a 
balkáni háború alatt 1911 decemberben Török
ország Egyiptomnak engedett át. 1915-ben kikö
tőjében több angol hajót egy német tengeralattjáró 
elsülyesztett. 1916 márc. 14. angol csapatok száll
ták meg s az ott levő szenusszi csapatokat elűzték. 

Szolventnafta (solventnaphta), a kőszén
kátrány ama frakciója, melyet a könnyű olaj 
rekfíitikációjakor nyernek. Fajsúlya 0.875 (15°) 8 
I60'-on 90%-a lefrakcionálódik. Kaucsukoldó
szerként használják. 

Szolyva (Svaljava), kisk. Bereg vm. szolyvai 
j.-ban, (IMO) 3802 rutén, német és magyar lak. Van 
nagy fűrésztelepe, üvegtelepe s több más ipari vál
lalata. A község közelében bővizű hideg égvényes-
savanyuforrás fakad, mely szakszerűen kezelve 
kellemes üdítőital gyanánt kerül forgalomba, de 
nagy szénsav- és sziksótartalma miatt emésztő-
szervek és lélegzőszervek hurutjainál és kösz-
vénynél jó sikerrel használják. A forrástelep tulaj
donosa Schönborn Ervin gróf (Tr. Cs.-Szl.) 

Szolyvai havasok, az ÉK.-i Kárpátok homokkő 
vonulatának egyik csoportja Bereg és Máramaroa 
vmegyék határán a Vicsa és Borsóvá völgyei 
közt. Tömeges, magas hegység, főgerince ÉNy.-
DK. irányú, legmagasabb csúcsa a félreeső Sztoj 
(1679 m.), nevezetesebbek még: Teinnatik (1347 
m.), Nagyhegy (1598); Zsid-Magura (1519 m.) és 
a Szrenyova (1367 m.j. Meglehetős zord hegyvidék, 
csak a völgyekben lakott. A Borsóvá folyóról, 
amely a Sz. középpontjában aNagyhegy alattfakad, 
Borsova-hegységnek is nevezik. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szoma (szanszkrit), az indek szent itala. Ere
detileg az Asclepias acida nedvéből készült része
gítő ital volt, melyet tejjel föleresztve és liszttel 
keverve az erjedésnek kitéve készítettek. Egészen 
olyan szerepet játszik a véda-himnuszokban, mint 
a jó kedvet adó bor. Iráni hasonmása a szent 
Haoma (1. o.) 

Szórna (gör.) a. m. test; szomatikus, testi; 
szo'matológia, az emberi testről szóló tudomány. 

Szomahazy István, író és hírlapíró, szül. 
Veszprémben 1866 febr. 28. Szülővárosában és 
Budapesten tanult, de 1884. hírlapírói pályára 
lépvén, egészen az újságírásnak és irodalomnak 
él. Elbeszéléseivel nagy népszerűségre emelkedve, 
rendes tárcaírója lett több fővárosi napi- és heti
lapnak (tárcáit Asmódi és Pán álnévvel is írta), s 
mint az újabb írói nemzedéknek talán legterméke
nyebb s igen könnyű tollú írója egész seregét adta 
az érdekesen szőtt, ötletesen és sok fordulattal el
mondott elbeszéléseknek és regényeknek. Önálló 
kötetben megjelent müvei: Szöktetés a zárdából 
(elbeszélések, 1887); A nyiri pajkosok (két elb. 
1889); Huszonnégy óra (elb. 1894); A Clairette-
keringő (elb. 1895); Nyári felhők (elb. 1896); 
Légyott hármasban (éli. 1897); Biaritz és társa 
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<elb. 1897); A hatezeréves férfi (elb. 1898); Ella 
kisasszony ötlete (elb. 1898); Páratlan szerdák 
(regény 1899); Déli korzó (elb. 1900); Aprópénz 
<elb. 1902); Elhibázott élet (elb. 1902); Két ciga
retta közt (elb. 1903); Előadások a feleségképző 
akadémián (csevegések 1904); A költöző nimfák 
(elb. 1905); Mesék az Írógépről (regény 1905) ; 
Kemény doktor karrierje (elb. 1905); A méltó
ságos asszony (reg. 1906); Az utolsó gárdista 
(elb. 1908); Estétől reggelig (elb. 1908); A két
szívű Pethö (reg. 1909); Szilveszter testvér álma 
(elb. 1909); A fehér asztal (elb. 1909); Dr. Ka
pási Márta (reg. 1909); A gyergyóvári hadjárat 
(elb. 1909); A ma krónika] a {BÜ. 1909); A méltó
ságos asszony lovagjai (elb. 1909); A selyem
ruha (elb. 1909); A százhuszéves asszony (reg. 
1909); Aranyköd(teg. 1909); Báró SiklóstLoew 
(reg. 1909); Lámpafény (elb. 1909); Lila test, 
sárga sapka (reg. 1909); Mesék a XX. század
ból (1909); A férjhezmenés művészete (csevegé
sek 1910); A krakélerek alkonya (elb. 1911); A 
Sas-utca (reg. 1911); Az elvált asszony (reg. 
1912); Mariska (reg. 1912); Hellerné (reg. 1913); 
A karmester úr (reg. 1914); Prof. Villányi 
(1914); A kém (reg. 1915); Meseváros (1915); 
Muzsikáló óra (1917); Ágota férjhez megy 
(1918); Expresszvonat (1918); Barátaim a ha
lottak (1919). Leánynézö és Hófúvás c. kis víg
játékai a Nemzeti Színházban 1897., A segédjuhász 
című kis bohózata a Modern Színházban került 
szinre; ez volt az első magyar kabarédarab 1907 ; 
A kaukázusi herceg, bakfistörténet az Andrássy-
úti színházban (1920). a Három a tánc c. operett 
és sok kisebb színpadi mü. 

Szomajom, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban, 
(1920) 1759 magyar és német lak. 

Szomáli (képét 1. az Afrika cikkhez csatolt 
színes képmellékleten), hamitavérü, kusitanyelvü 
nép a róla nevezett keletafrikai tartományban, leg
közelebbi rokonaik a gallák és dankalik. Egymás
tól független nagyobb törzsekben (fakida) élnek, 
melyek csak háború idején állanak össze. Az arab 
műveltség hatása alatt főleg arab nyelvvel és írás
sal élnek. Számuk alig két millió. Sz. nyelvtant 
Irt Reinisch, Wien 1903; Schleicher, London 1905. 
V. ö. Perrand Les Qomalis, Paris 1903. 

Szomália, a. m. Szomáli-föld. 
Szomáli-föld v. Szomálik félszigete, Afriká

nak K. felé legmesszebb kinyúló vidéke. Területe 
533,000, a francia partvidékkel 555,000 km3. Bel
seje kb. 1400 m. átlagos magasságú fensík, amely 
D. ós DK. felé lejtősödik. A K.-i részén a fensík 
szegélye alacsonyabb és szakadozottabb. Folyói 
közül legjelentékenyebb a Juba ós Vebi v. Sebeti. 
A tengerpart É.-on 1100, az Indiai-óceán felől 
2100—2200 km. Jelentékenyebb hegyfokok É.-on 
a Rasz Sara, a Guardafui ós az ez utóbbinál is 
messzebb K.-nek nyúló Hafun. Főbb kikötői Moga-
discio az olasz, Merca, Brava, Laszgóri a brit te
rületen. Az éghajlat kellemes, bár az évi közép-
hőmérséklet mintegy 28°. Az esős évszak az ÉK.-i 
monszunnal jár együtt és dec.—máj. (belső vidé
keken ápr.—júl.) tart. A növényzet meglehetősen 
szegényes; a füves térségeket csak szegényes bo
zótok váltják feL Erdők csak a folyók mentén lát
hatók. A D.-i rész növényzete bujább. Ugyanezen 

részeken vannak elefántok, orrszarvúak, vízilovak 
ós zsiráfok; egyebütt találhatók oroszlánok, leo-
párdok, antílópok és nagy számmal majmok. Házi 
állatokul tartják a tevét, lovat, szamarat, szarvas
marhát, kecskét, juhot, strucot. A lakosság száma 
786,000, zömét szomálik teszik, akik közt a par
tokon arabok és a vidék belsejében bantu-négerek 
is laknak. A lakosok majdnem kizárólagos foglal
kozása az állattenyésztés; a fő kiviteli cikkek: 
gummi, tömjén, mirrha, gyöngyház, gyöngyök, 
structoll és állatok; a bevitelé: rizs, datolya, vas-
és pamutárúk, végül üveggyöngyök. 

A Sz. birtokában jelenleg a franciák, angolok 
és olaszok osztozkodnak. A francia Sz., a francia 
Szomáli part-protektorátus az Obok gyarmatból 
fejlődött; a Bab-el-Mandeb-szorosba benyúló Du-
meira-foktól Dzsibutiig terjed. É.-on az olasz Eri-
trea, D.-en a brit Sz. s Ny.-on Abesszínia határol
ják. Területe 22,000 km», (1920) 64,794 lak. Főhelye 
Dzsibuti, itt lakik a kormányzó is. Dzsibutiból az 
az abesszíniai Addisz-Abebába vasút vezet, amely 
a szemben fekvő Aden forgalmát jelentékenyen 
megapasztotta. 

Az angol Sz., ill. brit-szomáli protektorátus a 
Zeilától Ny.-ra fekvő Lahadutól Bandar Zijadáig 
nyúlik, 176,000 km» területtel és 336,000 lak., 
Berbera fővárossal (i9ii 30,000 lak.). Az angolok 
csak a partok közelében gyakorolták az uralmat, 
az 1907. kötött angol-olasz egyezség óta azonban 
Abesszínia földjéből több mint 37,000 km» terü
letet vont protektorátusa alá. 

Az olasz uralom a Sz.-ön (Benadir) 1889 óta 
áll fenn, amidőn Obbia szultánja magát az olaszok 
protektorátusa alá adta. Az plasz Sz. a K.-i afrikai 
brit birtokok közt terül el. É.-on Bandartól Allu-
láig az Ádeni-öböl határolja, K.-en az Indiai-Oceán, 
D.-en a Brit-Keletafrikától is elválasztó Juba 
folyó, Ny.-on Abesszínia s a brit Sz. Területe 
357,000 kma s lakossága (1920) kb. 450,000 főből 
állott. Fő kikötőváros, egyszersmind a kormányzó 
székhelye Mogadiscio (13,000 lak). 

Története. ASz.-etmár az egyiptomiak is ismer
ték Punt v. Fun néven, a Sz. név azonban csak 
az arab uralom idejében vált használatossá. Part
jait részletesebben Owen ós Buttler angol kapitá
nyok expedíciója 1823. ismertette meg. Azóta csak 
lassan és kis részenként ismerkedtek meg ez or
szággal az európaiak; rajta keresztülhatolni csak 
1891. sikerült először Eobecchi utazónak, mert a 
lakosok minden idegennel szemben ellenségesek. 
1866-ban a keleti partok kikötőhelyei a zanzibári 
szultán uralma alá jutottak. 1875-ben Egyiptom 
szállotta meg Zeilát ós Berberát, de 1884. e helye
ket és a Harrarig terjedő partvidéket átengedte 
Angliának. Anglia e birtokokra nézve 1887. kötött 
egyezséget a franciákkal. Az 1891. olasz-angol 
egyezség szerint az angol érdekkör ós Eritrea közt 
a határ a Dzsuba folyó, 1896 nov. a szomáli tör
zsek az olasz főkonzult, két kapitányt és tengerész-
katonáit orozva meggyilkolták és az olasz gyar
matokat felégették. 

1899 óta Abdulláh Asur mohammedánus álpró-
féta, «az őrjöngő mulláha (amint az angolok el
nevezték) zavarta az európai gyarmatosok és keres
kedők nyugalmát. Több angol csapatot legyőzött, 
míg végre 1904. az angolok seregét szétverték. 
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A gyarmatok végleges rendezése csak 1907. követ
kezett be, amikor a francia, angol és olasz kor
mány az abesszíniai nyegussal együttesen meg
állapították a gyarmatok s a protektorátus hatá
rait s a mulláh is kapott egy részt. 

Irodalom. Bnrton, First footsteps in Eastern-Afrika, Lon
don 1856; Haggenmacher, Reise im Somali-Lande, Peter-
maan's Erganzungsheft 1876, 47. sz.; Paulitzschke, Bei-
trage zur Ethnographie und Anthropologie der Somali, 
Leipzig 1886 ; Smith, Reisen durch das Somali-Land znm 
Endolf-See, Petermann's g. Mitt. 1897, 43. k . ; Peel, Somali-
land, London 1903 ; Dobsa, Sz., Földr. kozl. 1903; Drake— 
Brockmann, British Somaliland, London 1912; Baldacci, 
Le Somaliland Italien, Bruxelles 1910; Ferrand, Les So
malis, Paris 1903. 

Szomatóz, 1. Cfyógytápszerek. 
Szombat (héberül sábbat, a rómaiak dies Sa-

turni-nak [Saturnus napja] nevezték), a hét hete
dik napja, melyet a zsidók Mózes második könyve 
3113—17 versei szerint mint Jehovával kötött örök 
szerződés jelét, a világ teremtésének emlékére 
ünnepeltek, még pedig oly módon, hogy péntek 
estétől Sz. estig testi és szellemi munkától tartóz
kodtak. A munkatilalom mindenkire egyformán 
kiterjedt, csakis az isteni tisztelettel kapcsolatos 
munkák voltak megengedve. Aki a Sz.-ot megsér
tette, azt megkövezték. A zsidók a Sz. szentségét 
még önvédelemből sem szegték meg, de a makka-
beusi harcok alatt kimondották, hogy az ellenség 
támadásai ellen Sz.-on is szabad védekezni. A je
ruzsálemi templomban a Sz.-okon többet áldoztak, 
különös imákat végeztek stb. A második templom 
idején a Sz. ünneplését kiterjesztették. A máig 
fennmaradt szokás szerint a nyilvános templomi 
ájtatosságon kívül otthon is megülik a Sz.-ot 
azzal, hogy a Sz. kezdetén kiddust (1. o.), ünnepi 
áldást mondanak a bor felett. Böjtölni Sz.-on csak 
az esetben szabad, ha az engesztelési nap Sz.-ra 
esik. 

Szombat-ellenesek, 1. Aiitiszábbatáriusok. 
Szombat-év (héb. s'mitta), az izraelitáknál 

minden hetedik esztendő, amikor Mózes törvénye 
szerint a földnek pihennie kellett, az adósságokat 
nem volt szabad behajtani, az izraelita rabszol
gák visszanyerték teljes szabadságukat. 

Szombatfa, kisk. Vas vm. németújvári j.-han, 
(i9io) 154 német lak. (Tr. A.) 

Szombatfalva, 1. Székeli/udvarhely. 
Szombathely (Steinamanger), rend. tan. város 

Vas vm.-ben, a Gyöngyös és Perint folyócskáktól 
öntözött síkságon, egyike 
a Dunántúl rohamosan 
fejlődő nagyobb városai
nak. A vaspálya felől 
egyfelől a Szentmártoni 
utca és Erzsébet királyné
utca (utóbbiban a Ferenc-
rendiek kolostora), más
felől a villamos vasúttal 
ellátott Széli Kálmán
utca (benne a magyar ki
rályi államvasutak üzlet-
vezetósége, a múzeum és 

Horvát Boldizsár szobra [Tóth Istvántól], amely 
egészen új, modern városrész központjává vált), 
vezet a város belsejébe. Az Erzsébet királyné-utca a 
tágas Horvát Boldizsár-térre szélesedik, melyről 
a Berzsenyi Dániel-utca (ebben a premontrei fő-

gimnázium) vezet a díszes Széchenyi-térre. Ez a 
város központja, itt áll a Szily János püspök által 
emelt püspöki palota (nevezetes képekkel és régi-
sógtárral), az ugyanazon püspöktől 1791—1821. 
olasz klasszicizáló-ízlésben épített kéttornyú püs
pöki templom (Maulpertsch Antal, Dorfmeister, 
Winterhalter és Eicci értékes képeivel), Szily János 
szép szobra (Tóth Istvántól), a püspöki papnevelő 
intézet, a vármegyeháza, a Hauszmanntól épített 
városháza és a csinos, de kicsiny szinház, míg a 
városháza előtti kis parkot Berzsenyi Dániel 
szobra (Kis György müve) díszíti. A Horvát 
Boldizsár-tér másik oldaláról a Kossuth Lajos
utca vezet a Kereszt-utcába, melyből a Perint 
folyón épített vashíd az előbb külön községet ké
pező Ó-Perint Fő-utcájába vezet, melynek végén 
a csinos ág. evang. templom, azontúl az árvaház 
és kifelé a villasor és a Szent-István park van, 
a Kereszt-utcából a Rumy-utea (benne a köz
ponti villamos telep) a Batthyány-tér felé vezet, 
ahol a díszes zsinagóga áll. Nevezetesebb épüle
tek még a szentmártoni nagytemplom és a domon
kosok temploma és kolostora, az ú. n. Bagolyvár 
(Sz. Ny.-i szélén), az igazságügyi palota, a kultúr
palota, a domonkosrendű nővérek díszes kolostora 
és temploma, a nagy kaszárnyák, a vármegyei 
börtön stb. Sz. róm. kat. püspöknek és káptalan
nak, a vármegye törvényhatóságának és a já
rási szolgabírói hivatalnak, kir. törvényszéknek, 
ügyészségnek s járásbíróságnak, pénzügyigaz
gatóságnak, államépitészeti hivatalnak, kir. fel
mérési felügyelőségnek, állami állatorvosnak, 
ügyvédi és közjegyzői kamarának, közjegyzőség-
nek, sajtóbiróságnak, kir. tanfelügyelősógnek, 
katonai és csendőrparancsnokságnak és ftl. A. V. 
üzletvezetőségnek székhelye; van több rendháza, 
kat. hittani intézete, papnevelő intézete, premontrei 
főgimnáziuma, áll. reáliskolája, róm. kat. felső 
leányiskolája, községi közigazgatási tanfolyama, 
m. kir. bábaképzőintézete, felső kereskedelmi isko
lája, polgári fiú- és leányiskolája, több elemi 
iskolája, ipariskolája, vármegyei árvaháza, állami 
gyermekmenhelye, értékes vasvármegyei mú
zeuma, mintaszerű őskori, római, néprajzi gyűj
teménnyel s ugyancsak a kultúrpalotában elhe
lyezett közkönyvtára, gazdag szemináriumi és 
püspöki könyvtára, gazdag levéltárai, kultúr
egyesülete, több emberbaráti ós jótékony intézete 
és számos egyesülete. Ipara és kereskedelme igen 
élénk és fejlett; itt van a magyar királyi állam
vasutak nagy gépműhelye, két gazdasági gép
gyár és vasöntő, pamutipartelep, bőrgyár, gyufa
gyár, cukorkagyár, hengermalom, több tégla
gyár és gőzmalom, vlzműtelep, gázgyár és villa
mostelep, mely a villamos vasutat és világítást 
látja el, fűrésztelep, nagy asztalos műhelyek és 
ácstelepek stb. Van hat takarékpénztára, ipartestü
lete, nagy vasúti állomása (a vasúti vonalak 
nyolc irányban haladnak), posta- és táviróhiva-
tala, telefonhálózata (városi és interurbán), élénk 
marha-, fa- és gabonakereskedelme. Lakéinak 
száma 1850-ben csak 4099 volt, 1870-ben 7561, 
1891-ben (hozzácsatolás folytán) 17,270,1910-ben 
30,947, 1920-ban 34,699. A lakosok közt van 
32,500 magyar, 1707 német és 492 egyéb; hit
felekezet szerint 28,574 róm. kat., 1786 ág. evang., 
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688 ref. és 3546 izraelita. A házak száma 2073 ; 
határa 3038 ha. 

Története. Sz., hajdan a bojok központi városa, 
a római Sábaria (1. Savaria) helyén épült, mely 
Colonia Claudia Sabaria néven Pannónia superior 
fővárosává lett; a hunnok 445 táján feldúlták, 
mind a mellett sok római emlék maradt meg. 
A IX. sz.-ban Sz. a salzburgi érsek birtokába 
jutott, de a magyarok Sz.-t is megszállták. Szent 
István Sz.-t állítólag a győri püspököknek adomá
nyozta, kik közül János 1407. szabadalomlevelet 
adott a városnak. A Sz.-i várat azonban gyak
rabban mások birták, így a XVI. sz.-ban Nádasdy 
Ferenc és a Révayak. A török időben a vasvári 

káptalan 1579. ide költözött. 1605-ben Bocskay 
hadai feldúlták a várost; 1710. pestis pusztítá 
lakóit. 1772-ben Zichy Ferenc győri püspök itt 
gimnáziumot alapított, 1777. Mária Terézia a 
Sz.-i püspökséget alapítá. A város a XVIII. sz.-ban 
még erődített hely volt. Nagy föllendülése első 
sorban vasúti gócponttá fejlesztése óta kezdődött. 
Az 1919-iki proletárdiktatúra csak rövid ideig tar
totta hatalmában; a magyar hadsereg szervezésé
nek egyik főállomása volt. A trianoni békeszerző
dés Ausztria határát közel Sz.-hez tűzte ki, s a 
vele gazdasági összeköttetésben álló községek egy 
részét elszakította; emiatt környéki forgalma élénk 
kárt szenvedett. V. ö. Kuncz Adolf, Sz.-Savaria 
monográfiája (Sz. 1880), Vasvármegye monográ
fiája (Magyarország vármegyéi ós városai 1898). 

Szombathelyi püspökség és káptalan. Mária 
Terézia 1777 febr. 17. Vas vármegyét, Zala és-
a Muraköz egy részét a veszprémi és zágrábi 
püspökségekből kihasította és e területből a szom
bathelyi püspökséget alapította. Első püspöke 
Szily János (1777—99) volt, előbb knini püspök 
és győri nagyprépost. Ő építtette a székesegy
házat, a püspöki palotát, a papnevelő intézetet. 
Az egyházmegye 6 fő- és 18 alesperesi kerületre 
osztva 186 plébániával bírt 1920-ig. A trianoni 
békeszerződés ezt az egyházmegyét is jelentéke
nyen megcsonkította. A káptalan a püspökséggel 
egyidejűleg alapult. Birtokai a régi vasvári kon
ventből és a pápóczi perjelség egy részéből kerül

tek ki. Hat valóságos és hat címzetes kanonokság
ból áll. 

Szombathely—pinkafői helyi érdekű vasút. 
Szombathelytől Pinkafőig vezet. Kendes nyomtávú, 
52-3 km. hosszú, gőzüzemű vasút. Megnyílt 1888 
dec. 17. A trianoni országhatár Torony állomás 
után metszi a vonalat, úgy hogy ma csak a 
Szombathely—toronyi 16 km. hosszú vonalrésza 
van magyar területen s a Máv. kezelése alatt. 

Szombathi János, ref. tanár, szül. Rimaszom
batban 1749., megh. Sárospatakon 1823 okt. 5. 
1774-ben a zürichi, 177í-től pedig az utrechti 
egyetem hallgatója volt, 1779. tért vissza hazá
jába és 1782. Sárospatakon lett tanár. Legneve
zetesebb munkája a nagybecsű História scholaa 
seu collegii ref. Sárospatakiensis, melyet 1860. 

Amely sió Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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Erdélyi János rendezett sajtó alá. Egy részét ma
gyar fordításban a Sárospataki Füzetek (1864— 
1866), az egészet rövid kivonatban s újabb élet
rajzok pótlásával a Sárospataki Lapok (1885—86; 
1880—91.) közölték, teljesen Gulyás József for
dította (A sárospataki főiskola története; átvizs
gálta, javította és jegyzetekkel bővítette Szinyei 
•Gerzson, Sárospatak 1919.) 

Szombathy Ignác, a legelső magyar gyors
íróújság szerkesztője és kiadója, szül. a fejér-
megyei Velenezén 1827 febr. 27., megh. 1912. 
A tanári pályán működött, 1863. saját költségén 
Budán megindította «Gyorsirászat» cím alatt az 
-első magyar gyorsirási szaklapot. 

Szombati, kisk. Bereg vm. felvidéki j.-ban, 
<i9io) 202 rutén és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szombati év, 1. Szombatév. 
Szombati út (héb. techuin sábbat), az a 2000 

rőfnyi út, melyet a zsidó vallási törvény, vonat
kozással Móz. II. I629, szombat napján a tartóz
kodási helyen túl megenged. Ez a megengedett út 
azonban 2000 rőffel meghosszabbítható akkor, ha 
már pénteken szándékában volt a zsidónak a 
Sz.-on túlhaladni, mit azzal jelzett, hogy a Sz. vé
gén két ebédre való eledelt tett le. 

Szombati zsinór (héb. éruv, a. m. egyesítés), 
drót- vagy kötélhálózat, mellyel a jámbor zsidó 
községek bekerítik azt a helységet vagy uteát, 
ahol laknak. E hálózat célja, hogy a városnak 
házait mintegy egyesítse. A hálózat folytán 
ugyanis az egész község egy háznak tekintetvén, 
meg van engedve a kisebb terhek hordozása a 
iázon kívül. 

Szombatosok (sabbatariusok), a reformáció 
óta s jobbára annak következtében keletkezett, 
rendesen apróbb és rövid életű keresztény feleke
zetek, melyek az ó-szövetségre viszzanyulva, a ke
reszténységben kisebb-nagyobb mértékben vissza
helyezni akarták az egyház által eltörölt zsidó 
vallásos törvényeket, s így nagyjában a Kr. u. 
I. sz.-beli ebioniták (1. 0.) álláspontjára helyezked
tek. Azon szembeszökő körülménynek, hogy egye
bek közt a vasárnap helyett a szombatot tartot
ták meg mint nyugalomnapot, köszönték a Sz. 
nevet, bár különben zsidózóknak (Judenzer), fél
zsidóknak (semi-judaei) és keresztény-zsidóknak 
is nevezték őket. A Sz. már a XVI. sz. első felé
ben léptek fel Csehországban, valamivel későbben 
Sziléziában és Lengyelországban, hol még ma is 
léteznek (subbotniki, molokánusok). Angolország
ban a XVII. sz.-ban keletkeztek az ú. n. keresztény
zsidók, Csehországban az elnyomott husziták 
maradványaiból az ábrahamiták, kiket 1780. 
Magyarország déli határvidékeire hurcoltak, hol 
őket egymástól elkülönítették, szigorú őrizet alá 
helyezték és nemsokára elnyomták. Ide tartozik 
az 1750. Southcote Johanna (1, 0.) által alapított 
angol Sz. vagy új-izraeliták felekezete is. Az 
erdélyi Sz. keletkezése szenterzsébeti Eőssi András 
dúsgazdag székely főnemesre vezethető vissza, ki 
mint Dávid Ferenc (1. o.) unitárius püspök hive, 
ennek tanait túlhajtotta (1588 körül); művét foly
tatta fogadott fia Pécsi Tamás, Bethlen Gábor 
alatt Erdély főkancellárja, ki előkelő családi 
•összeköttetéseit, vagyonát és befolyását, bukása 
Otán (1620) pedig egész idejét és tehetségét, bő 

tudományát és meglepő héber ismereteit a szom
batosság ügyének szentelte, mely most számos 
hivőt talált a székelyek közt és egyebek közt elég 
terjedelmes, tisztán magyar irodalmat teremtett: 
egyházi énekeket, teológiai és polemikai müve
ket s a zsidó liturgia és szertartásos könyvek for
dításait. E kor szombatosairól szól Kemény Zsig
mond Eajongók c. regénye. I. Rákóczi György a 
dósi terminuson (1638) megtörte erejét; azóta a 
folytonos kegyetlen üldözés, mely sok szombatost 
Törökországba való kivándorlásra kényszerített, 
egyre apasztotta számukat, és még csak titokban, 
de annál nagyobb rajongással gyakorolták vallá
sukat, mely lépésenként mind közelebbre jutott a 
zsidósághoz. Bözödú jf alun meghúzódott utolsó ma
radványaik, 39 család v. 170 lélekkel, 1868. a zsidó 
hitre tértek és «izraelita prozelita hitközséget* ala
kítottak, s ma már a felekezet Erdélyben kihaltnak 
tekinthető. V. ö. Kohn Sámuel, A szombatosok, 
történetük, dogmatikájuk és irodalmuk (Buda
pest 1889). Amerikában 1844. keletkeztek a Sz. a 
baptisták, kivált pedig az adventisták közt, kik 
tanaik terjesztése, elsősorban a szombat szentül 
tartása mellett erélyes propagandát fejtenek ki. 
V. ö. Andrews 3. N., Die Geschichte d. Sabbath's 
(angolból fordította Conradi E. E., Basel és 
Hamburg 1891); Stripszky, Adalék a szombato
sok történetéhez (Századok 1908). 

Szombatság (Sámbá-saq), kisk. Bihar vm. 
magyarcsékei j.-ban, (1910) 935 román ós magyar 
lak. (Tr. E.) 

Szombatzsinór, 1. Szombati zsinór. 
Szomjúság, az az érzés, mely víz felvételére 

ösztönöz. A torok és szájür nyálkahártyájában 
mint szárazság és égetés érzése jelentkezik, ki
válóan a szájpad és nyelvgyök tájára lokalizáló
dik. A Sz. nagy foka mellett a szájnyál össze-
állóbb, nyúlós lesz, a beszéd az embernek nehezen 
esik. Később a nyelés nehéz, a torok nyálkahár
tyája élénk piros lesz. Majd az érlökés is meg
szaporodik. A vízhiány miatt minden elválasztás 
csökken: a szemek száradnak, égetően pirosak 
lesznek, a vizelet kevés és sötétpiros, bélsár kevés 
és kemény. Majd az idegrendszer ingerlékeny
sége is fokozódik, általános gyengeség érzete lép 
fel. A lélegzés is szaporább lesz. Láz, öntudat
vesztés s végre kinos halál következik be. A Sz. 
oka vízhiány, kezdetben csak a megfelelő nyálka
hártyában. Azért áll be a Sz. érzete már, ha a 
torok nyálkahártyája száraz levegő belehelóse 
miatt kiszárad. Midőn már a Sz. érzése annyira 
kiterjed, hogy az egész test vízszükségletét fejezi 
ki, akkor lépnek fel a fent vázolt kínzó, fájdal
mas tünetek. Ilyenkor a Sz. már nem tűnik el a 
száj és torok nyálkahártyájának megnedvesltése 
által. Ez a Sz. csupán víznek a vérbe való jutása, 
rendesen vízivás útján tűnik el. De olthatja a 
Sz.-ot az is, ha 0'9°/o konyhasót tartalmazó vizet 
a vérerekbe befecskendezünk, valamint ha a vizet 
a belekbe vezetjük. Minthogy a Sz. kezdetben már 
a száj nyálkahártyájának kiszáradásakor fellép, 
azért a lélegzés nyitott szájjal, tartós beszéd, ének 
is Sz.-ot okozhat. Tartós izzadás, hasmenés éppen 
úgy okozhatnak Sz.-ot, mint igen sós ételek evése. 
A lázzal járó betegségek, melyek sok vízvesztéssel 
járnak, valamint nagyfokú vérvesztéa is okozói 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt kereseadíl 
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a Sz. érzetének, csak, úgy mint a nagyfokú víz
vesztés ;i hűgy útján, pl. cukorbetegségben. 

Szomma. A Vezuvról Kr. u. 79-ig nem tudták, 
hogy tűzhányó hegy, mert emberemlékezet óta 
nem működött. A íiegy alakja akkor más volt, 
mint manapság, mert a mai központi kúpja hiány
zott s a hegy tetején lapos mélyedés volt az egy
kori vulkán kráterjának peremével minden oldal
iéi körülvéve. Kr. u. 79 augusztus 24-én követ
kezett be ismét a Vezúv kitörése, amikor is a régi 
kráterpereinnek Ny.-i és D.-i oldala a levegőbe 
röpült és a képződött törmelék eltemette a kúp 
alján állott Herculanumot, Pompejit és Stabiaet. 
A vulkán e kitöréso után a régi kráter belsejében 
új kúpot épített fel, melyet a régi kráterperome 
most már kb. 3/s kör alakjában körülvesz. Ezt a 
.megmaradt régi kráterfalat az olaszok Monté 
.Sommá-nak nevezik. Hasonló régi kráter pereme
ket többé-kevésbbó épen megmaradva az újabb 
kráterok körül a fiatal vulkános területeken több 
helyen lehet találni s azokat a Vesuvio Monté 
Sommája után Sfe.-nak nevezik. 

Szonmambulizmus, 1. Aivctjárás. 
Szomód, nagyk. Komároiji vm. tatai j.-ban, 

-<1920) 1502 magyar lak. i 
Szomolánka (Smolinské), kisk. Nyitra vm. 

-ezeniczei j.-ban, (1910) 1063 szlovák lak. (Tr. 
-Cs.-Szl.) 

Szomolány (Smolenice), kisk. Pozsony vm. 
nagyszombati j.-ban, dsio) 14-69 szlovák és ma
gyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szomolnok (Smolnik, ScJimöllnitz), nagyk. 
Szepes vm. gölniezbányai j.-ban, a Sz. völgyében, 
•üoio) 2345 német, szlovák és magyar lak., nagy do
hánygyárral. Sz. azelőtt sokkal virágzóbb bánya-
Táros volt, mikor rézbányái jól jövedelmeztek és 
pénzverő intézete is volt. Ma vaskovandbányá-
szata fontos, melyet leginkább a Felsőinagyar-
országi bánya- és kohórészvénytársaság űz 370 
munkással. Ezenkívül számos kisebb antimon-, 
mangán-, réz- és vasércbánya van Sz, és Szomol-
nokhuta vidékén. 1905 aug. 30. nagy tűzvész 
pusztította. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szomolnokhuta (Smolnicka Huta, Schmöll-
nitzhüttc), nagyk. Szepes vármegye gölniezbányai 
j.-ban, (i9io) 1189 német, szlovák és magyar lak. 
Bányászatát 1. Szomolnok alatt. (Tr. C3.-Szl.) 

Szomolnokit (ásv.), vas- (ferro-) szulfát egy 
molekula kristályvízzel, izomorf a kieserittel (1. o.) 
az apró monoklin piramisos kristályok sárgák v. 
barnák. Krenner József fedezte fel a szomolnoki 
pirittömzsben 1891.; részletesebb ismertetését 
mm közölte. 

Szomolnok-kassai hegység, a Szopes-Gömöri-
v. Magyar-érchegység egyik hegycsoportja Sze
pes és Ábaúj-Torna vármegyék határában. Ny.-K. 
irányban húzódik a Gölnicz, Bódva és Ilva patak 
felső völgyei közt, főbb csúcsai: a Fecskehegy 
(1038 m.), Klop-tanya (1155 m.) és Kojsói hoía 
<1248 m.). Bányászata élénk. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szomolya, nagyk. Borsod vm. mezőkövesdi 
j.-ban, (1020) 1968 magyar lak. 

Szomor, kisk. Komárom vm. tatai j.-ban, (1920) 
•921 német és magyar lak. Itt 1046. Péter király 
három napon át hősiesen védekezett a győztes 
forradalmi párt ellen; Endre hívei azonban kísé

retét leverték, ót magát pedig elfogták és meg
vakították. 

Szomordok (Sumuráu), kisk. Kolozs vármegy o 
nádasmenti j.-ban, (1910) 289 román és cigány lak. 
(Tr. K.) 

Szoniorlovászi (Somorová, Lovásovce). kisk. 
Nyitra vm. nagytapolcsányi j.-ban, (isio) 481 szlo
vák és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szomorócz, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban, 
(1010) 200 magyar lak. (Tr. SzíISz.) 

Szomorú ciprus (n5r.), 1. Cupressus. 
Szomorúfák, 1. Gyászfák. 
Szomorújáték, a tragédia (és általán a szo

morúan végződő komoly színmű) magyar neve, 
a német Traucrspiel mintájára. L. Tragédia. 

Szomorúfűz (aűv.) v. árvafűz, 1. Fűz. 
Szomory, 1. Dezső, író és hirlapíró, szül. Buda

pesten 1869 jún. 2. Zenésznek készült, de már 17 
éves korában a hirlapírói pályára lépett. Mint a 
napilapok belmunkatársa a fővárosban, majd 
1890—1910-ig mint levelező Parisban tartózko
dott, azóta újra Budapesten él s a napilapokon 
kívül a szépirodalmi folyóiratokba ír irodalmi, 
művészeti és kritikai cikkeket. A szépirodalom 
terén főkép a novellát és újabban a drámát mű
veli, mindkettőt moderneskedő irányban s erősen 
érzéki szellemben, keresett, erőszakolt nyelven. 
Novellás kötetei: Elbukottak (1892); Mesekönyv 
(1895); Az isteni kert (1910); Ünnep és egyéb 
szerelmek (1911); Apékné (1913); Az élet dia
dala (1917); A selyemzsinór (1921). Drámái: Pén
tek este (dramolett, Nemzeti Színház 1896); A nagy
asszony (u. 0. 1910); A rajongó Bolzay-leány 
(u. 0. Í911); Györgyike drága gyermek (Víg
színház 1912); Mária Antónia (Nemzeti Színház 
(1913); Bella (Vígszínház 1913); Hermelin (1916) ; 
Matuska (1918); 77 József császár (Nemzeti Szín
ház 1918), a Vojnits-jutalmat nyerte; 77. Lajos 
király, tört. dráma (Magyar Szinház 1922); Glória 
(Vigszinház 1923); Szabóky Zsigmond Rafael 
(u. 0. 1924). 

2. Sz. Emil, író és hirlapíró, Sz. 1. testvéröccse, 
szül. Budapesten 1874 febr. 12. Középiskoláit el
végezve, az újságírói pályára lépett, előbb a 
Nemzet, majd a Magyar Nemzet, végül Az Újság 
c. napilapnál dolgozott mint belmunkatárs, az 
1914—18-iki világháborúban mint haditudósító. 
Műveli a szépirodalmat is ; önállóan megjelent 
elbeszélés- és tárcakötetei: Párisi mesék (1900); 
Komédia (1906); Ámulata Budapest; Buda
pest, tessék kiszállni (1907); A függöny előtt és 
a függöny mögött (1913); Havasi gyopár (harc
töri levelek 1915); Sárossy! muníciót (1915); 
A beveJietetlenvár (1915); Egy 13-as jászlam
huszár (1917). írt két operett-szöveget is, a Bös-
kém (1914) és a Katica (1915) címűt, melyek a 
Népoperában kerültek szinre. 

Szomotor (Somotor), kisk. Zemplén vm. bod
rogközi j.-ban, (i9io) 640 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szomov, Konstantin, orosz festő, szül. Szent-
Péterváron 1869 nov. 18. (31). Az újabb orosz 
művészetnek külföldön legismertebb alakjai közó 
tartozik. Festményeiben és grafikai műveiben a 
rokokó- és biedermeier-művészet motívumainak 
finom értékesítése érezhető. 

Szomovka, város, 1. Pispek. 
ítévai Nagy l&clkiyiw, XVII. liöt. 45 
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Szomszédjog. A szomszédos telekbirtokosok 
között a szomszédság tényéböl szükségszerűen 
bizonyos viszonyok keletkeznek, melyek úgy az 
érdekelt szomszédok, mint az összesség érdekében 
rendezést kívánnak. Az e viszonyokra vonatkozó 
jogszabályoknak összességét Sz.-nak nevezik. 
Széleskörű szerep jut a Sz. terén a helyi szokás
nak és a szabályrendeleteknek. így gyakran a 
helyi szokás határozza meg, hogy a kerítést a 
szomszédos felek közül mennyiben köteles az 
egyik, mennyiben a másik szomszéd létesíteni és 
fenntartani. A szomszédoknak egymás telkére 
való behatása lehet közvetlen vagy közvetett. 
Közvetlen behatást — ezt megengedő jogszabály 
vagy helyi szokás hiányában — a szomszéd álta
lában nem köteles tűrni, közvetett behatást vi
szont rendszerint nem ellenezhet. A Sz. körébe 
vágó fóbb szabályok: 1. A szükségbeli útra vo
natkozó szabályok. Ezek szerint, ha valamelyik 
telek aek nincs meg a szükséges összeköttetése a 
közúttal, a tulajdonos a szomszédoktól megfelelő 
megtérítés ellenében átengedését követelheti; 2. 
építkezéseknél a vonatkozó építési szabályrende
letek szerint a szomszéd telekre is lehet állvá
nyokat helyezni, anyagszereket lerakni vagy a 
szomszéd telken átvinni; 3. a szomszédnak nem 
szabad telkét mélyebbre ásni úgy, hogy ezáltal a 
szomszédos telek a szükséges földtámaszt elveszti, 
ha esak a megfelelő megtámasztásról megfele
lően nem gondoskodik; 4. a szomszédos telekről 
átnyúló faágat és gyökeret a szomszéd köteles 
megtűrni, ha ezek neki kárt nem okoznak; 5. ide 
tartoznak azok a szabályok, amelyek a szomszé
dok közötti jogviszonyt szabályozzák arra az 
esetre, ha az egyik a határon túl megy az építke
zésnél, valamint 6. a határjelekre vonatkozó sza
bályok. Közvetett kellemetlen behatások ellen 
védik a tulajdont az ipartörvény (1884. XIII. t.-c.) 
szabályai, amelyek bűzös vagy zajos ipartelepek 
létesítését telepengedélytől teszik függővé, amely
nek megadása előtt az érdekelteket meg kell hall
gatni. A kölcsönös közvetett behatásoknak hatáit 
szab az a szabály is, hogy jogellenes a tulajdon
jognak oly gyakorlása, amelynek egyedüli célja 
a szomszédok bosszantása v.károsítása (chicane, 
aemulatio). A vizek használatára, levezetésére, 
vízi szolgalmakra vonatkozó szabályokat 1. Víz-
jog alatt. 

Szomszédos forgalom (vasúti), 1. Vasüti üzem-
Szomszédvár (Susedgrad), Zágráb és Zamo-

bor közt a Száva partján; hajdan fészke volt a 
Sz.-i Tót és Henning családoknak. 1573-ban a ke
gyetlen Tahi Ferenc tulajdona volt. V. ö.: Pesty, 
Várispánságok (349—51). (Tr. SzHSz.) 

Szonáta (ol. Sonata, néin. Sonate, suonare = 
hangzani igéből). A XVI. sz. végén, midőn az ön
álló hangszeres zene alakul ki, Sz.-nak neveznek 
minden hangszerre irt zenedarabot, szemben a 
Cantate-val, a vokálkompozicióval. A Sz. szó rö
vidítése a Ganzone da sonar-nak. Croce (1580) és 
Gabrieli Andrea (1586) ötszólamú Szógyűjtemé
nyeit tekinthetjük az első Sz.-knak. Olyan tételek
nél, melyekben az akkordos szerkezet lépett 
homloktérbe, inkább a szimfónia elnevezést talál
juk 1600 körül; sőt 1650 körül táncszvítek első 
tételénél is szerepel a Sz. cím. Rosenmüller (1667) 

honosítja meg Olaszországban a táncszviteket, 
melyeknek első tétele olaszstilű Sz. A XVII. sz.. 
második felében kezd elmosódni az olasz fugá
zott Sz. (Sonata da chiesa) és a tánctételekből 
egybeállított szvit (Sonata da camera) közötti kü
lönbség azzal, hogy egyiknek jellegzetes alkat
elemei átszivárognak a másikéba. A Sz. nevet leg
először Kuhnau alkalmazza önálló zongoradara
boknál. Bach János S. írja a legelső Sz.-kat hege
dűre és teljesen kidolgozott szerkesztéssel zongo
rára. A XVIII. sz. elején alakul ki a Sz.-forma. 
az addig használt kétszakaszos dalforma kiszéle
sítéséből. Ebben Pergolese, Handel, Bach, Loca-
telli, Eichter P. Xav., Stanitz, Boccherini, Haydn,. 
Clementi és Mozart munkásságára kell utalnunk. 
Sz.-ik expozíciójában lép fel a kontrasztszerü mel
léktéma, mely utóbb még a zárótómával bővül.. 
Feldolgozási tételeikben új elem a téma felbontása 
(elemzése) apró frázisokra és motívumokra, szem
ben az előző századokban alkalmazott eljárással,, 
melynél a témákat, anélkül hogy elemeikre felbon
tották volna, egyszerűen transzponálták. A Sz.-t 
Beethoven fejlesztette a tökéletesség legmagasabb-
fokára. Utána Schubert, Schumann, Liszt, Brahms-
stb. írják a legszebb Sz.-kat. Az így kialakult. 
Sz.-formát a vonós- és fúvóhangszerek valamennyi 
összetételére átvitték; így keletkeznek a zongora-
hegedű, zongora-gordonka Sz.-ák, a vonós-négye
sek, zongora-triók, kvartettek, kvintettek (zongo
rára és 3, 4 vonós- v. fúvóhangszerre), továbbá 
vonós-ötösök, vonós-hatosok, nyolcasok, végül 
vonós- és fúvóhangszerekre írt Sz.-formák. A 
Szimfónia (1. o.) is nagy zenekarra írt Sz. V. ö. : 
Faisst, Beitráge zur Geschichte der Sonate (1846j;. 
Wasiliewski, Die Anfánge der Instruinentalmu-
sik; Bagge, Die geschichtliche Entwickelung der 
Sonate (1880); Klauwell, Geschichte der Sonate 
(1899); Gascue, História de la sonata (1911). A 
Sz. szerkezetének elméletét Richter, Marx, liie-
mann, Lobé, Bussler, Wolff és Siklós forma
tanai tárgyalják. L. Szimfónia. 

Szonatina, kisebb szonáta, mely technikailag is 
kevesebb igényekkel lép fel. Három tétele közül 
az elsőt kis szonátaformában, a másodikat dal-
formában, az utolsót kis rondóformában írják. 
A Sz. címet Buxtehude használja először a XV ül
sz, elején. 

Szond (Sonta), nagyk. Báes-Bodrog vm. apa
tini j.-ban, (i9io) 5558 eokác, német és magyar 
lak. (Tr. SzHSz.) 

Szonda v. kutató (1. o.), fémből, halcsontból,, 
kaucsukból stb. készült tömör pálcika v. cső, vály n-
alakú sebészi műszer, mely a test csőalakú szervei,, 
üregei, továbbá sebek, sipolyok vizsgálatára szol
gál. Voltaképen Sz. a katéter (1. o.) is (a franciák 
ezt is értik alatta). A Sz. a vizsgálaton kívül 
bizonyos testüregek (húgyhólyag, gyomor stb.) 
kiürítésére, másrészt orvosságok bevivésére szol
gál ; szűkületak tágítása is szondázással történik,, 
sőt elektromos árammal összekötve villamozásra-
is használják (elektromos szonda). 

Szondálás (a francia sonde a. m. mérő ón szó
tól), a víztechnikában a vízmélységek meghatá
rozása. E célra szolgál: 1. a 4—8 m. deciméte
renként beosztott hosszú farúd, kisebb mélységek 
megmérésére; 2. a függő súly (vékony drótra er í-
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eített 50—100 kg. súlyú lencsealakú vasdarab, 
melyet emelőgéppel vízbe bocsájtanak). Ha a 
mélység igen nagy és a súlynak a fenékre érke
zése nem volna konstatálható, akkor a vaslencsét 
villamos tapintóval látják el, mely a fenékre ér
kezve áramot zár és barangjelt ad; 3. a légnyo
másos mélységmérő; ennek fő alkotó része az 
igen súlyos harang, melyből tetején cső ágazik 
ki. E eső a másik végén manométerrel kapcsola
tos ; a harang vízbebocsátásával a víz a mélység
nek megfelelöleg nyomást gyakorol a harang 
belsejében levő levegőre s e nyomást manométer 
mutatja. — Sz. az orvostanban, 1. Kutató. 

Szondy György, Drégely hős védője, köznemes 
családból származott. 1545 óta az esztergomi ér
sekség drégelyi várának kapitánya. 1552-ben Ali 
budai basa 10,000 emberrel vette körül a kicsiny 
várat. 4 ágyúval, 6 tarackkal lődöztette a gyenge 
falakat. A várfalak töretése után Ali a nagyoroszi 
papot, Mártont, Sz. jóbarátját azzal az üzenettel 
küldötte a várba, hogy adja fel a különben is 
rommá lőtt fészket; hitére fogadja, hogy az összes 
várbeliek szabadon elvonulhatnak. Sz. azonban a 
becsületére bízott várat semmi szin alatt sem en
gedi : «Ott meg akar halni, azt ő már elvégezte!» 
Két énekes apródját és két török rabját skarlátba 
öltöztetve Alihoz küldi azzal az üzenettel, hogy ő 
ugyan a várat véglehelletéig oltalmazza, de ha 
elesik, tetemeit vitézi módon temettesse el, ked
ves apródjainak pedig viselje gondját. Erre 1552 
júl. 9. minden jószágát a vár udvarára hordatja 
s megégeti, paripáit általveri, hogy azokon török 
a magyar ellen ne harcolhasson, azután a résekre 
megy, hol vitézül harcolva, sebet kap a térdén, 
ekkor féltérdre rogyva viaskodik mindaddig, míg 
le nem lövik. A törökök szokásuk szerint fejét 
vették ugyan, de testét Ali a várral átellenben 
levő hegyre temettette; sírhelyére fejtói, vitéz
sége elismeréséül, zászlós kopját tűzetett ki. Sz. 
emléke máig élénken él a nemzetben. Már kor
társa Tinódy Sebestyén, a vándor lantos, törté
nelmi hűséggel énekelte meg hősi halálát. Köl
csey, Czuczor, Arany, Erdélyi és mások dalban 
örökítek meg. Hont vármegye 1885. rótta le ke
gyelete adóját, midőn a hercegprímás költségén 
emelt drégelyi Sz.-kápolna fölszentelését hazafias 
ünnepéllyel ülte meg. Ez alkalommal tette közzé 
Siposs Antal Sz. gyászdala c. zeneszerzeményét ; 
a primás emlékérmet veretett; Kiss György szob
rász készítette Sz. szobrát; Pongrácz Lajos hont
megyei alispán Sz.-albumot szerkesztett, mely 
rövid időn két kiadást ért (Esztergom 1885 és 
Ipolyság 1886). 

Szonett (ol., hangzatka), kisebb lírai költemény
alak, melyben meg van határozva, hogy az egész 
vers 14 sorból álljon; az egész vers 4 strófa, a két 
első négysorú (quatraine), a két utolsó háromsorú. 
így a vers két félre válik, melyek nem egyenlő 
alkatúak. Az első két szak rímje ölelkező s mind 
a két szakban ugyanaz (abba abba), a két másik 
strófa rímje lehet páros, kereszt- és páros stb. 
(cc dd ee, vagy cd cd ee, vagy cde cde stb.). A so
rok az olaszban 11 és 10 szótaguak a rímek sze
rint váltakozva, a németben és nálunk ötös és 
hatodfeles jambusok (van trochaeusi Sz. is). A Sz. 
tartalmilag is körülbelül 4 tételből áll, melyek 

közül a két utolsó bizonyos ellentétben áll a két 
elsőhöz. Az egész forma nagyon alkalmas arra, 
hogy a dal belső kompozícióját kerekké tegye. A 
Sz. ehhez képest hálás, de nehéz forma. A rímek
ben gazdag olasz és francia nyelvben igen gya
kori. A provencei költészetben keletkezett ós a 
XIII. sz. közepén került Olaszországba, ahol Pra 
Guissone d'Arezzo adta meg szabályszerű formá
ját ; a legnagyobb olasz Sz.-költők Petrarca és 
Dante. Divatos lett azután Francia- és Angol
országban (Shakespeare) és másfelé az európai iro
dalmakban és a körülményekhez képest módosu
lásokat is szenvedett. A franciáknál az újabb líra 
is felkarolta. A németeknél Opitz kezdte meg, de 
csak Bürger formálta ki; Goethe is írt jeles 
Sz.-eket, valamint a romantikus iskola hívei. A 
mi költőink közt először Faludinál van Sz.-féle 
költemény (a Pipadal), melyet ő olasz mintára irt. 
A második Sz. Csokonainál tűnik fel, Bürger után. 
Kazinczy irta az első Sz.-et oly formában, aminő
ben aztán megállapodott nálunk, t. i. az ötös és 
hatodfeles jambusban. Szemere Pál volt az első 
érzelmesebb Sz.-költő. A múlt század elején nagy 
divatban volt. Kazinczy a magyar nyelv és költé
szet diadalának tekintette, mikor sok évi kísérlete
zés után első Sz.-je létrejött, akkor Berzsenyi is 
ódával üdvözölte. Kölcsey is sürgette a Sz.-irást, 
Kisfaludy Károly is írt Sz.-eket. Azonban később 
elfordult tőle az ízlés, s többek közt Berzsenyi he
vesen kikelt ellene. Egy-egy Sz.-et később is írtak 
(Tompa, Arany stb.). Az újabb magyar lírában 
megint feltámadt a Sz., a konzervatívabb költői 
irány híveinél épúgy, mint a «nyugatosok»-nál, 
ez utóbbiak közt legtöbb művészettel Babits Mi
hály írja. ElégérdekesekPetriMórrimtelenSz.-jei. 
— Sz.-koszorú, 15 Sz.-ből álló sorozat, melyek 
közül az első 14 Sz. első és végső sorából alakít
ják a 15-iket. V. ö. Tomlinson, The sonnet, its 
origin structure, etc. (London 1874); Liter. Echó, 
1901—1902; Vass Bertalan, A Sz. és jelesebb 
művelői (Székesfehérvári kat. főgymn. 1888—89. 
ért.). A legtöbb újabb elméleti munka az egyes 
népek Sz.-irodalmával foglalkozik, pl. Froberg, 
Beitrage zur Geschichte und Charakteristik des 
deutschen Sonetts im XIX. Jahrhundert (St. Pe-
tersburg 1904); Foresti, Nuove osservazioni in-
torno aU'origine del sonetto nei secoli XIII e XIV 
(Bergamo 1895); Schuchardt, Romanisches und 
Keltisches. 

Szongáriai cselőpók (Trochosa singoriensis 
Laxm., állat), a kéttüdős Igazi pókok (Araneida, 
Dipneumones) rendjébe, a Farkaspókok (Lyco-
sidae) családjába tartozó pókfaj. Hazánk legnar-
gyobb pókja; nagysága 25—30mm. Eredeti hazája 
Dél-Oroszország pusztasága. Hazánkban először 
az Aldunánál találták 1888., azóta a magyar Alföld 
szikes rónáin nagyon sok helyen megtalálták s 
hazánkban újabban ismeretessé vált lelőhelyeit 
úgy értelmezik, hogy hazánkba újabban vándorolt 
be s azóta folyton terjedőben van. Ezzel szemben 
annak a nézetnek is van szószólója, hogy a Sz. ha
zánkban őshonos lakos s csak újabban vált isme
retessé. A sáskák, rovarok pusztításával hasznos. 
Mérge nincsen, marása azonban fájdalmas. Főleg 
pusztákon, legelőkön 16—30 cm. mély és 25 cm. 
átmérőjű, függőlegesen lehatoló aknákban ÓL 
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Szonghai (Szurkai). Középszudáni néger nép, 
a hauszák rokona a Niger középfolyása mentén, a 
XV. sz.-ban egész Szudán ura, de alig egy száza
dos dicsőség után Mulay Harnid, Marokkó szul
tánja megdöntötte a Sz. birodalmat. A nép java
része elpusztult ugyan, de nyelve fennmaradt. 

Szong-hoi (Szong-ha, Szang-hoi a. in. «Vörös-
íolyó»),Tongking hátsóindiai francia gyarmat íő-
folyója. Ered Jiin-nan kínai tartományban több 
forrásfolyónak Ha-noi körüli egyesüléséből, nagy 
deltával ömlik a Tongkingi-öbölbe. Egész Jiin-
nan határáig hajózható, deltáját folyton építi, úgy 
hogy Ha-noi, amely a VIII. sz.-ban még tenger
parti város volt, ma attól 175 kin.-nyire van. Tor
kolatában van Haifong kikötő. 

Szongoít Kristóf, szül. Maros-Bogáton 1843 
márc. 21., megh. Szamosújvárott 1907 jan. 24. 
Szamosújváron gimnáziumi tanár volt. A hazai 
örmény viszonyok ismertetésével foglalkozott. 
Petőfinek több versét lefordította örményre, 1887— 
1907. szerkesztette az Armónia c. magyar-örmény 
képes havi szemlét. Önállóan megjelent művei: 
A hazai örmények vezeték- és keresztnevei (Sza-
inosújvár 1884); Chorenei Nagy-Örményország 
története (u. o. 1892); Arménia (magyar-örmény 
képes naptár (u. o. 1893); A magyarhoni örmény 
családok genealógiája (u. o. 1898); Szamos
újvár sz. kir. város monográfiája (I—IV. köt., 
TI. o. 1901). 

Szoninke, néger törzs, 1. Mandingo. 
Szónok, aki bizonyos nyilvánosság előtt be

szédet mond akár maga nevében többekhez, akár 
többek nevében többekhez v. egyhez. L. Rétorok. 

Szónoklat, általán minden jelentősebb beszéd, 
mely formailag is művészi színvonalon áll. A 
Sz.-nak Aristoteles szerint 3 faja van, t. i. a ta
nácskozó Sz., a törvénykezési, a disz-Sz. Szokásos 
a Sz.-nak felosztása tárgyak (illotőleg alkalmak) 
szerint i s : törvényszéki, parlamenti, egyházi, 
akadémiai, nép-Sz. stb., azonban az Aristoteles-
féle osztályozás állandó, az esetleges tárgyaktól 
független kategóriákat állapít meg s azért helye
sebb. A tanácskozó Sz. arról beszél, ami hasznos 
és jó, a törvénykezési ami igazságos, a dísz-Sz. 
(hova az alkalmi, akadémiai, sőt az egyházi Sz.-ok 
nagy része is tartozik) azt fejtegeti, ami szép és 
dicső. (Ékesszólás.) Az első kettő gyakorlatibb 
irányú, egyik dönt a jövőre nézve, a másik ítél a 
múltra nézve. 

Szónoklattan, 1. Retorika. 
• Szonomóter, 1. Monokord. 

Szonorai gummi (növ.), 1. Prosopis. 
Szonora-népek.Tulajdonképen egységes nyelv

család, mely a Kaliforniai-öböl belső zugától Za-
cateeas és Jaliseo államokig Mexikó Ny.-i részét 
foglalja el számos, soknevü népeivel. Szorgalmas 
földmívelök, akik mesterséges öntözés, vizvezo-
tós, hegyoldalak terraszolása által fölülmúlják a 
szomszédok gazdasági kultúráját. A XVII. sz. vé
gével katolizáltak, de ma ismét ősi hitüket vall
ják, mely sok tekintetben rokon az óinexikói ha
gyományokkal. 

Szonta, község, 1. Szond. 
Szonta—apatini lecsapoló társulat. Alakult 

18t)7. oly célból, hogy a Szonta és Apatin közsé
gek határában elterülő 1-4,317 kataszt. holdnyi1 

vizes területet lecsapolja. A vizek levezetésére 
szolgál a 48-4 km. hosszú csatornahálózat és a 
gombosi vasút közelében a Duna mellett elhe
lyezett szivattyútelep. 

Szontagh (iglói és zabari) család. Ama Német
országból származó nemes családok egyike, me
lyek a kereskedelem, bányászat és művészetek 
emelésőre lüvattak be. A család már előbbi lak
helyein is, Weimarban stb. szász lovagi rangban 
állott, mint ezt a magyar királyok által kiállított 
okleveleik (Rudolf királyé 1582. s II. Mátyásé 
1610.) kétségen kívül teszik. A család a magyar
országi levéltárak latin okleveleiben Zontag, 
Zontog nevek alatt fordul elő, s vele már a XIV. 
sz.-ban találkozunk a Szepessógon s bányaváro
sokban. Első ismert őse Kristóf, aki rokonával, 
Imrével, 1610. magyar címeres nemesi oklevelet 
nyert, amely elveszvén, 1632. és 1662. a család 
újabb címeres leveleket nyert. A család két ágra 
oszlott, amelyek címerük után a napos elmerű és 
a sasos címerű ág neve alatt ismeretesek. A család 
idővel e két ágon belül több alágra oszlott, ezek 
közül az iglói-'á,v\Tai nyert 1786. nemessógmeg-
erősítést, 1807. pedig a zabari olönevet nyerte. 
V. ö. Magyar Nemzetségi Zsebkönyv II. sorozat. 
Nemes családok I. kötet (Eudapest 1905). Neve
zetesebb tagjai a családnak: 

1. Sz. Ábrahám, homoeopata orvos, szül. Dob-
sinán 1830 jan. 16., megh. Budapesten 1902 márc. 
21-én. Mint jogász, 1848. honvéd lett, több csatá
ban, végül Komárom védelmében vett részt, Ko
márom kapitulációja után orvosi tanulmányokat 
végzett Bécsben. 1861-ben Budapesten telepedett 
meg és a homoeopatia elveinek terjesztésére ala
pította 1866. a Hasonszenvi Lapokat, ennek foly
tatása lett később a Homoeopatia szaklap. Egyik 
létrehozója volt a tornaegyesületnek. Sok érteke
zést írt szaklapokba. Önállóan megjelent művei: 
A tornaegyesület keletkezésének története (1888); 
A Tátravidéki nyaralóhelyek (1894). 

2. Sz. Albert (iglói) közgazdasági író, szül. 
1818., megh. 1892 jún. 30. Nagyobb munkái: 
Magyarország földbirtokosai (1893); A korlá
tolt forgalmi birtokok kimutatása és Magyar
ország területének művelési ágak szerinti meg
oszlása (kiadta a magyar kir. földmiv. miniszter 
1893). 

3. Sz. Dániel, zászkali birtokos, szül. Zászka-
lon 1809 jan. 3., megh. Nagyszombatban 1S67 
ápr. 4. Árva vármegyében bírói tisztséget viselt, 
1861. kir. ítélőtáblai bíró lett. Alsókubinban a 
Csaplovics-közkönyvtár mellett tudományos tár
sulatot szervezett s annak elnöke volt. Több lapba 
írt cikkeket. Önállóan megjelent müvei: Felsö-
kubini Meskó-család nemzedékrende (1861); 
Iglói és zabari Sz. nemzetség származási törté
nete (1SÍ54). 

•4. Sz. Félix (iglói), orvos, szakíró, szül. Lőcsén, 
1859 dec. 18. Orvosi tanulmányait Budapesten 
végezte. 1889-ban egyetemi magántanári képe
sítést nyert, 1893. főorvos, az új Szt. János kór
ház gyermekosztályának vezető orvosa lőtt, 1910. 
rendk. egy. tanári címet kapott. I'd2 l-ben a deb-
reczeni Tisza István-egyetemro rendes tanárnak 
nevezték ki. Számos értekezése jelent meg magyar 
és német szakfolyóiratokban; dolgozótársa a 
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Magyar Orvosi Archívumnak, a Belgyógyászat 
kézikönyve és a Magyar orvosi vademecurn mun
ka knak. 

5. Sz. Gusztáv, író, szül. Csetneken (Gömör) 
1793 ápr. 9., megh. Pesten 1858 jún. 7. Középis
koláit Miskolczon és Pesten végezte, jogot Kés
márkon hallgatott, de befejezése előtt, az 1812-iki 
francia háború kitörésekor katonának állt, végig-
küzdte a hadjáratot s mint kapitány 1837-ig szol
gált, ekkor nyugalomba ment s előbb vidéken, 
majd a fővárosban egészen a tudományoknak élt. 
írt vígjátékokat s tudományos értekezéseket a 
korabeli folyóiratokba, foglalkozott tudományosan 
gazdasági kérdésekkel,főként a dinnye- és dohány
termesztéssel; munkásságának igazi jelentősége 
azonban egyrészt bírálataiban, másrészt filozófiai 
vizsgálódásaiban van. A 30-as, 40-es évek szép
irodalmi jelenségeiről írt kritikái — pl. a leg
ismertebb Jósika Abafi c. regényéről—kora egyik 
legképzettebb, finom ízlésű műbírájának mutatják, 
filozófiai munkássága pedig — Propylaeamok a 
magyar philosophiához (1839); Propylaeumok a 
túrsasági philosophiához (1843); A magyar 
egyezményes philosophia (1855) —• eredetiségé
vel és mélységével ugyan nem válik ki, de mint 
koncepció érdekes: a különböző filozófiai irányok 
és fölfogások összeolvasztása által sajátos magyar 
filozófiát akart teremteni. Kísérlete, mely termé
szetesen egészen téves alapra épült, a magyar 
filozófia történetében nincs érdem hiján. Elismerte 
a Kisfaludy-Társaság és az Akadémia is; az 
előbbinek alapítása, az utóbbinak 1839 óta volt 
tagja. 

6. Sz- Miklós, orvos, szül. Alsókubinban (Árva) 
1843 aug. 11., megh. Ujtátrafüreden 1889 dec. 2. 
Tanulmányait Bécsben végezte 1868-ban. Már ta
nuló korában az Österreichische Botanische Zeit-
schriftbe florisztikai cikkeket irt. 1863-ban Árva 
vármegye és 1864. Sopron vármegye flóráját adí a 
ki a bécsi állat-növénytani társulat évkönyvei
ben. 1873-ban Tátrafüreden a vízgyógyintézet ve
zetését vette át s 1876. Újtátrafüredet alapította 
meg. 1883—85-ig Tátrqvidék címen hetilapot 
szerkesztett ós adott ki. Önálló müvei: Tátraka-
lanz (1S84, németül is); Magas-Tátra és hegy
vidéke (1894); Tüdőbetegek gyógyítása az ál-
havasok védett tájain: Tüdővészesek hyd.ro-
therapeutikus kezeléséről; A hideg víz alkal
mazásának haszna és kára; Tüdövérzések gyó
gyítása. 

7. Sz. Pál (nógrádi), politikus, szül. Szécseny-
ben 1S20 szept. i l . , megh. Horpácson 1904 jún. 
15. A reform-korszak alatt vármegyéjében szere
pelt mint a liberális ellenzék egyik vezére, 1848. 
fogalmazó lett a bécsi magyar minisztériumban 
s mert azzal vádolták, hogy elősegítette Bem tá
bornok menekülését Bécsből, két évi börtönre 
ítélték. Miután kegyelmet nyert, az önkényura
lom alatt a birtokán gazdálkodott. 1865-ban mint 
Tisza Kálmán hívét képviselővé választották, majd 
a képviselőház alelnöke, titkos tanácsos s a fő
rendiház tagja lett. 

8. Sz. Pál (gömöri), politikus, szül. Dobsinán 
1821 ápr. 16., megh. Budapesten 1911 febr. 10. 
Politikai pályáját Gömör vármegyében kezdte, 
1848. mint nemzetörszázados, 1849. mint a eset-

neki rézgyár kezelője s az államjegypapiros 
nyomtatója vette ki részét a szabadságharcból s 
nagy érdemet szerzett az evangélikus tótoknak a 
magyar állam hűségében való megtartásában. A 
kiegyezés évében, mint a Deák-párt hívét, képvi
selővé választották, minthogy azonban a fúziót 
nem helyeselte, utóbb a mérsékelt ellenzékhez 
csatlakozott. 

9. Sz. Tamás (iglói), geológus, szül. Ózdon 
(Borsod vm.) 1851 ápr. 13. Tanulmányait Bécsten 
és Budapesten végezte, közben 1871—1878. mező
gazdasággal foglalkozott. 1881—1886. a budapesti 
egjretemen az ásvány-földtani tanszék mellett ta
nársegéd volt, 1889 óta a m. k. földtani intézetben 
geológusi minőségben működik, 1897—1908 kö
zött az olyannyira fontos agrogeológiai osztály 
főnöke volt, 1909. az intézet aligazgatója, később 
igazgató lett, 1916. a Földtani Társulat elnökévé 
választották meg, később tiszteletbeli tag lett és 
udv. tanácsosi méltóságot kapott. Geológusi minő
ségében igen sokoldalú működést fejtett ki, 1902. a 
földmivelésügyi miniszter megbízásából a Fertőtó 
geológiai és hidrológiai viszonyait tanulmányozó 
bizottság elnöke volt. 1908-ban a m. k. pénzügy
miniszter megbízásából a budai várhegyi alagút 
víztelenítésére kiküldött bizottság elnökségét vi
selte, 1916. a szerbiai geológiai expedíciót vezette 
s 1917. ismét a Balkánon dolgozott. Mint geológus 
főkép a Bihar-hegység geológiai fölvételével fog
lalkozott és több száz szakvéleményt készített 
Magyarország gyógyvizeinek forrásai, védőterü
letei és egyéb hidrogeológiai viszonyairól. Iro
dalmi munkái főkép a Földtani Közlöny, a m. 
kir. Földtani Intézet Évi Jelentése és a Bal-
neológiai Közlöny folyóiratokban jelentek meg, 
régebben napilapoknak is munkatársa volt. 

Szontal (Szánthat) dravidavérű nép, Asszam, 
Bengala és Brit-India területén megosr:olva, ösz-
szesen mintegy 2 milliónyi tömeg. Nyelvük a 
mundakol, közönségesen kolar nyelv külön ága, 
fajilag karmali és malai csoportra oszlanak. Bé
kés földmíves nép, mely a bengál szomszédság 
hatása alatt nyelvét és faji tulajdonságait elveszti. 

Szónyomozás, 1. Szófejtés. 
Szopkócz (Sopkovce), kisk. Zemplén vm. ho-

monnai j.-ban, (1910) 140 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szopok, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban, 

(1920) 247 német lak. 
Szopor, kábult álom, 1. Sopor. 
Szopornyica, a fiatal kutyák és macskák na

gyon gyakori heveny- ós ragadós betegsége (má
sik neve: kutyabetegség),.mely sok esetben elhul
lásra vezet. Kizárólag ragályozás útján támad és 
terjed állatról állatra. A betegség legtöbbször láz 
kíséretében, az orr és a szemek kötőhártyájának 
hurutjával kezdődik, mihez később a gége és a 
hörgők hurutja, majd a súlyosabb esetekben hu-
rutos tüdőgyuladás csatlakozik; gyomor- és bél-
hurut szintén gyakori jelenség (hurutos Sz.). A 
betegség elleni védekezés céljából a fiatal állato
kat óvni kell a más kutyákkal való érintkezéstől. 
V. ö. Hutyra, Állatorvosi belgyógyászat (1922). 

Szopós állat az újdonszült állat addig, míg 
az anyatejjel él. Házi állataink 3 hétig csakis tej
jel képesek élni, de azután mást is kezdenek enni, 
s ezáltal mintegy előkészülnek az elválasztásra. 

Amely szó Sie alatt nincs meg, S alatt keresendő i 



Szoprán — 710 — Szórend 

A szoptatás tartama különben az állatfajok sze
rint különböző. 

Szoprán (ol. Soprano, lat. Suprmnus, Cantus, 
franc. Dessus, ang. Treble), az énekhangok leg-
magasabbik faja, melynek erőssége a fejhan-
gokban nyilatkozik meg. A Sz. lehet női, fiú, v. 
kasztrált hang. Utóbbiak többnyire pápai énekka
rokban, néha operákban is szerepeltek a XV-XVII. 
sz.-ban. A Sz. terjedelme : 

de ez a regiszter fölfelé még bővülhet pár hang
gal. Magas szopranisták a c3-t könnyen éneklik; 
Mozart f»-t is ír a «Varázsfuvola» Ej királynőjé
nek áriájában. 

Szopránkulcs, c-kulcs, melynél az egyvonalú 
c hang a legalsó vonalra kerül 1. Kulcs. 

Szoptatás lat. (lactatio). Emlős állatok és az 
ember is újszülötteiket egy ideig emlőjükön táp
lálják, a táplálásnak ez a módja a szoptatás. Min
den nő, aki szült és minden nőstény állat szülés 
után képes e míveletre, ettől a normális, fizioló
giás állapottól való eltérés kivételes. A kivételek 
az embernél gyakoriabbak, mivel betegségek, lelki 
állapot és életmód az anya tejelválasztását befo
lyásolják. 

A leendő anya emlőjét, illetve emlőbimbóját a 
szoptatáshoz előkészíteni célszerű; durvány os bim
bót huzogálni és masszálni célszerű, a bimbó bő
rét pedig kissé edzeni kell, amihez alkoholos mo
sások ajánlatosak. A szülést követő kellő pihen
tetés, 12—24 óra múlva történjók az első szopta
tási kísérlet; a tejelválasztás megindulásáig, ami 
2—4 napot vehet igénybe, a szoptatási kísérletek 
gyakran, akár két óránként történhetnek. De mi
helyt a tejelválasztás elég bőséges, és az újszti-
lött is kellőképpen szopni tud, akkor a tejszük
ségletet és a szoptatás időbeosztását az újszülött 
súlya és fejlettsége szerint orvos állapítsa meg. 
Egy hetes gyermek, normális fejlettség (3 kiló 
testsúly) mellett 2-4 óra alatt 360—450 gr. tejet 
igényel, ezt hatszorra (60—70 gr.-os szopásokkal) 
kapja és ekkor 3 óránkónt szopik, vagy 5-szörre 
(80—90 gr.) 4 óránkénti szopásokkal. Éjszaka 
föltétlenül 6—8 órás szopási pauzát kell betartani. 
A gyermek tejszükséglete súlyával növekedik, 
hozzávetőleg minden egy kiló testsúlyra napi 
120—150 gr. tejmennyiséget lehet számítani. A 
szükséglet az eiső hónapokban nagyobb, vagyis 
közelebb van a 150 gr.-hoz, a későbbi hónapokban 
kisebb, közeledik a 120 gr.-hoz. Az anya a szop
tatás ideje alatt lehetőleg táplálkozzék úgy, mint 
azelőtt, de fogyasszon több folyadékot. Nem túl
ságosan megerőltető testi munkát végezzen. Men
struáció szoptató nőnél is elég gyakori, miatta a 
szoptatást nyugodtan lehet folytatni. A menstruá
ció idején a csecsemő nyugtalan szokott lenni, a 
tejelválasztás átmenetileg kevésbbé bőséges. A 
csökkenő tejelválasztást sokszor fokozni sikerül 
jó táplálkozással, sok tej fogyasztásával, néha 
egy-egy pohár sörtől is jó hatást lehet látni. 
Gyógyszeres beavatkozást is meg lehet kísérelni, 
erre szolgál a laktagol. A szoptatás normális tar

tamát a csecsemő fogzásának megindulása hatá
rozza meg, ez rendszerint 7—8 hónapot jelent, 
hogy a teljes elválasztás akkor megtörténhessék, 
hozzá a táplálást mesterséges táplálékkal, vagyis 
a fokozatos elválasztást normális fejlettségű gyer
meknél 5—6 hónapos korban célszerű meg
kezdeni. 

Szoptatási segély, 1. Anyavédelem. 
Szoptatós dajka, 1. Dajka. 
Szopurka (Soporka), a Tisza mintegy 40 km. 

hosszú jobb mellékvize Máramaros vmegyóben; 
ered a Krajna és Szerednye patakok Gyertyánli
get melletti összefolyásából, D.-nek tartva Nagy-
booskónál torkollik. 

Szóragozás, 1. Ragozás. 
Szórás, szóráskúp, 1. Lövés. 
Szórási mező. A lövőfegyverek még gépbe szo

rítva sem lövik a lövedékeket egy és ugyanazon 
pontra (a célpontra), hanem a találati pont a lőpor
töltetben, lövedéksúlyban, levegőellenállásban és 
a szélirányban mutatkozó még oly parányi különb
ségeknek megfelelően hol mélyebben, hol maga
sabban, egyszer jobbra, máskor balra fekszik a 
céltáblán. A lövőfegyverek eme tulajdonságát 
szórásnak, a céltábla azon részét pedig, amelyet 
a találati pontok befödnek: Sz.-nek nevezzük. 

Szorbet, 1. Serbet. 
Szorbin, 1. Szorbinóze. 
Szorbinóze (sorbinose, szorbin, szorbóze), egy 

ketohexóz, Cfi^O^; a természetben a d-szorbóze 
előfordul a veres berkenye (Vogelbeere) nedvében. 
A Bacterium xylinum hatására a d-szorbitból 
nyerhető. 154°-nál olvad s élesztő nem erjeszti el. 

Szorbit(szorbit), C„H1406. Hatvegyértékü alko
hol, amelynek két optikai izomeriája ismeretes. 
Számos gyümölcs nedvében, így a sorbus aucu-
paria, a körte, alma, cseresznye, szilva stb. nedvé
ben található. Füstölgő salétromsav behatására 
nitro-Sz. képződik belőle, amely erős ütéstől ex
plodál. 

Szorbok v. vendek. A balti szlávok ú. n. lech 
ága Ober- és Niederlausitz területén: Löbau, Mus-
kau, Hoyerswerda és Kottbus vidékén két erősen 
megszakított területen. Fajilag és nyelvileg közel 
állanak a csehekhez, tehát sem a szerbekkel, sem 
a hazai vendekkel nem hozhatók kapcsolatba. Szá
muk mintegy 120,000. V. ö. Tetzner, Die Slawen 
in Deutschland (Braunschweig 1906), hol a kérdés 
irodalma bőven tárgyaltatik. 

Szorbóze, 1. Szorbinóze. 
Szórend, a nyelvtanban a mondat szavainak 

bizonyos szabályok szerint való elhelyezkedése. 
A magyar Sz.-nek fő szabályai a következők: 
A magyar mondat egészen természetesen három 
részre oszlik: egy előkészítő részre, egy liang-
si'dyos részre s egy utólagos kiegészítő részre. 
1. Á hangsúlyos rész v. a) az ige egymaga, ha t. i. 
maga a cselekvés van hangsúlyozva; v. b) a fő 
hangsúlyos névszó anyómban utána következő igé
vel együtt (a kettő közt rendesen csak az is kötő
szó s a tagadó nem, ne szócskák állhatnak; de 
nem állhatnak köztük az ú. n. igekötők, melyek 
épp úgy külön fogalmak, külön szók a Sz.-re 
jézve, mint minden egyéb határozó, pl. lement a 
nap, de: a nap nem ment le). 2. Mondataink kez
detén gyakran, csaknem rendszerint van egy 

Amely szó Ss alatt nincs meg, S alatt keresendő; 
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v. több szó, melynek gyöngébb hangsúlyt adunk 
m amely után érthetőleg kijelölt hangemeléssel 
kezdjük a mondat hátralevő részét. A hangsúly
talan szó által a szóló vagy a maga gondolata 
menetét hozza kapcsolatba a föltett kérdéssel v. a 
halló figyelmét ébreszti föl vele s készíti el az új 
v. tudtára adandó eszme felfogására. Ez az elő
készítő rész mindig valami ismertet, már tudottat 
fejez ki, az utána következő s hangsúlyosan kez
dődő főrész ellenben a még ismeretlent, a megtu-
dandót mondja el. 3. Kiegészítő rész mindaz, ami 
az ige után következik. Kétféle kiegészítő lehet
séges, ú. m. hangsúlyos ós hangsúlytalan. Hang
súlytalan kiegészítők vannak az ige után ezekben: 
Remegve nyúlt ki két keze. Temetni jöttem Cae
sart. Hangsúlyos kiegészítők az ige után: Kis lak 
áll a nagy Duna mentében. Nógrád s Gömör közt 
hosszan nyúlik el a Mátra egyik erdőséges ága. 
Ha két hangsúlyos névszó van a mondatban, az 
egyik rendesen utólagos kiegészítő s csak az egyik 
áll az ige elé. R szabály alól csak az összefoglaló 
és nagyító kifejezések tesznek kivételt, pl. nagyon, 
úgy, annyira, sok, mind, hamar stb.; pl. hamar 
észrevettem, sokan haza mentek stb.; így az 
is-sel kapcsolt fogalmak, pl. ö is észrevette, én is 
haza mentem stb. Mind e kifejezések mindig hang
súlyosak, de állhatnak a fő hangsúlyos résznek 
• előtte is, utána is. V. ö. Molecz Béla, A magyar 
szórend történeti fejlődése 1900; Simonyi Zs., A 
magyar szórend (Nyelvészeti Füzetek). 

Szoringa-olaj, 1. Behen-olaj. 
Szorisztán, 1. Szíria. 
Szorító, 1. Csíptető. 
Szóró akna (ném. Streumine), 1. Akna, 3. b. 
Szoroosány (Strocin), kisk. Sáros vm. felső

vízközi j.-ban, (i9io) 334 rutén és szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szórócső, a gépek hűtővizével kijött meleg el
vonásának gyorsítására alkalmas olyan kúpos 
<!ső, melynek belsejében srófosan felfelé húzódó 
lappal felszerelt csúcsos rúd van elhelyezve úgy, 
hogy az a kúpcsövön nagy erővel keresztül nyo
mott vizet egyenes irányú haladásából körforgású 
mozgásra kényszeríti, miáltal a cső végéből ki
ömlő körbenforgó vizet a röpítő erő hatása any-
nyira szétszórja, hogy az harántszerü cseppekben 
elterülve a levegőn gyorsan lehűl. 

Szóródásos képek, 1. Diszperziós képek. 
Szoroki, város Besszarábiában, (1910) 19,100 

lak., kikötővel, gabonakereskedéssel. Sz. helyén 
Állott egykoron Olchionia genovai gyarmat. Most 
Komániához tartozik. 

Szóró lencse, 1. Lencse. 
Szóró löveg, 1. Géppuska. 
Szorongás (anxietas), a tehetetlenség tudatá

val összekötött külső lelki ok nélkül jelentkező 
félelemérzés. Rendesen ideges alapon támad, kísé
rője lehet vérkeringési és lélegzési zavaroknak. 
L. még Mellszorulás. 

Szoros, valamely lánchegységen keresztül, hát
ráló erózióval keletkezett, sztratégiailag vagy a 
közlekedésre fontos útvonal valamely folyóvölgy
ben. Ilyen pl. Erdélyben a Vöröstoronyi-, Ojtozi-, 
Békás-szoros stb. 

Szorosad, kisk. Somogy vm. igali j.-ban, (1920) 
393 német és magyar lak. 

Szoszo-négerek 

Szoros zár, 1. Végrehajtás. 
Szóró tükör, 1. tükrözés. 
Szorulás, 1. Székrekedés. 
Szoruló lövedék, pressziós lövedék, 1. Pressio. 
Szórva szedés v. ritkítás, a könyvnyomtatás

ban a szavak kiemelésének az a módja, hogy az 
egyes betűk közé zárkákat (1. 0.) raknak s ezzel 
a betűket egymástól távolabbra helyezik, pl. 
s z ó r v a s z e d é s . Legnagyobb részt a fraktur 
(gót) betűkkel nyomtató németek alkalmazzák, 
mig a latin betűkkel író nemzetek nyomdászai, 
igy a magyarok is, e helyett a kurzív (1. o.) betű
ket alkalmazzák a szavak kiemelésére, mely a 
frakturban nincs meg. Sz.-nek nevezik azt is, mi
dőn a sorokat távolítják el egymástól térzők-
kel (1. o.). 

Szórvavetőgép, 1. Vetögépek. 
Szorzás vagy sokszorozás (multiplicatio), az 

alapműveletek egyike. Hogyha a és & pozitív 
egész számokat jelentenek, akkor b-t megszorozni 
a-val annyit tesz, mint b-t a-szor összeadandóul 
venni s azt röviden a&-vel szokás megjelölni. 
A b számot sokszorozandónak vagy szorzandó-
nak, az a számot sokszorozónak vagv szor
zónak, az eredményül nyert összeget pedig szor
zatnak nevezzük. Bebizonyítható, hogy 
ab = ba, (ab) c = (ac) b, (a -f- b) c = ab + ac. 
E képletek azt fejezik ki, hogy a pozitív egész szá
mok szorzására érvényes a kommutatív, asszo
ciatív és disztributiv elv. Minthogy a szorzandó 
felcserélhető a szorzóval anélkül, hogy a szorzat 
értéke ennek következtében megváltoznék, még 
az elnevezésben sem szükséges azokat egymástól 
megkülönböztetni és ezért mind a kettőt a szorzat 
tényezőinek nevezzük. Több pozitív egész szám 
szorzatát úgy alkotjuk, hogy az elsőt megszoroz
zuk a másodikkal, a nyert szorzatot a harmadikkal 
stb. Világos, hogy az ilyen szorzat értéke is füg
getlen a megadott tényezők sorrendjétől. Ha más 
mint pozitív egész számokkal akarjuk elvégezni 
a Sz.-t, akkor e művelet értalmezését módosíta
nunk kell. A közönséges analízis körében szereplő 
számok esetében e módosítás mindig úgy történik, 
hogy a kommutatív, asszociatív és disztributiv 
elv megtartsa érvényességét. 

Szorzó, 1. Szorzán. 
Szorzószám, 1. Valorizáció. 
Szósiketség, az a beszédzavar, midőn a jól 

halló beteg a szavak hangképeit nem tudja föl
fogni, a szenzoros afázia faja. A nagy agyvelő 
megbetegedésének jele. L. Beszédzavarok. 

Szós'jámítás, 1. Telegráfdíjszabás. 
Szószaporítás (stii.), szükségtelen részletezés, 

ismétlés, szavakkal való idővesztegetés akár be-
szódben, akár írásban. L. Pleonazmus, Tautológia. 

Szószék, a szónokló részére szolgáló emelvény, 
hogy a hallgató közönség a beszélőt jobban hall
hassa és láthassa. L. Ambo és Prédikáló szék. 

Szószék-szakasz, 1. Ranzelparagraph. 
Szoszna, a Don jobboldali mellékvize Orel orosz 

kormányzóságban, 321 km. hes?zű. 
Szosznovice, város Lengyelország Ny.-i részé

ben, szénbányákkal, szövőgyárakkal, (1920) 86,452 
lakossal. 

Szoszo-négerek v. szuszu-négerék, a man-
dingo nyelvcsaládból való nép Ny.-Afrika francia 
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területe mentén és É.-Nigeriában. Számuk mint
egy '/s millió. 

Szószva (Tayt-Ja), az Ob 693 km. hosszú bal 
mellékfolyója Szibíriában. Ered az Ural K.-i lej
tőjén, a Szigva torkolatától kezdve 350 km.-nyii'e 
hajózható, gőzösük is járnak rajta. 

Szótag, a nyelvtanban a szónak annyi része, 
amennyit egy lélekzetre ejtünk ki; tehát pl. ez-a 
szó Auszt-ri-a háromtagú. Minden Sz.-nak leg
erősebben ejtett hangja a magánhangzó. A ma
gyar nyelvben magánhangzók csak az ú. n. vo
kálisok lehetnek, vagyis az akadálytalan kilélek-
zéssel ejtett zöngehangok. De némely nyelvben 
más zöngehangok is (1. Hangok) lehetnek magán
hangzók, pl. az n, l, r; így a németben heten a kiej
tésben bé-tn, Esel a kiejtésben é-zl, a tótban vlk 
farkas, prst ujj stb. Van nyilt Sz., mely magán
hangzón s zárt Sz., mely mássalhangzón végző
dik ; pl. nyilt Sz. ez: fa, zárt ez: vas. Vannak 
továbbá hosszú és rövid Sz.-ok. L. Vers, Vers-
mértek. 

Szótagbotlás (dysartliria), az a beszédzavar, 
midőn a beteg a betűket fölcseréli, betűket, szó-
tagokat kihagy, a dementia paralytica (1. o.) 
súlyos tünete. 

Szótalány, 1. Képtalány. 
Szótár, általában oly könyv, mely a szókat bi

zonyos meghatározott sorrend szerint, leginkább 
ábóce-rendben tartalmazza és bizonyos szempont
ból tárgyalja: ez utóbbi tekintetben, vagyis azon 
irány és cél szerint, mely szerint a szók a Sz.-ban 
tárgyaltatnak, megkülönböztetünk: lexikont, v. 
dictionariumot, glossariumot, idiotikont, ononias-
tikont, vocabulariuruot, továbbá etimológiai, 
vagyis szófejtő Sz.-t, szinonimák Sz.-át, spe
ciális Sz.-t (mely az egyes író vagy valamelyik 
müvének szókincsét tartalmazza), továbbá reál-
Sz.-t, vagyis tárgyi Sz.-t, mely nem a nyelviek, 
hanem a dologbeliek összeállítására és felvilágo
sítására szolgál; ide tartoznak az ú. n. enciklo
pédiák (melyeket ma röviden lexikonnak is ne
veznek), végre a különböző természettudományi, 
orvostani, bölcsészeti, matematikai stb. mű-Sz.-ak. 
V. ö.: Melich János: A magyar szótárirodalom 
(Nyelvtudományi Közlemények 85—37. k.). 

Szótarifa, 1. Telegráfdíjszabás. 
Szótelke (Sotelec), kisk. Szolnok-Doboka vm. 

csákigorbói j.-ban, (IOÍO) 908 román lak. (Tr. R.) 
Szótér (gör. a. m. megtartó, megmentő), iste

neknek, kivált Zeusnak mellékneve; istennőknek: 
Soteira, latinosan Sospita, királyok mellékneve 
is (pl. Antigoncsó, Demetriosé, Ptolemaiosé). Sz. 
egyszersmind a. m. Megváltó, v. i. Jézus Krisztus. 
— Szoteriológia a. m. Krisztusról, mint Megvál
tóról szóló tan. 

Szóthisz, az ókcri egyiptomiak «Szopol-t» nevű 
csillagzata, írisz istennő megtestesülése; ő tulaj
donképen a Sziriusz (a-canis majoris), amelynek 
heliakus felkelése az egész ókorban a Nílus ára
dásának idejében következett be, úgy hogy a Sz.-t 
a Nílus áradásának okozójául tekintették és az 
általa személyesített írisz istennőt a legnagyobb 
tiszteletben részesítették. Az évet is a Sz. csillag 
heliakus keltétől kezdték számítani. így keletke
zett a Sz.-év, amelyet Sziriiisz-évnek is nevez
tek. Ez a Sz.-év szabályozta az egész egyiptomi 

naptárt, minélfogva normál-évnek is nevezhetjük,, 
mert utána kellett az egész gazdaságot és az egész. 
ogyiptomi kultuszt igazgatni. Hossza 365»/4 nap; 
kereken 365 nap. 4 óv alatt tehát az óv 1 nappal 
tér el a csillagászati évtől. Hogy ezt kiegyenlítsek,., 
a 4. évben egy egész napot iktattak közbe, miáltal 
az évnek a hossza 366 napból állott és a Sz.-év 
újév napja ismét teljesen összeesett a Sz. heliakus 
keltével. Ez ugyanaz az óvforma, amely a Julius-
féle naptárban nyert alkalmazást. Mindennapi 
életükben azonban az egyiptomiak az úgynevezett 
mozgó-é\et használták, amely mindennemű be
csatolás nélkül csak 365 napot számlált. Ennek, 
következménye az volt, hogy: 

1 Sz.-év = üGöVd u = 1 mozgó-év + V-i n-
tehát: -i Sz.-év = 4 « + í u . 
s így: 4365 Sz.-év = 4365 mozgó-év + 305 u. 

vagyis: 1400 Sz.-év = 1450 « + * mozgó-év 
Vagyis : 1400 Sz.-év = 1461 mozgó-év. 

És ez a nagy Sz.-korszak tartama, amely a. 
mozgó-évet üsszhangzásba hozza az éggel, anieny-
nyiben lefolyása után a mozgó-év újévnapja ismét 
összeesik a Sz.-év újév napjával. 

Szóthisz-áv, 1. Szóthisz. 
Szóthisz-korszak, 1. Szóthisz. 
Szotin, Szerém-megye, 1. Szaia vára. 
Szotinai alva (Sotina), kisk. Nyitra vm. sze-

niczei j.-ban, (ísio) 643 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Szotka, folyó, 1. Kuloj. 
Szotla (Sutla), a Száva bal mellékvize Stájer

ország és Várasd vmegye határán. Ered a Macelj-
hegységben és 60 km.-nyi folyás után Dubovánál 
torkollik. 

Szotnya (orosz) a. m. század, lovasszázad; 
szotnyik, a század parancsnoka. 

Szótő, a nyelvtanban a szónak az a formája,. 
mely alapul szolgál a ragozásban, mely tehát föl
veszi a ragokat, pl. a ház-ban, ló-ra szók tője ház, 
ló. A szónak töalakja, mint e példákból is látszik,, 
többnyire azonos a szónak ragtalan alakjával,, 
néha azonban eltér ettől, pl. lov-unk stb. V. ö.: 
Simonyi le,., A magyar szótök (akadémiai érte
kezés) és Tüzetes magyar nyelvtan, I. köt. 

Szótöbbség, 1. Szavazás. 
Szotyola (növ.), napraforgó, 1. Helianthus. 
Szotyor (Coseni), kisk. Háromszék vármegye 

sopsi járásában, (ioío) 423 magyar lakossal. 
(Tr. E.) 

Szotyori Nagy József'ós Károly, 1. Nagy. 24. 
és 28. 

Szotyoritelep, Debreczenhez tartozó puszta. 
Hajdú vm.-ben, (isio) 648 magyar lak. 

Saóvakság, 1. Paralexia, Beszédzavarok. 
Szóvárhegy (Sarhigea, Piclciu), kisk. Bihar 

vm. szalárdi j.-ban, (1910) 1153 román és magyar 
lak.; a körülötte emelkedő hegyekben nagyineuy-
nyiségű természetes aszfalt fordul elő. (Tr. K.) 

Szóváros (Suares), kisközség Szolnok-Doboka 
vármegye dési járásában, (1910) 408 román lak. 
(Tr. E.) 

Szováta (Sovata), kisk. Maros-Torda vm. nyá-
rádszeredai j.-ban, (IDIO) 2826 magyar lak. Sz. a 
parajdi sóterülethez tartozik (1. Parajd). Neveze
tesek az itteni sóstavak, melyek közül a Fekete 
sóstó (v. Jordán-tó), az ezen vidéken előforduló sós
szikláknak egy pataktól való alámosatása által ke
letkezett s ma fürdőül szolgál, fürdőépülettel és 

Amely szO Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő 1 



Szővegyités 

nyaralókkal van ellátva. A fürdőnek nevezetességei 
langyos és forró sós tavai, ezek között különösen 
az Ülyés-féle Medve-tó valóságos természet cso
dája. A tó vize erősen sós (egy liter vízben 231 gr.) 
és bár felszínén csak 21° hőmérsékletű, l»/» m. 
mélység felé 75°-ig melegedik, azután ismét alább
száll. Ez a tó, mely hőmérsékleti viszonyait ille
tőleg páratlanul áll Európában, a szovátai fürdő 
központja; rejtélyes hőmérsékleti viszonyai onnan 
erednek, hogy a sósvizet borító édesvízréteg a nap 
sugarait átbocsátja s a hő a sósvizben felhalmo
zódik ; ezt mesterséges tavak készítésével is bizo
nyították. A Medve-tón kívül egész sora van itt a 
meleg sós tavaknak, pl. a Vörös-tó, melynek vize 
52-2° C. 1 m. mélységben. V. ö.: Kalecsinszky 
Sándor, A Sz.-i meleg konyhasóstavakról, mint 
természetes hőakkumulátoroki-ól (1906). (Tr. E.) 

Szóvegyítés, 1. Kombináló szóalkotás. 
Szóvirág, 1. Flosculus és Metafora. 
Szovjet (orosz), a. m. tanács. Sz.-rendszer a 

mai Oroszország államrendszere. (L. Oroszország, 
a pótkötetben.) Eredete 1905-re vihető vissza, ami
kor a szentpétervári forradalom idején a munkás
képviselők tanácsot alakítottak. Feje Krusztalev-
Nósszúr ügyvéd volt. Ennek elfogatása után a 
tanács csakhamar felbomlott. Az 1917.-Í forrada
lom után ápr. 11. a szentpétervári munkás- és 
katonaképviselők tanácsot alakítottak, amely 
egybehívta az összes orosz munkás- és katona
tanácsok gyűlését. Ez a gyűlés egy központi végre
hajtó bizottságot küldött ki, amelynek feladata 
az ideiglenes kormány eljárásának ellenőrzése 
volt. E bizottságban rövid idő múlva felülkere
kedtek a bolsevisták, akik a novemberi felforga
táskor kezükbe kerítették az uralmat. 1918 júl. 10. 
óta ez a bizottság, Sz., az általa készített alkot
mány szerint gyakorolja a törvényalkotó és végre
hajtó hatalmat Oroszországban. 

Szovjet-ház, a proletárdiktatúra alatt Buda
pesten a Hungária-szállót nevezték el így; itt ta
nyáztak a népbiztosok. Az 1919 jón. 24.-Í ellen
forradalmi kitöréskor az ellenforradalomhoz pár
tolt monitorról meglődözték. A diktatúra alatt a 
szabad közlekedés elől elzárták és gépfegyverek
kel őrizték. 

Szovjet-köztársaság, 1. Tanácsköztársaság, 
továbbá Magyarország és Oroszország (a pót
kötetben). 

Szovjet-Oroszország, 1. Oroszország (a pót-
kötotben). 

Szoyer Ilona, operaénekesnő, szül. Debreczen-
ben 1880 júl. 2-i. Énektanulmányait Bécsben vé
gezte, szini pályáját Lipcsében kezdte 1897., majd 
Budapestre a Magyar Színházhoz, 1901. a m. kii'. 
Operaházhoz szerződött; 1906. férjhez ment 
Márkus DezsJhöz, az Operaház volt karmesteré
hez, s midőn ez a Népopera igazgatója lett, ebben 
a színházban szerepelt 1911—15. Közben Berlin
ben az udvari operában s a Kornische Operban 
vendégszerepelt. Játékát elevenség és terrnésze-
tasség jellemzi, csengő szoprán-hangja és élénk 
temperamentuma eleve a soubrette-szerepekre 
utalták. Főbb szerepei: Nedda, Manón, Olympia-
Antonia (Hofnnann meséi), Adél (Denevér) stb. 

Szózat. Bartay András, a Nemzeti Színház igaz
gatója 1S40. pályázatot nyitott Vörösmarty Mihály 

Szoczes-

Szózatc. költeményének megzenésítésére. Apálya
díjat Egressy Béni (1. o.) nyerte meg, akinek műve
nemzeti himnusszá lőtt. A Szózat-ot Erkel Ferenc.; 
is megzenésítette. 

Szozo, afrikai tartomány, 1. Szária. 
Szozojodol, sozojodol, dijódparafenolszulfo— 

sav, C6H2L(OH)S02OH. Vízben, szeszben, glice
rinben oldható, színtelen kristályok. Antiszep-
tikum. Sói közül a kalium-só, kaliumszozojodoli--
cum vízben kevéssé oldódik; a natriuin-só, nat-
riumsozojodolicum vízben bőségesen oldható.. 
Mint antiszeptises hatású jódkészítmények a. 
kellemetlen szagú jodoform helyett is használa
tosak. 

Szozolsav, ortofenolsziilfosav, C6H4(0H)-
S02OH, színtelen, higroszkópos kristálytük. Két
annyi vízzel készült oldata aseptol néven dezin— 
ficiensül használatos. A paraphenolsulfosav víz
ben oldható kristályos cink-sója zincum sulfo-
carbolicum néven használatos antiszeptikum. 

Szozs, a Dnyepr 542 km. hosszú bal mellék
folyója Szmolenszk és Mohilev orosz kormányzó
ságokban. 355 km.-nyire hajózható, 9 kikötőja-
közül Vjetka és Homel nevezetesebbek. 

Szö'cs, név, 1. Szöts. 
Szöcskeegerek (Zapus, állat), az Ugróegér-

félék (Dipodidae) családjának egyik neme. Nyak
csigolyáikat szabadon mozgathatják és hátsó vég
tagjaik nagyon megnyúltak. Hat északamerikai 
és egy kínai fajuk ismeretes. Leggyakoribb a 
kanadai szöcskeegér (Zapus hudsonius Ziinin.).. 
Nagysága kb. akkora, mint a mi erdei egerünk-
Testének felső oldala sötét májszínü, két oldalt 
sárgásbarna és fekete pettyezéssel; hasa f eliér.. 
Észak-Amerikában honos. 

Szöeskefélók (Locustidae, állat), az Egyenes
szárnyúak (Orthoptera) rendjének szökdelők (Sal— 
tataria) alrendjébe tartozó rovaresalád. A közei-
rokon sáskafajoktól fonalas és rendesen a testnél 
hosszabb csápjaik különböztetik meg őket. A nős
tény t hosszú tojócsöve különbözteti meg a párzó • 
fogókkal biró hímektől. Utóbbiak fedőszárnyaik 
összedörzsölésével adnak hangot. Hátsó, hártyás. 
szárnyukat nyugvó helyzetben legyezőszerűen. 
összehajtva az első keskenyebb fedöszárnyak alá
rejtik. Jól fejlett ugrólábaik hatalmas szökésekre 
képesítik őket. Egyéb rovarokkal és növényekkel, 
táplálkoznak. Elszaporodva kártékonyakká vál
hatnak. 185 ismert fajuk között 35 hazai faj van.. 
Leggyakoribb s legismertebb hazai faja a zöld 
szöcske (Locusta viridissima L.), mely a dohány
levelek kilyuggatása miatt gyakran kellemetlen 
vendége a dohánykertészeknek. A szemölcsrágS 
szöcske (Decticus verrucivorus L.) legelőink ren
des lakója. A fogas farkú szöcske (Orphania den— 
ticauda Charp.), mely a hegyes vidékek nedves
helyein szokott nagy tömegűvé elszaporodni. így 
1872. és 1893. Csíkban, 1890. Sopron megyében,. 
1891. Szatmárban, 1923. pedig Vas vármegyében 
jelentkezett ijesztő tömegekben, de kártótele a» 
réteken és kaszálókon túl seholsem terjedt. 

Szöcskék, 1. Szöcskefélék. 
Szöcz, kisk. Zala vm. sümegi j.-ban, (1920) 475-

magyar és német lak. 
Szőcze, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban, (Í920Í» 

1006 magyar lak. 
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Szöd, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. váezi 
j.-ban, (1920) 3021 magyar és tót lak. 

Sződemeter (Sáuca), kisk. Szilágy vm. tasnádi 
j.-ban, (i9io) 758 román és magyar lak. (Tr. R.) 

Szödökfa (nCv.), 1. Hársfa-
Szög. Egy és ugyanazon pontból, a csúcs- v. 

szögpontból kiinduló két egyenesnek, a szárak-
vak egymáshoz való hajlását szögnek hívjuk. Két 
szár tulajdonképen két szöget határoz meg, ame
lyek együtt a teljes síkot alkotják. Minden szög 
úgy származtatható, hogy egyik szárát bizonyos 
értelemben a csúcs körül addig forgatjuk, inig a 
másik szár helyzetébe jut. Ha tehát a két szár 
meghatározta két szög közül minden kétséget ki
zárólag az egyiket akarjuk jellemezni, csak meg 
kell mondani, hogy azt melyik szárnak milyen 
értelmű forgatása révén gondoljuk keletkezett
nek, így pl. az 1. ábrában a vonatozással meg
jelölt szög úgy jellemezhető, hogy az a szög, 
amelyet a BA szár az óramutatóéval ellenkező 
értelmű forgatása közben irt le az alatt, míg ere
deti helyzetéből a BG helyzetbe eljutott. 

Hogy valamely szöget röviden megjelölhessünk, 
•csúcsához és mindegyik szárának egy-egy pont
jához egy-egy betűt írunk ér, a csúcsnál levő 

1. ábra. 

"fcotüt a másik kettő közé írva, e három betű elébe 
a «<», vagy fölébe «A» jelet teszik. így pl. az 

1. ábra szögét ^ ^.BC-vel vagy pedig ABC-vél 
jelöljük. Hogy a jelölés e módja mellett mindjárt 
eldönthessük, hogy a két szár határolta két szög 
közül melyikre akarunk rámutatni, egyszersmin-
denkorra megállapítjuk, hogy a szöget mindig az 
egyik szárnak az óramutatóóval ellenkező értelmű 
forgatása révén képzeljük származottnak és hogy 
a szög csúcsát megjelölő betű elébe mindig azt a 
betűt írjuk, amelyet a szöget leíró szár egyik pontja 
mellé írtunk. B megállapítás mellett <£ ABC je
lenti az 1. ábra vonalkázott szögét, «?C CB A pedig 
a másikat. Más módja a szög megjelölésének az, 
hogy a szögbe egy betűt beleírunk, amellyel azután 
a szöget megjelöljük. így pl. az 1. ábra -5C ABG-
jét még 2fc a-val is jelölhetjük. 

Két szög egyenlő egymással, ha oly helyzetbe 
hozhatók, hogy csúcsaik és a száraik egymást 
•elfedik. Valamely a szög csúcsából kiinduló egye
nes a szöget két részre osztja fel, amelyeknek 
mindegyike ismét szög és amelyekro nézve áll, 
hogy 3C MNP kisebb mint 3C ABC, vagy pe
dig *— ami ugyanaz — ££ ABC nagyobb mint 
•4: MNP. 

Hogy ha valamely BA félegyenest (2. ábra) 
B határpontja körül addig forgatnak, míg eredeti 
helyzetének BG megnyújtására esik, e forgás 
közben a félsíkot írja le, azt mint a BA és BG 
szárak alkotta szöget felfogva egyenes szögnek 
nevezzük. Az egyes szögnél kisebb szögeket ho
morú szögeknek, a nagyobbakat pedig domború 
szögeknek hívjuk. Az egyenes szög fele a derék
szög, amelynek jele: R. A derékszögnél kisebbe
ket hegyes, a nagyobb, homorú szögeket tompa 

c B A 
2. ábra. 

szögeknek mondjuk. Hogy ha a 2. ábra BA fél
egyenesét addig forgatjuk B határpontja körül, 
míg eredeti helyzetébe vissza jut, e forgatás köz
ben az egész síkot írja le. így az egész síkot oly 
szögnek foghatjuk fel, melynek két szára egybe
esik; ezeket teljes szögéknek nevezzük. Némi 
általánosítással a szög fogalmát úgy módosít
hatjuk, hogy a teljes szögnél nagyobb szögekről 
is lehessen szó. Hogy ha ugyanis az 1. ábrában 
a B határpontja körül bizonyos értelemben körül
forgó BA félegyenes egy teljes körülforgásával 
már az egész síkot leírta, forgását ugyanabban 
az értelemben tovább folytathatja és akkor a már 
egyszer elfoglalt helyzeteket újból el fogja fog
lalni és a síkot vagy annak egyik részét újból 
leírni. Azt képzelhetjük tehát, hogy BA félegye
nes úgy jutott a BG helyzetbe, hogy előbb több 
ugyanabban az értelemben végbement körülfor
gás alatt többször írta le az egész síkot és azután 
forgását még mindig ugyanabban az értelemben 
folytatva, végre a BG helyzetben állapodott meg. 
Ha tehát az egészet, amit BA e forgása közben 
leírt, szintén szögnek nevezzük, akkor e szög 
annvi teljes szögből áll, mint ahány teljes körűi-
forgást fejezett be AB és abból a ^ ^IBC-ből, 
amelyet még e teljes körülforgások befejezte után 
írt le. A szögek mértékegységéül oly szöget hasz
nálunk, amelynek 90-szerese egyenlő egy derék
szöggel. Ezt foknak nevezzük (1. o.). 

A geometriában a szög szót gyakran átvitt 
értelemben is használják. így pl. egyenes és sík 
alkotta szögön azt a szöget értik, melyet az egye
nes ama síkban megszerkesztett ortogonális pro
jekciójával alkot, v. két görbe vonal által azok
nak valamely közös pontjukban alkotott szögön 
azt a szöget értik, amelyet a két görbének a közös 
pontban megszerkesztett érintői alkotnak stb. 

Szögátvivő vagy szög felrakó (transporteur), 
adott nagyságú szögek megrajzolására, illetőleg 
megrajzolt szögek lemérésére szolgáló műszer. 

Szögecs és összetételeit 1. Akla és Szegecs. 
Szögedi Endre, zenepedagógus, szül. Újszege

den 18í7., megh. Szegeden 1903. A Nemzeti Ze
nedében Ridley Kohnetól és Feigler Viktortól 
tanult. 188í-ben a szegedi városi zenede igazga
tója lett. írt dalokat, karokat, orgonamüveket. 

Szögellő, mérőeszköz a faiparban, mellyel de
rékszögeket jelölnek ki, illetőleg mérnek föl. 

Szögfelrakó, 1. Szöqátvivö. 
Szögfüggvény, 1. trigonometria. 
Szöghaj, gesztenyeszínű, barua haj. 
Szögkereszt, 1. Dioptra. 

Amely szó Ss alatt nincs meg, S alatt leresendft! 
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Szöglet v. testszöglet. Hogyha három v. három
nál több egymást páronként metsző sík metsző 
•egyenesei egy pontban találkoznak, testszög v. Sz. 
keletkezik. Ez tehát a térnek egy oldalon nyitott 
része. A közös pontot a testszög csúcsúnak, a talál
kozó síkokat oldallapoknak, metsző egyeneseiket 
a Sz. éleinek és a két-két szomszédos él által be
zárt szöget élszögnek nevezzük. A Sz. annyi ol
dalú, ahány oldallap határolja. A három oldalú 
Sz.-et triedernek nevezzük. A Sz. minden élének 
megfelel egy lapszög, amelyet az ebben az élen 
egymással összefüggő élszögek síkjai alkotnak. 
A Sz. élszögei és lapszögei között fennálló kap
csolatot a gömbháromszögtan állapltja meg. 

Szögletes borsó (n5v.), 1. Borsó. 
Szögletvas, 1. Hengerelt vas. 
Szögliget, kisk. Abauj-Torna vm. bódvaszilasi 

j.-ban, (1920) 994 magyar lak. 
Szögmérési számok, 1. Trigonometriai szá

mok. 
Szögmérő, 1. Goniométer. 
Szögpont, 1. Csúcs. 
Szögprizma, állandó nagyságú szögek mezőn 

Mtüzé3ére szolgáló üvegprizma, amelynek egyes 

lapjai a fény teljes visszaverésére ezüstözve van" 
nak. Alkalmazhatóságukat Bauernf eind müncheni 
egyet, tanár fedezte fel. Különösen használják a 
derékszögű egyenlőszárú háromszög kereszt
metszetű Bauernfeind-féle Sz.-kat, amelyek 90° 
kitűzésére alkalmasak. A mellékelt ábrán látható 
a Sz.-n áthaladó sugarak útja. Az O-ban levő 
szem az A pontból jövő fénysugár képét a törés 
és tükrözés folytán .á'-ben látja, OA1, az eredeti 
AB irányra merőlegesen. Ó-ban állva kitűz
hető beintéssel az OAi vonalba egy D karó s 
akkor az AGD szög derékszög lesz.L. még Prizma
kereszt. V. ö. Faschinq, A földméréstan kézi 
könyve (Budapest 1912, III. köt.) 

Szög triszekciója valamely tetszésszerinti <p-
szög három egyenlő részre osztása; egyike ama 
három híres problémának (Sz., kör quadraturája, 
kocka megkettőzése), amelyeknek megoldására 
az ókor matematikusai törekedtek. Minthogy e 
probléma megoldásával algebrailag egyenlő értékű 
az -K*=COS <?+i sin <p általánosságban irredukti-
bilis harmadfokú egyenlet megoldása, világos, 
hogy a Sz. a © egyes speciális értékeitől el
tekintve, pusztán körző és vonalzó segítségével 

nem oldható meg. Az ókorban e feladattal külö
nösen Proklos, Nikomedes és Pappus foglal
koztak, akik megoldását a konehoida segítsé
gével végezték el. Ujabb időben Vieta, Dürer A. 
és Newton szintén rátértek a kérdés megfejté
sére. 

Szögtükör, mérnöki műszer állandó nagyságú 
(különösen 90°-os) szögeknek mezőn való ki
tűzésére. Oly két síktükörből áll, amelyek egy
mással bizonyos szöget (nyílásszög) zárnak be. 
A kitűzhető szög ennek kétszerese. A két sík
tükör tükröző lapjainak helyes használat esetén 
függőlegesen kell állaniok. Az ábrán látható a 
Sz.-re eső sugár útja 45° nyílásszögű Sz.-ben. 
Az O-ban levő szem az A-ból jövő fénysugár 
képét a tükrözés miatt .á'-ben látja, az eredeti 
AB vonalra merőleges OA1 vonalban. O-ban 
állva beintéssel ki lehet tűzni az OA1 vonalba 
egy D karót úgy, hogy az AGD szög derék
szög legyen. Alkalmaznak még ú. n. kettős szög
tükröket is, amelyek 90°-on kívül 180° kitűzésére 
is szolgálnak (pl. a Coutureau-féle) olyan esetben, 
pl. amikor egy egyenes vonal két pontja van adva 
s az egyenesnek egy harmadik pontját kell meg
határozni a két adott pont között. V. ö. Fasching. 

A fölaméréstan kézikönyve (Budapest 1912., ÜL. 
kötet). 

Szögűd, város Khodavendikjár ázsiai török 
vilajetben, 18,000 lak., híres selyemiparral. 

Szőgye, kisk. Győr vm.tószigetesilizközi j.-ban, 
(1920) 107 magyar lak. 

Szögyóny, később Sz.-Marich (maqyar-
szögyéni és szolgaegyházi), család, ősi fészke 
az esztergomvármegyei Magyar-Német-Szögyén 
helység volt, mely később primási birtok. Első 
ismert őse Sebrád 1297. halt meg. A család el
ágazott Pozsony, Nyitra, Gömör, Zemplén és 
Szabolcs vármegyékbe, hol tagjai főbb hivatalo
kat viseltek. A pozsonyi, nyitrai, gömöri ágak ki
haltak, a Szabolcs és Zemplén vármegyékbe tele
pedett ág, mely 1466. évben I. Mátyás királytól 
adományt nyert, jelenleg is él s az adományi javak 
egy részét ma is birja. A szabolcsi ágból szárma
zik a mai Sz.-Marich család, melynek megalapí
tója Ferenc (1641—1705). A család egyik kiválóbb 
tagja volt Sz. Zsigmond, kir. személynök, szül. Kis
várdán 1775 márc. 25.,megh. 1826 febr. 8. Az 1825. 
országgyűlésnek elnöke volt; a király ni. kir. al-
kancellárrá és v. b. t. tanácsossá nevezte ki. Ük-
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unokája László (1. o.) a második m. kir. udvari 
kancellár, Marich Máriát vévén nőül, a magáéhoz 
a Marich nevet kötötte. Ennek fia László berlini 
nagykövet (1. alább). A család nevezetesebb tagjai: 

1. Sz.-Marich László (az idősebb), országbíró, 
szül. Pesten 1806 jan. 2., megh. Csórón 1893 
nov. 19. Hivatalos pályáját 1832. az udvari kan
celláriánál kezdte, 1840. nádori itélőmester, 1844. 
a magyar kancellária tanácsosa, 1845. a helytartó
tanács alelnöke s belső titkos tanácsos s 1847. 
magyar királyi alkancellár lett. A szabadságharc
ban nem vett részt. 1851-ben meghívták a biro
dalmi tanácsba, majd 1859. alelnöke lett a meg
erősített birodalmi tanácsnak, 1860 okt. 20. újból 
udvari alkancellárrá nevezték ki. Midőn a ki-
bókülés meghiúsult, lemondott hivataláról s az 
alkotmányos életben csak a kiegyezés után vett 
részt, mint Fejér vármegye főispánja, 1875. mint 
a főrendiház alelnöke, utóbb mint tárnokmester 
és országbíró. Emlékiratai-nak 1. kötetét 1902. 
Thallóczy Lajos adta ki, ezt követte a 2., 1918. 
a 3. kötet. 

2. Sz.-Marich László gvóí, Sz. 1. fia, diplomata., 
Bzül. Bécsben 1841 nov. 12., megh. Csórón 1916. 
jún. 11. Tanulmányait Székesfehérvárt és Bécs
ben végezte; 1865. vármegyéjében szolgabíró, 
1867. főjegyző lett és 1869. Deák-párti program
mal képviselővé választották. A fúzió után Sennyey 
ikonzervativ csoportjába lépett, utóbb azonban a 
Bzabadelvü párthoz csatlakozott. 1882-ben a kül
ügyminisztérium osztályfőnökévé nevezték ki. 
1883-ban titkos tanácsos és kamarás lett s Rudolf 
trónörökös benső barátságát élvezte. 1890-ben 
mint ő felsége személye körüli miniszter tagja 
lett a Szapáry-kabinetnek, 1892—1914. pedig 
mint nagykövet és meghatalmazott miniszter kép
viselte a monarchiát a német császári udvarnál. 
Mint diplomata egyik fötényezője volt a hármas 
szövetségnek s II. Vilmos császárral való szemé
lyes barátsága v Ital is sokat tett a német-osztrák-
magyar viszonyok megszilárdítására. Az 1904. 
belpolitikai válság alatt homo regiusként szere
pelt, 1910. elnyerte a magyar grófi rangot, 1914 
júniusban nyugdíjazták s visszavonult csóri bir
tokára. Ez alkalommal a Szent-István-rend nagy
keresztjét kapta. 

Szökdelők (Saltatoria, állat), az Egyenes
szárnyú rovarok (Orthoptera) egyik alrendje. Ide 
tartozik: 1. a szöcskefélék (Locustidae, 1. o.); 2. a 
tücskök (Gryllidae v. Achetidae, 1. o.) és 3. a 
sáskák (Acrididae, 1. o.) családja. 

Szőke (Szokia, Szefke), várca Aidin ázsiai
török szandzsákban, 12,000 lak. 

Szőke, kisk. Baranya vin. pécsi j.-ban, (1920) 
343 magyar és horvát lak. 

Szőkéd, kisk. Baranya vm. pécsi j.-ban, (1920) 
686 horvát, német és magyar lak. 

Szőkedencs, kisk. Somogy vm. marczali j.-ban, 
(ISÍO) 856 magyar lak. 

Szőkefalva (Seaca), kisk. Kis-Küküllő vm. 
dicsőszentmártoni j.-ban, (1910) 952 magyar és 
román lak. (Tr. E.) 

Szőke marha, közös neve a Karintiában te
nyésztett, sokszorosan keveredett mariahofl és 
lavanttali tájfajtáknak. A két fajta külsőleg majd
nem teljesen megegyezik, csakhogy a lavanttali-

Amely szó Sas alatt uincs 

nak kissé hosszabb a feje, törzse pedig valamivel, 
rövidebb. Igavonóképessége elég nagy, járása, 
szapora, hizóképessége közepes. A tehén tejhoza
mát 2000—2300 literre teszik. Magyarországon 
is több uradalomban tettek vele kísérletet. 

Szökés (lat. desertio), katonai bűncselekmény.. 
A Sz.-t az a katona követi el, aki a csapattól v. 
a szolgálatból önkényesen v. megengedett távol
maradásának meghosszabbítása által távozik azzal 
a szándékkal, hogy magát a katonai szolgálat, 
alól kivonja. Nálunk még az 1855. évi jan. 15-iki 
katonai Btk. szerint (183—215. §§.) a büntetési 
tételek a cselekmény súlya szerint különbözők: 
halál vagy szabadságvesztésbüntstés. A szöke
vényre a főbüntetésen kívül különböző jogkövet
kezmények alkalmazandók (vagyon feletti rendel
kezési jog elvonása, vagyon zár alá vétele, meg
előzőleg tett végrendelet érvénytelensége, stb.). 

Az önkényű távozást (kat. Btk. 212. §.) az kö
veti el, aki ezredétől, csapattestétől vagy szolgá
lati ágától, a táborból, a hajóról v. állomásáról 
szabályszerűen megszerzett engedély nélkül eltá
vozván, éjen át, v. tovább is kimarad v. oda a 
kiszabott időben nem tér vissza anélkül, hogy 
ebbeli szándékát beismerné v. ha az a körülmények 
által be van bizonyítva. E vétség büntetése rövid 
idejű szabadságvesztésbüntetés. 

A Sz. minden időben, minden népnél szigorú 
büntetés alá esett. A görögöknél és a rómaiaknál 
többnyire halállal büntették. Franciországban 
II. Henrik óta (1550) szintén halálbüntetést szab
tak a szökevényre; V. Károly pedig elrendelte,, 
hogy a szökevényt bárki megölheti. Olaszország
ban a zászló alól való megszökés napirenden voltes-
igen elterjedt szokás lett az Németország-bán is, 
hol még Nagy Frigyes sem tudta azt megakadá
lyozni. Manapság ritkábban fordul elő; leginkább' 
Angliában történnek. L. Szökevény. 

Szökés gyanúja, a bűnvádi perrendtartás 141. 
§-a alapján ok a vizsgálati fogság v. előzetes le
tartóztatás elrendelésére. 

Szőke típus alatt a szőke hajnak kék v. szürke 
szemmel s világos bőrszínnel való kapcsolatát 
értjük. Leggyakoribb Európa északi részében 
(Skandináviában 70%, Angliában 50°/o, Észak-
Németországban 42°/0). Délfelé mind ritkább lesz 
s szaporodik a barna típus, úgy, hogy Dél-Európá
ban már csak nagyon elszórva, legfeljebb apró-
szigetekben fordul elő, amiből ószakeurópai elemek
nek ide vándorlására következtetnek. V. ö. Deni-
ker J., La pigmentation en Europe, 1909; Vir-
chow E., Die Verbreitung des blonden und des. 
brünetten Typus in Mitteleuropa, 1885. 

Szökető (állat), a flzéter (1. íizéter félék) ma
gyar neve. 

Szökevény, az, aki távozással magát a hatóság 
elől elvonja. Különösen felemlítendők: a) a bűn
cselekménnyel terheltek és bűncselekmény miatt 
elitéltek, kik távozásukkal a bűnvádi eljárást v.. 
a büntetés végrehajtását kikerülni törekszenek.. 
Az elitólt Sz.-ek kézrekerítése a büntetés végre
hajtására illetékes hatóság (kir. ügyészség) hatás
köréhez tartozik. A személyes szabadság érdeké
ben különösen fontos a Sz.-terlieltekkel szemben 
megengedett eljárás. Járásbirósági ügyekben kö
rözésnek, nyomozóiófőL kibocsátásának helye 
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nincs, de a biróság a Sz. tartózkodási helyének ki-
puhatolására tesz intézkedéseket s a tartózkodási 
hely kipuhatolása után a Sz. ellen,.ha személyes 
.megjelenése a biróság előtt szükséges, elővezetési 
parancsot bocsáthat ki. A törvényszéki eljárásban 
kézrekerítés elrendelésének csak bűntett v. fogház
zal büntetendő vétség esetében van helye. Nyo
mozóiéval pedig csak bűntett esetéhen bocsátható 
ki s annak kibocsátására rendszerint csak a vád
tanács, a vizsgálóbíró ellenben csak sürgős esetek
ben jogosult. Vétség esetében, ha a terhelt elő
állítását fontos ok kívánatossá teszi, a hiróság a 
terheltnek szernélyleírását a hatóságoknak azzal 
a felhívással küldheti meg, hogy a körözött egyén 
feltalálása esetében értesítsék azt abiróságot, mely 
a. szemólyleirást kiadta. 

Sz., a katonaságnál, olyan katona, aki azon 
szándékkal hagyja el csapattestét, hogy magát 
védkötelezettsége alól mindenkorra kivonja, v. 
csapatához be nem vonni (katonaszökés). A szöké
sek elharapódzása esetében rögtönitélö eljárás 
hirdettetik ki, s aki ezen kihirdetés után szökik, 
azt már az első szökés miatt agyonlövik. Ugyanaz 
a büntetés éri azt a Sz.-t, .ki szökés miatt már 
háromszor meg volt büntetve, v. aki az őt elfogni 
akarót súlyosan megsebesítette v. megölte; to
vábbá háború esetén : a) ki az ellenség közelében 
őrséről szökött meg; b) a bűntettet két v. több 
bajtárs társaságában követte el; c) szökés miatt 
•előbb már kétszer büntetve volt; d) mint tiszt 
-csapatosztályától szökött. Az ellenséghez szökést 
kötéláltali halállal büntetik. Minden más esetben 
a szökést 1—10 évig terjedhető egyszerű v. súlyos 
hörtönnel büntetik. L. még Fegyveres erő. 

Szökő, a jambus (1. o.) magyar műszava, melyet 
úgy alkottak, hogy mértéke kifejezze a rövid és 
hosszú tagból álló jambus mórtékét. 

Szökő ár, 1. Araválv-
Szökőév, szökőnap. Mivel sem a Földnek a Nap 

körül való útja, sem a Holdnak a Föld körüli ke
ringése nem fejezhető ki egész napokban, azért 
sem a nap-év, sem a hold-év nem áll egész számú 
napokból. Ha tehát egész napokból álló évet vá
lasztunk időszámításunk alapjául, szükséges azt 
időről-időre a Föld mozgásával (v. a Nap és Hold 
járásával) összeegyeztetni, mi az által történik, 
hogy bizonyos számú évek lefolyása után egy 
nappal hosszabb évet sorozunk be; ilyen évet 
&.-nek nevezünk, azt a napot pedig, mellyel ezen 
évben több van mint más évben, szökönap-nak. 
Jelenleg használatos évünkben — bizonyos kivé
tellel — minden negyedik év Sz. és akkor febr. 
25-ike a szökőnap, h. Ev és Naptár. 

Szökőkút, olyan közlekedő edény, amelyen ma
gasan fekvő víztartó cső közvetítésével mélyeb
ben fekvő, vékony nyilású csővel van összekötve; 
•ebből a víz annál magasabbra szökik fel, mennél 
. nagyobb a víztartó és kifolyási cső közötti magas
ságkülönbség, tehát a víznyomás. Vízvezetékkel 
•egybekapcsolt Sz. tehát jelentékeny magasságú 
vízsugarat képes szolgáltatni. A felszökő víznek 

• különböző csövek alkalmazásával sokféle alakot 
lehet adni (1. az ábrát). Ezzel foglalkozik a hid.ro-
plasztika, mely parkoknak, köztereknek Sz.-tal 

• való díszítését célozza. 
Szökőnap, 1. Szökőév. 

Szökő vágás (újabban ugró vágás). Régebben, 
különösen a lucfenyő erdők felújításánál, az erdőt 
É. felől D. felé pasztákban úgy vágták, hogy a 
paszta szélessége megfelelt a fák kétszeres, sőt 
háromszoros magasságának s minden két levágott 
paszta között ugyanolyan szélességben az erdőt 
lábon hagyták. Az álló erdő volt hivatva a két 
oldalt tarra vágott paszta területét magról felújí
tani s a keletkező csemetéknek védelmet adni. 
Sz.-sal való felújítás többnyire eredménytelen volt 
s már nincs alkalmazásban. 

Szőllészeti állomás, 1. Ampelológiai intézet. 
Szőllészeti iskolák, 1. Mezőgazdasági szak

oktatás. 
Szőllészeti kisérleti állomás, 1. Ampelológiai 

intézet. 
. Szőllő (nüv.), a magyar nyelv sajátsága szerint 
1. a szőllőtő terméke, a bogyó; 2. a szőllőtő míve-
lésbeli területe, sőt 3. maga a szőllőtő is (1. o. éa 
Vitis). 

Szökőkút. 

Szőllőatka (állat), az atkáknak (Acarídae) olyan 
nemzetsége, amelynek élete a szőllőnövényhez 
(lombjához) van kötve. Ezek az atkák a gubacs-
atkák (Phjtoptitlae) családjába tartoznak és két 
nemzetség között oszlanak. Az egyik a nemez-atka 
(régebben: Phytopius vitis Land., újabban Erio-
pliyes vitis Land.), leginkább a szőllőlevélen élős
ködik s amikor azt fejlődése igen korai szakában 
(fakadáskor) meglepi, a levél fonákjának kisebb-
nagyobb foltján a levél bőrkéje elnemczesedik. 
A fiatal atka támadása folytán a levél bőrkesejtjei 
eltorzulnak, finom szálakká alakulnak át s az 
ilyen helyen a levél fonákja nemez-szerű, igen 
finoman szőrös lesz. E nemez legtöbbnyire fehér, 
de lehet sárgás, vörhenyes és barna is. Kinövés 
lévén, a levélről nem törölhető le könnyen, mint 
pl. a szőllőragya (Plasmopara, Peronospora stb.) 
konidiumos-spórás telepé. A nemez-képződmény 
(erineum, erinózis) rendesen a levól fonákján ta
lálható és a levél színén ennek kis ráncos púpo-
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eodása látható; kivételesen akad a levél színén, 
pl. ha az illető levél kötözéskor színével lefelé szo
rul, v. ha e levél nagy árnyékban (leveles-vesszős 
tőke alján) van. Igen is kivételes esetben talá
lunk nemezes bogyót, vesszőt, levélnyelet stb., 
ha t. i. az atka ezeket még fejletlen, támadásra 
alkalmas korukban lepte meg. Az első nemez
foltokat rendesen legalul találjuk, mert a rügy-
ben telelő atka legelőbb itt éri a neki való fejletlen 
(meristematicus szövetű) levelet. Ha az atka itt el
érte nemi érettségét, akkor kivándorol és 2—3 levél
lel feljebb, ismét fejletlen levelén állapodik meg 
és itt is nemezfoltos leveleket alkot. Egy-egy fer
tőzött tőkén igy változik «emeletenkint» néhány 
nemezfoltos levél más néhány tiszta, ettől mentes 
levéllel. A felső levelek (a cczászlóa) levélpamatja 
és kacsa az igen elszaporodó sok atka folytán tel
jesen be lehet borítva a nemezzel. 

Az atka maga hosszúkás, fehér színű, 0.08— 
0-12 mm. hosszú; elül szélesebb, hátrafelé véko
nyodó ; teste elején helyet foglal a szívószája 
és összesen két pár lába, potroha pedig rendkívül 
sok, egyre keskenyedő testszelvényből áll és a 
vége szinte hegyes. Ez az atka csak félig éri 
fejlődését, amikor már tojni kezd és petéit a tőle 
eredő nemez-szálak sűrűjében helyezi el. A kikelő 
atka anyja mellett marad; de ha ez a levél már 
öreg, szövete az atka szívása folytán nem torzul 
el, az újkelésű atka kivándorol és feljebb hág. 
Az őszi levélhullás előtt az érett szóllővessző 
szemeibe (rügyeibe), az ezeket fedő pikkelyek alá 
vándorol. Ez a nemezatka komoly kárt sem a 
szőllő életében, sem a termés mennyiségében és 
minőségében nem okoz. Veszedelmesebb a tőke 
elcsalánosodását okozó másik Sz., a Phyllocoptes 
vitis Mai., v. Epitrimerus vitis Mai. Kokona az 
előbbinek, alakra is hasonlít hozzá, úgy hogy csak 
járatos szakember különböztetheti meg őket. Az 
okozott növénybántalom szerint azonban észreve
heti a különbséget mindenki. A Fhyllocoptes- atká
tól meglepett tőke hajtása, levele egészen eltorzul 
és a tőke vékony, rövid hajtásával, alaktalan, tor
zult leveleivel olyan képet ád a tőkének, hogy azt 
elcsalánosodott-nak szokás nevezni; ámbár ez a 
szöllőbetegsóg sok más egyéb okból is eredhet. 
A torzulás érheti az egész tökét, vagy hajtásainak 
csak egyes részeit. Az atka t. i. a hajtásnak koráb
ban (talán már a rügyben) és későbben, a ren
des fejlődés közben, amikor új vesszők vagy 
hónaljhajtások nőnek és amikor az atkának ismét 
módja nyílik, hogy fejletlen szövethez jusson, 
torzulását okozhatja. Az ilyen töke, vagy tőke 
része rendellenes színű, nem haragos-, hanem vi
lágos vagy sárgászöld; vékony hajtású, a haj
tások vékony ízületnek, olykor a girbe-görbe levél 
felette apró, sokszor torzult és rendellenes sűrű. 
A sok, gazdagon, sűrűn kihajtó vékony és rövid 
hajtás, tele szegényes lombozatával, első pillan
tásra megkülönböztethető a többi erős, egészséges 
hajtású tőke lombozatától és vessző-tömegétől. Az 
atka nyáron a tőke felfelé hajtó részein (lombon) 
és a végső hajtáshelyeken tanyázik; évenkint 
több nemzedéke van. Télire részint a vesszők alsó 
szemeibe és részint —• valószínűleg — a tőke 
fejébe, annak héja alá húzódik. Igen veszedelmes 
károkozó lévén ez az atka, ellene tavasszal a 

szőllő fakadása előtt kénes mészfőzettel (kalifor
niai lével) szokás védekezni akként, hogy az ezzel 
hígított lével a már megmetszett tőkét bőven 
megpermetezzük. A kaliforniai lé (kénes mész
főzet) házilag is készíthető, de készítése körül
ményes s az ilyen ló ritkán jó. Egyes kémiai 
gyárak olykor készletben tartják s azt, hogy mikor 
és hol kapható, esetről-esetre a hazai szakintéze
tek (pl. Növénykórtani Állomás, Budapest) mond
ják meg. V. ö. Ibos József: Az atkakór Magyar
országon (Kisérletügyi Közlemények, 23. kötet,. 
1920, 1. füz. 1—41. o.). 

Szőllöbetegségek, 1. Szöllötö. 
Szöllöcukor (dextróz, glykose, glukose, kemé-

nyttöcukor, krumplicukor), 
CoHjjOe v. CH,OH.(CHOH)4.CHO, 

a természetben ez az aldohexóz, aldehidcukor,. 
legtöbbnyire fruktóz kíséretében, sőt nádcukor 
mellett található a növényekben. Igen elterjedt 
cukorfajta, főleg édes gyümölcsökben; de az 
emberi s állati szervezetekben is normálisan 
található a vékonybéltartalomban s a chylus-
ban, az emlősök májában, a női vizelletben ter
hesség esetében, stb. Legkönnyebben nádcukor 
bontásával, de nagyon sok más szénhidrát savas, 
v. enzünatikus bontásával is nyerhető. Szintetiku
san is előállítható a glicerin első oxidációs ter
mékéből a-akroséból kiindulva. A Sz.-ot burgonya-
keményítőből állítjuk elő, mint szemcsés, szilárd 
anyagot, mint szirupot, ez a kemény ítöszirup, 
burgonyaszirup v. mint viszkózus masszát (sirup 
impondérable), melynek cukortartalma saccharo-
méterrel nem határozható meg. A vízzel péppé ke
vert keményítőtejet kb. í°/o kénsavval savanyított 
forró vízbe adagoljuk s addig főzzük, míg a köz-
bensőleg keletkező dextrinek teljesen szőllő-
cukorra bomlanak. A savas folyadékot semlegesí
tik oltott mésszel, kalciumkarbonáttal v. bárium
karbonáttal ; lefejtik a folyadékot a levált csapa
dékról s 15°—16° B-sürüségig bepárolják. Csont
szénen való szűrés után, leginkább vakuumbepár-
lókban 30° B-sűrűségig (keményítőszirup) vagy a 
kristályosodásig párolják be. Ha a kristályoso
dásra képes masszát egyben hagyják lehűlni, a 
tömbcukrot nyerik. Tisztább termék nyerésére a 
kristályosodó masszából a kristályokat hidrauli
kus présekben különítik el az anyalúgtól, szirup
tól s v. közvetlenül szárítják őket, v. még újabb 
tisztításnak vetik őket alá. Egy métermázsa ke
ményítő kb. 1*5 métermázsa szirupot ad. A keres
kedelmi szöllöcukor kb. 60—76% tiszta szőllő-
eukrot tartalmaz. Hidegvizes oldatból a Sz. egy 
mol. kristályvízzel, alkoholból vízmentesen tű-
alakban kristályosodik. Színtelen, szagtalan s a 
nádcukornál 2V»-szer kevésbbé édes. 1-3 rész hi
deg víz oldja s meleg víz bármily arányban, a 
polarizált fény síkját jobbra forgatja, ezéitdextróz 
a neve, víztartalmú alakjában 86°-nál megolvad,. 
110°-nal elveszti kristályvizét s 146°-nál olvad meg 
teljesen. 170°-nál elbomlik s ezen felüli hőfokon 
karamelizálódik. A phenylglykosazon, mely 
204°-nál olvad, sárga tűalakú vegyület, igen jel
lemző a glykosera. Az aldehydcukrok összes redu
káló sajátságait mutatja a szöllöcukor is. Élesztő 
alkohol s széndioxidra bontja. Az élelmiszer
iparban óriási jelentősége van, így a mümézgyár-
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táshoz, likőrök, bonbonok készítéséhez, a sörgyár
tásnál a maláta szurrogátumaként stb. nagy 
mennyiségekben kerül feldolgozásra. 

Szöllődézsmaváltság. A volt úrbéresek birto
kában talált szőllők kétfélék voltak; és pedig vagy 
olyanok, amelyek az úrbéri telek állományához 
tartoztak, vagy olyanok, amelyeket az úrbéri te
lek állományához nem tartozó földeken akár a 
földesúi' beleegyezésével (szőllóhegy), akár anélkül 
(szöllökert) ültettek. Az úrbéri telek állományá
hoz tartozó földeken ültetett szöllök után járó tar
tozások az úrbéri tartozásoknak az állam által tör
tént megváltása (földtehermentesítés) következte
ben megszűntek. Az úrbéri telek állományához 
nem tartozó szőllökön fekvő tartozásokat, és pedig 
úgy az ú. n. bordózsmát (az évi termés bizonyos 
hányada, pl. kilencedé), mint a hegy vámot (a ter
més nagyságától nem függő, meghatározott íneny-
nyiségü bor) a szőllöbirtokosnak kellett megvál
tani. A megváltás az 1868: XXIX. t.-c. értelmé
ben kötelező volt. De nem lehetett megváltani 
azokat a szőllőket, amelyeket a tulajdonos írott 
szerződésben azzal a határozott és világosan kife
jezett föltétellel adott ki, hogy bizonyos évek 
múlva vagy bizonyos határidőben reá visszaszáll-
janak (1868: XXIX. t.-c. 32. §.; 1878: VII. t.-c). 

A váltságtőke az évi tartozásoknak húszszorosa 
volt s annak kifizetésénél az állam közvetítését is 
igénybe lehetett venni. A földesurak ebben az 
esetben jelzálogos váltsági kötvényeket kaptak, 
amelyeket névértékben tartoztak elfogadni; a 
váltságköteles pedig 22 éven át a váltságtőke 
8%-át űzette be az állampénztárba. 

A váltságtőkék és járulékaik telekkönyvi biz
tosítása végett minden egyes telekjegyzőkönyv 
birtoklapján {A lapján) a szőllörészlet után beje
gyezték : «Terheli... Sz.». Azonfelül minden köz
ség telekkönyvéhez megváltási teherlapot is csa
toltak a váltságtőkók nyilvántartása végett. Ha a 
szőllőbirtokos és a földesúr a váltság összegére 
nézve megegyeztek, ezt bejelentették a váltság
tőkék felszámítása végett kinevezett szőllővált-
sági jogbiztosnak; ha egyesség nem jött létre kö
zöttük, három tagból álló választott bíróság dön
tött, amelynek határozata ellen fellebbvitelnek 
volt helye az e célra felállított vegyes bírósághoz 
(az 1871 :XLVIII. t.-c. életbelépte után a kir. ítélő
táblához). A hátralékos Sz.-i tartozásokra nézve 
könnyítéseket engedett az 1880: VII., 1883: XI., 
1891:1., 1895: XIV. t.-c. 

Szöllőfélék (növ.), 1. Vitaceae. 
Szöllőgerezdek, a ló ós a kérődzők szemén a 

látólyuk (pupilla) felső és alsó szélén beemelkedő 
barnásfekete, egyenetlen, dúdoros képletek, me
lyek közül a pupilla felső szélén levők rendszerint 
nagyobbak. A Sz. a recehártyának szivárvány
hártyát borító részlete (pars iridica retináé) sar-
jadzásai. 

Szőllőhagyma (n5v.), 1. Póré. 
Szőllőhegy, 1. Szöllődézsmaváltság. 
Szó'llőilonca (állat), 1. Uonca. 
Szó'llökúra, abból áll, hogy heteken keresztül 

naponta meglehetős mennyiségű szőllőt kell elfo-
gyasztatni a beteggel, reggelire, tízóraira, ebéd 
után, uzsonnára s vacsora után is; e mellett a 
zsíros, lisztes és felfújó ételeket kerülni kell ós 

kellő testmozgás végzendő. A szőllő hatóanyagát 
a borkősavas sók alkotják, amelyek kitűnő, enyhe 
hashajtók ós húgyhajtók s élénkebb bélmozgáso
kat, bő, vizes ürülóseket okoznak. E mellett a 
szőllő cukor- és víztartalma is tekintetbe jön. 
Ilyen gyógymód főleg a renyhe gyomor- ós bél
mozgásokban szenvedőknél és az ezen alapon fej
lődő hipokondriánál, aranyeres bántalmak esetén 
alkalmazhatók jó sikerrel. A szőllőt héjjá és magja 
nélkül szokás fogyasztani. 

Szöllómagolaj (mazsolaolaj), főleg Francia-
és Olaszországban állítják elő, szőllőmagvak pré
selésével. Színe aranysárga, ize édeskés, majdnem 
szagtalan olaj. A melegen préselt olaj kissé fa
nyarízű, fajsúlya 0-91—092, dermedési pontja 
—11° s a levegőn gyorsan avasodik. Ételolajként, 
világítási célokra es az iparban egyes célokra 
ricinusolaj helyett is alkalmazzák. 

Szöllömoiyok (állat) néven a sodró pillék (Tor— 
tricidae) lepkecsaládjába tartozó két apró lepke
fajt foglalunk Ö3sze, melyek ;-az utolsó évtize
dekben mint szőllőkártevők váltak hírhedtekké. 
Egyikük a nyerges szöllömoly (Clythris ambi-
guella Hb. vagy Cochylis ambiguella Hb.), me
lyet sárga színű elülső szárnyain nyeregtakaró 
módjára húzódó széles barna harántsáv tesz köny-
nyen fölismerhetővó. A másik a keresztes vagy 
tarka szöllömoly (Polychrosis botrana Sch. v. 
Euclemis botrana Sch.), melynek olivbarna szár
nyai ólomszürke és fehér rajzokkal tarkázottak. 
Fejlődésük, életmódjuk és kartételük, mely néha 
a 80—90%-ot is meghaladja, megegyezik avval 
a különbséggel, hogy a keresztes molynak a leg
nagyobb pusztítást végző első és második nemze
dékén kívül még egy harmadik, eőt Dél-Francia
országban egy negyedik évi nemzedéke is kifej
lődik. Veszedelmességüket fokozza s a védekezést 
megnehezíti az, hogy a szőllőn kívül egyéb gazda-
növényei is vannak (Ampelopsis quinqefolia, He-
dera helix, Syringa persica, Acer campestre, Vi-
burnum, Ligustrum, Ehamnus frangula). Az első 
nemzedék pilléinek rajzása április második felé
ben indul meg. A párzás megtörténtével a szőllő 
közelében levő sövényes, bokros, gazos helyeken a 
nősténypille tejszínű, hártyaszerű petéit (150— 
220) egyenkint a bimbókra, v. a bimbókat takaró 
murvalevelekre tojja. A kikelő tűhegynyi her-
nyócskák legelébb a bimbókba furakodnak s a 
termők ós porzók kirágásával tönkreteszik azokat. 
Egyik bimbónak a másik után való ilyetén pusz
títását addig folytatják, amíg megnövekedve s 
részben a virágzás beállta miatt ki nem szorulnak 
onnan. Közben a hernyók jártukban-keltükbín 
folyton eresztik maguk után selyemszálukat, mely 
az elszáradó bimbókat összekötözi s lehullásukat 
megakadályozza. Virágzáskor s a kötődés után a 
belsejében folyik tovább a rombolás munkája s 
ekkor már a hernyók összeszövögetett virágok
ból, bogyókból és selyemszálukból fészket (guban
cot) készítenek, mely tanyájuk és védelmük. Ha 
a gubanc környékén elfogy az élelem, odébb megy 
a hernyó s újat készít, néha többször is. Június 
20 táján érettek a hernyók s ilyenkor szabad 
szemmel is megkülönböztethetjük a nyerges moly 
pirosas, fekete fejű és lábú hernyóját a keresztes-
moly zöldes színű, sárga fejű ós lábú hernyójától-
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_Á bábozódás a fészkekboa, a kötések alatt, a le
velek redőiben történik. A 8—10 nmi.-es hernyók
ból kia gubóban nyugvó 5—7 mm.-es barna bábok 
lesznek, melyekből az időjárás szerint 2—3 hét 
múlva (jiílius 10. és 30. között) kirajzanak a má
sodik nemzedék pilléi. Ezek a bogyókra tojnak s 
a kikelő hernyók azok belsejében élnek, bogyóból
bogyóba vándorolva, anélkül, hogy egyet teljesen 
elfogyasztanának. Ezt követheti faj (Polychrosis), 
földrajzi fekvés és az őszi időjárás szerint egy 
hasonlóképpen fejlődő harmadik nemzedék. A szii-
íret táján érett 2., illetve 3. nemzedék hernyói tele
lőre húzódnak, a tavaszi, illetve nyári hernyóknál 
-gondosabban megválasztva a tőkefej kérge alatt, 
a karók hasadékaiban stb. azt a helyet, ahol a 
báb a téli viszontagságok s mindenféle rovar- és 
madárellenségek ellen legbiztosabb védelmet talál. 
Ezek a telelő bábok adják a következő év első 
nemzedékének pilléit. A tavaszi nemzedék her
nyójának (Heuwurm) kártétele a bimbók, virágok 
és bogyók elrágásában áll. Kis fertőzés esetén a 
fürt tisztulása után a megmaradt termés pótol
hatja a hiányt,.de elhanyagolás esetén 50—100°/„-os 
kár is érheti a szőllőt. A nyári nemzedéknek a 
fürtben élősködő hernyói (Sauerwurm) a fürtrot-
hadás előidézésével okoznak legtöbb kárt s ez 
különösen nedves időjárás esetén óriási termés
veszteség forrása lehet. A védekezésnek legjobban 
bevált módja a tavaszi hernyónemzedék ellen 
június első felében alkalmazott fürtpermetezés 
xovarpor (pir truiű), nikotin, petróleum, vagy 
.arzéntartalinú folyadékokkal s az újabb kísérle
tek szerint arzónes fürtporozás. Kevésbbé sikeres 
-és nem gazdaságos a védekezés hasonló módja a 
nyári nemzedék hernyói ellen. 

Szőlló'művelő eke, 1. Eke. 
Szőllönemesítés (1. a Jcépmellékletet). A Sz.-t 

régente is gyakorolták a szőllőmívelők. Akkor 
•ugyanis, ha valamely tőke termésével nem voltak 
-megelégedve, erre ráoltottak valamely jobb szőllő-
fajtát; vagy pedig ha valamely új fajta termését 
hamar ki akarták próbálni, ráoltották valamely 
idősebb tőkére. Homoki é3 az ú. n. hazai szőllők-
ben ma is gyakorolják ezt a r szőllőoltást a tőke
nyakba vagy a tőgyökérbe. Általános elterjedést 
a Sz. azonban csak azóta vett, mióta megállapí
tották, hogy az amerikai szőllők közt vannak a 
fllloxerának nagyon jól ellenálló fajták. A Sz.-nek 
több módját gyakorolják, így az oltást, a szem
ezést és az áblaktálást, még pedig valamennyit 
:mint fás- és mint zöldnemesítést nagyon sokféle 
variációban. A nagy gyakorlatban azonban főleg 
-a következő Sz.-i módok vannak — különösen 
hazánkban •— elterjedve. 

1. Az angol v. nyelves párosítás (1. az 1. ábrát). 
Ez abban áll, hogy a 25—35 cm. hosszú alany
vessző (a-rúl) felső, valamint a rendesen egy 
rügynyi nemes vessző (a'-nál) alsó izén át éles 
késsel előbb egy hosszúkás ferde vágást készíte
nek s ha ez megtörtént, a metszőlapok mindegyi
kén, lehetőleg a belet nem érintve, egy 5—6 mm. 
hosszúságú hasíték, az ú. n. nyelv, vágatik be, 
mely nyelvek segélyével az alanyt és a nemes 
részt egymásba illesztik (b-né\) s kötözőanyaggal 
-összekötik, az oltás helyét fazekasagyag-póppel 
ftekenik. Ezek az u. n. sározott oltványok. Nagyobb 

megeredósi százalók érhető el az u. n. előhajtatott 
oltványoknál. Ezek készítése abban különbözik a 
sározott oltványokétól, hogy kötözés nélkül nedvea 
mohával bélelt ládákba rakják őket s a 2—3 hétig 
25—26 C9 hőmérsékletű helyiségben tartják. Ezen 
idő alatt a forradás végbemegy, a gyökérkópző-
dés megindul, s a nemes vessző rügye kifakad. 
Ekkor elérkezett az iskolázás ideje. E nemesítést 
sima alanyon vagy gyökeres alanyon (az ábra 
gyökeres alanyt mutat be) végezhetni; az előbbi 
esetben az alanyon levő riigyeket, kivéve a leg
alsót, kikeli vágni, hogy az elültetés után e rügyek 
ki ne hajtsanak; a gyökeres vesszőkön készített 
oltványoknak pedig csupán alul levő ú. n. talp
gyökereit hagyjuk meg 6—8 cm.-nyi hosszúság
ban, míg a többit eltávolítjuk. Legjobb az oltást 
közvetlen az elültetés idejében (ápr. végén, május 
elején) elkészíteni. Az oltványokat jóminőségű 
földbe ültetjük el, e kiültetést s az ezt követő ápo
lást az oltványok iskolázásának nevezik. Hazánk
ban főleg a Richter Ferenc montpellieri szőllő-
teleptulajdonos által meghonosított iskolázás van 
elterjedve. Lényege a Richter-féle iskolázásnak 
az, hogy rigolozott talajba az oltványok 1/2—1*5 
méternyi sortávolságban 5—6 cm.-nyire helyeztet
nek egymás mellé, még pedig úgy, hogy hosszuk
nak kb. s/s-a a talaj felszíno fölé kerüljön, 1l!l-a, 
pedig a két asónyonmyi mélyen meglazított talajba. 
Az előhajtatott oltványokat iszapolással ültetik el, 
hogy azoknak gyenge gyökérzete meg ne sérül
jön. A sorközökből azután a felaprózott föld fel-
halmoztatik az ojtványokra annyira, hogy ezek 
teljesen elfedessenek, miáltal az oltványiskolák
ban a sorok irányában magas gerincek (bakhátak) 
támadnak. A nyár vége felétől őszig az oltvá
nyokra halmozott föld fokozatosan eltávolittatik, 
az oltványok kiszabadulnak s így lassankint hoz
zászoktak a szabad levegőhöz s meg is értek. 
Állandó helyükre való kiültetésük tavasszal tör
ténik ; kiszedhetők már ősszel is, de akkor gondo
san elvermeljük. 

2. A baranyai zöld oltás (1. a 2. ábrát), me
lyet Baranya vármegyében rég idők óta gyako
roltak. Ennek ideje május végén, június első 
felében van, akkor, midőn a hajtások már buján 
nőnek. Az anyátokén hagyott alanyhajtást külön
böző, néha több mint 1 m.-nyi magasságban, olyan 
helyen, ahol a hajtás egyrészt nemnagyon zsenge, 
másrészt ahol még az elfásodásnak semmi jele 
nem észlelhető, egy bütyöknél átmetsszük s hosszá
ban ketté hasítjuk egészen a legközelebbi bütyö
kig, honnét a levél eltávolíttatott (a); a nemes 
tőkéről pedig levágunk egy kétíznyi hosszúságú 
zöld hajtást, melynek állománya és vastagsága 
hasonló legyen, mint az alanyhajtás az átmetszés 
helyén. A nemes hajtást egy bütyök felett, honnét 
a levelet (kivéve a nyél egy részét) eltávolítottuk, 
1—2 cm. magasságban keresztben metsszük el s 
ugyancsak keresztben metsszük el egy bütyökkel 
lejebb s itt jobbról és balról egy kis vágást alkal
mazva a bütykös részt megékeljük (1. a'-t). Ha 
ez megtörtént, az alany hasítékába beillesztjük a 
nemes gallyat s az egészet vastag pamuttal átköt
jük (b); kedvező időjárásnál az összeforradás 
2—3 hét alatt beáll s a nemes gally megcsonkí
tott levélnyelének hónaliában levő rügy kihajt. 

Amely szó Sz alatt nincs me£, S alatt keresendői 
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3. A baranyai zöld oltásnál könnyebb és cél
szerűbb is a Czeiner-féle oltás (1. a 3. ábrát), 
mely a baranyai zöld oltástól főleg abban külön
bözik, hogy a nomes hajtásból nem egy egész 
Iznyi darab illesztetik az alanyba, hanem csak 
egy igen rövid s hosszasan metszett ék (a), mi
által az oltványtöke nincs oly nagy mértékben 
kitéve annak a bajnak, hogy a nemes rész gyö
keret fejlesszen (b-nél az elkészült oltvány van 
lerajzolva). Ha a zöld oltványon a nemes rügy 
megeredt (mi rendesen jobban megy végbo akkor, 
ha az oltás olyan nemes gallyal eszközöltetik, 
melynek rügye már 1—2 levélkére fesleni kezd) 
a pamutköteléket meg kell lazítani. Az összefor
rott zöld oltvány ápolása főleg abban áll, hogy az 
alanyhajtás meghagyott leveleinek hónaljaiból 
előtörő hajtásokat, melyeket fattyúhajtásoknak 
is neveznek s melyeket az oltás előtt teljesen 
eltávolítottunk, de amelyek egyre kiújulnak, foly
ton egy-két levélnyire kurtítsuk be. A zöld olt
ványt közönségesen augusztus elején, az alanyt 
megfosztva leveleitől, lebujtják, úgy, hogy az 
oltás helye közvetlen a földszínére kerüljön; 
ilyen eljárásnál kedvező időben az alany őszig 
meggyökeresedik s az egész oltvány beérik, midőn 
is azt az anyátokéról lemetszve s télire elvermelve, 
tavasszal egyenest a szőllőbe lehet ültetni. 

4. A zöld párosítás az egyszerű párosításnak 
megfelelő módon készül, szintén május—június 
hónapokban. Az összekötözés többnyire gumml-
szalagffal történik. 

5. A hasít ékoltást tögyökérbe (1. a 4. ábrát) 
akkor alkalmazzák, ha valamely idősebb tőkét 
kell nemesíteni. Ekkor kora tavasszal a tőkét 
kissé kiássák s azt néhány cm.-rel a talaj felszíne 
alatt vízszintesen lefűrészelik, itt a tőgyökérbe 
egy hasítékot készítenek (b), amelybe azután az 
alul ékalakban megfaragott nemes vesszőt beil
lesztik. Az ilyen oltványokat azután a következő 
évedben le szokták dönteni. 

A Sz.-nek nemcsak nagyon sok változata isme
retes, hanem e mellett sok segédeszköz van már 
a Sz.-ek végzésének könnyítésére; ezek között a 
legáltalánosabban el vannak terjedve a vasból 
készült oltóhüvelyek (1. az 5. ábrát), melyek se
gélyével a munkás a párosításnál nagyon köny-
nyen készítheti meg, bedugván a venyigét vagy 
a gyökeres vesszőt a hüvelybe, a ferde vágást. 
A Sz. által való védekezésnek sikere a nemesítés 
gondos elkészítésén és ápolásán felül első sorban 
az alanyszőllő helyes megválasztásától függ. Leg
kiválóbb alanyszőllők a ripáriák (1. o.), a rupes-
trisek (1. o.) és hibridjeik, melyek jól összeforrad-
nak az európai szőllővel, nagy ellenállóképes
séget tanúsítanak a fllloxerával szemben s a nekik 
megfelelő talajban igen szépen tenyésznek; az 
igen meszes talajokra Vitis Berlandieri nevű ame
rikai szőllőfajtahibridjeit használják alanyfajtául. 

A nemesített szőllők ültetése, metszése s egyéb 
munkálatai általában olyanok, mint a minőt az 
európai szőllő művelésénél (1. Szöllötö) alkalmaz
nak, de az oltványszőllőknél mindig ügyelni kell 
arra, hogy a nemesítés helye ki ne száradjon, 
azért az elültetésnél a nemesítés helye éppen a 
talaj felszínére vagy néhány centiméterrel ez alá 
kerüljön s szükséges, hogy a nemesített szőllő 
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fiatal tőkéje az első években földdel lazán mindig 
felhalmoztassók; másrészt ügyelni kell folyton 
arra, hogy a nemes résztől netalán kiverődő gyö
kerek mindig gondosan eltávolíttassanak. 

Irodalom. Dezső Miklós, Baranyai zöld szöllöojtás, Pécs 
1891: Czeiner Nándor, Az amerikai ellenálló szöllőfajok 
nemesítése zöld ojtással. Budapest 1893; Goethe H., Dio 
Rebenveredlung, Wien 1886: n. a., Aus der biolojriseben 
Weinban-Versuchsstation in Baden, u. o. 1891; Jablanzy 
J., Die Korkveredltme, u. o. 1891; Vetter P. K., Die Cultur 
der amerikanischen Reben, Sopron 1894: Dnfour J., Die 
néne Lyoner Veredlnng, Vvien 1894; Pnlliat V., Mannel dn 
ereffeur de vignes. Montpellier 1889 ; Viala P. és Ravaz L., 
Les vignes américaines, Paris 1896; Ravaz L„ Reeonstitn-
tion dn vignoble, n. o. 1896. 

Szöilőragya, 1. Peronoszpora-betegség. 
Szöllőrák, 1. Rák. 
Szöllőrigó v. boros rigó (Turdus iliacus L., 

állat), a Rigó-félék családjába tartozó madárfaj, 
mely a nálunk honos rigók között a legkisebb. 
Testének felső része olajbarna, hasoldala fehéres, 
mellének oldalai rozsdavörösek, nyaka sárgás
fehér, farka és melle sötétbarna pettyekkel díszí
tett; lábai vörösbarnák. A palaearktikus zónakör 
északi részén egészen az ó. sz. 71°-áig honos. Té
len délre vonul s egész Észak-Afrikáig húzódik. 
Hazánkban leginkább az átvonulás alkalmával 
szokott előfordulni, de néha télen is megtalálható. 

Szőllősardó, kisk. Ahaúj-Torna vm. bódva-
szilasi i.-han, (1920) 432 magyar lak. 

Szőllősav, paraborkősav, acidum racemicum 
(CHOH)2(COOH\=H!iC40(,. A közönséges borkő-
savval (1. o.) izomer kétbázisú organikus sav. 
Rorkősav mellett a szőllő nedvéhen fordul elő. 
Előállítható a borkő kristályosításánál vissza
maradó anyaglúgból. Készíthető borkősavból úgy 
is, hogy azt kevés vízzel 170°-ra hevítik és a 
képződő inaktiv borkősavat meg a Sz.-at kristá
lyosítással egymástól elválasztják. 

Szőilősegres, kisk. Ugocsa vm. tiszáninneni 
j.-ban. (ínio) 1738 rutén és magyar lak. (Tr.Cs.-Szl.). 

Szőllősgyörök, kisk. Somogy vm. lengyeltóti 
j.-ban, (i92o) 1204 magyar lak. A község határá
ban 1848 szept. RO. a somogyi nemzetörök szét
szórtak egy horvát csapatot s 201 szekeret és 600 
lovat vettek el tőle. 

Szőllősgyula, kisk. Ugocsa vm. tiszántúli 
j.-ban. (ínio) 747 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szöilőshegy (Pebenberg), kisk. Temes vm. fe-
hértemnlomi i.-ban, (1910) 718 szerb lak. (Tr. SzHSz.) 

Szöilősi Zsiqmond, író és hírlapíró, szül. 
Tiszaszőllősön (Heves), 1872 aug. 15. Középiskolai 
és jogi tanulmányait Budapesten végezte, de már 
korábban dolgozott mint rendes munkatárs a 
Magyar Újságnál. Másfél évtizedig a Budapesti 
Hirlap, 1914 óta Az Újság bslmunkatársa; 1905. 
egyszersmind a Vasárnapi Újság szerkesztőségé
nek tagja lett. 1910—1914-ben szerkesztette a 
Kakas Márton c. élelapot. Mint szépirodalmi író 
főként a novellát műveli s ötletes előadásával, 
fordulatos meséivel válik ki. 1908:ban a Petőfi-
Társaság tagjai sorába iktatta. Önállóan meg
jelent elbeszélés-kötetei: Az Ollenburg-dynastia 
(1899); Közönséges halandók (1902)'; A hires 
Bodolay (1905); Pálma diPálma (1908); A férfi 
szerelme (1910); Hihetetlen történetek (1912); 
Párbaj a korzón (1918). Boris király c. ope
rettje a Király Színházban 1906., György úr c. 

•u 
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vígjátéka a Nemzeti Színházban 1909. került 
színre. 

Szőllösi hegycsoport, 1. Bodolyai hegycsoport. 
Szöllöske (Söllöske), kisk. Zemplén vm. sátor

aljaújhelyi j.-ban,dí)io) 395 magyar lak.(Tr.Cs.-Szl.) 
Szöllőskert, 1. Szöllődézsmaváltság. 
Szöllőskislak, kisk. Somogy vm. lengyeltóti 

j.-ban, (1920) 517 magyar lak. 
Szöllőspuszta, Békéssámsonhoz tartozó puszta 

Békés vm. orosházi j.-ban, (i9io) 1077 magyar, 
tót és oláh lak. 

Szőllösrosztoka, kisk. Ugocsa vm. tiszán-
inneni j.-ban, («io) 23-í rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szőllössérsek, kisk. Somogy vm. tahi j.-ban, 
(1920) 366 magyar és német lak. 

Szőllössy Ferenc (nagyszőllösi), Kossuth 
Lajos elnöki titkára. Székely származású, szül. 
1796., megh. Oraviczabányán 1854 márc. 31. 
Mint kolozsvári tanuló katonának állt be, majd 
Törökországba vándorolt, ahol tiszti minőségben 
1829.rószt vett az orosz-török háborúban. 1835-ben 
Albániában a csendörsóget szervezte. 183b'-ban 
Erdélybe tért vissza, ahol engedély nélkül való 
távozása miatt perbe fogták. Fölmentése után a 
kormány Zimonyba küldte keleti tolmácsnak. 
Tizennégy nyelven beszélt. A szabadságharc alatt 
Kossuth titkára lett; vele együtt menekült. Egy 
évig Kis-Ázsiában tartózkodott, majd Parisba 
ment, s 1853. visszatért hazájába, ahol állítólag ő 
árulta el a császári kormánynak, hogy Kossuth 
az Orsova melletti Allion-hegy lábánál ásta el a ko
ronát. A következő évben már meghalt. Irodalmi 
munkái: Napkeleti képek (Kolozsvár 1838) ; 
Kossuth és a magyar emigráció török földön 
(Pest 1870., életrajzával, ismeretlen kiadótól). 

Szőllősudvarnok (llogendorf), kisk. Torontál 
vm. nagyhfioskereki j.-ban, (1910) 821 magyar és 
bolgir lak. (Tr. SzHSi.) 

Szíillősvégarui (Ardovec), kisk. Ugocsa vm. 
tiszáninneni j.-ban, dsio) 11-41 magyar és rutén lak. 
Egykor Verbőczy birtoka volt; templomromjában 
régi középkori festmények láthatók. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szölló'szaporítás. A szőllőt magvak, külön
féle dugványok, bujtás és döntés útján szokás 
szaporítani. Magvak útján régente ritkán szapo
rították a szőllőt, még pedig azért, mert egyrészt 
a bortermő szőllő (európai szőllő, Vitis vinifera) 
magvak útján csak ritkán örökíti át a fajtatulaj
donságokat, másrészt, mert az efféle szaporítás 
igen lassú. A filloxeravész feltűnése után azon
ban nagyban elterjedt a Sz. eme módja, részben 
ama hitben, hogy az amerikai szőllő magvaiból a 
filloxerának ellenállóbb növények kelnek, rész
ben azért, mert amerikai magvakhoz könnyebb 
volt jutni, mint vesszőkhöz, részben pedig azért, 
mert több amerikai szőllő dugványok útján na
gyon nehezen szaporítható; ezeken kívül nagy 
lendületet vett az európai szőllőnek az amerikai
akkal való mesterséges keresztezése is, hogy al
kalmas direkt termők s új jobb alanyfajták állí
tassanak elő, mi elkerülhetetlenné tette a mag
vak általi szaporítást. Az eljárás abban áll, hogy 
a magvakat tavasszal jól elkészített, porhanyós 
ágyakba, a magiskoUíba, sorokba elvetik s az itt 
kikelt növényeket két óv múlva (a 3-ik tavaszon) 
kiszedik s így kerülnek ezek a szőllőbe, ahol a 

csemetéket ugy ültetik el, hogy egy meghagyott 
hosszabb venyigéjüket is — a gyökérzetet növe
lendő —20—30 cm. hosszúságban a földbe sülyesz-
tik (1. az 1. ábrát, hol a baloldali kép a csemete 
állását amagiskolában, a jobboldali pedig a csemete 
kiültetését tünteti fel). 

Dugványok, még pedig venyigedugványok út
ján szaporíttatik a szőllő legáltalánosabban, mely 
eljárás abban áll, hogy a 
30—50 cm. hosszúra vag
dalt venyigéket a földbe 
ültetik, úgy hogy csak 
legfelső rügyük kerül
jön a talaj felszínére. 
Vannak nehezen gyöke
redző amerikai fajták, 
amelyeknél a közönséges 
dugványozás nem sike
rül (pl. a Vitis Berlan-
dieri), ezeknél tavasszal 
rajta hagyják az el-
dugványozandó venyi
gét a tökén mindaddig, míg rttgyei néhány cm.-
nyire ki nem hajtottak : ha ez megtörtént, a venyi
gét levágják a tőkéről, apró hajtásaitól megfoszt
ják s így ültetik el. Közönséges dugványokat csak 
akkor lehet közvetlenül a szöllőbe kiültetni, ha 
ennek talaja laza, ellenkező esetben a közönsé
ges dugványokat, melyeket sima vesszőknek is 
neveznek, előbb ilyen talajú helyen, a szöllöisko-
lában kell egy-két évig gyökereztetni, minek eltel
tével mint ú. n. gyökeres vesszők ültettetnek a 
szőllóbe. Egy- és kétrügyes dugványokat meleg
ágyakban szoktak gyökereztetni. Az ilyen dug
ványból nevelik a hajtató házi vagy cserépbe 
ültetett tőkéket. A közönséges dugványokat a 

3. ábra, 

jobb megeredés kedvéért előgyökereztetui szok
ták. L. Elögyökereztetés, Dugványozás. 

Bujtás útján az európai szőllőt is, de kivált a 
nehezen gyökerező amerikai szőllő kot szaporít
ják, hogy ily módon gyökeres vesszőket nyerje
nek. Igen sok gyökeres vesszőt lehet nyerni az 
ú. n. kínai bujtás által, amelynél az anyatelepen 
egymástól 1-5 m. távolban ültetett tőkék egy
két hosszú venyigéje tavasszal a földre hajtatik 
s földdel gyengén befedetik (1. a 2- ábrán A, B, 
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Szöllötermelés — 723 — Szőllötö 

C-nél); minden ilyen venyigéből azután egyrészt 
gyökerek, másrészt hajtások emelkednek ki (a, 
b, c, d, e, f és 17-nel), amelyek mindegyike ősz
szel egy-egy vesszőt ad (1. még Bujtás). A döntés 
(1. o.) nem annyira Sz.-nak, mint inkább szőllő-
if jításnak tekintendő. 

Szöllötermelés, 1. Szőllötö, Szöllönemesítés, 
Szöllöszaporítás. 

Szőllőtetü (állat), 1. Füloxera. 
Szőllőtő (növ., Vitish., 1. a3képmellékletet), a 

szőllőfélék (1. Vitaeeae) családjába tartozó növé
nyek, összetett, fürtös virágzattal. Virágjuk ren
desen himnős; de vannak tőkék, amelyek özvegy, 
még pedig leginkább him virágúak, sőt sok eset
ben az özvegyvirágúság fajtajelleggé válik; a him 
virágokban a nekitáriumok erőteljesen vannak ki
fejlődve és ezek azért a legillatosabbak, mit az 
erdei, elvadult Sz.-knél, melyek leggyakrabban 
him virágúak, tapasztalhatni. 

A virágfürtök mindig csak a legifjabb ágakon, 
az ú. n. termöhajtásokon jelennek meg, melyek 
rendesen az egyéves ágak, az ú. n. venyigék rü-
gyeiből hajtanak ki s csak ritkábban közvetetten 
magából a tőkéből. A virágfürtök épp úgy, mint 
a szöllökacsok (melyekkel morfológiai szempont
ból egyenértékűek), mindig a levelek átellenében 
vannak elhelyezve, még pedig egy-egy termőhaj
táson közönségesen csak egy v. két, ritkábban 
három v. több fürt. 

A Sz.-nem alá Foex a bortermő Sz.-n (Vitis 
vinifera L.) kívül még 18 amerikai fajt (Millardet 
csak 14-et) és 8 Kelet-Ázsiában honos fajt sorol. 

Gazdasági jelentősége egész a fllloxeravészig 
csupán a bortermő Sz.-nnk volt, melyet közönsé
gesen európai Sz.-nelt neveznek, és csupán azóta 
tettek szert jelentőségre az amerikai Sz.-k is, 
amelyek most már Európa minden szőllőtermelő 
államában, főleg mint alany-Sz.-k, kultiváltat-
nak. A bortermő Sz. eredetére nézve a vélemé
nyek eltérők, de legáltalánosabban a Kaspi-tenger 
körüli országokat (Perzsiát, Örményországot, 
Asszíriát) tartják hazájának, honnét a sémi népek 
terjesztették nyugat s kelet felé. A szöllő termesz
tésének első nyomai a bibliában vannak letéve, 
amely Noé Sz.-ültetését felemlíti. Palesztinából 
terjedt el a szőllő termesztése Feniciába és a feni-
ciaiak útján Görögországba s Itáliába; Európá
ban a rómaiak voltak a Sz. legbuzgóbb terjesztői. 
Ma már a bortermő Sz -t minden világrészben 
termesztik, legnagyobb mórtékben azonban Euró
pában, kb. 9 millió hektáron; egyéb világrészek 
összes Sz.-területe kb. 300,000 hektár, amely
nek ismét mintegy fele az északafrikai francia 
gyarmatokra (Algériára, Tuniszra) esik; Ázsiá
ban úgyszólván csak Perzsia, Amerikában főleg 
Kalifornia, Ausztráliában pedig leginkább Vik
tória gyarmat termeszt szőllőt. Az egész világon 
Franciaország szőllőtermesztése áll a legmaga
sabb fokon. 

A bortermő Sz. csak ott termeszthető sikerrel, 
ahol a nyári középhőmérséklet 21*5 C°-ot elér ; 
legalkalmasabbak termesztésére az északi széles
ség 20—52. s a déli szélesség 30—50. fokai közé 
eső területek; Európában az északi szélesség 
40—50. foka között ad a szőllő legkitűnőbb bort. 
A talajban a Sz. nem igen válogat s egyedül a tőze-
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ges, szikes és a kavicstalajokban nem termelhető, 
továbbá minden olyan talajon, amelyen a talajvíz 
magasra száll; legkedvezőbbek neki a gyorsan 
átmelegedő és a meleget, valamint a csapadékvizet 
jól magukban tartó talajok, melyek főleg vulka
nikus kőzetek elmállásából keletkeztek. 

A bortermő Sz. gyümölcsét részben frissen, 
részben aszalva (mazsola, aprószőllő) fogyasztják, 
de mégis termesztésének fő célja gyümölcsének 
leve, a bor, melyet helyenkint pezsgővé, cog-
nac-ká és ecetté dolgoznak fel s melynek mellék-
terményeit teszik a seprű- és törkölypálinka, 
továbbá a borkő. A Sz. fáját esztergályosmunkák 
és sétapálcák készítésére használják. 

Fajták. A bortermő Sz.-nek körülbelül 1500 
fajtája van, melyek részint a bogyók, részint a 
levelek alakja, részint egyéb alaktani jellegek 
alapján csoportosíttatnak. A szőllőtermelők azon
ban közönségesen a bor- és csemegeszőllőkre való, 
továbbá a gyümölcs szine (fehér, piros, kék) s érési 
ideje (korai, közép, késői) szerinti csoportosítást 
használják. Ismertebb fajták a következők: 1. Bor-
szöllök, a) fehérszemüék: alanttermő, Bálint, bur
gundi (Pineau blanc), ezerjó, furmint, fügér, gohér 
(fehér bajor), hárslevelű, hosszúnyelű, járdovány, 
juhfarku, fehér kadarka, kéknyelű, leányka, mé
zesfehér, mustosfehér, olasz rizling, rizling 
(rajnai), sárga muskotály, sárfehér, Sauvignon, 
Sémiiion, szerémi zöld, szilváni zöld, szlanka-
menka; b) piros szeműek: bakator, burgundi 
(Pineau gris, Rulander), dinka, kövi dinka, tra
mini, veltelini; c) kék szeműek: Arramon, bur
gundi (Pineau noir), Cabernet franc, Cabernet 
Sauvignon, cigányszőllő (csókaszőllő), gohér (kék 
bajor), kadarka, kék frankos (Blauf rankisch), Mal-
bec, Merlot, nagy burgundi (Gamay noir), oportó, 
sárfekete, Szent-Lőrinc, trollingi, Verdot. 2. Gse-
megeszöllök, a) fehér szeműek: alexandriai mus
kotály, Augustana, Chasselas (gyöngyszőllő) blanc, 
Chass. musquó blanc (Passa Tutti), Chass. Napó
leon, ciprusi szagos, damaszkusi sárga, kecske-
csecsü, Madeleine angevine, Madeleine royale, 
mézesfehér; b) piros szeműek ; bakator, Chasse
las rouge, halápi szagos, kecskecsecsii, szagos 
dinka; c) kék szeműek: Chasselas noir, hamburgi 
muskotály, keeskecsecsü, ökörszem, trollingi. 
Megjegyzendő, hogy a megemlített európai szől-
lőkön kívül mint csemegeszőllő néhány amerikai 
is kedveltségnek örvend, mint pl. az Izabella, 
Othello, Canada. A fentebbiekből látszik, hogy 
az ismertetett osztályozás nagyon gyenge alap
pal bír, mert egyes fajták (pl. a bakator) mint bor-
és csemegeszőllők egyaránt kiválók, máskor meg 
ugyanolyan szőllőalak mind a háromféle színben 
(pl. keeskecsecsü) megjelenik. (A nevezetesebb 
fajtákat 1. neveik alatt). 

Művelés. Nagyobb szőllőterületek telepítésé
nek első munkája a terület planirozása, az utak 
és táblák kijelölése; szőllőhegyeken kigyózó, ú. n. 
szerpentina-utaked készítenek s ha a hegyek na
gyon meredekek, terraszok készítése is szüksé
gessé válik. A Sz. megkívánja, hogy ültetés előtt 
talaja rigoloztassék; ha ez megtörtént, a sorok, 
illetve a tőkék távolsága jelöltetik ki. Legjobb, 
ha a Sz. fajták szerint, kisebb, 600—1200 Q-ölea 
táblákra van felosztva s ha a sorok déli irányúak. 
meg, S alatt keresendő! 4G* 



SzöllötS — 72* — Szőllőtő 

A tőkék sűrűsége — különösen a művelósmódok 
ezerint — nagyon változó; sík területen a tőkék 
tágabban állhatnak, mint hegyoldalakon; 1 m-nél 
kisebb sor- és a sorokban 80 em.-nél kisebb tőke
távolrahegyoldalakon sem tanácsos a Sz.-tültetni; 
fogatos müvelésmód esetén az elültetési távol 
1-25 m. legyen legalább. 

A tőkék kijelölését az ültetés munkája követi, 
mit közönségesen tavasszal végeznek. A sima 
vesszőket igen laza, pl. homoktalajokba, egysze
rűen az ültető fúróval készített lyukakba, vagy az 
ú. n. kecskelábbal dugdossák be, mlg tömöttebb 
talajokba szőllöfúrókkal vagy ültetöcövekekkel 
előbb lyukat készítenek a vesszőnek. A sírna vesz-
szőt elültetés előtt alul, közvetlen az alsó bütyök
nél, mindig frissen kell megmetszeni. Igen cél
szerű a sima vesszőket előgyökereztetni. A gyö
keres vesszők számára ásók vagy e célra szolgáló 
kapák segélyével gödröt kell készíteni vagy árok
ültetést alkalmazni. A gyökeres vessző elültetés 
előtt gondosan megmetszendő; felső ú. n. harmat
gyökereit teljesen, lejebb lévő oldalgyökereit 
1—2 cm.-nyire s legalsó, ú. n. talpgyökereit 
8—10 cm.-nyire szokták visszametszeni, valamint 
visszametszik a gyökeres vesszőn levő venyigét 
is egy rügynyire (esetleg két rügynyire). Mind a 
sima, mind a gyökeres vesszőket az elültetés előtt 
tanácsos egy napra vízbe állítani. A gyökeres olt
ványok nagyjában úgy ültettetnek, mint a gyöke
res vesszők. 

A bortermő Sz. eredeti hazájában (a Kaspi-
tenger tájékain) minden müvelés nélkül élvezhető 
termést szolgáltat; de nagyobb földirati szélessé
gek alatt s mindenütt ott, ahol jóminőségű ter
mést akarnak elérni, a Sz. metszésre szorul. Az 
elültetett Sz.-ből először is tőkét kell nevelni. A 
tőkének két fő alakja van, ú. m.: a fej s a comb. 
Fej az olyan tőke, mely mint valami tuskó köz
vetlenül a földszínen terül el; alakja rendesen 
gömbölyded, máskor azonban szabálytalanul vagy 
szabályosan elágazik; a szabályosan elágazó — 
ilyennek nevelt — fejet baknak nevezik, mely 
közönségesen három- vagy négyágú (a négyágú 
a tipikus), de lehet több ágú is. A fej nevelése 
akként történik, hogy az elültetett Sz.-ből növő 
venyigék (a leveleit már elhullatott, kiérett haj
tások neveztetnek így) 3—4 évig mindig a leg
alsó rügyekig, az ú. n. agyszemekig metszetnek 
vissza; az esetben, ha ez idő alatt gondoskodunk 
arról, hogy a fiatal tőkén mutatkozó hajtások 
egyenletesen, a tér minden irányában, legyenek 
elosztva (a rosszul elhelyezetteket még zsenge ko
rukban kitépjük), szép gömbölyded lesz a fej, míg 
ellenkező esetben szabálytalan. A bak nevelése 
akként történik, hogy a fiatal tőkének mindig csak 
ama pontjain hagyunk hajtásokat, illetve metsszük 
azokat vissza, mint a venyigéket, amelyekeu az 
elágazásokat óhajtjuk. A comb nevelése akként 
történik, hogy a fiatal növények egy erőteljes, egy
két szemre visszametszett venyigéje választatik 
ki törzsalapnak, mely azután a belőle újabban ki
induló venyigék megfelelő kiválasztása és met
szése útján, fokozatosan kisebb-nagyobb magas
ságba felvezettetik. 

Ha a tőke alapalakja eléretett, úgy ezen számos 
művelésmód űzhető. Nemcsak egyes osztályok

nak, hanem egyes kisebb vidékeknek is megvan a 
maguk müvelésmódjuk, mely akkor helyes, ha az 
éghajlati és talajviszonyokhoz, továbbá a termelt 
fajtákhoz alkalmazkodva, oda törekszik, hogy 
megfelelő mennyiségű és minőségű termés éres
sék el, úgy hogy a tőkék ereje is lehetőleg kimél-
tessék. Valamennyi müvelésmód között legegy
szerűbb a kopaszfejmüvelés (1. az 1. és 2. ábrát), 
mely a külföldön is, de leginkább hazánkban és 
Ausztriában volt elterjedve. Újabban a csapos 
művelés mellett egyre tért veszít. Ennél a felne
velt fejből közvetlen kinőtt venyigék közül né-. 
hányat (a tőke erejét s a vesszők egyenletes el
osztását tartva szem előtt) egyszemes csapra 
(1. Csap) metszik vissza, a többit tőből eltávolít
ják. A következő metszéskor a tavalyi csapokat 
(1. ábra a-nál) vesszejükkel tőből levágják s ismét 
közvetlen a fejből kijött ú. n. ugarvenyigéket 
(1. 6-nél) metszik egyszemes csapokra vissza. A 
kopaszfejművelésnél nemcsak az egyszemes csa
pokból kinőtt hajtások, de közvetlen a fejből nagy 
számban előtörő hajtások is fürtöket szoktak vi
selni. De nem minden fajta terem kopaszfejmü
velés mellett, egyes fajták csak a csapokon vagy 
szálvesszőkön hoznak termést, e fajtákat kopaszra 
művelni nem lehet. Ha a két éves szárrészletekből 
kiinduló venyigéket 1—6 rügynyi hosszúságban 
metsszük vissza, úgy termőcsapoknak, ha 6 rügy-
nyinél hosszabbakra hagyjuk meg, termő- vagy 
szálvesszöknek nevezzük. A termővesszők kiköté
sük alakja szerint félíveknek, karikáknak (1. a 
7. ábrát), vízszintes vesszőknek (1. a 11. ábrát 
a-nál), ferde-vesszőknek, kígyós vesszőknek (lásd 
a 9. ábrát) nevezzük. 

Mind a fejen, mind a combon rövid vagy hosszú 
csapokat vagy termővesszőket egyedül, v. azokat 
egymással kombinálva lehet alkalmazni. Szintén 
a könnyebb művelésmódok közé tartozik az, mi
dőn rövid termőcsapok alkalmaztatnak a tőkén s 
azok ú. n. váltómetszéssel újíttatnak meg mindig. 
A képmelléklet 4. ábráján pl. egy háromágú bak 
van lerajzolva, melynek mindegyik ágán egy-egy 
kétszemes csap metszetett; a csapok szemeiből 
fejlődött hajtások termést hoznak 8 a legközelebbi 
metszéskor mindegyik csapon a felső szemből lett 
venyige a csap felső részével lemetszetik s az alsó 
venyige metszetik ismét kétszemes csapra, mi 
azután így folytatódik éveken át. Hasonló rend
szerű metszést látunk a képmelléklet 5. ós 6. áb
ráin, de combalapon és hosszú csappal. Az 5. 
ábra a megmetszett combot tünteti fel. melynek 
végén egy négyszemes csap (a b) metszetett. A 
négy szemből négy termőhajtást kapunk, melyek 
ősszel venyigékké lesznek (1. a 6. ábrát) ; a leg
közelebbi metszés most abban áll, hogy a három 
felső venyigét az alsó venyige felett elvágjuk s az 
alsóból metszünk megint hosszú csapot, tehát a 
megmetszés után a 6 ábrán lerajzolt tőke megint 
ugyanolyan lesz, mint aminőt az 5. ábra mu
tat be. 

A most ismertetett váltómetezéses müvelósmó-
doknál a tőkén évről-évre hasonnemű szárrészle
tekkel találkozunk csak s a termőcsapok vagy 
vesszők mindig a tőke ugyanazon tájékán állanak. 
De vannak művelósmódok, amelyeknél nagyon kü
lönböző korú szárrószletekkel s ezeken rövidebb-
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hosszabb venyigerészekkel találkozunk s ahol az 
a venyigerészlet, mely főleg van hivatva a ter
més szolgáltatására, a tőkének mindig más-más 
helyére esik. Ilyen pl. az erdélyi kétkarikás és 
sok egyéb művelésmód. A 7. ábrán látható er
délyi müvelésmódnál az a combból kinőtt s ka
rikára kötött, két termővesszőnek képezi hivatá
sát a termés szolgáltatása; de e két karikán kivül 
még &-nél egy két éves szárrészleten nyugvó 
hosszú csapot, c-nél egy rövid csapot látunk; e 
részek mindegyike hajtásokat visel (e, f, g, h és 
o betűknél), de ezenkívül látunk egy hajtást, mely 
közvetlen a tőke alsó részéből jő ki, ez az ú. n. 
ugar- v. vízhajtás (1. p-nél). A bemutatott tőké
nek minden hajtása ősszel venyigévé lesz s a 
következő metszés abban áll, hogy az a combot 
karikástól lefűrészelik s a b hosszú csap h h haj
tásaiból lett venyigéket kötik ki karikára ; a c 
csapon levő o hajtásból lett venyigét hosszú csapra 
s az ugarhajtásból lett venyigét rövid csapra 
metszik. A vegetáció folyamata alatt a tőke tövé
ből több ugarhajtás indul ki, amelyek közül ha 
egyet meghagytunk, a megmetszett tőke nyáron 
megint épp olyan képet fog nyújtani, mint aminő 
a 7. ábrán látható. Az ilyen metszési rendszernél 
nem áll be az, ami a váltómetszéses rendszernél, 
hogy a tőkék évről évre magasodnak, mi miatt 
azokat vagy a tőkék egyes ágait meg kell if jítani 
az által, hogy a túlmagas részeket levágják s 
egyes lejebbről kinövő hajtások felhasználásával 
igyekeznek a tőke eredeti alakját helyreállítani. 

A Sz.-t tavasszal vagy ősszel szokták met
szeni, sőt enyhe telű vidékeken télen is. Újabban 
igen elterjedt az ú. n. előmetszés, mikor a venyi
géket kora tavasszal bizonyos magasságban le
vágják s a rendes metszést később a fakadás után 
hajtják végre. A metszéshez metszőollókat, to
vábbá az erősebb ágak eltávolítására kézifürészt 
használnak. A metszést a venyigéken rendesen 
egy ízen át végzik, még pedig úgy, hogy a rügy 
felett néhány cm.-nyi csonk maradjon. 

Sok helyen, így Amerika és Franciaország 
több vidékén, a megmetszett tőkéből kinövő haj
tásokat egyszerűen a földön hagyják elterülni, 
más helyen a hajtásokat a tőke felett egymással 
összekötik (1. a 2. ábrát), gyalogmívelés, vagy 
két szomszédos tőke hajtásait kötik egymáshoz 
(1. a 8. ábrát), mint ezt Beaujolaisban (Francia
ország) láthatni. Kiváló minőségű termést csak 
ott lehet elérni, ahol a Sz. hajtásait megfelelő 
támasztékhoz kötik. Támasztékul majd csak 
karók, majd karók és drótok, majd oszlopok és 
lécek szolgálnak, ez utóbbiak különösen a lugas-
mi velőseknél. 

A metszésen kívül a Sz. fontosabb munkái 
még: a válogatás, bekurtítás, hónaljozás vagy 
fattyazás és a csonkázás. A válogatás a fölösle
ges hajtások kitördelésében áll, mit hazánkban 
rendesen május hóban végeznek. Közvetlen a vi
rágzás után az olyan fürtöt mutató hajtások, 
amelyek a legközelebbi metszésnél el fognak tá-
volittatni a tőkéről (tehát csapoknak, termő-
vesszőknek nem hagyatnak meg) a rajtuk levő 
felső fürt fölött 3—5 levélnyire visszacsípetaek, 
mi, bekiirtttúsnak neveztetik (a 7. ábrán az f és 
g hajtások a keresztvonallal jelölt helyeken, a 11. 
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ábrán pedig a vízszintes termővesszőkön levő haj
tások o betűnél kurtíttatnak be); ugyanekkor eme 
hajtások levólhónaljaiban levő apró mellékhajtá-
sokat kicsípik s ez a hónaljozás. Hónaljozni ama 
hajtásokat is szokták, amelyek a jövőre a met
szésnél megmaradnak (mint csapok, termő vesszők) 
s amelyek ezért be nem kurtíttattak; de az ilyen 
hajtásoknál a mellékhajtásokat nem csípik ki tő
ből, hanem 2—3 levélkét hagynak meg rajtuk. 
Mivel a hónaljozás után a mellékhajtások megint 
kiújulnak, e munkát a nyár folyamában még egy
szer-kétszer megismétlik. Ha a hajtások töve már 
fásodni kezd — hazánkban úgy aug. végén, szept. 
elején — az eddig hossznövekedésükben nem kor
látozott hajtások végeit is (a karó felett egy-két 
levélnyire, mint ez a 11. ábrán d-nél látható) le
vágják s ez a csonkázás. Mindeme munkák célja 
egyrészt a fürtök, másrészt a jövőre csapoknak 
és termővesszőknek hagyandó hajtások kifejlő
dését, érését előmozdítani. Ha a termés megérett, 
a termés betakarításának kedves munkája, a szü
ret veszi kezdetét. A szőllő talajmunkálatai közül 
mint leglényegesebb a kapálás említendő meg, 
mit 3—5-ször végeznek; ide tartozik továbbá 
egyes vidékeken a betakarás (1. o.) és nyitás. 
Ezek részint kézi, részint fogatos eszközökkel vé
gezhetők. 

A XIX. sz. végén különös fontosságot nyert az 
amerikai Sz. alkalmazása. 

Laliman francia szőllőbirtokos hozta be Euró
pába a szőllő veszélyes ellenségét, a fllloxerát s 
ugyanő volt az, ki először hívta fel a szőllőmű-
velők figyelmét arra a körülményre, hogy a fillo-
xera az amerikai szőllőket nem képes úgy meg
támadni, mint az európai fajtákat. Laliman szől-
lejében (Touratte-ban, Bordeaux mellett) nagy, 
európai és amerikai szőllőfajta-gyüjtemény volt, 
amelyben akkor, midőn már az európai szőllőket 
a filloxera kipusztította, az amerikaiak még szépen 
díszlettek. Laliman észleletét 1869. a francia me
zőgazdák közömbösen fogadták, 1873. azonban 
Planchon tanárt kiküldték Amerikába, hogy ott a 
helyszínén tanulmányozza az amerikai szőllők 
ellenálló képességét. Planchon visszatérve, meg
erősítette Laliman észleletét s 1876. a montpellieri 
gazdasági tanintézetben az amerikai szőllők sza
porítására és tanulmányozására í hektár terje
delmű telepet rendeztek be. Míg az Európában kö
rülbelül 1500 fajtában művelt szőllő mind egyet
len fajhoz, a Vitis viniferá-hoz tartozik, addig 
Amerikában több, határozottan jellegzett, tiszta 
faj található. Ezek a következők: Vitis rotundi-
folia vagy V. vulpina, V. labrusca, V. candicans, 
V. monticola, V. lincecurnii, V. riparia, V. aesti-
valis, V. rupestris, V. cordifolia, V. Berlandieri, 
V.arizonica, V. californica, V. caribaea, V. cinerea. 

A szőllőmüvelők az amerikai szőllőket direkt
termőkre és indirekt- v. alanyszöllökre osztják, 
az előbbiek alá az olyan fajták tartoznak, ame
lyek gyümölcséből élvezhető bor készíthető, az 
utóbbiak alá pedig olyanok, melyek élvezhető bort 
nem adnak, miért is szükséges valamely élvez
hető fajtával — rendesen európai szőllővel — 
nemesíteni (1. Szöllőnemesftés). A filloxera ellen 
való védekezésnél eleinte főleg a direkttermő faj
tákat karolták fel, de újabban mindinkább az euró-
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pai szőllővel nemesített amerikai alanyfajtákbal 
való védekezés hódit. Legismertebb direkttermő 
fajták a Jaquez, Herbemont, York-Madeira, Ka
nada, Othello, Delavare; legelterjedtebb alany
fajták a Riparia portalis, R. tomenteux, a Rupes-
tris-fajták s újabban a Berlandieri keresztezések. 
Berl andieri X Riparia, valamint az európai és 
amerikai keresztezések, Aramon X Rupestris, 
Mowrvedre X Rupestris, Chasselas X Berlandieri 
stb. Ami az amerikai szőllők ellenállásának okát 
illeti, e kérdés még nincs tökéletesen tisztába 
hozva; az eddigi feltevések szerint egyrészt a bu
jább gyökérzet, másrészt a gyökérzet tömöttebb 
szövete különbözteti meg az amerikai szőllőket az 
európaiaktól s teszi azokat ellenállóvá. Abszolúte 
egyik amerikai szőllő sem mondható ellenállónak, 
mert a filloxera valamennyi gyökérzetén képes 
megélni, észrevehető kárt azonban a fajták egyiké
ben vagy másikában nem okoz. A fajták ellenálló 
képessége, mint a tapasztalatok mutatták, a talaj 
és éghajlati viszonyok változásával szintén válto
zást szenved. Az amerikai fajtáknak a talajhoz és 
az éghajlathoz való alkalmazkodását adaptáció
nak, illetve akklimatizációnak nevezik. 

Hazánkba először 1880. év őszén hozatott az 
akkori földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
minisztérium közvetlen Amerikából 100,000 drb 
amerikai szőllővesszőt. Később vesszősziikségletét 
a kormány Franciaországból fedezte s azokból 
részint újabb állami telepeket létesített. Ez idő 
szerint több kisebb-nagyobb állami amerikai anya-
szőllőtelep látja el az ország szükségletét. 

Az amerikai szöllő müvelése. Akár direkt
termő amerikai fajtákkal, akár alanyra oltott 
oltványsző Hőkkel ültetjük be a szőllő területet, azt 
az ültetés előtt 60—80 cm. mélységre meg kell 
forgatni (rigolozni). A" sor- és töketávolságnak 
nagyobbnak kell lenni, mint az európai szőllőkben; 
mindkét távolság legalább 1 métert tegyen ki. Az 
amerikai szőlő szaporítását 1. Szöllöszaporítás. 

Az amerikai szőllők termelése arra a tapaszta
latra is vezetett, liogy az amerikai szőllőfajták 
a talajban nagyon válogatósak, s hogy Európa 
klímája csupán néhány amerikai fajtának felel 
meg. Némelyik amerikai fajta a neki meg nem 
felelő talajban klorózisba esik s tönkremegy. A 
mélyrétegü, laza, elegendő vasat tartalmazó tala
jokban majdnem valamennyi amerikai szőllőfajta 
szépen díszlik, míg a nehéz, kötött agyagtalajok
ban, továbbá a meszes és márgás talajokban csak 
sínylenek vagy tönkre mennek. Tekintve, hogy 
hazai régi hegyi szőllőink nagy része meszes már
gás talajokon van, a meszes talajokra alkalmas 
amerikai szőllők kérdésének eldöntése hazánkra 
nézve elsőrangú fontossággal bír. A francia kor
mány Vialát, a montpellieri gazd. tanintézet ta
nárát 1887. kiküldte az Egyesült Államokba, hogy 
meszes talajokra való, a fllloxerának ellenálló 
fajtákat keressen. Viala küldetésének eredménye
kónt a Vitis Berlandierit, a Vitis monticolát, a 
Vitis cinereát és a Vitis cordifoliát ajánlotta me
szes talajokra alkalmas alanyokul. A Viala által 
ajánlott fajoknak azonban nagy hátrányuk, hogy 
igen lassan fejlődnek, másrészt hibájuk, hogy 
dugványokról v. éppen nem, v. csak nehezen sza
poríthatok. Tekintve, hogy a különféle amerikai 
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szőllők különféle talajokat kivannak, Francia
országban többen megkísértették az amerikai szől
lőket talajigényeik szerint osztályozni, de ez osz
tályozásoknak csekély gyakorlati értékük van. 
Ujabban az adaptáció kérdését a meszes talajokon 
a különféle ameriko-amerikai és ameriko-európai 
keresztezésekkel oldják meg. Ezek között legna
gyobb szerep a Riparia-Beriandieri fajták keresz
tezése útján előállott hibrideknek jut, amelyek 
egyesítik a Riparia jó tulajdonságait a Berlandieri 
mésztürő képességével. Az ameriko-európai ke
resztezések a meszes talajokat szintén jól tűrik, 
csakhogy filloxeraellenálló képességük nem elég. 

A Sz. betegségei. Az időjárás viszontagságai, 
mint az erős téli és kései fagyok, jégeső, zápor, 
szárazság, amelyek ellen úgyszólván csak a meg
felelő mívelésmód nyújt némi védelmet, igen nagy 
károkat tesznek a Sz.-ben, s e mellett nem igen van 
kultúrnövényünk, amely a parazitabetegségek oly 
mérvű pusztításainak volna kitéve, mint a Sz. De 
viszont nincs is olyan kultúrnövényünk, amely
nek betegségeit annyira tanulmányozták volna, 
különösen a filloxera (1. o.) pusztításai óta, mint 
a Sz.-ét, úgy hogy a Sz. betegségeinek ma nagyon 
kiterjedt irodalma van. A parazita gombák által 
okozott betegségek közül a legkárosabbak s a leg
ismertebbek a következők: 1. Peronoszpora-
betegség (1. o.). 2. Lisztharmat, okozója az Ery-
siphe Tuekeri Tul. nevű gomba (1. Lisztharmat). 
3. A fekete rothadás, melyet amerikai neve után 
általában black rotnak neveznek, jelenleg a Sz. 
legveszélyesebb betegsége, mert rövid idő alatt 
óriási pusztítást tesz, s biztos védelem még nincs 
ellene. Amerikából került Franciaországba, s itt, 
dacára a legnagyobb erőfeszítéseknek, eddig ellene 
megküzdeni nem tudtak. A fekete rothadást a 
Guignardia Bidivellii Viala et Ravaz nevű 
gomba okozza, mely a Sz. összes zöld részeit, de 
különösen a fürtöket támadja meg, mely utóbbiak 
a támadás következtében elfeketednek, elszárad
nak, amidőn is felületüket parányi, sötétfekete, 
kemény bibircsek (a betegség legfeltűnőbb jelen
sége) lepik el. Némi sikert a rézvegyületekkel 
(különösen a bordeauxi keverékkel és a grün-
spánokkal) való gyakori, legalább ötszöri, perme
tezéssel lehet elérni. 4. Fakó rothadás, melyet 
amerikai neve utón általában white rotnak (a. m. 
fehér rothadás) neveznek, különösen 1891. tett 
nagy károkat hazánkban. Okozója a Gharrinia 
(Goniothyrum) diplodiella Viala nevű gomba, 
mely a leveleket nem, csak a hajtásokat és a für
töket támadja meg; ez utóbbiakon a bogyók az 
érés előtt meglevesednek, fakó szint öltenek s ké
sőbb elszáradnak, amidőn a barna szinü ráncos 
szemeken hamvas bibircsek jelennek meg. Ellene 
más nem ajánlható, mint a megtámadott fürtök 
vagy fürtrészek összeszedése és elégetése. 5. Ke
serű rothadás (bittér rot). Csak a hajtásokat és a, 
fürtöket támadja meg; a bogyók az érés ideje 
felé megkeserednek s elszáradnak. Okozója a 
Qreeneria fuliginea Scribner et Viala nevű 
gomba, mely nagyobb károkat eddig csak Ame
rika forró, nedves légkörű vidékein tett. 6. Az 
antrakno'zis. Három alakban ismerik, ú. m.pety-
tyes, torzító és foltos antraknózist; legkárosabb 
az utóbbi, mit a Sphaceloma ampelinum de Bary 

ieg, S alatt keresendő! 



Sző l lő tö — 727 — Szol lőzs fr 

nevű gomba okoz, mely a Sz. minden zöld részét 
megtámadja s azokon többé-kevésbbé bemélyedett 
fekélyeket idéz elő. Különösen a 70-es években 
tett hazánkban nagy károkat; ellene nagyon ne
héz védekezni; legjobb eredménnyel jár az, ha 
kora tavasszal a tőkéket 50°/0-os vasgálicoldat-
tal bekenik. 7. Gyökérpenész. E név alatt foglal
tatnak össze mindama gombák, amelyek a Sz. 
gyökérzetén élősködve a Sz.-t károsítják. Leg-
károsabb valamennyi között a Dematophora ne-
cotrix Hartig, kevésbbé károsak a Demato
phora glomerata Viala, a Fibrűlaria xylothrica 
Pers., a Hoesleria hypogaea Thllm. et Pass. és 
az Aqaricus melleus L. A gyökérpenész által 
megtámadott tőkék olyanféle tüneteket mutat
nak, mint amelyek gyökérzetén a fllloxera él és 
sokszor egy-két év alatt elpusztulnak. Mert e be
tegség főleg a nedves talajokon pusztít, ellene a 
tálai lecsapolását és szellőztetését lehet javasolni. 
8. Mézgás betegség (gommose baeillaire). A Sz. 
legrejtélyesebb betegsége, melynek lényege iránt, 
dacára, hogy a világ nevesebb fltopatológusai (kü
lönösen a franciák, olaszok, amerikaiak) foglal
koztak vele, a legellentétesebb nézetek uralkod
nak. Prunet a Clailnchytrium viticolumnák neve
zett gombát, Debray pedig a Psendocommis vitis 
nevű nyálkagombát jelöli meg a betegség okozó
jául. Az utóbbi kutatások az Amerikában nagy 
pusztítást végző kaliforniai betegséget, az Olasz
országban nagy károkat tevő mai nerót (fekete 
betegség) s töb'j egyéb név alatt ismert betegsé
get is, mint a gutaütést (apoplexia, folletage), a 
íevélbarnulást (brunissure) stb.-t a mézgás beteg
séggel lényegében azonosnak állítják. Viszont van
nak szakférfiak, akik a mézgás betegség névvel 
jelölt betegségek több esetében a pusztítást rész
ben fiziológiai okokra (különösen fagykárok miatt 
beállott változásokra), részben egyes rég ismert 
paraziták (fllloxera, peronoszpóra stb.) támadá
saira vezetik vissza (1. még Gommose baeillaire). 
9. Szürke penész. Esős időben a Botrytis cinerea 
Pers. nevű gomba, mely kedvező időben a szöllő 
nemes rotliadását (1. o.) idézi elő, túlhatalmasodik 
s ennek következtében a fürtök elpenészesednek. 
Ugyané gomba néha megtámadja a fiatal virág-
fürtöket s hajtásokat, s azonkívül az elvermelt 
venyigékben is nagy károkat tesz. 10. Korom
penész (olasz neve : Bruciola); okozója a Meliola 
Penzigi Sacc. var. Olea Tul. nevű gomba (1. Ko
rompenész). 11. A Septoria ampelina Berk. et 
Curtis nevű gomba, különösen az amerikai Sz.-k, 
főleg a ripáriák leveleit támadja meg, melyek 
megfoltosodnak, később elsárgulnak és idő előtt 
lehullnak; a Sz. levelein még a következő gom
bák gyakoriak s okoznak azokon különböző folto
kat : Cladosporium Roesleri Cattaneo (ez a für
töket is megtámadja), a Cladosporium viticolum 
Cesatti és a Septosporium Fuckelii Timin. A nem 
paraziták által okozott betegségek közül felemlí
tendők : a taplósodás (1. Mák), a sápadtság (1. o.) 
•és a rúgás (1. Rugós szöllő). 

Irodalom. A szfyüőműveUsre nézve: Miskolczi M., Ma
gyar szöllőisme, Pest 1867 ; Entz F., Népszerű káté a szöllő-
mívelés és borkezelés okszerű módjairól, u. o. 1870; Mol
nár István, A szőllömívelés és borászat kézikönyve, Buda
pest 1888; Szentkereszty Gy. báró, Szöllöépítés, mívelés 
•és pincekezelés, Kolozsvár 1892 : Kosutány Tamás, A szöllő 

és a bor, Magyar-Óvár 1896; Baross Károly, Magyarország 
szöllőtermelésének múltja és jelene. Budapest 1896 ; Ordódy 
Lajos. A szöllő trágyázása, u. o. 1894 ; Jablonowski József, 
A szöllő betegségei és ellenségei, u. o. 1895 ; Linhart Gy. 
és Mezey Gy., SzöIIőbetegségek, Magyar-Óvár 1895; Goethe 
H., Handbuch d. Ampelographie, Berlin 1887; Babo A. és 
Mach E.. Handbuch des Weinbaues nnd d. Kellersvirtschaft, 
u. o. 1893 ; Goethe E., Handbuch der Tafeltraubenknltnr, 
n. o. 1894; Rendű V., Ampelographie francaise. Paris 1857; 
Pnlliat V., Mille variétés de vignes, Montpellier 1888; 
Foex G., Cours complet de viticultnre, u. o. 1895 ; Per-
raud J., La taille de la vigne, Paris 1896 ; Mouillefert P., 
Culrnre de la vigne en serre, Montpellier 1897; Viala P., 
Les maladies de la vigne, u. o. 1893. Folyóiratok: Borá
szati Lapok, Budapest; Szöllő- és Borgazdasági Lapok, u. 
o., Die Weinlauben, Wien: Les progrés agricole et viticole, 
Montpellier: Revne de viticulture, Paris. 

Az amerüíai szőV&revonatJcozólag: Molnár István, Szőllőink 
űjjáalakításaamerikai szöllőfajok segélyével, Budapest 1890; 
Dr. Roboz Zoltán. Az amerikai szöllök. u. o. 1892: A. F. v. 
Babo n. T. Rümpler, Kultur und Beschreibung der ameri-
kanischen Weintrauben, Berlin 1885; Rougier, Instruction 
pratique sur la reconstitution des vignobles par les cepages 
americaines, Montpellier 1889; Bush et fils et Meisner, Cata-
logue illustré et deseriptif des vignes americaines, Paris 
1885. (Ez utóbbi illusztrált nagy munka.) Ravaz, Les vignes 
americaines et producteurs directs, Montpellier 1902; Grand-
voinet, Cepages americanes. Paris 1900; Sahut, Americani-
sche Reben, Hannover 1891; Richter, Pepiniéres americaines. 

Az aciaptáei&ra: Prosper Gervais, Adaptation et recon
stitution en terrains cakaires, Paris 1896; Dr. E. Molz, 
Die Clorose der Reben, Jena 1907 Cl. Roux, Rapport des 
plants avec les sol. Paris 1900. 

Szőllőtőke, 1. Szőllőtö. 
Szőlló'törköly, a borkészítés mellékterméke, 

mely a szöllő sajtolása után visszamaradó kocsá-
nyok, héjak és magvak keveréke. Törkölypálinkát 
készítenek belőle, de frissen, besavanyítva vagy 
szárítva takarmányul is használják. Igen gyenge, 
csak szaluiaértékű takarmány, melyet csak szá
lastakarmány hiányában tanácsos etetni. 

Szőllőzúzó gép vagy malom a szőllőfürtöknek 
vagy a lebogyózott szőllőszemeknek összezúzá-
sára szolgál, hogy a bogyók leve a többi részé
től könnyen elválasztható, kisajtolható legyen. 
A zúzó garatjába öntött szöllő rendszerint két hen
ger közé kerül, melyek egymásfelé forogván, a 
közéjük került bogyókat összezúzzák. A henge
rek egymástól való távolsága szabályozható s 
olyan legyen, hogy a kocsányokat és magvakat 
össze ne törjék, mert különben sok csersav kerül 
a borba és ez fanyar lesz. A hengerek többnyire 
vasból készülnek s rovátkákkal vannak ellátva, 
hogy a szőllőt jobban megfogják. A hengerek 
lehetnek egyforma méretűek, vagy egyik kisebb 
átmérőjű, mint a másik, amely esetben mintegy 
dörzsölik a szőllőt, ami a töppedt bogyók feldol
gozásánál jár előnnyel. Vannak olyan zúzok is, 
amelyekben a hengereket tárcsák helyettesítik. 
A hengerek hosszúsága 40—80 cm. A kisebbek 
kézi erővel hozhatók üzembe, a nagyobbakat mo
torikus erő hajtja. Kisebb szőlőgazdaságokban 
a zúzógépeket egyszerű csomaszoló fával helyet
tesítik vagy taposó zsákokban tapossák és zúz
zák meg a szőllőt. A taposó zsákok erős kender-
fonatból készült ritka szövésű zsákok, amelyek
ben kisebb részletekben történik a szöllő meg-
zúzása s a szinmustnak a törkölytől való elvá
lasztása. 

Szőllőzsír, fehérviasz, cetvelő, disznózsír össze
olvasztása útján készült, alkaninnal pirosra fes
tett, illatosított zsiradék, mit táblákba vagy ru-
dakba öntve az ajak cserepesedése ellen használ
nak. A szellőhöz annyi köze van, hogy talán 
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régebben fekete szőllő nedvével festették. L. ínég 
Ceratum. 

Szömörce (növ.), 1. Cotinus, íthus. 
Szömörceíélék (növ.). Az Anacardiaceae család 

tribusa, melynek legnagyobb génusza a Bhns (1. o., 
Szömörce). Ide tartozik a Cotinus is (1. o.), hazánk
ban délen és pl. Eger vidékén is előfordul a Cotinus 
coggygria (Aranyfa, Sárgafa). 

Szömörcsög (uöv.), helyenként a kucsmagomba 
népies neve. Az irodalom és a közönség zöme a 
Phallus impudicus gombát nevezi Sz.-nek. Helyes 
tudományos neve: lthyphallus impudicus L, Fr. 
Tönké 10—15 cm. magas, 2—4 cm. széles, fehé
res színű. Töve körül tág hüvely és tetején kúpos
hengeres kalap van, melynek ráncos felületét 
sötét olajzöld nyálka fedi. Ebben a nyálkában 
vannak a spórák. Kezdetben teljesen burokba van 
zárva, ilyenkor a tojáshoz hasonlít (a nép ördög
tojásnak nevezi), később gyorsan megnyúlik es 
felveszi jellemző alakját, mely a hímvesszőre 
emlékeztet. E hasonlatosság miatt szemtelen szö-
mörcsögnek és szégyengombának is nevezik. 
Tudományos neve is erre vonatkozik. Nagyon 
bűzös. Erdőkben, ligetekben, kertekben terem. 
Nem mérges. Régebben kenőcsöt készítettek be
lőle, melyet köszvény ellen használtak. 

Szöngaria a. m. JDzsungqria (1. o.). 
Szöny, 1. Szöny (azelőtt Ó-Szöny), nagyk. Ko

márom vm. gesztesi j.-ban, (1920) 3507 magyar lak., 
vasúti megálló, posta- és telefonhivatallal. Régi 
és a történelemben ismételten szereplő hely. A ró
maiak alatt Brigetio volt a neve. 376 nov. 17. itt 
halt meg I. Valentinianus római császár. 1849 
júl. 2. Benedek császári vezér az itteni (Komárom
mal összefüggő) sáncokat elfoglalta, de Klapka 
háromszor ismételt roham által kiverte belőle; 
szept. 3. Klapka az itteni sáncokat megszállta. 
— 2. Újszöny, 1896 óta Komárom város egyik 
városrésze, ma Komárom- Újvárosnéven tvh. jog
gal felruházott város, (1920) 5963 magyar lak.; 
a trianoni béke következtében cseh uralom alá 
jutott Komáromból számosan ide telepedtek. 

Szőnyeg a lakásokban padlót, falat v. bútort 
burkoló kelme. A Sz. színoldala lehet sima v. 
bolyhos. A sima Sz. kötése ripsz, vagyis bordás 
kötés (1. Alapkötés). Ha a láncfonalak sűrűk, a 
vetülékfonalak pedig amazoknál jóval vastagab
bak, de ritkás elrendezésűek, a borda a vetülék-
irányban halad s ez a skót Sz.; ha pedig a lánc
fonal ritkás, a vetülék sűrű, a bordák a hosszúság 
irányát követik 8 ez a kilim v. csillim Sz. A ve
tülék e Sz.-fajnál nem helyezkedik el a szövet 
egész szélességében; ha a szomszédos vetülék
fonalak nem is párhuzamosak, a Sz.-et gobelin
nek (1. o.) nevezzük. A hosszripszek mustrázása 
olcsóbb, ha kettős szövetként készülnek, ezt a Sz.-
fajt kidderminsteri-nek nevezik. 

A bolyhos Sz. csomózással, bársonyszerű kötés
sel vagy zseniliák (1. Chenüle) segélyével készül
het. A csomózott Sz. csomózásának módja szerint 
lehet perzsa v. szmirna. A perzsa Sz.-ben 100 
umi.-re 40—50 csomó van, ugyanolyan fajta cso
mókkal, de hosszabb bolyhokkal készül az indiai, 
még pedig 100 mm.-re 30—35 csomóval, a szmirna-
Sz. pedig 100 mm.-ként csak 12—20 csomót tar
talmaz. Bársonykötéssel (1. Bársony) készült Sz. 

rendes láncfonalon kívül erős béllelő láncfonalat 
is tartalmaz; ha bársonyhurkos, brüsszeli-nek, ha 
felvágott, velours-nak nevezik a Sz.-et. A zseni-
liából szőtt Sz. neve: axminsteri Sz. 

A fali Sz. vagy kárpit s az ablakszőnyeg v. 
függöny elsősorban díszítő rendeltetésű, könnyebb 
anyagból készülhet s túlnyomóan szövött munka. 
A padló-Sz. feladata a dísz mellett az, hogy mele
get tartson. A fali Sz.-et gyártása párisi főhelyé
nek volt tulajdonosáról nevezték el gobelin-nek. 

Iparművészeti jelentősége csak a kézzel szö
vött és a csomózott Sz.-nek van. Mind a ket
tőnek őshazája a Kelet. A keleti Sz. története 
a messze ókorba nyúlik vissza; kézzel fogható 
emlékei azonban csak a középkor végétől is
meretesek. A szövött Sz. K.-en általában meg
maradt a primitiv technikájú geometriai minták 
mellett. Annál pompásabb fejlődést ért el Ny.-on. 
az alakos dlszü szövött Sz. a XIV. sz.-ban, még 
pedig Flandriában, nevezetesen Arras városban, 
amely után az olaszok a szövött Sz.-eket ma is 
Arazzi-nak nevezik, holott csakhamar ezután 
Brügge, Gént, Ypern és Löwen is jeles lett e 
téren. Valódi flandriai és ezzel párhuzamosan fej
lődő francia szövött Sz. a XIV. sz.-ból csak igen 
kevés maradt ránk. A XV. sz.-ban a Sz.-szövéa 
nyomon követi a korabeli festészetet. 1479-ben, 
amikor a franciák Arrast elpusztítják, szövőmes
terei Brügge és Brüsszel városokban telepedtek 
le. A flandriai kárpit innen indul el európai hó
dító útjára, a Sz.-ek ékítményes részét maguk a 
8zövömesterek tervezték, alakos kompozícióit 
festőművészek kartonjai v. képei után szőtték. 
A XVI. sz. elején a flandriai Sz. olasz hatás alá 
került s mesterei technikai készségének gyara
podásával méretei egyre nagyobbak. Ez időben 
Brüsszel vezet a Sz.-szövés terén. Pieter van Aelst 
1515-től itt szövi X. Leó pápa számára Rafael 
kartonjai nyomán a Vatikán ma is meglevő s az 
apostolok cselekedeteit ábrázoló híres Sz.-eit. 
Pieter Pannemaker flandriai mesterek kartonjai 
nyomán dolgozik. Az alakos rósz most is uralko
dik a Sz.-en, de ehhez mint keretdíszítések gyak
ran igen bájos hatású ornamentális szalagok já
rulnak, mint pl. a Krisztus születését ábrázoló 
flandriai Sz.-en, amely a győri székesegyházból 
a budai kir. várba került s a XVI. sz. elejéről 
való. Ekkor már Itáliában is szőnek Sz.-eket, de 
többnyire flandriai mesterek. A D.-i Németország
ban készült Sz.-ek a XV. sz.-ból nagy számban 
maradtak ránk, de mint pl. a lőcsei kárpit a kassai 
múzeumban nem oly pompásak és művésziesek, 
mint az arannyal és ezüstfonállal átszőtt flandriai 
munkák. Franciaországban a Sz.-szövés fejlődé
sét a XV. sz. első felében a politikai zavarok meg
akasztották. 1535-ben I. Ferenc Fontainebleauban 
flandriai mestereket telepitett le. A XIV. Lajostól 
alapított Gobelin-műhely virágzása 1662. kezdő
dik, mikor is Charles Lebrun festő került az élére. 
A XVIII. sz.-ban jeles építészek és festők veze
tése alatt a párisi Gobelin-gyár ismét fellendült. 
Magyarországon a művéeziesebb Sz.-szövést a 
gödöllői müvésztelepen Körösfői Kriesch Aladár,. 
Nagy Sándor és Belmonte Leo honosította meg. 

A szövött-Sz.-gel szemben a csomózott Sz.-nek 
Európában alig van múltja s ez szinte még ma i» 
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speciálisan keleti technika. Különösen az arab tör
zsek gyakorolhatták évszázadokon át. A Sz.-cso-
ínózás keleten a középkor végéig a régi minták
hoz szívósan ragaszkodó háziipar volr. Amikor 
az arabok Perzsiában a Szasszanidák fővárosát, 
Ktezifont elfoglalták, egy 60 rőf kerületű Sz.-et 
találtak ott, moly valamikor Khoszroesz királyé 
volt s amelynek pompájával arab irók alig győz
nek betelni. A Sz. kertet ábrázolt s ehhez hasonló, 
de erősen stilizált Sz.-ek Perzsiában még a XVII. 
sz.-ban is készültek. A Szúfl-dinasztia, de külö
nösen a nagy Ábbász sah (1587—1629) uralko
dása idej én, az akkor újból felvirágzó selyemszövés 
hatása alatt, naturalisztikus motivumokkal díszí
tett csomózott selyem-Sz.-ek is készültek, de ezek
nél jóval nagyobb számban maradtak fönn a házi
ipar csomózott gyapjú Sz.-ei, amelyek díszítése 
mértani elemekből v. stilizált virágokból áll. A 
XVII. sz. végén Perzsiában a Sz.-csomózás ha
nyatlásnak indult, csak Khorasszán tartománya 
Khain nevű kerületében virágzik még, amelynek 
Sz.-eit részarányos indák között apró állatok dí
szítik. Ezekre emlékeztetnek a XVII. sz.-i német
alföldi festők képein gyakran megörökített indás 
díszü Sz.-ek, aminőket északperzsiai hatás alatt 
a kisázsiai török háziipar is készített. A XVII. 
sz.-tól kezdve Konstantinápoly környékén, külö
nösen az ázsiai partokon nagy számmal készültek 
ilyen indás Sz.-ek, amelyek főelárusitó helye 
Brassó volt s azért erdélyi Sz. néven kerültek 
Európában forgalomba. Ezekből szép gyűjtemény 
látható Iparművészeti Muzeumunkban. Az er
délyi Sz.-ekhez hasonlóan nagyon elterjedtek ná
lunk a túlnyomóan szintén kisázsiai ú. n. ima
szőnyegek, amelyek a mohammedánok imafülké
jét jelképező mihrábot ábrázolják többnyire osz
lopokon nyugvó patkóformájú ívvel, amelyről 
gyakran mécses csüng alá. Az újabb időből 
való kisebb alakú anatóliai Sz.-eket készítésük 
helye szerint Ghiordesz-, Kulah-, Ladik-, Ber-
gaina- (Pergamos-) stb. Sz.-nek nevezik. A kau
kázusi és a középázsiai Sz.-ek csak a XIX. sz. 
derekától kezdve kerültek nagyobb számmal Euró
pába s ezeket erős stilizálásban nyilvánuló pro
vinciáiizmus jellemzi. A kaukázusi Sz.-eket lánc
szerűen összefűzött stilizált virágok díszítik s 
szögletes kampók élénkítik v. kampósorok szegé
lyezik. Főbb nemeik : a Karabagh-, a Gendzsó-, a 
Sviván- és a Dagesztán-Sz. s a szövött Szumákh, 
mely utóbbi nem egyéb, mint brossozott szövet. 
A kaukázusiakhoz hasonlóan eredetileg házi hasz
nálatra szánt népművészeti alkotások a közép-
ázsiai csomózott Sz.-ek, amelyek mértani mustrái, 
mint pl. a turkománok Sz.-einek csillag- és kereszt-
motivumai igen egyszerűek. Ritkák a sötétszínű, 
hálós mintájú beludzsisztáni Sz.-ek, amelyek sze
gélye a tnrkomán kilimekhez hasonlóan szövött. 
A hasonló technikájú bokharai szőnyegeket mér
tani motívumokon kivül erősen stilizált növényi 
elemek, ezek Teke válfaját a végtelenségig fel
aprózott sokszögek jellemzik. 

A török hódoltság korában a Sz.-készítós, külö
nösen ennek kilim vagyis szövött fajtája a bal
káni népeknél, de Magyarország déli és keleti ré
szeiben is elterjedt. A legszebb kilimeket Európá
ban Pirot-ban bolgárok szövik. Ezek szerb Sz. 

néven kerülnek forgalomba. Kisebb, nagyobbára 
köténynek s ruhabetétnek használt kilimszerü 
szőtteseket az erdélyi és bánáti románok, a dél
vidéki rácok s a máramarosi ruténok készítenek. 
Horvátországban a nép a kopt szövetekre emlé
keztető szőttes betétekkel díszíti ruháit. Bosznia-
Hercegovinában a világháború előtt annak kor
mánya sok sikerrel fáradozott azon, hogy az itt 
is elfajult régi keleti Sz.-technikákba újból lelket 
öntsön. Kis-Ázsiában és Perzsiában Európa mohó 
érdeklődése a XIX. sz.-ban a keleti Sz.-ek iránt 
ezek technikájára végzetes hatással volt. Egy-két 
állami telepen kívül ma csak tucatárú kerül ki 
Európába. Magyarországon a torontáli Sz.-gyár 
részvénytársaság művészi tervek nyomán készült 
csomózott Sz.-eket hozott forgalomba, aminők ké
szítésével újabban sok sikerrel a gödöllői szövő-
telepen kívül a székesfővárosi ipariskolák is fog
lalkoznak. Nagy föllendülést ért el a Sz.-csomó
zás Budapesten a világháborút követő összeomlás 
után. Ennek rugói merőben gazdaságiak voltak. 
A keleti Sz. behozatala a háború óta megszűnt s a 
háború előttinél is nagyobb keresletet háziipar-
szerüen tisztviselők s nők igyekeztek kielégíteni, 
akiknek működése, bár technikailag nem egyszer 
kiváló volt, kimerült a keleti minták utánzásá
ban. V. ö. Ráth György, Az Iparművészet Könyve, 
III. kötet. 

Szőnyegnövények, szönyegvirágok. Virágsző
nyeg készítésére alacsony, de bokros termetű v. 
tömzsi fajok alkalmasak, melyeket jobbadán a 
cseréppel együtt helyeznek az előzetesen kisze
melt és kirajzolt helyre, hogy az év folyamán el-
virulásuk után mással cserélhessék föl. Kövér 
echeveriák (Echeveria metallica Nutt. és mások), 
dúslevelű madarhúr fajai (Cerastium tomentosum 
L. és C. Biebersteini DC), jégvirág (Mesembry-
anthemum), parajfélék (Áchyranthes, Alternan-
thera), ajakosok (Perilla Nankinensis Lour., Salvia 
argentea L., Stachys lanata Jacq.), fészkesek (Cen-
taurea candidissima Hort., Cineraria maritima L., 
Gnaphalium lanatum Hort., Pyrethrum partheni-
folium Willd. var. aureum), lobeliák, pelargoniu-
mok és sok más faj alkalmasok e célra, ha szerény 
termetéhez díszes levélzete, v. hosszabb virulása 
járul. A Sz. a dlszlombbal és más növénnyel (so-
litaire) együtt a pázsit díszítésére szolgálnak. 

Szőnyi, 1. Benjámin, ref. lelkész, szül. Alsó-
Némediben 1717 dec. 10., megh. Hódmező-Vásár
helyen 1794 szept. 14. 1742-ben lelkészül válasz
tották Hódmező-Vásárhelyen, honnan egy év múlva 
külföldre menvén, az odera-frankfurti, leideni, az 
utrechti egyetemeken hallgatta a teológiát. 1745 
szept. elején érkezett vissza egyházába; 1774. 
esperes lett. Müvei: Imádságok imádsága (Po
zsony 1753, több kiadása van); Kegyesség nap
száma (az előbbivel együtt, u. o. 1753); Szentek 
hegedűje (énekek, Kolozsvár 1762, igen sok ki
adást ért, még 1869. is megjelent); Gyermekek 
physikája (Eollin után franciából, Pozsony 1766r 
2. kiad. u. o. 1774); Istennek trombitája (Buda 
1790); Az újtestamentomi énekek éneke (Pozsony 
1792). 

2. Sz. Pál, pedagógiai író, szül. Debreczenbea 
1808_ápr. 22., megh. Budapesten 1878 jún. 17. 
Emlékezetes róla, hogy mint debreczeni tanár a 
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matematikát magyarul tanította; 1838—48. Tisza 
Kálmánt és testvéreit nevelte; 1840. az ő tercei 
szerint alakították át a debreczeni kollégiumita
nulmányi rendjét. Nevezetes Alaktan (Buda 1746, 
2 köt.) c. műve, a szemléltető módszer alkalma
zása ; ez Marczibányi-díjat s akadémiai tagságot 
szerzett neki. 1848-ban Eötvös minisztériumában 
titkár, majd osztálytanácsos lett. 1851-ben magán
nevelő- és tanintézetet alapított Pesten; 1852. 
rövid ideig cs. kir. prot. iskolai tanácsos volt. Tíz 
évig elnöke volt a Természettud. Társulatnak. 

Szönyi béke. Hosszas alkudozások után 1627 
szept. 12. köttetett meg a Szőny és Komárom közt 
fekvő Forró nevű szigeten a Sz. a török és II. Fer
dinánd között. A békeokirat eredetije három nyel
ven, ú. m. magyarul, latinul és törökül állíttatott 
ki. A 11 artikulusba foglalt okirat újra megerősíti 
az 1606-iki zsitvatoroki, az 1615-iki bécsi, az 
1618-iki komáromi és az 1625-iki gyarmati szer
ződéseket. 

Szönyi Nagy István, ref. lelkész, honi tanul
mányainak végeztével külföldre ment s 1666. az 
ntrechti egyetem hallgatói közé lépett. Hazájába 
visszatérve, sok hánykódás között tornai, zilahi, 
balmazújvárosi, szoboszlói, kolozsvári, székely
udvarhelyi, gyulafehérvári, szatmári lelkész volt ; 
1711—19. pedig állítólag Debreczenben volt 
ispotályi pap, ellenben más adatok szerint még 
1709. meghalt. Munkái: Disputatio theologica ad 
Romanos (TV. 3., Utrecht 1666); Martyrok koro
nája (Kolozsvár 1685, új kiadása Nürnberg 1727); 
Kegyes lélek vezércsillaga {BebreGzen 1681, más 
kiadása még ez évben h. n., új kiadása Debre
czenben 1714); Élő holtak jő illatja (mellyel 
Felvinczi Sándor temetését tömjénezte, u. o. 1686); 
Paradicsomi mulatság (h. n. 1690); Magyar 
oskola (név n. Kolozsvár 1695, hangoztató mód
szerű abéce, melyet Toldy Ferenc újra kiadott a 
Corpus grarnmaticorumban; Halotti beszéd Ken-
deffi János felett (Utolsó tisztesség című gyűj
teményben, u. o. 1697). 

Szőr, tágabb értelemben az állatok hengeres, 
fonalalakú, rendesen hegyben végződő bőrfügge-
lékeinek neve, szűkebb értelemben az emlős
állatok (Mammalia) bőrén előforduló fonalalakti 
szaruképződmények neve, melyek az emlősökre 
annyira jellemzők, hogy az emlősöket — miként 
azt Okén javasolta is — találóan szőrös állatok
nak, is nevezhetnők. 

Az állatok szőrei jobbára kutikuláris bőrf dgge-
lékek s ugyanazokból az anyagokból állanak, 
mint a kutikula, pl. az ízeltlábúaknál (Arthro-
poda) és Férgeknél (Vermes) chitinből. Az emlő
söknél a szőr az irha (cutis) szemölcsén (papilla) 
ülő szaruképződmény, mely elszarusodott hám
sejtekből áll. Alsó vége, vagyis gyökere, a bőr 
mélyedésében, az ú. n. szőr- vagy hajtiiszőben 
foglal helyet, melyet úgy a felbőrnek (epidermis), 
mint az irhának (cutis) egy-egy vékony rétege 
vesz körül. A tüszőbe faggyúmirigyek nyílnak 
be, s váladékuk a szőr bezsírozására szolgál, 
azonkívül a tüszőhöz és a szőr szárához ú. n. 
szőr- v. hajmeresztő izom (arrector pili) tapad. 
A szőr gyökerének legalsó megvastagodott része 
a hagyma- A szőr maga, mely a tüszőből és a 
bőrből kiemelkedik, három részből áll: 1. lapos 

sejtekből álló egyrétegű felbörkéböl (cuticula); 
2. hosszúra nyúlt, rostalakú sejtekből álló kéreg-
állományból és 3. többé-kevésbbé gömbölyű v. 
sokszögletű s gyakran levegővel telt sejtekből 
álló bél-állományból. A szőrök alakja, hossza, 
vastagsága és elhelyezkedése a bőrön nemcsak a 
különböző emlősöknél, hanem az emlősállat külön
böző testrészein is, igen változatos. A sörények 
(pl. oroszlán), hosszú farkszőrök (pl. ló), szakáilak 
(pl. nagyszakállú makakó), serték (pl. vaddisznó), 
tüskék (pl. sündisznó) stb. a szőrök szélsőséges 
kifejlődésének jó példái. Nagy a változatosság 
abban is, hogy a különböző szőröknél milyen a 
bél- és kéregállomány aránya egymáshoz képest, 
mennél vastagabb a kéregállomány a bélállo
mányhoz képest, annál hajlékonyabb és rugal
masabb a szőr, pl. a nemes juhfajták gyapjában 
alig van bélállomány. A szőrözöttség erős kifejlő
dése esetén a szőrök nemezszőrökre (pili) és 
gyapjúszőrökre (lanugo) különülnek el. A szőrök 
különleges féleségei a szájorr tájékon előforduló 
tapintószőrök (vibrissae), melyek idegekkel van
nak bőven ellátva és az érzékszervek szerepét 
töltik be. — Szőr (nov.), 1. Szőrképlet. 

Szörcse (Surcea), kisk. Háromszék vm. orbai 
j .-ban, (i9io) 623 magyar lak. (Tr. R.) 

Szőreg, nagyk. Torontál vm. törökkanizsai 
j.-ban, (1920) 3369 magyar és szerb lak., vasút-, 
posta-, táviró- s telefonállomással. Sz. és kör
nyéke az 1848—49-ki szabadságharc alatt jelen
tékeny ütközetek szinhelye volt; 1849 febr. 9. 
Theodorovics szerb csapatai a magyarokat a sán
cokból kiűzték; de Hadik honvédezredes az égő 
faluból a szerbeket kiűzte; aug. 5. a Sz.-i csatá
ban a magyarok visszavonultak. Sz. az ütközet 
alatt romhalom lett. 

Szörény vármegye, 1880-ig különálló, akkor 
Krassó vármegyévei Krassó-Szörény vármegye 
néven egyesített vármegye, 1. Krassó-Szörény. 

Szörény, kisk. Somogy vm. szigetvári j.-ban, 
(1920) 203 magyar lak. 

Szörénybalázsd (Voislava), kisk. Krassó-
Szörény vm. karánsebesi j.-ban, doio) 636 román 
lak. (Tr. R.) 

Szörénybuzás (Bárnic, Weitzenried), kisk. 
Krassó-Szörény vm. újmoldovai j.-ban, (1910) 1048 
cseh lak. (Tr. R.) 

Szörényi bánság, 1. Krassó-Szörény (tört.) 
Szörénykanizsa (Canicea), kisk. Krassó-

Szörény vm. teregovai j.-ban, (1910) 491 román lak. 
Szörónyordas (Wolfsberg), kisk. Krassó-

Szörény vm. teregovai j.-ban, (1910) 961 német 
lak. (Tr. R.) 

Szőríéreg (Strongylus Rud., állat), 1. Stron-
gylus. 

Szörféregkór, 1. Strongylosis-
Szőrfestés. A szőr állománya hasonló a gyap

júéhoz, azért a festése is hasonló elvek szerint 
történik. Lényegesebb eltérés csak akkor van, ha 
a bundán levő szőrt, illetőleg a szőrmét kell meg
festeni. Ekkor ugyanis a bőr kényes természeté
vel kell számolnunk, mely a magasabb hőmérsék
letnek az alkalmazását tiltja. Miután mostanában 
rendkívül nagy mennyiségű szőr kell, úgy hogy 
a szükségletet lószőrrel, marhaszőrrel és disznó-
szőrrel sem lehet kielégíteni, azért oly pótszer 
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után néztek, mely a lószőrrel lehetőleg egyen
értékű legyen. Ilyen a kókusz rostja, afrikai fű 
stb., de legfontosabb ezek közül a mexikói rost 
(fiber) vagy szitakender, azaz Dél-Amerikában 
előforduló különböző agave-féleségek leveleinek 
a rostja, mely a lószőrhöz rendkívül hasonlít. 
A szőrméket általában véve szürke és barna 
színűre, az ólomnak, a vasnak stb. kénvegyületei
vel festik. Magától értődik, hogy a szőrök fes
tésére kátrányfestőanyagok is használhatók. A 
feketére való festéshez gallusz-savat, vassókat és 
kékfát használnak. Újabb időben Erdmann B. 
a szőrmék festésének oly eljárását eszelte ki, 
mely azon alapszik, hogy bizonyos organikus 
bázisok, mint aminők a parafeniléndiamin és a 
paraamidofenol, oxidációs anyagokkal kezelve 
sötétszínü festékekké lesznek. Mellékesen meg
jegyzendő, hogy ez az eljárás a hajnak megfes
tésére is alkalmas; a színeződés gyorsan követ
kezik be s oly állandó szint ad, mely a hideg és 
forró vízzel, sőt forró szappanoldattal való keze
lésnek is teljesen ellenáll. 

Szőrfü, homoki Sz. (növ.), l. Elymus, Nárdus. 
Szőrgomba, csikaró galóca, Lactaria tormi-

•nosa (nüv.; képét 1. a Gombák 2. tábláján). Mér
ges. Némileg hasonlít a rizike gombához, de a 
kalap karimáján levő szőr azonnal megkülönböz
teti tőle. A kalap 3—10 cm. széles, közepén ho
morú. Felülete gyengén ragadós, okkerszinű vagy 
világos húsveres, sárgás, rendszerint vöröses 
zónákkal díszített. Sohasem lesz téglaveres, sem 
zöldes, mint a rizike. Teje fehér, míg a rizike teje 
narancsveres v. sárga. Húsa eleinte fehér, később 
sárgás. íze esipős. Lombos, világos erdőkben 
terem nyáron és ősszel, gyakran a rizike társa
ságában. 

Szőrhullás vagy kopaszodás a szőrök kihul
lása a különben egészségesnek látszó bőrből a 
szörszemölcsök táplálkozási zavara következté
ben, sorvasztó betegségek (tüdőférgesség, máj-
mótelykór) folyamán, némely fertőző betegségek 
(mirigykór, petecskór, sertésvész) lefolyása után, 
továbbá néha a vemhesség utolsó szakában, lova
kon azonkívül higanykészítmények alkalmazása 
után. Ilyenkor általános szokott lenni a szőrhullás, 
ellentétben az alopecia areatának nevezett bánta
lommal, amikor csak kerek kopasz foltok kelet
keznek, melyeken azután némely esetekben egy
általán nem nő ki később a szőr, míg a többi 
esetekben az esetleg teljes megkopaszodás után 
is a szőrök újból kinőnek és megjelenéseket az 
állatok bőséges táplálásával, a bőr ápolásával és 
gyöngén izgató anyagokkal (szeszes folyadékok
kal, fluidokkal) való ledörzsöléssel siettetni lehet. 

Szőrképlet (növ.), a felbőr egyes sejtjei hosszú 
képletekké nőnek ki, amelyek mint finom szálak 
molyhosságot kölcsönöznek az illető résznek. Haj
szálképleteknek is nevezik. A Sz.-ek lehetnek egy
szerű vagy elágazó szálak. Ha az elágazás egy 
pontból sugarasan történik, úgy a Sz.-et csillag
szőrnek mondjuk. Ha Sz.-ben csípős anyag van, 
csípős szőrszál a neve, az illető növény pedig csí
pős növény (pl. csalán). 

Szőrkeszeg (állat, 1. Kelé. 
Szőrkő (aegagropili), a gyomorban keletkező 

kőszerű gömbölyded test, melynek vázát lenyelt 

szőrök teszik. Leginkább tehenek és kecskék 
gyomrában található, de emberen is észlelték, pl. 
hajevő hisztériás asszonyokon. L. még Bezoár. 

Szőrlabda (piliconcrementum), a kérődző-
állatok előgyomrában található, ahonnan kérőd-
zéskor a nyelőcsőbe, majd a belekbe jutva, el
záródást okozhat. A Sz. a lenyelt szőrökből kelet
kezik. Sertések gyomrában a lenyelt sertékből 
hasonló képződmények keletkeznek. L. még 
Bezoár. 

Szőrme, 1. Szőrmeárúk. 
Szőrmeárúk (szűcsárúk). Szőrméitek nevez

zük mindama szőrös bőrű gereznákat, azaz szőr
més bőröket, amelyeket szűcscélokra fel lehet 
használni. Van téli ós nyári szőrme. Koránelejtett, 
kifejlett és utánhullott. Az előbbi ősszel, az utóbbi 
tavasszal elejtett állatról való. Legértékesebb a 
téli gerezna. Szőrözetre nézve is különfélék a 
gereznák. így vannak: gyapjas, selymes, érdes 
ós tüskés szőrözetek. Van olyan, amelynek korona-
szőre és alsógyapjázása van. Van olyan mint 
pl. a melegebb éghajlat alatt élő állatoké, a maj
moké, melyeknek csakis koronaszöre van; van 
olyan, mint pl. a fókáké,pézsmapatkányé, nutriáé 
stb., melyeknek felső szőrözetét lekopasztják ós 
alsó, pihés, selymes szőrözetóvel kerül szűcsipari 
feldolgozásra. De túlnyomó része, mint aminő 
pl. az opossum, a nyérc, a coboly, skunksz stb. 
felső koronaszőrözettel és alsó pihézett gyapjas 
szőrözettél van ellátva. A szőrmék minőségére 
nemcsak az éghajlat, de legfőképen az állatok 
táplálkozása is döntő befolyással van. 

Az állatról lekerülő gereznát lezsigerezik, 
megtisztítják, a bőrt puhára, omlósra, könnyen 
nyújthatóvá,szőrözetétpedigtisztára, egyenletesre 
dolgozzák ki. Legkiválóbb kikészítési helyek 
Lipcse közelében: Eöthában, Weissenfelsben, 
Markranstadtben, Schkeuditzban találhatók, de 
újabban már Angliában ós Amerikában is igen 
fejlett kikészítési ipar van. 

A nyers gereznákat minőségük szerint osztá
lyozva, vagy pedig területenként összegyűjtve, 
egy tételben a londoni aukciók útján, v. a háború 
óta St.Louisban és Newyorkban tartott nyilvános 
árveréseken értékesítik s kerülnek kereskedelmi, 
vagy ipari forgalomba, végül a szűcshöz. A szűcs-
ipar ma már igen fejlett. A világ legjobb, leg
inkább kedvelt szücsmunkúsa a magyar. Már az 
Anjouk korában is kértek kölcsön híres magyar 
szűcsöket a külföldi koronázások alkalmából. 

A szücsiparban, aszerint, hogy egyszerűbb v. 
nemesebb szőrmékről van szó, különféle eljárást 
alkalmaznak. A gereznáknak eredeti állati for
májukból, a feldolgozandó célnak megfelelő for
mát kell adni, ezt kieresztéssel érjük el. Késsel 
célirányos vágásokat tesznek a gereznán, miáltal 
az hosszabbra és természetesen keskenyebbre, vagy 
megfordítottjára alakítható. 

A «kieresztés» után«összeosztályozzák» (szor
tírozzák) a hasonló szinű bőröket; majd össze
állítják, hogy azután a kívánt formára (kabát, gal
lér, nyakbavető, sál, karmantyú vagy prémezet 
stb.) legyenek hozhatók, itt kellőképen megned
vesítve, ú. n. «szegelötáblákra» (zwecktábla) ke
rülnek aki vánt formának «megrögzítése» célzatá
val. Onnan — megszáradás után — leveszik és 
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most már «leegyenlítik» (abgleicholás) arra a mé
retre, amelyre éppen kell és a «staffirozó> kezébe, 
ill. a végleges elkészítőhöz jut. Ma már azonban 
mesterséges fogásokkal igen ügyes utánzatokat 
készítenek, ami megkárosítása a közönségnek. A 
jó szőrme igen tartós, akárhányszor átalakítható, 
de a selejtes, csak a pillanatnak, látszatra ké
szült, végeredményében sokkal drágább, folyton 
javításra szorul. Az utánzatok sorából említendő 
a sealskin (olv. szilszkin) utánzat, amely ha fóká
ból készült ú. n. valódi sealskin, fekete, bársonyos, 
selymes, fényes, simulékony, de olcsóbb fajta, 
nyulakból készítve, gyakorlatilag értéktelen. 

Utánozzák a csincsillát is nyúlból, a hódpré-
met, nutriát s általában majd minden nemes és 
divatos szőrmét a nyúlnak majd minden utánzat 
készítésére alkalmas gereznájából. 

A szőrme- es szücsipari szatunában gyakrabban 
feldolgozott és felhasznált egyes szőrmék leírását 
betüsoros rendben, alábbiakban adjuk: 

Angóra, az angorai báránynak hosszú, fürtö-
zött szőrméje. 

Asztrachán (asztrakán), a sima, lapos, a ke
reskedelmi forgalomban feketére festett, fényes, 
habos szőrözetü asztrachán bárány bőrét e néven 
ismerik. Franciaországban a «perzsa», göndör-
szőrű bárány bőrét nevezik így. 

Bárány. Legismertebb a fehér, tömött szőrű; 
a fekete sima szőrözetü többnyire «Romonai» 
néven ismeretes: Róma környékéről,Brindisiből, 
és Spanyolországból származók, valamint a fe
kete, vöiöses gündörszőrű ú. n. «erdélyi» bárány. 
Vadbárányt vagy birkát négyfélét ismerünk : a 
szibériai argalit a szard, muff'lont, a keleti mwff-
lont és a Kordillerákban elő durvaszőrü ovis 
montanát. A szőrmekereskedelmet legközelebb
ről érdeklik a merino, heidschnucki, berga-
maszk, török, görög bőrök stb. Ezek egy része 
feketére festett állapotban kerül olcsóbb préme-
zési és sapkakészítési célokra, Lipcsei néven is 
ismeretesak. Legértékesebb &perzsábárány, mely
nek göndör, tüzes, fényes, igen tartós, nagyértékü 
szőrméjét a szűcsipar igen becsüli, s ennek meg 
nem született embriója, melyet a vemhesség 
utolsó napjaiban nyernek az anya méhéből, 
«Breitschicanz» vagy «szélesfark» néven igen 
nagyértékü szőrme, továbbá a treibel, a caracul, 
a kid és félperzsiai; ezek az előbb nevezett két 
nagyértékü szőrmét akarják helyettesíteni; a 
sirász és krimmer hasonlóképen. 

Biebereite. A nutriának vagy a hódprémnek 
utánzata házinyúlból. 

Borz (Melestacus). Főkép legfinomabb ecset 
készítésére és a feketére festett rókákba behúzva, 
mint ezüstrókautánzatot használják fel. Ameriká
ból a Melés labradorica nevű borz kerül keres
kedelmi forgalomba prémcélokra is. 

Breitschwanz (1. föntebb Bárány). 
Búvármadár, vagy Gröbis. Fényes, fehé es, 

szürkésbe játszó bőrét azelőtt gyermeknyakba
vetőkre s egyéb olcsóbb díszítésekre használták. 

Caracul (1. föntebb Bárány). 
Civet (Spüogale putorius) vagy Lyraskunks. 

Tévesen nevezik Liramacskának, mert észak-
amerikai szkunkszrokon. Liraszerü rajza miatt 
kedvelik. 

Coboly. Kétféle coboly kerül kereskedelmi for
galomba, az orosz gyűjtőfogalom alá vont, Szi-
bíria minden tájékáról kerülő és az északameri
kai nyest, melyet szintén coboly, ú. n. amerikai 
coboly elnevezéssel dolgoznak fel szücscélokra. 
Mindkettő gereznája hosszúkás, világosabb sár
gástól egészen a legsötétebb barnásba játszó, 
puhán selymes ós igen tartós. Az orosz cobolyok 
ogyrészében ezüstszálak is láthatók. Értékük igen 
nagy. 

Csikó. Ujabban a divat igen felkapta a nagy
értékü breitsehwanz-szőrme helyettesítéséül, és 
főképen a kirgiz és tatárlovak aligszuletett, vé
kony, selymes, hullámosan habosszőrü állatkái
nak gereznáját használják fel női kabátok, rag-
lánok készítésére. 

Csincsilla (Chinchilla). A legértékesebb ham
vas szürke, kis patkányszerü, Bolíviából ós Peru
ból származó állatka gereznája, kihaló félben 
van. Az őserdők legmagasabb fáin tartózkodik, 
vadászása veszedelmes es fáradságos. Egyik ro
kona a csincsillapatkány, amely színre hasonlít 
hozzá, de szőrözető nem oly selymes, puha. 

Flektrik (1. alább Házinyúl). 
Erdélyi (1. föntebb Bárány). 
Fanyest. Hazánkban is gyakran fordul elör 

értékes, a cobolyhoz hasonló. De leginkább észak
amerikai export útján a külföld dolgozza fel. 
Szőrözető puha, selymes, sárga torokrészéről 
könnyen felismerhető és megkülönböztethető az 
ugyancsak hazánkban is található kőnyesttől, 
melynek torokrésze fehéres. 

Farkas. A szürkés, különösen az északame
rikai prairiefarkasokat használja fel a szűcs-
ipar. 

Fóka. Különösen a rozmárfóka bőre alkalmas, 
s ebből készül a valódi szilszkin. 

Genette v. Ginstermacska, kisebb a házi
macskánál, hazája Dél-Franciaország, Spanyol
ország, Afrika, szürkés pettyes szőrözető hosszú, 
gyűrűs farka kedvelt. 

Genotte v. fekete házimacska, különösen Hol
landiából. 

Görény. Hazánkban is található, sötétbarnás, 
sokszor feketébe játszó szőrözető, alsó sárgás 
színezetével igen hatásos és kedvelt gereznát ád. 
Az orosz görény világosabb, kisebb testű, sely
mesebb. Az ú. n. virginiai vidra, különösen 
Franciaországban és Amerikában kedvelt sötét-
feketés szőrme. 

Grébes (1. Jégmadár). 
Hattyúprém. Téves elnevezés, mert csaknem 

kizárólag a liba feldolgozott bőre kerül ily el
nevezés alatt forgalomba. 

Házinyúl. Különösen a nemesebb szőrmék 
utánzatának előállítására igen alkalmas. A seals-
kin-utánzat rasée sealskin vagyelektrie-sealskin, 
(mert villamos eljárással adnak neki festés után 
fényt) vagy sealin. A hód- és nutria-utanzat 
nutriette, biebereite vagy nutrin, a csincsilla-
utánzat chinchillette vagy chinchillin. 

Hermelin- Télen hófehér, nyáron barnás sző
rözetü. Jellegzetes keskeny, selymes, hosszúkás ' 
farkavégén a fekete bojt. 

Hód. Ma már csak a Hudson-folyó és öböl kör
nyékén található és felső tüskés szőrözetétől meg-
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koppasztva kerül alsó selymes, pihés szőrözeté-
vel forgalomba. 

Hörcsög. Hazánkban is nagyszámban talál
ható, de főképen Bajorországban és Hollandiában 
fordul elö és legalkalmasabb szőrözettél május 
havában bír. Szine sárgán barnás fekete és szür
késsel vegyül össze s főképen bélés céljára hasz
nálják. 

Jaguár. Igen szép szőrme szőnyeg céljára, 
színe származásától függ, világos fehérestől sár
gásig váltakozó. 

Jegesmedve. A legszebb szőnyegszőrme, hálás, 
fehér, érdes, erős, ellenálló. 3'/s m. hosszú is van. 

Jégmadár. 
Kámcsatkai hód, vagy vidra (Enhydra) a 

legritkábban előforduló nagy, másfélméternyire 
is megnövő vidrafaj, mely csaknem kipusztult. 
Ma már alig kerül évente 10—20 darab piacra. 
Szőrözete sötétbarnás, sűrűn ezüsttel tarkázott, 
s alul a legfinomabb selyemszerü réteggel borí
tott. Igen tartós, főleg férfíbundagallérnak hasz
nálják. Értéke rendkívül nagy. 

Kecskék. Különböző fajtáit leginkább szőnyeg 
céljaira használja fel a szűcsipar. 

Kenguru. Sötétszürke, szőrméjét olcsóbb pré-
mezésre használják. 

Kid (1. föntebb Bárány). 
Kolinszky (Mustelle sibirica). Kisebb coboly-

íaj, mely Szibíria és Japán keleti részein fordul 
elő. Sötétbarnára festve kerül kereskedelmi for
galomba és méltó helyettesítője a nagyértékü 
cobolynak. 

Kormorán. Északon előforduló madárfaj, me
lyet felső tollazatától megfosztva, takarókészí
tésre használnak fel. 

Kőnyest. Hazánkban is nagyon gyakran elő
forduló szürkés fehéres, fehér torkú gerezna, 
melyet nagymennyiségbsn exportál a vele fog
lalkozó ipar Amerikába, hol nagyon kedvelik. 

Krimmer (1. föntebb Bárány). 
Kutya, a szőrmeiparban csak igen csekély mér

tékben használják, főképen szőnyegeélokra. 
Tjeopárd. Remek szőrméjét szőnyegcélra hasz

nálják fel. Újabban női sportkábátokat is készí
tenek belőle. 

Liba. Felső tollazatát61 megkoppasztva, alsó 
pihés szőrméjét női bálibelépő prémezésére alkal
mazzák. 

Lipcsei (1. föntebb Bárány). 
Macska, a házimacskák, de főképpen a hollandi, 

délnémet és svájci macskák különféle színezetű 
gereznáját használják olcsóbb női kabátokra. 

Majom. Főképen az afrikai fekete hosszú, 
selymes szőrű majmok prémezetét kedvelik. 

Marmota. Főleg Szibíriából és Mandzsuország
ból. Tartós, középárú szőrméje kedvelt. 

Mókus. Legkedveltebb az Oroszországból ke
rülő, kékesszürke szőrméjű. 

Mosómedve. «Supp» elnevezés alatt is isme
retes, szürkés, tartós szőrméjét régente útibun
dákra, ma a finomabbat prémezésre használják. 
Középértékű. 

Mufflon. A kirgiz- vagy kasmirkecske szőr
méje, felső durva szőrétói megfosztva. 

Nemesnyest, hazánkban is előfordul és sárgás 
torkú, sötétbarnásba játszó selymes szőrméjét 
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igen kedvelik. Főképen amerikai export útján 
jut a világforgalomba. 

Nutria. Délamerikai óriási mocsári hódpat-
kány, melynek felső, durva szőrözető után fenn
maradó, finom, sötétaranyos, selymes szőrözetét 
igen kedvelik. 

Nutriette (1. föntebb Házinyúl). 
Nidrin (1. föntebb Házinyúl). 
Nyérc (nerz). Kanadából és Amerika külön

böző részeiből jut forgalomba. Igen értékelik és női 
kabátra használják. Tartós, nagyértékü. A japán 
nyérc világos sárgás, az előbbinél jelentősen ki
sebb értékű. 

Nyúl (Mezei nyúl). Gereznáját főképen kalap-
készitési célokra használják fel, de olcsóbb szőrme-
utánzatokat is készítenek belőle különféleké-
pen megfestve. Oroszországból hófehér nyúl 
gereznája kerül kereskedelembe, sokszor a nagy-
értékű fehérróka pótlására alkalmazzák. 

Opossum. Az ausztráliainak hamvas selymes
szürkés szőrméjét felettébb kedveli a divat, pré
mezésre és bundabélésnek is használják. Az ame
rikai opossum egészen elütő az ausztráliaitól, 
szőre tüskés, alul fehéres, felül feketés szürkébe 
játszó és hasonlít az amerikai borzhoz. A taszmá-
niai oposssum sötétebb, nagyobb az ausztráliai
nál, értékesebb is. 

Oroszlán. A legremekebb szőnyegeket készítik 
belőle. Legértékesebbek a berber hímoroszlánok. 

Pahmis, kis szürkés, a skunksfajtához tartozó 
szőrme, amely kevésbbé tartós. 

Párduc. Szőnyegnek és női kabátnak. 
Perzsa. A perzsabárány szőrmebőre. 8—10 

napos korában ölik le; selymes, göndörösen kun
korodó szőrméjét, ilyenkor legalkalmasabbként 
adják át szücsipari feldolgozásra. 

Pézsmapatkány (v. röviden: pézsma). Leg
inkább a Hudson-öböl tájékán található, de újab
ban Németországban és Csehországban, az Élbe 
mentén is kísérleteztek mesterséges tenyészté
sükkel, de oly sikerrel, hogy szaporaságukra s a 
vetésekben okozott károkra figyelemmel, utóbb 
már kiirtásukról kellett gondoskodni. Patkány-
nagyságúakra nőnek meg, s felső barnás feketés
sel födött szőrözetükkel és anélkül is, vagyis 
lekoppasztva használják fel. Tüskés felsőszőrü-
ket meghagyva férfibunrlabélésnek, a finomabb, 
fiatalabb állatkák gereznáit természetes barnás 
színben női kabátkészítésre alkalmazzák. Felső 
szőrözetétől megfosztva, az alsó, kissé gyapjasán 
selymes szőrözetét feketére festik és igen kitűnő, 
a valódi szilszkinnél is tartósabb nagyértékü 
szőrmét kapunk, amely különösen női kabátokra, 
prémezésekre stb. igen keresett és alkalmas. 

Puma, úgy használják, mint a leopárdot. 
Rasée sealskin (1. föntebb Házinyúl). 
Repülő kutya. Igen lenge, selymes, nem tar

tós, sötétszürkére, feketésre festik. 
Róka. Hazánkban a vörös róka igen gyakori. 

Feketére, sötétszürkére festhető. Szőre nem tar
tós. A legértékesebb az északi sarkon és Amerika 
leghidegebb éghajlata alatt található; már mester
ségesen is tenyésztik az ezüst, kék, fehér és kereszt
rókát. A török, v. délorosz: karagán v. erzerumi 
rókáknak alapszíne halavány sárgás, s ezeket 
ezüstrókautánzatra lehet igen szépen festeni. 
meg, S alatt keresendő! 
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Bomonai (1. föntebb Bárány). 
Sakál. A szőrmefeldolgozás szempontjából 

alig jelentős. 
Sealin (1- föntebb Házinyúl). 
Seals v. sealskin (1. föntebb Fóka, Házinyúl, 

Pézsmapatkány). 
Seals Elektric (1. föntebb Házinyúl). 
Sealsrasée (1. föntebb Házinyúl). 
Sirász (1. föntebb Bárány). 
Skunks. A legkedveltebb szőrmék egyike. Tu

lajdonképen amerikai fekete borzfaj, melyet a 
szűcsszakma keresztelt el a «szkunksz» kelleme
sen hangzó nevére. Hosszú, fekete, fényes, tartós 
szőrméjét igen kedvelik, értéke jelentős. 

Sósbőrök. Az ázsiai sóstavak és folyók terüle
tén található bárányfaj gereznája, mely az ol
csóbbfajtájú perzsát helyettesíti. 

Supp (1. Mosómedve). 
Suslicky. Ritkábban előforduló, nem tartós, 

kisértékű szőrme, melyet csak a háború utáni 
szükség vett fel a feldolgozandó szőrmék sorába. 

Tengeriróka. Északamerika partjain található, 
hosszú, sötétbarnás szürke szőnnéjü állat, mely
nek gereznáját igen előnyösen használja fel a 
szücsipar. Szürkére, kékre festve kerül leginkább 
a kereskedelmi forgalomba. 

Tigris. A legszebb szőrmeszőnyeget adja. 
Ujabban női sportkabát anyaga. 

Tigrismacska. Pettyes szőrözetéért kedvelt. 
Treibel, kisebb bárányfajta., nagy értékű. 
Vadmacska, a Kárpátokban és Eszakameri-

kában élő vadmacska gereznája, nem nagy ér
tékű, és nyakbavetőkre, prémozésekre alkalmas, 
kékre, szürkére festetten kerül kereskedelmi for
galomba. 

Vakond. A legszebb gereznájú példányok Hol
landiából, Bajorországból származnak, női ka
bátokra és nyakbavetőkre, prémezésekre hasz
nálják. 

Vidra. Prémje, ha elég sötét, értékes, feketére 
festve különösen férfikabát-gallérokra, mint vidra 
s,ealskint előnyösen ismerik. Értékesebb ennél az 
Északamerikából, Virginiából származó ú. n. vir
giniai vidra. 

Vombat. Ausztráliából származó, durvább, vas
tagabb szőrözetű gerezna, amelyet inkább bélés
célokra használnak. 

Wallaby. Ausztráliából származó sötétszürkés, 
tartós prém, melyet olcsóbb gallérozásra stb. 
használnak fel. 

Szőrmebogár (állat), 1. Szalonnabogarak. 
Szőrmozgató izmok, 1. Bőr. 
Szörnyszülött, 1. Torzszülött. 
Szőrös emberek. Azokat nevezik így, kiknél 

a test szőrözete a rendesnél nagyobb mértékben, 
vagy oly helyeken fejlődik ki, hol rendes körül
mények között nincsen szőr. A szőrözet túltengé-
sének (hypertriclwsis) M. Bartels szerint 3 faj
táját különböztetik meg: 1. Heterogonia, ha nők
nél olyan helyen is van szőrözet, ahol csak a fér
fiaknál szokott; pl. bajuszos, szakállas nők. 2. 
Heterochronia, ha a felnőttkori szőrözet már korai 
gyermekkorban kifejlődik. Ez rendesen időelőtti 
ivaréréssel kapcsolatos. 3. Heterotopia, a szőrö
zetnek a test oly részein való nagymérvű fel
lépése, hol rendesen nincsen vagy csak igen ritka. 

Amely szó Sz alatt nincs 

E rendellenes szőrözet (túlszőrösség=hypertrieho-
sis) meghatározott testrészekre (hát, kereszttáj, 
mell) szorítkozhatik = Hypertrichosis circum-
scripta, vagy az egész testet, sőt az arcot is sűrű 
szőr boríthatja = H. universalis. Utóbbiakat a 
nép «kutyaemberek»-nek hívja. A szőrözet e túl
tengése öröklődhetik a gyermekekre. Ismeretes az 
ambrasi szőrös család Tirolban, hol az apának 
és két gyermekének testét, arcát sűrű szőr borí
totta. Ilyen volt az orosz Andrian Jefticsjev 
fiával Pedorral és egy leányával, valamint a híres 
Pastrana Júlia és Krao. Az ilyen túlszőrös 
egyének fogazata rendesen gyengén fejlett. Ellen
téte a szőrözet teljes hiánya (hypotrichosis), ami 
szintén igen ritka. Mindkettőnek oka fejlődésbeli 
zavar. V. ö. Bartels M., Ueber abnorme Be-
haarung beim Menschen (1876); Brandt A., 
Ueber die sogenannten Hundemenschen (1897); 
Roth E., Ueber behaarte Menschen (1904). 

Szőröshasú denevér (állat), 1. Fecsketlenevér. 
Szőröshátúak (Trichonotidae, állat), 1. Tricho-

notidae. 
Szőröskarú denevér, 1. Pterygistes. 
Szőrös madarak (Hippalectryormthes, állat), 

a régibb madárrendszerekben a madarak egyik 
rendje, amelybe a Kazuár-félék (Casuariidae) és 
az Émú-félék (Dromaeidae) családjába sorolt 
madarakat osztották be. 

Szőrösödós (Jiajasodás, pilosismus, növ.), a 
szőröknek sűrű képződése a különben kopasz vagy 
csak kevéssé szőrös növényen. Oka sokféle lehet, 
gyakran bogárszúrás eredménye. 

Szőrös piszke (növ.), 1. Egres-
Szőrös szarvasnyelv (növ.), 1. Elaphoglossum-
Szőrözet rendellenességei, 1. Szőrös emberek. 
Szörp, cukorral főzött és megszűrt méz-süríi 

vizes oldat, amit orvosság, szeszes ital, gyümölcs
konzerv édesítésére, utóbbi esetben konzerválására 
is használnak, mert töményebb cukoroldatokban 
a penészek, baktériumok nem élnek meg (erős víz
elvonó anyag). A jó szörpök nádcukorral, az ol
csóbbak in vertcukorral, krumplicukorral készül
nek; saccharin-íze ne legyen (étheres kivonata 
édes volna). Ne legyen szalicillal konzerválva 
(savanyítva és éterrel kirázva, ennek maradéka 
vaskloriddal violaszínü lesz), amit különösen 
gyümölcsszörpöknél, konzerveknél szokás alkal
mazni. A hivatalos szörpök 50—60°/o cukorolda
tok ; némelyik aromás anyagokkal, ízletes gyü
mölcsökkel avagy hatásos gyógyanyagokkal ké
szült: syrupus amygdalinus (mandula), s. aurantii 
(narancshéj), s. cinnamomi (fahéj), s. diacodii 
(mákfej), s. menfhae pip. (borsmenta), s. rubi idaei 
(málna), s. simplex (egyszerű cukoroldat); gyógy-
szörpök: s. feni jodati, s. ipecacuanhae, s. hypo-
phosphorosus, s. kalii sulfoguajacolici, s. manna-
tus, s. senegae. Mázas új lábasban a cukrot enyhe 
melegen feloldjuk, esetleg derítés céljából kissé 
forraljuk, habját leszedjük, az elpárolgott vizet 
pótoljuk, végül szűrjük és kisebb üvegekben ste
rilizálva tartjuk el hűvös pincében. 

Szőrpikkely (növ.), 1. Palea. 
Szőrsejtek, a. m. hallósejtek, 1. Hallás. 
Szőrszál, 1. Szőr és Szőrképlet. 
Szőrszálhasogatás, gáncsoskodás, akadékos

kodás, kicsiségeken való fennakadás. 
meg, S alatt keresendő! 
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Szőrt (Saird), Bitlisz volt ázsiai török vilajet 
egyik szandzsákjának főhelye, közel a Van-tóhoz, 
mintegy 15,000 lak.,fegyvergy árral. Most Örmény
országhoz tartozik. 

Szörtelenítés. A felesleges szőrnek tökéletes 
és végleges eltávolítása csak úgy lehetséges, ha 
a hajjal együtt az a hőrszernölcs, mely a szőr-
hagymába az irhából belenyúlik, szintén tönkre
tétetik. Mindazok a szerek tehát, amelyek a szőr
nek csak a bőrön kívül lévő részét lágyítják vagy 
pusztítják el (főleg földfémek, alkaliák szulfidjai, 
arzénsók stb.) végleges szőrvesztesóget természe
tesen nem okozhatnak. A papilla tönkretétele el
érhető ugyan a Röntgen-sugarakkal is, ilyenkor 
azonban az egész bőr annyira szenved, hogy he
gek, zsugorodások, értágulások, elszinesedések 
következnek be, ami ez eljárásnak gyakorlati 
alkalmazását kizárja. Mint egyetlen használható 
eljárás, a szűr papiiláinak elektromos tűvel való 
elrombolása marad; fáradságos és csak gyakor
lott ember által alkalmazható módszer, mellyel 
azonban nagy területek végleges szőrtelenítését 
is keresztül lehet vinni. 

Szőrtetvek ós Tolltstvek (Mallophaga, &iat), 
a Rovarok (Insecta) osztályának egyik rendje. 
Fajai a madarak és az emlősök bőrén, a szőrök 
és a tollak között élnek. Kicsinyek. Szárnyatlanok. 
Testük lapított. Chitinből álló külső vázuk fel
tűnően vastag; ez védekezés az ellen, hogy a 
madár, ha csórévei hozzájuk vág, ne árthasson. 
Gazdáiknak nem okoznak kárt, sot hasznot haj
tanak, mert táplálkozásuk révén eltakarítják az 
elpusztult hámsejteket és a bőrmirigyek váladé
kát. Ezen anyagokkal való táplálkozáshoz alkal
mazkodtak szájrészeik: felső állkapcsuk (mandi-
bula) jól fejlett s harapásra kiválóan alkalmas ; 
alsó állkapcsuk(maxiliaj kicsi; alsó ajkuk(labium) 
rövid tapogatóval van ellátva. Végtagjaik rövi
dek ; lábizeik száma legfeljebb kettő s végeiken 
az odaerősités elősegítése céljából tapadólebenyek
kel és jól fejlett karmokkal vannak ellátva. Test-
színük a gazdaállat színével egyezik meg. 1500 
fajt ismerünk, bajaik száma azonban a valóság
ban bizonyára jóval nagyobb, mert minden ma
dárfajnak megvan a maga különleges tolltetve. 
Az egyszerűbb szervezetüeket az Amblycera al
rendben foglalják össze. Idetartoznak a csak 
emlősökön (főleg a délamerikaiakon) élősködő 
Gyropidák (pl. a tengeri malacokon gyakori a 
Qüricola gracüis N. és a Gyropus ovális N.) 
A tyúkokon gyakori az 1—l'ömm. hosszú, sárgás-
színű Menopon pallidum N., a kacsákon ós vízi 
madarakon a 4Í-5 mm. hosszú Trinotum luri-
dum N., továbbá sólymokon és ragadozómadara
kon e rend óriása, az 1 cm. hosszúságot elérő 
Laemobothrium titán Piag. Éneklő madarakon 
közönségesek és a vérfogyasztástól sem tartóz
kodnak a Physostomum-nern fajai. A fejlettebb 
szervezetüeket az Ischnocera nevű alrendben 
egyesítik. Idetartozik a kutyaszörtetü (Tricho-
dectes latus N.), mely kb. 1 mm. hosszú s a 
kutyagalandféreg (Dipylidium caninum L.) ter
jesztése miatt veszélyes. Galambokon a 2 mm. 
hosszú Liperus baculus L. (galambtolltetü), tyúk
féléken pedig a Goniodes-ieqok gyakoriak. 

Szőrtüszőatkák (állat), 1. Atkafélék. 

Szőrtüszőatkakór, 1. Borátka, Hajtüsző-
atka. 

Szörtyzörej (rhonchus). A tüdő hallgatódzás 
által végzett vizsgálatánál (auscultatio) észlelt 
kóros zörejek. Részben azáltal jönnek létre, hogy 
lélegzésnél a levegő a légcsövek falát takaró szí
vós váladékot rezgeti meg (száraz Sz.), részben 
pedig a légcsövekben levő hígabb váladéknak 
butyborókolása révén (nedves Sz.). Az egyes 
Sz.-eknek számtalan fajtáját különböztetik meg, 
így a száraz Sz.-ek lehetnek fütyülök, fúvók 
(ronchi sibilantes) v. búgok (rhonchi sonores) stb. 
A nedves Sz.-ek lehetnek nagy-, közép- v. kis-
hólyagúak. Az egyenletes, kishólyagú Sz.-eket 
crepitationak is nevezik. 

Szösz (n5v.), a kenderrostnak legjava, 1. Kender.. 
Szöszös fű (nav.), 1. Senecio. 
Szöts Farkas, ref. egyházi író, szül. Jedd 

községben, Marostorda vmegyében 1851 nov. 23., 
inegh. Budapesten 1918 máj. 12. Teol. tanulmá
nyait a budapesti teol. akadémián végezvén, 1874. 
a marburgi és az utreehti egyetemeken járt, 1877. 
tanár lett Budapesten a teol. akadémián. A bécsi 
teol. fakuliás 1910. a teol. tudományok tisztelet
beli doktorátusával tüntette ki, itthon pedig ud
vari tanácsosi méltóságot nyert. Széleskörű tevé
kenységet fejtett ki a prot. tanügyi és társ. intéz
mények terén. Több tanulmányt irt prot. folyó
iratokba ; 1886-tól főmunkatársa, 1888-tól 1905-ig 
szerkesztője és kiadótulajdonosa volt a Protestáns 
Egyházi 03 Iskolai Lapnak; megalapítója és szer
kesztője volt a Kis Tükör c. vallásos néplapnak; 
1896-tól 1913-ig szerkesztője volt a Magyar Prot. 
írod. Társaság havi folyóiratának; 1900 óta szer
kesztője a Házi Kincstár e. népszerű könyvkiad
vány sorozatának, amelyből 16 kötet jelent meg 
és szerkesztője volta Koszorú c.népszerű vall. fü
zeteinek, amelyekből 220 füzet látott napvilágot, 
szerkesztője a dunamelléki egyházkerületi érte
kezlet Emlékkönyvének, amelyből 21 kötetet bo
csátott közre. írt több hittani tankönyvet. Önálló 
müve: A budapesti ref. theologiai akadémia tör
ténete, (1896). 

Szöul, város, 1. Szjöul. 
Szövalifa (nSv.), 1. Engelliardtia. 
Szövegkönyv, 1. Librettó. 
Szövegkritika, az a módoztres eljárás, mely-

lyel a filológia az írók szövegeit az értelem he
lyessége szempontjából megbírálja és ha a szö
veg romlott, kiigazítani, ha töredékes, a kisebb 
hiányokat kiegészíteni iparkodik. Legnagyobb 
jelentősége a görög-római szerzők szövegei
nél van, melyek jóval későbbi (középkori) má
solatokban maradtak ránk, a többszöri másolás 
következtében gyakran eltorzítva. A nagy gyakor
lat a Sz.-t a classica-philologia terén szinte külön 
disciplinává emelte, de van szerepe és jelentősége 
a modern filológia terén is: a nehezen olvasható 
kéziratos szövegek helyes olvasásának megálla
pításában és a több kiadásban fönnmaradt nyom
tatott szövegek közül a leghitelesebbek kiválasz
tásában. A tudományos Sz.-val készült modem 
kiadásokat, melyek a szöveget az író intenciói 
szerint közlik, kritikai kiadások-nak nevezik. 

Szövérd (Suveica), kisk. Maros-Torda vm. ma
rosi alsó j.-ban, (Í9ÍO) 609 magyar lak. (Tr. R.) 
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Szövés - 736 — Szövetkezet 

Szövés, az a művelet, amellyel az egymásra 
merőleges irányban haladó fonalrendszerek fona
lait különböző módon keresztezik, hogy a fona
lakból összefüggő lapokat készítsenek. Sz.-hez leg
alább két fonalrendszer kell. A kelme hosszában 
haladót láncnak, a szélességben haladót vetésnek, 
a fonalak keresztezését kötöpontnak, a kötőpon
tok egyszerű csoportosítását alapkőiéinek, az 
összetettebbet pedig mintás vagy ábrás kötésnek 
nevezik. Sz.-hez régebben álló keretet használtak; 
a láncfonalak közé a vetüléket kézzel helyezték 
be és fésűvel veregették. Ezt a Sz.-módot a gobelin 
(1. o.) néven ismeretes szövött képeknél és a cso
mózott szőnyegek Sz.-énél még ma is alkalmaz
zák. A szövőkeretből fejlődött a kézi szövőszék. 
Ennél a láncfonalak vízszintes síkban haladnak. 
A láncfonalak részbeni emelését — a szádképzést 
— nyüstökkel, nyüstös gépekkel vagy Jacquard-
gépekkel végzik, a vetülékfonalak bedobását kézi 
avagy gyorsvetélővel, a bedobott vetülókek pár
huzamos s tömött illeszkedését pedig a bordával, 
illetőleg a bordaládával. A kézi szövőszékből fej
lődött a szövőgép, amely épp oly részekből áÜ, 
mint amaz, csakhogy részeinek mozgatását gépies 
erő végzi, s épp ezért gyorsabb járású és nagyobb 
termelőképességű. Kézi szövőszéket mintás árúk 
gyártásánál még ma is alkalmaznak versenyké
pesen, sima árúkhoz azonban már nem, mert e 
cikkeknél a szövőgépek munkája sokkal jutányo
sabb. A Sz.-t sokféle szempont szerint szokás osz
tályozni, Így: 1. a fonalak anyaga szerint: gyapjú 
pamut-, selyem-, juta-, len- és kenderszövésre ; 
2. a kiviteli mód szerint: kézi és gép-Sz.-re ; 3. a 
gép felszerelése szerint: nyüstös és jacquard-
Sz.-re; 4. az ipar üzeme szerint: há,zi, kézmű
ipari és gyáripari Sz.-re. L. még Ábrás szövet 
és Szövet. 

Szövet, 1. a textiliparban, a kelmének az a 
faja, amely két egymásra merőlegesen haladó 
fonalrendszer keresztezéséből állott elő. A fonalak 
anyaga szerint megkülönböztetünk selyem-, pa
mut-, gyapjú-, len-, kender-, juta- s vegyes Sz.-eket. 
A selyem- s pamut-Sz.-ek fajait 1. o. A gyapju-
Sz.-ek három f-csoportra osztatnak, u. m.: a) mű-
gyapju-, b) kártolt és c) fésült gyapju-Sz.-ekre. 
a) A műgyapju-Sz.-ek pamutláricfonallal készül
nek s leggyakrabban kissé kallózva és nyomta
tással mintázva lesznek. Ezek a legolcsóbb, de 
egyúttal a legsilányabb gyapju-Sz.-ek. b) A fór-
Mí<7í/a^í-&r.-e7cttéZ a kikészítés (csinozás) módja 
játsza a legfontosabb szerepet. Ha kallózták és 
irányított szálakkal bírnak, az alapkötés milyen
sége szerint nevezik el, még pedig posztónak, ha 
vászonkötésü, tü/felnek, ha négyfonalos kettős 
szétszórt sávolykötésű és doeskinnak, ha ötfona-
los szatinkötésű. A kallózott, de bársonyszerű fe
lülettel bíró Sz.-eket veloursnak, a kallózott, de 
nem bogácsolt Sz.-eket komisz posztónak, ha finom 
fonalból készültek, meltonnak nevezik. A kalló-
zatlan kártolt gyapju-Sz.-eket pedig, ha durvább 
minőségű cérnázott fonalból készültek cheviot-
nak, az egyszerű fonalból valókat flanellnek ne
vezik. Azon divat-Sz.-eket, amelyek kettős vetülék-
rendszerrel bírnak, bukskinnák, a fürtös felületű 
télikabát-Sz.-eket végre ratinénak nevezik, c) A 
fésült gyapju-Sz.-eket, ha vászonkötésüek, finom 
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gyapjúból készültek s ritka szövésüek, mousseline-
nak, míg ha tömött szövésüek, de laine-nek, míg 
az érdes tapintatú angol gyapjúból valót, ha lánc
fonala pamut, lüszter-nék és orleans-nak, ha pe
dig mind lánca, mind vetése gyapjú, moreen-nek 
nevezik. A bordáskötésüeket ripsznek, a gaze-
kötésüeket barégenek, a sávolykötésüeket, ha há
rom fonalasak, iernónak v. merinónak, ba négy
fonalasak, kasmírnak, végre a bársonykötésüeket 
utrechli bársonynak nevezik. Fésűs gyapjúból 
damaszkszövésü butor-Sz.-eket, sálokat (shawls) 
és szőnyegeket is készítenek. 

A len-Sz.-eket kötésük minősége és az árú tö-
mötteége szerint szokásos osztályozni. A vászonkö
tésü Sz.-ek közül a legfinomabb fonalból Nm=90— 
(190) készülteket batiszt- v. patyolatnak, a finom 
fonalból készültet irlandi vászonnak, a középfino
mat rumburginak, az olyat, amely pamutláncfo
nallal bir, sziléziai vászonnak, végre az erősebb 
minőségű tiszta lenvásznat szepesi vászonnak ne
vezik. A sávolykötésüek közül a durva fonalú* 
zsák- vagy szalmazsák-Sz.-nek, a középfinom fo-
nalút pedig csinvatnak nevezik. Az ábrás Sz.-eket 
damaszknak és jacguard-Sz.-nek nevezik. Jutá
ból leginkább vászonkótésű csomagoló Sz.-ek (hes-
sian) és sávolykötésü zsák-Sz.-ek készülnek, kisebb 
mennyiségben azonban bútor-, függöny- és szö-
nyeg-Sz.-eket is gyártanak. 

2. Sz. anatómiai értelemben, l. Szövetek. 
3. Sz. ásványtani értelemben, l. Ásvány és 

Kőzet. 
Szövet-dinamométer, oly szakítógép, ainely-

lyel a szövetek tartósságát s szilárdságát állapit
jak meg. L. Fonál. 

Szövetek. Az élő szervezeteket alkotó sejtek 
egynemű, egymással összefüggő kapcsolatai. Meg
különböztethetők: fonál Sz., melyekben a sejtek a 
térnek egy irányában sorakoznak egymás mellé, 
(pl. fonálmoszat, fonálgomba), lap Sz., vagyis 
egyrétű sejttermények (pl. lapos moszatok, stb.), 
testes Sz., melyekben a sejtek három méretben 
kapcsolódnak egymáshoz. Fölosztjuk a Sz.-et az 
őket alkotó elemek szerint. így van pl. hám-Sz., 
kötő-Sz., izom-Sz., ideg-Sz. stb. (L. a megfelelő 
címszók alatt.) L. még Szövet. 

Szövetelemzés, a szövetben levő fonalak finom
sági számának, azok anyagának és a minta ele
mének (1- Alapkötés) megállapítása. 

Szövetfeszültség (n5v.), a növekedő és kinőtt 
gyökerek, szárak, levélnyelek és levelek külön
böző egymás mellett elhelyezett és egymással 
összefüggő szöveteinek egymásra gyakorolt hatá
sából keletkezik. A szövetek egyrésze kiterjesz
kedni, másik része összehúzódni iparkodik, de mi
vel egymással összefüggnek, egymásra nyomást 
gyakorolva, feszültséget hoznak létre. 

Szövetkezés, 1. Koalíció és Szövetkeret. 
Szövetkezet, meg nem határozott számú tagok

ból álló kereskedelmi társaság, amely tagjai hite
lének, keresetének vagy gazdálkodásának közös 
üzlet vitele, vagy a kölcsönössé? elve alapján való 
előmozdítására alakul (1875. XXXVII. t.-c. 223. §.). 

I. A Sz., a modern gazdasági fejlődés produk
tuma, abból a gazdasági ellentétből fakadt, mely 
egyrészt a nagytőkések, másrészt a kézművesek 
és munkások között a XIX. sz. folyamán mind 
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élesebbé vált és amelyet az ipar fejlődése, vala
mint az ipar hatalma ez évszázadban megterem
tett. A Sz.-i eszme megteremtése és kifejlesztése 
H. Schulze-Delitzsch (1808—1883), A. Huber 
(1800—1869) és F. W. Raiffeisen (1818—1883) 
nevéhez fűződik. A Sz. célja kizárólagosan gazda-
Bági. Nem törekszik nyerészkedő tőkegyarapitásra, 
hanem a tagok jólétének előmozdítására; nem fog
lalkozik kereskedői spekulációval, hanem a tagok 
anyagi érdekeinek támogatásával. Lényeges sajá
tossága a Sz.-nek az, hogy rendeltetéséhez képest 
csak saját tagjainak gazdasági céljait mozdíthatja 
elő, de másokkal is megkötheti azokat a jogügyle
teket, amelyek a Sz. céljának elérésére szolgálnak 
8 részesíti a tagokat (pl. vásárlási visszatérítés 
útján) előnyökben. További jellemvonása a Sz.-nek 
az, hogy a kitűzött célt, azaz a vagyonilag gyen
gébb osztályok anyagi sorsának javítását közös üz
letkezelés mellett, illetőleg a kölcsönösség alapján 
éri el. A Sz. üzletét tehát a tagok akaratának még-
felelőleg a tagok által választott és erre hivatott 
közegek vezetik. Végül — se jellemző sajátosság 
határolja el a Sz.-et legélesebben a kereskedelmi 
társaságok többi alakjaitól — a Sz.-nek meg nem 
határozott számú tagokból kell állania. A Sz. tagjai 
épúgy, mint a részvényesek a részvénytársaság
nál, anyagi szolgáltatással tartoznak ugyan hozza-
járulni a Sz. céljaihoz, de e hozzájárulásoknak az 
egyes tagok között nem kell egyenlőeknek lenniök. 
A tagok számának változandósága következtében 
pedig a Sz.-nek, szemben a részvénytársasággal, 
nincs előre meghatározott alaptőkéje. Amíg a többi 
kereskedelmi társaságnál a tagok felelősségének 
mértékét maga a Kereskedelmi Törvény határozza 
meg és azt különösen arészvénytársaságnál a rész
vények névértékére korlátozza, addig a Sz.-nél 
mására a társaságra bízza azt, hogy a tagok kor
látlan vagy korlátolt felelőssége mellett akar-e 
alakulni (225. §. 14. p.). A korlátlan felelősséggel 
alakult Sz. tagjai a társaság kötelezettségeiért, 
amennyiben azok a Sz. vagyonából ki nem elégít
hetők, egyetemlegesen egész vagyonukkal felel
nek ; a korlátolt felelősséggel alakult Sz. tagjai 
ellenben a társaság kötelezettségeiért csak az alap
szabályokban megállapított határig felelősek, ille
tőleg amennyiben az alapszabályok erre nézve nem 
intézkednének, a tagok felelőssége csupán a le
kötött üzletrész erejéig terjed. E szerint a korlátolt 
felelősség mértéke az üzletrészen, mint mini
mumon túl, annak többszörösére is kiterjeszthető. 
A hitelező tehát elsősorban a Sz. vagyona ellen 
köteles fordulni s csak ennek elégtelensége esetén, 
különösen pedig a Sz. ellen nyitott esőd befejezése 
után fordulhat a Sz. egyes tagjai ellen (Keres
kedelmi Törvény 231., 232. §§.). A belépő új tagok 
a Sz. régebbi kötelezettségeiért is felelősek. 

II. A Sz.-ek fajai. A Kereskedelmi Törvény a 
Sz.-ek köztil a legszokásosabbakat emeli ki. Ide 
tartoznak: 1. Az előlegezést és hitelegyletek (pl. 
népbank, takarék- és hitelegylet, takarék- és elö
legezési Sz., kölcsön- és segélyzőegyesület, stb.), 
melyek tagjaiknak olcsó hitelt nyújtanak vagy 
szereznek saját vagyonukból, melyet a tagok üzlet
részeiből vagy egyébként gyűjtöttek, avagy idegen 
tőkékből, molyet takarékbetéti üzlet vagy vissz-
leszámítolás formájában kezelnek. 2. Nyersanyag 

közös beszerzésére alakult egyesületek, melyek 
az iparban feldolgozandó nyersanyagot nagyban 
vásárolják be és tagjaiknak a piacon kialakult 
áraknál olcsóbban és kedvezőbb feltételek mellett 
bocsátják rendelkezésükre. 3. Közös raktár tar
tására alakult, vagy raktáregyletek, melyeknek 
rendeltetése az, hogy a tagoknak a mezőgazdaság
ban vagy iparban termelt árui közösen hozas
sanak forgalomba és e célból a tagok által elő
állított áruk elárusítására raktárakat, árucsar
nokokat tartanak fenn. í. Közös termelésre ala
kult, vagy termelőegyletek, melyek az ipari vagy 
mezőgazdasági termeivényeket közös számlára 
állítják elő és hozzák forgalomba, akár maguk
nak a tagoknak, akár rajtuk kívül álló harmadik 
személyeknek. 5. Fogyasztási Sz.-ek, melyeknek 
célja élelmiszereknek vagy háztartási szükség
letek kielégítésére szolgáló áruknak nagyban való 
bevásárlása és a tagok előnyére való árusítása. 
6. Laképitö társaságok, melyek olcsó lakháza
kat építenek és azokat tagjaiknak rendszerint 
részletfizetés mellett eladják vagy bérbe adják. 
7. Kölcsönös biztosító társaságok. Rendeltetésük 
az, hogy a vagyoni hátrány, amely a biztosítottat 
bizonyos esemény következtében érheti, többekre 
és főleg a Sz. tagjaira felosztva, könnyebben legyen 
elviselhető. A kitűzött célt e Sz. azáltal éri el, 
hogy a tagok egymásnak térítik meg azt a kárt, 
mely őket vagyonúkban vagy személyükben éri 
és pedig vagy a tagok üzletrészeiből eleve képzett 
biztosítási alapból, vagy pedig a kár bekövetkezése 
alkalmával azáltal, hogy a biztosítási összeghez 
a tagok üzletrészeik arányában utólag hozzájárul
nak, így a kár a Sz. tagjai között osztatik fel. 

III. A Sz.-nek a Kereskedelmi Törvényben fog
lalt szabályozása a részvénytársaságokra irány
adó szabályokat olyan kérdésekben is kiterjeszti a 
Sz.-re, amelyek tekintetében a Sz. belső természete 
és célja eltérő szabályozást tenne szükségessé. A 
Kereskedelmi Törvény életbeléptetése után a Sz.-i 
ügy Magyarországon jelentős fejlődésnek indult 
ugyan és számuk jelentékenyen meg is növe
kedett; ámde éppen az a könnyebbség, amellyel a 
törvény a Sz.-ek alapítását előmozdította, továbbá 
az állami beavatkozásnak az a hiánya, amely a 
Sz. működését, a részvénytársaságokhoz hason
lóan, magának a Sz.-nek autonóm hatáskörébe 
utalta át, nemsokára éreztette káros hatását. Az 
elszaporodó Sz.-ek nagyrésze nyerészkedésre irá
nyuló üzleti vállalkozást folytatott, amely nem 
ritkán a hitelt keresők kizsákmányolására és ki-
uzsorázá8ára vezetett. A Sz.-ek körüli visszaélések 
mindjobban sürgetik kereskedelmi törvényünk
nek a Sz.-ekre vonatkozó részének átalakítását. 
A kérdés törvényhozási előkészítésével Nagy 
Ferenc budapesti egyetemi tanár bízatott meg, ti 
1894. és 1904. két rendszeres ós a teljes Sz.-i 
joganyagot felölelő törvényjavaslatot bocsátott 
a szak- és érdekkörök bírálata alá. Az 1904-iki 
törvényjavaslat 1907. ismét átdolgoztatott, de 
törvényhozási tárgyalás alá nem került. A tör
vényhozás 1897-ben a rendszeres és gyökeres 
reform helyett a részleges törvényhozási reformra 
szánta el magát. így jött létre az Í898. XXIII. t.-c, 
és az e törvényt módosító és kiegészítő 1920: XXX. 
t.-c, mely a «gazdasági ésiparihitel-Sz.-ekrőla szól, 

Révai Nagy LcxilíOlia. XV2L lüL él 
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Ebhez képest jelenleg a Sz.-ek két fajtáját kell 
megkülönböztetnünk: 1. azokat a Sz.-eket általá
ban, melyek továbbra is kizárólag a Kereskedelmi 
Törvény hatálya alatt állanak és 2. a gazdasági 
és ipari hitel-Sz.-eket amelyek az 1898. XXIII. 
t.-o. által szabályoztatnak és amelyekre a Keres
kedelmi Törvény csak kiegészítő jogforrásként 
alkalmazható. 

IV. A Kereskedelmi Törvény szabályai alatt 
álló Sz.-ek. A Sz. alapítása akkor van befejezve 
és megalakultnak csak akkor tekintetik, ha 1. 
alapszabályai az alakuló közgyűlésen meghozat
tak és 2. a Sz. a cégjegyzékbe bevezettetett. Egyéb
ként a Sz. szervezete is olyan, mint a részvénytár
saságé ; a legfelsőbb elhatározást a Sz. ügyeiben a 
tagok közgyűlése gyakorolja, mindazáltal kor
látolt hatáskörrel, amely főleg az évi számadások, 
a mérleg megállapításában merül ki. Már a Sz. 
megalakulásának bejelentése alkalmával be kell 
mutatni a törvényszéknél a tagok névjegyzékét. 
Azontúl kötelessége az igazgatóságnak, hogy a 
be- és kilépett tagokat, valamint a felmondott 
üzletrészeket minden évnegyed végén a törvény
széknek bejelentse és hogy minden év január 
havában a tagok betűrendes, az üzletrészek szá
mait is feltüntető névjegyzékét ugyanott bemu
tassa. A Sz. feloszlásának esetei ugyanúgy vannak 
megállapítva, mint a részvénytársaságnál, azzal 
az eltéréssel, hogy a törvényszéknek, melynél a 
Sz. be van jegyezve, jogában áll a Sz.-et bármely 
érdekelt fél kérelmére vagy a közigazgatási ható
ság megkeresésére kártérítésre való igény nélkül 
feloszlatni, mihelyt az működését oly célokra ter
jeszti ki, amelyek a Sz.-ek rendeltetésétől eltérnek. 

V. Gazdasági és ipari hitel-Sz.-ek. Az 1898. 
XXIII. t.-c. és az 1920 : XXX. t.-c. két irányban 
vezette keresztül Sz.-i jogunk részleges reformját, 
illetőleg a kisebb gazdálkodást folytatók v. ipar
űzők anyagi helyzetének Sz.-i úton való javítását. 
A törvény 1. létesítette az Országos központi 
Mtel-Sz.-et és 2. megállapította azokat a feltétele
ket, amelyeknek a gazdasági és ipari hitel-Sz.-ek 
eleget tenni tartoznak ahhoz, hogy a Központi 
hitel-Sz. kötelékébe felvétessenek. L. Gazdasági 
és ipari hitel-Sz.-ek. 

Szövetkezetek, 1. Szövetkezet. 
Szövetkezeti biztosítás, 1. Biztosítás. 
Szövetkezeti házak azok a házak, amelyeket 

a háznak szövetkezetté alakuló leendő lakói épí
tenek s amelyek felépülésük után a lakókból ala
kult szövetkezetnek mint jogi személynek a tu
lajdonai. Az egyes lakónak a lakásra való joga 
ilyenkor nem bérleti szerződésen, hanem abból 
származik, hogy tagja az illető szövetkezetnek s 
lakását más részére csakis üzletrészének (házré
szének) a szövetkezet alapszabályaiban meghatá
rozott átruházása útján adhatja át. L. Társasház. 

Szövetkötés, 1. Alapkötés. 
Szövetközötti gyuladás, lásd Flegmone és 

Gyuladás. 
Szövetlélegzés a lélegzés folyamatának az az 

utolsó részlete, melyben a vér haemoglobinjához 
lazán kötött oxigént a sejtek elveszik s a termelt 
szénsavat a vérnek átadják. Voltaképen igen bo
nyolult, sok részében még ismeretlen folyamat. 
L. Lélegzés. 

Amely szö Sz alatt nincs : 

Szövétnek a m. fáklya (1. o.). 
Szövótnektánc, a toborzó beosztásához hasonló 

zenére lejtett, valószínűen erdélyi eredetű, víg 
páros tánc. 

Szövetnyomtatás (lápisz-nyomás), a textil
anyagok festésének ama legtökéletesebb neme, 
amelyeknél a kész szövet egyes helyem vagy 
pusztán mechanikai v. egyúttal kémiai úton egy 
vagy több szint állítanak elő, miáltal tarkázott 
felületet nyernek. Nyomtatni akármilyen textil
szövetet lehet. A szövetnyomtatás első nyomai 
Egyiptomba vezetnek. Indiában is a legrégibb idők 
óta foglalkoztak szövetek nyomtatásával, ott al
kalmazták először a nyomtató-mintákul fába vé
sett alakzatokat, melyeket híg festékbe mártottak 
és azután rányomták a szövetre ; ugyancsak In
diában fejlődött ki az ű. n. bandhana-nyomás, a Sz. 
legkezdetlegesebb módja. A franciák a viasznyo
mást pamutra alkalmazták és porcellánnyomás
nak nevezték. A XVIII. sz. elején Indiából behoz
ták Európába azt az eljárást, melynél auripig-
menttel készített indigócsávát gummival sűrítve 
a szövetre nyomtak. 1785-ben Bell Angliában 
föltalálta a rézhengernyomást. A hengernyomó
gép elterjedését előmozdították a molette-ok (1. o.) 
és különösen a pantográf, melyekkel a hengerek 
drága vésését lényegesen egyszerűsítették. 

Szövetrendszer (nSv.), a növények bizonyos 
egynemű szövete, amely alak vagy élettani szem
pontokból egységes. A magasabb rangú növények 
testében három ilyen van: a bőrszövet, az edény
nyaláb rendszere, meg az alapszövet (l. o.). Ezen
kívül a növények testét alkotó szöveteket más
ként is értelmezik azaz foglalják rendszerbe. így 
megkülönböztetik a bőrszövetet, ,az elsődleges 
kérget és a központi hengert. Élettani jelen
tőség szerint is osztályozzák a szöveteket, ú. m. 
vezető, szellőztető, raktározó, szilárdító stb. 
Sz.-ek. 

Szövetség, 1. bibliai értelemben Istennek és 
választott népének, Izraelnek egymás közti Sz.-i 
viszonyát jelenti, amely egyrészt az isteni akarat 
kinyilatkoztatásán, másrészt a nép ama kötele
zettségén alapszik, hogy az eléje szabott paran
csolatokat megtartja. A Sz. Mózes könyve szerint 
már Ábrahámmal megköttetett, aztán a többi pat-
riarcha megújította, a körülmetélés és a szombat 
pedig szimbolizálta. Ezt a Sz.-et megújítja ismét 
Mózes, Izraelnek Egyiptomból való kiszabadulása 
után. A Sz. bizonyságául hozta le Mózes a hegy
ről a tízparancsolat tábláját, amelyeket ennélfogva 
a Sz. könyvének, azaz Sz.-nek neveztek. Lassan
ként ezt a nevet valamennyi állítólagos mózesi 
iratra, végül pedig az ó-testamentomra is kiter
jesztették. Az ó-testamentomi felfogás alapján a 
Krisztustól megállapított vaüásközösséget is a 
Sz. szempontjából fogták fel. Amint ó-Sz. az ótes
tamentumot, akként új-Sz. az újtestamentumot 
jelenti. 

2. Sz. nemzetközi és politikai értelemben két 
vagy több államnak szövetkezése közös cél el
érése, vagy meghatározott politikai eszme meg
valósítása érdekében. A rendesen ideiglenes jellegű 
Sz. — vagyis alkalmi szövetkezés bizonyos közö3 
politikai cél érdekében — azú. n. «alliance», amely 
hadi Sz. (Kriegs-AUianz), ha háborúra vonatkozik 

ieg, S alatt keresendj! 
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8 ez lehet védő Sz. (Defensiv-AUianz) vagy tá
madó Sz. (Offensiv-AUianz) vagy mindkettő 
együtt, védő és támadó Sz. (Schutz- und Trutz-
Bündniss) aszerint, amint a létező állapot meg
védésére, vagy támadó háborúra, vagy mindket
tőre irányul. Azok a Sz.-ek, amelyek nem hábo
rúra, hanem más politikai cél érdekében jönnek 
létre : szorosabb értelemben vett politikai Sz.-ek 
vagy béke Sz.-ék (Friedens-Allianz). A hadi Sz. 
hallgatólagos feltétele, hogy a hadi segély a nem
zetközi jog elvei szerint meg van engedve, vagyis 
hogy a szövetségesének segélyét igénybe vevő 
fél önvédelemre vagy támadásra jogosítva van. 
Az esetet, amelyre nézve a védő vagy támadó Sz. 
létrejött, «casus foedoris»-nek nevezik. A védő 
Sz. nemcsak arra az esetre köthető, ha a szövet
ségeseknek egyikét harmadik állam háborúval tá
madná meg, hanem a Sz. harmadik államok között 
kitört háború esetében megőrzendő semlegességre 
is irányulhat s ekkor fegyveres semlegességnek, 
semlegességi Sz.-nek nevezik. L. Semlegesség. 
A szövetségeket esetleg a bennük részvevő álla
mok számával is szokták megjelölni, igy beszél
nek, hármas, négyes szövetségről. 

3. Sz. (komplót) büntetőjogi értelemben két v. 
több személynek meghatározott hűntett vagy bűn
tetteknek közös elkövetésére irányzott szövetke
zése, míg a bűnbanda egyenkint még meg nem 
határozott bűntettek ismétlésére irányított szö
vetkezést jelent. A Sz.-et az állam elleni bűntet
teknél összeesküvésnek (eonspiratio, conjuratio) 
nevezik, mert régebben az ily bűntettekre szövet
kezők a tervezett merényletben való részvételre 
s a titoktartásra magukat esküvel kötelezték. A 
Sz. létrejött, mihelyt két vagy több személy a 
meghatározott bűntett elkövetését közös egyet
értéssel elhatározza. Amig a bűntettet, amelyre a 
Sz. irányul, el nem követték, a Sz. elvileg nem 
tüntethetők s a btk. a Sz.-ben még előkészületi 
cselekményt sem lát. Azonban a Sz. a benne rejlő 
társadalmi veszélynél fogva, mint sui generis 
<lelictum büntetés alá vonható, a büntetés azon
ban csak valóban súlyos bűntetteknél igazolt és 
indokolt. Ezt a felfogást követi a btkv is, amely 
a Sz.-et csak: 1. felségsértés; 2. hűtlenség ; 3. 
lázadás; 4. hatóság elleni erőszak; 5. pénzhami
sítás; 6. gyilkosság és 7. gyújtogatás eseteiben, 
a három utolsó esetben azonban csak akkor bün
teti, ha a Sz.-hez előkészítő cselekmény is járul, 
míg a négy első őseiben a Sz.-re kétféle büntetési 
•tételt állapít meg, aszerint amint a Sz.-hez a 
bűntett véghezvitelét célzó előkészítő cselekmény 
nem járult, vagy pedig az előkészítő cselekmény 
is elkövettetett. A büntetések az egyes bűntettek 
súlyára való tekintettel különbözők. L. egyébként 
a Szindikalizmiis címszót is. 

Szövetséges állam (ném. Bundesstaat, franc. 
Etát fédéral) ellentétben az államszövetséggel 
az államoknak olyan szövetsége, amely olyan 
új szuverenitást (1. o.) hoz létre, aminő eddig 
a szövetségbe álló államok között nem volt meg. 
A Sz.-ba belépő államok szuverenitásuknak bi
zonyos részét az őket közösen érdeklő ügyekre 
vonatkozólag egy központi szervnek engedik át. 

.Ilyen Sz.-nak szokták mondani a Németbirqdal-

.inat, Svájcot, az Északamerikai Egyesült-Álla

mokat, Mexicot, Columbiát, Braziliát, Argentínát 
és Venezuelát. 

Szövetségesek, általában mindazok, kik bizo
nyos meghatározott cél érdekében egymásnak 
nyújtandó segély céljából szövetkeznek. Nemzet
közi értelemben a szövetségre lépett államok. 

Szövetséges fejedelmek (Bundesfürsten) vol
tak az 1871 óta fennálló Nóinetbirodalom ural
kodó fejedelmei. 

Szövetséges háború a görög és római törté
netben fordult elő. 1. Az első görög Sz.-t Atheu 
ellen Kr. e. 357—355. Chiosz, Kosz, Ehodosz és 
Bizáncz vívták, mint a 378. megalakult tengeri 
szövetség leghatalmasabb tagjai, hogy független
séget vívjanak ki. Már a háború kezdete kedve
zőtlen volt Athénre nézve; fővezére, Chabrias, 
Chiosznál csatát vesztett és elesett; midőn pedig 
értesült, hogy a perzsák is támogatják a szövet
ségeseket, II. Fiiíöp pedig a makedoniai határon 
nyomul előre, kénytelen volt a tengeri államok 
függetlenségét elismerni. — 2. A második görög 
Sz.-nak aetoliai háború is a neve (Kr. e. 220— 
217.) Messénia és Aetolia közt. Amesseniaiak III. 
Fülöp makedón királyt, az aetoliaiak az éliszieket 
és a spártaiakat nyerték megszövetségesekül, a há
ború rettenetes pusztítással 217-ig tartott, amikor 
Fülöp értesülvén Hannibál trazumenuszi diadalá
ról, az aetoliaiakkal a status quo alapján békét 
kötött, hogy az itáliai ügyekbe módja legyen be
avatkozni. — A római Sz. (Kr. e. 90—88) azért 
jelentősóges, mert utána a kisebb itáliai népek 
mind latinokká és tagjaik római polgárokká lei
tek. Livius Drusus nóptribun (1. Drusus 3.) Tibe-
rius Gracchus példájára Kr. e. 91. meg a k a m 
szavaztatni a szövetséges népeknek a polgárjogot, 
s mivel a szenátus ezt meghiúsította, e népek 
türelmüket vesztve szövetséges államot s főváro
sában, Corflniumban Róma mintájára 500 tagú 
szenátust akartak szervezni konzulokkal, préto-
rokkal stb. A háborút a marsusok (1. o.) indítot
ták, ezért marsus háborúnak is hívják. A hábo
rút Gnaeus Pompeius, a triumvir atyja és Lucius 
Cornelius Sulla győzelmesen fejezték be. Az 
összes itáliai népek meghódoltak a szamnitok ki
vételével, akik csak 82. Róina kapui előtt szen
vedtek végső vereséget (1. Szamnitok). 

Szövetséggyülés (Bundesversammlung) az 
1815—66. fennállott Német-Szövetség (1. o.) álla
mainak megbízott képviselőiből álló gyűlés, mely 
Majna-Frankfurtban ülésezett. — Svájcban a Sz. 
a szövetségi törvényhozó testületek együttes elne
vezése. Áll a Nemzeti-tanácsból (Nationalrat) és 
a Rendi-tanácsból (Standerat). 

Szövetségi elnök (ném. Bundesprasident, 
franc. Président de la Confédération), a svájci 
szövetségtanács elnöke. 

Szövetségi honosság (Bundesindigenat, 
Reichsindigenat), azoknak a jogoknak összes
sége, amelyek a szövetségi államhoz tartozó min
den államnak polgárát mint ilyet megilletik. A 
szövetséges államot alkotó egyes államok pol
gárai ugyanis kettős alattvalói viszonyban állanak 
s kettős honossággal bírnak; t. i. egyrészt mint 
az egyes államnak, másrészt mint a birodalom
nak, az összállamnak polgárai. Ily kettős állam
polgárság a svájci szövetségben is van. 

Amely szó Sz alatt niucs meg, S alatt keresendó! a* 
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Szövetségi iroda (néni. Bundeskanzlei, franc. 
Chancellerie fédérale), a svájci szövetséggyülés 
és szövetségtanács segédhivatala, élén az ú. n. 
kancellárral. 

Szövetségi kancellár, Svájcban a szövetségi 
iroda főnöke. Németországban is volt szövetségi 
kancellár az északnéniet szövetség idejében, 1. 
Kancellár. 

Szövetségi törvényszék (Bundesgericht, Tri-
bunal fédéral), a svájci szövetségnek közös 
állambírósága. 

Szövetségláda a. m. frigylada (1. o.). 
Szövetségtanács (Bundesrath), a német biro

dalomban a szövetséges kormányok meghatal-
mazottainak testülete volt 1871—1918. A Sz.-ban 

lústologia) tanulmányozza. A Sz. a bonctannak 
része s nem választható cl élesen a mikroszkópi-
anatómiától. 

Szövettani módszerek arra szolgálnak, hogy 
a vizsgálandó anyagot a mikroszkópos vizsgálat 
számára alkalmassá tegyék. Lényegükben véve a 
következő eljárásokra oszlanak: 1. Fixálás. 2. Ke
ményítős. 3. Beágyazás paraffinba v. celloidinbe. 
4. Metszés. 5. Festés. Mindezen eljárásoknak szám
talan módja, változata van, melyeket a vizsgá
lat céljának megfelelően válogatnak össze (1. bő
vebben Mikroszkóp címszónál). Ide tartoznak to
vábbá a különböző ér- és résrendszar vizsgála
tát megkönnyítő különböző injekciók; a sejtek,, 
mikroorganizmusok, baktériumck élő állapotban 

1. ábra. Crompton-íéle szövőgép. 

tehát az egyes államoknak utasítással ellátott 
meghatalmazottai ültek, míg a birodalmi gyűlés 
(Reichstag) a nemzetnek választott, utasításhoz 
nem kötött képviselőiből állt. A szavazatoknak 
összes száma 58 volt; a porosz koronának a leg
több (17), Bajorországnak 6 stb. Birodalmi tör
vény keletkezéséhez a Sz.-nak és a birodalmi gyű
lésnek egybehangzó tőbbséghatározata volt szük
séges. A Sz. tehát a birodalmi törvényhozásnak 
egyik tényezője, azonfelül közigazgatási és végre
hajtó birodalmi hatóság is volt. 

Szövettan (histologia, helyesebben Mstiologia) 
az élőlényeket alkotó szövetekkel foglalkozó tu
domány. Megalapítója Bichat (1801). A beteg
ségek okozta Sz.-i változásokat s a beteges kép
ződményeket alkotó szöveteket a kór-Sz. (patho-

való vizsgálatára szolgáló függőcsepp-készít-
mónyek stb. 

Szövő anyagok, 1. Fonó-szövő anyagok. 
Szövőatkák (állat), 1. Atkafélék. 
Szövő-bagolypillék (állat), 1. Bagolylepkék. 
Szövő-fonó ipar, 1. Fonó-szövő ipar. 
Szövőgép, szövést végző, géperővel hajtott 

szerkezet. Alkotórészei megegyeznek a szövőszék 
(1. o.) részeivel. Keskeny árúkhoz a pamutszövés
nél ismertetett Sz.-et használják (1. Pamut), szé
les árúkhoz pedig az 1. és 2. ábrán szemlél
hető szerkezetekot. Az 1. ábra a Crompton-félét, 
a 2. ábra a Schönherr-fólét mutatja. Az előbbi
nél a bordaláda kényszermozgást végez, a vetélő 
alulról hajtott léccel, a nyüstök pedig vagy a 
Jacquard-gép elvén alapuló, pengékre támasz-
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TÍOAÖ platinákkal, vagy pedig fogaskerekekkel 
(Knowles találmánya) lesznek mozgatva; az 
"utóbbinál a bordaláda és a vetélő rugókkal, a 
nyüstök pedig exeentorekkel hajtatnak. Több 

2. ábra. SchSnheiT-féle szövőgép. 

színű vetülék esetén a bordaládák több vetélő be
fogadására szolgáló váltóládás szerkezettel sze
reltetnek fel. 

Szövőipari szakiskola, \. Iparoktatás-
Szövőlepkealakúak, 1. Éjjeli lepkék. 
Szövőlepkék vagy szövöpillék (állat), 1. Fonő-

lepkék. 
Szövőmadár (állat), 1. Szövőmadarak és Dísz

pintyek. 
Szövőmadarak (Ploceidae, állat), a Verébalka

túak (Passeriformes) rendjébe tartozó niadár-
-család. Az idesorolt mintegy 500 fajú és alfaja 
madár a legközelebbi rokonságban áll a pintyek
kel s egyetlen olyan szervezeti jellemvonásuk 
•sincsen, mely megokolttá tenné e madárcsalád
nak a pintyektől való különválasztását. Egyetlen 
tulajdonságuk, mely a különválasztást mégis jo
gossá teszi, az a jellemző ösztönük, mely igen 
művészi kivitelű, zárt, gömb- v. lombikalakú fész
kek építésében nyilvánul. A Sz. az aethiopiai 
régió jellegzetes madarai s Afrikán kívül Mada
gaszkáron, Indiában, a maláji- és pápua-szigete
teken és Ausztráliában fordulnak elő. Rendesen 
nagy társaságokban fészkelnek s a fákra erősí
tett fészkeik Közép-Afrika és Dél-Ázsia bizonyos 
iáinak pompás díszt kölcsönöznek. Rendesen egy-
egy alkalmas fán 20—30, sőt 100-nál több fész
ket találhatunk. Fészkeiket friss fűszálakból és 
levólerekből készítik oly erősre, hogy művészi, 
olykor nag5*on finom fonású építményeik éveken 
át állják a szeleket és az időjárás viszontagságait. 

Fajaikat Reichenow szerint két alcsaládba 
•osztjuk: az igazi Sz.-ra (Ploceinae) és a szövő 
pintyekre (Spermestinae). 

1. alcsalád: Igazi szövőmadarak (Ploceinae). 
120 fajuk ismeretes, melyek közül öt Indiában és 
a Szunda-szigeteken, nyolc Madagaszkár-szigeten 
és a Maszkarenákon, a többi mind Afrikában ho
nos. Nevezetesebb nemeik és fajaik : 1. Erdei Sz. 
•(Ploceus). Színezetük a fekete és sárga között 
változik, vörösesbarna v. olajzöld mustrázattal. 
ÍSO fajuk ismeretes, melyek közül emlitésreméltó 
az Abessziniában és Kelet-Szudánban honos és 
kb. 13 cm. hosszú málinkószövőmadár (Pl. gál-
hula Rüpp. = Xanthophilus); az Északkelet-
Afrikában és Szenegambiában élő és az előbbinél 
nagyobb (hossza 17 cm.) álarcos szövőmadár (Pl. 
abyssinicus Grn. = Hyphantomis), továbbá a 
körülbelül ugyanakkora fok földiszövőmadár (Pl. 

capensis L. = Xanthophilus icterocephálas). 
2. Marhakisérö Sz. (Textor). Afrika D.-i ós K.-i 
steppés területein élnek. Négy fajuk ismeretes. 
Legelőkön a nyáj közelében tartózkodnak s a 
legelésző nyájon élősködő rovarokkal, kullancsok
kal stb., továbbá a ganéjban élő szervezetekkel 
táplálkoznak. Fészkük nem olyan csinos, művészi 
építmény, mint a többi Sz.-é, hanem a szarkákéra 
emlékeztet. Fajaik közül fontos a fehércsőrü v. 
alecto-szövömadár (Textor álbirostris VieilL), 
mely Északkelet-Afrikában Abessziniától a Vik
tória-tóig honos s valamivel nagyobb a seregély
nél. 3. Seregély-Sz. (Dinemellia). Hasonlítanak 
az előbbiekhez, de első evezőjük hosszabb. Ide
tartozik a Kelet-Afrikában honos seregély szövő
madár v. fehérarcú szövőmadár JD. dinemelli 
Rüpp.), melynek testhossza 20 cm. Életmódja meg
egyezik a marhakisérö Sz.-éval. 

2. alcsalád. Szövöpintyekv.Díszpintyek(Sper-
mestinae). Termetükkicsi. Kúpalakú csőrük egyes 
fajokon nyúlánk, másokon vastag s hegye nem 
kampós. Lábaik gyengék. Szárnyuk közepes hosz-
szú. Farkuk lépcsőzetes. Tollazatúk igen szép, 
élénk szinű, de kor és ivar szerint változó. Vilá
gos erdőkben, sás és magas fű között tartózkod
nak, de növénynélküli területekről sem hiányoz
nak. A hímek szorgalmasan énekelgetnek, de 
énekük kontár teljesítmény. Szép, élénk szinű 
tollazatúk, virgonc, mozgékony természetük és 
igénytelenségük miatt mint «díszpintyeket» az 
emberek régóta örömmel tartják a szobákban. A 
vastagcsőrüek a kereskedelemben «Amadináki>, 
a vékonycsőrüek «Astrildák» és « Bengaliszták» 
néven szerepelnek. A díszpintyek kalitkákban a 
legegyszerűbb ápolás mellett is évekig élnek és 
szaporodnak is. Nevezetesebb nemeik és fajaik: 
1. Amadinák (Amadina). Három, csak Afriká
ban honos fajuk ismeretes, melyek közül leggya
koribb az örvös amadina v. vörösnyakú dísz
pinty (Amadina fasciata Gm. = Spermestes 
fasciata). 2. Zebrapintyek (Taeniopygia). Ausz
tráliában honosak s szobákban ezeket tartják a 
leggyakrabban, 1. Zebrapinty. 3. Rizsmadarak 
(Munia). Ázsiában és Ausztráliában honosak. Kb. 
30 fajuk ismeretes. Legközönségesebb a rizsma
dár (Munia oryzivora L. = Spermestes oryzi-
vora), 1. Rizsmadár. 4. Ausztráliai amadinák 
(Poéphila). Ausztráliában honosak. Idetartozik 
a két legszebb díszpintyfaj: a feketefejü Gould-
amadina (P. gouldiae Gould) és a vörösfejű 
Gonld-amadina (P. mirabilis Des Murs.). ^5. 
Amarantok v. vörös díszpintyek (Lagonosticta 
= Hábropyga), melyeknek legszebb faja a vörös 
díszpinty v. amaránt (Lagonosticta senegala h. 
minim a = Hábropyga senegala), melynek fő-
szine bíborvörös és mely a legkisebb Sz. egyike; 
testhossza mindössze 10 cm.; hazája Nyugat-
Afrika, Szenegambiától a Nigerig. Hasonló szép
ségű a Kelet- és Dél-Afrikában élő vérpinty (La
gonosticta brunneiceps Sharpé). 6. Napasztril-
dák (Neochmia). Farkuk szárnyuknál valamivel 
hosszabb. Egyetlen fajuk az Észak- ós Kelet-
Ausztráliában honos napasztnld (N- phaéton 
H. J.). 7.' Gránát díszpintyek (TJraeginthus), 
melyek világoskék v. ibolyáskék farkfedőikkel 
térnek el a többi díszpintyektől. Farkuk hosszabb 
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a szárnyuknál. Kilenc, afrikai fajuk ismeretes, 
melyek közül leggyakoribb a gránát díszpinty 
(TJ. granatinus L.). 8. Ragyogó szövöpintyek v. 
atlaizmadarák (Pyromelana = Euplectes). 16 
fajuk ismeretes, melyek elterjedése csupán Afri
kára szorítkozik és melyekre jellemző, hogy nász-
ruhájuk sajátezerűen puhatollú, selymes; szár
nyuk és kormánytollaik kivételével szinezetiik 
fekete és tűzvörös, v. fekete és sárga. Legismer
tebb faj a vörös szövőmadár v. tűzpinty (P. fran-
ciscana Isert = Euplectes ignicolor). 9. Társas 
Sz. (Philetairus). verebekhez hasonlítanak. Dél-
Afrikában gyakoriak s arról nevezetesek, hogy 
fészkeiket szorosan egymás mellé építik s e fész
kek fölé tetőt készítenek úgy, hogy a sok fészek 
egyetlen igen nagy fészeknek látszik. 10. Vida-
pintyék (Steganura- = Vidua). Közép-Afrikában 
a steppék ritkás erdeiben tartózkodnak. Leggyako
ribb és fogságban kalitkákban nálunk is gyakran 
látható faja a paradicsom vidapinty (Steganura 
paradisea L. = Vidua paradisea). Hímjének feje, 
torka, háta és farka fekete; nyakörve és nyaká
nak oldalai és begye barnás narancsvörös; has
oldala halvány rozsdasárga. Középső két fark-
tolla majdnem négyszer olyan hosszú, mint a 
teste. A tojó verébszínü. 

Szövőmadár-íélék (íiiat), 1. Szövőmadarak. 
Szövőmíivészet, 1. Szövés-
Szövőpillék vagy szövőlepkék (állat), 1. Fonó

lepkék. 
Szövöpintyek (Spermestinae, állat). 1. Dísz

pintyek és Szövőmadarak. 
Szövőpizang (n5v.), a M.asa textilis rostja 

fabaca- v. abaka-rost), melyet fonásra használ
nak. L. még Manilakender. 

Szövőszék. A kézi szövéshez használt szerke
zet. Mai elrendezését a szövegábra mutatja. A 

LenszSvésnél alkalmazott kézi szövőszék részlete. 

láncfonal az a lánchengerről a h szövethenger 
felé halad; útját a b láncirányitó és c szövetirá
nyító szabja meg. A b s e hengerek között megy 
végbe a szövés. E célból minden láncfonal nyüst-be 
van fűzve, amellyel ez a be sík fülé vagy ez alá 
húzható. A nytistök mozgatását emelőkarokkal — 
lábítókkal — végzik. Ha a láncfonalak egynéme-
lyikét fölfelé, a többit pedig lefelé húzzák, szád 
keletkezik, amelyen a vetülékfonalat dobják át. 
Hogy a vetülékfonalat kényelmesen átdobhassák, 
kerekes vetélöbe helyezik. A vetélő átdobását kéz
zel, vagy gyors vetélő vei végzik. A gyorsvetélő 
egyenesben vezetett vetőfejből és a vele kap
csolt zsinórból — ostorból — áll. A szádba 
helyezett vetüléket a már elűbb bevetett fonalak
hoz hozzá kell illeszteni, sőt ezekhez hozzá kell 
vemi, hogy a szövet elég sűrűvé váljon; ezt 
a feladatot a bordaládába befoglalt bordával 

oldják meg (1. Borda). Az elkészült szövetet a 
szövethengerre hengerlik fel a rajta levő kilincs-
kerékkel — szabályozóval — s hogy eközben a 
láncfonal a lánchéngerről lefejthető legyen, ez 
utóbbit fékkel látják el. A nyüstök mozgatását 
végző szerkezet a Sz. felszerelése- Minthogy a 
lábítók közvetlenül csak lefelé húzzák a nyüstöket, 
azok felhúzásához áttevésre van szükség. Ez csi
gákkal érhető el s ekkor sikoltyús a felszerelés, 
vagy emelőkarokkal s ez a váltva járó—kon tra-
mars, — vagy pedig külön nyüstemelö gépet alkal
maznak. A nyüstök száma legalább 2, de legfeljelib 
12; ha a minta eleme több láncfonalból állana, a 
Sz. a Jacquard-géppel (1. o.) szerelendő fel. 

Szövőszékfelszerelés, 1. Szövőszék. 
Szparagmit, változó összetételű kvarckonglo-

merát a skandináv kambriumban. 
Szpaxtein (spartein), C15H36N„, az alkaloidák 

csoportjába tartozó szénvegyület, amely a Spar-
tium scoparium nevű növényben található. Szin-
telen, sűrű olajszerű folyadék, fp. 311°. 723 mm. 
nyomásnál. Alkoholban, éterben, kloroformban 
könnyen, vízben nehezen oldódik, benzolban és 
ligroinban oldhatatlan. Oldata erősen lúgos kém
hatású és keserű ízű. Ha cinkpcral desztilláljuk 
diethilmethi! amint, piridint és pikolint ad. Savak
kal a megfelelő sókká egyesül. Sóinak nagy része 
kristályos test. A Sz. és sói narkotikus hatá
súak. (Kénsavas sója digitaliszként használatos 
gyógyszer.) 

Szpaszovics, Vladimír Danilovics, Spaso-
tcicz író orosz neve, 1. Spasoiricz. 

Szpatiopirit (ásv.), l. Szafflorit. 
Szpektrál. . . , 1. Spektrál. .. 
Szpektro .. . , 1. Spektro . . -
Szpekulárit (ásv.) a. m. kristályosodott hematit 

(1. o.) vagy vasfény. 
Szp9ranszkij, 1. (Bagrejev-Sz.) Erzsébet, 

orosz nagyvilági hölgy és írónő, szül. 1799 szept. 
17., megh. 1857 ápr. 4.1812-ben apját, Sz. Mihályt, 
számkivetési helyére Njizsnjij-Novgorodba, majd 
pedig Szibériába követte s itt ment férjhez Bag-
rejevhez. Férjével Pétervárra visszatérve, Erzsé
bet cárnő palotahölgyévé nevezte ki. Pétervári 
szalonjában az akkori nevezetesebb írók, művé
szek, tudósok és államférfiak szoktak volt talál
kozni. Apja halála után (1839) Bécsben telepedett 
le, ahol házát ismét megnyitotta az előkelő tár
saság előtt. Itt adta ki irodalmi munkáit is; ezek 
a következők: Móditations chrétiennes (Wien 
1873); Les pélerinsrusses a Jerusalem (Bruxelles 
1854, 2. kiadás 1856); Les dernieres heures de 
l'empereur Nicolas (Leipzig 1855); regények: La 
vieille et son corbeau (Bruxelles 1857); La fille du 
Sztarov (u. o. 1856); La vie de cháteau en Ukrainc 
(Leipzig 1857) stb. 

2. Sz., Mihail, gróf, orosz államférfiú, szül. 
Cserkutinóban (Vladimír korm.) 1772 jan. 1., 
megh. Szent-Pétervárort 1839 febr. 23. A mate
matika és fizika tanára volt 1792—97. I. Sándor 
cár 1801. a birodalmi tanácsba államtitkárrá ne
vezte ki. Ezen állásában új népképviseleti alkot
mányt dolgozott ki Oroszország számára, amely 
részben életbe is lépett. 1812-ben kegyvesztett lett 
és száműzetésbe kellett mennie. 1814-ben Penza 
kormányzója, 1819. Szibíria főkormányzóji lett 
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és sokat tett a száműzöttek sorsának enyhítésére. 
1821-ben a birodalmi tanács tagjává nevezte ki a 
cár és gróíi rangra einelta. I. Miklós cár az orosz 
törvénykönyv szerkesztésével bízta meg. V. ö. 
Duret, Un portrait russe (Leipzig 1867); Korff, 
Sz. gróf élete (oroszul, Szent-Pótervár 1861,2 köt). 

Szperoheiosz, folyó, 1. Alamana. 
Szpik-olaj, 1. Lavandula. 
Szpilozit, pala, amely a diabáz kontaktusában 

metamorfózist szenvedett; sötét szemekkel és 
szeme?és foltokkal van behintve. 

Szpinteriszkóp, 1. Szcintilláció. 
Szpodiofillit (ásv.), a klorithoz hasonló hatszö

ges prizmák, amelyek a csillámok módjára hasad
nak. A hasadási lemezkék merevek, gyöngyház
fényben csillognak, áttetszők és hamuszürkék. 
Alkáli-vas-magnézium-aluminiumszilikát: 

(Na,, K.X. (Mg- Fe), (Fe, Al)3 (SiOs)8. 
Lelőhelye Narsarsuk déli Grönlandban. Nemrég 
fedezték fel. 

Szpodumen (4sv.) vagy trifán, a piroxénekkel 
izomorf litiumaluminiummetaszilikát LiAl(SiOs)2; 
monoklin rostozott prizmák, vastag rudas vagy 
héjas halmazok. A prizma szerint hasad; zöldes-
fehér, almazöld, világos zöldesszürke. Üveg- v. 
gyöngyházfényű, áttetsző. Rendesen kvarc és tur-
inalin társaságában gránitokban é3 pegmatitok-
ban terem: Utö-szigeten, Ratschinges Tirolban, 
Peterhead Skóciában, Branchville Connecticutban, 
Norvich és Sterling Massachusettsben, Black Hills 
Dakotában (több méternyi kristátyokban). Szem
csés mészkőben Cichow Morvaországban; • a hor
dalékban Minas Geraesban. Fajtái: a Hiddenit 
szép smaragdzöld és drágakőnek használják; 
színét O20/o krómoxid idézi elő; lelőhelye Warren 
és Lyon Eszak-Carolinában; a Ktinzit pompás 
ibolyaszínű és átlátszó, nagy kristályokban Pala 
mellett Californiában található. 

Szredec, Szófia bolgár neve. 
Szredna Gora (Orta-dagh), az Antibalkán

hegység Ny.-i része Keletrívmeliában, 1570 m.-ig 
emelkedik a Bogdán-csúcsban. A Sztrjeina-íolycn 
túl, K.-re folytatása a Szrnena-gora (török neve 
Karadzsa-dagh). 

Szrémac István, szerb író, szül. Zentán (Bács 
m.) 1855.,megh. SokoBánjában (Szerbia) 1906 aug. 
23. Mint tanuló Belgrádba került. A török-szerb 
háború kitörésekor beállt önkéntesnek s résztvett 
néhány ütközetben. 1879—98. Nisben, azután Bel
grádban volt középiskolai tanár. Sz. az újabb 
szerb irodalom legismertebb humoristája. Rajzai
ban, kisebb-nagyobb elbeszéléseiben igen mulat
ságos képet nyújtott a szerbiai vidéki életről. Leg
sikerültebbek : Ivkova slava (Ivko házi ünnepe, 
Belgrád 1901); Limunacia na selu (Falusi illmni-
náció, u. o. 1906 és 1912); Pop Cira i Pop Spira 
(u. o. 1911). Sokat foglalkozott a szerb történettel, 
előadásban bemutatta annak mondai korszakát 
Íz knjiaa starostavnih (Régi írások) címmel (Új
vidék 1900—1909). 

Szretinye-hegység (Szörényi-hegység), a 
Krassó-szörényi hegyvidék kristályos kőzetekből 
álló hegysége a Duna, Cserna és Berzászka közt 
Krassó-Szöróny vm.-ben. É.-ról D.-nek húzódik 
mintegy 60 km. hosszúságban és 20—25 km. széles
ségben, főbb kiemelkedései: a Mala Kersia (1152 

m.), a Cserbelec (1088 m.) és Szvinyácsa máre 
(1226 in.). Dél felé a hegycég alacsonyabb, mészkő 
lép föl benne platósán ezétterülve s ebbe szakadt 
be a Duna szépségéről híres szorosa (Alsó- éa 
Felső-Klisszúra, Kazán). A Sz.-ben bányászat fo
lyik kőszénre (Drenkován és Berzászkán), króm
vasércre (Tiszafa, Tiszócza, Naszádos, Duna
tölgyes). 

Szrihatta (Sylhet), Asszam egyik kerülete 
Brit-Kelet-Indiában, 14,019 kms ter.-en 2.500,000, 
többnyire inohammedán lak. A rendkívül termé
keny sík földet a Barak és mellékvize, a Szurma 
öntözik. Sz. városa a Szurma É.-i partján (14,000 
lak.) az asszami kereskedés középpontja. 

Szrinagar (a. m. szent város) v. Szuradzsnagar 
(szanszkrit Surjanagar), Kasmir fővárosa és a 
maharadzsa nyári lakóhelye, a Dzsihlam partján, 
amely a várost két részre osztja, 1608 ín.-nyi ma
gasságban, mocsaras síkságon, (1921) 141,631 lak., 
nagy bazárral, É.-on várheggyel (Hari-Parbat), 
nagy mecsettel, mellette a Dal (tó) úszó kertekkel, 
amelyet Moore a Lalla Rookhban megénekelt. A 
leghíresebb sálokat itt készítik. 

Szrirampur (Serampore), város Bengáliában, 
kb. 50,000 lak., egészen európai külsővel, papiros
gyártással. Azelőtt Frederiksnagar néven Dániá
hoz tartozott, amelytől 1845-ben az angol kelet
indiai társaság megvásárolta. 

Szrirangapattan (szerangepatam, Szeringa-
patam), megerősített város Maiszur keletindiai 
brit hubérállamban, 1800-ig a maiszuri radzsa 
székhelye, a Kaveri egy kis szigetén, 8000 lak. 
Sz.-nak Haidar-Ali idejében 150,000 lakosa volt. 
1799 máj. 4. az angolok rohammal vették be. 

Szmyacze (Srvacie), kisk. Árva vm, alsó-
kubini járásában, (1910) 54 szlovák lakossal. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Sztadion, 1. Stádium és Versenypályák. 
Sztaíilhematóma (staphylhaematoma, gör.), 

a nyelvcsap vérömlenye, mely kisebb sérülések 
folytán keletkezik. A bajnak nincs komolyabb 
jelentősége és minden beavatkozás nélkül a vér 
felszívódásával gyógyul. 

Sztafilokokkusz (staphylococcus), 1. Bakté
rium. 

Sztaiilóma (staphyloma, gör.) A szaruhártya 
Sz.-ja a szaruhártya helyén vagy annak egy részén 
mutatkozó fehér vagy szürkés színű előboltosulás, 
amely azáltal keletkezik, hogy a szaruhártya vala
mely betegség vagy sérülés miatt elgenyed, el
pusztul és a helyén képződő heges szövet meg
felelő gyógykezelés hiánya miatt kitágul. Az ilyen 
Sz. operálással eltávolítható. Az inhártya Sz.-ja 
alatt az inhártya részleges kitágulását értjük, 
amely főképen olyan betegségeknél fordul elő, 
amelyek a szem feszülését fokozzák vagy ame
lyek az inhártya valamely részét felpuhítják. A 
szem hátulsó pólusának kitágulása (staphyloma 
posticum) nagyfokban közellátó szemeken fordul
hat elő. 

Sztafilotómia (staphylotomia, gör.), a túlten
gett, meghosszabbodott nyelvcsapnak lemetszése 
(ritkán indokolt műtét). 

Sztafiszagrin (n5v.), 1. DelpMnium. 
Sztagira (Stageira v. Stageiros), androszl ikt ól 

a Kr. e. 7. sz.-ba'n alapított város (Jhalkidikc fél-
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szigetén, Arisztoteles szülőhelye, kit ezért sztagi-
ritán bölcsnek neveztek. II. Fülöp 348. elpusztí
totta, de Nagy Sándor alatt újra felépült. Romjai 
Nizvoro mellett láthatók. 

Sztambul, Konstantinápoly (1. o.) török neve. 
Sztambuliiszki, Alexandr, volt bolgár mi

niszterelnök, szül. Szlavonicán 1879, agyonlőtték 
Karamoszul falu mellett, Szlavonica közelében, 
1923 jún. 15. Parasztüú volt és hiányos nevelés
ben részesült, de eszes létére mint autodidakta 
annyira vitte, hogy később Halléban a mezőgaz
dasági főiskolán végezhette tanulmányait. Hazá
jába visszatérve, mezőgazdasági lapot alapított, 
résztvett a bolgár agrárpárt szervezésében; 1911. 
képviselőnek választották s nemsokára vezetője 
lett az agrárpárt radikális csoportjának. Midőn 
1915. Bulgária a központi hatalmak mellett be
avatkozott a háborúba, a köztársasági érzelmű 
Sz. megfenyegette Ferdinánd királyt, egyszer
smind izgatást kezdett a háború ellen, sőt titkon 
tárgyalt az entente-tal, hogy fölkelést szervez 
Ferdinánd ellen. Erre elfogták és a bíróság élet
fogytiglani fogságra Ítélte. Az összeomlás után 
kegyelmet kapott; 1919. Todorov miniszterelnök 
bevette kabinetjébe közmunkaügyi miniszternek, 
de Sz. csakhamar kiszorította őt és maga alakított 
kormányt, még pedig tisztán parasztpártiakból. 
Nemcsak bűnvádi eljárást indított a háború alatt 
működött Radoszlavov-, Gesov-, Danev-, Malinov-
kormányok ellen, minek következtében e kormá
nyok tagjait elitélték (Radoszlavov külföldre me
nekült), haneni arra is törekedett, hogy Boris 
királyt megfossza trónjától. Valóságos diktátori 
hatalmat gyakorolt s hatalma fenntartásáért 
Szerbiával szemben feláldozta a macedóniai bol
gárok érdekeit, ami fokozta az elkeseredést ön
kényuralma ellen. 1923 jún. 9. tartalékos katona
tisztek és hiveik összeesküvése megbuktatta. Sz. 
maga elmenekült, de kormányának tagjait s a pa
rasztpárti képviselők nagyrészét letartóztatták. 
Sz. ellenforradalmat akart szervezni, de üldözőbe 
vették, jún. 14. elfogták, s midőn Szófiába akar
ták vinni, menekülni igyekezett, de agyonlőtték 
s a közeli erdőben eltemették. 

Sztambulov, Stephan Nikolov, bolgár állam
férfiú, szül. Tirnovában 1855., megh. Szófiában 
1895 júl. 18. Tanulmányait Odesszában fejezte 
be s résztvett az 1875—7ö-i bolgár felkelésben. 
1879. ügyvéd lett Tirnovában. Ugyanekkor bevá
lasztották a nemzetgyűlésbe, hol az ellenzékhez 
tartozott. Sándor fejedelem bukása után 1886 aug. 
ő szervezte az oroszellenes pártot s megbuktatva 
a forradalmi kormányt, ő állott mint régens az új 
kormány éiére. Főrésze volt Koburg Ferdinánd 
fejedelemmé választatásában, ki őt miniszterel
nökké nevezte ki (1887 aug. 20.) Ezen állásában 
erős kézzel nyomta el az oroszbarát-párt törek
véseit s a hármasszövetségnél keresett támaszt 
Oroszország ellen. Erőszakos kormányzása ellen 
azonban nagy elégedetlenség támadt s mikor Fer
dinánd fejedelem Oroszországgal a megegyezés 
útját kereste, Sz.-ot 1894 máj. 19. elbocsátotta 
hivatalából. 1895 júl. 15. bérelt orgyilkosok rá
támadtak az utcán s tőreikkel annyira összesebez
ték, hogy három nap múlva meghalt. Temetése 
alkalmával is tüntetések voltak, sőt még sírja 
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ellen is bombamerényletet követtek el (1S96 dec. 
30.) Gyilkosai ellen csak később indítottak vizs
gálatot ; közülök kettőt rövidebb fogságra Ítéltek, 
egyet pedig 1902 okt. kivégeztek. Özvegyének 
a szobranje 1904 jan. nyugdíjat szavazott meg. 

Sztamnosz, nagyméretű ógörög edény bor és 
olaj tartására; rendszerint nagyhasú, alacsony 
nyakú, széles nyílású, kis talpon álló edény, két 
kis füllel oldalt. 

Sztána (Stana), kisk. Kolozs vm. bánffy-
hunyadi j.-ban, (i9io) 550 magyar és román lak. 
(Tr. R.) 

Sztáncsafalva (Stanciova), kisk. Temes vm. 
temesrókási j.-ban, (mo) 2066 szerb és magyar 
lak. (Tr. R.) 

Sztancsesdohába (Stáncesti-Ohaba), kisk. 
Hunyad vm. marosillyei j.-ban, (IMO) 450 román 
lak. (Tr. R.) 

Sztanimaka (Sztanimachosz), város Bulgá
riában, Filippopol kerületben, (1920) 14,057 görög, 
bolgár, török, zsidó és cigány lak.; szeszégetéssel, 
borkereskedéssel. A közeli szőllőhegyek közt szá
mos a kis kápolna. 

Sztaniol, 1. Ón. 
Sztanizsa (Stánija), kisk. Hunyad vm. brádi 

j.-ban, (1910) 1097 román lak. (Tr. R.) 
Sztankahermány (Hennanovce), kisk. Sáros 

vm. kisszebeni j.-ban, (1910) 668 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Sztanko, sziget, 1. Kosz. 
Sztankócz (Stankovce), kisk. Zemplén vm. 

gálszécsi j.-ban, (1910) 263 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Sztankován (Stankovany), kisk. Liptó vm. 

rózsahegyi j.-ban, (1910) 12^5 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Sztankovics Kornél, szerb zeneszerző, szül. 
Budán 1831 aug. 18., megh. 1865 ápr. 5. Ő a szerb 
zeneirodalom megalapítója, a szerb nép ajkairól 
ellesett gyönyörű egyházi és világi dalokat mű
vészi alakba öntötte. Müvei: A szerb egyházi éne
kek, 4 köt.; Szerb népdalok, 10 köt. 

Sztanni-gyök, a vegyületekben szereplő négy-
vegyértékű ón-gyök neve. 

Sztanniklorid, 1. Sztannoklorid. 
Sztálinin (stannin, ásv.), ónkovand, látszólagos 

szabályos kristályok, tudniillik rombdodekaéde-
rek, amelyek azonban négyzetes-szfenoidális egyé
neknek az ikerösszenövései. Rendesen vaskos, 
szemcsés vagy tömött halmazok. Rideg; vas-
fekete-acélszürke, kissé a sárgába hajlik; néha 
élénk gyémántos fémfényt mutat; karca fekete. 
Réz-, vas-, ón-szulfid Cuj Fe Sn S4. Lelőhelye Zinn-
wald és számos ón- és rézbánya Comwallban. 

Sztanniol, 1. On., 
Sztannioxid, 1. Onoocid. 
Sztannodiszulfid, 1. Ön szulfidjai. 
Sztanno-gyök, a vegyületekben szerepelő, két-

vegyértékű ón-gyök neve. 
Sztannoklorid (stannochlorid), sztanniklo

rid (stannichlorid). A sztannochlorid (Stannum 
chloratum) SnCL,, vizes oldatából a dihidrátja, 
SnCl2.2H20 kristályosodik, monoklin, áttetsző 
kristályokban. Víz igen jól oldja, 15°-on 100 
gr. víz old 269-8 gr. sót. Ha hígítjuk, az oldat
ban bázisos só is keletkezik Sn(OH)Cl hidro
lízis folytán s ezért az oldat megtörik, pár 
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csepp sósav ezt újra SnCl,-vé alakltja. A vízmen
tes oó fehér, vagy szürkés por. Olv. p . : 250°, 
Forrp.: 606°. Igen erős redukálószer. A sztanni-
klorid (Stannuin bichloratuin furnans) SnCl4 
.színtelen, a levegőn füstölgő, igen maró, mozgé
kony folyadék. 114-1° a forrpontja. Olv. p. —33°. 
Három molekula vízzel nagy hőfejlödés mellett 
•egyesül s kihűléskor a szilárd kristályos tömeg 
•összetétele SnCl4.3H20. Ismeretes SnCl4.5H20 
<ónvaj, Butyruin stanni) és SnCl4.8H20 is. Sok 
kettős sója is ismeretes, pl. az ammónium chlor-
stannát, ez a pinksó, stb. Az SnCL, nyerhető, ha 
megolvasztott ónra klórgáz hat. Oldata a kelme-
festésben pácként használatos. 

Sztannooxid, 1. Óiw,xid. 
Sztannoszullid, 1. On szulfidjai. 
Sztannotipia, 1. Woodburytipia. 
Sztánojevics, Sztanoje, szerb történész, szül. 

Újvidéken 1874. 1897-ben tanári állást kapott 
Konstantinápolyban az akkoriban ott fennálló 
szerb állami gimnáziumban. 1900-ban a történe
lemtanára lett a belgrádi főiskolán, 1903. ugyanott 
rkiv. tanár, majd az 1905. alapított szerb egyetem 
tanára. Kisebb tanulmányai a Delo c. szerb és 
német folyóiratokban jelentek meg. Önálló mun
kái : Vizantija i Srbi (Bizánc ós a szerbek, 2 köt. 
Belgrád 1904 és 1906); Istorija Srba (a szerbek 
története) címén 1909. megírta Szerbia és a szer
bek történetét napjainkig. E müvének a magyar 
határon át küldött példányait a zimonyi határ
rendőrség lefoglalta s politikai okból megsemmi
sítette. Ezért 1910. új kiadást bocsátott közre az 
inkriminált részek kijavításával. 

Sztanovoj, ívesen fölvetődött platóperem Szi-
bíria K.-i részében, vízválasztó az Ochocki-tenger 
DNy.-i szögletétől kezdve a Keleti-fokig. Az 
Ochocki-tengerrel párhuzamosan húzódik közel 
a tengerparthoz, a tenger felé rendkívül merede
ken szakad le, a szárazföld felé lankásan, észre
vétlenül simul el, hágói 1000—2000 m. magasak, 
legjártabb hágója az Olekma forrásánál visz át 
rajta. Legmagasabb csúcsai a 2500 m.-t is fölül-

Jmulják. 
Sz tápár (Stapar, azelőtt Osztapár), nagyk. 

f Bacs-Bodrog vm. apatini j.-ban, (1910) 5563 szerb 
! és német lak., kik szövő ügyességükről híresek. 
(Tr. SzHSz.) — 2. Kis-Sz., O-Sziváczhoz tartozó 
puszta Bács-Bodrog vármegye zombori j.-ban; 
finnen ágazik ki a Ferenc-csatornából az öntöző 
vagy Ferenc-József-csatorna. (Tr. SzHSz.) 

Sztára (Staré), kisk. Zemplén vm. nagy-
|miliályi j.-ban, (Mio) 980 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sztárai Mihály, reformátor, valószínűleg a 
Izeinplén vármegyei Sztárán született. A Ferenc
irendbe lépett s Padovában fejezte be tanulmányait. 
11524 körül Pálóczi Antal udvari papja lett Sáros-
Ipatakon, hol 1528 táján odahagyván a rendet, a 
[reformáció tanait kezdte terjeszteni. 1544 tava
szától Laskón működött s hét év alatt folytonos 

|küzdelemmel, sőt élete gyakori veszélyeztetésével 
Baranyában és Szlavóniában 120 protestáns egy-

Ihazat alapított, melyek felett aztán a szuperinten-
idensi tisztet is viselte. 1553-ban tolnai pap lett. 
[Később P-Apán lett lelkész. További sorsáról csak 
|amiyit tudunk, hogy 1579. elüldözték addig viselt 

ivatalából. A magyar drámairodalom terén ki

fejtett alapvető munkássága kiváló helyet biztosít 
neki az irodalomtörténetben. Ilyen irányú művei, 
nielyek bár magyarul vannak írva, latin címűek: 
Comoedia de matrimonio sacerdotum (Krakó 1550); 
Comoedia lepidissima de sacerdotio (Magyar-Óvár 
1559). Igen sok verses műve is van, mindannyi ma
gyar nyelven, a nevezetesebbek közülök : Akháb 
király Mtetlenségéről és Illyés prófétának meg-
feddéséröl való szép história (Debreczen 1574., 
1549. irta); História de vita beati Athanasii (u. o. 
év n., 1557. írta); História Cranmerus Tamás 
érseknek az igaz hitben való állhatatosságáról 
(u. 0.1582,1560. irta). Munkáit Szilády Áron egybe
gyűjtve a Régi Magyar Költők Tára V. kötetében 
(1886) adta ki. 

Sztár aj a ftussza, város Novgorod orosz kor
mányzóságban, kb. 17,000 lak., gabona-, len- ós fa-
kereskedéssel ; folyami kikötővel. A város köze
lében sósfürdők vannak. 

Sztara Planina, a Balkán bolgár neve. 
Sztáoray (nagymihályi és sztárai gróf), ősrégi 

család, mely eredetét a Kaplyon-nemzetségből 
veszi. Az első kimutatható ős a XIII. sz. első fe
lében élő Jákó volt. Nagymihályi birtokát üi CS£l-

Iád 1249 körül, Sztárát 1273. kapta, 1418 márc. 
29. Zsigmond a régi címer használatát megerősí
tette. 1725 jún. 23. Imre bárói, 1747 ápr. 6. grófi 
rangot nyert. A család tagjai közül Mihály és 
Albert irodalmi téren is működtek. Mihály gróf 
müve: TJj Sans Sominak avagy gond nélkül 
való helynek rövid leírása- — Albert gróf, szül. 
1785., megh. 1843 febr. 13. Követ volt az 1825., 
1836. és 1840. évi országgyűléseken. Politikai 
pártállásra nézve a konzervatív párthoz tartozott 
s e párt elveit a Világ című politikai lapban Nagy
mihályi levelek című cikksorozatban ismertette. 
Még messzehatóbb jelentőségű az a Szózata, me
lyet a Hirnök melléklapjában, a Századunkban a 
házi adónak a nemesség által birtokarányban való 
viselése mellett tett közzé. E szózata szerint az 
örök igazság követeli a nemesek adózását, a házi 
adó csak nemesi birtokra vethető ki, az adókive
tésben a legtöbb adót fizetők bírhatnak döntő szó
val stb. E szózat indította Kossuthot, hogy lapjá
ban a Pesti Hírlapban minden oldalról megvilá
gítsa e kérdést. Később Sz. teljesen visszavonulva 
élt. Fia Antal tette lehetővé a család nagy
becsű oklevéltárának megjelenését, melyből az ő 
költségén két kötet jelent meg: A nagymihályi 
és sztárai gróf Sztár ay-cs alád oklevéltára(l—2. 
köt. 1457-ig, Budapest 1887—1889), melyet Nagy-
Gyula történettudós szerkesztett. Testvére Júlia 
Apponyi Albert gróf anyja.—Sz. Nepomuk János, 
szül. 1840 márc. 4., megh. 1900 máj. 4., a főrendi
ház tagja, nagy sportférliú és versenyistálló-tulaj
donos volt. — Sz. Sándor, a főrendiház tagja, szül. 
1862 febr. 22., 1902—1910. orsz. képviselő volt, 
1917. vbt. tanácsosi móltóságot nyert. A Sz.-csa-
lád történetére v. ö. Nagy Gyula, A nagymihályi 
és sztárai gróf Sz.-család oklevéltára (1. kötet 
1234—1396..2. köt. 1397—1457, Budapest 1888— 
1889). — Nevezetesebb tagjai a családnak: 

1. Sz. Antal gróf, cs. és kir. táborszernagy, szül. 
Kassán 1740., megh. Grácban 1808 jan. 23. A csá
szári seregbe lépve, vitézül harcolt a hétéves és a 
bajorörökösödésiháborúban. Belgrád 1789-iostro-
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mánál annyira kitűnt, hogy a Mária Terézia-rend 
lovagkeresztjót kapta. Azután a franciák ellen 
harcolt a újabb hősies tetteiért 1796. a Mária Te
rézia-rend parancsnoki keresztjét érdemelte ki. 
1806-ban vonult nyugalomba mint táborszernagy. 

2. Sz. Irma grófnő, Erzsébet királyné udvar
hölgye, csillagkeresztes palotahölgy, Sz. Viktor 
gróf leánya, szül. 1864 júl. 10. Eleinte Klotild fő
hercegnő környezetéhez tartozott, aki őt Erzsébet 
királyné figyelmébe ajánlotta. A királyné utolsó 
éveinek hűséges osztályosa volt s vele járt akkor 
is, amikor 1898 szept. 10. a királynét meggyil
kolták. Művei: Erzsébet királyné kíséretében 
(1909); Aus den letzten Jaliren der Kaiserin Eli-
sabeth (Wien 1909). 

Sztara-Zagora, 1. Eszki-Zagra. 
Sztarij (szláv) a. in. régi, ó ; helységnevekben 

gyakori mint összetétel. 
Sztarij Bihov, város Pehéroroszországban, a 

Dnyepr mellett, 7000 lak., akiknek fele izraelita. 
Sztarij Krim (a tatároknál Eszki Krim), város 

Krini félszigeten, 3000 lak., régi romokkal. 
Sztároobradcy, 1. liászkol. 
Sztaroszta (szláv a. m. legöregebb), Lengyel

országban oly nemes neve, aki koronabirtokot 
bírt hűbérben. Csehországban a polgármestert 
hívják Sz.-nak, Szibíriában pedig a falu elüljá-
róját. 

Sztárovjercik, 1. liászkol. 
Sztaszjulevics, Michail Michajlovics, orosz 

történetíró, szül. 1826-ban, megh. 1911 febr. 8. 
(jan. 26). Nikolaj Alexszandrovics trónörökös 
nevelője s egyetemi tanár volt. 1866-ban alapí
totta a Yéstnik Jevropy c. folyóiratot, amelybe 
igen sokat írt. Zapadnik, azaz a nyugateurópai 
kultúra híve volt. 

Sztászov, Vladimír, orosz művészettörténész, 
szili. Szentpéterváron 1824 jan. 14., megh. u. o. 
1906 okt. 23. A szentpétervári cári könyvtár mű
vészettörténeti osztályának és a III. Sándor-mú
zeum néprajzi osztályának vezetője volt. Orosz 
nyelven írt müvei közül a legfontosabbak: A szláv 
és keleti díszítő művészet az V. sz.-tól a XlX.-ig 
(Szentpétervár 1887); A keresi katakombák freskói 
(u. o. 1875); Nyugat-Oroszország óhitű görög 
templomai a XVI. sz.-ban (u. o. 1882); Az orosz 
művészet 25 éve (u. o. 1882—83); Az orosz mű
vészet akadályai (u. o. 1885); A kopt ós etiópiai 
építészet (u. o. 1885); Az ó-orosz kéziratok kezdő
betűiben rejlő képek és kompoziciók (u. o. 1886); 
Kopt szövetek (u. o. 1890). Zenével is foglalko
zott és megírta Liszt Ferenc életrajzát (1894). Az 
orosz művészet nemzeti irányának lelkes úttö
rője volt. 

Sztatór (gör. o-a-r[p), a legrégibb pénzegység 
neve, mellyel a kisázsiai görögök ós perzsák arany 
é3 ezüst pénzeit jelölték. A perzsa o-a-.r'tp Aapstxó; 
8-335 gr. súlyú aranypénz volt (melyből 3000 db. 
tett egy talentumot). Az ezüst Sz., melyet ezüst 
dareikos-iiak v. fél si&fes-nak is neveztek, 5-57 
gr. súlyú volt. 

Sztatika (gör.), a mechanikának az egyensúly
ról szóló része. Valamely anyagi rendszerre mű
ködő erők egyensúlyának meghatározása a vir
tuális (lehetséges) elmozdulások elvének segítsé-
• ró vei történhetik. Ha valamely anyagi rendszer 

tetszőleges erőknek és tetszőleges feltételeknek 
van alávetve, akkor minden elmozdulás, mely e 
feltételeknek megfelel, virtuális elmozdulás. Az. 
említett elv azt mondja, hogy valamely anyagi 
rendszer akkor és csak akkor van egyensúlyi 
helyzetben, ha e helyzetétől számított bármely 
végtelen kicsiny virtuális elmozdulás közben az 
összes erők által végzett munka zérus. 

Sztatikái elektromosság, 1. Elektromosság. 
Sztatikái nyomaték, 1. Forgási nyomaték. 
Sztatikus ataxia, 1. Ataxia. 
Sztatmográf, 1. Sebességmérés. 
Sztatolit-elmó>.t. A gerinctelen állatokban a 

külső csiralevélről (ecloclerma) sajátszerű hólyag-
alakú szervek fűződnek le, melyeknek folyadék
kal telt belsejét hámsejtek s idegrostokkal össze
függésben álló érzéksejtek bélelik ki és a folya
dékban rendesen szénsavas mészből vagy kivéte
lesen homokszemekből álló konkréciók úsznak. 
Ezeket a szerveket hallószerveknek tartották 8 
ehhez képest hallóhólyagocskáknak (otocysta) 
nevezték s a bennük levő úszó konkréciókat 
hallókövecskéknek (otolith) minősítették. Az 
újabb vizsgálatokból azonban kitűnt, hogy ezek 
a hallóhólyagoeskák a helyzetérzés szervei s 
ennek megíelelőleg az ú. n. Sz. szerint az otocys-
ták néven ismert szervek a helyzetérző érzékszerv 
(statoeysta), a bennük levő otolithok pedig a 
helyzetjelző kövecskék (statolith) nevet kapták, 
tí szervek segítségével tájékozódik az állat a 
térben elfoglalt helyzetéről s működésük abban 
áll, hogy ha az állat rendes helyzetébon van, 
akkor a helyzetjelző érzékszervükben levő kövecs
kék a hólyag fenekén lévő érzéksejtekre nehéz
kednek, milielyt azonban a test helyzete meg
változik, a nehézsógerő hatására a helyzetjolzó 
kövecskék is megváltoztatják helyüket és a 
hólyag falát béielő többi sejteket ingerlik, erre az 
állatban reflex úton mozgások váltódnak ki, me
lyek mindaddig tartanak, míg az állat ismét ren
des, megszokott helyzetébe kerül. A gerinces 
állatokban a helyzetérző szerveket a fülben levő 
félkörös ívjáratok képviselik, melyeknek szerke
zete velejében szintén megegyezik a gerinctelen 
állatok halyzetérző hólyagaival, az ú. n. stato-
cystákkal. 

Sztaurodulia (gör.), keresztimádás. 
Sztaurof or (gör.), mellkereszt viselésére jogosí

tott egyházi személy. 
Sztaurolit (ásv.), vas-aluminiumhidroszilikát, 

valószínűleg HPeAl6Si2013; anyaga tisztán nehe
zen kapható, mert rendesen tele van kvarc-, grá
nát- és csillámzárványokkal. Rombo3 kristályai 
prizmásak, rendesen penetrációs ikrek; az iker 
két prizmája közel 60° v. 90° alatt keresztezi egy
mást (keresztkő, lapis crucifer, baseli keresztelő-
kő, régente amulettnek szolgált). Egy irányban 
jól, két irányban rosszul hasad; keménysége nagy, 
7—7-5. Vörösbarna, feketés-barna; gyantás üveg
fényű, áttetsző, át nem látszó. Gyakran magné
ziumot, néha mangánt (Nordmark, Svédországban 
ú. n. Nordmarkit), sőt cinket (Canton Georgiában) 
is tartalmaz. Nem olvad, savak meg nem támad
ják. Csillámpalákban és gnájszokban otthonos: 
Sebes Szeben vm.-ben, Fclső-Szolcsva Torda-Arn-
nyosban, Krassó-Szörónyben, Faido a Szt.-Gott-

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő: 
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hardon ú. n. gránátit, Kadegund Stiriában és még 
számos helyen. 

Sztauroszkóp, optikai készülék az ásványok 
polarizációjának megvizsgálására. Kobelltőlszéx-
mazik az első Sz.-szerkezet, azóta többen javították. 

Sztavropol, 1. kaukáziai orosz kormány
zóság, 51,146 km3 ter., 1.175,469 lak. Az éghajlat 
mérsékelt, de az időjárás nagyon szeszélyes. A 
föld, ahol öntözhető, mindenütt termékeny; főter-
mékek a búza, rozs, árpa, len. A lakosok zöme 
orosz; rajtuk kívül vannak örmények, görögök, 
nomadizáíó kalmükök és nogáji tatárok. A főbb 
ipartelepek őrlőmalmok, szeszégetők, olajprések, 
sörgyárak és téglagyárak. — 2. Sz., az ngyanily 
nevű kormányzóság és járás, továbbá püspökség 
székhelye, (1920) 64,317 lak., élénk iparral; két 
székesegyházzal, többféle iskolával; nagy bazár
ral és igen szép nyilvános kerttel. 1777-ben alapí
tották mint erősséget. 

Sztazimon (gör.), 1. Stasimon. 
Sztearin, a Sz.-sav gliceridje, azaz olyan éter, 

mely keletkezik, ha a háromértékű glicerinalko
hol hidroxilgyökeinek hidrogén-parányait a Sz.-
sav gyökével helyettesítik. Vegyjele: 

C3H5(0.C.1SH3S0.)5. 
Előfordul a zsírokban és minél nagyobb a zsírok 
Sz.-tartalma, annál szilárdabbak. L. Glicerin, 
Gyertya, Zsiradék. 

Sztearin-gyertya, 1. Gyertya-
Sztearinsav, C,,Hs5.CÓOH. A zsírsavak cso

portjába tartozó egybázisú sav, amelynek glice
ridje (glicerinnel aikotott észtere) a természetes 
zsírokban található, palmitinsavas és olajsavas 
glicerinnel elegyedve. Előállítására faggyút vagy 
más zsírt lúggal elszappanosítanak és a keletkezett 
szappant savval elbontják. Az ilyenkor keletkező 
savkeverékhői az olajsavat préseléssel eltávolítják, 
a visszamaradó palmitin és Sz.-at egymástól al
koholból való kristályosítással elválasztják. (L. 
még Gyertya, Zsiradékok. Szappanok). A Sz. 
alkoholból gyöngyházfényű tűkben vagy lemez
kékben kristályosodik ; op. 69-2°. Vízben oldha
tatlan, de éterben, benzolban, széndiszulfidban, 
zsíros olajokban vagy forró borszeszben könnyen 
oldódik. 

Sztearoptén, 1. Illanó olajok. 
Szteatit (ásv.), 1. Talk. 
Szteatokele (gör.), a herezacskó zsírdaganata 

(lipoma scroti). 
Szteatoma (gör.), a. m. zsírdaganat. 
Szteatopigia (steatopygia gör.) a. m. zsírfarú-

ság, a bőralatti zsírrétegnek túltengése a far táján. 
A hottentoít és busman nők jellemző sajátsága. 
Ha a bőralatti zsírréteg a fartájon nem túlságosan 
fojlett, nagyfarúságról (makropygia) van szó, 
mint az európai nőknél, míg ha hiányosan fejlett, 
kisfarúságnak (mikropygia) nevezzük, ami a 
legtöbb primitív emberfajtára jellemző. Ezzel 
szemben a majmok laposfarúak (platypygia). 

Szteatózis (steatosis gör.), a. m. "rendellenes 
zsírképződés. 

Sztabnickij, 31., orosz író, 1. Ljeszkov. 
Sztefanovics, Szvetiszláv, szerb költő, szül. 

Újvidéken 1877. Tanulmányainak befejeztével 
Szerbiába költözött s orvosi gyakorlattal foglal
kozott. Mint költő a szerb modernistákhoz tartozik. I 

Müvei közül említendők : Fesme (dalok) c. gyűj
teménye (Mosztár 1903, 3—5 köt.) és Sukohi (ösz-
szoütközések) dráma (Újvidék 1911). Shakespeare-
több színművét is fordította. 

Szteganográfia (gör.), a. m. titkos írás. 
Sztehló, 1. Kornél, ügyvéd, szül. Dobsinán 

1847 szept. 21. 1872 óta gyakorló ügyvéd volt 
Budapesten. Az igazságügyi miniszter megbízá
sából Németországban az anyakönyvi ügyeket 
tanulmányozta. Németországban és Belgiumban 
az ügyvédi kongresszusokon a budapesti ügyvédi: 
kamara képviselője volt. Az ev. egyházi életben 
is vezetőszerepet visz, ebbeli érdemeiért 1911, 
udvari tanácsosi méltóságot kapott. Irodalmi mü
vei : A házassági elválás joga Magyarorszá
gon és Erdélyben (1885); Eljárás a házassági 
perekben (1895); A házassági vagyonjog a in. 
polgári törvénykönyv tervezetben (1901); A há
zassági jogakadályokösszeiitközésénekkiegyen-
litése (1907); Kétszáznegyvenöt esztendő az 
egyház szolgálatában. Művelődéstörténeti ra j 
zok (1908); Sz. K. felolvasásai (1908. 5 füzet); 
A házassági per (1915). 

2. Sz. Őtto, műépítész, szül. Dobsinán 1851 
dec. 10., meghalt Budapesten 1923 jún. A mű
egyetem elvégzése után Steindl Imre asszisz
tense volt, akinek vezetése alatt 1877. a kassai 
székesegyház helyreállításánál nyert alkalmazást. 
Több nyilvános pályázatban sikerrel vett részt; 
végrehajtott művei közül említendők a szolnoki 
ref. templom (1892) és a székelyudvarhelyi me
gyeház tervei. 1894 óta a Műemlékek Orsz. Bizott
ságának másodépitésze volt, ahol irodalmi mun
kássága számos műemlékről fölvett rajzokra és 
helyreállítási tervekre terjedt ki. A tőle restau
rált (részben bővített) munkálatok közül neveze
tesebbek : a kassai dóm D.-i tornyának és a Szt. 
Mihály kápolnának helyreállítása ; a dóm kriptá
jának (II. Rákóczi Ferenc és társai hamvainak 
befogadására szolgáló) rendezése ; az okolicsnói 
templom, a csütörtökhelyi kápolna, a szepesszom-
bati, a kőröshegyi, a szigetvári r. kat. templo
mok és az egri minaret helyreállítása, a tordai 
ref. templom új tornyának fölépítése. 1913-ban a 
kassai Szt. Erzsébet plébánia-templom fölépíté
sének műtörténetére vonatkozó közleményei bő 
illusztrációkkal megjelentek a Mérnök- és Építész
egylet Közlönyében és az Arch. Értesítőben. 

Sztélé (gör.), oszlop, pillér; egyrészt hirdető
oszlop, melyekre az ókorban törvényeket, rende
leteket véstek; másrészt síremlékek. Az V. szá
zad óta a görög művészet fent oromban végződő 
téglalapalakú kősíremlékeket használ Sz. néven^ 
melyeket a halottra vonatkozó reliefes ábrázolás 
díszített. 

Sztélé (n5v.), 1. Központi henger. 
Sztemma (stemma) a. m. koszorú, különösen 

az ősképeken alkalmazva, átvitt értelemben a. m_ 
ősfa. — Sztemmatográfia a. rn. genealógia. 

Szténia Csthenia, gör.) a rn. erőteljesség. Alig 
használt kifejezés. Asztenia (1. o.) ellentéte. 

Sztenka, a legelső aldunai sellő, 1. Duna. 
Sztenográíia, 1. Gyorsírás. 
Sztenograíika (gör.) a rövidített írás terén st 

tudományos munkák és kutatás rendszerének 
megjelölésére szolgáló elnevezés. A Sz. ezenkívül 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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jelenti a sztenográfta tudományos művelését is a 
gyorsírás történeti fejlődésére, a gyorsírás álta
lános elméletére, a gyorsírás egyes rendszereinek 
különös elméletére és a gyorsírás gyakorlati al
kalmazására vonatkozólag. A grafikai jelek, nem
különben a szóképek megjelölései voltakép nem 
•esnek a Sz. fogalma alá. V. ö. Kunowski, Die 
Kurzschrift als Wissenschaft und Kunst. Berlin, 
1895 I. k. 

Sztenogramm (gör.) különösen a beszéd után-
írásáról gyorsírási jelekkel történt felvétel. 

Sztenokardia a. m. mellszorulás (1. o.). 
Sztenokefália (gör.), a. m. keskenyfejüség. Túl

ságosan keskeny és hosszú koponyaalakot jelent, 
mely legtöbbször rendellenes varrat-összef orradás 
következtében jön létre. 

Sztenokrómia, a mozaiknyomásnak (1. o.) ja
vított változata. 

Sztenokrotáfia (gör.), nagyfokú halántéki szű
kületet jelent. A majmoknak s a neandervölgyi 
-ősember koponyájának jellemző sajátsága. 

Sztenoprozopia (gör.) a. m. keskenyarcúság. 
Sztenorrhínia (gör.), keskenyorrúságot jelent. 
Sztenotelegráf, 1. Stenotelegráf. 
Sztenózis (gör.) a. m. szűkület, az orvostan

ban főleg a szív'szájadókainak szűkülete. L. Szív
bajok. 

Sztereidák, 1. Mechanikai szövetek. 
Szterényi, 1. Hugó, természettudományi író, 

Sz. 2. testvérbátyja, szül. Lengyeltótiban (Somogy 
vm.) 1857 dee. 7., megh. Budapesten 1909 márc. 27. 
1885-ben Kecskeméten, majd Aradon és Székes
fehérvárott volt tanár, 1891. Budapestre helyez
ték át. Munkáinak és értekezéseinek száma több 
százra rúg, amelyek főkép a Természettudományi 
Közlönyben és iskolai értesítőkben jelentek meg. 
Alapos és kimerítő közleményeket írt az ásvány
tan és földtan köréből a Pallas Nagy Lexikonba. 
Szakszerű munkáiból nevezetesebbek: Az Ó-
Sopot és Dolnja-I/yubkova között levő eruptív 
közétek (M. kir. Földtani Intézet Évkönyve VI. köt. 
1883); Selmeczi és Mátraliegységbeli gömbös 
és szferolitos trachitok (Földt. Közi. 1882); A 
grafitról, a petróleumról (Term. Tud. Közi. XI., 
XII. köt.). Természetrajzi tankönyvei több kiadás
ban jelentek meg. 

2. Sz. József (brassói) báró, politikus, nyűg. 
kereskedelmi miniszter, közgazdasági író, Sz. 1. 
testvéröccse, szül. Lengyeltótiban (Somogy vm.) 
1861 nov. 25. Tanulmányai végeztével előbb hír
lapíró volt Budapesten, 1883. Brassóban Brassó 
«ímen magyar politikai napilapot alapított, mely
nek hat éven át szerkesztője volt. 1885. megala
kította az erdélyrészi ipari és kereskedelmi egye
sületet, melynek főtitkára volt 1889 végéig. Ebben 
a minőségben országos mozgalmat indított a ro
mán vámháború kitörése alkalmával az erdélyi 
ipar érdekében. Több ízben beutazta ipari és ke
reskedelmi tanulmányok céljából a keleti orszá
gokat és Kisázsia egy részét. Elsőnek irt Magyar
országon Törökország kereskedelmi bíráskodásá
ról. 1889-ben Baross Gábor meghívta iparfel
ügyelővé, a következő évben beosztották a keres
kedelmi minisztériumba. 1890. Schnierer Gyula 
•és, Graenzenstein Béla min. tanácsosokkal együtt 
képviselte a II. Vilmos császár által Berlinbe 

összehívott első nemzetközi munkásvédelmi kon
ferencián Magyarországot. Ő szervezte újból 
a magyar háziipart, 1895. orsz. iparoktatási fő
igazgató lett, szervezte az országos iparoktatási 
tanácsot és az egész magyar iparoktatást, mely
nek egész tagozása és összes intézetei az ő alko
tásai. 1898-ban min. osztálytanácsos, 1901. min. 
tanácsos, a kereskedelmi minisztérium ipari szak
osztályának főnöke, mint ilyen szervezte az ország 
egész iparfejlesztését. 1905-ben a kereskedelmi 
minisztérium adminisztratív államtitkára, a We-
kerle-kormányban 1906. politikai államtitkár lett 
s egyszersmind Brassóban orsz. képviselőnek vá
lasztották s ezt a kerületet képviselte az össze
omlásig. Mint államtitkárnak legnagyobb műve az 
ipartörvény revíziójának tervezete és a munkás
biztosításról szóló új törvény. 1908-ban val. b. t. 
tanácsos lett, 1910. a Wekerle-kormány lemon
dásakor nyugdíjba ment. 1918 jan.-ban a Wekerle-
kormányban kereskedelemügyi miniszter lett, 
ugyanaz év júliusában Brassói előnévvel magyar 
bárói méltóságot kapott. A bukaresti békekötés
nél képviselte Magyarországot és ennek a szerző
désnek a monarchia részéről egyik aláírója. 1918 
ápr.-ban Károly király, kinek legbizalmasabb em
berei közé tartozott, megbízta, mint kijelölt mi
niszterelnököt, kabinotjilakitással, de megbízatása 
hajótörést szenvedett a Károlyi-féle függetlenségi 
párt magatartásán. Mint kereskedelmi miniszter 
az ipar kényszertársulását kezdeményezte. 1919 
febr.-ban a Károlyi-kormány báró Szurmay Sán
dorral együtt Szentgotthárdra internáltatta, a 
proletárdiktatúra pedig első napjaiban a gyűjtő
fogházba záratta, mint politikai foglyot, hol 191 & 
aug. 4-ig ült. 1920-ban Budapest VIII. választó
kerületében a nemzetgyűlés tagjául választották. A 
parlamentben közgazdasági kérdésekben számos 
nagy beszédet mondott. Önálló müvei közül rneg-
említendők: A takarékszövetkezetekről (1884); 
Törökország kereskedelemjogi viszonyai (1889); 
Az iparoktatás külföldön (1894); A\ háziipar 
Magyarországon (1895); Magyarország nagy-
és mezőgazdasági ipara (1895); A kézügyességi 
és háziipari oktatás Magyarországon (1896); Az 
iparoktatás Magyarországon (Í897, ugyanez 
francia és német nyelven is); A magyar szent 
korona országainak gyáripara (1901, 20 köt.); 
Emlékirat a kivitelről (1905); Az ipartörvény 
módosítása (1906—1908,1—XI. köt); Az ipar
oktatás Magyarországon és a külföldön (1909) ; 
Emlékirat az iparfejlesztésről (1904 és 1909). 
Számos cikket, tanulmányt írt magyar, német és 
francia nyelven politikai és szaklapokba. E 
Lexikonnak is munkatársa. 

Sztereoautográf v. autosztereográf (gör.), E. 
Őreitől szerkesztett készülék, mely a Zeiss-féle 
sztereokomparátorral (1. o.) kapcsolatban a szte-
reoszkópi térbeli kép pontjainak rögzítésére szol
gál. Vele egyenlő magasságú pontokat tetszőleges 
számban lehet fölkeresni. Kartográfiai munkála
tokhoz is alkalmas. 

Sztereoautoplaszt (gör.), három dimenzióban 
működő, térbeli pantográf. L. Pantográf. 

Sztereobaton, 1. Oszloprendszer. 
Sztereodioszkóp (gör.), színházi messzelátó-

alakú sztereoszkóp, diapozitív képek szemlélésére. 
Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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Sztereof antoszkóp (gör.), sztereoszkóppal egy
bekapcsolt sztroboszkóp, melyben a mozgó képek 
egyúttal térbelileg, plasztikusan látszanak. L. 
Sztereoszkóp ós Bűvös korong. 

Sztereofotoduplikon. Készülék, mely két ferde 
tükörből áll s amellyel egyetlen objektívvel kö
zönséges kamrában két sztereoszkópos kép állít
ható elő. 

Sztereofotográíia. A jobb- és balszem által 
látott két képnek megfelelő két külön fényképfel
vétel erre a célra szolgáló kettős fotográfgóppel 
(sztereoszkóp). A kettős negatívról készült másolat 
speciális nézőkészülékben a felvett tárgy távol
ságait és domborulatait ni ven adja vissza. 

Sztereognózis (gör.), a testek alakjának meg
ismerése látás nélkül, vagyis tapintással. Sokféle 
idegbetegségben zavart (astereognosis). 

Sztereográf (gör.), koponyarajzoló eszköz, me
lyet Broca szerkesztett. 

Sztereográfia (gör.), testek perspektivikus le
rajzolása valamely síkra. 

Sztereografikus vetület, egy gömbnek, pl. a 
Földnek, oly centrális projekciója, melynél a 
centrum (honnan a vetítés történik) a gömbön 
van választva, a képsík pedig a gömbnek érintő
síkja a centrummal átellenes pontban. 

Sztereoizomeria, 1. Izoméria. 
Sztereokémia (gör.), a kémiának az a része, 

mely a molekulában foglalt atomok térbeli cso
portosulásának megállapításával foglalkozik. L, 
Izoméria. 

Sztereokomparátor (lat.-gör.), Pulfrichtól föl
talált, a jenai Zeiss-gyártól készített műszer, 
melynek segítségével két sztereoszkópikus fény
képet pontosan ki lehet mérni s így a lefényképe
zett táj térképét elkészíteni. A Sz. a csillagászat
ban is kitűnő szolgálatokat tesz. Használhatósága 
igen sokoldalú; így pl. iráshamisítások kiderí
tésére alkalmas stb. 

Sztereokrómia, a freskóéhoz hasonló hatáso
kat előidéző festészeti technika; föltalálója Puchs 

müncheni fő bányatanácsos (1823), 
először alkalmazta Schlottauer. A 
falra rakott vékony vakolatréteg 
megszáradása után a díszítendő 
felületen vízüvegben hígítótt,földi-
anyagokból való festékkel dolgo
zik a művész. Munkáját bevégez
vén, vízüveggel fecskendezi be a 
képet, miáltal ez kőkemény felü
letet nyer. Kevésbbé tartósnak bi
zonyult, mint a freskó s ezért álta
lánosan elejtették, 

Sztereóma, 1. Meclianikai szö
vetek. 

Sztereomóter (gör.) a. m. tér
fogatmérő, melylyel poralakú tes
tek szilárd anyagának térfogatát 
lehet meghatározni. A készüléket 
Say francia mérnöktiszt 1797. ál
lította össze s harangalakú üveg
edényből áll (1. az ábrán: A), mely

nek simára csiszolt széle üveglappal légmentesen 
elzárható és mely lefelé pontosan hengeres és be
osztással ellátott csőben folytatódik. A térfogatot, 
mely két-két osztásvonal között van, pontosan 

megállapítják. Ha a csövet a skála zéruspontjáig 
kénesőbe merítik s aztán az edényt a lappal befö
dik, bizonyos v térfogatú levegő tömeg van elzárva, 
melynek nyomását az éppen uralkodó barométerál
lás b méri. Ha a csövet kissé kiemelik, az edényben 
elzárt levegő kitágulhat és a csőben, pl. w térfogatot 
foglal el; a külső légnyomás azonban valamely h 
magasságú kénesőoszlopot is tart függve a cső
ben, (v -\- w): v = b : (b—h), mert a.(v-\-w) tér
fogatnak a A-val kisebbített barométerállás felel 
meg, míg az eredeti v térfogatnak b. Mivel b, to 
és h ismeretes, v kiszámítható. Ha most az A 
edénybe poralakú testet tesznek, melynek x tér
fogata meghatározandó, akkor a nullpontig be
meritett cső esetében az edényben v—x térfogatú 
levegő van elzárva, míg a w térfogattal kiemelt 
cső esetében (v—x-\-w)az elzárt levegő térfo
gata. Ha ekkor h' magasságú kénesőoszlop marad 
függve, a Mariotte törvényét kifejező aránypár 
ez lesz: (v—x+te): (v—x)=b: (b—h'). Ebből 
kiszámítható x, azaz a térfogat. A Kopp- és 
Begnauü-féle Sz. ugyanazon elven alapszik. 

Sztereometria, 1. Geometria. 
Sztereomonoszkóp, Claudet által leírt sötét 

kamra két objektívvel. A homályos lemezen lát
ható kép sztereoszkópos hatású. 

Sztereoplazma (táplálóplazma), a női csira-
sejt (petesejt) állományának az a része, melynek 
az átörökítésben nincs szerepe. A Sz.-val szem
ben a petesejtnek az a része, mely ez elődök tulaj
donságait az utódra származtatja át, idioplazma 
v. csiraplazma néven ismeretes. 

Sztereoszkóp (gör.), optikai készülék, mely 
egyugyanazon tárgynak két sík képét úgy kombi
nálja, hogy az észlelő térbeli tárgy benyomását 
kapja. Közeli tárgyat nézve, jobbszemünkkel 
valamivel többet látunk annak jobboldali, bal
szemünkkel annak baloldali részéből. Ez a kü
lönbség annál jobban eltűnik, mennél nagyobb a 
szemlélt tárgy távolsága a két szemnek egymás
tól való távolságához képest. Két szemmel nézve, 
a két nem egészen egyforma kép egyesítése révén 
látjuk a tárgyakat térbelileg, plasztikailag. Ha 
tehát egyugyanazon tárgyról két olyan kép ké
szül, melyek egyike a jobb-, másika a balszem
mel nézett tárgynak felel meg s ezeket egyszerre 
nézzük, de úgy, 
hogy a két kép 
közös helyre es
sék, akkor a sík 
rajz helyett testi 
kép benyomását 
kapjuk. Ez a Sz. 

alapgondolata. 
Wheatstone a két 
kép egyesítését 
azzal érte el, hogy 
két egymáshoz 
derékszög alatt 

hajló tükröt alkal
mazott (az 1. áb
rán ab és ac), me
lyek síkjai vertikális helyzetűek. Az észlelő a bal
szemmel (l) a baloldali, a jobbszemmel (r) a 
jobboldali tükörre néz. A két tükörtől oldalt két 
kis eltolható deszka van, melyekre ráteszik egy 

1. ábra. Wlieatstoue tlíkros 
sztereoszkópja. 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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-tárgynak megfordított perszpektivikus rajzát (d 
és e). Tükrözés következtében a két kép m pont
ban egyesítve látszik. Brewster a tükrök helyett 
fél leneséket, vagy törő élükkel egymásfelé for

dított vékony prizmákat alkal
mazott, melyek lencseszerüen 
domborúak (2. ábra). AésB a 
két féllencse, aa' és W a két 
kép. Az egyesített kép cc'-ben 
látszik. Az egész berendezés kis 
szekrénykében van elhelyezve. 
A képeket a szemhez közelebb 
vagy attól távolabb lehet rög
zíteni. Ducos du Hauron 189í. 
Sz.-os képek új előállítási mód
ját ismertette. Anaglifáknak 
nevez két Sz.-osan felvett képet, 
melyek közül az egyik vörös-, 
a másik kékszínű s egymásra 
kissé oldalt eltolva vannak 
nyomtatva. Ha ezen képeket oly 
szemüvegen át nézik, melj'nek 
egyik üvege kék, másika vörös, 
akkor fekete képet látni Sz.-os 
hatással. 

A Helmholtz-féle telesztereoszkop a szemlélő
nek valamely távoli tájképnek két, egymást fedő 
képét nyújtja. A készülék négy síktükörből áll, 
melyek szekrényben vertikálisan vannak elhe
lyezve, annak leghosszabb élével 45°-nyi szöget 
alkotva (3. ábra). A távoli tárgytól érkező fény 
a két külső nagyobb tükörre esik; ezek derék
szög alatt vetik azt a két belső, kisebb tükörre s mi
ntán ezek a fényt újra visszaverték, az a szem
lélő szemébe jut. Mindegyik szem a kis tükörben 
meglátja a tárgynak a nagy tükörből eredő képét 
s a sugarak úgy jutnak a két szembe, mintha 
azok nem oo'-ban, hanem a pontozott vonalak 
végén levő o, o'-ban volnának, tehát egymástól 
messzebb, mint a valóságban; a két kép tehát 
már olyan különbségeket mutat, hogy a Sz.-os 
látás lehetséges. Hehnholtz készülékét még töké
letesítette. A Sz.-hoz hasonló készülék az ú. n. 
identiszkóp (gör.), melynek célja: két, csak hely
zetben és nagyságban megegyező, de különböző 

személyeket ábrázoló képnek összeegyeztetése. 
A Sz. sokféle alkalmazásra talált (sztereokom-
parátor, sztereoautoplaszt stb.) V. ö. Brew-
Mer, The stereoscope (London, 1856); Ruete, Das 
Stereoskop (2. kiad. Leipzig, 1867); Steinhauser, 
Die theoretischen Grundlagen für die Herstelluna-

der Stereoskopenbilder (Wien, 1897); Hartwig' 
Das Stereoskop und seine Anwendungen (Leipzig. 
1907). 

Sztereoszkópos látás, a. m. térbeli v. testi 
látás, azaz mind a három dimenzió felismerése. 
Jobb- és balszemünk ugyanis egymástól kissé 
különböző képet kap a látott tárgyakról (amiről 
inindenki meggyőződhet, ha félszemét betartja), a 
különbség a tárgyak távolságával, nagyságával 
függ össze. Ezeket a különböző képeket az agy
velő működése olvasztja össze egy, a térbeliség 
sajátságaival bíró képzetté. L. még Látás. 

Sztereotaxis (n5v.), 1. Thigmotaxis. 
Sztereotípia, 1. Tömöntés. 
Sztereotomia (gör.), a geometriának az a része, 

mely a testek áthatásáról, főleg az egymást át
ható te3tek felületeinek metszésvonalairól szól. 
így nevezik a kömetszést, vagyis a kőfaragó-
munkánál az egymáshoz illesztendő kövek felü
leteinek célszerű meghatározását is. 

Sztereotróp, más neve a sztereofantoszkóp-
nak (1. o.). 

Szterkorit (ásv.),természete3foszforsó, nátrium-
ammoniumhidrofoszfát: H (NHJ Na P04-j-4 K2Ü; 
monoklin kristályok, többnyire gumók; üveg-
fényű, fehér és sárgásbarnás foltos, átlátszó. 
Peru partján a Guanape-szigeten a guanóban 
fordul elő. 

Szterlitamak, varos Ufa orosz kormányzó
ságban, d9io) 16,700 lak. Közelében a Kurmanojev-
féle barlangok földalatti tavakkal. 

Sztetográi (gör.), készülék a mellkas lélegző 
mozgásainak registrálására. 

Sztetoszkóp (gör.) a. m. hallgatócső, 1. Ausz-
kultáció. 

Sztibikonit (ásv.) a. m. sztiblit (1. o.). 
Sztibiotantalit (ásv.), antiinonil-niobáttantalát 

(SbO)2 (Ta, Nb)3 ü a ; rombos hemimorf prizmák
ban terem, gyémántfényű, vöröses-zöldes, sárga 
vagy barna; fénytörése igen erős. Lelőhelyei: 
Greenbusches Nyugat-Ausztráliában az ónérces 
homokban és Mesa Grandé Californiában drága
kövek társaságában. 

Sztiblit (ásv.), unomszemü vagy tömött, néha 
porózus halmazok; pszeudomorfózák antimonit 
után; sárga, zsírf ényü vagy fénytelen. Víztartalmú 
antimon-antimonát Sb Sbü4+H20 vagy H2 Sb3 Ü5. 
Körmöczbányán és Felsőbányán mint az antimonit 
mállási terméke annak felületét vonja be. L. még 
Antimonokker és Gervantit. 

Sztibnit (ásv.) a. m. antimonit (1. o.). 
Sztifninsav (styphninsav), oxipikrinsav, tri-

nitrorezorcin, CgH^OH^íNO^a. A rezorcinnak 
(C6H4(OH)2) trinitroszármazéka, amely képződik 
a salétromsavnak némely gyantákra (galbanum, 
ammoniákgyanta stb.) való hatásakor. Legköny-
nyebben rezoreinból úgy készítik, hogy annak 
kónsavval készült Mdeg oldatát salétromsavval 
elegyítik. Nagy, Bárga hatszöges prizmákból álló 
test, mely óvatosan hevítve szublimálható. Hideg 
vízben nehezen (150 sr.-ben) oldódik. Igen erős 
kétbázisú sav, sói kristályosak és hevítéskor ex
plodálnak. 

Sztigma, 1. Stigma. 
Sztigmatipia, képeknek kisebb-nagyobb fejű 

összeszedett pontokból való előállítása. Fasol 
Amely szó Sz alatt nincs meg, 8 alatt keresendő" 



Sztilbén — 751 — Sztojanovics 

Károly (1. o.) talál'a föl és alkalmazta először 
Bécsben. 

Sztilbén, 1. Stilbín-
Sztilbit (ísv.), két zeolitásványt is jelentett, t. i. 

a henlandit-ot és a deszmin-t (1. o.). A Sz. el
nevezés ma már nem használatos. 

Sztiliták (gör.) v. o^zlopszentek, oly keresztény 
remeték, akik vezeklés céljából különösen azzal 
sanyargatták magukat, hogy életük javát magas 
oszlop (stylos, innen nevük) tetején töltötték. Az 
aszkézis e nemét Simeon honosította meg, aki 
az V. sz. első felében élt. Halála után példáját 
Szíriában ós Palesztinában még a XII. sz.-ban is 
számosan utánozták. 

Sztilobát (gör.), a dór templomok alapfalának 
legfelső kőrétege, mely az oszlopoknak közvetle
nül talapzatul szolgál. 

Sztilográfia (stylographia), Sehöler által Ko-
penhágában feltalált mély nyomáshoz való leme
zek előállítási módja. Egy fémlemezt alkalmas 
masszával bevonnak és ebbe kiemelkedően vésik 
"be a rajzot, melyről aztán galvanoplasztikái úton 
mélyített lemezt készítenek. 

Sztilolit (stylolüh), v. oszlopos kő, egyenes, 
néha hajlott, hosszant rostozott mészkőoszlopocs-
kák; felületükön vékony agyaglepellel bevonva; 
főkép a kagylósmészkőben és a diaszkorú mész
kövekben meg a dolomitokban találhatók; a réteg-
felületekre merőlegesen állanak és csap módjára 
•egyik rétegből benyúlnak a másikba. Végükön 
gyakran kagyló- vagy csonttöredék található, 
-amelynek külalakja a Sz. keresztmetszetének 
felel meg. Származásuk: a még nem egészen 
megszilárdult mészkőrétegek, amelyek vékony 
^agyagrétegekkel voltak egymástól elválasztva, 
nyomásnak voltak kitéve, ami előidézte az oszlo
posságot. Az oszlopok vastagsága 1—30 mm., 
hosszúsága 1—10 cm. 

Sztilotip (stylotip, ísv.), réz-, ezüst- és vas
nak antimonszúlfosója (Cu3,Ag2,Fe) Sb2Ss, kevés 
arzént is tartalmaz. Monoklin (négyzetes külsejű) 
prizmák, nyalábokká halmozva; vasfekete, karca 
fekete; fémfényű. Lelőhelye Copiapo Chilében, 
Caudalosa Costrovirroyna Peruban. 

Sztilpnoklorán (ísv.), legújabban felfedezett 
kalcium-, magnézium-, alumínium-, vashidrosz ili
kát Ha4(Al,Pe)I0(Ca,Mg)Si0O48. Pikkelyes halma
zokban terem; sárga v. bronzvörös, karca sárga, 
a hasadási lapon gyöngyházfényű. A thuringitnak 
mállási terméke Gobitschau-vasbányában Stern-
berg mellett Morvaországban. 

Sztilpnomelán (ísv.), ingadozó összetételű víz
tartalmú vas-aluminium-magnéziumszilikát. Erek 
és apró fészkek, melyek szemcsés-lemezes és 
sugaras-rostos szerkezetűek, gömbös halmazok 
és bársonyos bevonatok (ú. n. chalkodit). A leme
zek egy irányban kitűnően hasadnak, zöldes feke
ték, karcuk olajzöld, gyöngyházszerű fényük van, 
át nem látszók. Vaskőtelepeken fordul elő : Ober-
grund és Bennisch Sziléziában, Kriesdorf Morva
országban, Weüburg ós VillrnarNassauban, Nord-
mark Svédországban. 

Sztilpnosziderit (ísv.), 1. Limonit és Gél. 
Sztimfaloszi madarak, érckarmú, csőrfl és 

tollú félelmes madarak Árkádiának Stymphaloa 
nevű mocsarában, melyek íollaikat nyilak gya

nánt tudták használni. Herakles érckoreplőkkel 
felriasztotta s részint lenyilazta, részint elűzte 
őket. 

Sztirol (styrol), phenylaethylen, aethenylphen, 
03118=09115.011:0115, (vinylbenzol) a folyékony 
storax és kőszénkátrányolajokban található. Elő
állítható fahéjsav és Ba(OH)9 desztillációjakor, 
vagy fahéjsavas réz desztillációjakor, vagy 
fahójsav és HC1 hevítésével, vagy phenylaethyl-
bromidnak alkoholos kálival való kezelésekor. 
Színtelen folyadék. Vízben oldhatatlan, éter s 
alkohol igen jól oldja. Forráspontja: 144°. Erős 
aromás szaga van s könnyen átalakul a szagta
lan, szilárd, amorf izomer metastyrollá. 

Sztit planina, v. Sztit-hegység, a Dinaridák 
egyik mészkőhegysége Boszniában Pojnica város
tól ÉNy.-ra, 1780 m.-ig emelkedik, róla ered a 
Kozica patak, amely a Laszvával a Bosznába 
ömlik. 

Sztoczek József, fizikus és pedagógus, szüi. 
Szabadkán 1819 jan. 19., megh. Budapesten 1890 
máj. 11. Tanári működését a pesti ipartanodá
ban kezdte; mikor 1856. az ipartanodából mű
egyetem lett, Sz.-et ennek igazgatójává nevez
ték ki. 1872-ben az intézet rektora, majd a köz
oktatási tanács alelnöke s 1874. a tanárképző 
intézet igazgatóia lett. A Természettudományi 
Társulatnak 1865—1872. elnöke volt. A Tud. 
Akadémia 1858. választotta tagjai sorába. Később 
az Akadémia másodelnöke volt. A József-Műegye
temen a műszaki fizika tanára volt. Nagyon sok 
értekezése jelent meg a Természettudományi Köz
lönyben, az akadémiai Értesítőben, a Poggendorff-
féle «AnnaIen»-ben. Magyarul kiadta Sehrön logar. 
tábláját. 

Sztoh, a Máramarosi havasok 1639 m. magas 
csúcsa Királymező fölött. 

Sztojacskovics Sándor, történetíró, szül. Zom-
borban 1823 máj. 25., megh. Budapesten 1896. 
1847-ben Karlóczán tanár, utóbb verseczi polgár
mester, 1867. magyar belügyminiszteri osztály
tanácsos lett. Munkái szerb nyelven: A szláv 
liturgia és nyelv használata a nyugati egyházban 
(1847); A szerbek története 895—1848. (Bécs 
1849); Über die staatsrechtl. Verhaltnisse der 
Serben in den Landern der ung. Krone (Temesvár 
1860); A magyarországi gör. kel. szerb egyház 
önkormányzatáról (Budapest 1886). 

Sztojanovics Jenő, zeneszerző, szül. Budapes
ten 1864 ápr. 4., megh. u. o. 1919 jan. 28. Tizen-
kétéves korában az egyetemi templom orgonása 
lett. Zenei tanulmányait Bellovits Imre vezetése 
alatt végezte. Volt zenekritikus és újságíró is, 
a Szt. István bazilika, majd a koronázó templom 
karnagya, egyszersmind polgári iskolai igazgató. 
Művei: Peking rózsája (operett 1889); Új Romeo 
(operett, Steiger Lajossal együtt 1891); "Csárdás 
(3 felvonásos ballet, Operaház, 1892); Kis mol-
nárné (operett, Népszínház 1893); Tons les trois 
(ballet, Operaház 1894); Ninon (dalmű Ábrányi 
Emil szövegére, az Operaház mutatta be 1898); 
A portugál (operett, Magyar Szinház 1904); Csók-
király (operett, Budai Szinkör 1908); A sziámi 
herceg (operett, u. 0. 1910); Karikagyűrű (ope
rett, Király-Szinház 1915); Otelló mesél (opero, 
Operaház 1917). Irt dalokat ós egyházi zeneműve-

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő! 
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ket is (1908 Missa solemnist). Egy dalkölteinénye, 
A magyar nóta 1905. pályadíjat nyert s a dalos-
ünnepek versenydarabja lett. 

Sztojenyásza (Stoieneasa), kisközség Hunyad 
vármegye dévai j.-ban, (Í9ÍO) 374 román lakossal. 
(Tr. E.) 

Sztojkafalva (Stoiceni), kisk. Szolnok-Doboka 
vm. magyarláposi j.-ban, (1910) 431 román lak. 
Kis fürdőjének égvényes konyhasós savanyúvizét 
üdítő italul ós hurutos bántalmak ellen hasz
nálják. (Tr. E.) 

Sztojkov Mózes, gör.-kel. egyházi író, szül. 
Peketetón (Torontálm.) 1884. Teológiai tanulmá
nyait Karlóczán és Csernoviczban, jogi tanulmá
nyait Eperjesen végezte. A karlóczai gör.-kel. 
szerb teológia tanára, ugyanott a szeminárium
ban a magyar nyelv tanára. A szerb egyháziroda
lom terén eddig megjelent művei közül felemlí
tendő : az Általános egyháztörténelem (Karlócza 
1912, 2 kötet), amely a keleti egyház magyar
országi részeinek történetét is részletesebben tár
gyalja ; A keleti egyház története (Bogoszlovszki 
Glasnik című folyóiratban 1908—1911). Munka
társa e Lexikonnak is. 

Sztojlov, Koszta, bolgár államférfiú, szül. Plov-
divban (Pilippopoly) 1852-ben, megh. Szófiában 
1901 ápr. 5. Tanulmányait Parisban, Prágában és 
Heidelbergben végezte. Bulgária felszabadulása 
után törvényszéki elnök lett. 1879-ben beválasz
tották a nemzetgyűlésbe s ö nyújtotta át Livádiá-
ban Battenberg Sándor hercegnek fejedelemvá
lasztási okmányát. Ezután az új fejedelem kabinet
irodájának élén állott 1883-ig, majd külügymi
niszter lett, 1886—88. pedig igazságügyminiszter 
volt. 1888-ban ügyvédi irodát nyitott Szófiában és 
Sztambulov elleneihez csatlakozott. Sztambulov 
bukása után 1894 máj. 31. őt állította Ferdinánd 
fejedelem az új kormány élére, melyet csekély 
megszakítással 1899 jan.-ig vezetett oroszbarát 
szellemben. 

Sztolbova (Sztolbovo), falu Szt.-Pétervár orosz 
kormányzóságban. 1617 febr. 27. Svéd- és Orosz
ország itt kötöttek békét; ebben az előbbi meg
kapta Kexholms lant és Ingermanlandnak egy 
részét. 

Sztolipin (Stolypin), Péter Arkadjevics, orosz 
államférfiú, szül. Drezdában 1863., megh. Kijev
ben 1911 szept. 18. Előbb a belügyminisztérium
ban szolgált, azután kormányzósági tisztségeket 
viselt. 1903-ban mint Szaratov kormányzója eré
lyesen viselkedett a zavargások idején. 1906ápr. 6. 
belügyminiszterré nevezte ki a cár, majd júl. 21. 
Goremykin helyébe miniszterelnök lett. Bár az 
alkotmányosság felé hajlott, aug. 26. mégis 
bombamerényletet követtek el háza ellen, amikor 
leánya súlyosan megsebesült, 28 ember pedig 
életét vesztette. Az 1906 okt. 31.-i cári manifesz
tum kiadásában, mely Oroszországnak alkot
mányt adott, főrésze volt. Ezóta bizonyos nép
szerűségnek örvendett, de a duma kétszeri fel
oszlatása után ő is magára vonta a forradalmiak 
haragját. Mikor a cári családdal II. Sándor cár 
szobrának leleplezésére Kijevbe ment, 1911 szept. 
14. a színházi díszelőadás alatt a cár szemelát
tára egy Bogrov nevű rendőrtiszt reá lőtt és 
súlyos sebében négy nap múlva meghalt. I 

Sztomatoszkóp (gör.), a száj és különösen a 
fogak megvizsgálására szolgáló műszer; lénye
gében kis villamoslámpa. 

Sztomolit (geol.), Schafarzik Ferenc e kifejezé
sén intruziv kőzettömegek (pl. gránit) közelében 
az agyag vagy márgapalák tömött, szálkás kő
zetekké való átalakulása értendő. 

Sztórax, Sz.-fa (nBv.), 1. Styrax. — Sz.-félék, 
1. Styracaceae. 

Sztöchiometria (gör.) a. m. vegysúlytan, a 
kémiának az a része, amely a kémiai összetétel 
törvényeivel foglalkozik. A különféle vegyületek
ben ugyanis a kémiai alkotórészek súlymennyi
ségei nem tetszés szerinti, hanem csak szigorúan 
meghatározott viszony szerint fordulnak elő ; 
hasonlóképen a különböző vegyületek súlymeny-
nyiségei is csak szigorúan meghatározott viszony 
szerint hatnak egymásra a kémiai átalakulások
ban. A Sz. körébe tartozó fontosabb törvények: 
1. Az állandó súlyviszonyok törvénye (Proust-
féle törvény), mely szerint: «ugyanazon vegyü
letben az alkotórészek súlymennyiségének vi
szonya mindenkor állandó és az illető vegyületre 
jellemző». így pl. a sósavban a hidrogénnek és a 
klórnak súlymennyisége úgy viszonylik egymás
hoz, mint 1:35-5-höz. 2. Sokszoros súlyviszonyok 
törvénye (Dalton-féle törvény, mely szerint: «az 
alkotórészek minden vegyületben atomsúlyaik 
vagy azok egész számú sokszorosai szerint fog
laltatnak*, így pl. az oxigénnek atomsúlya 16 
lévén, a különféle oxigén-vegyületekben vagy 16 
vagy 2 X 1 6 = 32, vagy 3, 4, 5 .. .-szőr 16 súly
rész oxigén foglaltatik. 3. Gay-Lussac térfogati 
törvénye : kémiai átváltozásokban szereplő gá
zok térfogatai egyszerű, egész számokkal kife
jezhető viszonyban vannak egymással. Pl. 2 tér
fogatú hidrogénből és 1 térfogatú oxigénből 2 tér
fogat vízgőz keletkezik. Ebből következik az 
Avogadro törvénye, mely szerint minden gáz
alakú test molekulasúlynyi mennyiségének tér
fogata egyenlő és pedig a g. mol.-súlynyi meny-
nyiség térfogata 22-41 n. liter. 4. A vegyülő súly
mennyiségek törvénye (Eichter-f éle törvény), mely 
szerint: eminden kémiai átalakulásban az egy
másra ható és a keletkező homogén testek meny-
nyisége molekulasúlyaiknak egész számú sok
szorosa* . így pl. a víznek molekulasúlya 18 lévén, 
a különféle kémiai átalakulásokban a vízből 18 
vagy 2, 3, 4-szer 18 súlyrész fog szerepelni. E fel
sorolt törvények megismerése, bebizonyítása és 
alkalmazása a Sz. tárgya. 

Sztrachov, Nikolaj Nikolajevics, orosz kri
tikus, szül. Bjelgorodban (Kurszk kormányzóság) 
1828 okt. 16. (3.), megh. 1897 febr. 5. (jan. 24). 
Számos kritikai és filozófiai munkát írt, legjobb 
Tolsztojnak Háború és Béke c. müvéről írt esz
tétikai fejtegetése. 

Sztracimir, bolgár cár (1365—98), II. Sziszmán 
cár legifjabb fia. Atyjától Viddin környékét kapta, 
de nemsokára Nagy Lajos fogságába került, ki 
országából a viddini (bodoni) bánságot alkotta. 
1369-ben visszatért Viddinbe s előbb a magyar, 
1389 őta pedig a török fenhatóságot ismerte el. 
1396-ban Zsigmond magyar királyhoz csatlako
zott s részt vett a nikápoíyi csatában. 1398 után 
nyoma vészelt. 

Amely szú Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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Sztraczena (Ztratená), kisk. Szepes vm. iglói 
j.-ban, (i9io) 309 szlovák és magyar lak. A Koburg 
herceg-fále hitbizoniánynak itt vasolvasztója van. 
L. még Sztraczenai völgy. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sztraczenai-völgy, a Gölnicz folyó felső völ
gyének természeti szépségeiről ismert része Sze
pes- és Gömör vmegyék határán. Legszebb részei 
Dobsinától 2 óra járásnyira B.-ra a Sólyomhasa
dék (Falkengrepp), Hollókő (1158 m.), Sziklakapu, 
a Sz.-i sziklavár, Éleskő stb. A Sz. idegenforgal
mának központja a dobsinai jégbarlang körüli 
nyaralótelep. V. ö. Pelech 3., A Sz. és a dob
sinai jégbarlang (Magy. Kárp. Egyes. Évk. 5. köt). 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Sztrahora, Nógrád vármegyében, Felső-Esz-
tergály felett fekvő vár volt. 1310-ben Trencséni 
Csák Máté kezébe került s tőle 1317 után vettek 
vissza a király seregei. Ezután nemsokára el
pusztult. 

Sztrájk (ang. strike, franc, gréve), a munkások 
közös elhatározásból való tömeges munkabeszün
tetése (a munkából való kiállása) avégből, hogy 
kedvezőbb munkaszerződéshez jussanak. A Sz. a 
szervezett munkások legerősebb harci eszköze, 
mely a munkapiac esélyeinek kihasználásával 
gyakran számottevő eredményeket biztosít a mun-
iásoknak. Sok országban a munkásegyesületek 
radikális munkáspártok szolgálatában állanak. 
Ilyenekben előfordul, hogy politikai okokból (pl. 
választójogi reform érdekében Sz.-olnak), ez az 
ú. n. politikai Sz. A politikai tömeg-Sz.-ot álta
lános Sz.-nak is nevezik. Ez nem tévesztendő 
össze azzal az általános Sz.-kal, amelyet egy 
sztrájkoló munkáscsoport iránti rokonszenvből 
mondanak ki a közvetlenül nem is érdekelt ipar
ágak munkásszervezetei (szimpitia-Sz.). A szo
ros értelemben vett Sz. oka rendesen a munka
bér körül forog, de lehet oka a munkaidő, tanon
cok foglalkoztatása, a bizalmi férfiak kizárása 
stb. A Sz.-ok és az azokat rendező munkásszerve
zetek kényszerítik a munkaadókat az egyesülésre 
(1. Munkaadóegyesületek). A Sz.-ok megelőzé
sére szolgálnak az ú. n. békéltető bizottságok 
és döntő bíróságok. A Sz. elhárítását célozza a 
Sz.-biztosűás, valamint a Sz.-ellenes törvény
hozás (antisztrájk-törvényhozás). A Sz. joga szo
rosan összefügg az egyesülési joggal. A Sz. tör
vényes akadálya akkor forog fenn, ha törvénye
sen kimondott Sz.-tilalom van vagy kötelező vá
lasztott bírósági eljárás. Mindkét utóbbi intéz
ményt megtaláljuk Ausztráliában és Újzélandban. 
A többi művelt államok túlnyomó részének van 
ugyan választott bíróságuk, de igénybevétele nem 
kötelező. A mezőgazdasági és egyéb nem ipari 
munkások (tengerészek stb.) Sz.-joga az egyes 
kulturállamokban különbözően, de fokozott szi
gorral van szabályozva. A legszigorúbb Sz.-tilal-
mat szorgalmazza a legtöbb állam a közhasznú 
üzemek munkásaira nézve, miközben ezeknek 
körét mindinkább bővíteni kívánják (vasút, víz
vezeték, kórházak stb.) L. még Sztrájkjog, Szo
cializmus, Munkásmozgalom. 

Irodalom. A Sz.-okról úgyszólván az összes államokban 
találunk hivatalos felvételeket. Magyarországon 1894 óta 
az államrendőrség általános évi jelentésében találunk 
egyes elszórt adatokat a Sz.-okról, 1902 óta kálőn jelen
téseket ad ki a hatóság a szocialisztikus munkásmozgal-

Révai Nhgy Lexikona. XVII. köt. 

makrói. 1905—12. a kereskedelemügyi miniszter szer
kesztetett évi jelentést «ipari Sz.-ok és mnnkából való ki-
zárások» címen. Újabban a magyar Sz.-ról a Szakszerve
zeti Tanács évi jelentése számol be. V. 6. még Ferenczi, 
Sz. és szociálpolitika, 1. rész,, 1907 (a Jegkimerítöbb 
munka); Zolla, La gréve, 1908; Ágoston, A Sz. büntetése. 
1908 ; Jászai—Tarczai, A szakmozgalom útmntatója, 1909 ; 
Szabó, A tóke és munka harca, 1911; Weber, Kampf. zw. 
Kapital n. Arbeit, 1921; Bernstein, Der Streik, 1920; 
Brauer, Lohnpolitik, 1922. 

Sztrájkbiróság, 1. Sztrájkjog. 
Sztrájkbiztosítás, 1. Biztosítás. 
Sztrájkjog. A sztrájk összebeszélés alapján tö

meges munkamegszüntetés, többnyire béremelés 
v. egyébként kedvezőbb munkafeltételek végett. 
A sztrájk célja gyakran a munkaadó ellen érzett 
ellenszenv vagy egyes sérelmet szenvedett mun
kással a szolidaritás kifejezése (ú. n. szimpátia-
sztrájkok) vagy más iparág sztrájkjának támoga
tása vagy valamely politikai cél (ú. n. hatalmi, 
demonstrációs, politikai sztrájkok). Védekező a 
sztrájk, ha általa a munkások a bérleszállítást 
vagy kedvezőtlenebb munkafeltételeket akarják 
megelőzni, támadó: ha kedvezőbb munkafelté
telek elérésére irányul. A sztrájk lehet szerződés
szegéssel kapcsolatos, vagy anélküli. Nyomást 
gyakorolhatnak u. i. a munkások a munkaadóra 
akként, hogy tömegesen felmondanak, vagy nem 
vállalnak szerződést, túlnyomó részben azonban 
a sztrájk a szerződés megszegésével történik. 
Noha ezek szerint a sztrájk tömeges szerződés
szegés, de amint a magánjogi kötelezettségek 
megszegése általában nem esik büntetőjogi meg
torlás alá, úgy a sztrájkot is a törvényhozások 
általánosságban nem minősítik büntetendő cselek
ménynek, az elméletben pedig sokszorosan úgy 
tüntetik fel, mint a munkásosztály bérharcának 
jogos fegyverét, a munkaadóval szemben fennálló 
hátrányos gazdasági helyzetének kiegyenlítését, 
önvédelmi eszközét. 

Büntető törvényünk csupán a sztrájkkal kap
csolatos egyes erőszakos cselekményeket bün
teti, amennyiben a 177. §. szerint a magánosok 
elleni erőszak vétségét követi el, aki a munka
bér felemelése végett a munkaadó ellen erőszakot 
követ el, azt szóval vagy tettel bántalmazza, vagy 
erőszakkal fenyegeti, úgyszintén azok, akik gyá
rak stb. előtt összecsoportosulnak avégett, hogy 
a munka megkezdését vagy folytatását megaka
dályozzák, vagy pedig a munkásokat a munka el
hagyására bírják. Büntetendők természetesen a 
sztrájkkal kapcsolatban netán elkövetett közönsé
ges bűncselekmények, a zsarolás, vagyonrongá-
lás stb. 

Ipartörvényünk 162. §-a értelmében az olyan 
összebeszélések, amelyekkel a munkások arra 
törekszenek, hogy közös munkaszünetelés által a 
munkaadókat magasabb bér megadására kénysze
rítsék, továbbá a sztrájkolok támogatására, az 
ú. n. sztrájktörők károsítására irányuló ínegálkv-
podások jogórvénnyel nem bírnak. 

A 164. §. szerint pedig az, aki az ilyen össze
beszélések és egyezmények létesítése, terjesztése 
v. foganatosítása céljából a munkaadókat v. mun
kásokat szabad akaratuk érvényesítésében fenye
getés v. tettleges bántalmazás által akadályozza, 
hacsak cselekménye a büntetőtörvények szerint 
súlyosabb büntetés alá nem esik, kihágást követ el. 
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A közérdekre kiható nagy veszélyességüknél 
fogva azonban jogunk bünteti a közhivatalnokok
nak sztrájkszerű magatartását, továbbá a vasúti 
alkalmazottak sztrájkját és a mezőgazdasági 
sztrájkot. A Btk. 481. §-a értelmében a hivatali 
kötelesség megtagadása bűntett és három évig 
terjedhető börtönnel büntetendő, ha teljesítése két 
vagy több közhivatalnok összebeszélésének követ
keztében tagadtatott meg. A vasüti szolgálatról 
szóló 1914. XVII. t.-e. 33. g-ának 11. pontja értel
mében a tömeges munkamegszüntetésben való 
részvétel, v. a szolgálatnak tömegesen jelentkező 
lanyha teljesítése abból a célból, hogy a forgalom 
megnehezíttessék v. megakasztassék, úgyszintén 
az ezekre irányuló izgatás, bujtogatás v. össze
beszélés fegyelmi büntetéssel büntetendő szolgá
lati vétség. Á törv. 29. §.-ának ut. bek. értelmében 
az alkalmazottak nem lehetnek oly egyesületek 
tagjai, amelyeknek törekvései a kereskedelmi 
miniszter megítélése szerint a vasúti szolgálat 
érdekeivel össze nem egyeztethetők. 

A munkaadók és mezőgazdasági munkások 
közti jogviszony szabályozásáról szóló 1898. II. 
t.-c. 65. §-a amellett, hogy a sztrájk-megállapo
dásokat hatálytalanoknak jelenti ki, kihágásnak 
minősíti annak a magatartását, aki az ily össze
beszélések, egyezmények létesítése stb. céljából a 
munkásokat szabad akaratukban akadályozza, v. 
evégből a munkások közt álhireket terjeszt, pénzt 
gyűjt, összejövetelt tart, összejövetel céljára he
lyiségét átengedi, az összejövetelben részt vesz, 
továbbá azokat, akik a munkaadó lakása előtt 
avégből csoportosulnak, hogy a munka megkez
dését v. folytatását akadályozzák, v. a munkáso
kat a munka abbahagyására bírják. A törvény a 
szerződésszegést egyébként is több irányban bün
tetéssel sújtja és karhatalmat is biztosít a szerző
dés teljesítésének kikényszerítésére. E rendelke
zéseket a vonatkozó külön törvények a vízi mun
kálatoknál, az út- és vonatépítésnél alkalmazott 
napszámosokra és munkásokra, az erdőmunká
sokra, a dohánykertészekre, a gazdasági cselé
dekre is kiterjesztik. 

Azokat a pótolhatatlan hátrányokat, amelyek a 
háborús üzemekben előálló sztrájkokból származ-
hatnak,ahadiszolgáltatásokról szóló 1912. LXVIII. 
t.-c. 9. §-a úgy előzi meg, hogy lehetővé teszi az 
ilyen üzemekben dolgozóknak a katonai büntető
bíráskodás és a katonai fegyelmi fenyítő hatalom 
alá helyezését, amely esetben a munkamogtaga-
dás a katonai felsőbbséggel szemben tanúsított 
engedetlenséggel esik egy tekintet alá. 

Pontos része a Sz.-nak a bérharcok megszünte
tése körüli békéltető eljárás szabályozása. Ipar-
törvényünk 163. §-a az iparhatóság által alakí
tandó békéltető bizottságot, vagy az illető ipar
testület békéltető bizottságát bízza meg a bér
harcok megszüntetésének megkísérlésével, ha el
járásuk eredménytelen, az eljárással az 1893. 
XXVIII. t.-c. 35. §-a értelmében az iparfelügyelő 
bízható meg. 

Az ipari munka szabadságáról, a békéltetésről s 
döntőbírósági eljárásról és a gazdasági szakegye
sületekről a m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
az 1923. évi április hó 10. napján (a 209. számú) 
törvényjavaslatot nyújtott be a nemzetgyűlés elé, 

amely a sztrájkjogot részletesen szabályozza; a 
jav. a munkaszabadság védelmére, úgyszintén a 
közérdekű üzemek folytonosságának biztosítására 
részletes rendelkezéseket tartalmaz. A bűnös visz-
szaéléseket vétségként és bűntettként bünteti, 
számos megelőző jellegű rendelkezés megszegését 
pedig kihágásnak minősíti. Ezzel a javaslattal a 
törvényhozás (1924. okt.) még nem foglalkozott. 
Ezért a büntetőtörvények kiegészítéséről szóló 
(470. számú) törvényjavaslat 40. §-ában azt java
solja, hogy közveszélyű cselekmény bűntetteként 
bűntettetik az, aki az ott felsorolt közérdekű üzem
nek vagy közegészségügyi intézménynek hivatás
szerű működését megzavarja. Magábanvéve a 
sztrájk tehát e § szerint nem büntethető, csak 
akkor, ha a szándék a hivatásszerű működés meg
zavarására irányúi. 

Minthogy a sztrájkok szervezésében rendszerint 
a szakszervezetek mint egyúttal sztrájkszerveze
tek viszik a vezető szerepet, a közigazgatási ha
tóság, mint az egyesületi és gyülekezési jog fel
ügyelő hatósága, a gyűlések nem engedélyezése, 
betiltása v. a sztrájkpénztárnak, mint engedély 
nélküli gyűjtés eredményének lefoglalásával stb. 
hathat közre a sztrájkok megelőzése és megszün
tetése körül. Nagy jelentősége van a sztrájkokban 
s általában a bérharcokban az ú. n. kollektív szer-
zödések-nék, amelyeket a munkaadó csak a mun
kások szervezetével köthet, s amely kizárja a 
munkással való közvetlen szerződés lehetőségót. 

Külföldön is többnyire csak a közérdekű üze
mekben való sztrájk esik önmagában véve is bün
tetés alá. Angliá-baa a sztrájkot korábban az 
1875. évi Conspiracy and Protections of Property 
Act szabályozta, 1906. évi módosítása a Trade Dis-
putes Act messzemenőleg ismeri el a sztrájk jo
gosságát. Kanada törvényhozása kötelezővé tette 
a sztrájkra nézve a békéltető eljárást, s az arra 
rendelt bizottság vizsgálatának befejezése előtt 
a sztrájk tiltva van, ugyanúgy Romániában is, 
Amerika több államának különös intézménye az 
ü. n. injunction, a bíróságtól kieszközölt egyé
nenkénti vagy általános eltiltása a sztrájknak; 
ennek kibocsátása esetén a sztrájkoló mint a 
birói tilalom megszegője kerül büntetés alá. Az 
ausztráliai államokban a sztrájk tiltva van, de 
messzemenő hatósági beavatkozás védi a munkás 
érdekeit. Olaszországban a munkásoknak katonai 
fegyelem alá helyezésével, Németországban és 
Ausztriában a közhivatalnoki jelleg statuálnsá-
val iparkodnak megakadályozni a közérdekű üze
mekben a sztrájk kitörését. 

A sztrájkjoggal kapcsolatos az a kérdés, hogy 
mentesül-e a megrendelőkkel szemben az elvállalt 
munka teljesítése alól az a munkáltató, aki a vál
lalt munkát a kitört sztrájk miatt nem teljesít
hette. Az a felfogás az uralkodó, hogy ha nem he
lyettesíthető doiog szállítására vállalkozott, s a 
sztrájk nem az ő hibájából következett be, a szál
lítás kötelezettsége alól mentesül (sztrájk mint vis 
major, azaz erőhatalom). Még kedvezőbben alakul 
rá nézve a felelősség kérdése, ha ú. n. sztrájk
klauzulával kikötötte a szerződésben, hogy sztrájk 
esetén nem tartozik teljesíteni. 

Sztrájktanya, a sztrájkolok és munkából ki
zárt munkások gyülekező és tartózkodási helye, 
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rendesen nagyobb gyárvárosrészi vagy városon-
kíviili vendéglő vagy kerthelyiség. 

Sztrájktörők. Azokat a munkásokat nevezik 
így a sztrájkolok, akik az oly üzemben, amely 
sztrájk alatt áll, tovább dolgozni hajlandók. 
Rendesen nem szervezett munkások a Sz., akik 
magukra nézve a szakszervezetek sztrájkhatáro
zatait kötelezőknek el nem ismerik. A «dolgozni 
akarók» védelmére (így nevezik a munkáltatók a 
Sz.-et) különböző intézkedéseket szorgalmaznak 
az érdekeltek, hangsúlyozva a munka szabadságát. 

Sztrájktörvény. 1. Sztrájkjog. 
Sztrandzsa, hegység, 1. Isztrandzsa. 
Sztratagema (gör.) a. m. hadicsel. 
Sztrataméter (geol.), Köbrich szerkesztette 

készülék, mellyel a mélyfúrás alkalmával a fúró
lyukból kihozott kőzetmag rétegződése csapás-
dülés szerint ítélhető meg. 

Sztratégák, a görögöknél a hadseregek vagy 
a hadseregrészek vezetői, Athénben egy évenként 
választott 10 tagból álló kollégium, mely az 
összes hadügyi dolgokat intézte, s amelynek tagjai 
a hadrakelt seregnek naponkénti felváltással fő
parancsnokai voltak. Manapság a hadvezetéshez 
értő katonaembert nevezzük sztratégának. 

Sztratégia (a gör. stratos = hadsereg szóból) 
a. m. hadászat, a hadvezérség művészete. Pontos 
meghatározása a Sz. szónak jelenleg nincs, s a 
jövőben is aligha lesz, mert a Sz. és a taktika 
(harcászat) sokszorosan egymásba folynak, s egy
mást tartósan befolyásolják, mint pl. a menetek
nél. Általában véve Sz.-nak, magyarul hadászat
nak nevezzük az összes hadvezéri tevékenységet, 
amely arra irányul, hogy a mozgósított hadsere
geket az ellenséggel való összeütközésisr vezesse. 
Az ellenséggel való összeütközés pillanatától 
kezdve a taktika (harcászat) lép előtérbe, jóllehet 
a csata tervezésénél és keresztülvitelénél sztra-
tégiai szempontok is mérvadók. A Sz. körébe tar
tozik a hadseregek hátsó összeköttetéseinek tana, 
az ú. n. hadtáp-ügy is, amely a hadsereg eltartá
sának céljait szolgálja. Igaz, hogy a Sz. szabályai 
egyszerűek és a laikusok által is könnyen felfog
hatók (Moltke szerint a Sz. nem egyéb, mint a jó
zan észnek a hadvezetésben való alkalmazása), a 
Sz.-i szabályoknak a komoly esetben és felelősség
teljes állásban a viszonyokra alkalmazása mégis 
a lehető legnagyobb követelményeket támasztja 
a hadvezér tehetsége, tudása s különösen jelleme 
iránt. Innen van az, hogy a Sz. a kivitel tekinte
tében nem tudomány, hanem művészet, amelynek 
eddig csak kevés igazi mesterét emlegeti a törté
nelem. A Sz. irodalma igen gazdag. Csak a leg
fontosabbakat említhetjük: Clauseuitz, Vom 
Kriege (Berlin 1905); Holienlohe-Ingelfhigen, 
Strategische Briefe; Jühns, Geschíehte der 
Kriegswissenschaften (Leipzig 1892., III. Bánd) ; 
Jomini. Précis de Tart de guerre (Paris 1830); 
Rónai-Horváth Jenő, Harcászat; Újhelyi Péter, 
Az állandó hadsereg története (Budapest 1914). 

Sztratégiai áttörés, a hosszú vonalon, széles 
területen vagy több egymástól elválasztott cso
portban álló ellenség közepe ellen irányuló had
művelet, amely azt célozza, hogy az ellenség 
hadállása két részre szakadjon s az elválasztott 
részek egymás után legyenek megverhetők. A Sz. 

példái: Nagy Frigyes betörése Csehországba 
1757.; Napóleon 1796-iki hadműveletei; újabban 
a gorlicei nagyszabású áttörés, 1915 május 1-én 
és 2-án, amely azonban egyúttal sztratégiai át
karolás is volt. 

Sztratégiai megkerülés, a támadó hadsereg
nek az ellenség oldala és háta ellen irányuló had
műveletei. A modern milliós hadseregeknél, ame
lyek szárnyaikkal rendesen vagy semleges terü
letekre, vagy pedig a tengerre támaszkodnak, a 
Sz. ritkábban fordul elő, mint a régi kis hadaknál. 

Sztratégiai vasutak, olyan vasúti vonalak, 
amelyeknek építését inkább a hadiórdekek, mint 
a békeközlekedési szükségesség tették elkerül
hetetlenné. A Sz. főleg arra szolgálnak, hogy a 
mozgósított hadseregnek az ország határaira való 
gyors szállítását, a stratégiai felvonulást, vala
mint az oldalak felé való gyors eltolását lehetővé 
tegyék. 

Sztratigráfia (gör.), szorosabb értelemben a 
rétegekkel, illetve telepekkel foglalkozó tudo
mányága a geológiának. 

Sztratimirovics G-vörgy, 1848-49-i szerb fel
kelővezér, szül. Újvidéken 1823 febr. 19., megh. 
Bécsben 1908 dec. 15. A császári hadseregben 
mint huszárhadnagy szolgált rövid ideig, 1844. 
kulpini birtokára vonult. 1848 ápr. 8. ő is tagja 
volt annak a szerb küldöttségnek, mely Pozsony
ban az országgyűlés előtt a szerbek számára kü
lön jogokat követelt és Kossuth-tal összetűzött. 
Azután részt vett a harlovici szerb nemzeti gyű
lésen (máj. 15), hol a nemzeti bizottság (odboi) 
elnökévé választották. Mint ilyen nagy tevékeny
séget fejtett ki, ő szervezte a szerbek felkelését a 
magyar kormány ellen s ő vezette a bánsági har
cokat 1848 jűl.-aug.-ban. Ekkor meghasonlott 
Rajacsis patriarchával, ki őt előbb Olmützbe 
küldte, majd megfosztotta a fó'vezérségtől. Sz. 
ezután visszavonult s csak 1849 ápr. Perczel Mór 
győzelmei után lépett ismét elő. Ö szervezte ez
után a titeli fensíkvédelmét Knityaninnál együtt 
A szabadságharc után visszalépett az osztrák 
hadseregbe alezredesi ranggal. 1853-ban Cettin-
jében járt diplomáciai küldetésben, 1854. ezredes, 
1859. vezérőrnagy lett, 1860. Palermóban osztrák 
főkonzul volt. Az 1865—68-i és 1869—72-i or
szággyűlésen a nagybecskereki kerületet képvi
selte nemzetiségi programmal. Az 1876-i szerb
török háborúban felajánlotta a szerb kormánynak 
szolgálatait, de helyébe Cvernajev orosz tábornok 
lett a fővezér. Azóta Bécsben töltötte életét. 

Sztratiokrácia, a. m. katonai uralom. 
Sztratióták (gör. hatónak), a velenceiek, fran

ciák és spanyolok zsoldjában állott s Albániából 
meg Moreából származó félvad lovasság. Török 
viseletbe öltöztek turbán nélkül, páncélinggel és 
kis sisakkal. Pőfegyverük egy 4 m. hosszú, mind
két végén hegyes gerely volt. Ezenkívül széles 
kardot és puskát is hordtak. 

Sztratomóter a. m. geológiai kompasz, lásd 
Iránytű. 

Sztratoszféra. így nevezik Teisserenc de Bort 
szerint a légkörnek felső (10—11 km. felüli) réte
gét, melyben a hőmérséklet már nem csökken, 
hanem nagyjából állandó, ellentétben a tropo
szférával (1. o.), mely a föld színétől a Sz-ig ér. 
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SztratDvulkán feeoi.), laza, kiszórt vulkáni 
kőzet-törmelékekből felhalmozódó köpenyszerü 
rétegek alkotta kúpalakú vulkáni hegy. Ezen el
nevezést Seebach vezette be az irodalomba, lásd 
Vulkán. 

Sztrátusz (Stratus), 1. FeUiöalakok. 
Sztrecsény (Strecno), kisk. Trenesén vármegye 

zsolnai j.-ban, (1010) 793 szlovák lak. A község a 
Vág folyónak szépségéről híres Sz.-i szorosában 
fekszik, melyet egymással szemben két festói 
várrom ural, a Sz.-i, közvetlenül a község fö
lött és a folyó túlsó partján Óvár romja. A Sz.-i 
szorosban a Vág folyása igen rohamos; a Margita 
és Beszna szkala (dühös szikla) sziklái azelőtt a 
tutajosokat rettegtették. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sztregonya (Strigoanea), kisk. Hunyad vm. 
marosillyei j.-ban, (i9io) 259 román lak. (Tr. R.) 

Sztrelicek, jellegzetes alakú csatabárddal fel
fegyverezett orosz testőrség neve, melyet IV. 
(Rettenetes) Iván cár állított fel a XVI. sz. máso
dik felében, egyszersmind a birodalom állandó 
gyalogsága, amely néha 40—50,000 főre rúgott. 
Moszkvában a Sz. külön városrészben laktak, a 
Moszkván túl, amelyet Sztrelszkaja Szloboda, azaz 
Sz. elővárosának neveztek. A Sz.-nek meg volt en
gedve a szabad üzérkedés, ami által az állam az 
eltartásban jelentékeny megtakarítást eszközölt, 
de viszont szenvedett a hareképesség és a fegye
lem. Zsófia nagyhereegnőtől feltüzelve fellázad
tak Nagy Péter ellen is. Ez 1698. feloszlatta őket, 
ezreket végeztetett ki közülök Moszkvában, a 
többieket pedig Asztrakánba száműzte. 

Sztremma, új-görög területmérték = 10 ár. 
A régi Sz. 12-7 ár volt. 

Sztrettye (Strechea), kisk. Hunyad vm. maros
illyei j.-ban, (íoio) 150 román lak. (Tr. R.) 

Sztrichnin, strychnin, C21H23N,02, chinolin-
csoportos alkaloida, kevés benzin mellett főképpen 
a Strychnos-m&g (Strychnos nux vomica) és az 
Ignácius-bab (S. Ignatii) alkotórésze. Színtelen 
rómbos prizmák. Op. 268°. 6600 sr. hideg, 2500 sr. 
forró víz, 12 sr. forró 90°/o-os szesz, 6 sr. kloro
form, 1250 sr. éter oldják. Igen hfg oldata is szer
fölött keserű. A poláros fény síkját balra forgatja. 
A salétromsavas Sz. (S. nitricum): 

C2HN2!02.HN03 
színtelen, selyemfényű kristálytűk. Kb. 90 sr. 
hideg ós 3 sr. forró víz oldja. Gyógyszerül hasz
nálatos. A brucintól szennyes Sz. salétromsavban 
vörös színnel oldódik. Sz.-t kevés káliumpiro-
kromáttal és töménykénsawal összedörzsölve, a 
folyadék sötét ibolyaszint ölt. Tömény sósavval 
forralva, az oldat megvörösödik. 

A Sz., mint gyógyszer a nagy agyi érzéklő köz
pontok erős izgató szere. 1—10 inig. injekcióira 
látás, hallás élesedik még idegsorvadásnál is, 
mozgató impulzusok iránt az izmok fogékonyab
bak (bénulások kezelése). A nagy agy és gerinc
velő hatalmas izgatója, ez utóbbi reflex érzékeny
ségét módfölött növeli (közben már az agyi gát
lásokat bénítja) és külső ingerekkel kiváltható 
görcsöket idéz elő. 

A Sz. a legerősebb mérgek egyike. A vele tör
tént mérgezések túlnyomólag öngyilkosságiak; 
de történnek mérgezések tévesztések, Sz.-es róka
csalétek útján is. Bevétele után »/,—»/, óra 
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múlva sajátságos húzó érzés jelenik meg a tagok
ban, a nyakszirt nehezen mozgatható, merev lesz, 
az eszmélet a mérgezés egész folyama alatt tiszta, 
zavartalan; az arcon azonban a legkétségbeeset-
tebb, tanácstalan halálfélelem kifejezése látszik. 
Több kisebb izomgörcs v. rezzenés után egyszerre 
az egész testre kiterjedő heves görcsroham ós 
pedig merev görcs (tcniKus) következik, mely alatt 
az izmok f akeménységűek, az egész test kinyúlik, 
megdermed, ami rángásoktól megszakítva 2—3 
percig tart. A roham alatt természetesen a léleg
zés fennakad, ezért is az arc elkékül, a szemek 
kidüllednek, sőt hosszantartó roham fuladás által 
halált is okozhat. Kezelésében első szabály: a 
legnagyobb csend és nyugalom fenntartása a 
beteg környezetében, mert minden külső inger 
rohamot vált ki, nemcsak váratlan érintés, de 
hang és fény is. A rohamok, melyek rángó 
(klonikus) görcsökkel végződnek, 15—20 pereen-
kint ismétlődhetnek, de a 3—4-ik roham után ren
desen bekövetkezik a halál s csak igen ritkán 
visel el az ember 8—10 ilyen egészen fejlett ro
hamot. Ha a beteg a rohamot kiállja, akkor a 
gyógyulás igen gyorsan, néhány nap múlva be
következik. A Sz. ellenszerei közül legmegbízha
tóbb a klorálhidrát és a paraldehid. Kifejlett gör
csöknél kloroformozni szokás és az ellenszert 
narkózisban adjuk be. 

Sztriininsa.v(strypJininsav),CJl;íNsOí.H.úgy-
sav és KN02 elegyénez ecetsavat adunk s azt le
pároljuk, az oldatból a Sz. káliumsója válik ki. 
A szabad sav halványsárga, szemcsés kristályos 
test. Forró víz jól, hideg jóformán semmit sem 
oldja, épilyen sóinak oldhatósága is, melyek hal
ványsárga tűk alakjában kristályosodnak. íze, 
épúgy a sóié is keserű, erősen összehúzó hatású. 

Sztrigolnyikok, 1. Rászkol. 
Sztrigy, a Maros kb. 90 km. hosszú bal mel

lékfolyója Hunyad vármegyében. Ered a szász
városi hegységben (Kudzsiri havasok), festői vi
déken át folyik ki a hegyek közül a hátszegi 
medencébe és Piskinél torkollik. 

Sztrigy ohába (Ohaba-Streiului), kisk. Hunyad 
vm. hátszegi j.-ban, (1910) 181 román lak. (Tr. R.) 

Sztrigyplop (Streiu-Plopi), kisk. Hunyad vm. 
hátszegi j.-ban, (1910) 383 román lak. (Tr. R.) 

Sztrigyszacsal (Streiu-Sacel), kisk. Hunyad 
vm. hátszegi j.-ban, dsio) 329 román lak. (Tr. R.) 

Sztrigyszentgyörgy (Streiu-Sángeorg), kisk. 
Hunyad vm. hátszogi j.-ban, (1910) 740 román és 
magyar lak. (Tr. R.) 

Sztrimba (Strámba), kisk. Hunyad vm. kőrös
bányai j.-ban, (i9io) 379 román lak. (Tr. R.) 

Sztrippa (Stripa), kisk. Ung vm. ungvári 
j.-ban, dcio) 199 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Sztrivali (Sztro fádok), a Jóni-tenger kis szi
getei, délre Zantetól. 

Sztroboszkóp, 1. Sztróboszkópikm korong. 
Sztroboszkópikus korong, tengely körül for

gatható köralakú kemény lap, mely sugármenté
ben elhelyezett keskeny nyílásokkal van ellátva. 
Ha ilyen korongot fényforrás elé állítanak, a 
korong mögött elhelyezett tárgyat időközönként 
felvillanó fény világítja meg s a felvillanások 
száma függ a korong forgási sebességétől és a 
nyílások számától. Ezt a megvilágítási módot 
meg, 8 alatt keresendői 
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előnyösen használják az akusztikában a rezgő hú
rok rezgési állapotónak tanulmányozására. Folyó 
vízsugár szerkezetét is jól lehet ilyen világítás 
mellett megfigyelni. A látásbeli csalódások elő
idézőre való Sz.-ot s a daedaleumot v. zootrópot 
illetőleg 1. Bűvös korong. A Plateau-f éle anorto-
szkőp ia csak módosított Sz. 

Sztrobosztereoszkóp, G. Jagertől eredő készü
lék, amely hasonlít a sztroboszkóp forgó korong
jához és sztereoszkópikus hatásokat idéz elő. 

Sztrofantin (strophantin), a Slrophanthus-
fólék (S. gratus, S. hispidus, S. Kombé) magvai-
ból elkülönített glikozidák. A g-Sz, b30H46O12, 
9HO, kesGiű ízű, színtelen kristály lemezkék. Víz, 
alkohol oldja. Balra forgat. A h-Sz. keserű, amorf, 
lűgroszkópos por. A k-Sz. keserű, színtelen kris-
tólylemezkék, víz, szesz bőségesen oldja. Jobbra 
forgat. Hígított savakkal melegítve, hidrolízis 
révén a g- és h-Sz. g- és h-Sztrofantidin-ve és 
remnózra, a k.-Sz. k-sztrofantidinre és sztrofan-
tobioza-methylaetherre hasad. 

Sztroganov, orosz főnemesi család, melynek 
őse Anikij Sz. a XVI. sz. végén nagy sóbányákat 
és érctelepeket bírt az Ural vidékén. Fiai Jakov, 
Grigorij és Szemen még jobban gyarapították a 
családi vagyont s Jermák kozák vezérrel szövet
kezve befejezték Szibíria meghódítását. A cártól 
nagy kiváltságokat kaptak, hadsereget tarthattak 
s az egész szibíriai kereskedést magukhoz ragad
ták. Nagy Péter cár 1722. elvette a Sz.-ok kivált
ságait s kárpótlásul bárói rangot adott nekik, 
1826. a grófi címet kapta a család. Legnevezete
sebb tagja: 

Sz. Szergej Grigorijevics gróf, lovassági tábor
nok szül. 1795., megh. Szent-Pétervárott 1882 
ápr. 18. Minszki kormányzó volt 1831—1835,, 
majd a moszkvai tankerület gondnoka lett, 
1859—1865. Miklós trónörökös nevelője volt, az
után az orosz vasúti bizottság elnökévé nevezték 
ki. Kiváló régész volt s 1857 óta ő vezette a dél
oroszországi ásatásokat, melyeknek eredményeit 
közzé is tette : Eecueil d'antiquités de la Scythie 
(1866 óta.). 

Sztrokay, 1. Antal (nemescsái), jogtudós, író, 
szül. Salfán (Vasm.) 1780 dec. 20., megh. Pesten 
1850 júl. 9. 1803-ban Festetics György grófhoz, 
a Georgikon alapítójához jutott mint irnok s 
ennek megbízásából Hochberg Georgikáit is for
dította, s több magyar és latin alkalmi költeményt 
írt, majd a pesti egyetemen tanult. 1804-ben ügy
véd lett Kőszegen, 1807 óta Baján folytatta, majd 
1810. Pestre tette át lakását, hol keresett táblai 
ügyvéd lett. A Tud. Akadémia Zsidójog c. mun
kájáért választotta 1832. tagjává. Ő végezte be 
a Perger J. által szerkeszteni kezdett Törvény-
tudományi müsiótárt. 

2. Sz. Kálmán, író és hírlapíró, szül. Buda
pesten 1886. Egyetemi tanulmányait (matematika-
fizika-csillagászat) u. o. végezte. Asszisztense volt 
egy évig az egyetemi füldrengési számoló inté
zetnek, majd egy évet a kiskartali csillagvizs
gálón töltött. Számtalan népszerű tudományos 
cikket írt a napi és hetilapokba, újságírói mű
ködest fejtett ki több napilapnál. Irt novellákat, 
színdarabokat. Eredeti müvei: Hires feltalálók 
(Ballá lgnáccal, 1913); Égésföld(\.QU);Azördög 

Amely szó Sz alatt ninc: 

tanul (1922j; A rádió (1924); Kis elektrotechnika 
(1924). Szinrekerült egyfelvonásosai: Lejtön 
(1921); Bili (1922); A kalap (1923); A mama 
keze (1924); Az ördög és a menyecske (1924). Mű
fordításai részint szépirodalmiak, részint tudo
mányosak, mint Forel: Hipnotizmus (1921), 
Schmidt: Relativitás (1922) munkái. 

Sztropkó (Stropkov), kisk. Zemplén vm. Sz.-i 
j.-ban, (i9io) 2585 szlovák, német és magyar lak. 
Hajdani vára a XTV. sz.-tól fennállott 1675-ig; épü
leteiből ma már csupán a keleti oldalon van még 
egy épületmaradvány. A várkápolnából átalakí
tott templomban több figyelemre méltó műkincs 
van: régi (XV. sz.) vasgyertyatartók, misemondó
ruhák (XVI. sz.). A vár urai a Keglevics-,Perényi-, 
Sztáray-, Vécsey-, utoljára pedig a Gersei Pethő-
család voltak. 1760. Sz.-n keresztül kísérték ifjú 
Lubomirski lengyel herceget a munkácsi várba. 
Sz. az 1914—15. évi orosz betörés alatt sokat szen
vedett. V. ö. Unghváry Ede, Adatok Sz. mezó
város és várának történetéhez (Adalékok Zemplén 
vm. történetéhez 1897. 1—4. sz.). (Tr. Cs.-Szl.) 

Sztropkóolyka (Nizná Ol'ka), kisk. Zemplén 
vm. mezőlaborczi j.-ban, (1910) 325 rutén lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Sztruga (Usztruga), város Monasztir hajdani 
török vilajetben, Albániában, az Ochrida-tó köze
lében, mintegy 3000 keresztény szláv lak., jelen
tékeny halászattal és évenkint két nagy országos 
vásárral. A világháborúban 1915 dec. 12. a bol
gárok elfoglalták. Most Szerbiához tartozik. 

Sztrugár (Strugari), kisk. Szeben vm. száez-
sebesi j.-ban, (1910) 233 román lak. (Tr. R.) 

Sztruma (az ókori Strymon), 256 km. hosszú, 
hajózhatatlan folyó a Balkán-félszigeten. Ered a 
Vitosa-planinán, áttör a Rilo-dagh láncain, kiszé-
lesül a Takinosz- (Cercinites v. Kerkinitisz) tóvá, 
két ágban megkerüli az ógörög Amflpolisz rom
jait és az Orfanii- (v. Rendinai-, ókori Strymoni-) 
öbölbe ömlik. 1916-ban a bolgárok a Sz.-völgyben 
győzelmes harcokat vívtak a franciákkal és ango
lokkal, minek következtében az angolok 1917. ki 
is ürítették balparti hadállasaikat, de felgyújtot
ták a partmenti falvakat. A bolgárok ellenállása 
1918 szeptemberben itt tört meg a hadsereg fel
bomlásával. 

Sztrumica, város Macedóniában, a Sztrumica-
folyó mellett, kb. 8000 lak. A világháborúban, 
1915. a franciák támadásának egyik fő pontja volt, 
1915 nov. 3—5. a bolgárok nagy győzelmet vívtak 
ki a francia-angol haderő fölött. Francia repülők 
többször bombázták. A bolgár hadsereg felbom
lása után 1918 szept. 26. angol és görög csapatok 
szállták meg. Most Görögországhoz tartozik. 

Sztudenka (Sztudena), az Árva 26 km. hosszú, 
bal mellékvize Árva vm.-ben. 

Sztukkó 1. Siucco. 
Sztundisták, szekta a krimi és ukrajnai görög 

keleti vallású orosz parasztok között, mely luthe
ránus bevándorolt gyarmatosok befolyásával ke
letkezett. A Sz. nevet a Herzon kormányzóság
ban lakó német gyarmatosok vették föl, kik kö
zött szokásba jött, hogy imádkozás és bibliamagya
rázás végett rendszeresen összejöttek magán áhi-
tatossági órákra. A német gyarmatosok áhitatos-
kodási óráit és szokását utánozzák már 1863 óta 
meg, S alatt keresendő ! 
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az orosz paraszt Sz. is, kik különösen a képirnádás, 
papság és külső szertartások ellen kelve ki, ma
gukat isten barátainak nevezik. Az orosz kormány 
több ízben erőszakkal akarta útját állani a sztun-
dizmus terjedésének, de ez nem sikerült. Számuk 
némelyek szerint megközelíti a 2 milliót. L. még 
ílaaskol. 

bzcupcanica, Pozsegamegyében, 1. Szaplonca 
vára. 

Szu (török), a. m. víz; geográfiai nevekben 
gyakran fordul elő. 

Szú (áiiat), 1. Szúfélék. 
Szuahéli, szavatrili. Gyűjtőnév a volt Német-

kelet-Afrika partjain és a szomszéd szigeteken élő 
keverék nép, szorosabban az ú. n. Sz. partok szá
mára. Arab kereskedőtelepek és a különféle szár
mazású néger rabszolgák kereszteződéséből tá
madt nép földje kedvező kereskedelmi helyzeténél 
fogva erősen gyarapodott új települések által s 
mint hatalmi tényező szerepel. Nyelve a bantu ág 
sambda csoportjából való s mert Kilimandzsáró
tól Zanzibárig csupa nyelvrokon törzs veszi körül, 
a Sz. nyelvet kereskedelmi nyelvül fogadták el, 
DK.-Afrika egész partvidékén. Érdekes nép
irodalma van: meséit, dalait a kutatók régóta 
gyűjtik, nyelvüket az angol és német keleti sze
mináriumokban tanítják. Számos nyelvtana, szó
tára van. Ilyen Seidel (Wien 1906); Vekten (Ber
lin 1906); Baudissin (u. o. 1900); Buttner, Antho-
logie aus d. S. Litteratur (Berlin 1894); Stele, 
Svahili tales (London 1889); Taylor, African 
Aphorisms (u. o. 1891). 

Szuaheli-méreg, 1. Acocanthera. 
Szuahéli nyelv, 1. Szuahéli. 
Szuai-tó (Zuai- v. Dembel-tó), 1650 m. magas

ban fekvő tó Arusszi abesszíniai tartományban. 
80 km. hosszú, 20—60 km. szóles és 80 m. mély, 
környékén vulkánok vannak, s a tó is ilyen eredetű 
lehet, mert időnkint gázömlések törnek elő benne. 

Szuaki, egyiptomi kikötőváros, 1. Szohag. 
Szuakin (ISzaüaMn), korallszigeten fekvő ki

kötőváros 2000 (más adat szerint 50Ü0) lak., a 
Vörös-tenger szudáni partvidékén. A szárazföld
del vashíd köti össze. 1865-ben Törökország Egyip
tomnak engedte át; most az angol-egyiptomi 
Szudán városa; régebben jelentékeny kereske
delmi hely s a szudáni Mekka-zarándokok átkelő
helye volt, a tőle 70 km.-re fekvő Port-Szudán, 
amelynek jobb a kikötője, újabb időben nagyon 
háttérbe szorította. 

Szuanpuan, a kínaiak számolódeszkája. 
Szuari dió (növ.), 1. Garyocar. 
Szubakut, 1. Akut. 
Szubasa, eredetileg szu-basi, török szó, jelen

tette a hódoltság idejében a rendőrség fejét, főnökét. 
Szubba, 1. Mandeusok. 
Szubdomináns (Subdominante), a hangsor 

negyedik fokán képezhető hármashangzat. A moll 
hangsor Sz.-a csak mollakkord lehet (a mollban: 
d- f-a), a dur hangsoré lehet dur és moll is. (G dur 
Sz.-a: f-a-c f-asz-c). Utóbbit dur-moll hangzat
nak nevezzük. 

Szuberin (matéria suberis), az elparásodott 
sejtfal tartalomrésze a cellulózán kívül. A lignin
nel szemben bő szénsavas vegyület, mint a viasz, 
forró kálilúgban feloldódik, salétromsavval vagy 

Schulze-féle folyadékkal kezelve, viasz v. gyanta-
nemű anyaggá, cerinsawá oxidálódik. Ez forró 
alkoholban, éterben, kálilúgban könnyen oldódik. 
L. Elparásodás. 

Szubeszton (subeszton), a bázisos aluminium-
acetát-oldat neve. 

Szubjektivitás (újlat.) a. m. alanyiság, a köl
tészetben mindazon elem, mely által a költő belső 
világa nyilatkozik meg: saját érzelmei ós reflexiói. 
A Sz. alkotja az alanyi költészet lényeges tartal
mát, de a tárgyi költészetben is van a Sz.-nak 
több-kevesebb szerepe, amennyiben minden tárgy 
a költő lelkén keresztül lép elénk, honnan az 
egyéni felfogás lenyomatát hozza magával s ahol 
bizonyos hangulati színezést nyert. Legerősebb a 
Sz. a lírában s az epika terén a lirai elbeszélésben, 
hol a költő a cselekvény fejlődésének minden moz
zanatát érzelmi nyilatkozataival kíséri. A Sz. 
ezekben megbecsülhetetlen alkatrész ; míg a tár
gyias stilizálást kívánó műfajokban bántó lehet. 

Szubjektív költészet, 1. Alanyi költészet. 
Szublimálás, 1. Szállasztás. 
Szublimát, 1. Merkuriklorid. 
Szublimát-oldat, 1. Merkuriklorid. 
Szublimát-pasztillák, 1. Merkuriklorid. 
Szubmikron, 1. Atszivárgás. 
Szuboxidok (suboxydok), az oxidok egy faj

táját szoktuk e módon jelezni s ezek oly vegyü
letek, melyek a normális oxidoknál kevesebb 
oxigént tartalmaznak, pl. ólomszuboxid : Pb20, v. 
szénszuboxid : C302 (1. Oxidok). 

Szubri (állat), 1. Alpi vadkutya. 
Szubrogáció, jogszabálynak későbbi jogsza

bállyal részben való pótlása, 1. Derogáció. 
Szubskribálás lat.), a. m. ügyletkötés névalá

írással, miáltal az aláíró fél résztvesz valamely 
subscriptióban (1. o.). 

Szubstancia, 1. Substantia. 
Szubstancia-törvény. E néven foglalta össze 

Haeckel Ernő jenai egyetemi tanár az anyag és 
az energia megmaradásáról szóló törvényeket. 

Szubsztitúció (lat.), a. m. helyettesítés, a ma
tematikában minden oly művelet, melynek segít
ségével egy vagy több mennyiség helyébe máso
kat teszünk (helyettesítünk). Ebben az értelemben 
pl. az átalakításokat (1. o.) Sz.-knak is nevezzük. 
Az algebra elemeiben a Sz. vagy helyettesítés el
járása az elsőfokú egyenletrendszerek megoldá
sának egyik módja. 

A szó szorosabb értelmében Sz. azon művelet, 
melynek segítségével bizonyos elemeknek egy 
adott permutációjáról (1. Felcserélés) áttérünk egy 
más permutációra. Ezen művelet általánosságban 
annyiban áll, hogy az adott elemek mindegyikét 
mással cseréljük fel. A Sz.-k különösen a koinbi-
natorius algebrában, játszanak szerepet. 

Szubtangens, 1. Érintő-
Szubtrópusok, a trópusoktól É.-ra és D.-re a 

szélen elterülő vidék, átmeneti öv a forró (tropi
kus) és mérsékelt égövek közt, a téli esőzés ha
zája. Idetartozik pl. Chile és a Fokföld, vagy a 
Földközi-tenger vidéke. 

Szubvenció (lat. subventio), segély, támoga
tás, különösen közpénzből adott segély, pl. hajó
zási társulatok, vasutak, jótékony intézmények, 
színházak államsegélye. 

AmaK- gz£ Sz alatt nincs meg:. S alatt keresendő I 
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Szuchahora (Suchá Hóra), kisk. Árva vm. 
irsztenai j.-ban, (i9io) 683 lengyel lak. (Tr. L.) 

Szuchomlinov, 1. Szuhomlinov. 
Szuchum Kale, 1. Szuhum Kale. 
Sziios, kisk. Heves vin. egri j.-ban, (1920) 894 

magyar lak., u. t. Mónosbél, u. p. Egercsehi. 
Szucság (Suceag), kisk. Kolozs vrn. nádasmenti 

j.-ban, (i9io) 1190 magyar és román lak. A falutól 
északra a Nádas jobbparti Csorahegy laposán látni 
a Macedónia nevű római tábor négyszögét. A kö
zel fekvő kőbányát alkalmasint már a rómaiak is 
.aknázták. (Tr. R.) 

Szucsány (Suiany), kisk. Turócz vm. turócz-
szentmártoni j.-ban, (1910) 2301 szlovák, német és 
magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szucsány váralj a (Fodhradie pri Sucanoch), 
kisk. Turócz vm. turóczszentmártoni j.-ban, (1910) 
.528 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szucsava város, 1. Suczawa. 
Szúcsgyertyános (Hrábovka u Trenvina), 

Ttisk. Trencsén vm. trencséni j.-ban, (1910) 300 
.szlovák és német lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szu-osou 1. King-szu kínai tartomány fővárosa 
{iu) a kiang-szui síkság szólén a Császár- és egyéb 
kisebb csatornák partján, mintegy 500,000 lakos
sal. A város 10—12 in. magas körfallal van kö
rülvéve, hat kapuval. Hajózó összeköttetésben áll 
& Jang-ce-kianggal, a Tai-huval, Sang-hájjal 
Han-csouval, híres régi szövőipara, selyemfestese 
van, nevezetesek vésett és lakkárúi. Legszebb 
épületei a 9 emeletes Pei-sze pagoda, a két iker-
pagoda a Suang-tha, a tartományi iskolák és 
vizsgázóhelyiségek, közelében pedig a Hu-kiu-san 
régi templom. 1896 óta az idegen kereskedelem
nek is nyitva áll. — 2. Sz. (v. Szá-csou), régóta 
híres város Szin-csian kínai, tartományban a 
Riclithofen hegység (Nan-san) É.-i lábán azon a 
nagyfontosságú útvonalon, amely Kínából Kelet-
turkesztánba vezet. V. ö. Széchenyi gr. belsőázsiai 
•expedíciója eredményei (I—III. kötet, Budapest). 

Szúd (Hontianske Sudovce), kisk. Hont vm. 
ipolysági j.-ban, (1910) 283 szlovák és magyar lak. 
<Tr. Cs.-S7l.). 

Szudán (Be ad-esz-Szudan a m. a feketék or
szága), a középkor óta közös neve amaz afrikai 
óriási területnek, amely a Szaharától D.-re nyú
lik el körülbelül az É. sz. 5°-ig. A Sz.-t földrajzi 
szempontból fel szokták osztani Ny-i, Középső-
és K.-i Sz.-ra; mások Magas- és Alacsony-Sz.-t 
különböztetnek meg, míg politikai tekintetben az 
«gész terület francia és angol-egyiptomi Sz.-ra 
•oszlik. Voltakópen csak a K.-i (egyiptomi) Szudánt 
nevezik ma Sz.-nak. A Közóp-Sz.-ban, ahol a 
hegyek 3000 m.-re is emelkednek, a síkságon sok 
a mocsár. A K.-i Sz.-ban a pusztaságok a túlnyo-
móak; csakis a Nílus völgyében és a Bahr-el-
Gazal környékén található igazi trópusi növény
zet. Az eredeti termesztett növények a szerecsen-
köles és az angola-borsó (cajanus); ezekhez járul 
a banána, a földi dió és különösen a kukorica, 
továbbá sok ugorkaféle, hagyma, bors, indigó stb. 
A fauna igen gazdag. Él itt többféle majom, külö
nösen pávián, továbbá oroszlán, leopárd, sakál, 
hiéna, vaddisznó, bivaly, antilop, zsiráf, elefánt, 
orrszarvú, víziló, számos struc, gyöngytyúk, kü
lönböző egyéb madarak és a vizekben nagy szám-) 

Amely szó Sz alatt nincs 

mai krokodilusok ; a termeszek és sáskák sok
szor nagy károkat okoznak. Házi állatok a púpos 
szarvasmarha, a juh, kecske, teve, szamár és 
ló ; a lakosok sok tyúkot ós galambot is tartanak. 
Ásványokban szegény, leggyakoribb a vas- ós 
rézérc, kevesebb az ólom, salétrom és kén ; sót a 
sivatag oázisaiból kell importálni. 

A lakosok vagy négerek vagy f ulbék, vagyis 
fellaták; továbbá részint mohammedánok, akik 
az itt-ott letelepedett arabokkal együtt a civili
zált osztályt alkotják, részint nyers és vad pogá
nyok. Amazok a földmívelésen, állattenyésztésen 
és halászaton kívül iparral is foglalkoznak. A 
legelterjedtebb a pamut feldolgozása; a Sz.-i kel
mék nemcsak a Szahara oázisaiban, de Marokkó
ban is keresettek. A kereskedelmi forgalom elég 
élénk és kiterjedt; azelőtt főképen a Szaharán 
keresztül a Földközi-tenger felé irányult; jelen
leg a Benue és Niger mentén a Guineai-öböl felé 
veszi útját. A legfontosabb forgalmi helyek: Szegu-
Szikoro, Timbuktu, Szokoto, Kacena, Kano, Kuka, 
Faser és El-Obeid. A főbb kiviteli cikkek : pamut, 
elefántcsont, rinocerosz-szarv, gyapjú, structoll, 
Sz.-gumini, szennalevól, indigó, bőrök, bőrárúk 
és Sz.-i kelmék. A csekély mennyiségű arany fő 
piaca Timbuktu és Darfur. 

Sz.-ban az 1903-iki szerződés értelmében a 
francia és az angol-egyiptomi birtokok közt a 
határ az É. sz. 10<>-tól E.-ra csaknem összeesik a 
K. h. 21"-ával, a 10°-tól D.-re azonban a francia ha
tár kb. a 25°-ig vonul el. Ennek következtében 
Vadai, Tibeszti, Borku, Ennedi, Dzsurab, a Csád 
és Ubangi-Sári-Csád a francia birtokba esik, Dar
fur nagyobb része és Bahr-el-Gazal pedig az 
angol-egyiptomi birtokhoz jut. Míg a francia Sz. 
legnagyobb része még ma is katonai territórium, 
területe 1.680,000 kma, lakossága (1921) 2.474,584, 
addig az angol-egyiptomi Sz. egységes közigazga
tási terület s 13 kerületre oszlik. Birtoklása Egyip
tom visszanyert függetlensége óta vitás. Az angol
egyiptomi Sz. területe 2.618,600 km3 s lakossága 
5.860,000. A gyarmat fővárosa Omdurman (48,000 
lak.). Khartumot vasút köti össze az alsó Nílussal. 
Az angol-francia területi elkülönítés előtt Sz. te
rületéhez számították még Szokoto és Bornu, 
valamint Adamaua néger államokat is, amelyek 
most Nigéria angol gyarmat kiegészítő részei. 
Sz. részletesebb átkutatásával főképen a franciák 
és angolok, valamint németek foglalkoztak. Nem 
számítva a hadműveletekkel és határmegállapl-
tással kapcsolatos topográfiai fölvételeket, újab
ban a következő tudományos expedíciók működ
tek Sz.-ban: Ghevalier francia botanikus több 
tudós kíséretében 1901—1903. a Csád-tó környé
kén és a Vadai meg Darfur határán, 1902. Basel 
német ezredes Kamerunnak a Csád mellett fekvő 
részét járta be és a Kongó két hatalmas mellék
folyója, a Szanga és Ubangi közti vidéket 1901. 
Dessirierde Fauwel és Bourgeau francia utazók 
járták be. Hogy a Kék-Nilus kereskedelmi célokra 
mennyiben használható ki, 1902. Mac Millan 
amerikai utazó Brown és Marloiv kiséretében 
állapította meg. Az újabb Sz.-i kutatók közül 
nevezetesebbek: Johnston (1906), C. Gleichen 
(1906), Frobenius (1909), Fothergill (1904— 
1908), Klobb stb. 
meg, S alatt keresendő! 
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Történeteit, tartományai közül Nubiát Í820— 

1822., Szennárt 1820., Darfurt 1874., Bahr-el-
Gazalt 1876. foglalták el az egyiptomiak. Az 
első mahdi (1. o.) fellépése óta (1881) ezek a bir
tokok azonban mind elvesztek. 1882-ben magát 
Egyiptomot is az angolok szállották meg, de jó 
ideig ők is kénytelenek voltak belenyugodni Sz. 
elszakadásába. A második mahdi hatalmának 
Kitchener (1. o.) vetett véget 1898. Miután a 
Fásodat megszálló franciák 1899. kénytelenek 
voltak innen kivonulni, egész Sz. angol birtok
nak nyilváníttatott. Sz. szervezésében nagy része 
volt Cromer egyiptomi angol főbiztosnak (1899— 
1907), ki vasutak építésével s a Nilus szabályo
zásával felvirágoztatta a világforgalomtól eddig 
elzárt óriási területet. A világháború folyamán 
1916 nyarán Sz.-ban nyugtalanság tört ki a mo-
hammedánok közt; az angol-szudáni kormányzó 
az angolok ellen fölkelt Ali Dinár darfuri szul
tánt megfosztotta trónjától és Darfur szultánsá
got közvetlenül a kormányzó hatásköre alá ren
delte. Egyiptom függetlenségének helyreállta óta 
a Sz. birtoklása miatt éles ellentét merült föl az 
új egyiptomi kormány és Nagy-Britannia közt, 
amely ragaszkodik a Sz. fölötti hatalomhoz. 1924 
folyamán hosszantartó tárgyalásokban nem sike
rült a kérdést megoldani. 

Irodalom. Gleicheu, Handhook of the Soudan, London 
1906; Churchill, The river war. Reconquest of Soudan, 
n. o. 1902; Fothergill, Five Jears in the Soudan, n. o. 1910 í 
Artin, England in the Soadan, n. o. 1911: Budge, The 
Egyptian Sondan, ils History and Monuments, u. o. 1907; 
Comyn, Service and sport in the Soudan, u. o. 1910; 
Kumm, From Hausaland to Egypt troungh the Soudan, u. o. 
1911; Arminjon, Le Soudan egyptien, Paris 1911; Frobe-
nius, Kulturtypen aus dem WestsudaD, Gotha 1910; 
Sarrazin, Races humaines du Soudan Franeais, u. o. 1902 ; 
Maistre C, La région du Bahr-Sara, Montpellier 1902; 
Deslenave, Reconnaissance géographique de la région du 
Tchad, La Geogr. VII. köt. 1903 márc. füzet. 

Szudánbarna (pigmentbarna), organikus 
festőanyag, azovegyület, melyet a-naphtylamin 
diazotálásával s a nyert terméknek a-naphthollal 
való kapcsolásával nyerünk. Zsiradék, szappanok 
festésére használják. 

Szudáni kávé (növ.), 1. Gassia. 
Szudáni nyelvek, 1. Afrikai nyelvek. 
Szudáni őskultura, 1. Afrikai öskulturák. 
Szudánvörös (magdalavörös), régebben na

gyon használatos organikus festőanyag, CL,,!!^-
N4C1, a naftalinsor szafraninja. 

Szudéták, variszkuszi hegyrom Szilézia és 
Szászország, továbbá Cseh- és Morvaország közös 
határán. Hossza 310 km., szélessége 30—45 km., 
középső része összefüggő hegység, de szélein egé
szen elsimul. Magva gránit, gnájsz, csillámpala 
és porflr, a lejtőkön újabb üledékekkel takarva. 
Ercekben rendkívül gazdag, legtöbb vas-, ólom-, 
réz- és cink érce van. Magasabb részein 650—975 
m.-ig fenyvesek, alsóbb részein szántóföldek és 
szép rétek vannak. Vizei az Oderába, Moldvába 
és az Elbébe folynak. Egyes részei: 1. a tkp. Sz. 
(K-i rész), amely a Glatzi-Neisséig terjed és fel
oszlik a következő részekre: a) a morva lejtők, 
Máhrische Gesenke, 350—400 m. magas, merede
ken emelkedik ki a Morva-kapuból, legmagasabb 
hegye a Sonnenberg (798 m.) és Lieselberg (670 
m.); b) az Altvaterben (1490 m.) kulmináló Hohes 
Gesenke; a Ny.-i rész: 2. Iser-hg., 3. Eiesen-hg. 

Amely szó Sz alatt nincs 

a Schneekoppeval (1603 m.), 4. Raben-hg., 5. Fal-
ken-hg., 6. Heuscheuer-hg., 7. Habelschwerter-hg., 
8. Glatzi-havasok (Glatzer-Schneegeb.), 9. Eulen-
hg., 10. Reichensteini-hg. V. ö. Winkler, S.-flora 
(Dresden 1900); Engelmann, Aus den mahrisch-
schlesisehen S. (Olmütz 1904); Herrich, Spezial-
karte der S. (1:150,000, 2 lapon, Glogau 1904); 
SzábóTi., A Sz. növényföldrajza, Pöldr. Közi. 1907. 

Szúdha-öböl, Kréta v. Kríti görög sziget É.-i 
felén levő öböl, É.-i partján fekszik a XVI. sz.-ban 
a velenceiektől épített Szuda vár. 

Szué (Sueh), a Bahr-el-Gazal v. Gazella folyó-
ínintegy 700 km. hosszú mellékfolyója. 

Szuera, marokkói város, 1. Mogador. 
Szuez (arabul Szuvesz), tengeri kikötőváros 

Egyiptomban, a Vörös-tenger É.-i végében, telje
sen kopár földnyelven, a róla elnevezett csatorna 
D.-i végében, (1917) 30,996 egyiptomi, arab, indus 
és néger lak.; nagyobbára ,igénytelen házakkal; 
biztos kikötővel. A várostól É.-ra torkollik a Kairó
ból kiinduló édesvizű csatorna; e mellett van az 
Arábiából jövő karavánok tanyája. A várostól 
D.-re vannak az arzenálok, árútárak, műhelyek, 
két világítótorony. Ide és innen tovább egy erős 
kőtöltés visz a Port Ibrahim és Port Tevíik kikö
tőkhöz. A mai Sz.-től, amelynek a csatorna meg
nyitása előtt csak 1500 lakosa volt, néhány km.-
nyire É. felé állott a régi Glysma vagy Kolszum 
város. 

Szuezi csatorna, a Földközi-tengert a Vörös
tengerrel összekötő csatorna a szuezi földszoroson 
át. Már I. Sethos és II. Ramses egyiptomi fáraók 
(Kr. e. 1400) csatornáztattak a Nílustól a biroda
lom K.-i határáig és valószínűleg a Vörös-ten
gerig. II. Necho (Kr. e. 609—595), a Nilus mel
letti Bubasztisz (mai Zagazig) és a Vörös-tengc r 
közt új csatornát kezdett építeni, amelyet Hero-
dotos szerint Dareios Hystaspes fejezett be mint
egy 100 évvel későbben. Ezt II. Ptolemaios (Kr. e. 
285—247) zsilipek beépítésével kiszélesítette. 
A csatorna idővel bedüledezett, de az actiumi 
csata idejében (Kr. e. 31) még Kleopátra néhány 
hajója ezen át jutott a Vörös-tengerbe. Az első 
római császárok, majd Omár khalifa idejében a 
Kr. u. VII. sz.-ban ismét helyreállították a csa
tornát és úgy maradt 767-ig, amikor betemették.. 
A XVIII. sz.-ban Ali bej, a mamelukok főnöke 
ismét fölvetette a csatorna eszméjét, de már nem 
a Nílussal, hanem a Földközi-tengerrel akarta 
összekötni. A magyar Tóth is foglalkozott a XVII.. 
sz. végén az eszmével. Napóleon ösztönzésére a 
francia direktórium 1799. bizottságot küldött ki, 
amely az összeköttetést kivihetőnek találta, jól
lehet az Arab-öböl szintjét Szueznél 9'908 m.-rel 
magasabbnak találta, mint a Pelúziumi öbölét. 
Mielőtt a bizottság jelentését beadta volna, Egyip
tomot vissza kellett adni a törököknek. 

1847-ben Metternich ösztönzésére nemzetközi 
bizottság új nivellálást eszközölt. Ez a két tenger
részre egyforma magasságot mutatott ki, de csak 
később Lesseps F. mutatta ki a vállalat gazdasági 
és politikai fontosságát s technikai kivüietőségót. 
1855-ben Negrelli osztrák mérnök készített tervet 
s azt előterjesztette 1856. Parisban egy bizottság
nak, mely azt elfogadta. Ennek alapján 1858. 
Szaid alkirály Negrellit nevezte ki a csatorna-

meg, 8 alatt keresendői 
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munkálat felügyelőjének. Halála után (1858 okt. 1.) 
Lesseps megvásárolta összes terveit s 1859. rész
vénytársaságot alapított, amely a megépítendő 
csatorna kezelésére és kihasználására 99 évre 
szabadalmat kapott. 1859 ápr. 25. ment végbe 
Port-Szaidban az első kapavágás. Anglia számos 
diplomáciai nehézséget gördített a vállalkozás út
jába, de Lesseps kitartásának sikerült az építés
hez szükséges tőkét aláírás útján előteremteni. 
A munka 10 év alatt, 1869 aug. 15-én szerencsés 
befejezést nyert. 

A csatorna olkészülése után csakhamar mutat
koztak a nagy mű fogyatkozásai is a forgalom 
nem remélt növekedésével. A csatorna szűk és 
sekély volt, a nagyobb hajók csak igen lassan 
mehettek és gyakran megfeneklettek s ez sok idő
veszteséget okozott. Ezért 1884. nemzetközi bizott
ságot hívtak egybe, amely elhatározta, hogy a 
csatornát lassanként megnagyobbítják. A kibő
vítés 69 millió m1 föld eltávolítását tette szüksé
gessé s költsége 203 millió frankra rúgott. Azon
kívül elektromos világítást vezettek be és az 
azelőtti 48'/2 óra átkelési időt sikerült 20 órára 
csökkenteni. A forgalom eredetileg 3 millió nettó 
tonnára volt tervezve, de már 1893-ban 7.680,461 
nettótonna volt, 8 azontúl is állandóan növeke
dett, a háború után erősen csökkent ugyan, de 
újabban ismét növekedett. Nevezetesen : 

ÉT 

1870 
1877 
1883 
1893 
1901 
1910 
1912 
1918 
1931 

Hajók 
száma 

488 
1063 
3307 
3341 
3699 
4533 
5373 
2588 
3975 

Nettó tonna 
tartalma 

436,609 
2.355,448 
5.775,868 
7.659,068 

10.824,000 
1G.581,898 
20.275,188 

9.251,601 
18.118,999 

Vámköteles 
utasok száma 

26,758 
78,888 

119,177 
186,495 
270,000 
833,978 
266,403 
105,914 
295,199 

A csatornán áthaladó gőzösök közül 1910. angol 
volt 2778 (10.423,610 tonnával) vagyis az összes 
forgalom 61-3°/0-a, német volt 635 (2.563,749 
tonna), francia 240 (833,099 tonna) stb. 

A szükségelt átalakítások és mélyítések állandó 
előrehaladásban vannak. Ma a csatorna vízszín
szélessége 130 m. (eredetileg 60—110 m.), fenék
szélessége 75—90 m. (eredetileg 22 m.), mély
sége pedig 9-5—10 m. Kezdődik Port-Szaidnál 
a tengerbe kiépített 2-25 és l-6 km. hosszú 
mólókkal, amelyek a Nílus hordalékát hárít
ják el, azután a Menzaleh-lagunába ér, ezt el
hagyja a 45. km.-nél, áthalad az El Kantara 
földháton, azután a Balah- és Timszah-laguna 
után Izmailiát maga mögött hagyva a szerapeumi 
16 km. hosszú sziklás részen át folyik, a 95. km. 
helyén ér a Keserű-tavakba (220 km3), amelyek 
D.-i részén már érezhető a tengerjárás és végül 
a 156. km.-nél eléri a Vörös-tengert, de Szueznél 
még 4 km.-nyire ki van mélyítve az öböl; egész 
hossza tehát 160 km. Az építés költségeit részvé
nyekkel szerezték össze, ezek közül 12.800,000 
drb eladatott, a többit az egyiptomi khedive vette 
meg. Tőle pénzzavarában 1875. Anglia vásárolta 
meg a részvényeket (177,602 drb.-ot mintegy 96 
millió koronáért) s így Anglia lett a csatorna fő
részvényese. A csatorna jelentőségét mutatja az 
is, hogy a Trieszt—Bombay utat 37, Genuából 32, 
Marseilleből 31, Bordeauxból, Liverpoolból, Lon-1 

donból stb. 24 nappal rövidíti meg. Mivel az édes
vízzel való ellátás a csatorna ásásakor igen nagy 
nehézségekbe ütközött, 1863. édesvízi csatornát 
építettek, amely a Nílusból Zagazigtól vezet 
Izmailiáig s azután le Szuezig. 

A csatorna szabad használatát a Konstantiná
polyban 1888 okt. 29. kötött nemzetközi egyez
mény biztosítja. Az egyezmény a csatornán há
borúban ós békében egyaránt minden kereske
delmi és hadihajónak lobogókülönbség nélkül 
szabad átjárást biztosít; azonban az 1914—18. 
világháborúban ez az egyezmény is semmisnek 
bizonyult. 1914 novemberben a török csapatok a 
csatornáig nyomultak, az 1915—16. évek folya
mán többször erős harcokat vívtak a csatorna 
mellett, így 1916 aug. 3. Port-Szaidnál, az ango
lok közben erődítéseket emeltek a csatorna mentén 
s nagy sereget összpontosítottak, a csatornát pedig^ 
a forgalom elől elzárták. A nagy angol sereg^ 
azután 1917. innen kezdte meg a törököket Pa
lesztinába visszaszorító offenzívát. 

Irodalom. Bzarvady F., Der Sueskanal, Leipzig 1859; 
Lesseps, Percement de PIstbme de S., Paris 1855—1861,. 
5 köt. : u. a., Letfres, Journal et documents a l'histoire dú
cánál de 8., u. o. 1875—81, 5 köt. ; Charles—Roux, l'Isthme. 
et le canal de S., n. o. 1901, 2 köt. ; M. Voss, Der S. und. 
selne Stéllung im Weltverkehr, Wien 1904 ; Ungard v. 
Öthalom, Der 8., n. o. 1904; Voisin—Bey, Le canal de S., 
Paris 1902—906, 7 köt.; Lasage, L'invasion anglaise en 
Égypte: l'achat des actions de 8., n. o. 1906. 

Szuezi földszoros, a Nilus deltájától fölépített 
112 km. hosszú földszoros Afrika és Ázsia közt-
A rajta levő sós tavak és lagúnák (Menzaién,. 
Balah, Timszah, Keserű tavak) mind régi marad
ványai a tenger elsekélyesedésének, a Nilus ho-
mokosító és elsekélyesítő munkájának. 

Szuezi-öböl, a Vörös tenger E.-i szétágazásá-
nak Ny.-i öble, 302 km. hosszú,, 23—56 km. szó
les, partjai kopár sivatagok, É.-i végében van 
Szuez kikötő. 

Szúiélék Clvidae, Scolytidae, állat). Az egész 
földön elterjedt apró, többnyire néhány mm.-nól 
nem nagyobb barna v. feketés színű, hengeres 
testű bogarak családja. Valamennyit jellemzi a 
térdelt, bunkós végű csáp. Legnagyobb részük 
különböző erdei és gyümölcsfáknak, kisebb részük 
egyes cserjéknek veszedelmes ellensége s csak 
egynéhány faj él dudvás növényekben. Csak élő-
fákat támadnak meg, de ezek közül is első sorban 
a beteges példányokat lepik meg, siettetve azok 
pusztulását. Nagy fertőzés esetén azonban telje
sen egészséges, erős fák sem mentesek támadá
suktól. Egy részük a kéreg és a fa között rágja 
mindkét állományba bemélyedő sajátságos mene
teit (kéregszuhok), másik részük (faszuhok) a fa
állományt turkálja keresztül-kasul járataival, 
így a kéregszuhok a nevelőszövet elroncsolásá-
val a fa életét rövidítik meg s néha egész erdők 
pusztulását okozzák. A faszuhok viszont az ipari 
feldolgozásra szolgáló fának az értékét csökken
tik vagy teszik hasznavehetetlenné. Az ivarérett 
kéregszuhok a fa kérgén keresztül hatolva egy 
több centiméteres kényelmes csatornát rágnak a. 
kéreg és fa között. Ez az anyamenet. Ennek jobb
os baloldalába a nőstény egyenlő távolságokban 
kis mélyedéseket váj s azokba 1—1 petét rak. 
A kikelő lábatlan, fehér, kukacszerű lárvák azután 
kezdetben párhuzamosan haladó, későbbi növe-

Amely szó SSB alatt nincs meg, fii alatt keresendő! 



Szuffétok — 762 — Szuhapatak 

kedésük és a meneteknek evvel járó tágulása 
folytán, kanyargósán mindinkább szétterülő, de 
nagyjában egymás mellett haladó lárvameneteket 
xágnak. Teljes kifejlődésük után a csatorna kitá
gított végében, a bábkamrában bábbá alakulnak. 
A bábokból fejlődő bogarak azután a kérgen át
rágják magukat a szabadba s hasonló módon 
folytatják a fertőzést ugyanazon vagy egy másik 
fán. Némileg eltérő a faszuhok fejlődése a fában. 
A meneteket, melyeknek iránya és elágazása itt 
is jellemző a fajra, ezeknél nem a lárvák, ha
nem a kifejlődött bogarak rágják. A petékből 
kikelő lárvák sem a kivágott menetek anyagával 
táplálkoznak, hanem azoknak a gombáknak a 
fonalaiból (mycelium), melyeknek a spóráit az 
anyabogár telepitette a járatokba. A lárvákból 
kifejlődő bogarak azután ugyaninnen viszik ma
gukkal a gombának (a «szú-ambróziának») idő
közben megérett spóráit a következő nemzedék 
lárvái számára. A kezdődő szúfertőzést a kéreg 
felszínén látható, madársörét nagyságú ki-bejáró 
likak árulják el. A baj terjedésének meggátlá-
sára, különösen gyümölcsösben, legjobb az ilyen 
fát a legközelebbi tél folyamán eltávolítani. A mo
dern erdőgazdálkodás vegyes erdők ültetésével 
védekezik a szúveszedelem ellen. Nálunk mintegy 
80 fajuk él, melyek fontosabbjai a következők. A 
betűző szú (Ips typographush.), Hylesinus pi,ni-
perda. H. crenatus V., Ips chalcographus L., a 
tölgyben élő Scolytus intricatus, a szilfában élő 
Scolytus destructor Etrb., a kőrisfában élő Hyle-
sinus fraxini Etrb. és gyümölcsfáink 3 vesze
delmes szúellensége, stpúpos szú (Anisaiidrus = 
Xyleborus disparV.), a nagy kéregszú (Scolytus 
jn-uni Rtrb.) ós a kis kéregszú (Scolytus rugulo-
$us Rtrb.). 

Szuffétok, Karthágó legfőbb tisztviselői. L. 
Jíarthago. 

Szúfi, 1. Szúfizmus. 
Szúfiság, 1. Szúfizmus. 
Szúfizmus, a mohammedánok körében kifejlő

dött misztikus tanok rendszere; e tanok vallója 
•szúfi, szószerint: gyapotruhába öltözködő (arab. 
szúf a. m. gyapot). A Sz. az iszlám hívei közt nyi
latkozott aszketikus törekvésekben gyökerezik. 
Ez életirány csakhamar az újplatonikus filozófia 
elméletével (emanáció tana), majd később ind gon
dolatokkal párosul és pantheista világnézetté fej
lődik. Az Isten az egyedüli létező, a jelenségek 
csakis az ő lényének tükrözői. Változatos rend
szereiben a Sz. az egyéni tudattól való szabadu
lást és az isteneszmébe, mint az egyedüli valóságba 
való elmerülést, az egyéni tudatnak benne való 
megsemmisülését (faná = nirvána) tanítja. E tö
rekvést aszketikus gyakorlatok és kontemplálás 
útján valósítja meg. Az isteneszmébe való elme
rülést az ittassággal, szerelemmel jelképezi. A Sz., 
mely az iszlám teljes területén van elterjedve, kü
lönféle rendszerekben nyilvánult, melyeknek vallói 
együtt lakó közösségeket alkottak. így keletkez
tek a Szúfl-klastromok (tekke, závija, khánkáh), 
anélkül hogy a bennlakás a Sz. hívére kötelező 
volna. E közösségben végezik misztikus gyakor
lataikat (zikr), melyek némely rendben eksztatikus 
állapotokká (táncoló, Uvöltó dervisek) fokozód
nak, A szúfi-rendeknek klastromokhoz tartozó tag

jait dervis-eknek nevezik, mely nevet a közösség
től független kolduló barátokra is alkalmazták. 
A Sz. tanai -fokozatosan az iszlám törvényeivel 
és a vallás formalizmusával, melyek a Sz. magas 
céljai mellett jelentőségüket elvesztik és legfel
jebb allegorikus értelmezést nyertek, éles ellen
tétbe kerültek. Ezért az ortodoxia mindig rossz 
szemmel nézte a Sz.-t; nem ritkán üldözte is ama 
képviselőit, akik a Sz. panteizmusának konzek
venciáit megvonták és a tökéletes embert az 
istenség inkarnációjának mondták. Halládzs 922. 
halállal bűnhődött ily értelmű, állításáért. Később 
az ortodoxiának a Sz.-sal való kiegyeztetése volt 
az iszlám teológiája neves képviselőinek, külö
nösen Ghazálinak törekvése. 

A Sz. arab, perzsa, török, urdu nyelven gazdag 
költői irodalomban van képviselve. Az istenittas
ságról, az istenséggel való egyesülésről (szere
lemről) különösen a nagy perzsa költők énekel
nek, kiknek költeményein a Sz. életnézete vonul 
át. E költészeti irány tetőpontját éri el Dzselál 
ed-din Rumiban. Háfiz szerelmi költeményeit és 
bordalait is szeretik allegorikus módon magya
rázni és az istenszerelemre és istenittasságra 
vonatkoztatni. 

Irodalom. Tlioluck, Sufismus sive theosophia Persaruni 
pantheistica, Berlin 1821; u. a., Blüthensammlung aus der 
morgenlándischen Mystik. u. o. 1825; Gobineau, Les reli-
gions et les philosophies dans l'Asie centrale, 3. kiad. Paris 
1900; Palmer Eduárd, Orientál mysticism, London 1867 ; 
Kremer, Geschichte der herrschenden Ideen des Islams, 
Leipz. 1868 ; Merx, Idee und Grundlinien einer allgemei-
nen Geschichte der Mystik, Heidelberg 1893 ; R. Hartmann, 
Kuschairi's Darstellung des S. (Berlin 191 í ) ; Goldzieher, 
Előadások az iszlámról Budapest 1913, 4. fejezet. 

Szúíü (n5v.), 1. Origanum. 
Szugamberek, 1. Szigamberék. 
Szuggerálni, valakivel valamit igaznak, szép

nek vagy helyesnek elfogadtatni azzal a mellék
jelentéssel, hogy ez nem nyilt rábeszéléssel vagy 
bizonyítással történik, hanem úgy, hogy az illető 
észre sem veszi, hogy rni támasztottuk benne azt 
a hitet, gondolatot és azt hiszi, hogy ez az ő saját 
meggyőződése. 

Szuggesztió, 1. Hipnotiznms. 
Szuggesztív kérdés az, amely lelki kényszert 

vagy utalást tartalmaz az adandó felelet tekinte
tében. Bűnvádi perrendtartásunk tiltja a Sz.-ek 
feltételét. 

Szugota-tó, lefolyástalan tó Brit-K.-Afriká-
ban 396 m. magasban, a Rudolf-tótól magas föld
háttal van csak elválasztva. Táplálja az Oron 
folyó D. felől. Cavendish szerint, aki fölfedezte, 
meleg iszap van a tóban, közelében pedig vul
kánok. 

Szuha, kisk. Heves vm. pétervásári j.-ban, (i9so) 
1062 magyar és tót lak. 

Szuhabaranka, kisk. Máramaros vm. dolhai 
j.-ban, (i9io) 1575 rutén és német lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szuhaiö, kisk. Gömör és Kis-Hont vm. pumoki 
j.-ban, (1920) 486 magyar lak. 

Szuhakálló, kisk. Borsod vm. edelényi j.-ban 
(1920) 693 magyar lak. 

Szuhány (Suhan), kisk. Hont vm. korponai 
j.-ban, (i9io) 589 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.). 

Szuhapatak (Suchá pri TJzoka), kisk. Ung 
vm. nagybereznai j.-ban, (1910) 487 rutén lak., 
(Tr. Cs.-Szl.). 
meg, S alatt keresendő! Amely szó SSÍ alatt nincs 
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Szuhar (növ.), 1. Helianthemum. 
Szuharbujó (állat), 1. Gisticola. 
Szuhay, 1. Benedek, ref. lelkész, szül. Stubón 

(Göniör m.) 1862 júl. ö. Sárospatakon végezvén 
a teológiát, pár évig nevelő volt, majd barezikai, 
sajókápolnai lelkész, felsőborsodi ref. egyház
megyei főjegyző és tanáesbiró, majd tiszámnneni 
egyházkerületi tanáesbiró. Ő volt a szerzője 
aunak a hires felsőborsodi kiáltványnak (1904 
ápr. 7.), amely életet adott a hatalmas egyházi 
testületté nőtt Országos református lelkészegye-
eiiletnek (Orle). Több mint 100 cikke, beszéde je
lent meg elszórtan egyházi és világi lapokban, 
folyóiratokban. Önállóan megjelent müvei: Zengő 
bokor. Költemények (Miskolcz 1888); A protes
táns lelkész feladata napjainkban. Pályanyer-
te3 mű (u. o. 1898); Az egyházlátogatás. Pálya
nyertes mű (u. o. 1900); Költemények. Szerző 
arcképével (u. o. 1908); Istenért és szabadságért. 
Melodráma (u. o. 1911); Isten hatalma. Tem
plomi ének (Sárospatak 1912); Élőknek a hol
takról. Temetési beszédek és imák (Debreczen 
1914). 

2. Sz. Mátyás, a XVII. sz.-ban tekintélyes gö-
möri úr, II. Kákóczi Györgynek egyik fő hadi 
tisztje. 1668-ban résztvett az elégedetlenek 
szendröi értekezletén, 1669. pedig az eperjesi 
gytllésen s a Zrínyi, Frangepán és Nádasdy össze
esküvéshez való csatlakozása miatt a pozsonyi 
judicium delegatum 1671. őt is maga elé idézte. 
Ő azonban a bujdosókkal Erdélybe menekült s 
1672. ő állott a bujdosók hadainak élére. A la
bancok Máramarosban 1685. megölték. 

Szuheix, arab költő, 1. Züheir. 
Szuhogy, kisk. Borsod vm. edelényi j.-ban, 

•(1920) 940 magyar lak. Nevezetes őskori arany
f ü s t kincsleletéről. 

Szuhomlinov, Vladimir Alexandrovics, orosz 
tábornok, szül. 1848. 1899-ben a kievi hadkerü
let vezérkari főnöke, 1904. főparancsnoka lett, 
1908. a vezérkar főnöke, 1909. hadügyminiszter. 
Az orosz hadsereg szervezésében nagy része volt. 
Lembergnek 1915 jún. 22. történt visszafogla
lása után azzal vádolták, hogy ő az oka az orosz 
hadsereg lőszerben való hiányának, ezért lemon
dott, lemondása után pörbe is fogták, de rövid 
idő múlva a port megszüntették. A duma sürge
tésére 1916 májusban a Péter-Pál erődbe zárták 
és újra megindították a vizsgálatot ellene. A for
radalmi kormány 1917. újra letartóztatta, 1917 
szept. 17. pedig különböző visszaélések, megvesz
tegetések és csalások miatt életfogytiglani fegy
házra ítélték. A bolsevikok szabadon bocsátották, 
mire Németországba költözött. Sz. volt az, aki 
1914 júliusban a cárnak a mozgósítás megszün
tetésére vonatkozó parancsát félretette s így a 
cár akarata ellenére Januskievics vezérkari fő
nökkel és Szaszonov külügyminiszterrel együtt 
a világháborút fölidézte. 

Szuhona (Sucliona), 574 km. hosszú folyó 
Vologda orosz kormányzóságban, a Dvina egyik 
forrásfolyó ja. Ered a Kubenszkoje-tóból. A Sándor
csatorna a Néva útján a Keleti-, a Volga a Kaspi-
tengerrel köti össze. 

Szuhovej (orosz), a déloroszországi steppék 
tikkasztó szele. 

Szuhum-Kale (Szuchum Kale, Szoghum 
Kale), város a Fekete-tenger egyik kis öblének 
partján, (1916) 61,974 lak., jó kikötővel. Mióta az 
eucalyptus-ültetvények segítségével a maláriától 
megszabadult, klimatikus gyógyhelyül szolgál. 
1829-ben lett orosz birtokká. 

Szui-fu, kinai város, 1. Szü-csou. 
Szuifun (Szujfun), folyó az orosz-szibíriai 

K.-i partvidéken. Ered Mandzsúriában és a Nagy 
Péter cár öbölbe ömlik. 

Szujski (ejtsd: sujszki), Józef, lengyel történet
es drámaíró, szül. Tarnovban (Galícia) 1835., 
megh. Krakóban 1883 febr. 7. 1869-től a krakói 
egyetemen a történet tanára. Igen sok drámát 
írt, amelyeknek tárgyát a lengyel történelemből 
merítette. Főműve: a Dzieje Polski podiug ostat-
nich badaú spisane (Lengyelország története 
4 köt. Lemberg 1862—65). Összes muveil886—92. 
jelentek meg Krakóban 13 köt. 

Szujútí (Dzselál al-dín), sokoldalúságáról és 
szapora irodalmi termeléséről hires arab író, szül. 
Kairóban 1445., megh. u. o. 1505. Szülővárosá
ban többrendbeli tanári állást foglalt el. Munkái 
számát ő maga körülbelül 600-ra teszi, melyek 
többnyire hasznos kompilációk 03 az iszlám tu
dományának majd minden körébe tartoznak. Leg
híresebbek : Muzhir (az arab filológia enciklo
pédiája), Itkán (bevezetés a Korán tudományába), 
Tefszir al-Dzselákin (korán-kommentár), Huszn 
al-muhádara (Egyiptom története). Irt továbbá a 
hadith-ra (1. o.) vonatkozó könyveket, arab filo
lógiai müveket, stb., melyek közül számosan a 
keleti nyomdákban, némelyek Európában adattak 
ki. Jellemzésóról 1. Goldziher, Zur Charakteris-
tik des S. (Wien 1872, Akadémia). 

Szúk Lipót, gordonkaművész és zeneszerző, 
szül. 1818., megh. 1897 ápr. 18. Harminckét éven 
át volt a Nemzeti Színház első gordonkása és a 
Nemzeti Zenede gordonkatanára. A fővárosi zene
élet fejlesztésében tevékenyen részt vett; egyik 
alapítója volt a filharmóniai társulatnak. Számos 
művel gazdagította hangszere irodalmát. Leánya 
Szúk Éóza, szintén kiváló gordonkamüvésznő, 
Matlekovits Sándor (1. o.) felesége. 

Szúk Arasz, algériai város Afrikában, (1911) 
5895 lak., gabona-, bor-, állat- ósrfakereskedés-
sel. Sz. az ókori Tagaste, Szent Ágoston szülő
helye. 

Szukkador (növ.), l. Jacaranda. 
Szukkósz (héber) a. m. sátoros ünnep. 
Szukkulens növények azok, amelyek levele 

vagy szára, vagy mindkettő erősen megvastago
dott, húsos és olyan bőrszövettel van borítva, 
amely a párolgást a legkisebb fokra szállítja le. 
így a Sz. a vizet a legszárazabb időjárás mellett, 
pl. a sivatagokon sem vesztik el. Ilyen: az Agavé, 
Aloe, Sedum, Sempervivum, a Mesembryanthe-
mum és más génuszok számos faja; valamint kü
lönösen a kaktuszfélék is, amely utóbbiak leme
zes vagy hengeres, húsos szára hónapokon át 
megtartja nedvességét, sőt új hajtásokat is hajt 
még a legteljesebb szárazságban is. 

Szukó (Sukov), kisk. Zemplén vármegye 
mezőlaborczi j.-ban, d9io) 299 rutén lakossal. 
(Tr. Cs.-3zl.) 

Szűkről, 1. Dulcin. 
Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő 1 
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Szula, a Dnyepr 413 kin. hosszú baloldali mel
lékfolyója; Gradisszknál (Poltava) torkollik. Hal
ban gazdag, hajózásra nein alkalmas. 

Szula (Sula, állat), a Kárókatona-félék (Phala-
crocoracidae) családjába tartozó madárnem. Leg
ismertebb faja a közönséges Sz. (Sula bassana 
L.). Valamivel nagyobb és érósebb a mi kárókato
nánknál. Alapszíne fehér, fején és hátsó nyakán 
sárgás árnyalattal; elsőrendű evezőtollai barnás
feketék; csőre feketéskék; lábai zöldesfeketék; 
csupasz arca és torka fekete. A Föld északi fél
tekéjén a 70° és a térítő kör közti tengereken 
honos. Nagyban vadásszák, mert húsát eszik, 
zsírját kiolvasztva értékesítik s tollát párnák meg
töltésére használják; tojásai is nagyon kereset
tek, bár nem igen jó izűek. Egyik legnépesebb 
és legismertebb telepük a Skócia fővárosához 
közel fekvő «Bass-Rock» (Sz.-szikla). 

Szulak, 306 km. hosszú folyó Daghesztán 
orosz-kaukáziai területen; ered az avar ós ard 
Koi-szu összefolyásából ós Petrovszktól É.-ra a 
Kaspi-tengerbe torkollik. 

Szulák (növ.), 1. Convolvulus. 
Szulákíólék (nBv.), l. Gonvolvulaceae. 
Szulák keserüfü, 1. Polygonum. 
Szulamit (héb.), a Septuagintákban Szunamit, 

azaz Szunem leánya, az Énekek énekében (7J 
mint a menyasszony neve fordul elő. 

Szulány (Sulany), kisk. Nyitra vm. nagytapol-
csányi j.-ban, (IMO) 325 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szula-öböl (Zulla- v. Adulis-öböl, ang. An-
nesley-bai v. Ansleybai), a Vörös-tenger öble 
Eritrea partján, az abesszíniai partból kiálló Buri-
félsziget zárja be. A Haddasz folyó torkolata kö
zelében vannak Adulis romjai, a folyótól D.-re 
Szula v. Zulla, nyomorúságos kis falu. Ez az öböl 
szolgált 1868. az angol abesszíniai expedíció ki
induló helyéül. 

Szulejka (perzsa), női név, a költészetben 
gyakran szerepel. 

Szulejmán, török szultánok, 1. Szolimán. 
Szulejmán pasa, török hadvezér, szül. Trá-

kiában 1838., inegh. Bagdadban 1892 aug. 11. A 
török hadseregbe lépve, részt vett az 1862-iki 
montenegrói s az 1867-iki krétai hadjáratban. 
Azután a hadi iskola tanára, majd igazgatója lett. 
A szerb háborúban 1876. mint hadtestparancsnok 
tűnt ki Knyazevác és Alekszinác mellett. 1877-
ben Bosznia és Hercegovina főparancsnoka lett 
és Montenegróba nyomult; innen Ruinéliába hív
ták s itt 1877 aug. 21—28. a Sipka-szoros elleni 
támadásokat vezette. 1877 okt. 3. a dunai sereg 
főparancsnokává nevezték ki, de 1878 jan. 16—17. 
Filippopoly mellett serege majdnem teljesen 
megsemmisült. Ezért elfogták s dec. 2. rangvesz
tésre és 15 évi börtönre ítélték, a szultán azon
ban megkegyelmezett neki. V. ö. Macridés, Pro-
cés de Suleiman pacha (Konstantinápoly 1879). 

Szulejmán-hegység, Brit-Beludzsisztán ha
tárán levő lánchegység, az Iráni-magasfüld keleti 
határa. Legmagasabb csúcsa a Takht i Szulej
mán (3450 m.). 

Szulejmanije, szandzsák (14.000 kma, 52,000 
lak.) Irak v. Mezopotámia királyságban, a régi 
Moszul török vilajetban, hasonnevű fővárossal 
(30,000 lak.). 

Szulfanilsav, para-aminobenzolszulfosav: 
C6H4(NHS).S08H.(1,4) 

Előállítására anilint füstölgő kénsawal 180°-ra 
hevítenek mindaddig, míg kéndioxid fejlődik. A 
reakciótermék vízzel való hígításakor a Sz. ki
válik. A Sz. rombos táblákból álló kristályos testr 
vízben kissé nehezen oldható. Azofesték előállí
tására és kómlőszerül használják. 

Szuliantimonsav és szulíantimonossav. Ha 
Sba S3-t, azaz antimontriszulMot feloldunk lúgok
ban, v. ammóniumszulíldban szulfantimonitokat, 
a szulíantimonossav sóit, s ha Sb2 S6-t oldunk 
fel ammóniában, lúgokban, ammoniumszulüdban, 
úgy a szulfantimonátok, a szulf antimonsav sóit 
kapjuk. Sem egyik, sem másik sav szabadon nem 
ismeretes, csak sóik, melyek többnyire jól kristá
lyosodó vegyületek. Hasonlóképen az Sb„S3-ból 
származtathatók le a pyrothioantúnonossav 
H4Sb2S5 és a methathioantimonossav HSbS2 is. 
L. Antimon szulfidjai. 

Szulfarzónessav és szulfarzénsav, 1. Szulf-
arzenitek és Szulfarzeniátok. 

Szulíarzenitek és szulfarzeniátok (sulfarse-
nitek, sulfarzeniátok), a szulfarzónessav és szulf
arzénsav sói. Ezeknek megfelelő savak szabad 
állapotban nem ismeretesek, de sóikat sikerült 
tisztán s könnyen előállítani. A szulíarzenitek 
AsaSs-nak ammóniában v. lúgokban való oldásakor 
s a sulfarzeniátok AssS6-neK ammónia és lúgok
ban való oldásakor keletkeznek. L. Savak, Arzén 
szulfidjai. 

Szulfát, a nagyiparban a nátriumszulfát rövi
dített elnevezése; a festőiparban a. m. aluininiuni-
szulfát. 

Szulfátok, kénsavsók. A kénsav (HjS04) két
bázisú sav, tehát normális és savanyú sókat al
kothat, amelyeket Sz.-nak neveznek. A Sz. több
nyire jól kristályosodó sók, vízben a legtöbb 
könnyen oldódik; kevéssé oldódik a kalciumszul
fát, csaknem oldhatatlan az ólom-, stroncium-
és báriumszulfát. A savanyú Sz. közül csak az 
alkálifémek szulfátjai ismeretesek. Ezek vízben 
mind oldhatók. Az erősen pozitív fémek normális 
szulfátjai vizes oldatban semleges kémhatásúak. 
A kevésbbé pozitív fémek (Pc, Cu) szulfátjainak 
oldata hidrolitos bomlás folytan savanyú kém
hatású. A hidroszulfátok oldata erősen savanyú. 
Számos szulfát kristályvizet tartalmaz; pl. hét 
molekula kristályvizet tartalmaznak és egymás
sal izomorfok a Zn, Mg, Fe", Co", Ni" szulfátjai. 
Nagyon hajlamosok a szulfátok kettős sók kép
zésére, így pl. a kétvegyértékű fémek (Zn, Fe", 
Mg, Ni", Co", Hg) szulfátjai az alkáli fémek szul
fátjaival M,1, M" (S04)2 6 Ha O összetételű izomorf 
kettős sókká egyesülnek; az egyvegyértékű fé
mek szulfátjainak a háromvegyértékű fémek szul
fátjaival alkotott izomorf kettős sói a timsók; 
M,1 M,m (S04)4 2 4 H80. Izzításkor az alkáli-fémek, 
az alkáli-földfémek, továbbá az ólom ós magné
zium szulfátjai nem változnak, a többi Sz. kén-
trioxidot veszítenek. A hidroszulfátok hevítéskor 
vizet veszítenek és piroszulfátokká alakulnak át. 
Szénnel keverve izzításkor valamennyi szulfát 
szulíiddélesz. A Sz. a természetben igen gyakoriak, 
így különösen a kalciumszulfát (gipsz) ós bárium
szulfát (súlypát) található nagyobb mennyiségben. 

Amely ssó Sz alatt nincs meg, S njatt keresendő! 
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Egyes Sz. (nátrium- és magnéziuinszulfát) jelen
tékenyebb mennyiségben találhatók némely ás
ványvízben (budai keserűvíz); csekély mennyi
ségben pedig úgyszólván minden ásványvízben 
előfordulnak. 

Szulfaurát (sulfaurát), stibium sulfuratum 
aurantiactun, sulfurauratum antimonii, Sb2S6, 
antimonpentaszulfld. Sötét narancsvörös por, 
ammónia lassan, de lúgok gyorsabban oldják, 
thioantimonátok keletkezése közben. Ezek a sók 
jól ismeretesek, az alkálifémsók vízben oldhatók. 
A Sz. nyerhető, ha antimonpentachlorid oldatába 
kénhidrogén-gázt vezetünk be. Az iparban a vörös 
vulkanizált kaucsuk készítésére (pl. szoptató-
üvegek szájrésze) s gyógyszerként alkalmazzák. 
L. Antimon szulfidjai. 

Szulfhidrátok a hidrotiobázisok (hidroszulfi-
dok, 1. Bázisok) régies neve. 

Szulfidok, kónegek, a fémeknek kénnel való 
vegyületei. A Sz. közül az alkálifémek s a kal
ciumcsoport féméinek szulfidjai vízben oldódnak 
és oldataik lúgos kémhatásúak, a nehéz fémek 
szulfidjai vízben oldhatatlanok; erősebb savak a 
Sz.-et a megfelelő sókká alakítják át. A levegőn 
többnyire oxidálódnak és ekkor szulfátokká lesz
nek. A Sz. igen el vannak terjedve a természet
ben, így különösen a vasszulfld (pirit), rézszulfid, 
ólomszulfid stb., szóval a nehéz fémek szulfidjai 
nagyobb mennyiségben is találhatók. 

Szulfin, 1. Primulin. 
Szulfín-festékek, 1. Kénfestékek. 
Szulfinsavak, CnH2n+ iSOsH típusnak meg

felelő szerves vegyületek, 1. Tioéterek. 
Szulfinvegyületek, 1. Kén. 
Szulfit-cellulóz, 1. Faanyag. 
Szulfitlúg a szulfltcelluíózegyártásban hasz

nálatos oldat, melynek 1 litere 30 gr. S02-t tar
talmazzon s ennek 1/i—>/s része mészhez legyen 
kötve. Rendesen úgy készítik, hogy a piritpör-
kölőkből kilépő gázok 10—30 m. magas s 2 ni. 
átmérőjű, mészkővel megrakott tornyokba lépnek 
be alul, melyeken felülről víz csörgedez lefelé. E 
víz a mészkő egy részét s az S02-t feloldja. E lúg-

* gal nagy szulíitfőzőkben nyomás alatt kezelik az 
aprított fenyőfát, mely kezelésnek célja az inkrusz-
táló anyagok kioldása s a cellulóz felszabadítása. 
A Sz. a kezelés után (sulfttablauge) ligninsulfon-
savas mész alakjában tartalmazza az inkrusztáló 
anyagok javarészét, ezenkívül tartalmaz sokféle 
cukrokat, így dextrózt, mannózt, xilzót, azon
kívül ecetsavat, csersavat stb. Sok helyütt (Svéd
ország) e cukortartalom miatt az elhasznált Sz.-ot 
szeszgyártásra is használják, mert e cukrok egy 
része eriedésképes. 

Szulfitok a kénessav sói. L. Kénsavak és sóik. 
Szulf obázisok a. in. tiobázisok, 1. Bázisok. 
Szulfoborit (ásv.), a Wcsteregeln melletti ká

liumsóbányákban (Stassfurt közelében) legújab
ban felfedezett magnéziumszulfátborát: 

2MgS04. 4MgHBOs. 7H20. 
Apró jól hasadó rombos prizmák; színtelen, a sze
gélyén pirosas; átlátszó. 

Szulfocianidok v. szulfocianátok, a szulfo-
ciánsav v. helyesebben a tiociánsav sói, 1. Tio-
•dánsav és sói. 

Szulfociánkálium, 1. Káliumtiocianát. 

Szulfociánsav, 1. Tiociánsav é.s sói. 
Szulfociánsavas kálium, 1, Káliumtiocianát. 
Szulfoguajakolos szirup, 1. Guajakolszulfo

savas kálium. 
Szulfohalit (ásv.), nátriumszulfát, klorid és 

fluorid 2 Na»,S04.NaCl. NaP. Halvány zöldessárga, 
áttetsző, Uvegfényü kockák, oktaéderek és dode
kaéderek. Lelőhelye a Borax-tó Kaliforniában. 

Szulfokarbol (sulfocarbol, aseptol) az ortofe-
nolszulfosav vizes oldata, mely mint antiszepti
kus szer aseptol néven kerül forgalomba. 

Szulfomonopersav H2SOs, vagy Caro-féle sav. 
Leszármaztatható a hiperkénsavból egy mol. SO, 
elvonásával: H2S308 — SOs = H„S05. Előállít
ható, ha káliumperszulfátot beadagolunk konc. 
kénsavba (vagy ha konc. kénsavat elektrolizá-
lunk). Az így nyert kristályok alig tarthatók, 
45°-on már megolvadnak. Sóit még nem sikerült 
előállítani. 1 Mol. klórszulfosawal perkénsavat 
(H2S208) ad. L. Caro-féle sav. 

Szulfonál, sulfonal, diaethylsulfondimethyl-
methan, acetondietilszulfon, (CHgí, C (S02C2Hs

1
2 

összetételű szulfon. Acitonmerkaptolnak (CH3), 
0(SC2H5)2 káliumhipermanganáttal való oxidálása 
útján készül. Színtelen és szagtalan, csillogó kris-
táiykák. Op. 126°, fr. 300^. Kb. 500 sr. víz, 65 sr. 
szesz ós 133 sr. éter oldja. Gyógyszerül mint al
tató, nyugtató használatos. 

Szuífonok, a szénhidrogéngyököknek a két-
vegyértékű szulfurilgyökkel (==S02) való vegyü
letei; lehetnek mono-, di- és tri-Sz. a szerint, 
amint 1, 2, 3 szulfurilgyököt tartalmaznak. Or
vosi szempontból a Sz. közül különösen fontos az 
ú. n. szulfonál (1. o.). 

Szulf osavak. Azok az organikus savak, melyek 
a szulfocsoportot S02-OH tartalmazzák. Főképen 
az aromás Sz. ismeretesek; ezek könnyen keletkez
nek aromás vegyületekből kénsav hatására. Kris
tályos vízben jól oldódó testek. Gyakorlati szem
pontból fontosak. Előállítják a Sz.-at, ha oldhatat
lan vegyületet oldhatóvá akarnak tenni; kálium-
hidroxiddal fenolokat adnak; ciánkáliummal nit-
rilek keletkeznek, ezekből savak állíthatók elő. 

Szulfosók, 1. Sók. 
Szulfoszénsav, 1. Tioszénsav. 
Szulfosztannát, 1. Ón szulfidjai. 
Szulfovegyületek, a négy- v. hatvegyériékft 

kén vegyületei. Régebben mindenfajta kénvegyü
let megnevezésére használták. Ujabban a két-
vegyértékű kén vegyületeit tiovegy illetéknek ne
vezik. Használatos azonban ez utóbbi vegyületek 
elnevezésére is a Sz. jelző. Az idetartozó vegyüle
tek közül fontosabbak: 1. Szulfonium vagy szul
fin vegyületek. Ezekben a kén négyvegyértókű. 
Háromvegyértékű alkilgyökkel van kapcsolódva, 
ennek megfelelően pozitív jellemű: hidroxidja 
bázis, savakkal sókat ad. 2. Szulfoxidok a két-
vegyértékű SO" gyök vegyületei. 3. Szuífonok, 
melyekben a kén hatvegyértékű. Ezekben a két-
vegyértékű SOs

n gyök szerepel. A szulfo- vagy 
szulfo-nsavak az SO, OH} egyvegyértékű gyök 
vegyületei. 

Szulfoxilsav, hidrokónessav. 
Szulfozón (sulfózon), kénessawal impregnált 

kénvirág, melyet növényeken élősködő paraziták 
pusztítására használnak. 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendő 1 
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Szulfuril S02 kétvegyértékű gyök. A kénsav 
savgyöke. 

Szulfurilklórid (80,01,) a kétvegyértékü szul
furil (S0.,) gyök kloridja. Színtelen folyadék. Faj
súlya 1-67, forráspontja 70°. Víztől elbomlik kén
savra és sósavra. Levegőn erősen füstöl, mert 
már a levegőben levő vízgőztől is létrejön ez a 
bomlás. A nagyiparban az organikus szintézisek
ben alkalmazzák. 

Szulfuriméter (sulfurimeter), készülék, mely-
lyel a megőrölt kénpor finomsági fokát állapít
ják meg. 

Szúliget (Sulighete), kisk. Hunyad vármegye 
dévai járásában, (teio) 870 román lakossal. 
(Tr. E.) 

Szülik József, prépost, költő, szül. Baján 1841 
febr, 28., megh. Óbecsén 1890 mái. SÍ. Pappá 
szentelték 1864. Káplánsága után 1869. tanár lett 
a kalocsai nőképzőintézetben, 1878. óbeesei plébá
nossá választották s ott működött haláláig; 1881. 
prépost lett. Számos költeménye, elbeszélése, érte
kezése, műfordítása jelent me<r kat. lanokban és 
folyóiratokban. Önállóan megjelent főbb művei: 
Szülik József költeményei (18681; Elbeszélések 
a magyar ifjusán számára (1877); Az anya a 
magyar költészetben (1882); Visszhangok (ujabb 
költemények, 1892). Halála után jelentek meg 
(1896) összes költeményei és műfordításai, sajtó 
alá rendezte Lévay Mihály. 

Szulimán kisk. Somogy vm szigetvári j.-ban, 
(1920) 972 német és magyar lak. 

Szulin (Sarissky-Bulin), kisk. Sáros vm. hét-
hársi j.-ban, a Poprád völgyében, (IMO) 289 rutén 
lak.; kitűnő égványes vasas savanyuvize (Korona
forrás) a Poprád partján sziklahasadékból fakad 
fel; vize igen kedvelt üdítő ital, de nagy litium-
tartalmánál fogva gyógyításra is szolgálhatna. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Sznlina, a Duna egyik torkolati ága, amelyet 
rendes hajóútnak használnak és ezért nemzet
közileg tartanak jókarban. L. Duna. 

Szulina, város és 1879 óta szabad kikötő Tul-
cea romániai kerületben, a Dobrudsában, a Duna 
Sz. nevő ágának D.-i partján, (1912) 7689 lak., két 
világítótoronnyal. A világháborában 1916 decem
berben és 1917 márciusban a kikötőt német repü
lők bombázták. 

Szulióták, albán törzs Epírusz D.-i vidékén, a 
Szüli hegység körül, a XVII. sz.-ban rabló had
járatokat viselt a törökök ellen. 1790—1803-ban 
Ali, janinai pasa ellen harcoltak s legyőzetve a 
Jóni-szigetekre menekültek. 1820-ban Ali pasa 
segítségül hívta őket, de 1822. a törökök végleg 
leverték őket. Nasy részük ekkor Görögországba 
menekült s vitézül harcolt a görög szabadságharc
ban, vezéreik (Botzarisz, Szavellasz) pedig tekin
télyes állásokhoz jutottak. V. ö. Zinkeisen, Ge-
schiehte des osmanisohen Eeiches (Gotha 1863, 
VII. köt.). 

Szulócz (Sulovce), kisk. Nyitra vm. nagytapol-
csányi j.-ban, (ÍMO) 605 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szulok, nagyk. Somogy vm. barcsi j.-ban, (1920) 
1758 német és magyar lak. 

Szulovai konglomerátum (geo!.), az ÉN.y-i 
Kárpátok maghegységei körül az eocén tenger 
transzgressziója révén keletkezett konglomerá-

tumos üledékek mintaképződménye Trencsén 
vármegyében. 

Szultán (arab, a. m. uralkodó, úr), mohamme-
dán uralkodók, különösen a török császár címe, 
kinek nevéhez rendszerint még a khán cimet ia 
kapcsolják, pl. Szultán Mohammed khán. A her
cegnők a Sz. cimet nevükhöz kapcsolva viselik, 
pl. Pátime Sz., Ádile Sz. Az uralkodó anyjának 
címe: Válide Sz. 

Szultán-Hán, karavánszeráj (chán) a nagy 
Tiisz-csöllü-tótól D.-re Kisázsiában a Kónia-Nev-
sehir úton. 1229. I. Kaibobad szultán építtette és 
a szeldzsuk művészet egyik jelentős műemléke ; 
ma egészen el van hanyagolva. 

Szultaniie Kalesszi, erőd a Dardanellákban,. 
1. Bogáz-Hisszár. 

Szultánkenyér, gyümölcssajt, besűrített gyü
mölcsléből egyenlő mennyiségű cukor hozzáadá
sával készül. 

Szultántyúk (állat). 1. Bibortyúk. 
Szultánvirág, 1. Pézsmavirág. 
Szulu-íöid, 1. Zulu-föld. 
Szulu-sziaetek (spany. Jolo), Borneo EK.-i és 

Mindanao DX.y-i vége közt elterülő szigetsor, 
amely számos kis, hegyekkel takart, de termé
keny szigetbíl áll; a jelentékenyebbek: Baszilan, 
Sz. vagy Jolo, Sziasszi, Taui-Taui és Szibutn.. 
Valamennyinek területe együtt véve : 3681 km2, 
lakóinak száma 44,000, akik mohammedánus 
malájok és sok ideig mint merész és kegyetlen 
kalózok voltak híresek. 1876ban a spanyolok Sz.-et 
katonailag megszállották és gyarmatukká tették. 
1898-ban az Eszakamerikai Egyesült Államok 
ezeket is megvásárolták. 

Szulyói hegycsoport, a Kis-Fátra egyik hegy
csoportja Trencsén vmegyében, Zsolnától Ny.-rav 
A Vág völgyére Predmérnél nyílik a szép szulyói 
völgy, a falvidék egyik nevezetes szép vidéke; 
a körülötte levő hegyek leginkább konglomerá-
tumos képződmények. A.,Sz. kezdődik a Hricsói 
várheggyel (567 m.l, ÉÉK—DDNy. irányban a 
Szagizova vrh nevű bizarr sziklás gerincbe 
(729 m.) megy át, tőle a Holi vrh (660 m.) vezet 
föl a Brorla csúcsra (809 m.). Utóbbinak egy ága 
K. felé Eohácson (779 m.) át folytatódik és a 
868 m. magas Zsibrit csúcsban végződik. A három 
oldalról teljesen körülzárt kis hegykatlan leg
mélyebb helyén van Szulyóváralja (1. 0.) község. 
Fölötte egv 655 m. magas sziklán Szulyó vára. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szulyói völgy, 1. Szulynváralja. 
Szulyóváralj a (Sul'ov Hradná), kisk. Trencsén 

vm. vágbeszterczei j.-ban, (1910) 726 szlovák lak. 
A Vág völgyére Peredmérnél nyíló szulyói völgy 
Trencsén vm.-nek és általában az egész Vágvidék-
nek egyik nevezetes természeti szépsége, melynek 
konglomerátképződményei a víz és a levegő ha
tása alatt nyerték ama bizarr alakokat, melyek a 
völgy két oldalát ezrével tarkítják. A Sz.-i völgy 
azon hegyláncba nyúlik be, mely Eicsóváraljától 
Sz.-n át Felsőhéve felé vonul (1. Szulyói hegy
csoport) s óriási sziklacsűcsoknak egymásra hal
mozódásával a Broda (809 m.) és Zsibrit csúcsban 
(868 m.) kulminál. E hegyágak egy 3 oldal felől 
teljesen körülhatárolt katlant zárnak be, melynek 
legmélyebb pontján Sz. község fekszik. Magasan. 

Amely szó SE alatt nincs meg, 8 alatt keresendő' 
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felette, egy 665 in. magas sziklán, valóságos sas
fészek gyanánt állott Sz. vára, melynek csekély 
rommaradványai ma alig különböztethetők meg 
a szikláktól. A várat I. Ferdinánd Szerémi Sebes
tyénnek adományozta, ki a Szulyovszky családot 
megalapította (Tr. Cs.-Szl.) 

Irodolom. Janovszky László, A Sz.-i völgy, Trencsén 
vármegyei természettud. társaság Évkönyve 1887 ; Thirring 
Gusztáv, A Sz.-i völgy, Turisták Lapja, IV. évf. 1892 ; 
Lovcsányi Gyula. A Vág és vidéke, v.. o. 1881; Pázmány 
Lajos, Vágvölgyi Kalauz, Trencsén 1914. 

Sznmak (sumach), szömörce, zöldes por, sok
féle színárnyalatban fordul elő a gyakorlatban. 
Összehúzó, fanyarízü por, jellemző szaggal. A 
szicíliai, olasz, spanyol, portugál, görög és a jobb 
minőségű francia Sz. a Rhus coriaria, az észak
olaszországi, trieszti, tiroli, magyar Sz. a Rhus 
cotinus s egyes francia fajták a Coriaria myrti-
folia leveleiből származnak. Levágott ágakat a 
napon megszárítanak, a száraz lombot leverik s 
megőrlik. Azígy nyert pora Sz., melylO—20%-ig 
tartalmaz csersavat. A Coriaria ínyrti fóliából 
származó Sz. coriamyrtint is tartalmaz (méreg). 
A Rhus coriaria adja a legjobb Sz.-t. A Sz.-ot 
a bőriparban használják finom, könnyebb bőrfaj
ták cserzésére, főleg azokéra, melyek később fes
tésre (fekete, vörös) kerülnek. 

Szumarokov, Alekszandr Petrovics, orosz 
költő, szül. Moszkvában 1718 nov. 25 (14), megh. 
u. o. 1777 okt. 12. (1). Az irodalomnak csaknem 
minden ágát művelte, különösen pedig a szatírát. 
Őt tartják az orosz drámai irodalom atyjának is. 
Összes munkái először 1781. jelentek meg 
Moszkvában s másodszor 1787 u. o. V. ö. Bulics, 
S. (Szt.-Pétervár 1852). 

Szumátra, a hátsóindiai szigetvilág legnyu
gatibb, Borneo után legnagyobb szigete, területe 
420.374 km», lakossága (1020) 6.294,792. Az Egyen
lítő középen metszi át, 1650 km. hosszú, a nyu
gati part jó kikötőkben gazdag, legjobb köztük a 
Tapanuli-öböl, a keleti ellenben mocsaras és se
kély. Nyugati részén egy hosszanti hegylánc 
húzódik végig, ez a Bükit—Bariszan hegység, 
Suess szerint a Burma területén délre jövő hegy
láncnak egyenes folytatása s Jáva felé folytató
dik tovább. Leginkább régi kristAlyos kőzetekből 
áll: mint kvarcit, gránit, diorit, karbonkori mész
kővel és palákkal borítva, ezekre triász és tercier 
(eocén, miocén, pliocén) rétegek következnek, 
amelyekben helyenként szénrétegek is vannak. 
A hegység legmagasabb kiemelkedései a részben 
még ma is működésben levő vulkánok: Indrapura 
(3805 in.), Dempo (3120 m.), Atlas (3030 m.), Lusek 
(3700 m.), Ophir v. Pasaman (2912 m.) stb., ezek 
leginkább andezitből és bazaltból állanak. Ásványi 
kincsekben gazdag, arany, réz, ólom, ón, vas, 
szén, petróleum, márvány, timsó és salétrom is 
fordul elő a szigeten. Folyói a nyugati hegyes és 
keskeny parti sávon jelentéktelenek, egyedül a 
Szingkel folyón járnak 20 km.-nyiro a bennszü
löttek csónakjai. A keleti fél nagy folyókban gaz
dag: Deli, Panei Bila, Eokan, Sziak, Kampar, 
índragiri, Hari-Dzsambi, Palembang, Tulang-
Bavang, amelyeket alsó részükön kb. 150 kin.-
nyire nagyobb hajók is hajózhatnak. Tavai: Lant 
Tavar és Tóba (1300 kms) északon, Manindzsu kö
zépen és a Eanan délen. Éghajlata forró s a 

Amely nö Sz alatt nincs 

lapályos vidékeken egészségtelen, 1200 m. magas
ban már mérsékelt. Az esőzés az év minden részé
ben rendkívül bő, de legtöbb októberben és decem
berben, Szibagában (nyugati part) a mennyisége 
4761 mm., Dzsambiban (keleti part) 2551 mm., 
Pandzsangban 3825 mm. Növényzete a meleg, 
nedves éghajlat s a vulkanikus talaj következté
ben buján termő, az őserdőkben túlnyomó a pálma 
és pizáng, a partvidékeken a Kazuarinák és Gutti-
ferák uralkodnak. 200 m.-ig felhatolnak a Ficus 
és Myrtus-félék, ezeket 1850 m.-ig a tölgyek és 
Dipterokarpeák kisérik, 2700 m.-íg húzódik a 
kevert erdőöv Ternströmiaceák, Coniferák (Podo-
carpus) ós Vacciniaceák (Burya, Gordinia, Myrica) 
számos fajával. A belső vidékek 1000—1800 m. 
magasban fekvő szavanáin túlnyomó az alangfű 
(Imperata Koenigii) s emellett 2—3 m. magas fű
félék (Saccharum spontaneum) és páfrányok is 
fordulnak elő. Hasznos növényei: a muszkátdió, 
guttaperchafa, dinnyefa, termesztenek indigót, 
batatát, gyapotot, dohányt, kukoricát és igen sok 
rizst. Sajátságos élősködő növénye a Rafflaesia 
Arnoldii, amelynek virágai 1 m. átmérőjűek. 
Állatvilága a hátsóindiai szigetvilágéval közös, 
jellemző állatai az orangután, királytigris, fekete 
párduc, maláji medve, a szumátrai elefánt (Blephas 
sumatranus), rhinoceros, antilop (Nemorrhoedus), 
tapir, vaddisznó (Sus vittatus),az orrszarvumadár, 
argusfácán, számtalan galambfaj, krokodilus, 
csörgőkigyó; rendkívül gazdag a rovarvilága. 

Lakossága maláji, délkeleti részén a lampon-
gok, középen a passzumak és redzsang, észr.ki 
részén a batta népek és acsinok. Egészen külön-
váltan élnek a vándorló orang-hubuk, akik fanati
kus mohammedánok, a többiek általában pogá
nyok. A nép 80%-a földművelésből él, a többi 
hajózással foglalkozik, kalózkodás és emberrab
lás is szokásaik közé tartozik. Iparok gyapot
szövetek és aranyékszerek készítésére szorítkozik. 
Bennszülötteken kívül kínaiak, arabok s kevés 
európai is lakik a szigeten. Legnagyobb városok 
Padang és Benkulen (Benkoelen) Ny.-on, Palem
bang és Medan K.-en. 

A sziget őslakossága a batta s a maláji, akik
hez a Kr. utáni I. sz.-ban Előindiából és Jáváról 
hinduk vándoroltak be, néhol előindiai moham
medánok is keveredtek közéjük, a kínaiak leg
inkább a keleti partot ismerték és ott is teleped
tek le először. Sz. sziget Európában a XV. sz.-ban 
lett ismeretessé velencei útleírásokból és térké
pekből, 1509. portugálok keresték föl Diego Lopoz 
de Sequeira vezetésével. A hollandusok első kelet
indiai utjok alkalmával (1596) kötöttek ki keres
kedés céljából, politikai befolyást csak a XVII. sz. 
közepétől kezdve kezdtek gyakorolni. 1685-ben 
Benkulenben angolok települtek le, 1795—1811-ig 
Anglia vette át Hollandia szumátrai jogait rész
ben hódítás, részben megegyezés útján, de az 
1814.-1 és 16.-Í béke ismét visszaadta azokat a 
hollandusoknak. 1824/25-ben Maiakká ellenében 
megkapták Benkulent is az angoloktól. Ezidőtől 
kezdve a hollandusok erősen terjeszkedtek a szi
geten, a XIX. sz. közepén elfoglalták Palembangot 
(1819—25, 1851-68), a XIX. sz. elején a nyugati 
részt (1821—37), a belső vidékekre is egyre jób
an behatoltak részben fegyveres erővel s így 
meg, S alatt keresendő! 
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lassanként a XX. sz. elején az egész sziget a hol
landusok birtokába került. 

Irodalom. Miquel, S., seine Pflanzenwelt etc., Leipzig 1862; 
Kosenberg, Der Malaiische Archipel, n. o. 1878; «Midden-
8umatra», a Sz.-expedició tud. eredményei, Leiden 1882—87, 
4 rész; Bastian, Indonesien, 3. rész, Berlin 1886 ; Verbeek, 
Topographiscbe en geologische beschrijving van een gedeelte 
van tiumatra's westkust, Haag 1886; Hoekstra, Die Oro-
luid Hydrograpnie S.-s, Groningen 1893; Marsden, His-
tory of S., London 1811; Junghnhn, Die Battalander auf 
S., Berlin 1847; Forbes, Experiences oí a naturalist's wief 
in the Eastern Archipelago, London 1887; Janssen, Die 
hollándische Kolonialwirtschait in den Battalándern, Strass-
burg 1886; Sz. bibliográfiáját v. 6. Aardrijkskundig en 
Ötatistisch "W'oordenboek van Nederlandsch indie 1865-iki 
évf., továbbá 1865—1880-ig Kan, Proeve eener geogr. biblio-
graphie van Kederlandscb Ostindie, Utrecht 1881; W. Volz, 
Zor Geologie von S., Jena 1904); Tiele és Heers, Bouw-
stoöen voor de geschiedenis der Nederlanders in den 
Malaiisoben Arcnipel, 1—3. kőt., Haag 1886—96. 

Szumátra-tyúk. Hátsó-Indiából származó kö
zépmagas tyúk, sötét fényes fekete, szorosan a 
testhez álló tollazattal. Combja izmos, sötét szinű 
lábszára ós lábujjai tollatlanok, a kakasnak min
den lábán 2—3 sarkantyúja van. Általában csi
nos külsejű sporttyúk, melynek tojóképességét 
is dicsérik, de gazdasági célokra alkalmatlan. 

Szumátra-viasza.in.jávainövényviasz (1. o.). 
Szumba (Pulo Gsindana, Tjendana, Sandel-

bosch), Tiinor németalföldi residentiehez tartozó 
sziget az Indiai-óceánban, Szavut (1. o.) is bele
számítva 11,360 km2 területtel, mintegy 200,000 
lak. Flórája ós faunája a Timoréval egyezik meg; 
lakói malájok; fővárosa az északi parton fekvő 
Nangamesszi. 

Szumbava (Szambává), a kis Szundaszigetek 
egyike, közigazgatásilag a celebesi németalföldi 
rezidensséghez tartozik. Területe néhány kis part
menti szigettel együtt 14,739 km'. Fölszine he
gyes, vulkánokkal; földje termékeny, vizben bővel
kedik; fő terményei: rizs, dohány, gyapot, szantálfa. 
Lakóinak száma kb. 150,000, akik mohammedán 
malájok. Több kis szultánságra oszlik; a szultá
nok Németalföld hűbéresei. A németalföldi rezi
dens szókhelye Bírna. 1815-ben a Tarnbora vulkán 
kitörésekor, amikor a hegy 4300 méterről 2760 
méterre süiyedt, 42,000 ember vesztette életét. 

Szumbul (növ.), 1. Ferula. 
Szumela-kolostor (Sumela-kolostor), görög

keleti szerzetes kolostor a pontusi hegyek között, 
Trapezunttól D.-re 40 km.-re. A Kr. e. 4. sz.-ban 
Sofronius és Barnabás alapították s templomá
ban a Szt. Lukács evangélista által állitólag fes
tett három Máriakép egyike látható. 

Szumér, 1. Sumír. 
Szumi, az ugyanily nevű járás székhelye Har

kov volt orosz kormányzóságban, (1910) 37,000 
lakossal, nagy cukorgyárral. Most Ukrajnához 
tartozik. 

Sznmírok, 1. Sumír. 
Szunamitizmus, a nép körében elterjedt ba

bonás hit, hogy fiatal leányokkal való nemi érint
kezés meghosszabbítja az öregedő férfiak életét. 

Szunarost (növ.), 1. Crotalaria. 
Szundapárduc (Felis pardus L., var. varie-

gata Wagn., állat), a párduc egy változata, melyet 
hosszú tarkú párducnak is neveznek. Indo-Kiná-
ban, Szumátra és Jáva szigetén él. Foltjai a ren
des párducénál sokkal kisebbek és sűrűbben álla
nak, ezért bőre feketekók csillogású. 

Szundarban (Sunderbunds, Sanderbands), 
Kelet-Indiában, a Gangesz torkolatánál fekvő vi
dék, mintegy 19,607 kmJ területtel. A Sz. na
gy obbára a Gangesz által lerakott homok- és 
iszap-szigetekből áll. A szigeteket nagyrészt sűrű 
erdők takarják; bennük nagy számmal él a vad
disznó, vad bivaly, szarvas, majom, tigris, párduc 
és orrszarvú. Az egészségtelen éghajlat miatt ke
vés rajta a lakos. 

Szunda-szigetek (maláji szigetcsoport), gyűjtő 
neve azon szigeteknek, amelyek Ázsia DK.-i végé
ben a K.-i 125°-ú délkörtől Ny.-ra terülnek el. Ren
desen Nagy- és Kis-Sz.-et különböztetnek meg ; 
amazok közé számítják Szumáti át, Jávát, Cele-
beszt és Borneót a mellettük fekvő kis szigetek
kel; emezek közé Maduiát, Bálit, Lornbokot, 
Szumbavát, Szumbát, Komodot, Floreszt, Szolort, 
Szabraót, Lomblemet, Pantart, Ambait, Timort, 
Vettert ós más kisebbeket. A beosztásnak semmi 
tudományos alapja nincs. 

Szunda-szoros, tengerszoros Szumátra és Jáva 
szigetek közt, a Délindiai- óceánból a Jáva-tengerbe 
visz. A hajózásra nézve rendkívül fontos útvonal, 
több vulkáni sziget van benne, legnagyobb ezek 
közül a Pulo Panitan ós legismertebb a Krákatoa 
v. Krakatau (1. o.). Ez utóbbinak 1883-iki kitö
rése óta a tenger mélységviszonyai teljesen meg
változtak. Általában 50—60 m. mély, nagyobb 
mélységek (80—100 m.) csak a Krakatautól K.-re 
és a Dvarsztól Ny.-ra vannak. 

Szonda-tenger (v. Flóresz-tenger), 3000 m. 
mély tengermedence Celebesz, K.-i Fióresz, Sabrao, 
Lomblem, Pasztar ós Ombaai szigetek közt, Ny. 
felé egyre sekélyebb és Dzsampezsától K.-re már 
alig 200 m. mélységű. 

Szundeeic, Jovan, szerb költő, szül. Glinjev-
ben (Bosznia) 1825 jún. 24-én, megh. 1900 júl. 18. 
Előbb teol. tanár volt, 1864. a montenegrói feje
delem titkára, mint ilyen diplomáciai küldetésben 
járt Moszkvában, Bécsben és 1886. Rómában, hol 
az ő közvetítésével létesült a pápa és Montenegró 
közt a konkordátum. Költeményei: Srce (Szív); 
Niz bisera (Gyöngyfüzér); Cviece (Virágok); 
Vienöic domoljubnih pjesama (Hazafias dalok ko
szorúcskája) ; Krvava kosul ja (A véres ing); meg
jelentek Cettinjében és Zárában. Lelkes szószó
lója a szerbek és horvátok kibékítésónek, ennek 
külső kifejezéséül hol cirill, hol latin betűkkel 
nyomatta műveit. 

Szundy Károly, az Országos Irodalmi és Köz
művelődési Szövetség ügyvezető elnöke és ennok 
szervezője, szül. Bécsben 1877 júl. 30. Egyetemi 
tanulmán5rait Budapesten és Kolozsvárott vé
gezte. Szerkesztette az Iskola-Egyesület naptárát 
(1909—16). Önálló művei: A Ski (1912); Az első 
esztendő, statisztikai tanulmány (1916), amelyben 
a Vörös kereszt-egyesület addigi háborús műkö
désót dolgozta föl. Az Uránia szinház A Tisza 
mentén c. ismertető darabját mutatta be 1906. 
Irodalmi és közművelődési munkássága mellett 
megalapítója volt az ifjúsági bélyeggyűjtő ver
senyeknek. Munkatársa e Lexikonnak is. 

Szungari, az Amur 1280 km. hosszú jobboldali 
mellékfolyója Mandzsúriában. Korea határán ered, 
a San-jan-alin hegységben. A vidék főközlekedő 
útja. Gőzösök a Nonni mellékfolyó torkolatától 

Amely szó Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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-kezdve járnak rajta. Az orosz mandzsúriai határon, 
Mikhailo-Szeinenovszkájánál torkollik. 

Szúnium (Szúnion), az Attika D.-i végén 
emelkedő hegyfok ókori neve. Kr. e. 413 óta 
részben még most is fennálló fal védelmezte. 
Eajta volt Sz. falu kis kikötővel és ezüstbányá
val. A hegyfok tetején a Kr. e. 5. sz. második fele 
óta Athéné istennőnek dór stílusban épült fehér 
márvány temploma állott, amelyből 11 oszlop 
máig is fönnmaradt, ezekről nevezik ma a hegy
fokot Eolonnesz-hegy foknak. 

Szun-Jat-Szen, kínai politikus, szül. Kuang-
tung tartományban 1863 körül. Hongkongban or
vosnak képezte ki magát s Makaóban telepedett 
le, ahol az if jú-kinai forradalmi pártnak lett ve
zetője. 1895-ben Kantonban nem sikerülvén puccs
kísérlete, külföldre ment s honfitársai közt Japán
ban, Amerikában, Angliában a forradalmi esz
méket terjesztette. 1911-ben a forradalom kitörése 
•után visszatért Kinába s Nankingban 1911 dec. 30. 
Kina köztársaság első elnökéül választották, de 
a mandzsu-dinasztia lemondása után, 1912 ápr. 1. 
visszalépett s lehetővé tette Juan-Sikai elnökké 
választását. 1917-ben kitört a harc Északi és Dél-
Kína közt; Sz. állt az elszakadási mozgalom élére. 
1921-ben megválasztották a délkínai köztársaság 
•elnökének. 1922-ben Csen-Csiun-ming tábornok 
levervén a dólkinai sereget, elűzte Kantonból; 
hívei 1923 januárban ismét megszállták Kantont, 
de csak rövid időre, és Sz. számkivetésbe ment. 
1924 májusban halála híre terjedt el; de ezt meg
cáfolták. 

Szánna (arab) a. m. hagyományos szokás, kü
lönösen pedig az iszlám legelső idejében szokássá 
vált, magától a prófétától és társaitól a vallásos, 
"úgymint a köznapi élet minden körülményei kö
zött gyakorolt eljárás, végül: ezen hagyományos 
szokásokon alapuló törvény. A Sz. körébe tarto
zik az iszlám legrégibb politikai és közjogi ala
kulása is, mely a próféta legelső híveinek helyes
lése mellett történt. Akik ez alakulás elismeré
sét kötelezőnek mondják, ennélfogva szunniták, 
ellentétben a síitákkal (1. oj, kik a khalifaság 
kérdésében a Sz.-tól eltérő állást foglalnak el (1. 
Iszlám és Imám).. A Sz. ezek szerint magában 
véve nem könyvet (amint tévesen hinni szokták), 
hanem az életnek a régiség példájához alkalmaz
kodó rendjét jelöli. A Sz. az iszlámban szájhagyo
mány tárgya volt; egyes adatait a későbbi idő
bon írásba foglalt és rendszeres gyűjtemények
ben hozzáférhetővé lett tradíció-irodalomban (1. 
Sadíth) találjuk. A Sz.-nak megfelelő állapotok 
szigorú helyreállítása az iszlámban sokszor for
radalmi mozgalmak okozója volt (1. Vahhábiták). 
"V. ö. Goldziher, Muhamrnedanische Studien (2 
köt., Halle 1890, Hadith und Sunna c. fejezetét); 
u. a. Előadások az iszlámról (Budapest 1913) 2. 
fejezete. 

Szunniták, a mohammedánság ortodox egy
házának hívei. L. Iszlám és Szunna. 

Szúnyog, 1. Szúnyogfélék. 
Szunyogd (Suing), kisk. Bihar vm. margittai 

j.-ban, (i9io) 613 román és magyar lak. (Tr. E.) 
Szunyogdi (Sunogdi), kisk. Pozsony vármegye 

somorjai járásában, (IMO) 532 magyar lakossal. 
<Tr. Cs.-Szl.) 

RA-ai Hagy íxxSama. XVII. köt. 

Szunyogfalu (Závaia pri Éiline), kisk. Tren-
csén vm. zsolnai j.-ban, (1910) 124 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szúnyog-félék (Guliddae, áiiat),a Legyek (Dip-
tera) rendjébe tartozó rovarcsalád, melyre jel
lemző, hogy fajaik kifejlődött állapotban karcsú, 
vékony testfiek, lábaik hosszúak és finom alkotá-
súak, csápjaik a nőstényeknél 14, a hímeknél 15 
ízűek, szipókájuk a csápnál rendesen hosszabb, 
vékony és előreálló. A hímek szipókája szívó, a 
nőstényé pedig szúró és szívó szájrészeket rejt 
magában, ezért a hímek többnyire ártalmatla
nok, nem szúrnak s vagy egyáltalában nem vesz
nek fel táplálékot, vagy pedig legfeljebb nö
vényi nedvekkel élnek, a nőstények ellenben 
érzékenyen szúrnak. Tökéletes átalakulással fej
lődnek. A petéből kibújó lárvákra jellemző el
különült, csáppal, összetett szemmel és ragok
kal ellátott fejük. Bábjuknak állandó jellem
vonása a báb elülső részén lévő trombitaalakú 
nyujtvány és az a tulajdonság, hogy a lárvá
ból fejlődő mumiabáb, valamint a bábból ki
kelő kész rovar (imago) is a hátoldalon kelet
kező hosszanti repedésen át jut a külvilágba. 
A nőstények petéiket a víz felszínére rakják. A lár
vák és bábok a vízben, a kifejlődött Sz. a levegőben 
élnek. Nedves helyekon az egész Földön el van
nak terjedve; csak víztelen steppéken, sivatagok
ban és a gyors folyású vizekkel ellátott hegysé
gekben hiányzanak, mert az állóvizek a Sz. fej
lődéséhez okvetetlenül szükségesek. Általában 
fénykerülő állatok, de vannak nappal repülő ós 
szúró fajaik is. A nappalt rendesen árnyas helye
ken, a bokrok és füvek között, kövek alatt, istál
lókban, házakban, pincékben stb. elrejtőzve töltik 
s naplementekor jönnek elő és mennek táplálékuk 
után. Táplálékuk igen különböző. Egy részüknél 
mindkét nem növényi nedvekkel (gyümölcsned
vekkel, a virágok nektárjával) táplálkozik. Leg
nagyobb részüknél azonban a nőstények hozzá
szoktak a melegvérű állatok (madarak és emlő
sök) vérével való táplálkozáshoz. Egyes fajoknál 
(pl. Culex elegáns) ugyanezt a szokást a hímek 
is felvették; ez azonban nagyon ritka eset. A tró
pusokon a Sz. kedvező helyeken egész éven át 
megtalálhatók, a mérsékelt égövi tájakon a hide
gebb időjárás beköszöntekor legnagyobb részük 
elpusztul s csak kis részük (még pedig nőstények) 
telel át (rendesen istállókban, pincékben, sőt lakó
házakban is). Lárváik is áttelelhetnek a jég alatt. 
A kifejlődött Sz. nagysága 2 mm. (Uranotaenia) 
és 12 mm. (Megarrhirms) között változik. A tró
pusokon a Sz. fajait gyűjtőnéven moszkito néven 
ismerik. Mint betegségterjesztők a Sz. az összes 
rovarok között a legfontosabb helyet foglalják el, 
mert fajaik terjesztik a malária és a sárgaláz, 
továbbá a datolyaláz (= dengue-láz) kórokozóit s 
részük van a fllaria okozta betegségek elterjesz
tésében is. A maláriát csak az Anopheles-nembe 
tartozó szúnyogok terjesztik, a sárga láz terjesz
tésében pedig az Aedes (Stegomyia) fasciatus a 
bűnös, de a többi szúnyogok is sok helyütt nagy 
csapást jelentenek az emberre, mert helyenkint 
kellemetlenül viszkető és fájdalmas szúrásaikkal 
úgyszólván elviselhetetlenné teszik a szabadban 
való munkát 
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Nagyszámú fajaikat szárnyerezetük és száj
részeik alkotása szerint három alcsaládba (Di-
vinae, Calicinae és Corethrinae) osztják. 

1. alcsalád: Dixinae. Szárnyereiken finom 
tüskék vannak és szájrészeik szájorrhoz hasonló 
elhelyezkedésűek.Legnevezetesebb nemük a Dixa. 
Teljesen ártalmatlan ós jelentéktelen. 

2. alcsalád: Gulicinae (Igazi szúnyogok). 
Szárnyereik pikkelyesek és szájrészeik hosszú 
szúró szipókát alkotnak. Fajaikat könnyebb át
tekinthetőség céljából 3 csapatra (tribus) osztjuk: 

a) tribus: Anophelinae (Váltólázasszúnyogok). 
Legfontosabb nemük az Anopheles, mert csupán 
ennek fajai terjesztik a váltólázat (malária), mint
hogy a váltóláz kórokozói csak ennek a szúnyog
nemnek fajaiban képesek továbbszaporodni. 
Közép-Európában csak 3 faja él: az A. maculi-
pennis Mg., A. bifurcatus L. és A. (Coelodiaze-
sis) nigripes Staeger ( = plumbeus Haliday). 
Ezekhez járulnak Dél-Európában meg az A. si-
nensis Wied ( = A. pseudopictus Urassi), A. 
palestinensis Th., A. superpictus Grassi és az 
A. hispaniola Theob. — Az Anopheles-nem fajai 
abban különböznek a nálunk mindenütt közönsé
ges szúnyogtól (Culex), hogy szárnyaik pettye
sek és azokat szívás közben függélyesen tartják. 
Tapogatóik szipókájuknál sokszor hosszabbak; 
hímjeiknek lába csak egy karmú. A váltólázat 
terjesztő, veszedelmes Anopheles-iajok kifejlő
dött példányait, ha vízszintes vagy függőleges 
síkon ülnek, testtartástikról is föl lehet ismerni, 
ámbár testállásuk nem felel meg mindig azok
nak a rajzoknak, melyekkel az észlelők e saját
ságot feltüntetni igyekeznek. Ha a Culex-fajok 
mind a három lábpárral érintik az alzatot, potrohúk 
vége a felület felé hajlik, ellenben az Anophe-
les-eké vagy egyközü vele, vagy fölfelé görbül. 
Ha pedig valamely Culex csak két elülső láb
párjával érinti az alzatot, akkor potroha kevésbbé 
hajlik a felület felé, mint ha mind a három pár 
lábára támaszkodik, az Anopheles-é pedig még 
inkább fölfelé tekint. Az utóbbi esetben inkább a 
3. lábpár tartásában lehet különbséget találni. 
A C.-fajok utolsó lábpárjának lábfejizei ugyanis 
fölfelé görbülnek, a lábszárral együtt gyönge 
ivet alkotnak, az A.-ek lábfejizei ellenben a láb
szárral egy vonalba esnek. Hazánkban Kertész 
K. kutatásai szerint a váltólázterjesztő Anophe-
Zes-nemnek három faja él, jelesen: A. bifurcatus 
L., A. sinensis Wied (=A. pseudopictus Grassi) 
és az A. maculipennis Mg. Az utóbbi faj nagyon 
gyakori a lakások körül, mert életkörülményei 
odavonzzák, az előbbi két faj csaknem állandóan 
a szabadban tartózkodik s csak nagy ritkán talál
ható istállókban és még ritkábban lakások körül. 
A váltóláz okozói az Anopheles-iajok nyálmiri-
gyeiben fordulnak elő és csípés alkalmával a 
nyállal jutnak a seben keresztül az ember vérébe. 

b) tribus: Culicini (Dalos szúnyogok). Az ide
tartozó sok nem közül leggyakoribb, legfontosabb 
és hazánkban is előfordul: a Culex- és az Aedes-
nem. 

A CwZex-nemre jellemző, hogy a hím tapoga
tója hosszú (hosszabb a szipókánál, vagy pedig 
egyenlő vele s csak ritkán nagyon kevéssel rövi
debb nálánál), a nőstényé ellenben rövid és hogy a 

hím első lába két karmú (az Anopheles-nél egy-
karmú). A tor hátoldalát sűrűn különböző színű 
pikkelyek borítják s néha díszes mustrázatokat 
alkotnak. Hazánkban 10 faja (C. dorsalis Meig., 
ornatus Meig., nemorosus Meig., cantans Meig., 
vexansMeig.,pulchritarsis Rond., laterális Meig.,. 
annulatus Scíirnk., liichardii Pic. éapipiensK.) 
él, melyek közül legnagyobb a gyűrűs v. tarka 
szúnyog (C. annulatus Schrnk.) és legelterjedtebb 
a közönséges dalos szúnyog (C.pipiens L.). A 
gyűrűs szúnyog 9 mm. hosszúra is megnő s barna 
potroháról, lábának fehér gyűrűiről, háta két 
sötét sávjárói és szárnya öt sötét foltocskájáról 
könnyen felismerhető. A dalos szúnyog kisebb, 
potroha sötét gyűrűkkel díszített, de lábán éa 
barna erezetű szárnyain sötétszínü rajzok nin
csenek. 

Az Aedes-nemie jellemző, hogy tapogatóik mind 
a két nemnél rövidek. Nőstényei vérszívók, a hímek 
növénynedvekkel élnek. Nagyon hasonlítanak a 
Cwfcc-ekhez, de tőlük könnyen megkülönböztet
hetők, ha tekintetbe vesszük, hogy a Culex-ek 
nőstényeinél a karom nem fogazott és fartolda
lékaik (cerci) elrejtettek, ellenben az Aedes-nem-
nél a karom fogazott és a fartoldalékok kiemel
kedők. Petéiket egyesével a szárazon, rendesen a 
lombra rakják, míg a Culex-ek petéiket csónak
alakú csomókba a víz felszínére helyezik. Leg
veszedelmesebb faja az Aedes (Stegomyia) fas-
ciatus Pabr. (= calopus Mg.), mely a meleg ég
övi tájakon mindenütt honos és a sok emberéletet 
kipusztító sárgaláz kórokozóinak (Leptospira 
ictero'ides) terjesztője, azonfelül a hétnapos láz 
(dengue) átvitelében is bűnös. Az Aedes-nemnek. 
hazánkban egyetlenegy faja: az A. cinereus Meig. 
fordul elő, mely azonban ártalmatlan, mert beteg
ségeket nem terjeszt. 

Az idetartozó többi nemok közül említésre mél
tók: Megarrhinus, Uranotaenia, Bancroftia, 
Tlieobaldia, Mansonia stb. 

c) tribus: Sabethini. A trópusokon élnek s vér
szívásukkal néhol valóságos csapásai a lakosság
nak. Lárváik ragadozók. 

3. alcsalád: Corethrinae (Bojtos szúnyogok)* 
Szárnyereik pikkelyesek. Szájrészeik szájorr
hoz hasonló képződményt alkotnak és nem szú
rok; szipókájuk rövid, alig hosszabb a fejnél. 
Hazánkban egyetlenegy faja él: a közönséges 
bojtos szúnyog (Gorethra plumicornis Fabr.), 
mely minden állóvizünk környékén honos. Hossza 
6—7 mm. 

A Sz. sorában — miként láttuk — veszedel
mes betegségterjesztő fajok vannak, azonferül 
szúrásuk miatt egyes vidékeknek valóságos csa
pásai, ezért a szúnyogok távoltartására és irtá
sukra különböző módszerek ismeretesek. Távol
tartásra legalkalmasabbak a drótszitaszövetből 
készült szúnyoghálók, melyekkel a lakások abla
kait, ajtait, a fekvőhelyeket és a szabadban tar
tózkodó emberek arcát be szokás vonni; a szoká
sos füstölőszerek rendesen nem válnak be. Irtá
sukra legcélravezetőbb a szúnyoglárvák életére 
kedvező állóvizek, pocsolyák lecsapolása, vagy 
földdel való betömése, az esőfogó hordók gondos 
befödése stb. Ahol az állóvizek nem szüntethetők 
meg, ott célravezető a vizek felszínének bevonása 

Amely szó Sz alatt ÜÍDCS meg, S alatt keresendői 
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nagyon vékony rétegben petróleummal, saprollal, 
larviollal vagy nyers karbololajjal. 

Irodalom. Kertész K., , A magyarországi szúnyogfélék 
rendszertani ismertetése, Állattani Közlemények. 1904. évi., 
III. kőt., i—75. lap, 39 rajzzal; Martini E., Über Stech-
mücken, besonders derén europaiscne Arten und ihre Be-
kiimpfung, Leipzig 1920. 

Szunyogh (jeszeniezei nemes ésbudetinigróf) 
család, melynek őse Miklós, 1390. Abaúj várme
gye alispánja, aki 1394-ben a jeszeniezei birtokot 
vette. Unokájától Bertalantól származik a család 
nemesi ága, amely a jeszeniezei előnevet viselte 
és egészen az újabb időkig Trencsén vármegyében 
lakott. A Miklós második unokájától Gáspártól 
származó ág 1588-ban bárói, 1660-ban és később 
grófi rangot nyert és Sz. Lászlóban 1727-ben ki
halt. 

Szúnyogháló, pamutfonalból készült ritka szö
vésű vászonszövet, melyet nyitott ablakokra erő
sítenek a szúnyogok ellen. Ilyen szövetből készült 
sátor alá búvik a szabad ég alatt éjjelező halász, 
hogy a szúnyogok ne érhessék. 

Szúnyogkirály (állat), 1. Káposzta-szúnyog. 
Szúnyogláb (növ.), 1. Gymnadenia. 
Szúnyoglátás, 1. Entoptikai jelenségek. 
Szúnyogok (áiiat), 1. Szúnyog-félék. 
Szunyogszék (^fántari), nagyk. Fogaras vm. 

Bárkányi j.-ban, (1910) 2310 román lak. (Tr. R.) 
Szúnyogvirág, 1. Lychnis és Silene. 
Szuomi (Suomi), Finnországnak finn neve. 
Szúpatak, kisk. Nógrád vm. salgótarjáni j.-ban, 

(1920) 223 magyar lak. 
Szuper Károly, színész és színigazgató, szül. 

Halason 1823 máj. 28., inegh. Budapesten 1892 
nov. 30. Szini pályáját 1838. Halason kezdette, 
aztán folytatta az azon korbeli színészek vándor
életét. 1842-ben Székesfehérvárott tartózkodott s 
ő ajánlotta Szabó igazgató figyelmébe a színész
nek álló Petőfit. Az 50-es évek elején Szőllősy 
Mihálylyal együtt színtársulatot szervezett.Utolsó 
éveiben a budapesti Nemzeti Színház pénztár
noka volt. Szinészeti naplóját (1830—1850) Vali 
Béla adta ki (Budapest 1889). 

K Szuperfoszfát az olyan foszforsavtrágya, mely 
nyersfoszfátokból kénsavval való feltárással ké
szül és nyersanyagától abban különbözik, hogy 
míg a nyers foszfátokban a foszforsav vízben old
hatatlan vegyületekben fordul elő, addig a Sz.-ban 
a foszforsav vízben oldható alakban, mint mono-
kalciumfoszfát vagy szabad foszforsav található. 
Ez szabja meg trágyaértékét, miért is csak az a 
gazda jár el helyesen, aki a Sz.-ban csak a vízben 
oldható foszforsavat fizeti. A Sz. rendesen 16— 
18% vízben oldható foszforsavat tartalmaz. Az 
1895. XLVI. t.-c. értelmében az eladónak ezt sza
vatolni és világosan meg kell jelölnie. Ha a nyers 
foszfátok sok vas-, ill. aluminiumsót tartalmaz
nak, a belőlük gyártott Sz. vízben oldható fosz-
forsavja állás közben visszamegy vízben oldha
tatlan, de gyönge növényi savakban, pl. citrom-
savban oldható vegyületekké. Ezek növénytáp
lálkozás szempontjából kevésbbé értékesek, mint 
a vízben oldható. Utóbbinak az a fölénye, hogy 
vízben oldódóan, a talajban gyorsan és egyenle
tesen szétoszlik. A talajban azonban magától visz-
szamegy oldhatatlan vegyületekbe, melyekből a 
növény gyökerei feloldják és felszívják a fosz

forsavat. Kevés foszforsavat tartalmazó nyers
anyagokból lúgsósawal oldják ki a foszforsa
vat ós vagy mésztejjel választják ki, melyet 
«praecipitat» néven hoznak forgalomba (trágyá
nak vagy takarmánynak használják); vagy pedig 
a foszforsavat besűrítve, ezt használják fel a 
nyers foszfátok feltárására. így kapják az ú. n. 
kettős Sz.-okat, melyek kb. kétannyi, 40—45% 
vízben oldható foszforsavat tartalmaznak, mint a 
rendes Sz.-ok. A nyers anyag minőségéhez ké
pest megkülönböztetünk ásványi- illetőleg csont
liszt Sz.-ot. Utóbbi rendesen kevés nitrogént is 
tartalmaz. Nálunk a gazdák néha ammonium-
Sz.-ot is használnak, mely a foszfor- és nitrogén
táplálóanyagot magában egyesíti. A Sz. hazánk
ban legelterjedtebb műtrágya, melyből az utóbbi 
évek átlagában kereken mintegy 2 millió q-át al
kalmaztak. Különösen cukorrépa, búza, rozs, árpa, 
zabosbükköny alá alkalmazzák. Kat. holdanként 
100—300 q felel meg, ezt, valamint jövedelmező
ségét csakis a gazdaságban végzett trágyázási kí
sérlet döntheti el. Újabban azt is tapasztalták, 
hogy ha nem szórjuk el az egész területen, hanem 
a vetéskor a maggal együtt sorba trágyázunk, 
kevesebb Sz.-tal ugyanazt az eredményt érhetjük 
el. Legjobb ősszel alkalmazni ós sekélyen alászán-
tani, de tavasszal, sőt fejtrágyául is használható, 
ha a tavaszi időjárás elég nedves. Hatása már 1. 
évben mutatkozik, rendesen még 2., sőt néha 3. év
ben is hat. (L. még Kalciumfoszfát.) V. ö. Cser
háti S., Növénytermelés I. köt., Győr 1905; Ker-
peli K., A műtrágyák helyes alkalmazása, Buda
pest 1910; Dorner, A kereskedelmi trágyák tör
ténete, gyártása és használata, Arad 1912; Mat-
laszkovszky T., A Sz. nemzetgazdasági fontos
sága Magyarországon, Budapest 1913; Schucht 
L., Die Fabrikation d. Superphosphates, 1903. 

Szuperintendens, 1. Püspök és Superinten-
dens. 

Szuperoxidok, 1. Hiperoxidok. 
Szuppán, 1. Vilmos, pedagógiai író, 1. Suppan. 
2. Sz. Zsigmond, c. püspök, nyelvészeti író, 

szül. Körmöczbányán (Bars) 1814 jan. 18., megh. 
Esztergomban 1881 júl. 17. Pappá szentelték 1837 
febr. 22. Nagyszombatban gimn. igazgató volt, 
1861. esztergomi kanonok, 1870 márc. 23. besz-
terczebányai megyés püspök lett, de júl. 16. lemon
dott, mielőtt felszentelték volna s visszatért az 
esztergomi káptalanba. Önálló művei: Magyar 
nyelvtan (Nagyszombat 1844); Az Írásbeli elő
adás törvényei (u. o. 1845); A próza és költé
szet nyelve (Pozsony 1847); A magyar s külföldi 
irodalom története (u. o. 1847) ós néhány szent
beszéd. V. ö. Zelliger A., Egyházi írók csarnoka. 

Szupper Alfréd, egyházi karnagy, zeneszerző, 
szül. Rőtön (Vas vm.) 1856 márc. 24. Rövid ideig 
orgonás és karnagy volt Kőszegen, később zene
tanár a jezsuiták kalksburgi nemesi intézetében, 
azután karnagy Csornán. Szerzeményei, amelyek 
meghaladják a 70-et, többnyire egyházi zene
művek. A magyar Cecilia-egyesületnek egyik 
alapítója. Önállóan megjelent tanulmánya: A 
kath. egyházi zene (1890). 

Szupplens (lat.) a. m. pótló, helyettes. 
Szupplikánsok (lat.) a. m. segélyt kérők, kö

nyöradományokat gyűjtök. A hazai evang. és ref. 
eg, S alatt keresendő I 49* Amely szó Sz alatt nincs mi 
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közép- és felső iskolák, kollégiumok és az ezek
ben tanuló szegény ifjak az egyes gazdag hit-
rokonok s Erdély református fejedelmei által 
időnként tett alapítványokon kívül, a protestáns 
gyülekezetek s tehetősebb egyháztagok adomá
nyaiból tartották fenn magukat egészen a ké
sőbbi időkig. Az ily adományok gyűjtésére szol
gáló egyik intézmény volt a szupplikáció. Az 
egész országban levő (Erdélyt nem számítva) 
evang., illetőleg ref. gyülekezetek fel voltak 
osztva a különböző főiskolákban különböző mó
don, járásokra, spártákra; az iskolai év végével 
a vállalkozó idősebb deákok (teológusok, kisebb 
iskolákban gimnáziumi növendékek) osztály s ér
demsorozat szerint választottak egy-egy spártát ; 
a hiteles pecséttel, segélyt kérő felhívással és 
adakozási rovattal ellátott könyvecskékben elő
sorolt, néha 100-on is felül levő egyházat sorra 
járták, adományokat gyűjtve iskolájuknak, ame
lyek egy része, a mellett hogy országot-vüágot 
láttak, őket illette. Ezeken az ú. n. nyári Sz.-on 
kívül voltak az őszi Sz.-ok, akik okt. vége felé a 
főiskola vidékén levő egyházakba mentek ki egy
két hétre élelmiszereket (babot, lencsét, burgo
nyát stb.) gyűjteni a diákság konviktusa v. élel
mezése céljaira. Az újabb idők szellemével ellen
kezvén ez az intézmény, a ref. egyházban az 
18Sl-iki debreczeni zsinat, az evangélikusoknál 
az 1891-iki zsinat megszüntette a patriarchális 
Idők ez ódon szokását. 

Seupremát-eskü, 1. Test-akták. 
Szúr, jelentéktelen kikötőjű város Szíriában, 

a volt beiruti török vilajetban, a Földközi tenger 
mellett, 6000 lak. Sz. a régi Tyros. A kereszte
sek régi templomának, Rőtszakállu Frigyes csá
szár állítólagos temetkezési helyének maradvá
nyaival. 

Szura, a Volga 843 km. hosszú jobboldali mel
lékfolyója; ered Szaratov kormányzóságban, 
Pensza várostól kezdve 636 km.-nyire hajózható. 

Szúra, a Korán (1. o.) egyes fejezeteinek elne
vezése. 

Szurabaja (Soerabaja), Jáva K.-i részében 
Madarával szemben fekvő németalföldi kerület 
5961 km2 területtel, 2.200,000 lak. A jobbára sík, 
allnviumból álló föld rendkívül termékeny; fő 
termékek: rizs, cukornád, kávé, dohány és indigó. 
•fc 32. folyó torkolatánál, a Madurai-szoros mel
lett fekvő fővárosa, Sz. (1920) 192,190 lak., Batá-
via után a németalföldiek ázsiai birtokain a leg
jelentékenyebb város, gépgyártással, eukorflno-
mltással és egyéb iparágakkal. Árúforgalma szin
tén jelentékeny; a sziget belsejébe 2 vasúti vonal 
vezet. 

Szuradzsnagar, város, 1. Szrinagar. 
Szurák János, botanikus, szül. Lőcsén 1882 

máj. 15. Tanulmányait Budapesten végezte. 
1906-ban Lőcse környékének mohflórája c. dol
gozatát egyetemi pályadíjjal jutalmaztak. 1905 
óta a Magyar Nemzeti Múzeum növénytárának 
tisztviselője, 1916. múzeumi őr. Briológiai tanul
mányai két részben a Botanikai Közlemények
ben jelentek meg: Adatok Északmagyarország 
mohaflórájához címmel. 

Szurakarta (Soerakarta), Jáva középső részé
ben fekvő németalföldi kerület, 6228 km3 te-

Amely szó Sz alatt ninc 

rulettel, 1.200,000 lak. Fő folyója a Szo'o. Sík 
részei igen termékenyek és jól vannak megmi-
velve. Sz. két németalföldi hűbéresnek: a Sz.-i 
császárnak és a tőle független Paku Állam her
cegnek birtoka; ezek azonban jogaikról nagy év-
díj fejében lemondtak. Sz. vagy Szolo város, 0 
két hűbéresnek és a németalföldi hatóságoknak 
székhelye, (1020) 134,285 lak. 

Szuram hágó, 922 m. magas hágó a Meszki 
hegyláncon Transzkaukázia Kutaisz és Tiflisz 
kormányzóságainak határán. A transzkaukáziai 
vasút 3927 m. hosszú alagúton megy át alattn. 

Szúrás-szegezés, rendesen a mellkasban szé
kelő szúró fájdalom, melynek oka igen külön
böző lehet: mellhártyagyuladás, mellhártya
összenövések vongálódása, izomcsúz, bordaközti 
idegzsába, szivburokösszenövések, a máj füg
gesztő szalagjának vongálódása stb. A különböző 
ok szerint a tünet jelentősége, valamint annak 
gyógyítása is igen sokféle. L. még Nyilalás. 

Sziirát, az ugyanily nevű kerület fővárosa 
Bombay britindiai kormányzóságban, termékeny 
vidéken, (íwi) 114,863 lak.; pamut-, sál- és se
lyemszövéssel, ötvösiparral, elefántcsontfaragás
sal, agyag- és dohányiparral; az angolok lakó
házaitól körülfogott erősséggel; több mecsettel, 
számos pagodával és parszi-templommal, nagy 
bazárokkal és egy beteg állatok számára épített 
hindu kórházzal. Sz. egykoron az indiai világ
kereskedelemnek volt emporiuma; most Bombay 
egészen háttérbe szorította. Sz. Gudzserat nevű 
birodalomnak volt egykoron a fővárosa. 1572-ben 
Akbar elfoglalta. 1639—83. az angol kereske
delmi társaságnak volt fővárosa. 1796-ban még 
6—800,000 ember lakott benne. 1759-ben a britek 
végleg elfoglalták. Kikötője Szivalli (Szuvali). 

Szurdok (Szurduk), a Zsilvölgy szorosa Petro-
zsénytól D.-re, gyönyörű völgyszoros, mely Hu-
nyad vármegyéből Romániába vezet át. A világ
háború folyamán 1916 szeptember havában a ro
mánok e szoroson át is betörtek Erdélybe, de 
utóbb az egyesült osztrák-magyar és német had
erők szept. 19. nagy veszteségek mellett vissza
verték és Romániába szorították őket, ahova az 
egyesült haderők a Sz. szoroson át benyomultak; 
de a románok a szoros alatt erős hadállast fog
laltak el, míg nov. 11. végleg föl kellett adniok 
hadállásaikat. (Tr. R.) 

Szurdok (Strámtura), nagyk. Máramaros vm. 
izavölgyi j.-ban, (1910) 3287 román és német lak. 
(Tr. R.) 

Szurdokpüspöki, kisk. Heves vm. hatvani 
j.-ban, (1920) 1250 magyar lak. 

Szurduk, szoros, 1. Szurdok. 
Szurduk (Surduc), kisk. Szolnok-Doboka vm. 

csákigorhói j.-ban, (1910) 932 román és magyar 
lak. (Tr. R.) 

Szurdukkápolnok (Copalnic), kisk. Szolnok-
Doboka vm.kápolnokmonostori j.-ban, (tsio) 1130 
román lak. (Tr. R.) 

Szűri, 1. Aram-Naharajim. 
Szúria, Sziria török neve. 
Szúria, az ind hitregében a napisten, Kasjapa 

és Aditi fia. Hét lótól vont kocsiban ábrázolják, 
kocsisa Aruna. Ő a mindent látó mennyei szem, 
mely előtt semmi sincs rejtve. 
meg, S alatt keresendő 
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Szuriló (Gonepatus, állat), a Menyét-félók (1. o.) 

egyik neme. A bűzös borzokkal (Mephitis) a leg
közelebbi rokonságban áll, de termete zömökebb 
s arcorra és feje inkább a disznóéhoz hasonlít. 
Négy élő faja ismeretes, melyek Amerika trópusi 
részében honosak. Leggyakoribb a brazíliai szu
riló (C. suffocans Iliig.). Színe és bundájának 
mustrázata igen változatos, annyira, hogy két 
teljesen egyforma Sz.-t alig lehet találni. Tömött 
és dús szőre az arcorrán rövid s hátrafelé egyre 
hosszabb. Színe a feketeszürkétől és feketebarná-
tól a legfényesebb feketébe megy át s ezen az 
alapszínen fehér sávok vannak, melyek a homlokon 
kezdődnek és különválva, kb. ujjnyi szélességben 
a fark tövéig húzódnak. Görényhez hasonlóan 
nappal földalatti üregében húzódik meg s éjjel 
megy tápláléka után. Váladéka rettenetes bűzös. 

Szurinam, 1. Gujana III. 
Szurkos (Peklina), kisk. Trencsén vm. vág-

boszterczei j.-ban, (1910) 148 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Szurkoskő, 1. Szurokkő. 
Szurmay Sándor (uzsoki) báró, gyalogsági 

tábornok, szül. Boksánbányán (Krassó-Szörény 
vm.) 1860 dec. 19. A Ludovika akadémia elvég
zése után hadnagy lett a 8. (lugosi) honvéd gyalog
ezredben; később a felsőbb tiszti tanfolyamot s 
Bécsben a hadi iskolát végezte. 1898-ban mint 
őrnagy a 4. nagyváradi honvéd gyalogezredben 
szolgált, 1905. mint ezredes átvette a 20. (nagy
kanizsai) honvéd gyalogezred parancsnokságát. 
1907-töl a honvédelmi minisztériumban működött 
mint csoportfőnök; a világháború kitörésekor 
1914. mint altábornagyot államtitkárrá nevezték 
ki, majd nov.-ben mint a 38. honvéd gyaloghad
osztály parancsnoka a harctérre ment, hol csak
hamar az ungvölgyi hadseregcsoport parancsnok
ságát vette át s 1917 febr.-ig e minőségben és 
mint hadtestparancsnok működött. Seregtestével 
kiverte az oroszt magyar földről, Horaonna vidé
kéről, továbbá Uzsoknál (1914 nov. végén), Bártfa 

t és Zboró vidékéről (dec. 8.), majd a limanovai 
súlyos harcokat döntötte el sikeresen, hátba 
támadva az oroszokat (dec. 9—11-ig), kiverte 
Uzsoknál az újra benyomult oroszokat 1915 
jan.-ban s azok többé nem is lépték át a határt. 
A legsúlyosabb védelmi harcokat vívta még 1915 
márc. ós ápr. havában a Przemysl eleste után 
felszabadult orosz tömegekkel a Kárpátokban. Az 
1915-iki tavaszi győzelmes offenzíva harcaiban 
sikeresen működött és Szokatnál orosz földre nyo
mult. A lucki áttörés folytán azonban balszárnya 
teljesen védtelenné vált, felsőbb parancsra had
testével visszavonult és az előnyomuló oroszo
kat sikerült megállítania, sőt vissza is szorította 
őket. 1917 febr.-ban a Tisza-kabinetben honvé
delmi miniszterré, majd később gyalogsági tábor
nokká nevezték ki. A honvédelmi tárcát a későbbi 
Eszterházy- és Wekerle-kabinetben is megtartotta. 
Hadi érdemeiért számos magas kitüntetést kapott, 
köztük az I. oszt. vaskoronarendet és az I. oszt. 
Lipótrendet; az I. oszt. német vaskeresztet, to
vábbá a Mária Terézia-renddel és magyar bárő-
sággal, az Uzsoki előnévvel, v. b. t. tanáesos-
Bággal tüntették ki. Károly király 1918 aug. 17. 
a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred tulajdo

nosává nevezte ki. Szülővárosa Boksánbánya, to
vábbá Ungvár, Nagyvárad, Győr s több más vá
ros ós község díszpolgárrá választotta. A forra
dalmi kormány 1919 elején internáltatta, a pro
letáruralom alatt pedig letartóztatták és csak a 
vörös uralom megszűnte után nyerte vissza sza
badságát. Irodalmi művei: Az európai hadsere
gek ismertetése (képes ifjúsági munka, 1893); 
A honvédség fejlődésének története (1899); A 
mohácsi vész lb26. (1896); Az orosz vörös ve
szedelem és Magyarország szerepe (1921). 

Szurmulet v. sávos márna (Mullus surrnur 
letus L., állat), 1. Tengeri márna. 

Szúrócsapolás, 1. Punctio és Paracentezis. 
Szúrófegyverek, azok a szálfegyverek, ame

lyek főleg szúrásra használtatnak. Ilyenek a: 
nyárs, dárda, kopja, gerely, partizán, alabárd, a 
pallos, szurony és a tőr. 

Szurok, a kőszénkátrány lefrakcionálása után 
való maradék. Ha a frakcionálási korábban hagy
juk abba, nyerjük a lágy, ha később, a kemény 
szurkot. Brikettipar, aszfaltipar stb. használja. 
A fakátrány lepárolásakor nyert maradék a hajó-, 
vagy suszterszurok. A fenyőgyanták lepárolása-
nál nyerik a fenyöszurkot. 

Szurokfenyő (Pinus palustris), 1. Fenyő. 
Szurokfü (növ.), 1. Origanum. 
Szurokgránát a. m. kolofonit, 1. Gránát. 
Szurokkoszorúk, régente világításra, jeladásra 

és különféle tárgyak, leginkább hidak és raktá
rak felgyújtására használták. A Sz.-at kisebb, 
ócska, de erős hordóabroncsokból készítették, me
lyeket kanóccal, szalmával és hevítés után kihűlt 
vasdróttal körüícsavartak. A koszorút azután fel
forralt szurokba mártották vagy csak szurokkal 
leöntötték és puskaporral behintették. Hasonló 
módon készült a szurokfáklya is, melyet gyakran 
a támadó ellenségre is dobtak. 

Szurokkő, üveges kifejlődésű kvarcporfirok 
ill. kvarctraehitok. Kovasavtartalmuk 70—73% ; 
különösen jellemző nagy víztartalmuk 4"5—8%, 
amely eredeti magmaíikus, azaz juvenüis víz. 
Színük barna, szürke, vörös, zöld vagy fekete, 
gyakran foltos; fényük szurok- v. zsírszerű. Gyak
ran egyes nagyobb kvarc-, földpát- v. csillám-
kristályokat tartalmaznak (Sz.-porfir) vagy az 
üveg devitrifikálódott. Igen elterjedt a perlites 
(gyöngykő) é3 szferolitos szövet. A kvarc
por •fir-Sz.-ek nagy területeken fordulnak elő Szász
országban, Meissen környékén, ahol a mállásuk 
révén kaolin keletkezett, Tirolban Bozen mellett, 
a Luganói tó partján, Skóciában Arran-, Mull- és 
Skye-szigeteken. A kvarctrachit- (riolit-, lipa-
rit-) Sz.-ek a Tokaj-Hegyalja és Selmecz kör
nyékének több pontján nagyobb tömegeket alkot
nak; azonkívül előfordulnak az Buganeákban, 
Izlandon, Nevadaban és Mexikóban. Az obszidián-
tól a Sz. lényegileg csakis a nagy víztartalma foly
tán tér el, amely az obszidiánban legfeljebb 
0-5%-ot. ér el. 

Szurokopál, szurokfényü és színű opál. 
Szurokragasz, 1. Ragasz. 
Szurokrézérc, 1. Limonit. 
Szurokszén (szurkos szén), kagylós törésű, a 

törési lapjain fénylő fekete kőszén.' 
Szurokvasérc (asv.)> 1. Limonit. 

Amely szó Ss alatt nincs meg, S alatt keresendő I 
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Szurony (bajonét, népiesen panganét, franc. 
baíonette), szálfegyver, magában véve döfésre és 
vágásra való kézifegyverül, a puskára tűzve pe
dig döfőfegyverül szolgál. Először a németalföldi 
ezredek használták Kelet-Indiában és úgylátszik, 
hogy a malájoktól vették át, akik egy hasonló 
fegyvert (krisz) használtak. XVI. Lajos alatt a 
francia seregben a Sz. már általános használatban 
volt, állítólag Bayonne városában már 1523. ta
lálták föl, de 1663. ott csakugyan gyártották. A 
Sz. a pengéből, a védővasból és a markolatból áll. 
A pengének (a legfelső csúcsos részének) eleinte 
csak egy éle volt, később kétélűvé s azután, leg
alább a csúcsán, háromélüvé lett. Most megint 
leginkább kétélű Sz.-ok (vágó-Sz.) használtatnak, 
melyeket oldalfegyverként is viselnek. A marko
lattal ellátott Sz.-t a francia seregnél Vauban 
rendszeresítette. A markolatos Sz. lövés közben 
is a fegyveren maradhatott, míglen azelőtt a Sz.-
nak nyele volt, melyet a szálfegyverrel való tá
madás alkalmával még a csőbe illesztettek. A 
nálunk rendszeresített Sz. pengéje hegye közelé
ben, vagyis a esúcsozatnál kétélű, innen pedig 
hátrafelé mindkét lapján homorú vágata van 
A penge hegyének ellenkező vége a markolat 
megerősítésére szolgál és nyaknak neveztetik; 
ez utóbbi a pengével egy darabból készül. 

A Sz.-t Sz.-rohamnál alkalmazzák, a tűzharc 
után. Az 1870—71,-i német-francia háború után 
veszteni kezdett jelentőségéből, csak az orosz tak
tikában maradt uralkodó. Szuvorov klasszikus 
mondása alapján : «a golyó balga, csak a Sz. hőso ; 
az orosz-japán háború után ismét nagyobb figye
lemre méltatták; a világháborúban pedig már 
részben a lovasságot is fölszerelték vele. A Sz-
vlvásban az egyes katonák oktatást nyernek és 
e vívásnak célja, hogy a katonák erőkifejtése a 
közeli harchoz fokoztassék. 

Szúró rovarok, 1. Pungentia. 
Szarra (arab) a. m. zacskó, erszény, nagyobb 

pénzmennyiség, aztán különösen ama pénzaján-
dók neve, melyet a török szultán és az állam 
nagyjai a Konstantinápolyból Mekkába induló 
búcsú-karavánnal évenként a szent városba kül
döttek; a Sz. egyéb ajándékokkal együtt a kara
ván vezetőihez tartozó Sz.-emini c. tisztviselőre 
volt bízva. 

Szurrogátum (lat. surrogatum) a. m. kisegítő-, 
helyettesítő anyag; mindazok a nyersanyagok 
és gyártmányok, melyek valamely általánosan 
használatos anyag pótlására szolgálnak, amelyek
nek tulajdonságai vagy a gyártás közben mutat
kozó effektusai azonosak vagy legalább is ha
sonlóak az eredeti anyagéhoz. A Sz. tehát nem 
hamisítvány, hanem pótló anyag, melyre különö
sen akkor van szükség, ha az eredeti anyag na
gyon drága, vagy egyébként ritka. Különösen 
nagy jelentőségük van a Sz.-oknak a háborúban, 
amikor az egyes államok elszigeteltségükben 
Sz.-t kénytelenek keresni mindazokra a termé
kekre, amelyek nincsenek megfelelő mennyiség
ben készletben, vagy amelyeknek rendkívüli drá
gasága nem áll arányban a belőle vagy általa 
készült termékek értékével. 

Szurukua (Trogon surucura Vieill., állat), 1. 
Trogon. 

Amely szó S» alatt nincs 

Szurukuku (állat), a néma csörgő kígyó (La-
cJiesis mutus L.) neve Braziliában. 

Szurul, a Fogarasi-havasok 2288 m. magas 
csúcsa Felektől DK.-re. 

Szusa, folyó, 1. Csusszovája. 
Szusza, kikötőváros Tuniszban, a Hammanueti-

öböl partján, mintegy 25,000 lak., forgalmas ki
kötővel, nagy ollvaolajexporttal. A rómaiak Haí!-
rumentiuna, ujabban a francia kutatók feltártak 
öt őskeresztény katakombát, amelyekben 15,001 
sírt találtak elég jó állapotban; a katakombák 
5 km. hosszúságra terjednek. 

Szuszányin Iván, korobovi (Kosztroma kor
mányzóság) paraszt. Mikor a lengyelek az 1613. 
cárrá megválasztott Romanov Michail Fjodorovi-
csot meg akarták öletni, Sz. a lengyel katonákat 
szándékosan tévútra vezette s közben értesítette n 
cárt a fenyegető veszedelemről. Sz.-t a lengyel 
katonák fölkoncolták. A cár Sz. utódait föld
birtokkal megajándékozta és minden közteher 
viselése alól fölmentette. Sz. utódai a bjelopas-
cik (1. Belopascok). 

Szuszkóujialu, kisk. Bereg vm. szolyvai j.-ban, 
(i9io) 115 német lak. (Tr. Cs.-Szl.). 

Szuszogó kór, a sertések angolkórjának egyik 
alakja, midőn az orrüregek falait alkotó csontok 
megvastagodnak, az orrjáratok szűkülnek s 
emiatt a malacok szuszogva lélegzenek. 

Szuszok v. Guacliaro (Steatomis caripensis 
Huinb.), 1. Kecskefejő-félék. 

Szuszpenzálás, 1. Felfüggesztés. 
Szuto, Konfucius tanának japáni utánzata. 
Szútor (Sutor), kisk. Gömör és Kis-Hont vár

megye feledi j.-ban, (1910) 321 magyar lakossal. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Szutti (szati, szanszkrit), 1. Szati. 
Szutyak, 1. Fényszáj. 
Szuvali, kikötő, 1. Szűrőt. 
Szuvalki, 1. volt orosz-lengyel kormányzóság, 

Kovno, Vilna, Grodno, Lomzsa és K.-i Poroszor
szág közt, most a lengyel bialystocki vajdaság 
egy része. 12,551 km* területtel, (1910) 667,300 
lak. Felszíno egészen sík, csak a középső részén 
vonul át egy tavakkal borított földhát Ny.—K.-i 
irányban. Fő folyója az erdőkkel környékezett 
Njemen. A sok helyen mocsaras terület fele szántó
föld. A lakosok fele litván, egyharmada lengyel, 
zsidó és fehér orosz. — 2. Sz., város, a volt kor
mányzóság fővárosa, mocsaras vidéken, a porosz 
és litván határ közelében, 31.000 lak. 1914 szept-
ben szállták meg a németek, de a városhoz közel 
foglaltak erős hadállást az oroszok, amelyet 1915 
áprilisban erős támadással a németek nagyrészt 
elfoglaltak. A kormányzóság azután a háború 
végéig német közigazgatás alatt állott. 

Szuvarov, orosz hadvezér, 1. Szuvorov. 
Szuvarov-dió (növ.), Caryocar. 
Szuvarov-szigetek, 1. Szuvorov-szigetek. 
Szuvat, folyó, 1. Szvat. 
Szuverén, 1. Souverain. 
Szuverenitás (franc, souveraineté), a. m. állam-

felségiség. Lehet belső, ha az állam minden külső 
befolyástól menten intézi a saját ügyeit, ez egy
értelmű az állam függetlenségével. Külső Sz.-ról 
szólva az államnak azt a jogát értjük, hogy más 
államokkal szemben szabadon érintkezhetik és 
meg, S alatt keresendői 
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léphet föl. Belső Sz. nélkül nincs külső Sz., ámde 
belsőleg szuverén államok a külső Sz.-ra csak 
akkor tarthatnak igényt, ha a nemzetközi közös
ség tagjai Sz.-ukat elismerik. A Sz.-nak külön
böző foka szerint megkülönböztetnek szuverén, 
védett és hűbéres államokat. Védett államok: 
Andorra, San-Marino ; hűbéres (vazall) állam volt 
az 1908. évig Bulgária, a berlini szerződés sze
rint (1879. VIII. t.-c.). A hübéruraságot gyakorló 
Állam a szuzerén (suzerain), ez gyakorolja a szu-
zerénitást (suzeraineté). 

Szuvorin, Alekszej Szergejevics, orosz író és 
hírlapíró, szül. Korhevóban (Vorones kormány
zóság) 1834 szept. 23. (11), meghalt Szt.-Péter-
váron 1912 aug. 24. (11). Irt humorisztikus cik
keket, tragédiákat stb. Különösen ismeretes az 
általa 1876. alapított konzervatív és nacionalista 
napilapról, a Novoje Vremjáról. A századvégi 
szerelem c. regénye magyarul is megjelent a Ma
gyar Hirlap 1896. évf. 

Sznvorov, Alekszander Vasziljevics, Rim-
iiikszkij-gróf, Itálijszkij herceg, orosz hadvezér, 
szül. Moszkvában 1729 nov. 25., megh. Szent-
Pétervárott 1800 máj. 18. A hétéves háborúban 
-az ezredesi rangig emelkedett, 1768. ő vette be 
Krakót rohammal. A török háborúban Turtnkáj és 
Hirsova mellett győzött 1774., azután Pugacsev 
lázadását verte le. 1780-ban mint altábornagy a 
kaukáziusi lezgieket birta hódolásra. A második 
török háborúbán Koburg Józsiás osztrák vezérrel 
•együtt előbb Foksani (1789 aug. 1.), majd a Rim-
nik folyócska mellett (szept. 22.) aratott fényes 
győzelmet a sokkal nagyobb török sereg felett. 
Í790 dec. 22. Jszmaü várát vette be rohammal s 

unnak őrségét felkoncoltatta. A lengyelek 1794-i 
felkelésének ő vetett véget Varsó megerősített 
külvárosának, Prágának elfoglalásával (1794 
nov. 4). Erdemeiért grófi (Rimnikszkij) címet és 
tábornagyi rangot kapott. 1799-ben az Italiába kül
dött orosz sereg főparancsnoka lett s az osztrákok
kal egyesülten fényes győzelmeket vívott ki a 
franciákon Cassano (ápr. 27), a Trebbia folyó (jún. 
17—19) és Növi (aug. 15) mellett. Ezért hercegi 
rangra emelte a cár Itálijszkij névvel. Ezután a 
Felső-Ticino völgyén és a Szentgotthárd hágón 
-&t a Zürich mellett álló Korszakov tábornok segít
ségére ment, de seregének nagy része elpusztult a 
járhatatlan utakon s miután megkésett a segítség
gel, a Felső-Rajna völgyén át Vorarlbergbe jutott 
seregének romjaival. Sz. kudarcáért az osztrákokat 
okolta, de igaztalanul. Hazatérve, kegyvesztett lett 
a cár előtt s nemsokára meghalt. Sz. kiváló had
vezér volt, de mint ember kíméletlen és szeszélyes. 
I. Sándor cár 1801. szobrot emeltetett emlékének. 
Fia Arkadij Alekszandrovics (szül. 1780., megh. 
1811.) Poroszországban harcolt 1807., s a törökök 
elleni háborúban mint altábornagy a Eirnnik fo
lyóba fulladt. Sz. életét megírták Polewoi (Mitau 
1853, németül); Rybkin (Moszkva 1874, oroszul) 
és Spalding (London 1890). V. ö. még: v. Reding— 
Biberegg, Der Zug Suvvorows durch die Schweiz 
(Zürich 1896); Gachot, Les campagnes de 1799. 
Souvarow en Italie (Paris 1903). 

Szuvorov-szigetek, v. Szuvarov-szigetek, kis 
•szigetcsoport a Déli-Salamon-szigetek és a Santa-
Cruz szigetcsoport között, mintegy 5 kma terü

lettel. Gyöngyhalászatáról s kókuszpálmáiról ne
vezetes. Brit birtok. 

Sznzdal, az ugyaníly nevű járás székhelye 
Vladimir orosz kormányzóságban, 9000 lak., szá
mos templommal, kolostorokkal, püspöki palotá
val. Egykor független fejedelemségnek volt szék
helye, amelyet 1390-ben csatoltak Moszkvához. 
A Névtelen Jegyző, Kézai, Márk és Thuróczy kró
nikája szerint a hunnok, utóbb pedig a magyarok 
serege a besenyők és fehér kunok országai felől 
Sz.-on keresztül vándorolt volna Kijev felé. A 
IX. sz. végén azonban Sz. még aligha állott. Ha
gyomány szerint csak közel egy század múlva, 
997. ment oda Nagy Vladimir s akkor vetette 
meg ott a kereszténység első templomának alap
ját a Kremlben. 1097-ben Msztiszláv itt győzte le 
Oleget. 1146-ban egy külön fejedelemségnek fő- és 
székvárosa, de pár év múlva (1152—55) Eosztov-
val együtt inár ahhoz a vladimiri fejedelemséghez 
csatolták, ahonnan a magyar Domonkos-szerzete
sek tudósítása szerint 1230 táján a szomszéd mord
vinok keresztény papokat kértek. 1237., 1281. és 
1293. a tatárok ismételve elfoglalták. 1390-ben 
a moszkvai nagyfejedelemséggel egyesítették. 

Szuzerénitás, 1. Szuverenitás. 
Szuzu-néger, 1. Szoszo. 
Szűcs, kisk. Veszprém vm. pápai j.-ban, (1920) 

737 német és magyar lak. 
Szűcs, prémes bőrök feldolgozásával foglal

kozó kisiparos. A szűcsipar hazánkban elég jelen
tékeny iparág volt, különösen az ország erdélyi 
és felvidéki részeiben, hol eredetileg és még ma 
is házi ipar jellegével bír. Azonban ebben az alak
jában erősen hanyatlott és ma inkább nagyobb 
városi, különösen fővárosi ipar, a divat szolgála
tában. Legerősebb a szücsipar egész Európában 
Oroszországban, amely a leggazdagabb prémek-
ben és igy a Sz.-iparra a legjobb talajjal is bír. 

Szűcs, 1. Adolf, matematikus, szül. Budapesten 
1884 nov. 29. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
és Parisban elvégezve, 1908. Budapesten polgári 
iskolai, majd 1910. reáliskolai tanár, 1912. mű
egyetemi tanársegéd, 1913. műegyetemi magán
tanár s 1914. u. o. adjunktus lett. Számos érteke
zést Irt a variációszámításra és differenciálegyen
letekre vonatkozólag, melyek 1908 óta aMath. 
és Phys. Lapokban, a Math. és Term.-tud. Értesí
tőben, a Mathematische Annalen és a Rendiconti 
del circolo matematico di Palermo c. folyóira
tokban jelentek meg. Pedagógiai értekezéseket 
is irt a matematikai oktatás reformjáról és a geo
metriai tanítás újabb szempontjairól. 

2. Sz. István, jogtudományi író, szül. Tisza-
derzsen 1811 máj. 1., megh. 1891 dec. 23. Tanul
mányait a debreczeni kollégiumban végezte. Előbb 
a mezőtúri ref. gimnáziumnál igazgató-tanár, 
utóbb a jogi pályára lépett. 1838 ügyvédi okle
velet nyert, 1839-ben az udvari kancelláriánál 
nyert gyakornoki alkalmazást, 1840. debreczeni 
jogtanár lett s a Magyar Tudományos Akadémia 
lev. tagjává választották. Az alkotmány helyre
álltával a debreczeni törvény szók bírája lett. Főbb 
művei: Vázolatok az észtani jogtörténetrajz 
köréből (1843); Elemi magyar magánjog (Debre-
czenl845); Magyar polgári törvénytudományi 
kalauz (u. 0.1846); Kis törvény, vagy népszerit 
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törvénytudomány (u. o. 1845, 2. kiad. 1846); A 
tételes jog filozófiájának történeti fejlődéséről 
1847); Szabad királyi Debreczen város törté
nelme (a legrégibb kortól a mai időkig, 1871— 
1872., 3 köt). 

3. Sz. János 1. Debreczeni Szűcs. 
4. Sz. Kálmán, jogi író, 1. Tunyoghi Szűcs. 
5. Sz., 1. Szüts. 
Szűcsárúk, 1. Szőrmeárúk. 
Szücsbogár v. szőrmebogár (Attagenus pellio 

L., állat), 1. Szalonnabogarak. 
Szűcsi, nagyk. Heves vin. gyöngyösi j.-ban, 

(1920) 1265 magyar lak. Itt született Bajza József, 
kinek szülőházát 1896 aug. 24. díszes emléktáb
lával jelölték meg. 

Szücsmoly (Tinea pellionella L., állat), a moly-
pillék (Tineidae) családjába tartozó aprópille, mely 
a ruhamolynál valamivel nagyobb, agyagsárga 
szárnyán néhány fekete ponttal. Hernyója szőrne-
müekben, prómekben, szövetben és tollban él; a 
szétrongált anyagból kis csövet készít magának, 
melyet magával hurcol s melyben bábbá, majd lep
kévé is alakul. Újabban a Sz. ritkább, helyette 
inkább a ruhamoly szőrméink és szövetnemiimk 
pusztítója. Akad még egy szőrmerongáló: a kár
pitos moly (Trichophaga tapezella L.), mely 
azonban eisősorban a vastag szőnyeget, pokrócot 
és tollat bántja. A három közül a legnagyobb; 
szárnya sárgásfehér, a töve felé sötétbarna. Irtá
sukra a ruha stb. gyakori szellőztetése, porolása, 
kefélése ajánlatos; ha jól zárható ládákban a 
szénkéneg gázainak tesszük ki ruhanemünket 
stb.-it, szintén célt érhetünk. Naftalin s egyéb 
szagos anyagok alkalmazása eredménytelen. 

Szü-csou (Hszü-csou-fu, Szu-fu), Sz'csuán 
kínai tartomány fontos kereskedővárosa a Kin-
sa-kiang(Jang-ee felsőrésze) ésMin-kiang össze
folyásánál. Itt ér véget a Jang-ce-kiangon a hajó
zás s ez teszi Sz.-t jelentékeny forgalmú hellyé. 

Szügy, az állati mellkas elülső része, mely elül 
a nyaktól leterjed. Kívánatos, hogy a Sz. kellő 
szélességgel és mélységgel bírjon és jól izmolt, 
domború legyen. Gyors mozgású állatoknak in
kább keskenyebb, de mélyebb a szügye, korán-
fejlődő állatok szügye pedig széles szokott lenni. 
A túlszéles vagy igen keskeny szügy hibás láb
állással jár együtt (táncmester-, ül. lőcsállás). 
Hibás szügyalakulások: a sólyom-, kakas-, orosz-
lán-és a kecskeszügy. 

Szügy, kisk. Nógrád vm. balassagyarmati 
j.-ban, (1920 ) 987 magyar lak. 

Szügydaganat v. válldaganat igás lovak gya
kori betegsége, ami a váílszöglet fölött a fej-, 
nyak-, felkarizomban genyes gyuladásból ered. 
Sz. a hám zúzása és egyidejű fertőzés következ
tében támad, ritkábban keletkezik a felületes 
nyaki nyirokmirigyek zúzása és genyes gyula-
dása következtében. A váílszöglet fölött jelent
kező daganat, melynek közepében egy vagy több 
tályog van, a tályogok felnyilása után kivétele
sen gyógyul. Némelykor azonban atöbb cm. vastag 
kötőszövetből álló tályog falában több apró geny-
góc is van, s ha a ló újra használatba vétetik, a 
genyes gyuladás ismét hevenyéssé válik, ez okból 
ajánlatosabb a tályogot kötőszöveti falával együtt 
kifejteni az izomból. 

Szűkebb választás. Ha a megválasztatáshoz 
a szavazatok általános többsége (valamennyi sza
vazat felénél több szavazat) szükséges s ezt egyik 
jelölt sem érte el, a viszonylag legtöbb szavaza
tot nyert két jelölt közt Sz.-nak vagy pótválasz
tásnak van helye. 

Szűkített minden hangköz, mely kromatikus 
félhanggal kisebb a megfelelő kis vagy tiszta 
hangköznél. így képezhető a c-asz kis szextből 
c-aszasz szűkített szext, vagy a c-g tiszta kvint-
ből c-gesz szűkített kvint. 

Szűkített hármashangzat keletkezik, ha bár
mely hanghoz kis tercet és szűkített kvintet fű
zünk (c-esz-gesz; fisz-a-c; h-d-f). Domináns jel
legű akkord, mely a négyszólamú tételben csak 
szextmegfordííásban használható. 

Szükmellűség, a mellkas hiányos fejlődése; 
az ilyen mellkas többnyire egyszersmind hosszú, 
bordaközei tágak, haránt átmérője azonban ki
sebb a rendesnél. A katonasorozásokon a mell
kas körfogatát a test magasságához viszonyítják 
és Sz.-et vesznek fel, ha a mellbőség a test
hossz felénél kisebb. A Sz. gyakran utal gümő-
kóros hajlandóságra. 

Szükségárboc (ném. Notmast, ol. albero da 
fortuna, ang. emergency mást), vihar által 
árbocaitól megfosztott tengeri hajón erős szálfá
ból készített és abból a célból elhelyezett árbocr 
hogy annak segélyével szüksógvitorla kifeszíthető 
és ez által a hajó kormányképessége biztosíthat6 
legyen. 

Szükségbeli ár az az ár, mely kényszer
helyzetből származik. Ha a vevő van kényszer
helyzetben, akkor a Sz. magasabb a normálisnál, 
ellenkező esetben alacsonyabb. 

Szükségbeli út. Ha valamely telek rendes 
használása lehetetlen azért, mert a telek közúttal 
nincs összekötve, vagy ha az összekötés megvan 
ugyan, de segélyével a telek rendes használata 
csak aránytalan költséggel lehetséges: a tulaj
donos követelheti a szomszédoktól, hogy kárta
lanítás fejében a szükséges összeköttetés céljára 
telkeik használását megengedjék mindaddig, míg 
a közúttal való alkalmas összeköttetés helyid 
lesz állítva (szükségbeli út). Az 1879. XXXI. t.-c. 
178. §-a megengedi mások telkeinek igénybevé
telét, ha az erdei termékeket enélkül épen nem 
vagy csak tetemesen nagyobb költséggel lehetne 
elhordani. Az 1894. XII. t.-c. 30. §-a értelmében 
pedig a község tartozik arról gondoskodni, hogy 
minden egyes ingatlanhoz hozzá lehessen férni. 

Szükségbeli utalvány [ném.Nothadresse) célja 
a váltó kibocsátója vagy forgatói ellen indítható 
váltójogi visszkereset elhárítása arra az esetre, 
ha az intézvényezett a váltót el nem fogadná 
vagy ki nem fizetné. A közbenjárás e formájára 
maguk a visszkereseti kötelezettek, tehát a kibo
csátó és a forgatók szoktak valakit a váltón ki
jelölni, a kijelölő szükségbeli utalványozónak, a 
kijelölt Sz.-ozottnak (Nothadressat) neveztetik. 
A felhívás lehet magán a váltón, vagy másolatán 
s érvényességéhez a Sz.-ozó által való aláírás 
nem kívántatik meg. A váltóbirtokos mai jogunk 
szerint Sz. esetén csak akkor követelhet a ki
bocsátótól és forgatóktól biztosítókot elfogadás 
hiánya miatt, ha a váltót az intézvényezettnél és a 
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Sz.-nál egyaránt bemutatta s azt azok egyike sem 
fogadta el, amit óvással kell igazolni. Az 1912. évi 
nemzetközi váltójogi egyezmény, illetőleg az ennek 
alapján 1914. íörvónyhozásilag már elfogadott új 
magyar Váltótörvény 53. §-a értelmében a váltó
birtokos a Sz.-ozott által ajánlott közbenjárást 
visszautasíthatja és ennek folytán nem is köteles 
neki a váltót elfogadás végett bemutatni, mielőtt 
visszkeresettel élhetne. Ha azonban a váltó akár 
az intózvényezett, akár a Sz.-ozott által elfogadta
tott, de lejáratkor az intézvónyezett által ki nem 
fizettetik, ez esetben a váltóbirtokos köteles a vál
tót fizetés végett a fizetés helyén a Sz.-ozottnál is 
bemutatni és a fizetés megtagadását az óvásba fel
vétetni; ellenkező esetben az utalványozó és az 
ezt követő előzők ellen visszkeresetét elveszti; de 
a váltóbirtokos figyelmen kívül hagyhatja az oly 
Sz.-t, amely a fizetési helytől kifejezetten külön
böző más helyre szól. 

Szükségérmek, 1. Szükségpénzek. 
Szükségesség, az a megmásíthatatlan rend, 

melyben a dolgok világában a jelenségek egy
másra, a gondolatok világában a gondolatok egy
másból kü vetkeznek. Eszerint különböztetünk meg 
logikai ós fizikai Sz.-et. Az előbbire példa a többi 
közt a szillogizmus, az utóbbira az oksági kap
csolat. Ettől különbözik az a Sz., melyet Istennek 
tulajdonítunk, mert itt a lótezésbeli és lényegbeli 
Sz. egy, Isten szükségkép létezik. De, hogy ez a 
Sz. is az okságéval rokon, mutatja Speneer defi
níciója, aki a végtelen szubstanciát önmaga oká
nak (causa sui) nevezi. 

Szükségjog (lat. jus eminens), az államot 
megillető jog, amelynél fogva közérdekben a 
magán jogkörbe nyúlhat. Magyarországon ily ki
vételes hatalmat biztosítanak a minisztériumnak 
a háború esetére az 1912. LXI1I., LXVIH., LXIX., 
1914.L., 1915. XIII., 1916. IV. törvénycikkek stb. 
L. Háború esetére szóló kivételes intézkedések. 

Szükséglet, gazdasági értelemben javak hiá
nyának érzete, mely egyszersmind e javak meg
szerzésére ösztönzi az embert. Az ismeretek fej
lődésével újabb és újabb Sz.-ek merülnek fel, 
amelyek az emberek törekvéseinek folytonosan 
új anyagot adnak és az emberi fejlődóst hatalmas 
lendülettol viszik előre. A fejlődéssel vele jár a 
Sz. finomodása is. A létfenntartás szempontjából 
legfontosabbak az elsőrendű életszükségletek (táp
lálkozás, lakás, ruházkodás). A különböző élet
viszonyok, műveltség, hajlam stb. szerint lehet
nek továbbá a Sz.-ek másod-, harmad stb. rendű 
Sz.-ek; fontosak a szellemi, kulturális, társadalmi 
Sz.-ek is. Minél fejlettebb a társadalmi osztály, 
annál többfélék és változatosabbak, finomabbak 
Sz.-ei is. Nagy jólét mellett az egyének Sz.-ei 
szaporodnak, de számuk gyarapodásával csökken 
intenzitásuk ereje is. Szokásos megkülönböztetés, 
hogy csupán a testi életből eredő hiányok érzetét 
nevezik Sz.-eknek, ellenben a többieket már az 
élvezetek sorába számítják. — Költségvetések 
összeállításánál Sz. alatt értik azoknak a javaknak 
összegét, amelyeket a kitűzött gazdasági célok 
elérése szempontjából fel kell használni. A szük
ségleti rész általában a kiadások összege, amelyek
nek teljesítését a várható bevétel, a fedezet bizto
sítja. 

Szükségleti vonat, 1. Vonat. 
Szüksógmunkálato-k, 1. Munkanélküliség. 
Szükségörökös (ném.Notherbe), törvényes osz

tályrészre, köteles részre (1. o.) jogosított örökös. 
Szükségpénzek, e néven olyan pénzfajokat ér

tünk, melyek különösen háborús idők alkalmával 
a megakadt pénzforgalom pótlására bocsáttatnak 
ki városok, körülzárt várak, katonai parancsnok
ságok, üzleti cégek, gyárak által, többször magá
tól az államtól is. Ilyen, rendesen csak névértékű 
érmek (ezüst, réz, ólom, papiros stb.) a rendes, 
pénzforgalom visszaálltával v. folyó pénzzel vál
tatnak be, v. ha a győző fél azokban törvénytelen 
forgalmi eszközt lát, váltság nélkül vonatnak be> 
s értékteleneknek nyilváníttatnak. (így jártak el 
az osztrákok az 1848—49-iki Kossuth-bankókkal.y 
Minden ország numizmatikája ismer ilyen kibo-
csátványokat. A magyar érmészetben első helyea 
említendők a II. Rákóczi Ferenc-féle rézpolturák 
(libertások) s a velük egykorú lipótvári, eperjesi,, 
nagyváradi Sz., melyeket I. Lipót és I. József 
várparancsnokai bocsátottak ki (EX NECESSI-
TATE). Sz.-nek tekintendők az 1807-iki osztrák 
30, 15 krosok és kisebb rézpénzek, melyek a de
valvációval nagy értékcsökkenést szenvedtek. 
Hazánkban az 1848—49-iki szabadságharc idején 
számos papiros-szükségpénz került forgalomba 
úgy magyar, mint osztrák részről, pl. Arad, Komá
rom, Eger, Temesvár, Pest, Sárospatak, Rozsnyó, 
Dobsina, Karánsobes, Eszék, Karlócza, Ó-Liszka, 
Tolcsva.Mád, Szakolcza stb. helyekről. A Sz. cso
portjába tartoznak a Kossuth-fóle newyorki ós 
londoni papirospénzek, úgy az 1860. és 1866. ki
bocsátott bécsi papirostizkrajcárosok. Ilyen Sz. 
az 1914—18-ikl világháborúban a különböző-
fogolytáborokban ós városokban az ércpénz
hiány pótlására kibocsátott bankók, adós
levelek és szükségutalványok, pl. grödigi 1 kor. 
50, 20, 10 és 2 fill. «Lagergeld», csernomtzi 5, 1 
kor., 50, 20 fill., nálunk Daubner József homok
szili gyógyszerész által kibocsátott 20, 10 fill. 
sztikségutalványok, Fodor Domokos tordai keres
kedő 1 kor., 20, 10 fill. adóslevelei stb. 

Szüksógrendelet az, amellyel a kormány 
olyan esetben, amikor a törvényhozás útján ren
delkezni nem lehet s az állam szükségállapota, 
megköveteli, felelőssége alapján valamely tör
vénytfölfüggeszt vagy törvény ellenére vagy a 
törvényhozás ügykörébe tartozó kérdésben tör
vény nélkül rendelkezik. A Sz. kibocsátását a 
kormány rendszerint a normális viszonyok be
álltakor a törvényhozásnak bejelenti s abban a 
törvényi intézkedésben kapja meg a felmentést, 
amely a rendelkezést jóváhagyja. 

Szükségszerű, részesség (lat. concursus ne-
cessarius), a bűnrészességnek az a faja, mely 
oly bűncselekményeknél forog fenn, amelyeknek 
elkövetése legalább két személy közreműködését 
tételezi fel (párbaj, házasságtörés, lázadás, vesz
tegetés stb.j. E Schütze által felállított részesség! 
formát a mai büntetőjogi elmélet elvetette, mert 
a szükség-szerű részes vagy társtettes felbujtó,, 
illetőleg bűnsegéd, vagy önálló tettes, vagy tárgya 
a bűncselekménynek. 

Szükségtörvény, rendkívüli viszonyok kény
szere alatt létrejött, ideiglenes rendelkezést tar-
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talmazó olyan törvény, amely vagy létrejöttének 
alakiságaiban, vagy tartalmában eltér az alkot
mány és parlamentarizmus szabályaitól. Alkot
mányunkban a Sz. mint a törvények külön faja 
mem ismeretes. 

Szűkület, 1. Strictara. 
Szülés, általánosságban a. m. a termékenyített 

s fejlődésnek indult petének kiürítése az anya
méhből, tehát a terhességnek befejezése bár
mely időpontban. Különösen azonban csak a ki
viselt, érett magzatnak, burkaival s a lepénnyel 
•együtt való kitolása a méhből, miglen a terhes-
eég időelőtti végződése vetélésnek vagy korai 
Sz.-nek (1. Abortus) neveztetik. Az időpont sze-
Tint tehát idétlen, korai, érett és túlviselt magzat 
•születhetik, a Sz. maga pedig rendesen vagy 
libásan folyhat le, s természetesen vagy mester
ségesen érhet véget. Mindez attól függ, hogy a 
szülőerőkés az útjokban álló akadályok közt meg
van-e a helyes arány. A szülöerők (vajúdás) két
féle erőből vannak összetóve: a méh összehúzó
dásaiból, amelyek fájások alakjában nyilvánul
nak és a hasprésből, amelyet a vajúdó bizonyos 
lókig tetszése szerint hozhat működésbe s nem 
más, mint az erőlködés a lélegzet visszafojtása 
mellett. 

A rendes Sz. három szakaszban történik. Az 
•elsőben megnyílnak az utak: ez a tágulási idő
szak; a másodikban letolul és megszületik a 
magzat: ez a kitolási időszak; és a harmadikban 
leválik a méh faláról a lepény s magával húzva 
a burkokat, kinyomul az anya testéből: ez a 
lepényi időszak. A Sz. tartama igen különböző s 
nehezen határozható meg előre. Először szülő 
•átlagosan 12—18 óra hosszat vajúdik ; másodszor 
vagy többször szülő alig •£—6 óráig. Mindez csak 
SÍ rendes Sz.-re vonatkozik. A rendellenes Sz. oly 
sokféleképen módosulhat, hogy tárgyalása csak 
szakmunkába való. — Sz. (állat), 1. Elles. 

Szüleség, némely vidéken a marha eledeléül 
betakarított széna, szalma stb., tehát annyi mint 
takarmány-

Szülési fájások. A terhes méh fájdalommal 
járó összehúzódásai, melyek a magzat kitolását 
végzik. Megkülönböztetjük: 1. jósló fájások, 
melyek a szülés megindulását jelzik; 2. a tágulási 
fájások, melyek alatt a méhszáj tágul; 3. kitoló 
vagy rázó fájások, melyek a magzat kitolását 
végzik; í. lepényi fájások, melyek a méhlepény és 
a burkok megszületésére vezetnek; 5. utófájások, 
mint a kiürült méh összehúzódásának jelei. A 
fájások rendesen időszakonkint szünetekkel jelent
keznek. Ha a méh összehúzódása tartós — teta-
nikus, —úgy ez veszedelmes a magzatra, mert a 
méhlepény vérkeringését zavarja. Akkor fejlődik 
M, ha a magzat kiürülését akadályok nehezítik 
(szűk medence), vagy ha a méh bizonyos mérgek 
v. orvosságok {pl. anyarozs) hatása alatt húzó
dik össze. 

Szülészet, az orvostan ama része, amely a 
szülésre vonatkozó ismereteket tárgyalja és azo
kat a segítő eljárásokat foglalja magában, ame
lyeket úgy a rendes, mint a hibás szülésnél gya
korlunk. Minthogy azonban a szülés csak egyik 
szakasza ama folyamatoknak, amelyek a fogam
zással kezdődnek és a gyermekággyal végződ

nek, azért a Sz. fogalmához odatartozik a terhes
ség és a szorosabb értelemben vett gyermekági/ 
(1. o.) processzusa is, még pedig azoknak rendes 
folyamata éppúgy, mint zavaraik. 

A Sz. történetéből kitűnik, hogy az ó-népek 
közül a görögöknél ért el a Sz. mint tudomány 
magasabb fejlődést, tőlük tanulták meg a rómaiak 
is; de ez csak a praktikus fogásokra vonatkozik, 
a nemiszervek boncolástani viszonyai, a magzat 
fejlődése stb. ismeretlen maradt előttük. A római 
birodalom összeomlása után csak a VI. sz.-ban 
tűnik fel Aetius, a VIII. sz.-ban eginabeli Pál, a 
XII. sz.-ban Avicenna és Abulkasem, akik az 
ősök tudományát legalább átszármaztatják az 
utódoknak. Az egész középkorban tudatlan bábák 
kezében sínylődik a Sz. s nehéz esetekben tehén
pásztorok és juhászok segedelméhez kell fordulni. 
A XVI. sz.-ban Vesallal fölvirul a boncolástan s 
megismerik a terhes méh szerkezetét, a vérke
ringés mechanizmusát (Harvey 1616) s Páré 
Ambrus a magzat lábrafordítását végzi. Megkez
dődik újra a Sz.-i irodalom is: Eöslin 1513. meg
írja a bábaság első tankönyvét s Bourgoois Lujza 
híres francia, Siegemundin Jusztina híres német 
bábák pedig szintén fejlesztik a Sz.-i irodalmat. 
Csak 1701—Oí között írja meg a hollandus De-
venter az első tudományos Sz.-et orvosok szá
mára és 1720. alapítja meg Qrégoiro Parisban a 
Hőtel-Dieuben áz első szülőházat, ahol orvosok 
is ügyelhették a normális szüléseket; 1728. 
Strassburg, 1751. Göttingen, 1756. London s 1784 
Bécs követték a francia példát. Ettől fogva roha
mosan fejlődött az orvostudomány ez ága s a 
XVII—XVIII. sz. híres szülészorvosai közül csak a 
következőket soroljuk fel: franciák: Mauriceau, 
Levret, Baudeloque, Lachapelle (bába); angolok : 
Smellie, Hunter, Deumann (mesterséges kora
szülés), Simpson (kloroform); németalföldiek: 
Paltyn (fogó), Deventer; németek: Roederer, 
Siebner, Osiander, Nágele, Michaelis, Spiegelberg, 
Schroeder. Ez utóbbiak közUl néhány már a jelen
korba tartozik, amikor e tudomány legapróbb 
részletei is beható búvárkodás alá jutottak. Es e 
búvárok között van egy magyar is, a halhatatlan 
Semmelweis Ignác (1. o.), aki a gyermekágyi láz 
okának jutott a nyomára s annak elhárítására is 
megmutatta az utat. 

Szülésznő, 1. Bába. 
Születés, az emberi lénynek az anya méhétől 

teljes elválasztása. Ez időpont előtt a gyermek az 
anya méhében van és nem egyén, hanem mint 
méhmagzat az anyai testnek része (parsviscerum). 
Mindazáltal a jog a méhmagzatot is több irány
ban védelemben részesíti (1. Személy). Büntető
jogi oltalomban is részesül a méhmagzat, amennyi
ben szándékos elhajtása v. megölése büntetés alá 
esik (1. Magzatelhajtás). A Sz.-nek jogi jelentő
sége abban van, hogy a természeti személyiség 
azzal veszi kezdetét. 

Születési anyakönyv, 1. Anyakönyv. 
Születési tábla, 1. Natalitási tábla. 
Születésnap, így nevezik a születésnek évfor

dulóját ós az ezzel kapcsolatos ünnepet. A Sz.-ot 
már az ókorban is megülték, főleg rokonok, bará
tok társaságában. Nyilvánosan ünnepelték egyes 
híres és nevezetes férfiak Sz.-ját, pl. a cézárét és 
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augusztusét. A Sz. helyett ma rnár rendesen a név
napot ülik meg, különösen a katolikusok ragasz
kodnak ehhez a szokáshoz, mely a védőszent tisz
teletéből ered. 

Született bűntettes Lombroso tanítása szerint 
az, aki veleszületett diszpozíciót hord magában a 
bűnözésre. Jellemző vonásai hátraeső keskeny, rán
colt homlok, kiszögellő szemöldökív, elálló fülek, 
erősen kifejlett állkapocs, kis térfogatú koponya, 
stb. A Sz. felőli tan ma már hitelét vesztette. 

Szülő. A szülői viszonyból a szülőnek gyer
mekeire vonatkozó családi hatalmán (1. Atyai ha
talom. Anya jogai, Házassági jog, Házassági 
akadályok) felül még főleg a következő jogok és 
kötelességek erednek: a) a szülő eltartani köteles 
gyormekét, viszont a gyermek is szülőjét, ha 
vagyonhiány v. keresetképtelenség miatt erre rá
szorul ; b) a szülőt törvényes öröklési jog illeti 
gyermeke után és pedig magyar jog szerint: ennek 
házastársa mellett csak az ő ágáról hárult ági 
vagyonra nézve, házastárs hiányában a szerze
ményben is; a szülőt végrendelet ellenében is kö-
telesrészül illeti annak fele, mit végrendelet hiá
nyában örökölne. 

Szülőfogó (forceps; 1. az ábrát), orvosi szülé
szeti műszer, mellyel a szülés gyorsítására s bi
zonyos szülési akadályok leküzdésére, a gyermek 
fejét — kivételesen farát — megfogjuk s kihúz
zuk. Első föltalálója Chamberlain angol orvos, 

kinek családja titokként őrizte s a titkot 1693. 
eladta a németalföldi Boonhuyze-nek. Önállóan 
találta föl másodszor Polfyn, ki 1723. a francia 
akadémiának bemutatta. Levret (1747) és Smellie 
adta meg a fogó mai lényeges alakját. 

Szülőföldismertetés, a nevelésben annak a 
gondolatnak érvényesítése, hogy a gyermek fo
galmai minden téren a mindennapi tapasztalat
ból alakulna^ ki, az iskolának tehát kötelessége, 
hogy ezt a folyamaw? rendszeres munkával elő-

E jelek a pontozással épp úgy kombinálhatók, 
mint a hangjegyek. Ha a Sz. több ütemre terjed, 
így jelezzük: 

8 12 

Szünetelő per, 1. Mulasztás. 
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Szüneti tanács, a törvénykezési szünidő tar
tamára alakított tanács a Kúrián, amely étben 
az időben a sürgős természetű ügyeket (pl. bérlet 
megszüntetése, sommás visszahelyezés, végre
hajtás, cégjegyzési, csődnyitási és megszüntetési 
ügyek és rabos ügyek) intézi el. Sz.-ba rendsze
rint azokat a bírákat osztják be, akik erre önként 
jelentkeznek. A törvénykezési szünet egyes ré
szeire a Sz.-t más-más bírákból lehet össze
állítani. 

Szünetjel, 1. Szünet. 
Szünidei gyermektelepek arra adnak módot, 

hogy gyengélkedő, beteges, szegény iskolás gyer
mekek egészséges vidéken, jó táplálkozás s ápo
lás mellett üdüljenek, megerősödjenek. A gyer
mektelep eszméje Svájcban született; az első 
telepet 1876. Biron zürichi lelkész rendezte s 
példája csakhamar számos követőre talált, külö
nösen hazájában és Németországban. A kitelepí
tésre a8—14éves gyermekeket tartják a legalkal-
masabbaknak. Nálunk 1882 nyarán néhány ember
barát buzgólkodása 20 fővárosi iskolásgyermek
nek adta meg a módot arra, hogy Nagymaroson 
megedződjenek. 1884-ben alakult a Budapesti Sz.-
egyesület, amelynek főbb telepei: Ercsi, Balaton-
lelie,Zebegény stb. Az Országos Gyermekvédő Liga 
is több ingyenes Sz.-et tart fenn. Ide tartoznak még 
a középfokú iskolák tanulói részére rendelt fize
téses szünidei fürdökonviktusok- Mindezek azon
ban nem képesek a nagy keresletet kielégíteni. 
A Sz. intézménye a külföldön, főleg Amerikában, 
Angol- és Németországban jóval különben van 
kifejlődve. Ez utóbbi országban egy szervezési 
központ is van: «Zentralstelle der Vereinigun-
gen für Somnierpflege.» A háborút követő évek
ben nálunk egyes külföldi missziók (svéd, ame
rikai) is tartanak fenn Sz.-et. 

Szünidei tanfolyamok rövidebb, pár hetes, 
legfeljebb pár hónapos előadási sorozatok, gya
korlatok különféle pályákon működők részére 
továbbképzés céljából. Céljuk rendesen az egyes 
ismereti ágakban elért újabb eredményekről való 
tájékoztatás, újabb eljárási módokkal való meg
ismertetés ; néha az is, hogy valaki egészen újat 
tanuljon. A Sz. elnevezése onnan származik, 
hogy a Sz. valamely tanítóintézmény keretében 
folynak olyankor, mikor annak rendes évi mun
kája szünetel. Hazánkból sokan jártak külföldi 
Sz.-ra, itthon is egyre szaporodott ezek száma 
főként a különféle iskolák tanítói s orvosok szá
mára; a háború alatt jóformán megszűntek; 
1920 óta lassanként újra élednek. Jelentőségek 
abban van, hogy így az idősebb nemzedékek is 
lépést tarthatnak szakjok haladásával. 

Szünidei utazások a közlekedés olcsóbbodá
sával és a nemzetközi viszonyok fejlődésével 
főleg a tanerőkés a tanulóifjúság körében jöttek 
divatba. A Sz.-at rendszerint magánvállalatok 
szervezik; a külföldön részben külön szervezési 
középpontok szolgálják ezt az ügyet. A háborús 
viszonyok a külföldre szóló Sz.-at jó időre leszo
rították a napirendről. 

Szünidő, rendesen iskolai vonatkozásban hasz
nált megjelölése annak az időnek (napok, hóna
pok), amikor a munka hivatalosan szünetel. A Sz. 
ma elsősorban nevelési szempontokhoz alkalmaz

kodik, célja a tanulók pihentetése, felfrissülése; 
hagyományos elrendezése azonban más eredetre 
vall: a nagy Sz. a szülök nagy részének foglal
kozása (gazdasági munkák), az évközi hosszabb 
Sz.-k pedig az ünnepek miatt esnek a szokott 
időre s a többi Sz. is külső körülményekben leli 
magyarázatát (vásári, szüreti stb. Sz.). A Sz. meg
határozása a törvényes határok között az iskola
fenntartó joga. A bíróságokra nézve 1. Törvény
kezési szünet. 

Szünnapok, 1. Normanapok. 
Szűr, cifra szűr, Magyarországon általán 

hordott népies felső ruha, fehér vagy fekete vas
tag posztóból; többnyire vállra vetve viselik. 
Néha nincs is ujja. Szabása a lehető legogysze-
rübb. Három szél posztót összevarrnak úgy, hogy 
a középső jóval hosszabb, hogy visszahajtva a 
négyszögletű gallért alkossa. A két szélső posztó
darabot, mely a mellre jön, elül szintén vissza
hajtják egy-két tenyér szélességben, miáltal az 
egész kiterített szűr nagyjából egy trapéz-alakot 
mutat, melynek keskenyebb vége a gallér. A 
hátra és a vállra leomló széles gallér alsó csücs
kein egy-egy nagy rozetta elmaradhatatlan. A ma
gyar nép ősi ruhadarabja (1. Magyar viselet és 
Díszítés). A szűrnek kihimzik az elejét, gallérját 
(egy-egy sarokcsokorral) és az alját is. Legjellem
zőbb azonban az oldalán, a zsebtáján sohasem 
hiányozható díszes négyszög, melyet a legegy
szerűbb szűrön sem felejtenek el három szines 
posztókivágás alakjában megcsinálni. 

Szűr, kisk. Baranya vm. póesváradi j.-ban, 
(1920) 665 német lak. 

Szülés (filtrálás), igen fontos művelet, mely
nek célja egy folyadéknak az abban nem oldott, 
szilárd anyagoktól való elkülönítése, tehát tisz
tán mechanikai. Néha, szénszürők esetében, ahol 
nagy abszorbeáló hatás érvényesül, kémiai folya
mat is játszhatik közre, ahol nemcsak mechani
kailag, de kémiailag is köthet meg a szürőtost a 
folyadékban oldott anyagokat is. A szürötest 
maga papiros, vászon, flanell, azbeszt, üveggya
pot, lőgyapot, porózus, mázolatlan porcelián, 
szén stb. A tiszta megszűrt folyadék a szürlet. 
A kémiai analizisban, mennyiségi meghatározá
soknál, egy külön erre a célra HCl-lel s HF-el 
kezelt, igen kicsi és ismert hamutartalmú szűrő
papírt használunk s ezt megfelelően összehajtva 
üvegtölcsórbe helyezzük. A laboratóriumban hasz
nálatos szűrők egyik faja, a redős szűrő, szin
tén papirszürő. A laboratóriumban használnak 
az üvegtölcsér helyett porcellán edénykéket is 
(Gooch-tégely) s ezekben a lukacsos fenékre 
azbeszt vagy üveggyapot szürőtestek jönnek, 
vagy nagyobb mennyiségű csapadókok leszűré
sére a Nutsch-fllterek szolgálnak, melyekon át 
való szűrés gyorsítására vákuumot is alkalmaz
nak. A gyakorlati életben a szűrés szövetnemüe-
ken (zacskószűrő) át, vagy áteresztő kőszűrókön 
keresztül (porózus porcellánodények, pl. Berke-
feld-féle vízszűrő) történik, egy ilyen áteresztő 
kőszűrő szűrötestje a szürökő. Nagymennyiségű 
folyadékok, pl. víz megszűrésére igen alkalma
sak a nagyfelületű homokszűrők, ahol egy szürö-
liártya alakul ki rövid idő alatt, tehát a szűrés 
csak bizonyos idő múlva teljes. Iszapos anyagok 
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megszűrésére szolgálnak a szüröprések (cukor
ipar, agyagipar). Színező s más oldott anyagok 
visszatartására a csontszén s általában szén-
szűrők használatosak (pl. cukoripar), ahol nagy, 
a szűrőszénnel megrakott tornyokon csörgedezik 
végig a szűrendő folyadék. 

Sz. (bor.). A borban lebegő s abból leülepedni 
nem akaró s annak zavarosságát v. homályossá
gát okozó anyagok eltávolítására a Sz.-t használ
ják. E célra a legkülönbözőbb szerkezetű szűrő-
gépok állanak a borkezelő rendelkezésére. Szűrő 
anyagul szénport, papirosanyagot, azbesztet stb. 
használnak; mindenesetre nagy gondot koll fordí
tani arra, hogy a Sz.-hez használt minden edény 
-és anyag sterilizálva legyen, mert különben a 
kezdetben tisztára szűrt bor könnyen megromol
hat s esetleg kellemetlen ízt és szagot kaphat. 
Azelőtt inkább derítésekkel tisztították meg a 
bort, most azonban a szűrőkészülékek tökéletese-
•désével, derítés helyett legtöbbször szűrést alkal
maznak, mert ezzel rövidebb idő alatt érik el cél
jukat a borkezelők. 

Szüret, a legfontosabb borkészítési művelet; 
ennek keresztülvitelétől függ elsősorban a bor 
minősége. A Sz. idejéül a természet azon időpon
tot jelöli meg, midőn a szöllő fejlődése tetőpont 
ján van s a tőke már nem képes több cukrot ké
szíteni. Ekkor kapjuk a legtöbb és aránylag a leg
jobb bort, ha azonban ez időtájban derült, meleg 
napok járnak s a szőllő egészséges s jobb minő
ségű nehezebb borokat akarunk készíteni, bevár
hatjuk az utóéróst, sőt esetleg a túléróst (nemes 
rothadást) és aszusodást is. Az utóérés alatt a 
ezőllöszemek vízveszteség folytán megráncosod
nak s így viszonylagos cukortartalmuk gyarap
szik ; a túléróssel azonban a fej már megbarnul s 
néha egy ponészfajta, a Botrytis cinerea mutatko
zik rajta, mely már a cukrot is pusztítja ugyan, 
de a cukor- és savtartalom közötti arányt mégis 
kedvezőbbé alakltja. A Sz. idejét csak akkor lehet 
biztosan megállapítani, ha a különböző szőllőfaj-
ták külön szakaszokban műveltetnek, mikor is a 
Sz. idejének megállapításánál a fajta érettségi 
foka irányadó. A szüretelésnél előforduló mun
kák a leszemelés, a zúzás, sajtolás, szellőztetés, 
lenyálkázás stb. Fődolog, hogy a penészes és 
rothadt fürtöket az egészségesektől külön válasz-
szuk és dolgozzuk fel, hogy egészséges és jól fej
lődő bort nyerjünk. 

Szűrjenek, l. Zűrjének. 
Szürke, szín, átmenet a fehér és fekete között; 

árnyalatai: szürkés fekete, sötét szürke, világos 
szürke, némi vörös, kék, sárga, zöld, barna szín
nel keverve még több árnyalatot ad. A Sz. fes
tékek keverékek és igen változatosak. 

Sz. az az állatszin, mikor festékanyagot tar
talmazó bőrből fehér, szürke és fekete "szőrök 
nőnek. Változatai az ezüst-, daru-, sötét-, almás-, 
szeplős-, legyes-, acél- és a seregély-Sz. A Sz. 
szin sajátsága az, hogy a szürke lovak és tehenek 
korosodásával mindinkább megvilágosodik. 

Szürke arany, 1. Arany-ötvények. 
Szürke barátok, a Forenc-renciiek (1. o.) egyik 

ágiinak, a konventuálisoknak régi magyar neve. 
Szürkebegy (Prunella—Accentor, állat), a Ve

rébalkatúak (Passeriformes) rendjébe, a Szürke

begy-félék (Prunellidae) családjába tartozó ma-
dárnern. 16 faja ismeretes, melyek a palaearktikua 
övben honosak, közülök azonban csak két faj él 
Európában. 1. Az erdei szürkebegy vagy közön
séges sövénybujkáló, régi néven erdei csattogány 
(Prunella /=• Accentor] moduláris L.) fölül 
vörösbarna, hátán fekete hosszanti sávokkal tar
kítva ; alul szürke, hasa közepén fehér; szárnya, 
farka, csőre és szeme barnás hamuszürke; lába 
világos szarubarna. Hossza 14—15, szárnyhossza 
6-4—6-6, farkhossza 5"5—5-7, csőrhossza 1—1*18, 
lábhossza 2 cm. Európában a 64° északi széles
ségtől kezdve honos. Télen Dél-Európában, Észak-
Afrikában és Nyugat-Ázsiában található. Hazánk
ban mindenütt közönséges és az egész éven át 
előfordul. Nyáron főleg rovarokkal táplálkozik, 
költözködése idején pedig inkább magvakkal és 
bogyókkal él. Fészkét április második felében 
kezdi rakni, rendesen sűrű ágak között, átlag 1 
méter magasságban. Májusban teljes az első és 
júliusban a második fészekalj. Előbbi 4—6, utóbbi 
rendesen 4 kékes zöld színű tojásból áll. A koto-
lásban a hím is segít s a kotolás 13—14 napig 
tart. Éneke egyszerű. A földön oly ügyesen ugrál, 
hogy rendesen futó egérnek tartják. 2. Havasi 
szürkebegy v. alpesi sövénybujkáló (Prunella 
[= Accentor] coliaris Scop.). Fölül szürke, a 
hátán rövid barnás hosszanti foltokkal. Torka 
fehér, sötétszürke foltokkal vagy harántsávok
kal tarkítva. Melle és hasa közepe szürke; 
hasa oldala rozsdavörös. Szárnya sötétbarna; 
az evezőknek külső szegélye a tőfelüli részen 
és a csúcsuk világos szürke. Farka szürkés 
sötétbarna s a kormánytollai (a két középső 
kivételével) bel3ő zászlajuk hegyén félköralakú 
fehér folttal vannak ellátva. Csőre töve sárga, 
begye fekete. Lábai barnásak. Hossza 16—17, 
szárnyhossza 9'5—104, farkhossza 6-2—6-7, 
csőre 1-4—1-45, lába 2-7 cm. Dél- és Közép-Európa 
minden magasabb hegységén honos. Szepes-, 
Gömör-, Árva-, Torda-Aranyos-, Hunyad- és Pest
megyéből ismeretes. 

Szürkebegy-félék v. Csattogány'félék (Prunel
lidae [régi néven: Accentoridae], állat), a Veréb
alkatúak (Passeriformes)Tenáiébs tartozó madár
család. Európában egyetlen nemük (Prunella = 
Accentor) ismeretes 2 fajjal. L. Szürkebegy. 

Szürke bíboros, 1. József atya. 
Szürke darti (áiiat), 1. Daru. 
Szürke hályog, 1. Hályog. 
Szürke harkály (állat), 1. Harkályfélék. 
Szürkehasu halászka (állat), 1. Halászka. 
Szürke kenőcs, 1. Higanykenőcs. 
Szürke kéreg. 1. Agyvelő. 
Szürke májasodás, 1. Hepatisatio. 
Szürke mangánérc, 1. Barnakő. 
Szürke nénék, 1. Irgalmas nénék. — E néven 

ismeretesek a szt. Erzsébetről nevezett Sz. női 
kongregáció tagjai is. Alapították Neisseben 1842 
szept. 27., megerősítette XIII. Leo 1887 jan. 26. 
A tagok betegápolással, árvaházak és különféle 
iskolák vezetésével foglalkoznak. Főképpen Né
metországban vannak elterjedve (270 ház). 

Szürke papagály (állat), 1. Jakó-
Szürke pávián v. galléros pávián (állat, Papio 

hamadryas L.), a Páviánfélók családjába tartozó 
Amely szó 8z alatt nincs meg, S alatt keresendő: 
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majomfaj. Színezete általában szürke. Az idősebb 
hímek hatalmas sörénnyel díszítettek, mely testük 
felső részét köpenyformán takarja. Arca hússzínű, 
nagy ülögumói vörösek. Párka bojtban végződik. 
A nőstény és a fiatalok világosabb színűek. A 
felnőtt hím 90—100 em. hosszú; farkhossza 20— 
25 cm. Hazájában, Abessziniában és Nubia D.-i 
részében nagy csapatokban (100—150) él. A régi 
egyiptomiak szent állatnak tartották. Allatker
tekben igen gyakori. 

Szürke penész (nSv.), 1. Botrytis. 
Szürke rézérc, a. m. kalkoszin. 
Szürke rókák (Urocyon, állat), 1. Rókák. 
Szürke rothadás, 1. Peronoszpora-betegség. 
Szürke sárfutó (állat), 1. Sárfutó. 
Szürkület, az a még, vagy már derengő vilá

gosság, amelyet Nap nyugta után vagy Nap kelte 
előtt bizonyos ideig észlelhetünk és mely hajnal
ban (reggeli Sz.) a folyton nagyobbodó világos
ságnak enged, este pedig (esti Sz.) a lassan foko
zódó sötétségbe megy át. A Sz. oka a Nap suga
rainak a légkörben való törése és visszaverődése, 
és azért tartama a Napnak helyzetétől és az illető 
földi helytől függ, lefolyása azonban első sorban 
a levegő állapota: hőfoka, nedvessége, tisztasága, 
mozgékonysága stb. szerint módosul. Tiszta estén 
a Nap lenyugvása után a keleti égen a Föld szür
kés árnyéka jelenik meg. Amint a Nap tovább 
megy a látóhatár alá, a Föld árnyéka mindinkább 
emelkedik és amint a Nap körülbelül ö'/Z-ra 
szállt le, eléri a zenitet; ekkor a fényesebb csil
lagok már látszanak és nagyjában lámpa nélkül 
már olvasni, dolgozni stb. nem lehet. Ezt a pól
yán Sz. végének szokás mondani. Közben az esti 
pirosság mindinkább az ég nyugati oldalán tö
mörül és fölötte ivszerüen határolt, fehér tér tá
mad, az esti fény. Végre a pirosság eltűnik, a 
sötétség teljessé lesz ós a kisebb csillagok is lát
hatókká válnak: a csillagászati Sz.-nek is vége 
van. Ez nagyjában háromszorosa a polgárinak és 
addig tart, míg a Nap 16 —18°-nyira jut a látó
határ alá. Az egyenlítő alatt rövidebb a Sz. s a 
sarkok felé nő. így az egyenlítőn a Sz. 72—79 
perc közt ingadozik, 40° földrajzi szélességnél 
95—125 percig tart. Még nagyobb földrajzi szé
lesség alatt aztán a Nap legmagasabb állásakor 
nem is jő 16—18°-nyira a látóhatár alá, mikor 
aztán az esti Sz. a reggelibe megy át és az ú. n. 
világos éjjelek állanak be, mint pl. már 50°-nál, 
hol ozekjún. 1-ével kezdődnek; 70°-nálmármárc. 
26. ós a sark környékén az éjféli Nap eltűntével 
jan. 29. és tartanak a szolszticium utáni megfe
lelő időpontig. Az 50°-on alul fekvő helyekre 
nézve kétszer óvenkint következik be rendsze
resen a legrövidebb Sz. ideje. Budapesten pl. 
a legrövidebb Sz. 1 óra 35 percig tart a Nap 
—6°5'-nyi deklinációja mellett, amely átlag márc. 
5. és okt. 8. áll be. 

Szürkületi lepkék (állat), 1. Esteli lepkék. 
Szürnyeg (Sümeg), kisk. Zemplén vm. sátor

aljaújhelyi j.-ban, (Í9ÍO) 547 magyar lak. (Tr. 
Cs-Szl.) 

Szűrő, 1. Szűrés és Vízszerzés. 
Szürökő (ném. Filtrieretein 1. Szűrés. 
Szüröpapiros (ném.Filtrierpapier), 1. Szűrés. 
Szűrő sajtó, 1. Sajtó. 

Szűrőszövet, a szűrősajtókhoz használt szö
vet, amely sűrű lenvászon avagy háromfonalas 
sávolykötésű fésűsgyapjú cérnából készül. 

Szürszabó, a parasztok szűreinek készítésé
vel foglalkozó iparos. A szűrszabóság egyike a 
legrégibb iparágaknak hazánkban, sőt valóságos 
magyar specialitás, a szabóság egyik neme, mely 
azonban csak faluhelyen létezik már. 

Szűrte (Sirte), kisk. Ung vm. nagykaposi 
j.-ban, (i9io) 1144 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Szürü, 1. Szérű. 
Szüry Dénes, esztétikus, szül. Rétalapon (Győr) 

1849 jul. 2., megh. Budapesten 1909 okt. 28. 
1871-ben a vall. és közokt. min. szolgálatába 
lépett, ahonnan 1894. mint min. tanácsos távozott. 
Már 1874 óta írt és fordított tárcákat s hosszú 
ideig a Fővárosi Lapok, majd a Vasárnapi Újság 
munkatársa volt, amelynek hasábjain a Nemzeti 
Színház új színmüveit fejtegette. írt könyvis
mertetéseket is, fordított franciából (Goncourt E. 
Zemganno fivérek), angolból (Fielding, Jones 
Tamás) ; önálló művei: Emlékek (kézirat gya
nánt 1886); Mosolygó ég (nizzai képek, 1888); 
Rajzok (1893); Drámai impressziók (összegyűj
tött színi bírálatai, 1899). A KMaludy-Társaság 
1893. megválasztotta tagjának. Nagy könyvked
velő volt s az 1767-től 1867-ig megjelent magyar 
munkákból igen értékes könyvtárt gyűjtött (je
lenleg Budapest főváros tulajdona), melynek ka
talógusát is kiadta (Száz év, 1907). 

Szűts, 1. Andor tanár, zoológus, szül. Székes
fehérváron 1884 febr. 14. Tanulmányait Buda
pesten végezve, a nápolyi zoológiai állomáson 
dolgozott, 1909—1911. tanársegéd volt Kolozs
várott, 1911—23. a Nemzeti Múzeum zoológiai 
osztályában működött. 1914-ben részt vett a ma
gyar Adria-expedicióban. 1923-ban orvos-doktori 
oklevelet szerzett. Számos értekezése jelent meg. 
hazai és külföldi tudományos folyóiratokban; 
újabban az Adriai tenger planktonja (lebegő fauna) 
és rákfaunájának tanulmányozásával foglalkozik. 
E Lexikonnak is munkatársa. 

2. Sz. Mihály, gazdasági Író, szül. Szegeden 
1846 máj. 6. Előbb Horgoson néptanító volt, majd 
gazdasági iskolát végezve, gazdatiszt lett. 1872. 
a debreczeni gazdasági tanintézet tanára, 1895-től 
1899-ig igazgatója lett, mikor is nyugalomba vo
nult. Szaklapokba sok értekezést írt. Önállóan 
megjelent főbb munkái: A mezőgazdaság alap
vonalai (Debreczen 2. kiad. 1883); Debreczen 
meteorológiai viszonyai 50 évről. (u. o. 1880); 
A terménybankok és azok hatása a mezőgaz
daságra (Budapest 1883); A gazda helyzetének 
javítására vonatkozónézetek (u. o. 1888); Debre
czen város termelésének hatása a talaj kime
rülésére (u. o. 1889); A cukorgyártás és a cu
korrépatermelés (Magyaróvár 1889); A jégkár 
ellen való biztosítás és a károk becslése (u. o. 
1890, 3. kiad. Kolozsvár 1897), Debreczen mező
gazdasága a Nagyhortobágy ismertetésével (u. 
o. 1892), Mezőgazdasági becsléstan (Budapest 
1896); Szeged mezőgazdasága, jutáim, pálya
munka (Szeged 1914). 

3. Sz. Miklós, jogi író. szül. Székesfehérvárott 
1852 szept. 10. Iskoláit elvégezvén bírói pályára 
lépett. 1879-bon albiró <j móri járásbiróságnáL 
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A nagykanizsai törvényszéknél és a debreczeni 
Ítélőtáblán birói s debreczeni törvényszéki elnöki 
működés után 1908. kúriai biró lett, 1915. nyu
galomba vonult. Irodalmi tevékenységét hírlapi 
cikkek és jogi szaklapokban megjelent értekezé
sek írásával fejtette ki. Jogi cikkeit a Jogtudo
mányi Közlöny, a Jogállam és a Bűnügyi Szemle 
közölték. Külön kiemelést érdemelnek az Anyagi 
semmiségi okok az esküdtbirósági eljárásban 
(Jogtudományi Közlöny 1910), valamint az Üzlet
szerűség és halmazat (Bűnügyi Szemle 1916) c. 
tanulmányai. 

Szütyötermés (utriculus, n8v.), a termések 
egyik alakja, amely felső állású együregű mag
házból fejlődik ós megéróskor szabálytalanul sza
kad fel, mint a Lemna termése. 

Szűz (virgo), a szüzesség (1. o.) állapotában 
levő leány. — Félszűz, 1. Demivierge. 

Szűz (lat. Virgo), csillagkép az ekliptika men
tén, az állatkör hatodik jegye (np). A Sz. csillag
képe Heiss szerint 181 szabad szemmel látható 
csillagból áll, melyek közül egy elsőrendű (a 
Spica), több harmadrendű és ezek közül a leg
északibb a Vindemiatrix. Ez idő szerint a Sz. 
csillagzatban van az őszi napéjegyenpont. A gö
rög mitológia szerint a Sz. majd Dike, Zeus 
leánya, majd Demeter vagy Ceres. 

Szüzbariska (növ., Sz.-fa, szüzbokor, Melius-
nál szüzfa, Ábrahám bokra, Mária tenyere, barát
bors, Vitex Agnus L.), a Verbena-félék család
jába tartozó déleurópai, 2—3 m. magas cserje, 
hosszú nyelű, ezüstös szőrű, ujjas lev elekkel és lila
szín, dúsfürtű virágokkal. Minden része, kivált 
magva erősen bors-zamatú. Az ókorban a görög 
nők és a Vesta-szűzek csillapító szerül használták. 
Vesszőiből kosarat fonnak. Magvát a középkor 
fűszorül használta; Keleten most is használják. 

Szüzbeszéd, 1. Maidén speech. 
Szűz daru (állat), 1. Daru. 
Szüzdohány (Nicotiana paniculata), sárga 

színű virágai hosszúkás bugában állanak, levelei 
tojásdad alakúak. Jelentéktelen fajta, elvétve ter
melik. Sz. alatt továbbá a beváltás alól elvont, 
elcsompószett dohányt is értik, mely hazánkban 
különösen régebben játszott nagy szerepet. 

Szüzek, szentek, ez elnevezés alatt az a 11,000 
BZÜZ értendő, akik szt. Orsolyával (1. o.) Köln váro
sában vértanúi halált szenvedtek 451 körül. E tör
téneti tényhez több szép legenda fűződik. Ünnepük 
okt. 21. — Sz., okosak s balgák, Máté evangélista 
(25, 1—13.) az utolsó ítéletre vonatkozó hasonla
tának ábrázolása. Tíz szűz közül öt fölfelé tartja 
lámpáját, öt pedig lefelé, annak jeléül, hogy az 
olaj kifogyott belőle. Ez az ábrázolás már a 
katakombákban is előfordul; a középkorban, ki
vált Francia- és Németországban a templomok 
jegyesek-kapuját díszíti, úgy hogy az okos Sz. a 
nézőtől balra, a balgák jobbra estek. Fönnmaradt 
nevezetesebb ábrázolások Amiensben, Strassburg-
ban, Freiburgban, Magdeburgban, Nürnbergben 
vannak. 

Szüzesség (virginitas), orvosi értelemben a 
leány nemi érintetlensége. Rendesen a szűzhártya 
épsége szolgál bizonyítékul, de törvényszéki or
vosi szempontból ez nem elegendő. Mert a nemi 
érintkezés nem mindig roncsolja el a szűzhártyát, 
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másrészt meg hibás fejlődés folytán hiányozhatik. 
Szükséges a nemiszervek, az emlők állapotának, 
egészéből a Sz.-et megállapítani. A Sz. az európai 
kultúrájú népek között etikai értékkel bír, mig^ 
más kultúrájú (kínai, japán) s vad népeknél ilyen 
etikai érték ismeretlen, sőt sok népnél a Sz.-et, 
művileg megszüntetik a szüzhártya roncsolásavaL 

Szüzességi fogadalom, 1. Evangéliumi taná
csok és Fogadalom. 

Szüzföld, ekével még fel nem hasított, mag
termelésre még nem használt, tehát még ki nem. 
zsarolt föld. Erdei, réti, legelői v. lecsapolás után 
nyert területeken. 

Szűzhal (állat), a leánykoncér (Leuciscus virgo' 
Heckel) népies neve. 

Szűzhártya (hymen), a hüvelybemenetet el
záró, rendesen csak kicsiny félholdalakú v. kerek 
lyukat tartalmazó hártya. Asszonyoknál marad
ványai kis csapocskák alakjában vannak meg 
(Caruncurae mystiformes). L. Hüvely. 

Szűzi-öv, az inflbuláció (1. o.) körébe tartoző 
szerkezet, kulccsal zárható öv a női szüzesség 
megőrzésére. A hagyomány szerint főleg Olasz
országban dívott. Kégi írók gyakran említik s 
képek, rajzok ábrázolják, sőt némely múzeumban 
láthatók is, de történeti hitelességük nincs két
ségtelenül igazolva. 

Szüzlánytej, 1. Benzoégyanta. 
Szűz Mária, 1. Mária. 
Szűz Mária rózsája (növ.), 1. Jerikói rózsa. 
Szűznemzés, 1. Szüzszaporodás. 
Szűzraj (mén.), valamely elő- vagy utórajnak 

az évi rajjá. 
Szüzszaporodás v. szűznemzés (partheno-

genesis), az állatok szaporodásának az a módja, 
mikor a fiatal állat termékenyitétlen petéből fej
lődik. Ilyen úton fejlődnek ki pl. a méhek heréi. 
Bizonyos alsóbbrendű állatok nőstényei az óv 
egyik szakában, főleg tavasztól őszig, Sz.-sal ad
nak életet több nemzedéknek, még pedig egy ideig 
csupa nőstényeknek, végre nőstényeknek és hí
meknek (kerekesférgek, ágascsápú- és kagylós 
rákok), sőt vannak olyanok is, amelyek állandóan 
Sz. útján szaporodnak (Cypris). A Sz. két módját 
különböztetik meg: az állandó v. szabályos és a 
kivételes Sz.-t; az utóbbi előfordul pl. a selyem
lepkénél. Különböző sóoldatok (főleg chlormagné-
zium) hatása révén sikerült olyan petéket is meg
termékenyítés nélkül továbbfejlődésre bírni, me
lyek rendesen csak termékenyítés után indulnak 
fejlődésnek. Hasonló eredményt értek el a peték 
(pl. tengeri sün- és selyemlepke-peték) rázogatá-
sával, mechanikai ingerlésével, kénsavba való 
mártásával stb. Utóbbi jelenségeket mesterséges 
Sz. néven szokás a rendes Sz.-tól megkülönböz-
böztetni. A mesterséges Sz.-ra vonatkozó és bioló
giai szempontból nagy fontosságú vizsgálatokat 
a híres Loeb Jacques indította meg. A Sz. egyik 
alakja az, midőn a Sz. a szülői szervezet teljes 
fejlettségi fokának elérése előtt, tehát lárvakor
ban következik be; ez az úgynevezett álcanemzés 
(paedogenesis). Ilyen álcanemzés fordul elő pél
dául a Miastor nevű légynél és a Szívóférgeknél 
(Trematoda). 

Szűz-szigetek (ang. Yirgin-Islands, franc. 
Iles-Vierges), szigetcsoport a Kis-Antillákban 
eg, S alatt keresendő 
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Portorikótól Ny.-ra, 8 nagyobb és mintegy 100 
kisebb szigetből áll. Területük 694 km9, kb. 40,000 
lak. Sziklás, magas, kopár szigetek, amelyeken 
cukornád, gyapot, indigó, dohány és fűszerára 
terem. Orkánok és földrengések gyakran pusz
títják. A szigetek közül Vieques, Galebra (170 km3, 
7000 lak.) az Északamerikai Egyesült Államok 
birtoka, Tortóla, Anegada, Virgin Gorda, Jóst 
van Dijk (165 km3, 5562 lak.) angol birtok, St. 
Oroix, St. Thomas és St. John (359 km', 26,051 
lak.) 1916-ig dán birtok volt, akkor 25 millió 
•dollárért eladták az Északamerikai Egyesült Álla
moknak. 1494-ben Kolumbus fedezte fel, 1648. 
hollandusok telepedtek le Tortolán, 1666. kelet
kezett az angol, 1700. a dán település. 

Szvakop (Coakhaub), kb. 400 km. hosszú folyó 
a volt Német-Dólnyugat-Afrikában; az év leg
nagyobb részén át ki van száradva, esők idején az 
Atlanti-óceánba ömlik Szvakopmundnál. 

Szvakopmund, 1. Sicákopmund. 
Szvámi, télies nevén Midu-Kumara-Sz., cej-

loni tudós, szül. Kolombóban 1836., megh. n. o. 
1879 máj. 4. Angliában jogot tanult és ő volt az 
első keleti nem keresztény ember, ki ott barristori 
fokozatot nyert. Egy angol nővel lépett házasságra 
és hazájában a Legislativ Conncilnak lett tagja. 
A déli buddhizmusról szóló müvei: The Datha-
vansa, or the history of the tooth-relie of Gotama 
Buddha, Pali and Engl. (London 1874); Suttá Ni-
pata, or the dialogues and discourses of Gotama 
Buddha, transl. from the Pali (u. o. 1874). 

Szvanétia (Szvánia), a szvánok v. szvanéták 
által lakott vidék a Közép-Kaukázusban, az Ingur 
folyó felső része körül. Minden oldalról magas 
hegyek (a Középső-Kaukázus) zárják körül. Csakis 
nyáron a latparii hágón át közelíthető meg. Földje 
elég termékeny. Területe 4641 kma, székhelye 
€ageri falu. 

Szvanimir, horvát király, 1. Svinimir. 
Szvánok, Dél-Kaukázus felföldjón lakó nép, a 

mingrélek és lázok tágabb értelemben a kartve-
ciek rokona. Számuk mintegy 15,000 erős, közép
termetű, vendégszerető nép, de szellemileg ala
csony fokon áll. L. Szvanétia. 

Szvantevit (Szvetovit, Svatovit), Rügen szi
getének szláv lakosai főleg jósló istenségkép tisz
telték. Tudósítások olvashatók róla Helmold Chro-
nica Slavonum és Saxo História Danioa című mü
vében. Ezek szerint az istenséget, amelynek em
berfeletti nagyságú képe volt, négy templomban 
tisztelték nagy, szakálltalan fejjel. Jelvényei: egy 
n kard, nyil és ív, ivószaru. Szentelt ál-

il F lata különösen egy fehér paripa volt, 
11 I amelyen éjnek idején kultusza ellen-

| 11 ségei ellen vonult ki. 
j ! , Szvasztika (Suastica), elterjedt 
Szvasztika, használatú ornamontum (1. az ábrát). 

mely némely régi és újkori népnél 
vallásos jelentőségű szimbólum gyanánt is szere
pel. Kelet-Indiában, Kínában, Japánban, az észak
amerikai indiánusoknál a napkultusszal függ 
«gybe. Tibetben Buddha jelképe. Európában a kö
zépkorban és ma is számos népnél (német, skandi
náv, olasz) bűvös erejű szimbólum, mely veszede
lem ellen véd. V. ö. Zmigrodzki, Zur Geschichto 
der Swastika (Braunschweig 1890). 

Szvat (Szuvat, Szevad), folyó Kaflrisztán 
ázsiai fejedelemségben a Hindukus D.-i láncai 
közt, Pesavarnál torkollik a Kabul alsó részébe. 

Szvat, kis hegyi állam a britindiai ÉNy.-i ha
tárállamokban a hasonnevű folyó középső folyá
sán, 200,000 afgán lakossal. Főhelye Aladand. 

Szva-tau, kínai szabad kikötő, 1. Szva-tou. 
Szvatopluk, 1. Svatofliik v. Zventibold, morva 

herceg. 876-ban elfogatta s Német Lajos császár
nak kiszolgáltatta saját nagybátyját, Rasztiszlávot, 
kit azután a császár megvakíttatott és kolostorba 
záratott. így mint a németek hűbérese, ő lett a 
morvák fejedelme. 871-ben hirtelen támadással 
megsemmisítvén a bajor sereget, független lőtt. 
874-ben maga a császár is elismerte őt uralkodó
nak. Ekkor vette át Method a morva keresztények 
egyházi kormányát s rövid időn szlávvá tette az 
istentisztelet nyelvét. 885-ben Method meghalván, 
Sz. 886-ban kikergette a szlávul miséző papokat. 
Ekkor már, 882 óta, ismételten háborgatta Pan
noniát, Arnulf karintiai herceg vitézeit pedig a 
Rábánál megverte. Vastag Károly császár ennek 
következtében 884., majd Arnulf is (885) békét 
kötött vele s tűrte, hogy Sz. a Dunántúl egy ré
szét megszállva tartsa. Azonban 889. Arnulf 
Németország királya lett s 892 tavaszán szövet
ségeseivel (köztük a magyarokkal) júl.-ban Morva
országra tört. 893-ban ismételte támadását, mely
hez azonban nem nyerhette meg az egymással 
háborúskodó magyarok és bolgárok támogatását ; 
csak alig menekülhetett vissza Bajorországba. 
Nemzeti hagyomány szerint Sz. is eltűnt a maga 
seregéből és Nyitra mellett a Zobor hegyén 894. 
mint remete végezte életét. A magyar honfogla
lás mondái szerint ő volt Pannónia ura, ki egy 
fehér lóért adta el a magyaroknak országát. Mikor 
aztán észrevette, hogy rászedték, fegyvert fogott, 
de csatát vesztett és menekülése közben a Dunába 
fulladt. A történeti valóság azonban az, hogy Sz. 
még a magyarok honfoglalása előtt 894. halt meg 
s egymással viszálykodó fiai, Mpjmir és II. Sz. 
uralkodása alatt foglalták el az ÉNy.-i hegyvidé
ket a magyarok 902—906 körül. 

2. Sz., II. Ulászló cseh király fia, a XII. sz. kö
zepén született. 1157-ben elvette III. István ma
gyar király húgát, Odolát. Piatalon hunyt el. 

Szva-tou (Swa-tmi, ang. Swa-tow, tkp. San-
fhau), a világforgalomnak megnyitott szabad
kikötő Kuan-tung kínai tartományban Hong-kong 
és Amoy közt a Han-kiang torkolatában. Éghaj
lata egészséges, de tengervidékén gyakori a táj
fun, (1920) 85,000 lak. 

Szváziiöld, kis kaffer ország, s a brit Délafri
kai Unió egyik vidéke, a régi Transvaal gyarmat
ban mintegy 16,940 km3 területtel s d9io) 133,563 
lak. (ezek közül 2200 fehér). Hegyes ország, 
500—-1500 tengerszinfeletti magasságban, folyói 
az Uzutu és Komati, termékeny, állattenyésztésre 
alkalmas; vannak arany- és szénbányái. 

Szvenigorodka (Zvenigorodka), az ugyanily 
nevű járás székkolye Kijev volt orosz kormány
zóságban, (íoio) 21,500 lak., cukor-és sörgyártás
sal. Most Ukrajnához tartozik. 

Szvetenay Miklós (szmolicsai), jogi író, szül. 
Pesten 1833., megh. Speizingben (Bécs mollett) 
1894 máj. 24. Jogi tanulmányai végeztével 1858. 

Amely saő Sz alatt nincs meg, S alatt keresendői 
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Vácz város nyilvános jegyzője lett, 1861. a kassai 
jogakadémia tanára, majd Bécsben udvari Ügy
nök, 1808. budapesti egyetemi tanár, egyszer
smind 17 éven át a budapesti kereskedelmi és 
iparkamara titkára. Főmunkája: Törvényterve
zet az adósok által hitelezőik megkárosítására 
véghezvitt jogcselekmények megtámadhatásáról 
(Budapest 1875). 

Szvetics Milos, 1. Hadzsics, 2. 
Szvidovec, a Máramarosi havasok egyik kisebb 

hegycsoportja a Taracz és Fekete-Tisza völgyei 
közt Kőrösmező és Királymező községek határá
ban. Legmagasabb csúcsa a Blisznica (1883 m.) 
.Kőrösmezőtől DNy.-ra. (Tr. B.) 

Szvijaga, a Volga 363 km. hosszú jobboldali 
mellékfolyója Szimbirszk és Kazán orosz kor
mányzóságokban. Ered Kesszovatovnál. 

Szvilajinác, szorb város a Morava kerületben, 
kerületi kapitányság szókhelye, kb. 6000 lakossal. 
Helyén a római Idimus volt. 

Szvinimir, 1. Svinimir. 
Szvinszkoj v. Szvenszkoj, orosz kolostor, 1. 

Brjanszk. 
Szvir, folyó Olonec orosz kormányzóságban ; 

•ered az Onega-tóból, a Ladoga-tóba ömlik. Hossza 
209 km. össze van kötve csatornával a Szjasz 
folyóval. 

Szvistov (Szisztava, Sistov), bolgár város a 
Duna jobbpartján, (1920) 11,915 lak., Közép-Bul-
•gária bevitelének főhelye, mely egyúttal tekinté
lyes gabonakivitelt közvetít. Novae római légió
város helyén fekszik. 1791 aug. 4. itt kötötték 
meg a békét Törökország és Ausztria közt, mely 
a háború előtti állapotot állította ismét helyre. 
Sz.-nál kelt át az orosz hadsereg 1877. 1881 júl. 
1. itt gyűlt össze a nagy nemzetgyűlés, amely 
Sándor fejedelmet a fejedelmi székben újra meg
erősítette. A világháborúban 1916 nov. 23—24., 
miután Falkenhayn Erdély felől nyomult be Ro
mániába, Sz. mellett keltek át Mackenson veze
tése alatt német, bolgár és török csapatok s egye
sültek Falkenhayn soregével. 

Szvit, 1. Suite. 
Szvjatopolk-Mirszkij, 1. Dmitrij Ivanovics 

herceg, orosz tábornok, szül. 1826., megh. Nizzá
ban 1899 jan. 30. Katonai szolgálatát a Kaukázus
ban töltötte s 1877 nov. 18. ő foglalta el roham
mal Karsz várát. 1880 óta a birodalmi tanács 
tagja volt. 

2. Sz., Péter Dmitrijevics herceg, orosz állam
férfiú, szül. 1857., megh. Gievka jószágán 1914 
máj. 29. Előbb a hadseregben szolgált, 1895-ben 
penzai, 1897. jekaterinoszlavi kormányzó lett, 
1900. a belügyminiszter segédjévé nevezték ki, 
1902. Vilna, Kovno és Grodno főkormányzója, 
1904 szept.—1905 febr. pedig belügyminiszter 
volt. Liberális és alkotmányos érzülete miatt azon
ban a roakcionáriusok megbuktatták. 

Szvjencjáni (Swenziany, lengy. Sirieciany), 
kerületi székhely Vilna lengyel vajdaságbán, 6000 
lakossal, 

Szvjeta Gora, 1. Atliosz. 

Szvorényi 1. József, irodalomtörténotíró és 
pedagógus, szül. Sátán (Borsod) 1816 júl. 5., megh. 
Egerben 1892 dec. 11. Egerben végezte a közép
iskolai és a teológiai tanfolyamot. 1838-ban be
lépett a ciszterci rondbe s 1889—1849. Székes
fehérvárt, 1849—1866. Egerben működött mint 
tanár, innen haláláig mint igazgató. Mint író igen 
sok irányban működött. Irt költ >ményeket Bomvay 
név alatt, értekezéseket, emlékbeszédeket, magyar 
nyelvi és irodalmi iskolakönyveket, — köztük leg
nevezetesebb a nyolc kiadást ért Ékesszólástan 
(1851) — részt vett 1854—56. az Akadémia ma
gyar—német szótárának előkészítésében. Tud >-
mányos művei közül legbecsesebb nagy nyelvé
szeti munkája: Magyar ékes szólwtés (1846), me
lyet az Akadémia ÍÓ0 arany jutalommal tüntetett 
ki és két kiadása: Vitkovics Mihály munkái (3 
k. év n.) és Szemere Pál munkái (3 köt.); mind
egyik elé megírta az illető költő részletes élet
rajzát. Tudományos érdemeit az Akadémia 1846. 
lovelező, 1886. tiszteleti tagsággal jutalmazta. 
Emlékbeszédet Szász Károly tartott fölötte. 

2. Sz. Mihály, egyháztörténeti és jogi író, apát
plébános, szül. Enyiczkén (Abaúj vm.) 1750 szept. 
17., megh. Keszthelyen 1814 okt. 26. Pappá szen
telték 1774-ben. 1777-ben rendk. teológiai tanár 
a budai egyetemen, 1784. zágrábi, 1786. pesti, 
1788. pozsonyi, 1790. veszprémi tanár, 1798. ka-
rádi plébános, 1808. keszthelyi plébános és hahóti 
e. apát. Munkái: Causa Eeligionis contra Liber-
tinos dof ensa (Buda 1779); Causa Religionis contra 
Helvetiae et Augustanae Conf. Cultores defensa 
(u. o. 1781); Az anyaszentegyMzban gyakorolt 
búcsúkról (u. o. 1782); Offlcia hominis catholici 
(u. o. 1783); História Eeligionis et Ecclesiae chri-
stianao (2 köt.. Pozsony 1789); Regni Ungariae 
Amoenitates (6 köt., Győr 1795); Vitéz Kinisij 
Pálnak hamvai (Veszprém 1797); »Tus publicuiii 
comm. (2 rész, u. o. 1S03); Jus privatum Eccl. 
Hung. (3 rész, u. o. 1804—1805); Synopsis Critico-
Historica Decretorum Syn. pro Eccl. Hung. Cath. 
editorum (u. 0. 1807) stb. V. ö. Zelliger A., Egy
házi írók csarnoka. 

Szydlowiec, 1. Sidlovec. 
Szymánski (ejtsd: simányszid), Adam, lengyel 

novellaíró, szül. Grusovban (Grodno kormány
zóság), 1852. Politikai magatartása miatt 1879 
Szibiriába száműzték. Elbeszélései tárgyát a len
gyel száműzöttek életéből meríti. Novellái Szkice 
(Vázlatok, I. köt. 1886., II. köt. 1891) cím alatt 
jelentek meg. 

Szymonowicz (ejtsd: simonovics), Józef, latinos 
nevén Simonides, lengyel és újlatin költő, szül. 
Lembergben 1558 körül, megh. u. o. 1629. 
III. Zsigmond irodalmi és tudományos érdemeiért 
Bendonski előnévvel nemességet adományozott 
neki, VIII. Kelemen pápa pedig költői koszorúval 
tüntette ki. Sz. az utolsó nagy lengyel humanista, 
kinek latin verseit (Poemata aurea, Leiden) és 
drámáit az akkori művelt világ csodálattal ol
vasta. Híresek lengyel nyelven írott idilljei 
(Sielanki 1614) és epigrammái. 

Rémi Nagy £extk(ma. XVII. Tiüi. EO 



T. 
T, t, a magyar ábécének 30., a latin ábécének 

20. betűje. A görög-föniciai ta-ból ered, mely
nek eredeti alakja egy kereszt volt. 

T, a kereskedelemben a. ni. iára ; a zenében a, m. tenor 
és tuiti; bibliai idézetekben a. m. testamentum (ó- és újtes
tamentum); a mértékeknél a. m. ionná; a magyar cím
zésekben a. m. tisztelt; az agyagiparban a. m. Tata. — T. 
a latinban : Títus (tulajdonnév) és Tomus (kötet). 

T hang, a nyelvtanban a foghangok közé tar
tozik, 1. Hangok. 

T. , növénynevek mellett Toumefort (1. o.) fran
cia botanikus nevének rövidítése. 

T. a., a latin testantibus actis (az okmányok 
bizonysága szerint) rövidítése. 

Ta, a tantál (1. o.) kémiai jegye. 
Ta, súlymérték Anamban = 100 kahn = 62-48 

kilogramm. 
Taaffe, Eduárd, gróf, osztrák államférfiú, szül. 

Bécsben 1833 febr. 24., megh. Ellischauban (Cseh
ország) 1895 nov. 29. ír eredetű főnemesi család
ból származott, atyja T. Ludwig Patrick (megh. 
1855 deo. 21.) osztrák miniszter (1848) és a leg
felsőbb törvényszék elnöke volt. T. gyermekkorá
ban Ferenc József főherceg (a későbbi császár) 
játszótársa s később is bizalmas híve volt; 1852. 
lépett osztrák állami szolgálatba, 1853—61. rövid 
megszakítással Magyarországon szolgált 1863-ban 
Salzburg tartományi főnökeri867. Felső-Ausztria 
helytartója lett. 1867-ben beválasztották az osz
trák képviselőházba. 1867 dec. honvédelmi minisz
ternek nevezték ki Anersperg kormányában, majd 
annak lemondása után 1868 szept.—1870 jan. 
miniszterelnök volt. 1870 ápr.—1871 febr. a bel
ügyminiszteri tárcát viselte, azután Tirol hely
tartója lett. 1879 aug. 12. ismét miniszterelnök 
lett. Főtörekvésót, a nemzetiségek kibékítését nem 
tudta megvalósítani. Miután a katolikusokból, 
lengyelekből és csehekből szerzett többséget (az 
ú. n. vasgyűrü) s ezeknek engedményeket tett, 
magára haragította a liberális németeket, a túlzó 
szlávokat (ifjúc^ehek) pedig nem elégítette ki. 
Mindazáltal 14 évig vezette a kormányt ügyes
kedő politikájával, amelyet ő maga jellemzett leg
jobban a «Fortwurtsteln» szóval. Mikor a csehek 
cserbenhagyni kezdték, 1891. feloszlatta a kép
viselőházat, a baloldalhoz közeledett s hogy annak 
támogatását megnyerje, 1893 okt. egy radikális 
választóreformjavaslatot nyiijtott be. De akkor a 
lengyelek és a centrum, sőt a baloldali pártok is 
ellene fordultak, mire T. 1893 nov. 11. beadta le
mondását. 

Taal, kikötőváros Luzon (1. o.) sziget D.-i ré
szén a Balayan-öböl partján. Környékén van a. 
234 m. magas, nagykiterjedésű T.-vulkán, amely 
kitöréseivel (különösen 1754.) már többször elpusz
tította a várost. 

Taasinge, Svendborg dán járáshoz tartozó szi
get, Fünen és Langeland között, 69 kms terület
tel, (íoio) 3838 lak. Három község van rajta. 

Tab, nagyk. Somogy vm. tabi j.-ban, (1920) 3236 
magyar lak., a járási szolgabírói hivatal széke, 
járásbírósággal, vasúti állomással, posta- és táv
íróhivatallal. 

Taba, Ákába (1. 0.) arab város újabb neve. 
Tabago (Tobago), sziget, egyike az angol Kis-

Antilláknak, Trinidadhoz tartozik. Területe 295 
km2. Mintegy 20,000 néger és mulatt keresztény 
lak., a fehórbőrüek száma 120. Földje termékeny, 
jelentékeny cukortermelése van. Fővárosa Scar-
borough (3200 lak.). Kolumbus 1493. fedezte fel, 
a hollandusok gyarmatosították (1632—77), 1803. 
az angoloké lett. 

Tabagó-nád (növ.), 1. Badris és Kókuszpálma. 
Tabajd, nagyk. Fejér vármegye váli j.-ban, 

(Í020) 1410 magyar lakossal, postahivatallal, u. t.. 
Alesút. Ősrégi község, már az Árpádok korában 
jelentékeny birtok volt, 1231. a Csák nemzetség 
tulajdona. Itt a XVIII. század elején a Rákóczi-
féle mozgalomban vármegyei közgyűlést tar
tottak. 

Tabakos is , dohánygyári munkások — külö
nösen bnrnótzúzók —belélegzési betegsége. L. még 
Porbelélegzési betegségek. 

Tabán, Budapestnek a Gellérthegyen s annak 
tövében elterülő külvárosa. A Taben-hegyet, mint 
Buda és a hévvizek közt fekvő helyet említi már 
II. András is 1212. 

Tabanidae (állat), a Legyek v. Kétszárnyúak 
(1. o.) rovarrendjének egyik családja, melyet a 
magyar tudományos irodalomban pöcsik v. pö-
csök névvel jelölünk. (Kertész Kálmán legyész a 
pöesök nevet az Oestridae — bögölyök v. bogá
csok —• családjára kívánja korlátozni s viszont a 
bogoly v. bago'cs névvel a T.-esaládot ajánlja 
megjelölni.) Nagyobb tarmetü legyek, melyek az 
állat, különösen a ló és marha s alkalmilag az 
ember vérének szívásával kellemetlenkednek. A 
kb. 500 fajból mintegy 50 él hazánkban is. Nyű-
veik a rét füvének gyökerén nevelődnek fel, a 
földben alakulnak át bábbá is, melyből felszínre 
tör a légy. Gyakori a marhapöcsök (Tubanua 
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bovinus Lw.), mely sárgásbarna színű, a potrohán 
sárgás foltokkal díszített s a szarvasmarha és ló 
körül repked. Ugyancsak vérszívók a Ghrysops-
es Haetnatopota-íaiok is. A blboresillogású s ara
nyos szemű, feketén sávozott szárnyú vak pöcsök 
(Chrysops caeeutiens L.) különösen a zivatart 
megelőző rekkenő hőségben zaklatja az állatot és 
embert, mintegy vakon rohanva áldozatára. Ziva
tar v. eső előtt igen tolakodó az esőthozó pö
csök (Haematopota pluvialis L.) is, amelynek 
hamuszínű, márványos a szárnya, szürkén raj
zolt a teste és bíborcsillogású a szeme; szeret 
tavak körül tartózkodni s megtámadja a fürdőző 
embert is. A tropikus vidékeken élő T.-kat ragá
lyos állati s emberi betegségek terjesztésével vá
dolják, valószínűleg joggal. 

Tabari abú DzsáfarMohammed ben Dzserír, 
mohammedán teológus és történetíró, szül. Annii
ban, Tabarisztán (innen neve) tartományban 838. 
Nagyterjedelmü tanulmányi utazásának bevég
zése után sok éven át Bagdadban tanárkodon, 
niegh. 921. A teológia terén legkiválóbb munkája 
egy terjedelmes Korán-kommentár,mely az egyet
len, Arábiában fennmaradt teljes kézirat alapján 
Kairóban 1904-ben, 30 részben kiadatott. A kánon
jog terén a négy ortodox irány mellett (1. Fikh) 
egy külön irányt alapított (nevéről Dzsririj já-nak 
nevezték), mely azonban nem bírt érvényesülni. 
Leghíresebb munkája a hidzsra 303. óvóig (Kr. u. 
915.) terjedő történelme, melyből három részt 
latin fordítással Kosegarten adott ki (Greifswald 
1831—53), majd teljes kiadására De Goejé-vel 
több arabista szövetkezett (Al-T. Annales, Leiden 
1879—1901-ig 15 köt.). Már 913. e munkának 
némely részeit Bal'ami vezér perzsára fordította, 
melynek alapján készült Dubeux (Paris 1836) ós 
Zotenberg francia fordítása. T.-nak a jogi iskolák 
különbözőségeiről (ikhtilaf al-fukahá) szóló mun
kája fennmaradt részletét Kern Frigyes adta ki. 
(Kairó 1902). V. ö. Goldziher, Die literarische 
Tátigkeit des T. nach Ibn Asákir (Wiener Zeit-

K schrift för die Kundé des Morgenlandes, 1906). 
Tabarije, mai neve Tiberiasz (1. o.) palesztinai 

városnak. 
Tabarisztán, perzsa vidék, 1. Taberisztán. 
Tabarka, kikötőváros Tunisz É.-i partján, a 

16 ha. területű T. szigettel szemben, kb. 1000 
lakossal, kik főképen szardiniahalászattal foglal
koznak. Közelében vannak Thabraca római város 
romjai. 

Tabarz, klimatikus gyógyhely, 1. Grosstábarz. 
Tabasco (ejtsd: tabaszko), Mexikó egyik állama 

a Mexikói-öböl Campeche öble mellett, területe 
26,094 km3, (1921) 144,572, nagyobbára indiánus 
lak. Felszíne sík, csakis Chiapas felől a Teapa-
vidék dombos. T. nagy része az esős évszakban mo
csaras. Hajózható folyói a Grijalva és az Usuma-
cinta, melyek egyesülve mocsaras vidéken a Cam-
peche öbölbe torkolnak. Éghajlata forró, nedves 
és egészségtelen. Növényzete rendkívül buja: a 
cukornád, kukorica, kakaó, rizs, dohány, kaucsuk, 
festékfák kitűnően megteremnek. A fa fő kiviteli 
cikke. Fő kikötője Frontéra de T., szókhelye: 
Villa Hermosa de T. vagy más néven San Jüan 
Bauiista. 

Tabasir, orvosszer, L Bambuszkámfor. 

Tabasszaran, vidék és néptörzs a Kaspi-tenger 
Ny.-i partján Daghesztán orosz-kaukáziai tarto
mányban, 76,405 lak. 

Tabai iére (franc, ejtsd: tabatyer) a. m. burnót-
szelence. 

Tabatiére-puska. Franciaországban 1866 után 
a kézi lőfegyverek átalakítására, az angol Snider-
fegyvernél alkalmazotthoz hasonló burnótsze-
lenceszerű závárzatot választottak. E závárzatot 
egy Schneider nevű francia puskamüves állítólag 
Snider angol versenytársa előtt szerkesztette és 
1867. «á la tabatiéreo néven a francia hadsereg 
számára elfogadták. 

Tabatinga, város Amazonas brazíliai államban, 
a Peru felől határt alkotó Yacaranának az Ama
zonba torkolásánál. Kereskedelmi gócpont. 

Tabaxir (tabasir), orvosszer, 1. Bambusz
kámfor. 

Tabel la (lat., a tabula kicsinyítése) a. m. 
táblácska; újabban: táblás kimutatás, képmellék-
let, táblázat. 

Tabergit (ásv.), kékes-zöld nagylevelű klorit 
(pennin). Lelőhelye Taberg, Svédország. 

Taberisztán (Tabarisztán), Mazenderan észak-
perzsiai tartomány egy része, sok folyóvize, 
kellemes klímája, legelői, erdei egész Perzsiá
ban híresek. Az ókorban a Tapuri (Tapyri) nép
törzs lakott Hyrkániáuak ezen a részén. Némely 
arab író a Kaspi-tengert Bahr Tabarisztánnak 
nevezi. 

Taberna (latin) a. m. deszkabódé, sátor, bolt, 
könyvesbolt. T. deversoria: korcsma. 

Tabernaculuin (lat.), sátor, kunyhó, a kat. 
templomokban az u. n. szentségház (1. o.). 

Tabernaemontana L. (uOv.), az Apocyna-
ceae család génusza ; 110 faja a forró öv növé
nye T. dichotoma Eoxb. 1. Fva-almafa. 

Tabes (lat.) a. m. sorvadás. T. do-rsalis, 1. 
Gerincvelösorvadás; T. mesaraica, a bélfodor
mirigyek gümös megbetegedése. 

Tabiano, fürdő, 1. Salsomaggiore. 
Tabitha, jótékony nőegyesület, melyet Rutt-

kayné Kossuth Lujza (1. Kossuth-esalM) kezde
ményezésére a bpesti evang. nők Székács József 
evang. püspök közreműködése mellett 1873. ala
pítottak. 

Tábla, 1. Bírósági tábla, Fekete tábla, Keril^ 
leti tábla, Királyi ítélőtábla, Tabella és Táb
lázat. 

T., máskép ernyödeszka, a heraldikában a sisak
dísz egy faja, kerek, tojásdad, három-, hat vagy 
nyolcszög alakú, amelynek szögletem rendesen 
csörgők, pávatollak, bojtok vagy hasonló díszek 
vannak alkalmazva. Többnyire a címerkóp vagy 
címer-alak ismétlődik rajta és ezért segédsisak-
dísznek is tekinthető. Gyakran nyélre volt 
tűzve. A magyar heraldikában nagyon ritkán for
dul elő. 

Táblabíró, helyesen a kir. Ítélőtábla bírája, az 
itélőbírák és a kir. ügyészek külön státusának 
(1920 : XX. te.) második fizetési csoportjába tar
tozó bíró. Ily címmel és jelleggel előbb elsófolya-
modású bírót is fel lehetett ruházni, az id. tv. 
szerint azonban a bíró részére magasabb állás 
címét csak jelleg nélkül lehet adományozni. — 
Régi bírói szervezetünkben a T. az elsőfolya-

50* 
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inodású négy kerületi tábla (1. ott) bírája volt. 
Tiszteletbeli állás volt s a közügy terón kivált, 
érdemes férfiakat sok vármegye választotta ínég 
T.-vá. 

Tábla-hegy (Táble Moiintain), meredek olda
lakkal kiemelkedő, 1082 m. magas sasbérc Dél-
Afrikában, Fokvárostól (Capetown) D.-re. 

Táblahegység (geoi.) az olyan hegység, 
amelynek a felszínen lévő rétegkomplexnsai 
vízszintesen feküsznek. Ilyenek a Kolorádói 
plató, a Délafrikai T., az orosz tábla stb. 

Táblai perek, 1. Processus juris. 
Táblanyomás (lemeznyomás) a szín

nyomás az az elavult módszere, amely a 
kézinyomástól abban különbözött, hogy a 
nyomómintát keretszerft állványban fel és 
alá mozgathatták és a festékfelrakó ván
kos (ehássis) síneken járt. 

Táblaolaj, 1. Olaj. 
Tábla-öböl (Táble bay), az Atlanti-oeeán 

egyik öble Délaírikában, Dny.-i sarkában 
van Fokváros (Capetown), bejáratában van 
a Fóka-sziget. 

Táblapala 1. Agyagpala. 
Táblapát (ásv.),'i. Wollastonü. 
Táblás (Dupitítdorf), kisk. Nagy-Küküllö 

vm.medgyesi j.-ban, (toio) 575 német ós oláh lak. 
(Tr. R.) 

Táblásgát, 1. Mozgógát. 
Táblás kő (Tafelsiein, taille a táble), a csi

szolt gyémántnak egyik kevésbbé használatos 
alakja, mely ha nagyon lapos, akkor vékonyság 
a neve. A legvékonyabb T.-vet takarónak vagy 
brüliántüvegnek mondják. 

Táblás szarv, a magyar marha kedvelt szarv
alakulása, mely széles fejéből kiindulva, egyene
sen két oldalt nőtt. 

Táblás szövés (BrettcJienweberei), az ábrás 
szövés régibb eljárásainak egyike, amely a Jac-

quard-gép feltalálása előtt általánosan el volt ter
jedve. Ujabb időben a T-t a népiparban terjesztik. 
A táblás szövés ugyanis rendre és szorgalomra 
szoktatja a népet és amellett müérzékét is fej
leszti. Gyakorlati kivitele a következő: szövő
széken (1. o.) a nyüstök és a csépek közé a lánc-

fonalakra pálcákat helyeznek, amelyekhez zsine
geket kötnek (1. nz 1. és 2- ábrát). É zsinegek a 
láncfonalakat olykép keresztezik, hogy az r pál
cák felemelésével a mintának megfelelő láncfo
nalak felemeltessenek. Az ilykép képződött — 
nem éppen szabályos — szádba a D táblát lapjá
val tolják be, ozután éléra állítják, hogy a vetés 
bedobásához elegendő nagy szádat kapjanak. A 
vetülék bevetése után kihúzzák a táblát, más pál
cát (r) emelnek fel s most ennek a szádjába tol
ják a (D) deszkát. 

Tablat, község és az ugyaníly nevű járás szék
helye St. Gallen svájci kantonban, (ÍMO) 21,680 
lak. A község több faluból (Sankt Fiden, Sankt 
Georgen, Heiligkreuz stb.) áll. 

Táblaüveg, 1. Üveg. 
Táblázat, olyan írás vagy nyomtatvány, amely

nek lineák (rovatok) a fő alkotó elemeik. Megkü
lönböztetünk a T.-oknál fejet meg lábat. Fejnek 
a rovatok fölött levő, azoknak kitöltésére irányt 
adó kicsiny rubrikába zárt címeket nevezzük; 
lábnak pedig az írásbeli bejegyzéseknek szánt 
meghosszabbításukat lefelé. 

Táblázatos mód. A T., tévesen amerikai mód, 
a kettős könyvvitel (1. Könyvelés) egyik vál
faja. Jellegzetes sajátsága, hogy a napló (1. o.) 
és a főkönyv (1. o.) egy könyvben, az ű. n. napló
főkönyvben vannak egyesítve, a főkönyvi számlák 
pedig nem egymás után, hanem egymás mellett 
sorakoznak. 

Formája pl. a következő: 

N a p l ó . 

1 

Pénztár- j 
számla 

t. k. 

Árúszámla 

t. k. 

Folyó
számla 

t. k. 

Költse?- !j s tb_ 
számla 
t. | k. ; t. 

1 

1 
k. 

; 
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A T. különleges válfajai a logiszmográfia (1. o.) 
és a stathmográfia, amely utóbbi táblázatos alap
könyvében 3 mérleget (számlát) egyesít. Ezeket 
egy v. több lí. n. mérlegkönyvben részleteire bon
colja. ArnígCerboni logiszinográfiájaperszonalisz-
tikusan épül fel, Pisani stathmográfiája teljesen 
materiális alapon halad. V. ö. Kuntner Róbert, A 
berni kanton számvitele (1911); u. a. A kettős 
könyvvitel elméletei (1913); u. a. Könyvviteltan 
(II. köt., 1921); Pisani, Elementi di ragioneria 
generálé (1901). 

Táblázatos napló, 1. Táblázatos mód. 
Táblázatos pénztárkönyv, 1. Pénztárkönyv. 
Taltleau (franc, ejtsd : tabló) a. m. festmény. 

Közös keretbe foglalt s festői módon csoportosított 
több képnek, do főleg a színpadi élőképeknek elne
vezése, amelyek történelmi v. allegorikus jelenete
ket ábrázolnak v. pedig híres festmények meg
elevenített másai. 

Tableau (franc, ejtsd: tabló). Az értékpapír-, 
valuta- és devizakereskedelemben használt kimu
tatás, amelyben tabellám formában az egy-egy 
üzleti v. elszámolási (kassza-) napra szóló vételi és 
eladási megbízásokat állítják össze a megbízó, az 
Ügynök, a tényleges és az elszámolási árfolyam 
megjelölésével. Berendezése igen különböző lehet. 
Az elszámolás, levelezés és könyvelés rendszerint 
e T. és mellékletei alapján történik., 

Tableaux vivaiits (franc.) 1. Előképek. 
Table d'l ioto (franc, ejtsd: tábi dót;, vendég

lőkben a közös ebéd megszabott árral s ugyanazon 
ételekkel minden részvevő számára. Ellentéte az 
a la carte vagy étlap szerint való ebéd. 

TaMinuiu (lat.), a római lakóházban a bejá
rattal szemben, az átrium (1. o.) hátsó oldalán levő 
tőszóba. 

Tabód, kisk., Tolna vrn. völgységi j.-ban, (1920) 
393 német és magyar lak. 

T&boióbia (tabophobia), idegesek félelme, hogy 
geiiucvelősorvadásban (tabes) szenvednek. 

Taboga, sziget a panamai öbölben Panamától 
délre. 

Taboparalizis, a gorincvelősorvadásnak (1. o.) 
és a dementia paralyticának (1. o.) együttes elő
fordulása. 

Tábor, 568 m. magas hegy Palesztinában, 10 
krn.-nyire délnek Názárettől, Jézus Krisztus színe
változásának helye. Környéke a világtörténet fo
lyamában ismételten volt csatáknak színhelye. 
A Birák könyve (IV. 6.) említi Sisera küzdelmét 
Barakkal; 1799 májusban Klóber tábornok mér
kőzött itt az angol-török sereggel. Tetején a ke
resztes háborúk ideiéből származó erődítvények 
romjai látszanak, annak az erősségnek maradvá
nyai, melyet II. Endre magyar király 1217 dec 
3-tól fogva hasztalanul és dicstelenül ostromolt 
s melynek ostrománál Péter győri püspök is ott 
veszett. 

Tábor, az ugyanily nevű cseh kerületi kapi
tányság székhelye, (1921) 12,558 lak., dohánygyár
ral, pamut- és posztószövéssel, sör- és maláta
gyárral ; szép gót templommal a XVI. sz.-ból és 
gót városházzal. A város egy ősrégi Kotnov 
nevű erősség helyén áll. Közelében van egy vas
tartalmú ásványvízforrás és a Luzsnica fölött egy 
"uagaslaton a soktornyú Klokot nevű búcsújáró 

templom, továbbá Közi erősség romjai, amelyben 
Húsz János száműzetése idejében (1412—14) élt. 

Tábor (német Láger, franc, cantonnement v. 
bivouac). Háborúban a hadkészültsóg azt igényli, 
hogy a csapatok az ellenségtől már több napi 
menetnyire, szabad T.-ba szálljanak, vagyis sza^ 
bad ég alatt táborozzanak, ami nem zárja ki azt, 
hogy a hadállásba eső minden helység megszál-
lassók és hogy abban az ellenségnek nem köz
vetlen közelében levő csapatok, harcászati köte
lékük fenntartásával, bár igen szűken is, de mégis 
födél alatt helyeztessenek el. Minthogy a szabad 
T.-ok csak igen rövid ideig használtatnak, termé
szetes, hogy berendezésük csak azokra a leg
szükségesebb dolgokra szoritkozhatik, amelyek 
(mint pl. a vizek partjain itatok helyreállítása, 
főzóhelyek, pöcék és bejáratok készítése) a leg
egyszerűbb munkával végrehajthatók. Ha hábo
rúban a csapatoknak hosszabb ideig kell táboroz
niuk, akkor álló T.-ba szállanak, melyek gondo
sabban ós kényelmesebben vannak berendezve, 
mint az a szabad T.-oknál lehetséges. A nagyobb 
csapattömegeknek békében közös gyakorlatokra 
való összevonására szolgáló táborhelyek gyakorlú-
T.-őknak neveztetnek. Szabad T.-okban az embe
reknek szél ós eső ellen való megóvására félszer
födelek vagy szélernyők ,(a legegyszerűbb szer
kezetű falak) építhetők. Álló T.-okban sátrakat 
vernek, fakunyhókat v. T.-i kunyhókatkészítenek 
(1. 0.). Ha a táborozás hosszabb időro terjed, bódék 
(barakok) építtetnek. — T. a hajón a. m. kormány
állás. A hajó hátulján levő emelvény, melyen kor
mányzás közben a kormányos áll. 

Tábora, helység Unjanjembében, a volt Német-
Keletafrika gyarmatban, 40,000 lakossal; vasúti 
csomópont. A világháborúban 1916 szept. 19-én 
hosszas harcok után az angolok elfoglalták. 

Tábori, 1. Kornél, hírlapíró, szül. Szolnokon 
1879 jún. 24. A hírlapírói pályára lépve, először a 
Pesti Naplónál dolgozott, melynek később évekig 
helyettes szerkesztője is volt. Különösen a rendőri 
ügyekkel foglalkozott behatóan; Székely Vladimír 
rendőrfőtanácsossal egyUtt hat, egyedül pedig' 
kilenc bűnügyi könyvet irt, az Uránia számára 
pedig szociológiai és kriminalisztikai darabokat. 
Nagyobb report-sorozatokat írt több napi- és heti
lap számára Oroszországról, melyet az orosz-japán 
háború után járt be ; 1911. a vallás- és közokta
tásügyi minisztérium utazási ösztöndíjával a kü
lönböző európai országokban a kintélő magyarok 
nyomait kutatta s feltárta életviszonyaikat, pusz
tulásuk okait. 1916. a román betörés után Erdély
ből írt tudósításokat; a háború után a bécsi titkos 
udvari és rendőri levéltárakban kutatott s közzé
tette Kossuth Lajos elkobzott leveleit. Különösen 
sokat foglalkozott a nyomor és bűn kapcsolatai
nak vizsgálatával. 1920—21-ben Huszár Károly 
miniszterelnök fölkérésére a külföldi missziókat 
nyomorrazziákra vezette és az Ínségesek megse
gítése érdekében értékes emberbaráti működést 
fejtett ki. A nyomortanyákról 180 előadást tar
tott, Németalföldön is 50-et. Megírta a budapesti 
rendőrség történetét (Rendőri almanach, 1910 és 
1923); szerkesztette a Pesti Napló Háborús Al
bumait (1914—16); felkutatta, lefényképezte és 
ismertette a régi Pest emlékeit. Szerkesztette a 
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Nagy harang (Újságírók könyvtára) és a Vidám 
könyvtár (Magyar anekdotakincs) könyvsoro
zatot, továbbá a Sánta ördög meséi és a Detektiv-
szemle sorozatot. Önállóan megjelent müvei: A 
borzalom országa (Kalandozás Oroszországban, 
1?07); Nyomor és bűn a gyermekvilágban (1908); 
Űri gonosztevők (bűnügyi reg., 1909); A levegő 
hősei (Hogyan repülünk ? 1909); Pesti élet (az első 
magyar fényképes riportkönyv); Híres emberek 
anekdotái (1910); Vasúti vidámságok (1910); 
Magyarok külföldön (1911); A kártyázó Buda-
pesií (hazárdjátékosok, játékbarlangok, 1912); Sze
gény Erdély (az oláh betörés története, 1917); 
Titkos rendőrség és kamarilla (1921); Pesti 
bűnösök (1923); Pesti spiritiszták (1924). Irt 
ifjúsági műveket is: A rejtelmes ifjú (1908); Lili 
már nagy leány és. Józsi utazásai (1912). Szé
kely Vladimírral egytltt írta: A bűnös Budapest 
(1908); Nyomorultak, gazemberek (1908); A 
tolvajnép titkai (1909); Az erkölcstelen Buda
pest (1909); A csaló Budapest. Beteg szerelem. 
Bűnös nők (1910). 

2. T. Piroska, írónő, T. 3. leánya, szül. Buda
pesten 1892. Tanulmányait Budapesten végezte 
és tanári oklevelet szerzett. Első gyűjteményes 
munkája 1918. jelent meg: ti Halk muzsika e. 
költeménykötet, ezt követte Garabonciás (ifj. el
beszélés, 1921). Ezenkívül két ifjúsági regénye 
jelent meg a Magyar Lányok lapban; az Erdélyi 
anyák c. költeménye pályadíjat nyert. 

3. T. Rollert, író és hirlapíró, szül. Bácsalmáson 
1855 nov. 10. megh. Budapesten 1906 máj. 25. 
Tanulmányait Baján, Bécsben és Budapesten el
végezvén, hírlapíróvá lett. Előbb vidéken dolgo
zott, maid Berlinben, 1884 óta jobbára Budaposten, 
a Pesti Hírlapnál, 1890 óta a Pesti Napló bei-
munkatársa s az Űj Idők helyettes szerkesztője 
volt. írt színházi kritikákat, könnyed tollal ked
ves elbeszélésekot, regényeket és monológokat s 
nagy számmal ifjúsági iratokat, melyek e műfaj 
java alkotásaihoz tartoznak. Önállóan megjelent 
művei közül f ontosabbak: A szóbor titka (regény, 
1885); Kulturképek (novellák, 1899); Ildikó 
fa kolozsvári pályázaton 100 arany díjat nyert 
dráma, 1890); Párbaj; Az élet folytatásokban 
(regények, 1890); Átalakulások (regény, 1891); 
Nagyjáték; A templom kulcsa (regények, 1893); 
Korhadt oszlopok (regény, 1895); A negyvenéves 
férfi (regény, 1897); Megfagyott pezsgő (regény, 
1897); Beszédes Klára (közös hősnőről szóló no
vellák, 1905); Magyar vitézek Parisban (tört. 
rag., 1906); halála után jelent meg Kétféle igaz
ság (elbeszélések, 1911); ezenkívül számos ifjú
sági elbeszélés. Mint műfordító egyforma kész
séggel fordított német ós francia íróktól, valamint 
magyar írók müveit németre. 

4. T. Róbertné Tutsek Anna, írónő, T. 3. nője, 
sztll. Kolozsvárt 1869. Gyermekleány korában 
ébredt írói hajlamait szülei és tanárai ápolták 
s még nem volt 14 éves, mikor első rajza meg
jelent a Fővárosi Lapokban. Innen kezdve állan
dóan írt elbeszéléseket és regényeket a budapesti 
lapokba, egy ideig német nyelven is, melyek 
költői felfogásukkal, természetes kedvességükkel 
főként az érzelmes lelkű olvasók tetszését nyer
ték meg. Kedvvel és sikerrel rajzolja a női lélek 

vívódásait. 1894-ben megindította a nagy nép
szerűségre jutott Magyar Leányok c. ifjúsági 
lapot s ezóta elsősorban a serdülő leányvilág 
számára ír. 1900-ban nőül ment T. Róbert hírlap
íróhoz. Önálló kötetben megjelent főbb szépiro
dalmi művei: Elbeszélések és rajzok (1887); Az 
Hva folyó partján (elbeszélések, 1890); A feny
vesek körül (elbeszélések, 1893); Viola története 
(regény, 1895); Magunkról (elbeszélések, 1898) ; 
Egy igazi anya szellemi hagyatéka (1900); Az 
édes otthon (regény, 1902); Szélvész kisasszony 
(1912); Ciliké viszontagságai (1913); Ciliké férj
hez megy (1914); Judit (Í920); A hegyek közt 
(reg., 1920); Kis fiúk, kis leányok (1920); Ciliké 
mátkasága (1921). 

Tábori ágy, különösen a katonaságnál használt, 
két-két tengelyen keresztbe állított lécből s azokra 
alkalmazott vászonból álló, összehajtható ágy. 
Ugyanígy készül a tábori szék is. 

Tábori ágyú, 1. Löveg. 
Tábori csapatok, azaz a hadrakelésre hivatott 

ú. n. tábori alosztályok és osztályok, megkülön
böztetésül apóttestektöl. Ezek háború esetén nem 
vonulnak az ellenség elé, hanem az újoncok és 
póttartalékosok kiképzését (a pótlovak idomftá-
sát) eszközlik s az ember (és ló) létszámában be
állott fogyatékokat pótolják. 

Tábori csendőrség a hadseregnek v. egyes 
részeinek mozgósításakor állíttatik föl és pedig a 
tisztek a csendőrségi tiszti állományból, a legény
ség részben a csendőrségi, részben a honvéd lo
vassági állományból. A T.-i szolgálatra a legény
séget már békében kijelölik, kiképezik és nyilván
tartják. A T. célja, hogy a vezérkari tiszteknek a 
menet, táborozás, elszállásolás és hírszerzésre 
vonatkozó ügyködésénél segédkezzék; tábori rend
őrszolgálatot végezzen; különféle karhatalmi se-
gédkezést teljesítsen; futár-, kisérő-, küldönc- és 
különösen közbiztonsági szolgálatokat végezzen. 
A T. mint a katonai rend és biztonság fenntartá
sára hivatott testület a katonai őrök jogaival bir: 
senkinek sem szabad őt szolgálatábanakadályozni, 
vagy attól visszatartani, sőt mindenki köteles a 
«törvény nevében» intézendő felszólításának föl
tétlenül engedelmeskedni. Békeviszonyba való ál-
menetkor a T.-et feloszlatják, amikor is alkotó 
elemei eredeti hivatásukat tovább végzik. 

Tábori egészségügyi intézetek, 1. Tábori 
egészségügyi szolgálat. 

Tábori egészségügyi szolgálat. Háborúban 
az egészségügyi szolgálat vezetése a seregtestek 
(hadsereg, hadtest, hadosztály, önálló dandár) pa
rancsnokságaihoz beosztott magasabbrangú, ú. n. 
vezető katonaorvosok (egészségügyi főnökök) fel
adata. Végrehajtása viszont a seregtesteket alkotó 
caapatoknál és intézeteknél beosztott orvosokra 
hárul. Ezek mint a tábori egészségügyi intézetek 
parancsnokai, mint a csapatok és intézetek orvo?-
főnökei, vagy mint az ezekhez beosztott orvosok 
működnek. 

A csapatorvosokat (ezredenként 5—7) az egész
ségügyi szolgálat ellátásában az egyévi önkéntes 
orvosnövendékek, illetve az ezekből kinevezett 
egészségügyi lászlósok és hadnagyok, továbbá az 
egészségügyi altisztekből,sebesUltvivókI;ől és kötő-
szerhordozókból álló segédszemélyzet támogatja. 
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Ugy a vöröskeresztes fehér karkötővel ellátott 
egészségügyi személyzet, mint a sebesültek a 
genfi egyezmény védelme alatt állanak. 

A szükséges egészségügyi anyag egyrészt a 
katonaorvosok szolgálati táskájában és a segéd
személyzet felszerelésében, másrészt a zászló
aljanként rendszeresített segélyhelyi málhásáliat 
málnáiban van elhelyezve. Ezen anyagok és fel
szerelés pótlására szolgál a segélyhely-kocsik tar
talma. Minden katona ezenkívül egy-egy sebkö
töző csomaggal van ellátva. 

Úgy a csapat, mint a mozgó tábori egészség
ügyi intézetek anyagának pótlása a tábori egész
ségügyi raktárakból vagy a Vöröskereszt-egylet 
egészségügyi raktáraiból történik. 

Harc idején a csapatok egészségügyi személy
zete harccsoportonként (esetleg zászlóaljanként) 
a harcoló csapat mögött, az első védettebb helyen, 
-egy-egy vöröskeresztes fehér zászlóval jelzett se
gélyhelyet állít fel, ahová a segédszemélyzet a 
sebesülteket összegyűjti. A segélyhely célja a se
besülteket a harc folytatására, avagy a vissza
szállításra alkalmassá tenni és egyúttal a sebe
sülteket sérülésük foka szerint osztályozni. Az 
osztályozás, mely a sebesült minden pihenőjénél 
ismétlődik, a könnyű, és súlyos sebesültek (bete
gek) elkülönítésére (esetleg fertőző betegek külön
választására) irányul. Célja, hogy a könnyű sebe
sültek ne hagyhassák el a működő hadsereg kör
letét, másrészt, hogy minden szállítható súlyos 
sebesült minél előbb hátraszállíttassók. 

A segélyhelyről a sebesülteket a hadosztály 
•egészségügyi oszlopa veszi át, amely kötöző-
helyet állít fel. A harc folytatására alkalmatlan 
sebesültek innen kerülnek hátrább a tábori kór
házakba, esetleg közvetlenül a betegtovaszúllító 
állomásra. A kötözőhely célja mindazon sebesül
teket, akik a sególyhetyen csak ideiglenes orvosi 
•ellátásban részesültek vagy sürgős műtétet igé
nyelnek, a továbbszállításra alkalmassá tenni. 
Úgy a segély-, mint a kötözőhelyen elvileg csak 
halaszthatatlan, életmentő műtétek (vérzéscsilla
pítás, lógesőmetszés stb.) végzendők s a sebészi 
tevékenység nagyobbrészt egyszerű fedő-, csont
töréseknél rögzítőkötések alkalmazásából áll. 
Állóharcoknál, ha a kötözőhely tüzérségi tűz
nek kitéve nincs ós kórházszerűén van beren
dezve, akkor hozzáértő sebészek, más, nagyobb 
műtéteket is végezhetnek (pl. koponyalékelés, has-
metszés stb.). 

A tábori kórházak 200—300 betegre vannak 
berendezve s a sebesülteknek és betegeknek már 
kórházszerű ápolást nyújtanak. A tábori kórháza
kat rendszerint valamely nagyobb épületben vagy 
épületcsoportban, sokszor nagyon rövid idő (24 
éra) alatt kell berendezni. A sebészeti betegek el
helyezésére szolgáló helyiségeken kívül (műtő- és 
kötözőhelyiségek) nagyon fontos, hogy a kórház 
felvételi, illetve tisztogató osztállyal, fürdővel, 
totűmentesítö helyiséggel (gőzfertőtlenítő), külön 
belgyógyászati osztállyal ós a ragályos betegek 
különválasztására elkülönítő osztállyal is rendel
kezzék. A hadsereg tábori kórházai mellett a 
Vöröskereszt egyesületek is tartanak fenn tábori 
kórházakat. A tábori kórházakban sem maradhat 
ÍI sebesült hosszabban. 

A sebesültek torlódásának elkerülésére a be-
tegtovaszáilításnak lépést kell tartania az újabb 
sebesültek felvételével. Az oda- és tovaszállítás 
ügyét az egészségügyi főnökök szabályozzák. A 
szállíthatóvá vált sebesültek a hadtápterület kór
házaiba, esetleg azokon át, ha felgyógyulásra 
csak hosszabb idő múlva volna kilátás, az anya
országba szállíttatnak vissza, ahol a kibővített 
állandó vagy tartalék egészségügyi intézetekbe, 
az önkéntes betegápolás (vöröskereszt) hadikór
házaiba osztatnak szét. A tábori kórházaktól 
kezdve hátrafelé a sebesülteknek vagy betegek
nek ápolását már női ápolószemélyzet (vöröske
resztes ápolónénók) végzi. A betegek és sebesültek 
hátraszállítása berendezett kórházvonatokon, be
tegszállítóvonatokon (hajókon) s az önkéntes beteg
ápolás vonatain történik. A betegeknek és sebesül- . 
teknek útközben való élelmezéséről ós orvosi ellá
tásáról egyrészt magukon a vasúti vonatokon, 
másrészt az ú. n. betegnyugvó állomásokon gon
doskodnak. 

Tábori járványkórházak és laboratóriumok. 
Háborúban a sebesültek és betegek befogadására 
szolgáló kórházakon kívül, a fertőző betegek fel
vétele és elkülönítése céljából, járványkórházakra 
is van szükség, amelyekben külön osztályokon 
vannak elhelyezve a ragály-gyanúsak, a ragályos 
betegek és az üdülők. A kórisme megállapításá
nál a kórház a vele kapcsolatos laboratórium vizs
gálataira támaszkodik. A kórházak nagysága kü
lönböző. A tábori kórházak vonalában kisebb, 
200—300 ágyas járványkórházak, hátrább, a 
hadtápterületen, ennél jóval nagyobbak állanak 
rendelkezésre, ahová a fertőzőbetegek csoporton
ként, külön e célra berendezett vonatokon szállíts 
tatnak hátra. 

Mai higiéniai ismereteink mellett a háború nyo
mában a járványok oly óriási arányokat, mint 
régen, nem ölthetnek. Az 1912—13-iki balkáni 
háborúban, a kisebb számban észlelt tífuszon, 
himlőn és vérhason kívül, csak a kolera jelent
kezett nagyobb arányokban. A világháborúban a 
himlő, a kolera és tífusz ellen a rendszeresen vég
zett védőoltásokkal sikerrel küzdtek meg s a ki
ütéses tífuszt is, amely szórványosan itt-ott elő
fordult, sikerült lokalizálni, a betegséget terjesztő 
ruhatetű elleni küzdelemmel (tetűmentesítő, fer
tő telenítő-, harctéri fürdő-intézetek felállításával) 
sikerült a betegség nagyobbarányú elterjedését, 
a harctéren is, meggátolni. 

Járványoknak az anyaországba való behurco-
lását nagy megfigyelő (quarantaine) állomásoknak 
létesítésével sikerült meggátolni. 

A járványok fellépésének megakadályozására, 
a fellépett járványok elfojtására, a járványkór
házak felállítására és a harctér fertőtlenítésére irá
nyul a higiénikusok, bakteriológusok és kémiku
sokból összeállított ú. n. köztisztasági bizottságok 
működése, amelyeket a hadseregparanesnoksá-
gok szállásmesteri osztálya a szükség szerint 
alkalmaz. 

Tábori élelmező intézetek, 1. Élelmező in
tézetek. 

Tábori erődítés, feladata a terepnek kedvező-
harctérré való előkészítésében és annak harcesz
köz gyanánt való felhasználásában áll. Ezen fel 
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adatok magukban foglalják : 1. a tűzhatás foko
zását, 2. az ellenséges tűzhatás gyöngítését (fedező 
árkok), 3. a csapatok mozgásának elősegítését, 
4. az ellenség mozgásának megnehezítését és 
vagy egyenként, vagy pedig együttesen alkal
maztatnak; utóbbi esetben: a) erős pontok és 
ezeknek láncolatos összekapcsolása által b) erős 
vonalak keletkeznek. Az erő3bített T. feladata: 
védelmi vonalak és körülzáró állások, erősbítési 
összekötő vonalak, valamint raktárhelyek bizto
sítása stb. A modern hadseregek harcában a T. 
nagyon fontos szerepet játszik. Az 1914—18-iki 
világháború harcai úgyszólván minden esetben 
többé-kevésbbó kiépített T.-ek körül folytak le. 
L. Erődítés és Erődített hadállás. 

Tábori felszerelés alatt értjük azoknak az öltö
zeti, fegyverzeti és egyéb felszerelési cikkeknek 
összességét, amelyet a hadbavonuló katonáknak 
magukkal kell vinni. A T. beszerzésére T.-i járulé
kot kapnak. 

Tábori fogházak, a hadsereg vagy egyes ré
szeinek mozgósítása alkalmával a hadrakelt sereg 
katonai törvényszékeinél állíttatnak fel s az 
illető törzs- vagy főhadiszállás tórparancsnok-
sága alatt állanak. A T. azon seregtest után ne
veztetnek el, melyekhez be vannak osztva. A 
fogházakban a közvetlen felügyelet gyakorlására 
foglárok vannak rendszeresítve, kik külön állo
mánycsoportot alkotnak s első- ós másodosztályú 
főtörzsfoglárok, törzsfoglárok ós foglárokból ál
lanak. A foglárok támogatására szakaszvezetök 
mint főkulcsárok és tizedesek mint kulcsárok 
rendeltetnek. 

Tábori főpap. Háború tartamára minden had
sereghez egy katonai plébánost T.-ul neveznek ki 
és a hadsereg-vezérigazgatóság alá rendelik. Az 
ágostai és ref. hitvallású egyének lelkészi ügyei
nek vezetésére minden hadseregparancsnokság
hoz egy-egy felekezetben lelkészt, az izraeliták 
részére hasonló célból egy tábori rabbit is beosz
tanak. Mozgósítás esetén minden hadosztályhoz 
két, minden tábori, tartalék- ós várkórházhoz, 
valamint minden hadszerűleg felszerelt várba 
egy katonalelkészt osztanak be. L. még Tábori 
papság. 

Tábori gyógyszertár. A tábori egészségügyi 
intézetek (1. Tábori egészségügyiszolgálat) gyógy
szerkészletét a velük kapcsolatos T.-ak tartal
mazzák. Az elhasznált gyógyszerek pótlása a had
seregenként felállított tábori egészségügyi rak
tárból történik. A T.-at a tábori egészségügyi 
intézetekhez beosztott gyógyszerügyi tisztviselők, 
esetleg egyévi önkéntes gyógyszerészek vezetik. 

Tábori hidak, a vizek, hegynyílások, árkok 
olynemű áthidalásai, melyek hadjáratkor a hely
színén előtalált anyagokból hadicélokra építtet
nek. L. Átkelés és Hadikid. 

Tábori hírlapok. A világháború alatt a kato
nák tájékoztatása céljából, a hadseregközponto
kon vagy a megszállott területeken a hadsereg-
vezetőség külön T.-kat szerkesztetett. így Bécs
bon a hadügyminisztérium adott ki magyar, ns-
inet, horvát, lengyel, cseh, román, rutén nyelven 
megjelenő lapot, ilyen tábori újság volt a 
Przemyslben megjelenő Tábori Újság (1. o.); 
a Tiroler Zeitung, a Belgrádban magyar nyelven 

is kiadott, több mint két évig megjelenő Belgrádi 
Újság; hasonlóképen az egyes fogolytáborokban 
is jelentek meg különböző nyelvű T. Németország 
katonái számára nemcsak egyes hadseregek fő
hadiszállásán, hanem még a hadtestparanesnok-
ságok körzetében is gondoskodott T. kiadásáról. 
Franciaországban szintén több tábori újság je
lent meg a háború alatt. A németországi ós. 
ausztria-magyarországi T.-nak majdnem teljes-
anyagát őrzi a lipcsei Deutsche Bücherei had
irodalmi gyűjteménye. 

Tábori istenitisztelet. Ennek megtartására 
egy alkalmas helyen sátor vagy óvófedél alatt 
oltárt állítanak fel. Az egész csapat (lovasság,, 
tábori tüzérség és vonattestek rendszerint gya
log) az istentisztelethez kivonul ós arccal az 
oltár felé az erre nézve tett intézkedések szerint 
áll fel. Az istenitisztelet fő mozzanatainál egy 
a kápolnasátor bejáratánál felállított kürtös a 
gyakorlati szabályzatban előírt jeleket adja. Az 
istentiszteletnél rendesen katonazenekar is közre
működik. 

Tábori jel, jelszó és jelnév, a szolgálati sza
bályzatban mint is mertető jelelt vannak felsorolva, 
melyek helyőrségekben és háborúban, különösen 
oly esetekben használtatnak, midőn — mint éjjel 
vagy ködben — másféle biztosítás nem elegendő* 
Jelhang gyanánt egy könnyen emlékezetben tart
ható ós minden katona előtt ismeretes szó, jelszó 
gyanánt egy város neve, jelnév gyanánt egy 
keresztnév, melynek a jelszóval egyenlő kezdő
betűje van, használtatik. A jelnév csak különös 
viszonyok között, nevezetesen várakban és hábo
rúban és csakis tisztekkel és más bizalmi em
berekkel közöltetik. Az ismertetőjelek érvénye 
déltől délig tart. 

Tábori jelvények, általában az egyes csapat
testek megjelölésére és az ellenségtől való meg
különböztetésre szolgálnak. Ezek a kardbojt, 
deréköv vagy tábori vállöv (Feldbinde), különféle-
zsinórok, karkötők stb., de kivált a zászlók. 

Tábori kigyó a. m. csatakigyó (1. o.). 
Tábori konyhák, lakó-és gyakorlótáborokban 

épült konyhák ; berendezésüknél a használt főző
edények nagysága és minősége mértékadó. A fő
zés közönségesen egyes főzöárkok fölött történik. 
Utóbbi időben a katonac3apatok mozgó T.-kal 
vannak felszerelve. Ezek két egymásba akasztott 
kétkerekű taligából, a mozdonyból ós a főzőkoc3Í-
ból állanak s két lóval vannak fogatolva. Hegyi 
csapatoknál a konyhakocsik helyett fözőkosarak 
vannak rendszeresítve, amelyeket málhásállatok 
szállítanak. 

Tábori kórház, kocsikon szállítható kórház
berendezés, amely a kórház felállításához szük
séges ágyakból, sátrakból, egészségügyi anyag
ból ós egészségügyi személyzetből áll. Rendszerint 
minden hadosztálynál van egy. A T. menetek alatt 
a hadtestvonatba sorolva követi a csapatot, a 
harcok alatt pedig 8—15 km.-re a harcvonal 
mögött központiasan állíttatik fel. A csapatok 
kötözőhelyeiről ide szállítják a kórházi ápolást 
igénylő sebesülteket és betegeket. Mihelyt azon
ban ez utóbbiak szállíthatók lesznek, a mögöttes 
országrészekben felállított hadikórházak-hsLSz&l-
líttatnak vissza. 



Tábor i k u n y h ó k — 793 — Tábornagy 

Tábori kunyhók, álló táborokban az emberek 
beszállásolására építtetnek és háromfélék, kerek, 
négyszögletű és földkunyhók. A kunyhók nagy
ságának meghatározásánál szabályul szolgál, 
hogy egy ember számára általában két m. hosszú
ságú és Oöő m. szélességű fekvőhely kell; e 
szélesség azonban a lábak helyénél 032 m.-nyire 
is keskenyíthető. Ennélfogva a legcélszerűbbek a 
kerek kunyhók. A kerek kunyhók 35 gyalogsági 
vagy 32 lovassági legény számára építtetnek. 
A négyszögletű kunyhó rendszerint egy szakaszra 
való férőhellyel építtetik (olykor két szakasznak 
is). A földkunyhók az okból építtetnek, hogy nyár
ban hűvös, télben pedig meleg elhelyezést kap
hassanak. E célra az építményt részben a földbe 
sülyesztik és az e fölött kinyúló részt karókra 
rakott rőzsével, földdel és gyeptóglával födik be. 
Egy földkunyhóban rendesen 8—10 embernek van 
férőhelye. 

Tábori lalkész látja el a katonai csapatok köré
ben előfoididó lelkészi teendőket és az összes azzal 
kapcsolatos hivatalos ügyködést. Van honvéd se
gédlelkész, lelkész, egyházi tanár és plébános. 

Tábori löveg, 1. Löveg. 
Tábori mise, 1. Tábori istentisztelet. 
Tábori Örs, 1. Biztosító szolgálat. 
Tábori öv (szolgálati öv). Az a szövött vagy 

fonott selyemöv vagy szalag, amit a tisztek de
rekukra csatolva, vagy egyik vállukra akasztva 
viselnek. Ma mar csak díszelgéseknél használják. 
Háborúban a tisztek is széles bőrszijjat használ
nak T. gyanánt s erre akasztják a forgópisztoly-
és látcsőtokot, valamint az irattáskát (Gyulai
táskát) is. 

Tábori papság, a hadseregnek saját papsága 
van. Ez a T. A katolikus papság élén a tábori püs
pök áll, aki fölszentelt püspök. Alatta állanak a 
tábori és katonai lelkészek különböző rangban s 
a rang szerint különböző elnevezéssel. A magyar 
honvédhadsereg újjászervezésekor protestáns tá
bori püspökséget is szerveztek. L. még Tábori 
lelkész es Tábori főpap. 

Tábori pilóta, 1. Pilóta. 
Tábori posta (hadi posta). A hadsereg, vagy 

egyes részeinek mozgósítása esetén T.-intézetek 
állíttatnak fel, melyek a postai forgalmat az 
állandó posta és a mozgósított seregtestek, vala
mint azok részei között közvetítik. A T. csakis 
levelezéseket, hírlapokat ós pónzkűldeményeket 
közvetít; teherszállítmányokat csak különös feltó
telek alatt vesz fel. A mozgósított seregrósznél 
levő katonák által feladott vagy olyanokhoz in
tézett, belföldre szóló, nem ajánlott levelek portó
mentesek, azonban úgy a faladó, valamint a cím
zett egyén nevével, szolgálati állásával és beosz
tásával kell megjelölve lenniök. A T.-szolgálat 
vezetésére hivatva vannak: A hadseregfőparancs
noksághoz beosztott T.-vezérigazgató, minden 
hadseregparancsnokság vezérigazgatóságánál pe
dig a T.-igazgató és a tábori föpostahivatal. 
Minden T. intézet számmal jelöltetik meg: «Az 1. 
gyaloghadosztály 8. sz. postakiküldöttsége. Az 1. 
hadsereg T.-igazgatósága». 

Tábori püspök, 1. Tábori papság. 
Tábori sebészet, 1. Hadi sebészet. 
Tábori szék, 1. Tábori ágy. 

Tábori szolgálat (harctéri szolgálat) alatfc. 
értjük a csapatoknak a harctéren kifejtett összes-
tevékenységét. A harctéri szolgálatra vonatkozó-
határozványokat a Szolgálati szabályzat II. Résza< 
tartalmazza. 

Táboriták, 1. Husziták. 
Tábori tarack, 1. Löveg. 
Tábori táviró, a harctéren a magasabb pa

rancsnokságoknak egymással való összeköttető-. 
sere a csapatok után szállított anyagból rögtö
nözve épített távíróvonalak. Az építést katonai-
távii'ó-osztagok (tábori-, hadtest- és hadsereg-
táviró-osztagok, lovassági táviró járőrök) végzik.. 
Igazgatásukat a tábori távirdaigazgató intézi. 

Tábori távjelző-osztagok (nóm. Feld-Siqnal-
Abtheilungen), rendeltetésük, hogy az értesítése
ket — ha azok más módon gyorsabban és megbíz
hatóbban nem eszközölhetők — optikai jelek által 
zászlók, lámpa v. tükör segélyével közvetítsék, 
A tisztek és legénység kiképzésére bizonyos had-
tostparancsnokságok évenkint egy-egy távjelző-
tanfolyamot állítanak fel. Minden tábori távjelzí-
osztagot öt jelzőkészülékkel szerelnek föl, amely-
lyel öt jelzőállomást állíthatnak. Minden osztaghoz, 
két alantos tiszt van beosztva. Egy jelzőállomás, 
egy állomásvezetőből és négy jelzöemberból áll. 
Rendszerint csak a hegyvidéken működő sereg-
testeket és nagyobb várakat látják el T.-kal. A 
legénységet utászkarddal és forgópisztollyal sze
relik fel ós úgy ők, mint a tisztek ismertetőjelül 
karszalagot viselnek. 

Tábori tüzérség alatt a tüzérségnek azt a ré 
szét értjük, amelynek ágyúi a csapatokat válto
zatos terepen is követni képesek. A tábori tüzér
séghez tartoznak: a tábori ágyusezrodek, tábori 
tarackosztályok, alo vas tüzérek és a hegyi ütegek. 
A tüzérség többi részét nehéz tüzérségnek nevezik.. 
Élihez tartoznak a nehéz tarackütegek, a várak
ban elhelyezett nehéz ágyuk, tarackok és mozsa
rak és a várvívás céljaira rendelt ostromló tüzér
ség lövegei. 

Tábori Újság. Az oroszok által körülzárt és-
ostromlott Przemysl közel 120,000 főnyi védőrsé-
gének több mint a fele magyar volt. Ezek szá
mára 1914 okt. 4-től 1915 márc. 22-ig, vagyis a 
var átadásáig T. címmel magyar napilap jelent 
meg — eleinte 600, később 520!>í>éldányszáinbaLy 
dr. Molnár Kálmán tart. fcJhadnagy, egri jog
tanár szerkesztésében. Mindegyik szám vezércik
kel kezdődött, közölte a várparancsnoksághoz ér
kezett radiogrammokból közreadott hadi híreket,, 
az «aranykönyv» rovatában a várőrség tagjainak 
kimagasló hőstetteit, a bajtársak levelezését s a. 
várban termett katonavtrsoket. A krasznojarszki 
fogolytáborban elhalt jeles magyar költőnek,. 
Gyóni Gézának versei is a T.-ban jelentek meg 
olőször. A T.-nak előbb nagy gonddal összegyűj
tött példányait a katonák a vár feladása előtt el
égették. Csak kevés példány Került a lapból haza 
Magyarországba. Egy teljes sorozat a Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtárában található. 

Tábori üteg, a tüzérség legkisebb csapatköte
léke. 4, 6 v. 8 ágyúból áll. A kocsizó üteget neve
zik T.-nek szemben a lovagló- és hegyi üteggel. 

Tábornagy (nóm. Feldmarschall; franc, maré-
chal de camp), a katonai méltóság legfelsőbb 
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foka. Spanyolországban a dandárparancsnokot 
nevezik így; a francia maréchal de Francé ellen
ben a legnagyobb katonai méltóság, különös ki
váltságokkal. Németországban a Generalfeld-
marschall címet használják. Ezt a címet először 
adományozták a 30 éves háború után (Torstenson, 
Derfflinger). Újabb időben rendesen győztes had
vezéreknek adományozzák e rangot. L. még 
Marsall. 

Tábornok (générái). A général szót eredetileg 
csak a francia hadseregben szokásos címek össze
tételeinél használták, mint pl. capitaine-général, 
colonel-général stb. Csak a XVI. sz.-tól kezdve 
alkalmazták absztrakt alakban a legmagasabb 
parancsnok elnevezése gyanánt. A katonai szer
vezés kiépítésekor szükségessé vált, hogy a ma
gasabb vezetők között különféle fokozatokat rend
szeresítsenek. A generalissimus címet azelőtt 
Franciaországban, később más nagyobb államok
ban is, kiválóan érdemes személyeknek adomá
nyozták s ez volt a legnagyobb katonai méltóság. 
Más államokban a General-Feldmarschall állott 
és áll most is az első helyen. General-Lieutenant 
eredetileg a hadvezér helyettese volt. Generál-
major a. m. vezérőrnagy, nálunk egy dandárnak 
parancsnoka; fölfelé következik az altábornagy 
(Feldinarschall-Lieutenant), a gyalogsági, lovas
sági tábornok vagy táborszernagy (General der 
Iníantsrié, General der Kavallerie, Feldzeug-
meister), a vezérezredes (Generaloberst) s végre 
a tábornagy (Feldmarschall). A felsorolt rend
fokozatokat gyűjtőnéven T.-oknak nevezik. A ma
gyar nemzeti hadseregben 1924 folyamán a vezér
ezredesi rendfokozatot megszüntették. 

Tábornok-hadbíró, 1. Hadbíró. 
Táborozás, a csapatok ójjelezése szabad ég 

alatt sátrakban v. kunyhókban, az előírt tábor-
.alakzatban. 

Tábor-őrségek (v. laktábor-örségek) az ellen
séges meglepetések elleni közvetlen biztosításra 
a táborhelyek, laktáborhelyek sarkain és szélein, 
főleg a táborutak kijáratainál (a helységkijára
toknál) állíttatnak fel. Egy parancsnokból (altiszt) 
•és 5—10 katonából állanak. 

Táborszernagy (nóm. Feldzeugmeister) a 
gyalogsági v. lovassági tábornok-kid egyenlő 
rendfokozat. E rendfokozatba azok az altábor-
nagyok lépnek elő, akik a tüzérségtől vagy a mű
szaki csapatoktól származnak. 

Táborvárak, megfelelnek az elsáncolt tábo
roknak. Nagyobb stsrogtosteknek a táborozásra 
és a fejlődésre biztosított tért nyújtanak; a had
müveleteket támogatják; a támadást elősegítik 
és a hadsereg szükségleteit biztosítják. A táborvár 
két főrészből áll: a) az erődüvből (ném. Forts-
gürtel); b) a központi vonalából v. noyauból. Vala
mely tábor várnak fő ellenálló ereje az öwonal-
ban van, a noyau csak alárendelt értékű. 

Tabouret (franc, ejtsd: tatraré, de nálunk ren
desen taburettnek ejtik), alacsony párnázott szék 
támla nélkül. 

Tábris, perzsa város, 1. Tébriz. 
Tabu (tapu, tabun, tambu). Sérthetetlen, szent, 

megjelölt. A maláj-polinéziai kultúrának Asszani-
ból kiinduló, de az egész szigettengerre, sót más 
nevek alatt messze Ny.-ra kiterjedő intézménye. I 

Ilyen a nagák gennája, a Mentádéi szigetek 
punanja. Jáva-Szumatra népeinek egykor álta
lános, ma csak a primitíveknél honos pamatija, 
stb. tulajdonképen mindmegannyi kötés = tila
lom, valamely tárgynak, személynek, helynek a 
köznapi használatból való kizárása, azáltal, hogy 
határozott vagy bizonytalan időre szentté nyilvá
nítják, megjelölik, jeles lesz. Ezt az alapjában 
vallási tilalmat mindenki tisztelni tartozik, meg
szegését szigorúan, rendszerint halállal büntetik. 
A T.-ra alkalmat ád valami rendkívüli esemény, 
villámcsapás, földrengés, gyermek születése, ha
lála, sikerült vadászat, építkezés stb., mikor bizo
nyos munkát, ételt, gyümölcsöt kirekesztenek 
azért, hogy a jövendő örömünnepen minden kellő 
bőségben legyen. A T.-nak társadalmi jelentősége 
van, hogy bizonyos mezőre legeltetési tilalmat 
vetnek, az érő gyümölcsöt teljes éréséig tilalmaz
zák. T. az eladott ház, szántóföld az eladó szá
mára, bizonyos törzsek a jelvényül, szellemi törzs
atyául tisztelt állatokat nem vadászhatják, húsuk
ból mások sem ehetnok stb. (Totóm). A T.-t tár
sadalmi, hatalmi és szellemi erők szabják ki, az 
utóbbiak a legerősebbek, mert a holtak tiszteleté
vel kapcsolódnak s azért a T. nem tárgyak, hanem 
személyek, főleg a szellemekkel érintkező varázs
lók, törzsfők közvetett ereje, aminek politikai, gaz
dasági, társadalmi hatása igen nagy. A T. vallás-
életi alapja a mana néven ismert varázserőben 
keresendő. T. az, amiben v. kiben mana lakozik 
(1. Freanimizmus ós Varázserő). A T.-nak külső 
jelvényei szalmafonatok, kötések, csomók, bizo
nyos állatok képmásai, sírhalmok kisebbített 
képei s ezen a ponton összeér a T. a fetis-kul-
tusszal, totemizmussal, ill. a caraikus ókorba 
nyúló csomókötéssel (Gordius), a germán mítosz
ból ismert fonalhurokkal (1. Csomókötés) stb. 
V. ö. Schurtz, Urgeschichte d. Kultur (Leipzig 
1900); Van Gennep, Tabou et Totémisme á Mada-
gascar (Paris 1901); Frazer. Tabos and the Perils 
oftheSoul (1911); S. Freud, Totem and Tabu 
(1913); Roheim, A varázserő fogalmának eredete 
(1914). 

Tabula (lat.) a. m. deszka, tábla; a régi Ró
mában törvénytábla, számadási könyv.—T. rasa, 
eredetileg kisimított, kivakart tábla, vagyis az 
olyan viasztábla, melyen a bekarcolt irást eltün
tették, hogy megint újat írjanak rá. Innen eredt 
a tabula rasa csinálás a fennálló rend v. állapot 
megsemmisítése értelmében. 

Tabula Bant ina (lat.), 1. Bantia. 
Xabnlae Eugubinae v. íguvinac (lat.), 1. 

Eugnbiumi táblák. 
Tabulae laureatae (lat.), 1. Fpistolae lau-

reatae. 
Tabulae planetaruui (lat.), 1. Bolygó

táblák. 
Tabula i l iaca (lat.), 1. Hiumi tábla. 
Tabula pacis (lat. a. m. a béke táblája), a 

kat. egyházban a XII. sz.-ig használatos táb
lácska, mely Krisztus képével vagy a kereszt
tel volt ellátva és a híveknek csókolás végett 
nyújtották az Agnus Dei (1. o.) után. 

Tabula P e u t i u g e r i a n a (lat.), lásd Itine-
rarium. 

Tabula rasa (lat.), 1. Tabula. 
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Tabnlarium, levéltár, állami okiratok tára. 
A régi Rómában több T. volt, többnyire templo
mokkal kapcsolatban; legfontosabb volt az, mely
nek alapépítményén ma a szenátori palota emel
kedik, a Forum ÉNy.-i oldalán. Nero alatt leégett, 
•de Vespasianus alatt újra fölépült. 

Tabulatura (ol. intavolatura, franc, és ang. 
tablature), 1. a XVII. és XVIII. sz. polifon hang
szereinek (orgona, lant) írásmódja. (L. Lanttabu-
lahira és Orgonatabulatura.) — 2. A mester-
dalnokok (1. o.) költészettanának és éneklési mód
jának szabálygyűjteménye. 

Tabula v i trea (lat.), a. m. üveglemez, így 
nevezik a koponyacsontok belső tömött rétegét 
(T. interna), mely kívülről jövő ütés hatására 
üvegszerűen megrepedezik. L. még Koponya. 

Tabula vativa (lat.), a régi rómaiaknál fo
gadalom folytán (ex voto) valamely istenségnek 
áldozott tábla, amelyen reliefben vagy festve az 
istenség ós az áldozók képe, gyakran még az ese
mény is ábrázolva volt, amely alkalmat szolgál
tat az áldozatra. Újabbi korban T. alatt valamely 
alapítvány tiszteletére felállított tábla. 

Tacamahaca occ idental i s (n5v.), 1. Bur-
sera. 

Tacarigua, Lago de, 1. Valencia-tó-
Tacca Forst. (nSv.), 1. Taccaceae. 
Taccaceae (n5v.)> az egyszikűek családja a 

Liliiflorae sorozatban. 18 faja a forró őv füve. A 
Tacca pinnatifida Forst. a keletázsiai tropikus 
szigetvilágon honos többéves növény. Más rokon 
fajokkal együtt lisztes gumójáért termesztik. 
Ennek lisztje (arrow-root) jóízű kenyeret ad. 

Taochini (ejtsd: tákkini), Pietro, olasz csillagász, 
szül. Modenában 1838 márc. 21., megh. Spilain-
bertóban 1905 márc. 24. 1863-ban asztronómus a 
palermói csillagdán, hol főleg a Nap megfigyelé
sével foglalkozott. 1879 óta a római Collegio Ro-
nmno és a meteorológiai központi intézet igazga
tója. 1871-ben Secchivel megalapította az olasz 
spektroszkópusok társaságát, melynek folyóiratát 
ő adta ki. 1874-ben Indiában megfigyelte a Vénusz 
átvonulását s több oxpediciót vezetett teljes nap
fogyatkozások megfigyelésére. Főbb munkái: II 
passas-gio di Venero sul Sole etc. (Palermo, 1875); 
Eclissi totali di Sole del 1870, 1882, 1883, 1886 
e 1887 (Róma 1888). 

T a c e ! (lat.) a. m. hallgass! 
Tacé (növ.), 1. Myrsine. 
f a c e t (lat. a. m. hallgat), zenekari és énekkari 

szólamokban azt jelenti, hogy a hangszer v. az 
énekhang a jelzett tételben nem működik közre. 

Tacetta (n5v.), 1. Narcissus. 
Tacbea (állat), 1. Csigák. 
Tacheométer a. m. tachométer. 
Tachifágia (tachi/phagia) a. m. mohón evés. 
Tachigráfia (tachygraphia, góT.),\.Ch.prsírás. 
Tachihidrit (tacliyhydrü, ísv.): 

CaMgsCl8 -f 12H30, 
a levegőn könnyen szétfolyó, sárgás, áttetsző, jól 
hasadó romboéderek és gömbök az anhidritban. 
Lelöhetyo Strassfurt, Németország. 

Tachikardia rtoc/í ycardia), szapora szívverés. 
Tachilit (tachybjt, asv.), 1. Bazalt. 
Tachiméter (tacliymeter, tacheométer, gör.), 

<•. i'oi>f»lvételekhez gyakran használt olyan teodo

lit (1. o.), amely horizontális és vertikális szöge
ken kívül távolságot is mór, — bár nem nagyon 
pontosan. Munka alkalmával táblázatban följegy-
zik a leolvasott szögeket és távolságokat s ezek
ből később meg lehet rajzolni a terepet. V. ö. Groy, 
Die Tachymetrie (Wien 1893); Jordán, Hilfs-
tafeln ftir Tachymetrie (3. kiad. Stuttgart 1904). 

Tachimeiria (tachymetria, a. m. gyorsmérés), 
mérnöki mérésmódszer. Segítségével egy állásból 
különböző kitűzött helyek horizontális és verti
kális irányát és távolságát meg lehet határozni 
s így azok helye és magassága megállapítható 
egy műszerrel. Ez a műszer távolságmérő táv
csővel fölszerelt teodolit, az ú. n. tachiméter (1. o.), 
mivel a távolság mérése vele nem pontos, az ú. n. 
alappontok fölvevésére nem alkalmas, de részlet
felvételekre, pl. út-, vasútépítés alkalmával gyor
sasága miatt nagy haszonnal alkalmazható, igen 
becses segédeszköz. Kevésbbé fontos fölvételek
hez az irányszög helyett iránytű segítségével azt 
a szöget (ú. n. mágneses azimutot) határozzák 
meg, amelyet a ínűszert a tárggyal összekötő 
egyenes, az ú. n. iránysugár a mágneses meridiá-
nussal bezár. 

Tachina (állat), 1. Fürkésző legyek. 
Tachininae (állót), 1. Fürkésző legyek. 
Tachiol, ezüstfluorid, AgF, higroszkópos, víz

ben oldható, kristályos tömeg. Baktericid hatású. 
Híg oldatát dezinflciálásra használják. 

Tachipod, tachypod (gör.). Kétkerekű kerekes 
korcsolya (törpe kerékpár), amely attól csak annyi
ban különbözik, hogy az egyik kerekét, úgy mint 
a kerékpárnál, a testsúly, ha a T.-ra nehezedik, 
kényszermozgással előre mozgatja. A kényszer
kapcsolat a lábra csatolt talp és a T. hajtott ke
reke között rendszerint az agyra tekert drótkötél
ből és egy ú. n. szabadonfutó kerékagyból áll és 
mindig olyan szerkezetű, hogy nem akadályozza 
a keréknek a kapcsolat által okozott sebességgel 
való forgását. A lábnak felemelésénél egy rúgó 
viszi vissza a kényszerkapcsolatot eredeti hely
zetébe, amelyben a testsúly hatásos felvételére 
alkalmas. 

Tachira (ejtsd: tacsh-a), Vonezuela egyik állama, 
11,100 km2, (1020) 147,076 lak. Fővárosa San 
Gristobal 21,386 lak. 

Tachisztoszkóp, Volkmanntól eredő készülék 
pillanatnyi megfigyelésre, amelyen réssel ellátott 
tolót a szem előtt gyorsan elmozdítanak. 

Tachitipia, eljárás könyvnyomó-sajtón nyom
ható pozitív és negatív képű lemezek gyors elké
szítésére. A rajzot dextrinnel és krétaporral ke
vert tintával sima kartonpapirosra rárajzolják, 
megszáradás után a rajz kidomborodik a papiros
ról és akkor nyomtató lemezt sztereotipálhat-
nak róla. 

Tachográf (gör.), irás és rajz sokszorosítására 
való készülék, hasonlít a hektográfhoz (1. o.), 
melynél azonban több s élesebb levonatot ad, ellen
ben a kezelése körülményesebb. 

Tachométer 1. Sebességmérő és Forgásmérő. 
Tacbornis (állat), a Szalakóták (Coraciifor-

mes) rendjébe, a Sarlósfecske-félék családjába 
tartozó madárnem. Legismertebb faja a törpe 
páhnafecske (T. parvus Licht.). Kelet-Afrikában 
és Madagaszkáron honos. Szürke alapszínű. A leg-
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sebesebben replilő madarak közé tartozik, ezért 
szélmadárnak is hívják. Hossza 16—17 cin. 

Tachtadzsi. A Kisázsiai Lykia területén rekedt 
turknien eredetű jürtilgötsebe nép mintegy 1j, 
milliónyi maradéka, külsőleg mohamedán, de sa
ját ritusa szerint él. L. Bektás. 

Tachtália, az Alduna egyik sellője, 1. Klisz-
szúra. 

Tachyeres (állat), a Eecealakúak rendjébe tar
tozó madár-nem. A Falkland! szigetek partvidé
kén honos. Legismertebb faja agözhajósréce (T. 
cinereus öm.), mely arról nevezetes, hogy nem 
tud repülni, szárnyait azonban az úszásnál hasz
nálja ; innen kapta nevét. Tollazata felül szürke, 
alul fehér ; esőre és lábai narancssárgák. 

Tachyhydrit (ásv.) 1. Tachihidrit. 
Tacl iypetes (állat), a fregattamaflár (Fregata 

aquila L.) régi tudományos nemi neve. L. Fre-
gattamudár. 

Tachypsice, a. m. szapora lélegzés. 
Tacitus, 1. Gornelius, a római történetírás mes

tere, lovagi családból Interanmában (Térni) szü
letett s körülbelül Kr. u. 55-től 120-ig élt. Kitűnő 
oktatásban részesüit, jó barátságban volt az ifjabb 
Pliniusszal. 78-ban nőül vette a derék Július Agri-
cola leányát. Nerva alatt konzul, később Kisázsia 
prokonzula lett. Legrégibb fennmaradt inüvees-
kéje: Dialógus de oratoribus (ezt Lipsius óta 
sokan el akarták tőle vitatni), mely az ékesszólás 
hanyatlásának okairól szól és stílus tekintetében 
még Cicero hatása alatt áll. Megírta apósának, 
Agricolának életrajzát (De vita et moribus J. 
Ágricolae liber), klasszikus kerekséggel, jóleső 
melegséggel, tömött, velős stílusban. Nevezetes 
néprajzi monográfia a Germania (De origine, 
sitit, moribus ac yopulis Germanorum), mely 
Germania földjét, népét, nyilvános ós magánéle
tét ismerteti. Két nagy történeti müve a Histó
riáé és az Annales. Abban saját kora történetét 
írta meg Kr. u. 09-től 96-ig, valószínűleg 14 
könyvben. Legkiválóbb müvében az Annales-ben 
(Ab oxcessu divi Augusti) 16 könyvben megírta 
Róma történetét, Augustus halálától Nero halá
láig, Kr. u. 14-től 68-ig. Az előbbiből csak négy 
könyv maradt fenn (az ötödikből »/s rósz), az 
Annalesből az I—VI. könyvek nagy része (Tibe-
rius uralkodása) és a XI—XVI. könyvek (Claudius 
uralkodásának második fele és Nero uralkodása). 
T. mint pragmatikus történetbuvár nem éri utói 
Thukididest, de mint a tények okainak élesszomű 
kutatója magas erkölcsi felfogásával, ősrómai 
érzületével s kifejező tömör nyelvével mégis a 
világ legnagyobb történetírói közt foglal helyet. 
Elvéhez, hogy ellenszenv és részrehajlás nélkül 
(sine ira et studio) akar írni, amennyire tudott, 
hű maradt; szándékosan nem ferdített, de tagad
hatatlan, hogy pesszimisztikus hangulatában csak
nem mindent sötét színben lát és sötét színekkel 
lest. T.-nak Mátyás király könyvtárában több 
kódexe volt; azt, amelyet Vitéz János emendált 
1467, Abdul Hamid szultán visszaadta a magyar 
nemzetnek. Első teljes kiadása 1515. jelent meg 
Rómában Beroaldustól. Újabban Ritter, Orelli, 
Halm (Leipzig 1883); Nipperdoy (Berlin 1871-76); 
Müller (Leipzig 1902—6) adták k i ; továbbá az 
Annalest Nipperdey-Andresen (Berlin 1904—1908, 

2 kötet), nálunk Petrovich Ferenc (Budapest 
1881); Németliy Géza (u. o. 1893); a Historiae-í 
Heraeus (1899); a Dialógust Andresen (1891) és 
Gudeman (Boston 1894); az Agricolát Dráger 
(1884, 3. kiad.) és Gudeman (Berlin 1902); a Ger
mania t Haupt (u. o. 1873, 2. kiad. Müllenhofftól); 
ki a legjobb kommentárt írta hozzá: Deutsche 
Altertmnskunde4); Schweizer-Siedler (Halle 1902.. 
6. kiad.); P. Thewrewk Emil (Budapest 1871); 
magyarázatos szemelvényeket adott ki T. müvei
ből, Gyomlay Gyula (u. o. 1894); Lexicon Taci-
teum Gerbertől es Greeftől (Leipzig 1903); Üno-
masticon Taciteum Fabiától (Paris 1903). Ma
gyarra fordították: Baritz György (Agricola,. 
Germania, Dialógus, Wien 1822); Rácz István 
(Germania, Pest 1826); Szenczy Imre (Agricola, 
Buda 1847); Gzuczor Gergely (Gerin., Pest 1851), 
Szenczy Imre (Annales, Szombathely 1856); Télf'ij 
Iván (Agr. Gerin. Budapest 1878); Mihály István 
(Ann.,u.0.1891); KempfJózsef (Ann.,u.o. 1887); 
Fodor Gyula (Pozsony 1889); Tonelli Sándor 
(Germania 1902); Jprí/t Gyula (Agricola, 1903); 
Ozorai Lajos (T. Évkönyveiből, 1909). Összes 
müveitlefordította Csiky Kálmán (Budapest 1903). 
V. ö. Urlichs, De Taciti vita et honoribus (WUrz-
burg 1879); Fábia, Les sources de Tacite . . . 
(Paris 1893); Boissier, Taeita(2. kiad. u. o. 1904); 
Leo, T. (Güttingen 1896); Drager, Über Syntax 
mid Stíl des T. (Leipzig 1882, 3. kiad.) ; Pöhl-
mann, Die Weltanschauung des T. (1910). 

2. T., Marcus Glaudius, római császár, Aure-
iianus utódaként 2/5 szept. 25. 75 éves korában 
lépett mint a szenátus választottja a trónra. Sze
líd és igazságos uralkodó volt; háborút viselt a 
gótok és alánok ellen, de hat hónapi uralom után 
(276 ápr.) a kisázsiai Tyanában a lázongó katonák 
megölték. Testvére, Florianus (1. o.) lett az utóda. 

Tacitus conscnsus (lat.), a. m. hallgatólagos, 
vagyis olyan beleegyezés, amely a fél valamely 
magatartásából következik, pl. egymással üzleti 
összeköttetésben lévő kereskedők között az aján
latra nem nyilatkozást az ajánlat elfogadásának 
tekintik. 

Tacna (ejtsd: takna), 1. azeiótt perui departe-
mento, 1880 óta kisebb terjedelemben chilei tar
tomány a Nagy-oceán, Tarapaca chilei tartomáuy 
és Moquegua perui departemento között. Területe 
32,754 kma, (1921) 50,449 lak. A meredek parti 
Cordillerák itt csak 600—1200 m. magasak, a tőlük 
K.-re emelkedők közül legmagasabbak : a Hualla-
biri 6000 m., a Parinacota 6376 m. és a Pomarape 
6250 m., a Tacora 6017. Éghajlata igen száraz 
és csakis a ki-kiszáradó folyók (Sama, T., Azufre, 
Azapa, Vitor, Chaoa, Camarones) felső völgyei 
termik meg a különböző gyümölcsöket és szöllőt. 
Hegyei ezüst, ón-, arany- és rézérc-telepekben 
gazdagok, a Tacora lejtőin kén is található. Fő 
kikötőhelye: Arica (1. 0.). — 2. T., fővárosa 
T. tartománynak a T. balpartján, 579 m.-nyi ma
gasban, vasút mellett kb. 14,000 lak. T. mellett 
1880 máj. 26. a chileiek Peru hadait döntő ütkö
zetben megverve, T. tartományt birtokba vették. 

Tacoma (Mount T., vagy Mount Rainier) 
4370 m. magas, kialudt vulkánhegy a Cascada-
hegységben az Északamerikai Egyesült Álla
mok Washington államában. 
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Tacoma, város Washington Északamerikai 
államban, a Puget sund mellett, (1020) 96,965 lak., 
vaskohászattal, gép- és sörgyártással, nagy 
fűrészmalmokkal, élénk hajózással. 

Tacora (v. Gualillos), 4533 m. masreis hágó a 
Délamerikai Kordillerákban, Tacua, chilei tarto
mányt Bolíviával köti össze. Tőle É.-ra emelke
dik a T. hegycsúcs (6017 ni.), kialudt vulkán 
szolfatára működéssel. 

Tacs (Tonciu), kisk. Besztercze-Naszód 
vm. besenyői j.-ban, (i9io) 430 magyar és 
német lak. (Tr. R.) 

Tacskó, borzeb v. daxli néven ismeretes 
igen intelligens vadászkutya, melyet a föld 
alatt róka- és borzvadászatra és a földfelett 
is a szőrmés vad hajtására használnak, 
továbbá luxus-kutya gyanánt is tartanak. 
Alacsony termetű, hosszú törzsű állatok, 
•elülső lábaik erőteljesek, föld kotrására 
alkalmasak. Három változata ismeretes : a 
simaszörit, a hosszúszőrű és a száTkás-
szörü T. (1. az ábrákat). A simaszörű T. 
20—27 cm. magas, nyúlánk termetű, 7—10 
kg. súlyú kutya. Feje hosszú, tőben széles^ 
arcorri része elhegyesedő. A homlokgödör 
sekély. A száj nagynyilású, erős fogazatú. 
A nyak hosszú, izmos; a széles gerinc ágyék
ban ívelt. A mellkas széles és mély. A has felhúzó
dott. A faroíc középhosszú, elvékonyodó, enyhén 
felhajló. A lábak rövidek; az elülsők erőteljeseb-

2. ábra. Hosszúszőrű tacskó. 

ben fejlettek, lábtőben közel, talajon táganállók és 
kifelé fordítottak (X-állás). Szine: egyszínű vörös
barna v. sárga, feketebarna foltokkal, v. tarka 
(szürke alapon barnásfekete szabálytalan foltok). 

A hosszúszőrű T., a spaniell keresztezéséből szár
mazott. Testét selymes hosszú szőrök fedik. Meg
jelenése egyébként a simaszőrű T.-hoz hasonló. 
A szálkásszörií T. valószínűleg az angol terrier 
keresztezéséből eredt. Szőre szálkás, szótálló, a 
fejen szemöldököt és bajuszt alkot. 

Tacuarembó, departemento Urusr-uay délame-
••ilcai államban. Területe 21,015 km^ (iü'12) 56,438 
lak. Fővárosa T. (vagy San Fructuoso) kb. 3000 
lakossal. 

Tacubaya, városMexico közelében, (1921) 35,830 
lak., Mexico állami csillagászati intézetével. 

Tacullies, 1. Garrierincliánusók. 
Tacunga, város F.cuadorban, 1. Latacunga. 
Tácz, nagyk. Fejér vm. székesfejérvári j.-ban, 

(1920) 1917 magyar lak. 
Tacz . . tud. madárneveknél Taczanowski Vla-

diszláv (1819—1890) orosz zoológus nevének rö
vidítése. 

Tadcaster (ejtsd: tedkeszter), régi város York 
angol countyban, 29,072 lak., a régi római 
CaZcaWa helyén. Mellette van Toicton, hol 1461. 
York Eduárd learvózte a Laneasterek seregét. 

3. ábra. Szí'ilkásszoru tacskó. 

Taddeo, 1.1. di Bartoli (Bartolo), olasz festő, 
szül. Sienában 1362 körül, megh. 1422. Mintf resko-
feritő Pisában, Perugiában és Sienában működött. 
Főműve a pisai S. Franeesco templomban a Szűz 
Mária életét tárgyazó ciklus. 

2. T. Gaddi, festő, szül Firenzében 1300 körül, 
megh. u. o. 1366 végén. Giotto keresztfia és tanít
ványa. Neve először 1332. fordul elő okmányiiag. 
Firenzében s rövid ideig (1342) Pisában működött. 
Mesterének formavilágát vette át, annak belső 
kifejezésbeli ereje nélkül. Főművei: freskók Mária 
életének jeleneteivel a firenzei S. Croceben, ahol 
egy oltárképét is őrzik; egyéb fflggőképei n 
firenzei Accademiában, a sienai és a berlini kép
tárban. 

Taddeus, 1. Júdás, 3. 
Tadema, festő, 1. Alma Tadema. 
Tadmor, város, 1. Palmira-
Tadolini, 1. Adamo, szobrász, szül. Bologná

ban 1789., megh. Rómáhan 1868 febr. 23. Bologná
ban tanult s 1812-től Canova segédje Rómában, 
ahol mint a S. Luca-akadémia tanára működött. 
Több síremléket és egyéb vallásos tárgyú szobor
művet készített s mitológiai témákat is szeren
csés kézzel dolgozott fel. Főbb müvei: Sz. Pál a 
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római S. Paolo f uori le mura templomban, szalézi 
Sz. Ferenc a római Péter-templomban, Lanté bí-
bornok síremléke Bolognában, Bacchánsnő a ró
mai Borghese-képtárban. Fia, Scipione ia szobrász 
e atyjának tanítványa volt. 

2. T., Francesco, építész, szül. Bolognában, 
1723. megh. u. o. 1805. Szülővárosának egyik 
legkiválóbb építesze volt, kerülte a késő-barok 
szertelenségeit s nyugodt monumentalitása által 
tűnt ki. Fiatalon építette Bologna legmagasabb 
pontján a Madonna di S. Luca-templomot, mely
nek kupolája szerencsésen uralkodik a városkép 
felett; később ugyanott egész sor palotát emelt s 
tőle való a székesegyház hatalmas homlokzata is. 

Tadorna (állat), a Récék (Anseriformes) 
rendjébe tartozó madárnem. Termete a ludakó-
lioz, csőre és lába borítása a récékéhez hasonlít. 
Legközönségesebb faja a bütykös ásólúd vagy 
barlangi lúd (T. tadorna L.). A házi récénél vala
mivel nagyobb. Feje és nyaka feketezöld; nyaka 
és begye fehér; háta eleje, oldalai és melle felső 
része rozsdavörös; vállán jobbról és balról egy-
egy fekete hosszúkás foltja van; háta közepe, hasa 
és farktollai fehérek; szárnytükre zöld, hátul 
rozsdavörös; csőre vérpiros; lábai hússzínüek. 
Az Északi- és Keleti-tenger partjain, a Fekete- és 
Kaspi-tenger környékén, továbbá Szibíriában és 
Közép-Ázsiában honos. Telelő példányai levonul
nak Spanyolország, Olaszország és Franciaország 
tengerpartjaira, ritkán Angliába és Hollandiába 
s rendes vendégek Észak-Afrikában ós Nyugat-
Ázsia D.-i részeiben. Erdélyben a 40-es években 
egy hím példányt lőttek és a Velencei-tavon is 
észlelték. Közeli rokona a vörös ásólúd v. rozsdás 
réce (Casarca casarca h.= T. casarca L.). 
Alapszíne narancsszínbe hajló rozsdavörös, nyaka 
közepén fekete gyűrűvel; szárnyfedői hófehérek; 
elsőrendű evezői és farka fekete; szárnytükre 
zöld; esőre és lábai feketék. Hossza 60, szárnya 
36, farka 14, csőre 5, csüdje 6 cm. A Földközi-
tenger melléki vidékektől Közép-Ázsiáig, továbbá 
Mongoliában, Kínában, Japánban és Északkelet-
Afrikában honos. Hazánkban igen ritkán, átvonu
láskor észlelhető. Népies nevei: törökréce és 
téglaréce; orosz neve: kazarka és turpán; indus 
neve: braminok lúdja. 

Tadzsa-szigetek, Celebestől K.-re, 1. Togean-
szigeiek. 

Tadzse, tase, helyesen kokar vagy orocsok, 
kelet-szibiriai nép a timguzok (1. o.) déli ágából. 

Tádzsik, másnóven dhikan, Afganisztán é3 
Khiva perzsa vérű népe. Eredetileg perzsa hitű 
volt, ma mohammedán. Kis részük földmives. 
Főleg kereskedelemmel foglalkoznak, igy eljutot
tak Dél-Szibíriába és Kelet-Turkesztánba, hol 
állandó telepeik vannak, de itt már tatárokkal 
vegyülnek. 

Tadzs-Mahal, Dzsihan sah mauzóleuma, lásd 
Ágra. 

Tadzsura, Tripolisztól K.-re fekvő kikötő
város az azonos nevű öböl mellett, kb. 20,000 
lakossal. 
. Tadzsura-öböl (1 •» jurra), az Adeni-öböl egyik 
melléköble Fraucia-Szomáli-f öld keletafrikai gyar
matban, übock, Tadzsura és Dzsibuti (Djibouti) 
kikötőkkel. 

1'aedium vitae (lat.) a. m. életuntság. 
Taeger Henrik, geológus, szül. Boroszlóban 

1878 nov. 2. 1904-ben Magyarországba jött s itt 
főkép a Bakony- ós Vértes-hegységek tanulmá
nyozásával foglalkozik, s a m. kir. földtani inté
zetben dolgozik. Nagyobb művei: Die geologi-
sehen Verháltnisse des Vértes gebirges (1908); 
A Vértephegység földtani viszonyai (Földtani 
Intézet Évkönyve XVII. köt.); A Buda-Pilis-
Esztergomi hegycsoport szerkezete és arculata-
(Földtani Közlöny Iyi4., németül is). 

Tael (tale, taü), kinaiul Liang á 10 Tszien á 10-
Fen á 10 Li á 10 Hao á 10 Sze. Mindezek a meg
nevezések Kínában az arany- és ezüstsúlyrenci-
szer egységei és minden súlyegység tulajdon
képen pénzegységet is jelent. Azonban a T. a. 
keresk. forgalomban is használtatik súlyegységiiL 
és feloszlik 24 Tszü-re á 10 Lui á 10 Su. Erteké 
37-7994 gr. A külkereskedelmi forgalomban 72 
T = 100 dollár, igy tehát a T. a külkereskede
lemben 33-3868 gr. szinezüstöt jelent. 

Taenaron(Taittar0?i^,aPeloponnózoszlakoniai 
hegyfoka Fosaidon templomával. A monda sze
rint itt tette ki Árion költőt a delfin, midőn a kaló
zok hajójáról, amikor azok a nála levő pénzért 
meg akarták ölni, a tengerbe ugrott. MaMatapan-
fok a neve. 

Taenia (lat.), tainia (gör.), a régi rómaiaknál 
és görögöknél 1. a fejkötőt vagy koszorúi; 
díszítő s arról lelógó szalag; 2. a dór rendszernél 
a friz és architráv közti elválasztó szalagtag. 

T., szalag, orvosi műszó; az anatómiában így 
nevezik a vastagbél oldalán végigfutó három 
izomszalagot (T. coli). 

Taenia (állat), 1. Galandférgek és Galand-
féregkór. 

Taeni idae (úiiat), 1. Galandférgek. 
Taeniifbriues (Kaszahal-alakúak, su»t). a. 

Csontoshalak egyik csoportja, melyre jelleinz-j,. 
hogy testük nagyon hosszúra nyúlt, csupasz és 
két oldalt erősen lapított, úgy hogy szalaghoz 
hasonlít. Legnagyobb részük nagy mélységekbea 
tartózkodik. Az összes tengerekben honosak. Leg
ismertebbek az Európa partjain és Dói-Amerika 
nyugati partmellékón élő kaszahalak (Tracluj-
pterus). 

T a e n i o p y g i a cas tanot i s Gould (állat), 1. 
Zebrapinty. 

Tat' (növ.), 1. Eragrostis. 
Taí'a (PMscologalepenicillata Schaw., állat), 

1. Erszényes pele. 
Tafel Albert, orvos, Tibet-kutató, szül. Stutt

gartban 1877 nov. 6. Filchner társaságában 
1904—5. bejárta Kinát és Tibet ÉK.-i részét, 
1905—8-ig a kümi-tibeti határterületet kutatta 
át. Műve: Meine Tibetreise (2 köt. 1914). 

Tafíanel, Clande Paul, francia fuvolavirtuóz, 
szül. Bordeauxban 1844 szept. 16., megh. Paris
ban 1908 nov. 12. 1892-ben a Nagyopera zene
igazgatója lett és 1892—1903. a Conservatoire-
hangversenyek karnagya volt. 

Taííeta, vászonkötéssel (1. Alapkötés) készült 
selymesített (1. Mercerizált pamut) pamiüBzöY^L 
Fonalainak finomsága Na=3(5—40, sűrűsége 30— 
33 pro cm. 

Tafl ia vagy tafia, 1. Bum. 
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., Tafilet (Tafilelt, Tafilalet, Tafilala), oázis 
Észak-Afrikában, tágabb értelemben magában fog
lalja a marokkói Szaharának az Ued-Ziztől öntö
zött vidékét: Mdagrát, Brtibet, Tisszirnit és a 
íulajdonképeni T.-et. Ez utóbbi mintegy 40 km. 
bosszú és kb. 10 km. széles vidék a Dzsebel-
Belgrul és Dzsebel-Adrar közt, amelyen az Ued-
VÁz folyik keresztül. Ez tavasszal megtelik vízzel, 
míg nyáron át száraz. Az oázis főterméke a 
datolya, do termel búzát, rozsot, dohányt és zöld
ségeket is. A 150 községben (kszur) mintegy 
100,000 ember lakik, akik egymással folytonos 
ellenségeskedésben élnek. T. a marokkói szultán 
fensösége alatt áll és a marokkói szultáni család 
első őse, Mulej Ali Serif itt, Abuam, az oázis fő
helye közelében van eltemetve. 

Tafna, folyó Oran algériai tartományban, 
Észak-Afrikában. Ered a Mounts de Tlemeenben és 
150 km.-nyi kanyargós folyás után Rasgun 
(Rachgoun) szigettel szemben a Földközi-tengerbe 
ömlik. A rómaiak Siga v. Flumeii Sigensis néven 
ismerték. 

Taíner Vidor, zoológus, szül. 1881. Bátaszóken 
(Tolnám.). Bölesészetdoktori oklevelét 1904.. kö
zépiskolai tanári képesítését 1906. szerezte. A 
kolozsvári egyetemen Apáthy demonstrátora és 
később tanársegéde volt. 1905-től a besztercze-
bányai kir. kath. főgimnázium tanára. Nagyszámú 
dolgozatai közül különösen amagyarországi atka
félékről írt tanulmányai becsesek. 

Tafota, 1. Tafolaszövet. 
Taf otakötés, a vászonkötésnek a selyemipar

ban alkalmazott elnevezése. L. Alapkötés. 
Tafotapapiros, egyoldalasán mázolt, selymes

fényű papiros. 
Tafotaszövet, hasonló elnevezés alatt isme

retes kötéssel biró selyemszövet. Ecélra hámjá
tól teljesen mentesített organtin s trama (1. o.) 
fonalat használnak. Sűrűsége igen változó. A leg
ritkább szövésűt béllésárúnak használják (Flo-
revce), a sűrűbb szövésűt ruhaszövetnek (Mar-
^illine). 

Tafszir, 1. Tefszir. 
Taft, William Hoivard, az Egyeslilt-Allamok 

27. elnöke, szül. Cincinnatiban (Ohio), 1857 szept. 
15. Mint ügyvéd és újságíró működött 1880 óta 
Ohióban, azután magasabb birói tisztségeket 
viselt és közben jogtanár volt. 1901-boh a Filippi-
szigetek kormányzójává nevezték ki s e hivata
lában szerezte nagy népszerfiségét. 1904 febr.-ba:i 
Roosevelt elnök hadügyi államtitkárnak hívta 
meg. 1906-ban Cuba sziget ideiglenes kormány
zója volt és elnyomta az ottan támadt felkelést. 
1907-ben Japánba utazott a japán-amerikai ellen
tétek elsimítása végett. 1908-ban, minthogy 
iBoosevelt nem pályázott harmadszor is az elnök
ségre, mint annak jelöltje 321 szóval a demo
krata Bryan 162 szavazata ellen köztársasági 
elnökké választották. Elnöki hivatala (1909—13) 
alatt azonban régi népszerűségét elvesztette s 
pártfogója Roosevelt is ellene fordult. Az 1913-i 
elnökválasztáson csak 15 szavazatot kapott a 
demokrata Wilson 435 és Roosevelt 81 szavaza
tával szemben. Ezután tanár lett a Yale-egyete-
men, 1921. pedig Harding elnök a washingtoni 
BZÖ vetségi biróság hoz főbírónak nevezte ki, u. a. év

ben igazságügyminiszter lett. 1922-ben az oxfordi 
egyetem tiszt, doktorrá nevezte ki. 

Tag, 1. az állati testnek egyes mozgatható része: 
hasonlóképen egy erőművi úton összerakott egész
nek mozgatható része; általában oly része vala
mely egésznek, mely önállúlag is tekintetbe jö
het, azonban az egésszel szorosabb összefüggés
ben van. 

2. Tag a matematikában oly algebrai mennyi
ség, meíy önállóan is felléphet ugyan, de a szá
mításban mégis más mennyiségekkel kapcsolat
ban szerepel. így beszélünk pl. egy sornak, az 
egyenletnek a tagjairól. 

3. Tag a mezőgazdaságban a község határá
ban az egyes birtokosnak egy darabban fekvő bir-
toka. L. Tagosítás. 

4. Tag az erdészetben, 1. Erdőbeosztás. 
5. Tag, katonai nyelven a két soros zárt alak

zat egymás mögött álló két embere. Két egy
más mellett álló tag egy tagpárt alkot. 

6. Tag v. tagozat alatt az építészetben az egész 
mű esztétikai kialakításának egyes részleteit, 
elemeit értjük, amelyek megtervezésénél a válasz
tott stílus, ill. az elemek formaképzése és egy
máshoz való helyes aránya tartandó szem előtt. 
Az építészeti T. metszetét szelvénynek, profilnak 
nevezzük. L. Párkány, Tagozás. 

Tagadás, 1. a logikában csakis mint egy állí
tás feloldása lehetséges, tehát minden T. állítást 
tételez föl. A T. éppen annak a kifojozése, hogy 
valamely ítélet állítmánya nem tartozik az alany
hoz. De a tagadó ítéletek mellett szoktunk be
szélni tagadó fogalmakról is, amelyeket jól meg 
kell különböztetni az ellentétes fogalmaktól (pl. 
világos—sötét). A tagadó fogalom valamely foga
lom tartalmának egyszerű tagadásából s nem az 
ellentéte állításából keletkezik. Pl. a «fehér» 
tagadó fogalma a «nem-fehér», nem pedig a 
«fekete». 

2. T. a nyelvtanban az állításnak ellentéte; 
a fölszólítás és parancs ellentétét tiltásnak neve
zik. A T.-t a nem, a tiltást a, ne szócska fejezi k i ; 
T.-t és (mondat-) kapcsolást együtt jelöl a sem 
kötőszó, tiltást és kapcsolást a se kötőszó. Nyel
vünkben a tagadó ige nincs, nincsen, nincsenek 
és sincs, sincsen, sincsenek, melyek magukban 
foglalják a van ige fogalmát. Más nyelvektől el-
térőleg alkalmazzuk a T.-t a míg kötőszó mellett, 
pl. Addig jár a korsó, míg el nein törik; továbbá 
középfok után a mintsem, sem-mint, hogysem, 
sem-hogy kezdetű mellékmondatokban. Jellemző 
még nyelvünkre nézve a gyakori kettős T., neve
zetesen a hangsúlyos sem mellett a T. ismétlése, 
pl. nem láttam, sem nem hallottam, v. sem nem 
láttam, sem nem hallottam (vagy se nem és szint
úgy a tiltásban : se ne) ; és a tagadó névmások 
mellett, minők senki, semmi, sehol, sehogy stb., 
pl. ne mondja senki, sehogy nem, vagy sehogy 
sem, vagy sehogy se tudtam eligazodni. 

3. T. a peres eljárásban (lat. negatio, ném.Leug-
nung, Bestreifung, franc, dénégation, désaveu), 
perbeli védelmi eszköz, az állított tény valóságá
nak kétségbevonása, szemben a kifogással. Míg a 
T. oly előadás, amely az ellenfél tényállításának 
valóságával nem egyeztethető össze, a kifogás a:; 
állított tényt nem vonja kétségbe, hanem valóságát 
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-elfogadva annak ellenében oly tényt állít, amely 
jogi hatályosságát lerontja; pl. ha a fölperesnek 
arra az állítására, hogy az alperesnek pénzt adott 
kölcsön, az alperes úgy nyilatkozik, hogy nem 
Tjapott pénzt, ez T., ha pedig úgy nyilatkozik, 
hogy a kapott pénzt visszafizette, ez kifogás. 
A különbségnek főkép a bizonyítási teher (1. Bizo
nyítás) szempontjából van nagy jelentősége. APp. 
•azt a felet v. képviselőt, aki jobb tudomása elle
nére nyilván valólag alaptalanul tagad v.nyilván-
vánvalólag alaptalanul hivatkozik bizonyítékra 
(úgyszintén azt is, aki jobb tudomása ellenerő 
nvilvánvalólag valótlan tényt állit), pénzbirsággal 
Mnteti. (Pp. 222. §.). 

Tagadó ige, 1. Tagadás, 2. 
Tagadómeggyes (Tagádau), kisk. Bihar vrn. 

-béli, j.-ban (i9io) 784 román és magyar lak. (Tr. E.) 
Tagal, néptörzs, 1. Tagolok. 
Tagal, város Jáva szigetén, 1. Teqal. 
Tagale (Tekele), hegyes vidék Szudánban, a 

Fehér-Nilustól Ny.-ra. 
Tagalok, maláji eredetű törzs Közép-Luzonban, 

a Filippi-szigeteken; bevándorolt malájok és neg-
Titók ivadékai, akik az őslakókkal vegyültek, 
azokat részben a szigetek belsejébe szorították. 
(L. Chamozzo.) V. ö. P. Sawyer, The Inhabitants 
•of tha Philippines (London 1910). 

Taganaj, az Ural hegység 1200 m. magas 
része, Ufa orosz kormányzóságban, avanturin-
.kvareáról híres. 

Taganrog, kikötőváros Oroszország Don vidé-
"kén az Azovi-tenger EK.-i partján 30 km.-nyire a 
Don torkolatától egy keskeny földnyelven a 
Katalin-vasút (Nikitovka—Rosztov) mellett. Volt 
kis császári palotájában halt meg I. Sándor cár 
1825. Lakosainak száma (1920) 80,697, köztük igen 
sok a görög és zsidó. Van kereskedelmi és ipari 
szakiskolája, szinháza, börzéje, 2 gimnáziuma. 
T. egyike Dél-Oroszország legfontosabb keres
kedő városainak, kikötője sekély és homokzáto
nyok veszélyessé teszik, ezért a hajók a parttól 
25—40 km.-nyire horgonyoznak. Fő kiviteli 
cikke a búza és árpa. Ipara csekély. T. Rosztov 
városnak is kikötője. T.-ot I. Péter alapította 
1698. mint várat. 1855 jún. 3. egy angol-francia 
flotta bombázta és részben elpusztította. A világ
háborúban 1918 máj. 3. német csapatok szállták 
meg s az ott cseh tisztek alatt szervezett bolse
vista vörös gárdát szétverték. Az összeomlás 
után a németek kivonulván, ismét bolsevista ura
lom alá kertilt. Most Ukrajnához tartozik. 

Tagányi Károly, történetíró, orsz. levéltárnok, 
szül. Nyitrán 1858 márc. 19., megh. Budapesten 
1924 szept. 9. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezvén, az Országos levéltárhoz nevezték ki, 
ahol országos levéltárnok, 1915. min. oszt. taná
csos lett. 192i-bsn nyugalomba vonult. A Magyar 
Tud. Akadémia 1897., a Szent István Akadémia 
1916. választotta tagjául. A Néprajzi társaság el
nöke volt. 1894 —19Öl-ig szerkesztője volt aMagy. 
Gazdaságtörténelmi Szemlének. Önállóan meg
jelentművei : Magyarország címertára (Budapest 
1880—1881); Jeqyzéke az Orsz- levéltárban a 
-magyar és erdélyi kancelláriák felállításáig 
található hercegi, grófi, bárói, honossági és 
nemesi okleveleknek' (1886); A földközösség tör

ténete Magyarországon (1894); ugyanez németül, 
Geschichte der Fe'ídgemeinschaft in Unsrnri 
(1895); Magyar erdészeti oklevéltár 1015—1867. 
(1896, L, II., III.); A m. kir. Orsz. levéltár ismer
tetése (1897—1898.3 rész); Megyei önkormány
zatunk keletkezése (1899); Szolnok-Doboka vár
tnegye monogra2>hiája(Dés 1901—1905,1—VII.). 
Ezenkívül számos értekezést és cikket írt folyó
iratokba és napilapokba. 

Tages, etruszk démon, a hitrege szerint Genius 
Joviális fia, Jupiternek unokája. Tőle tanulták az 
ősrómaiak mindazon rituális szokásokat és szer
tartásokat, jósjelmagyarázatokat, melyeket az 
etruszkoktól vettsk át. 

T a g e t e s L., büdöske (növ.), a Compositae csö
ves virágú génusza; 20 faja erős szagú amerikai 
fű. Levelük átellenes, szárnyasán osztott. Fészklik 
magános, vagy sátorozó virágzatban áll, virágjuk 
sárgák, fészekpikkelyei egysorosak. Kaszaijukon 
a bóbita 3—6 pikkelyből áll. Legismertebb a T. 
patidus L. (kis büdöske, bársony virág, borsola, 
indiai gyökér, török szegfű, oláh v. orosz virág, 
oroszka, olaszka) és a T. erectus L. (nagy büdöske. 
helytelenül kassal rózsa). Mindkettő mexikói, d•> 
Európában, így nálunk is, igen gyakori kerti 
virág. Az előbbinek virága stimuláló és izzasztó 
szer (flores africani). Magról szaporítják őket, 
több és teljes virágú változatban ismeretesek, erős 
szaguk miatt lakás közelében nem ajánlatosak. 

Tágfalva (Larga), kisk. Szolnok-Doboka vm. 
inasvarláposi járásában, (1910) 526 román lak. 
(Tr. E.) 

Tagh v. tan, kelet-török szó, a. m. hegység. 
Tagilit (ásv.), Cu3 (P04)a Cu (OH)2+2H20 ; az 

apró egyhajlású kristályok vesealakú v. göm
bös halmazokká csoportosítva; leginkább szivacs
szerű, szemölesalakú sugaras, rostos vagy földes 
törésíi tömegek. Smaragdzöld, Uvegfényű, élein 
áttetsző. Gyakori ásvány. Nisne Tagilszk az Urai
ban ;Ullersreuth, Reusz-hegység; Grosskamsdorf. 

Tagina, ókori város, 1. Gualdo Tadino. 
Tágító, 1. Térzö. 
Taglalás (tagolás), részekre bontás, Valamely 

mű elemző s biráló tárgyalása. 
Taglejtés, gesztus, a beszédet vagy szóbeli elő

adást kisérő test-, különösen kézmozdulatok. Tör
vényeit már a görögök és rómaiak ismerték s a 
szónokok tanították is. Az arcjáték, a kéz- és test
mozdulatok harmóniája adja a gesztust, melyek 
a szavaló és szini előadás kiegészítői s azok eme
lésére, kifejezőbbé tételére s élénkítésére szolgál
nak. A T. teljes tökéletessége az ú. n. plasztika, 
mely a mozgásban nyilvánul, a szemet gyönyör
ködteti, mialatt a szöveg vagy dallam a fület s 
azon át a lelket ragadja meg. A T. teljes érvényre 
a némajátékban (1. o.) jut, melynek feladata 
csupán T. által értetni meg helyzeteket és cselek
ményeket. 

Tagliacozzo (ejtsd: taiiyakocco), város Aquila 
olasz tartományban, (ion) 8959 lak., két gót 
templommal (XIII. sz.) és a Colonnák egykori 
kastélyával, amelyben most leányiskola van. 
DK.-re tőle Álba mellett vannak a termékeny 
Campi Palentini mezők, amelyeken 1268 aug. 
23.1. Anjou Károly legyőzte az utolsó Hohen-
staufot, Konradint. 
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Tagliamento (̂ jtsd: tályá—, lat. Tilaventum), 
165 Ion. hosszá folyó Venezia olasz tartomány 
Udine (Friaul),kerületében. A Karni-Alpokban a 
Monté CridolaÉK.-i lábán ered, hatalmas törmelék
kúpot borít a síkságra, amelyen számos párhuza
mos ágra bomlik szét és Punta del T.-nál ömlik 
-az Adriába. A tengerben torkolata előtt, épúgy 
mint a Po, hordalékával lidókat és lagunákat 
(Laguna di Marano) épít és zár el. A világháború 
folyamán az 1917. őszi offenzívakor az osztrák
magyar és német hadak a T. mellett is győztek 
•az olaszokon, 1917 nov. 4—6. Boroevics osztrák
magyar és Below német hadseregparancsnokok 
seregeikkel átkeltek a folyón és nagy zsákmányt 
•ejtettek. 

Taglioni, olasz táncművész-család. Az első T., 
íiki európai hírnévre tett szert: Filippo, szül. 
1777., megh. a Como-tó mellett 1871 febr. 11. 
1840—53-ig a varsói opera balletmestere volt. 
Számos balletot írt. Öt gyermeke közül különösen 
nevezetesek: Maria, szül. Stockholmban 1804 
Apr.23.,megh.Marseilleben 1884 ápr. 23.1822-ben 
Bécsben lépett fel először rendkívüli sikerrel. 
1827—1832-ig a párisi Nagyopera első táncos
nője volt. A fivére: Paolo, szül. Bécsben 1808 
jan. 12., megh. Berlinben 1884 jan. 7., ahol 1869. 
balletigazgató lett. Balletjei: Plick und Plock, 
Satanella, Fantaska, Ellinor. Kiváló táncművésznő 

• volt a felesége: Galster Amália is (megh. Ber
linben 1881 dec. 23.); leányai közül Maria, szül. 
Berlinben 1833., megh. Aigenben (Tulln mellett), 
1891 aug. 27., a berlini, majd a nápolyi San-Carlo 
opera primaballerinája volt s 1866. Windisch-
Graetz József herceg neje lett. 

Tagló, mészárosbárd, 1. Bárd. 
Tagore, Babindra Nath, hindu költő és zene

szerző, szül. Kalkuttában 1860. Tanulmányait 
Angliában végezte, mint előkelő család ivadéka, 
később egyideig remeteéletet élt a Padma folyó
nál, írt költeményeket, regényeket, elbeszélése-

• ket, színműveket is, s a bengáli nyelvre vonatkozó 
. tanulmányokat. 1913-ban megkapta a költészeti 
. Nobel-díjat. Szerelmi költeményeit maga fordí
totta angol nyelvre, megjelentek The üardener 
<jimen (London 1913), valamint himnusz-szerű 

• költeményei Gitanjali ós gyermekdalai The 
•crescent moon címen (u. o. 1913). 1915-ben az 
angolok indiai politikájának kritizálása miatt a 

• brit hatóság internálta. Később mezőgazdasági 
egyetemet alapított Kalkuttában, amelybe mind-

• két nembeli tanulók fölvétethetik magukat, de 
•csak a kalkuttai tudományegyetem elvégzése 

• után; a tanulók közös gyakorlati munkára van
nak kötelezve. 1921-ben Európában felolvasó 
körutat tett. Magyar fordításban az újabb időben 
sok müve jelent meg, nevezetesen : Költői művei-

: bői, ford. Kelen Ferenc (1914); Az én problémája, 
ford. Szlemenics Mária és Reisch Alfréd (1918); 

> A kertész, f ord. Bartos Zoltán (1920); Mashi, 
I ford. Sármay Márton (1920); Chitra (lirai dráma), 
I ford. Laky Dezső (1920); Szüret, a lépcsők, az 
. áldozat, ford. Bartos Zoltán és Sármay Márton 
. (1920); Áldozati énekek, ford. Szentirmay Gi-
. zella (1920); Volt egyszer egy király, ford. Wild-
• -ner Ödön (1920); Az élet megismerése, ford. 
. Bartos Zoltán (1921); A postahivatal, ford. u. a. 

(1921); Szerencsét hozó pillanat. — Élő vagy 
halott? ford. Sármay Márton (1921); Bimala 
(reg.) ford. Kelen Ferenc (1921); Növekvő hold, 
ford. Zsoldos Benő (1921); Hazatérés, ford. Sár
may Márton (1921); Eltévedt madarak, ford. 
Bartos Zoltán (1921); Átkelés, ford. u. a. (1921); 
Emlékeim, ford. Songárdy Gábor (1921); Sze
relmi ajándék, ford. Bartos Zoltán (1922); A hajó
töröttek (2 k.), ford. u. a. (1922); ffindosztáni 
virágok, ford. Zoltán Vilmos (1922); Éhes kövek, 
ford. Bartos Zoltán (1922), A lélek sugallata, 
ford. u. a. (1922). V. ö. Baktay Ervin, Rabindra-
nath Tagore, Budapest (1922). 

Tagosítás (lat. commassatio) az a birtokren
dező eljárás, amelynek célja az egyes birtokosok 
szétszórt földrészleteit lehetőleg egy tagba össze
sítve újonnan kihasítani. A T. emeli a földbirtok 
értékét, lehetővé teszi a régi nyomásos gazdálko
dással szemben a föld okszerű müvelését, elő
segíti a többtermelést. Azonfelül a befejezését 
követő telekkönyvi átalakítással kapcsolatosan 
jó alapot nyújt a tényleges állapottal meg nem 
egyező zavaros telekkönyvi állapotok rendezésére 
is. A T. megindítását bármely birtokos kórheti, 
aki a tagosítandó határban fekvő valamely ingat
lannak telekkönyvi tulajdonosa is. A törvény
székhez beadott kérelem alapján a földinívelés-
ügyi miniszter tárgyaló bizottságot küld ki, amely 
a helyszínén beszerzett adatokat az állandó gaz
dasági szakbizottság elé terjeszti. Ennek a szak
bizottságnak véleménye alapján a földmívelós-
ügyi miniszter határozatot hoz. Ebben a határo
zatban megállapítja a T.-ba bevont területet és 
azt, hogy a T. hasznosnak és célszerűen keresz-
tülvihetőnek mutatkozik-e. Azonfelül megálla
pítja, hogy a meglevő közös legelő az állatállo
mányhoz képest elegendő-e, nem kell-e azt bőví
teni vagy máshol elhelyezni. Végül tanácsot ad 
arra nézve, hogy az új tagokat miként lehetne 
legcélszerűbben elhelyezni. E határozat alapján 
bármely birtokos kérheti a törvényszéktől, hogy 
engedje meg a T.-t. E kérelem alapján a törvény
szék a helyszínére bírót küld ki, aki a szavazási 
lajstrom segélyével megszavaztatja a birtokoso
kat. A szavazás eredménye alapján a törvényszék 
Ítélettel dönt a T. megongedése tárgyában. Meg 
kell engedni a T.-t, ha abban az esetben, amely
ben a földmívelésügyi miniszter hasznosnak és 
célszerűnek mondja ki a T.-t, a birtokosoknak 
birtokaránylag számított egynegyede kívánja. 
A T.-t kívánókhoz kell számítani a gyámság és 
gondnokság alatt állók, a község, az alapítvá
nyok és közterületek ingatlanait. Ha pedig a föld
mívelésügyi miniszter azt találta, hogy a T. nem 
hasznos és célszerűen keresztül nem vihető, 
akkor a T.-t a törvényszék csak úgy engedheti 
meg, ha a birtokosoknak birtokaránylag számí
tott több mint fele kéri a T.-t. Ebben az esetben 
a gyámság és gondnokság alatt állók, valamint a 
község, az alapítványok és közterületek ingatlanait 
hivatalból a T.-t ellenzőkhöz kell számítani. 

A T.-i bírói eljárás épp úgy tagozódik, mint 
bármely más birtokrendezés (1. o.). Legfontosabb 
része az osztályozás és becslés, amelyet szak
értő bizottság teljesít. Ennek elnökét az eljáró 
bíró jelöli ki a földmívelésügyi miniszter kine-
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vezte gazdasági szakértők közül, két rendes és 
két póttagját pedig a birtokosok választják. Ez a 
bizottság a földek értékét a kijelölt mintaföldek
kel való összehasonlítás útján állapítja meg s 
ezen az alapon (ú. n. becsholdakban) számítja ki 
a földmérő, hogy az új helyen mekkora terület 
felel meg a réginek. Az új tagok kiosztásának 
legfőbb szabálya, hogy mindenki lehetőleg egy 
helyen összesítve éppen akkora értékll ingatlant 
kapjon, mint amekkora volt régi szétszórt ingat
lanainak az egész értéke. Azt, hogy az új tago
kat hol, mely dűlőkbe osztva és miként osszák ki, 
az elhelyezkedési tárgyaláson állapítják meg. Ha 
a birtokosok között minden kérdésre nézve nem 
jön létre egyesség, a földmérő elhelyezkedési ter
vezete alapján a törvényszék Ítélettel (érdemle
ges ítélet) dönt. A földmérő által újonnan kihasí
tott tagokat az eljáró bíró adja birtokba s azután 
a kiosztási munkálatokat (földkönyv, birtokívek, 
térkép) hitelesíti. Aki a kiosztással nincs meg
elégedve, előterjesztéssel élhet a törvényszékhez, 
ennek határozata ellen pedig fellebbvitellel élhet 
egész a kir Kúriáig. A kiosztás jogerőre emelke
dését követő egy éven belül kiigazítási keresetet 
lehet beadni, de csak földmérői számítási hibák 
kiküszöbölése végett. A T. költségét a birtokosok 
állami földadójuk arányában viselik s azt nyolc év 
alatt a földadóval együtt kötelesek befizetni. Be
fizethetik rövidebb idő alatt is vagy egyszerre egy 
összegben s ezekben az esetekben megfelelő ked
vezményre (visszatérítésre) van igényük. Külön
ben a T. költségét a birtokrendező állami alap előle
gezi. Az állam egyébként is elősegíti a T.-t. Neve
zetesen, ha a község egész határáról új felmérési 
munkálat készül, a földmérő díjának 20%-át, más 
esetekben pedig annak 10°/0-át viseli. Azonfelül az 
állam ingyen szolgáltatja a háromszögelés adatait, 
csupán a másolási dijakat számítja fel a netán 
rendelkezésére álló felmérési adatok (kataszteri 
térkép, földkönyv stb.) átengedéséért. 

A T.-i eljárást az 1908 : XXXIX. t.-c. alapján 
kiadott (1909. évi 10., 20., 30., 40., 50. I. M. 
számú) földmívelésügyi és igazságügyminiszteri 
rendeletek szabályozzák. Az 1920 : XXXVI. t.-c. 
annyiban módosította a T.-i szabályokat, hogy az 
országos földirtokrendező bíróság hivatalból is 
elrendelheti a T.-t. 

Tagosztály, a tagosítás alkalmával felállított 
terv szerint az egyes birtokosok számára kihasí
tott telekrész. 

Tagozás, az építészetben az egyes részleteknek, 
elemeknek arányos, változatos és célszerű elren
dezése, beosztása. Az épület homlokzatát rizalitok, 
oszlop-v. pillér-sorok, párkányok, esetleg kupolák 
v. tornyok, — az oszlopokat a lábazat, a törzs és az 
oszlopfej,—a párkányokat az egyes elemek tagoz
zák. A T. függőleges v. vízszintes irányban történ
hetik, s az elrendezés módja s az elemek (tagok) 
kialakítása szorosan összefügg az épület stílusá
val. A gótikát pl. túlnyomóan függőleges, a renais-
sance-t inkább vízszintes T. jellemzi. L. Tag, Pár
kány, Oszloprendszer. 

Tagpár, 1. Tag. 
T a g n a , T.-fa (nüv.), 1. Elefántpálma. 
Taguán (Pteromys petaurista Pali., állat), 1. 

Repülő mókus. 

Taguima, sziget (máskép Izabella-sziget), 
1. Basilan. 

Tágulás, 1. Kitágulás. 
Tagus, a Tajo (1. o.) portugál folyó ókori neve. 
Tagyon, kisk. Zala vm. balatonfüredi j.-ban, 

(1920) 188 magyar lak. 
Tahaa (Táliaéa, Otaha), a francia Társaság

szigetek egyike. Területe 82 km2,1100 keresztény 
polinéziai lak. Több jó kikötője van. 

Taharka (a bibliában Tirhaka), ethiópiai ere
detű egyiptomi király, Kr. e. 701. legyőzte San-
herib asszír királyt és felszabadította Juda király
ságát, de 672. Assarhaddon, Asszíria királya 
Egyiptomból kikergette és többé nem térhetett 
oda vissza. 

Tahi Antal, festő, szül. Budapesten 1855 szept-
2., megh. u. o. 1902 aug. 31. Budapesten Székely, 
Greguss és Lotz, Parisban 1885—6. Munkácsy 
volt a mestere. Ettől fogva haláláig Budapesten 
működött és akvarelljeivel szorgalmasan felke
reste a Műcsarnok kiállításait, ahol 1900. meg
kapta Alkony c. képére az Eszterházy-féle víz
festmény-díjat. Rézkarccal is foglalkozott. Nagy 
szolgálatot tett a magyar művészetnek azzal, 
hogy azt lelkiismeretes beszámolókban éveken át 
ismertette német művészeti lapokban és a londoni 
Stúdióban. Tájkép várrommal c. vízfestménye a 
Szépművészeti Múzeumba került. 

Tahiridák, perzsa uralkodó család Khoraszán-
ban, melyet Tahir ben Hoszein, Al Mamun bag
dadi kalifa vezére alapított 822. A T. uralmának 
Jakub Szaffar (a kovács) a Szaffaridák (1. o.) 
dinasztiájának megalapítója vet3tt véget 873. 

Tahiti (Taiti, Otaheiti), a francia Társaság
szigetek legnagyobbika, 1042 km5 területtel, (IÍIOP) 
kb. 12,000 lak. Két köralakú, hegyekkel takart, 
Taiti-Nui (Nagy-T.) és Taiti-Iti (Kis-T.) nevű tö
megből áll, amelyeket 2 km.-nyi széles földszoros 
köt egymással össze. Nagy-T.-n Orohena (2236 m.) 
és az Aorai (2064 m.) a legmagasabb csúcsok ; 
ezek, valamint a sziget többi hegyei, vulkáni ere
detűek. Ezekről tisztavízü patakok rohannak alá 
a tengerbe, amelyek közt a legnagyobb a Papenu. 
Egyedüli tava a Vaihiria. A korallzátonyokkal 
körülfogott sziget éghajlata rendkívül kellemes és 
egészséges, földje pedig termékeny s rajta kókusz
dió, cukornád, vanília, dohány, kávé, pamut és 
déligyümölcs bőségesen terem. T.-t 1767. Wallis 
fedezte föl. 1768-ban Bougainville, 1769. Cookláto-
gatta meg. Ezek az utazók a szigetet ügy írták le, 
mintha igazi paradicsom volna és lakói paradi
csomi életet élnének. 1797-ben megjelentek rajta 
a londoni hittérítő társaság tagjai és ezeknek sike
rült a sziget lakosságát a protestantizmusnak meg
nyerni. 1836-ban azonban két francia kat. hittérítő 
telepedett le T.-n s a lakosság egyrészekatolikussá 
lett. 1842—1906-ig francia protektorátus alatt 
állott. 1906-ban Franciaország Nagybritanniának 
engedte át. A főváros Papeete v. Papeiti, (i9is>-
3617 lak. 

Tahiti-dió (n5v.), L Fidzsi-dio. 
Tahitótfalu, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 

pomázi j.-ban, a szentendrei Duna-ág mellett, a 
Szentendrei szigeten, (1920) 2312 magyar lak., a 
Duna jobbpartján Tahi teleppel, mely a főváro
siak kedvelt nyaralóhelye; van gőzhajóállomása, 
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posta- és táviróhivatala, telefonállomása és taka
rékpénztára. Vidékén jó bor terein. 

Tahoe (Laké T., ejtsd: lék táti), 35 km. hosszú, 
16 kin. széles, 450 in. mély, 600 km2 területű tó 
Kalifornia és Nevada észak-amerikai államok 
határán a Sierra Nevadában 1897 m. magasban, 
lefolyása a Pyramid-tóba a 150 km. hosszú Truc-
kee-folyó. 

Tahta, kerületi székhely Girgeh egyiptomi tar
tományban, a Nilus balpartjától 2 km.-nyire, Aba 
Sarigh és Raiainah szigetekkel szemben, (1907) 
18,203 lak. T. kikötője Sahel. 

Tahuata, sziget a Csendes Óceánban. Lásd 
Taoiiata-

Tahure, helység a francia Marne département-
ban, (ion) 185 lak. 1915 okt 6. a franeiák itt el
foglalták a németek első vonalát, amely körül 
hosszantartó harcok fejlődtek ki; míg végre a 
németek visszafoglalták az elvesztett területet; 
1916 februárban és májusban a franciák számos 
ellentámadását verték vissza a németek, de 1918 
elején a franciák megint tért nyertek. A helység 
a harcokban teljesen elpusztult. 

T&hj-család (tahvári és tarkeői). A Rusd ge
nusból származó Tahy-nemzetség a honfoglaló 
nemzetségek közé tartozott, az okiratokban Toll, 
Tach, Táh, Tohu változatokban fordul elő. Nevét 
adta első lakóhelyének, a pestvármegyei Tahnak 
(ma Tahitótfalu), ahol Tah-vár omladéka még a 
XIX. sz. közepén látható volt. Az Árpádházi kirá
lyok idején a család tagjai már előkelő királyi 
emberek voltak. Comes Dyonisius de Tóh de gé
nére Rusd 1221—48. II. Endre egyik főembere 
volt, a Eosd (Szentendrei) szigetével szemben 
Tahón lakott. Demeter és Mihály (1236—1285) 
a család nagy szerepet játszó tagjai voltak V. 
István idejében. István atyjához, IV. Bélához 
Demetert küldte követül kegyelemnyerés végett. 
Mihály Temetvény és Füzér várát védelmezte a 
király ellen, ezért V. Istvántól ő és Demeter együtt 
Füzér várát és uralmát kapták. Demeter comes-

# nak két fia volt; János Tahón lakott, Mihály 
már Biharban. A Károly Róbert idején élő János 
két fia Szlavóniában alapít új ágakat, nevezetesen 
Miklós a szomszédvári, János a stubicai ágat; 
T. János Zsigmond királynak volt hü embere; a 
nikápolyi ütközetben kitüntetvén magát, Erdély
ország vajdájává nevezte ki a király. Ő még Tach-
nak irta magát, négy fia közül Ferenc már a Tahy 
nevet használta. Horvátország bánja volt s a rigó
mezei ütközetben esett el. Ennek fia György Szi
lágyi Matildot, Hunyady Jánosnénak nővérét vette 
feleségül. Ennek István fia Jajca, János fia pedig 
Horvátország bánja volt. Ferenc nevű unokája 
Szigetvár főkapitánya, stettenbergi báró lett, fele
sége pedig gr. Zrinyi Ilona. A török hódítás kö
vetkeztében a család elvesztette összes horvát
országi és szlavóniai birtokait. III. István ala
pította a tarkeői ágat, amely mai napig virágzik. 
V. István utódai közül nevezetesebbek: Ferenc 
Károly leleszi prépost és Antal országbíró (megh. 
1831.). V. Ferenc utódai alkotják a sárosi ágat, 
T. Imre utódai pedig az imgmegyei homoki ágban 
élnek. A sárosi(nyirjesi) ágnak nevezetesebbtagjai: 
T. Mihály ny. kúriai bíró, ennek fia T. László 
meghatalmazott miniszter (1. alább); a pestvár

megyei ágból nevezetesebb T. József, aki bárósá
got nyert, István Pest-Pilis-Solt-Kiskűn vm. fő
ispánja (megh. 1907.), II. Imre (homoki) utódai 
közül: T. Ábrahám ungvári főesperes, prépost, 
T. Jakab földmívelésügyi államtitkár. Az ung-
megyei levéltári okiratok szerint a T.-ot a főne
mesek sorába tartozónak ismerték el. 

T. László (tahvári és tarkeői), diplomata, szül. 
Eperjesen 1881 máj. 16. A bécsi konzuli akadémia 
elvégzése után a budapesti ker. és iparkamarához 
osztották be szolgálattételre. 1905-ben a buka
resti osztrák-magyar konzulátushoz helyezték át, 
majd a külügyminisztériumba rendelték; 1907. 
monasztiri alkonzul, azután a nisi konzulátus ve
zetője lett, 1909—1913. a mitrovicai konzulátust 
vezette. 1913 őszén konzuli címmel a bagdadi 
konzulátus vezetésével bízták meg; miután az 
angolok Bagdadot elfoglalták, ezt a konzulátust 
1917 decemberig Hosszúiban vezette. 1918-ban a 
konstantinápolyi nagykövetséghez helyezték át. 
Az önálló magyar külügyi szolgálat megalakítá
sával magyar állami szolgálatba lépett át, 1920. 
a prágai diplomáciai képviselet vezetője volt s ez 
évben I. o. követségi tanácsos, 1922. rendkívüli 
követ és meghatalmazott miniszter lett; 1924. 
Magyarország törökországi követének nevezték ki. 

Tai, népesalád, 1. Thai. 
Taif, arábiai város Hedzsász tartományban, 

magas hegyek közt. Mohammed próféta a hedzsra 
nyolcadik évében hiába ostromolta. Mekkától 
K.-re 100 km.-nyire fekszik, szép szőllői vannak. 

Taifun (kínai, a. m. nagy szél) a kinai vizek 
ben gyakori forgó viharok. L. Ciklon. 

Tai-han, Korea (1. o.) japáni neve. 
Taihoku (Taipe), 1892 óta Tai-van (Formoza) 

Japán sziget fővárosa, a hasonlónevü ken szék
helye a sziget É.-i csúcsán, (1920) 102,249 lak. 
Vasút vezet tőle Tamszuihoz és a kilungi szén
bányákhoz. A várost 1879. alapították, széles 
egyenes utcái vannak, van tölténygyára is. 

Tai-hú (a. m. nagy-tó), tó Cse-kiang és Kiang-
szu kínai tartományok határán, 2500 km» terü
letű, 50—65 km. hosszú és 40—50 km. széles, 
partjai dombosak, eperfákkal borítottak, vize nem 
mély, kis sziklaszigetei vannak. Környéke igen 
sűrűn lakott. 

Tai-jüen-fu, San-hszi kínai tartomány szék
városa a Fönn-ho (Hoang-ho mellékvize) partján, 
igen termékeny löszvidék közepén, híres fegyver
gyára, arzenálja, ágyúöntője és lőporgyára van. 
A tatár és kínai városnegyed nagy fallal van egy
mástól elválasztva. Lakosainak száma mintegy 
300,000. 

Taikun (jap.) a. m. nagy fejedelem, a sogun 
(1. 0.) neve a külföldiek előtt. 

Tail, 1. Tael. 
Tailhade (ejtsa: tajM), Laurent,francia író, szül. 

Tarbesban (Hautes-Pyrénées) 1854 ápr. 16., megh. 
Combs-la-Villeben 1919 nov. 2. Mint költő a szim
bolista iskola híve volt, mint politikust a Liber-
tében megjelent anarchizmust hirdető és cár-
gyilkosságra bujtogató cikkei miatt 1901. egy évi 
börtönre Ítélték. 1904-ben szakított addigi radikális 
irányával s a reakcionárius Gaulois szerkesztő
ségébe lépett. Főbb kötetei: Le jardin des reves 
(1880); Au pays du mufle (1891, nagy feltűnést 

Cl* 
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keltett szatírák); Vitraux (1892 és 1894); Térre 
latiné (1897); A travers les graiiis (1899); Poémes 
aristophanesques(1904); Poemes élégiaques (1907); 
Pages clioisies (1912); Les eormnérages de Tybalt 
(1916); Les livres et les hommes (1918). 

Taillandier (ejtsd: tajandjé), René Gaspard Er
iiest, más néven Saint-René-T., francia író, szül. 
Parisban 1817 dec. 16., megh. 1879 febr. 24. Be
utazta Németországot s nagy érdemeket szerzett 
a német szellemnek Franciaországban való meg
honosítása körül. Művei: Études surlarévolution 
en AUeinagne (1853, 2 köt.); Histoire de la jeune 
Allemagne (1859); Dix ans de rblstoire d'Alle
magne (1875); Le roi Léopold, la reine Victoria, 
récits d'histoire contemporaine (1878, 2 köt.); 
Études littéraires (1881) stb. Egy munkájában 
velünk, magyarokkal is foglalkozik: Tchéques 
et Magyars (1865). 

Tai l l e (franc, ejtsd: táj) a.m.metszés, vágás; 
ruhaszabás, ruha- v. test-állás. — T. mint zenei 
kifejezés a. m. tenor. Rövidítésben tenor-hang
szert is jelent, vagyis olyan vonós v. fúvóhang
szert, mely a négyszólamú tételben a basszus fö
lötti szólamot veszi át. — Taillear, szabó. 

Tai l le -douce (franc, ejtsd: táj-dúsz), a. m. 
rézmetszet. 

Tai l le -dure (franc, ejtsd: táj-dür), a. m. acél-
metszet. 

Taimir (Tajmir, Taimyr), az ázsiai kontinens 
legészakibb félszigete, Jenisszeiszk orosz-szibí-
riai kormányzósághoz tartozik, legészakibb része 
a Cseljuszkin-fok (77° 36' 48" ész. földr. szél., 
103° 17' 12" kel. hossz.). A félszigeten folyik a 
T.-folyó, ez egy 100 km. széles nagy tóvá, a T.-
tóvá szélesül ki s azután a T.-öbölbe ömlik, ahol 
a part előtt fekszik a T.-sziget. A T.-öböl a félszi
getet K. és Ny.-i félre osztja. A T.-félsziget a fa-
határon túl fekszik s különféle tundrák fejlődtek 
ki rajta. Átkutatta 1843. Middendorö. 

Tainan (Tai-van-fu), a hasonlónevü ken szék
helye Tai-van (Formoza) japáni szigeten, (1920) 
76,507 lak. 1858-ban nyitották meg a szabadkeres
kedelem számára s 1887-ig Tai-van-fu néven a 
sziget fővárosa volt. 1900 óta vasút köti össze a 
45 km.-nyire D.-re fekvő Takaóval. Van kat. és 
evangélikus missziója, (1920) 76,507 lakosa volt. 
Kikötője Anping (Nganping). 

Tainaron, hegyfok, 1. Taenaron. 
Taine (ejtsd: tén), Hippolyte, francia kritikus, 

filozófus és történetíró, szül. Vouziersban (Arden-
nes 1828 ápr. 21., megh. Parisban 1893 márc. 5. 
Egy ideig vidéki gimnáziumokban tanított, de 
1852. visszavonult a magánéletbe, hogy tanulmá
nyainak szentelje minden idejét. Irodalmi sikerei
vel magára vonta a vezető körök figyelmét s 1863. 
kinevezték az École des Beaux-Arts műtöríéneti 
tanszékére. T. egyike volt a XIX. sz. második fele 
lpgnagyobb hatást ért gondolkodóinak. A bölcsé
szettörtén 3t, művészeti és irodalmi kritika meg 
a történelem terén egyaránt újító, mindenütt 
ugyanazt a természettudományos módszert ipar
kodott meghonosítani. Összes irányelvei közül 
a leghíresebb a környezetre vonatkozó tana. Sze
rinte úgy az emberek cselekedeteit, mint műalko
tásait három tényező összemüködése idézi elő, 
u. m, a faj, a környezet s az időpont. Elméletének 

és módszerének főgyöngéje, hogy az egyéniség 
szerepét szinte elsikkasztja s ekként a történelem, 
irodalom vagy művészet terén kiváló vezetőfér-
flakban csak azt látja meg, ami átlagos bennük, 
de azt, ami az átlag fölé emeli őket, magyarázat
lanul hagyja. Történeti főművében meglehetősen 
elítéli az 1789.-Í francia forradalmat. Pontosabb 
müvei : La Fontaine et ses fables (1853); Tite-
Live (1854); Les philosophes classiques rranpais 
du XIX siécle (1856); Essais de critique et d'his
toire (3 sorozat 1857, 1865 és 1894); Histoire de 
la littórature anglaise (1864, 5 köt.); Philosophie 
de l'art (1865); Notes sur Paris ou Vie et opinions 
de Préd. Thomas Grindorge (1867); De l'intelli-
gence (1870); Les origines de la Francé contem
poraine (1875—1894, 11 köt.). Levelezését öz
vegye adta ki H. T., sa vie et sa correspondance 
(1902—1907, 4 köt.) címen. Hátrahagyott re
génye : Étienne Mayran (1909). Magyarul meg
jelent : A művészet filozófiája, ford. Szana Ta
más (Budapest 1878 és 1898); Az eszmény a mű
vészetben, ford. Harrach József (u. 0. 1879); Az 
angol irodalom története, ford. Gsiícy Gergely (u. 0. 
0. 1881—1885,5 köt.); A jelenkori Franciaország 
alakulása, ford. Toldy László (u. o. 1881—82, 
3 köt.); A görög művészet bölcselete, ford. Fe-
renczi Zoltán (u. 0. 1882 és 1908); Franciaország 
klasszikus filozófusai a XIX. században, ford. 
Péter fy Jenő (u. 0.1884,2. kiad. Rendezte Alexan
der Bernát u. o. 1906); Az olasz művészet böl
cselete, ford. Kádár Béla (u. o. 1886 és 1907); 
A németalföldi művészet bölcselete, ford. Szántó 
Kálmán (u. o. 1888); Párisi jegyzetek, ford. Mikolt 
(u. o. 1905); Balzac, ford. Halasy Aladár (u. o. 
1907); La Fontaine, ford. Geöcze Sarolta (u. 0. 
1909); Bonaparte Napóleon, ford. Baglyasi Béla 
(1919). V. ö. G. Monod, Renan, T., Michelet (Paris 
1894); Barzelotti, Ippolito T. (Roma 1895); Gi-
raud, Essai sur T. (Paris 1909, 4. kiad.); Lefévre, 
H. Taine (u. o. 1904); Zeitler, Die Kunstphilo-
sophie von H. T. (Leipzig 1901); J. Schlaf, Kritik 
der T.-schen Kunsttheorie (Wien 1906); Aulard, 
T. historien de la Révolution francaise (Paris 
1907); Lacombe, T. historien et sociologue (u. 0. 
1909); Szigetvári, T. és a milieu-elmélet (Aka
démiai Értesítő 1904); Kozári, Emberi okmányok 
(Budapest 1910); Nagy József, T. egyénisége 
(Budapesti Szemle 1911); u. a. T. (1922). 

Tainiolith (ásv.), 1. Teniolit. 
Taipe, város Formoza szigetén, 1. Taihoku. 
Taiping-felkelós, a taiping-párt által 1850. 

előidézett forradalom Kínában, melyet csak 1864. 
sikerült véglegesen elnyomni. V. ö. Spielmann, 
Die Taiping-Revolution in China 1850—64 (Halle 
1900). 

Tai-pu, város Kínában, Kantontól DK.-re 113 
km.-nyire a Mirs-öböl egyik bemélyedésében. 
1899-ben az angolok megszállották ós Kau-lung-
félszigettel együtt a honkongi angol érdekszférába 
bekebelezték. 

Tairen, japáni kikötőváros Liao-tung félsziget 
D.-i részén, orosz neve Dalnij volt s az orosz-japáni 
háborúban szerezték meg a japániak maguknak, 
1907. szabad kikötővé tették, van elektromos 
központja, több pénzintézete, szikratávíró állo
mása, 1910-ben 40,758 lakosa volt. Közelében fek-
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szik Sákoku község nagy vaggon- és szerszám
gyárral, amelyben 4000 munkás dolgozik. 

Taisz, arábiai város, 1. Ta'izz. 
Tait (ejtsd: tét), Guthrie, angol matematikus és 

fizikus, szül Dalkeithban 1831 ápr. 28., megh. 
Londonban 1901 júl. 4. Belfastban a matematika, 
Bdinburgban a természetbölcselet tanára volt. 
Munkái: Natural philosophy (1867, németül Helm-
holtz és Wertheimtől, Handbuch der theoretischen 
Physik, 1871—74); Lectures on somé recent 
advances in physical science (3. kiad. 1885); Ele-
mentary treatise on quaternions (3. kiad. 1890); 
Treatise on dynamics of a partiele (6. kiad. 1889); 
Thermodynamics (2. kiad. 1877); Light (2. kiad. 
1889); Heat (3. kiad. 1892); Properties of matter 
(1885); The unseen universe (17. kiad. 1890); Dyna
mics (1895); Scientific papers (1898 és 1900); 
Volumetric relations of Ozone. 

Taita (nSv.), 1. Acocanthera. 
Taiti, sziget, 1. Tahiti. 
Tai-van, Formoza sziget (1. Formosa) japáni 

neve. 
Tai-van-fu (a. m. Tai-van, azaz Formoza fő

városa), Tainan (l.o.) formozai város régibb neve. 
Ta'izz (Taisz, Taasz), város Arábia Jemen 

nevű részében, 10,000 lak. A XII. sz.-ban Tugh-
tegin alapította, később a délarábiai Rezulida 
dinasztia (1229—1454) székhelye lett, ebben az 
időben Dél-Arábia egyik legszebb városa volt. Van 
öt hires iskolája, több nagy mecsetje, erős vára. 
Ma nagyrészt romokban hever. 

Taj, a Hámori-tó neve Borsod vármegyében, 1. 
Hámor. 

Tájboncolástan, 1. Boncolástan. 
Tájékozás, első sorban a világtájak (égtájak) 

megkeresése, tágabb értelemben eligazodás vala
mely dologban. Éggömbre vonatkozólag ennek 
helyzetét meghatározni az égtájakkal szemben. 

A keresztény templomépítészetben T.-nak a tem
plom elhelyezését nevezik a karral keletnek, 
amint ez a kat. szertartásban elő van írva. Egész 
a XII. sz.-ba visszanyúlik a határozott rendelke-

* zés, hogy a templomot keletnek kell építeni. Mégis 
vannak nagyobb templomok is, melyek északke
letnek vannak tájékozva, így pl. a Hagia Szófia 
Konstantinápolyban, a baseli, meisseni, trieri és 
más dómok. Az első prot. templomok, így pl. a 
torgaui várkápolna, szándékosan vannak nyugat
nak tájékozva; később a kat. templomoknál sem 
fektettek a helyzetre nagyobb súlyt (az esztergomi 
bazilika is helyének fekvése miatt Ny.-nak van), 
csak újabban kezdenek erre ismét figyelemmel 
lenni. 

Tájfun, 1. Taifun. 
Tajgetcsz, 1. Taygetosz. 
Tajipuru, az Amazon folyó (1. o.) egy ága. 
Tájkép, 1. a földfelületnek az a része, amely 

egy helyről áttekinthető. Minden T.-et lehet ter
mészettudományi (földrajzi), művészi és művelő
déstörténeti szempontból tekinteni, leggyakoribb 
az útleírásokban és kézikönyvekben a földrajzi. 
A Föld különböző T.-ei a külön felszíni alakok, 
növényzet, állatvilág, település, éghajlat stb. foly
tán ugyan nagyon sokfélék lehetnek, de bizonyos 
csoportokba oszthatók. A T. fő jellemző vonásait 
legtöbbször a csapadék mennyisége, az éghajlat 

adja meg, mert ettől függ a talaj termő volta, a 
termőtalaj keletkezése s így a növényvilág is, a 
növényvilágtól pedig az állatvilág stb., a T.-tipu-
sokat tehát a csapadék évi mennyisége szerint a 
következőképen tudjuk megállapítani: 1. 0—200 
mm.-ig terjedő évi csapadék mellett a vidék 
sivatag kópét nyújtja, jellemzi az a körülmény, 
hogy kevés csapadéka is nem az egész éven át 
eloszolva, hanem heves zivatarok alakjában esik 
(1. még Sivatag). A sarkvidékek sivatagi jelen
sége a Tundra (1. o.). 2. 200—400 mm.-nyi évi 
csapadékkal a terület még félsivatag (steppe, 
sztyep), száraz legelői vannak s a földművelés 
csak öntözéssel lehetséges rajta. 3. 400—600 mm. 
évi csapadék mellett már a növényzet dúsabb, a 
legelők magas fűvel borítottak, a folyók és vizek 
partjait kis ligetek és facsoportok (ú. n. galéria 
erdők) kisérik, ezeket nevezik szavanna terüle
teknek. 4. 600 mm.-en felüli csapadékmennyiség 
esetén a területeket már zárt erdők boríthatják, 
É.-on tűlevelűek, a mérsékelt égövben lombleve-
lüek s a trópusok meleg és párás levegőjében 
pedig örökzöld fákból állanak az erdők, a trópusi 
őserdőket szelváknak nevezik az Amazon men
tén. A síkságok ilyen csapadék alatt már jól te
remnek a mérsékelt égövben mezőgazdasági ter
ményeket. 5. A magas hegyek, valamint a sarkok 
közelében levő területek leginkább hóval és jég
gel borítottak s tájképeik fő jellemvonását ezek
nek az uralkodása adja meg. Növényzete csak 
mohákból és zuzmókból áll s állatvilága ebből él. 

2. T. a festészet egyik faja; tárgyai a szabad 
természet összes jelenségei. Az antik művészet
ben alig volt szerepe. Pompeji falképein az épü
letek mellett a szabad természet egészen a hát
térbe szorul. Olaszországban a XIV., Észak-Euró
pában csak a XV. sz.-ban használják hátterül, de 
fantasztikusan, Giorgione velencei festő művein 
azonban már érvényre jut a T. Közel két századig 
tart, mlg a természetben megnyilatkozó formák, 
színek, árnyalatok ellesóse, harmonikus egésszé 
való egybeolvasztása sikerül. Az első igazi T.-fes-
tők az Itáliában vándorló németalföldiek sorából 
kerülnek ki. Hatásuk alatt lesz T.-festő Nic Pous-
sin, akinek tanítványa Gaspard Dvghet, a nagy 
Poitssin. Ez és kortársa Claude Lorrain bibliai 
és mitoszi staffage-t fest T.-eire. A harmonikus 
vonalakkal, nagy stílben festett tömegekkel, szé
pen elrendezett szceneriákkal hatnak: a heroikus 
T. első művelői, melyben Rubens és Salvator 
Bosa is kiválót produkált. Claude Lorrain a lég
távlatnak elsőrangú mestere. 

A T. Németalföldön talált a legtöbb müvelőre. 
Olaszországi tájakat festettek: Poelenburg, Bren-
berg, Jan Both, A. Pynacker Svanenveít, de ne
vezetesebbek a T.-festészetet új motívumokkal 
gazdagító s hazájukbeli tárgyakat feldolgozó fes
tők : Cuyp, Wynants, Hobbema. Széles a látköre 
Buisdaelnek, aki hegyeket, tajtékzó patakokat 
örökít meg nagyszerű szceneriákban. Holdfényes 
tájak első festője Aart van der Neer. Német
alföld volt bölcsője a tengeri T.-nék is. A XVIII. 
sz.-ban a T. nem nyer újabb lendületet. A rokokó 
idejében keletkezik az idilli T., pásztorjeleneteket 
feltüntető staffage-ával. Az addigi T.-festők müvei 
túlnyomóan veduták; megelégedtek a szemük elé 
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került szebb tájak egyszerű vászonra áttételével, 
csupán kevésbbó jellemző elemeket hagytak el, 
melyek a mű harmonikus hatását megzavarták 
volna, vagy szép részletekből komponáltak egy 
nem létező tájat, mint az ideális T.-festők. Sok 
próbálgatás után új irány támadt Franciaország
ban, mely nem a nagyszerű szceneriára, hanem 
kevésbbó jelentékeny motívumoknak is egyéni, 
poétikus fölfogás által való érvényesítésére tört 
s erős, de harmonikus színezéssel, a fény és árny 
játékában megnyilatkozó hangulat kiemelésével 
igyekezett hatni. A hangulatkép fő képviselői 
Théodore Rousseau (1812—67) ós Daubigny 
(1817—78). A 70-es évek elején, ismét Francia
országban, az eddigiekkel homlokegyenest ellen
kező törekvés kapott lábra, mely a nap és fény 
játékával tör hangulatkeltésre s az árnyékot mel
lőzi. Ennek az iránynak egyik úttörő mestere 
Szinyei-Merse Pál. A T. ma a festészetben min
den egyéb fölött domináló műfaj s hogy oly el
terjedtté vált, abban nem kis része van a plein-
air-festésnek. 

Tájkertészet, helyesebben kertművészet, a 
kert olyan alakítása, midőn a tervező tudatosan 
felhasználja a természet szépségeit, hogy a kertet 
harmonikusan érdekessé ós széppé alkossa; a meg
levő tájalakulatok felhasználásával vagy mester
ségesen is halmos részletekkel, barlangokkal, 
folyókákkal, tóval, nemkülönben a növényzet vál
tozatosságával kelt hatást és ennek fokozására 
még a kerten kívül levő terepet is gyakran fel
használja, úgy hogy a kert képébe beleilleszked
jenek a külső fasorok, rétek, erdőcskék, vár
romok. A kertmüvészetnek fejlett irodalma van, 
kivált külföldön. Magyar nyelven legterjedelme
sebb Wiegand Magyar kertstilus o. 3 kötetes 
munkája. 

Tajnasári (Tajna-Sarovce), kiBk. Bars vm. ve-
rébélyi j.-ban, (i9io) 408 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tájnyelv, 1. Nyelvjárás. 
Tajo (ejtsd: tahó, Tejo, ókori Tagus, franc. 

Tagé), a Pireneusi félsziget leghosszabb folyója. 
Ered Teruel spanyol tartomány Ny.-i részében, a 
Muela de San Jüan (1610 m.) hegyen, átfolyik 
Guadalajara tartományon, a kietlen újkasztiliai 
pusztán, öntözi Aranjuez termékeny és művelt 
vidékét, Toledo tartományban a spanyol Mezeta 
Montes de Toledo nevű részének gránitjait vágja 
keresztül, majd kiér a talaverai síkságra, de 
azután ismét mély, vadregényes szakadékkal töri 
át a Sierra de Guadelupe kiágazásait, itt van fö
lötte a 190 m. hosszú, 34 m. magas híd Almaraz 
mellett, kiér az estremadurai Bíkságra, egy dara
bon határul szolgál Portugália felé. Portugáliá
ban Tejonak nevezik, itt már szélesebb folyó, San-
tarem alatt a Tejo nova és Mar de Pedro néven két 
ágra bomlik és a Lizirias do Tejo nevű szigetet 
zárja körül. A folyó völgyének torkolati szakasza 
tektonikusán a tenger szine alá van sülyedve, ez 
a rész a 30 km. hosszú, 12 km. széles Lisszaboni
öböl, vize sós és egyike a legvédettebb tenger
öblöknek, bejárata a 7'4 km. hosszú és 1/6—3-1 
km. széles Entrada vagy Ria do Tejo csatorna. 
A T. hossza 910 km., vízterülete 81,000 km2. 
Rendszeresen Abrantestől lefelé hajózzák, gőz
hajók s nagyobb folyami hajók Santaremig me

hetnek föl rajta, ameddig a tengerjárás is föl
hatol. 

Tajó (Tajov), kisk. Zólyom vm. besztercze-
bányai j.-ban, (1910) 281 tót lak., jelentékeny kohó
val, mely aranyat, ezüstöt, rezet és ólmot lúgoz 
ki. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tájoló v. kompasz, v. busszola (ném. Kom-
pass, ol. bussola, franc, boussole, ang. compass), 
az a fontos hajózási műszer, amely arra képesíti 
a hajóst, hogy a hajónak a csillagászati délkör
höz vagyis az észak-déli vonalhoz viszonyított 
irányát: a hajóirányt (ném. Schiffskurs) pontosan 
betartsa és hogy égitestek, valamint földi tár
gyak irányát a hajótól (az ú. n. totőpontszöget) 
— főleg a T.-ra alkalmazott aranyozó segélyé
vel — meghatározza. (L. a Hajózási műszerek 
cikk képmollékletének 1—4. ábráit.) 

A T.-knak 2 főnemét lehet megkülönböztetni, 
mégpedig a delejes T.-kat és a, giroszkóp v. pör
gettyűs T.-kat. Előbbiek a legelterjedtebbek. Álta
lában egy iránytűből (ném. Kompassnadel) áll
nak ; utóbbi többnyire a keskeny mágneses leme
zeknek egész rendszeréből áll; ezekro felül rá
erősítik a korongalakü szélrózsát (ném. Kompass-
rose v. Windrose). Eme főalkatrészeket egy hen
ger- v. félgömbalakú, fent üveggel fedett réz-
v. sárgarézdoboz zárja körül, amely — hogy a 
rózsa mindig vízszintesen lebegjen — Cardan-
féle felfüggesztéssel (1. o.) egy fából v. sárgaréz
ből készült állványon van elhelyezve. A készülék 
a parancsnoki hídon, tornyokban és a hajó egyéb 
helyein van felállítva. A T. az éjjeli világítás 
végett lámpásokkal van ellátva. 

A szélrózsa (1. az említett kópmelléklet 2. 
ábráját) a 4 fő vagy kardinális ponton (ném. 
Kardinalpunkte): Észak, Dél, Kelet ós Nyugat-on 
kívül, valamint a közbenső kardinális pontokon : 
ÉK., DK., DNy., ÉNy. kívül még az úgynevezett 
<s-vonalakrai> (ném. Kompass-Strich) van beosztva; 
egy vonal 90 foknak 1js része, tehát l l 1 / / - Ezen 
vonalak rövidített német jelzése a 2. ábrán lát
ható. A vonalak még 4, sőt 8 egyenlő részre 
osztatnak. Ezen a beosztáson kívül újabban min
den rózsa 360 fokra oszlik. A rózsa középpont
jában fémfoglalatban egy konikusan kivájt sapka 
(ném. Hütchen) van, amely kemény, csiszolt kő
ből (szafir, rubin, berill vagy achát) készül; ez 
ággyal a rózsa egy hegyes, kemény fémcsú
cson, a tengelyen vagy szögön lebeg (ném. Pinne), 
úgy hogy a rózsa forgása közben alig van súrló
dás köztük. A szög a doboz fenekének közepéből 
emelkedik ki. A doboz belső, fehérre festett felü
letén a hajó orra irányában egy fekete függélyes 
vonás: az irányvonás (ném. Steuerstrich) akként 
van elhelyezve, hogy az a rózsa középpontjával 
összekötve párhuzamos egyenest képez a hajótö
vei, tehát a szélrózsa beosztásán a hajóirányt 
mutatja. Ez azonban még nem valódi vagyis 
csillagászati hajóirány, hanem csak a T. iránya 
(ném. Kompasskurs). Az iránytűk ugyanis minde
nek előtt az elhajlás (1. o.) következtében nem a 
csillagászati délkörben, hanem a magnetikus dél
körben helyezkednek el, de ebből is a hajón levő 
vas- és acélalkatrészek delajes ereje által eltérít
tetnek ; ez a deviatio (1. o., 2. bekezdés) különösen 
a vértes hadihajók óriási acéltömegei követkéz-
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tében sokszor igen nagy. A hajó vas- és acéltö-
inegei az iránytű energiáját is, amellyel, ha irá
nyából kiinozdíttatott, oda visszatérni igyekszik, 
vagyis iránymutató erejét (néni. Richtkraf t) gyen
gíti. Ezért a T.-kat oly berendezéssel látják el, 
amely a deviációt kiegyenlíti (kompenzálja) és az 
iránymutató erőt is növeli. Egy más berendezés, 
amelynek célja a szélrózsának a hajó dülöngése, 
a gépek vibrációi és a lövések rázkódtatásai kö
vetkeztében beálló heves ingadozásait súrlódás 
által ellensúlyozni, abból áll, hogy a dobozt meg
töltjük alkohollal vagy glicerinnel kevert vízzel, 
úgyhogy a szélrózsa ebben a folyadékban forog. 
Ezek a folyadékos vagy fluid-T.-k (ném. Fluid-
v. Schwimmkompasse). Ezeknek hátrányaik is 
vannak s minthogy a szélrózsa nyugodt maga
tartását máskép is el lehet érni, a száraz-T.-k 
(ném. Trockenkompasse), melyek egyszerűbbek, 
elterjedtebbek. A kompenzálásra igen különféle 
.szerkezetek szolgálnak. A leghasználatosabb kom-

Anschutz-KSmple pörgettyűs tájolójának 
keresztm etszete. 

•penzációs T.-k közé tartozik a T/tomson-iéle T. 
Ez száraz T., amely a quadrantál deviációt oldalt 
•elhelyezett puha vasgolyókkal, a deviáció többi 
.alkatrészeit a rózsa alatt megfelolőleg elhelyezett 
mágnespálcák segélyével egyenlíti ki. A német 
tengerészetben elterjedt Hechelman és Bamberg-
féle T.-kat a 3- és 1. ábra mutatja. 

A delejes T.-k azonban, még ha kompenzáltak 
is, a nagy vértes hajókon kevéssé felelnek meg, 
mert főleg a vért s a nagykaliberű ágyúk óriási 
acéltömegei a T.-k iránytűit előre kiszámíthatat
lan módon befolyásolják. 

Ezért ily hajók számára a delejtű használatát 
elejtették és a gyorsan forgó testeknél, a, pör
gettyűknél fellépő szabad tengely tüneményét 
vették alapul. Egy ilyen pörgettyűs T.-t, amely 
a gyakorlatban már bevált, az Anschütz-Kampfe-
féle T.-t szövegábránk mutatja. Ebben P a ko
rongalakú, elektromotoros pörgettyű nyugalmi 
helyzetben, vízszintes és észak-déli irányban állí
tott tengellyel. A pörgettyűt övező és tengely

ágyakkal ellátott burok felfelé egy csőben foly
tatódik, amely mereven összeköti az í/úszótesttel 
és az É rózsával. Ez az egész rendszer a higany
nyal telt Ht jelzésű higanytartóban úszik, tehát 
egy függélyes körül szabadon foroghat, sőt mér
sékelt lengéseket is végezhet. Ezen lengések egy 
csap körül történhetnek, amely a higanytartó 
peremén nyugvó B bura üvegfedőlapjának közép
pontjába mozgathatóan van illesztve. C-nél a 
higanytartó a H házban Cardan-féle felfüggesz
téssel (1. o.) van megerősítve. S a ház sisakja. 

Ha a hajó irányt változtat, akkor a gyors for-
gású (20,000 fordulat percenként) pörgettyű ten
gelye megmarad eredeti irányában, tehát a vele 
összefüggő rózsa is, minélfogva az irányvonás, 
úgy mint a delejes T.-knál, a rózsa beosztásán 
megmutatja a hajóirányt. Hirtelen irányváltozá
soknál a pörgettyű tengelye hevesebb kilengé
seket végezne, minek csillapítására ós megszün
tetésére az _F fúvóka szolgál, amelyet az I inga 
szabályoz. 

Zavarólag hat a műszer működésére a föld for
gása, valamint haladó hajókon a föld különböző 
pontjainak különböző sebessége. Ezt azonban rész
ben kiküszöbölni, részben számításba lehet venni. 

Irodalom. Handuucn der nautischen Instrumente (kiadta 
a Hydrographisches Amt des Reichsmarineamtes 1890); 
Lehrbuch der Navigation, ugyanazon helyen kiadva, 1901, 
3 köt.: Handbuch der Navigation, íríák Laschober és 
Geleich, kiadta a cs. és kir. hadtengerészet vízrajzi hiva
tala, Pola 1890; Nauticus, 1913-iki évfolyam; Eottok, Die 
Deviationstheoiie und ihre Anwendung in der Praxis, 
Berlin 1903 ; Brensing, Die nautischen Instrumente bis zur 
Erfindung dss Spiegelsextanten, Bremen 1890. 

Tájszó, olyan szó, mely vagy általában, vagy 
bizonyos jelentésben csak egy-egy tájszólásban, 
nyelvjárásban fordul elő, pl. a Dunántúl pöre, 
ehelyett töpörtyü, az Alföldön bürge, ehelyett 
birka stb. Tájszútár olyan szótár, mely a T.-kat 
gyűjti egybe s magyarázza. 

Tájszólás, 1. Nyelvjárás. 
Tajték (szépiolit, ásv.), magnézium hidroszili-

kát H4Mg3Si3O10. Vaskos tömegek, gumók ; törése 
lapos kagylós v. finom földes; lágy, a köröm 
belenyomható. Sűrűsége 2, de a száraz darabok 
a vízen úsznak, mert alkotásuk igen finom lika
csos; sárgásfehér v. szürkésfehér; fénytelen, 
karca kevéssé fénylő, át nem látszó; tapintása 
zsíros, a nyelvre erősen tapad. Gyakran tartal
maz higroszkopikus vizet és kevés szénsavat. 
Izzítva összezsugorodik, megkeményedik, élein 
fehér zománcot ad;, savak és alkaliák oldják. 
Nagy tömegben Kis-Azsiában Eszki-Ser vidékén 
szerpentin-hegyek alján fiatal harmadkori üledé
kekben; bizonyára a Mg-szilikátok bomlásából 
keletkezett. Más lelőhelyek: Számosz és Euboea; 
Krim, Valecos Madrid mellett, Hrubschitz Morva
országban ; Utah stb. A T.-pipák csaknem kizáró
lag a kisázsiai T.-ból készülnek. A nyers anya
got szárítják, flanellel dörzsölik, viasszal fénye
sítik. Feldolgozása Európában történik (Bécs, 
Thüringia, Paris). Minőség és nagyság szerint a 
T.-darabokat 4 osztályba sorozzák és megfelelő 
ládákba csomagolva hozzák forgalomba: sera-
moli (egy ládába 25—-40 drb), biribirlik (90—100 
drb), paembelly (100—200 drb), dökmé (400 drb). 

A mesterséges T. a T.-hulladékból készül, me
lyet finom porrá zúznak, péppé gyúrnak, esetleg 
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kaolin- v. gipszporral elegyítnek; az elegyet meg
főzik, szárítják és esztergályozzák. Más módon 
timsó-, keserűsó-, vízüveg- és nátronlúgból csa
padékot állítanak elő, mely kiszárítva a T.-hoz 
hasonló tömeget ad, melyet nehéz az igazi T.-tól 
megkülönböztetni. V. ö. Sóbotka, A T.-ról (Buda
pest 1885); Baufer, Meerschaum und Bernstein-
warenfabrikation (Wien 1876); Tomaschek, 
Pfeifenindustrie (Weimar 1878); Ziegler, Ge-
schichte des Meerschaums (Dresden 1883). 

Tajtékgyökér (n5v.), 1. Saponaria. 
Tajtékkő, jelenti egyrészt a tajtékot (1. o.) v. 

szépiolitet, másrészt pedig a habkövet v. horzsa-
kö'vet (1. Horzsakő). 

Tajti (Tajty), kisközség Gömör vármegye 
feledi járásában, (i9io) 483 magyar lakossal. (Tr. 
Cs.-Sz'l.) 

Tajtimulco, 4210 m. magas vulkánhegy Guate
mala délamerikai állam ÉNy.-i részében. 

Taka (v. Tara), az Atbara és Gas mentén elte
rülő s Kasszala tartományhoz tartozóMdék, mint
egy 8100 km2 területtel és 38,000 lak. 1897 óta 
angol birtok. 

Takách Béla (gyöngyöshalászi), festő, építő 
és iparművész, szül. Munkácson 1874 aug. 5. Első 
mestere Karlovszky Bertalan volt, később Paris
ban folytatta tanulmányait, 1900. Newyorkba 
költözött, ahol Dodge és Morrisson építészeknél 
és egyidejűleg saját irodájában és a vele künn 
levő Vass József építésszel közösen dolgozott, 
főkép szállók, bárok, könyvtárak, előkelő laká
sok belső kiképezésén. 1902-től Tiffany intézetében 
működött. Később Budapesten telepedett le, ahol 
építészeti pályaterveivel díjakat nyert és festmé
nyeket, iparművészeti műveket állított ki. 

Takács, len, kender és pamutfonalak szövésével 
foglalkozó iparos. A kézifonás hanyatlásával ez 
az iparág is rohamosan hanyatlik. 

Takács, 1. Gábor, (Polgár), elbeszélő és szak
író, szül. Izsákon (Pest vm.) 1862 szept. 13. Fog
lalkozott gyógyszerészettel, különösen kémiával, 
majd 1886. a posta szolgálatába lépett; egyideig 
a fővárosban működött, később vidékre helyezték 
át. Szakdolgozatain kívül nevezetesebb szépiro
dalmi müvei: A bujdosó (elb. költemény, 1888); 
Szívek és jellemek (elbeszélések, 1889); Az élet 
játékai (novellák, 1890); Két színmű (1892). 

2. T. József (péteri és téti), író, szül. Keszt
helyen 1767 márc. 18., megh. Győrött 1821 máj. 3. 
Keszthelyen és Győrött tanult, majd Pozsony
ban teológiát, de lemondva a papi pályáról 1790. 
Festetics László gr. nevelője lett. 1799-ben befe
jezvén nevelői működését, a veszprémi káptalan 
szolgálatába lépett. 1810-ben visszavonult téti bir
tokára gazdálkodni; 1816. Győr vármegye meg
választotta főjegyzőjének, alispánnak is jelöl
ték, de a választás előtt meghalt. írói működése 
nem hagyott nyomot, noha mind jobbára tanító 
költeményekből álló verseskötete (Költeményes 
munkák, 1796), mind pedagógiai munkája (Er
kölcsi oktatások, 1799). a maguk idején kedvelt 
olvasmányok voltak. Értékesebb gyümölcsöket 
termett érdeklődése és buzgalma az irodalom 
iránt. Ö tette lehetővé Kisfaludy Sándor Himfy-
jének megjelenését s ő is adta sajtó alá, majd 
Festetics György gr. támogatásával megindította 

a Magyar Minerva c. szépirodalmi vállalatot,, 
melybén Ányos és Virág versei láttak napvilágot, 
segítette Révai Miklóst nagy grammatikájának 
kiadásában s kiadta P. Horvát Endre Zircz em
lékezete c. eposzát. A dunántúli írókkal sűrű; 
összeköttetést tartott fönn. Kisfaludy Sándorral, 
P. Horvát Endrével, Verseghy vei együtt küz
dött Kazinczy nyelvújítása ellen. Irodalmi értékű 
levéltárának egy része elkallódott; a megmen
teitekből sok anyagot tett közzé Takáts Sándor 
T.-ról szóló terjedelmes, kimerítő életrajzában 
(1890). 

3. T. Judit (dukai), költőnő, szül. Dukán 
(Vas vm.) 1795 aug. 9., megh. Sopronban 1836 
ápr. 15. Jómódú nemesi családból származott s 
gondos nevelést kapott; már gyermekkorában 
irogatott, s egyik-másik költeménye valóban nagy 
reményekre jogosított. Kortársai lelkesedve ün
nepelték a Malvina néven író szép leányt, az 
írók (Döbrentei, Kazinczy, Berzsenyi) barátsá
gukkal tüntették ki, Festetics György gr. pedig 
meghívta a Helikoni ünnepekre. Később keveset 
írt s csekélybecsű verseket, mikor férjhez ment 
(előbb Geöndöts Ferenchez, majd Patthy István
hoz), jóformán teljesen elhallgatott, csak családi 
érzéseit szólaltatta meg nagyritkán. Költeményei 
elszórva jelentek meg a korabeli folyóiratokban 
és zsebkönyvekben, teljes gyűjteményüket Vadász-
Norbert tette közzé 1909. s ugyanott megírta a 
költőnő részletes életrajzát. 

4. T. Menyhért, jászóvóri prépost, szül. Sátor
aljaújhelyen 1861 szept. 3. 1879-ben a jász
óvári premontrei rendbe lépett. 1883-ban rend
főnöke Rozsnyóra küldte tanárnak, ugyanitt szen
telték pappá. Két évi tanárkodás után visszatért 
Jászóvárra. 1887-ben a kassni főgimnáziumhoz 
rendelték tanárnak, 1898. igazgató lett. Gyors 
egymásutánban bocsátotta nyilvánosságra tudo
mányos értekezéseit és cikkeit (A római elegiku-
sok; Az eleusisi ínysteriumok; A rómaiak neve
lése; A régi rómaiak játékai stb.). A rendtársak 
1900 febr. Benedek Ferenc prépost mellé utód
lási joggal préposti koadjutorrá választották, mi
nek a király ápr. 15. ki is nevezte. Miután júl. 2. 
Benedek prépost meghalt, azonnal örökébe léphe
tett. Felállította Budapesten a Norberünum nevű 
premontrei rendű tanárképző intézetet. Éltető lelke 
volt az 1902-ben Kassán rendezett Rákóczi-kiál
lításnak. 

5. T. Mihály, operaénekes, szül. Nagybányán 
1861 szept. 19., megh. Budapesten 1913 aug. 22. 
Nagyváradi teológus volt, amikor Űjházi Ede fel
fedezte hangját. Bubics Zsigmond püspök párt
fogásával képezte magát, Először 1883. lépett föl a 
Nemzeti Színházban. 1884-től haláláig tagja volt 
az Operaháznak. 1894-ben Bayreuthban is éne
kelt. Erővel telt, érzelmes bariton hangja, igen jó 
szövegejtése, természetes előadása tették elis
mertté. Alakításai közül a legnevezetesebbek: 
Telramund, Wolfram, Kurvenal, Jágó, Marcel 
(Bohémélet), A bolond (Szabados B. operája), Ti
borc, Valentin (Faust) stb. 

6. T. Sándor (felvinczi), orvos, szül. Magyar
berkeszen 1847 jtin. 6., megh. Nagysomküton 
1902 dec. 2. Egyetemi tanulmányait Budapesten 
és Bécsben végezte. Nagysomküton kórházi igaz-
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gató volt. Ó állapította meg először Magyarorszá
gon a pellagra felléptét, melyet sömörös poklos
ságnak nevezett. Észleleteit az Orvosi Hetilap
ban közölte (1889). 

7. T. Zoltán (felvinczi), művészettörténeti író, 
az előbbinek fia, szül. Nagysomkúton 1880 ápr. 7. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten, Münchenben 
és Berlinben végezte. Jogot és bölcsészetet hall
gatott s művészettörténeti doktorátust szerzett. 
Közben Hollósy Simon festőiskoláját is látogatta. 
1905-től az 0. M. Szépművészeti Múzeumnál mű
ködik; a Hopp Perenc-muzeum vezetője. Dol
gozatai leginkább a régi német, a magyar, a 
keletázsiai ós a népvándorláskori művészet tárgy
köréből vett feladatokkal foglalkoznak és ma
gyar, német és angol folyóiratokban és napilapok
ban jelentek meg. (Kunstchronik, Repertórium 
für Kunstwissenschaft, Die Graphischen Künste, 
Monatshefte für Kunstwissenschaft, Cicerone; 
Ostasiatiseho Zeitschrift, Művészet, Asia Major, 
New China Review, Pester Lloyd, Az Újság stb.). 
Önálló munkája: DUrer (Művészeti Könyvtár, 
1909); A Hopp Ferenc keletázsiai múzeum stb. 

8. T., 1. még Tákácli és Tákáts. 
Takács-cincér v. szövő-cincér (Lamia textor 

L. állat), a cincérek (1. o.) családjába tartozó, 26—32 
mm. hosszú, finom sárgás szőrmezzel borított 
fekete bogár. Hosszú, vastag csápja a teste két
harmadáig ér. Fűz- és nyárfán él. Pondrója ezek 
belsejében fúrja csatornáját, melynek végén a 
rágott faporból bábkamrát készít s ebben alakul 
át bábbá, majd bogárrá. 

Takácsi, nagyk. Veszprém vm. pápai j.-ban, 
(1920) 1413 magyar lak. 

Takácsmácsonya (n5v.), 1. Dipsacus. 
Takahazsi, KoreMjo, japáni politikus, szül. 

Sendaiban 1854., megh. 1923 szept. 2. Szegény 
családból származott, de mivel jó tanuló volt, ki
képzés végett közköltségen Amerikába küldték, s 
mert ott kisérője meglopta, kénytelen volt házi
szolgának beállani, de mikor jól megtanult an-

0 gólul, tanítói állást kapott, majd mint fordítót 
a közoktatásügyi minisztériumban alkalmazták, 
egyszersmind tudósításokat küldött japáni lapok
nak. Azután otthon a Japáni-bankban kapott állást 
és rövididő múlva alelnöke, 1911. elnöke lett; 
1913. pénzügyminiszter; 1922. pedig ő alakított 
kormányt, de megtartotta a pénzügyminisztersé
get. Még ozévben lemondott, de a kormánypárt 
elnökéül választotta. Az 1923 szept 2-iki nagy föld
rengés alkalmával húsz képviselőtársával együtt 
az összeomlott párthelyiség romjai alatt maradt 
holtan. 

Tákajak (növ.), 1. Scrophularia. — T.-félék, 1. 
Scrophulariaceae. 

Takarnának gyanta (takahamak, nör.), 1. Bur-
sera és Calophyllum. 

Takamatszu, kikötőváros Sikoku japáni sziget 
É.-i részén, Szanuki tartomány régebbi fővárosa, 
ma Kagavak ken székhelye, (I9i8) 48, 319 lak. 

Takao (Takau), kikötőváros Formoza japáni 
sziget Dny.-i partján Tainantól 5 km.-nyire D.-re, 
1864 óta a szabad kereskedelem számára nyitva, 
leginkább japáni hajók keresik föl, lakosainak 
száma kb. 100,000. 

Takar, 1. Gonorrhea. 

Takarás, így nevezik néhol az aratást. A ker
tészetben 1. Betakarás. A csillagászatban 1. Csil
lagfedés. 

Takarékautomata. Egyes takarékpénztárak 
egészen kis összegek (10 fillértől) gyűjtésére-
T.-ákat állítanak fel (gyárakban, iskolákban, 
pályaudvarokon stb.). Megfelelő pénzösszeg be
dobása után az emelőkar lenyomására kihull az 
ez által lebélyegzett vagy egyáltalában előállított 
takarékjegy, amelyeket a takarékpénztár bevált, 
vagy bizonyos összeg elérése esetén rendes betétté 
(1. Takarékbetét) alakít át. L. még Fillértakarék
pénztárak. 

Takarékbetét. Általában 1. Betéti bank. 1921 
júl. 1. óta T.-eket takarékkönyvre hazánkban 
csakis a Pénzintézeti Központ (1. o.), az Országos 
Központi Hitelszövetkezet és a Postatakarék
pénztár (1. o.) fogadhatnak el. 1923 szept.-ében. 
ezt a jogot a Hangya termelő, értékesítő és fo
gyasztási szövetkezet központjára (1. Fogyasztási 
szövetkezetek) is kiterjesztettek. Az iskola-taka
rékpénztárak (1. o.) működését ezek a rendelkezé
sek természetesen nem érintik. 1920 okt. 15-étől 
a T.-ek és a felek javára írt kamatok a tőke
kamatadón kívül 0'01»/o átalány illeték alá is es
nek. A szanálási törvény értelmében a tőkekamat
adót illetékké kell átalakítani. A világháború után 
a központi hatalmak pénznemeinek értékcsökke
nése a könyvbetéteknek aranyértékben való ha
talmas csökkenésére vezetett, de papirértókük is 
alig emelkedett. A középosztály kénytelen volt 
betéteit visszavonni, új betétek alig kerültek, so
kan pedig könyvbetétük összegét egyszerű folyó
számlára helyezték el (folyószámlabetét). Sok 
T.-et vont el a közönségnek a börzespekulációban 
való résztvétele is. A betétek értékállandósítására 
való törekvések (Németországban takarékmárka
betét, nálunk búzabetét, takarékkorona-betét) nem 
jártak eredménnyel. A szanálás megkezdésével 
a T.-eknek némi emelkedése tapasztalható. 

Takarékegyletek. A T., gyakran takarék- és 
hitelegyletek, részint szövetkezeti, részint egyesü
leti formában létesített, a takarékosságot előmoz
dító és a betétekből a tagoknak hitelt nyújtó intéz
mények. A T. a betétek gyűjtését gyakran bizonyos 
céllal kötik egybe, amelynek érdekében a betevők 
hetenként vagy havonként bizonyos összeg elhe
lyezésére kötelezik magukat, amely azután a cél 
eléréséig zárt betétként kezelendő (aggkor-, lak
bér-, kelengye- stb. T.), ilyenek a gyári takarék
pénztárak (1. o.), iskola-takarékpénztárak (1. o.). 
L. még Hitelszövetkezetek. 

Takarékjegyek, 1. Fillértakarékpénztárak. 
Takarékautomata és Postatakarékpénztár. 

Takarék-korona. Az 1411/1924. M. E. sz. kor
mányrendelettel alkotott számolási érték, amely
nek a papirkoronákra szóló államjegyekhez való 
mindenkori értékviszonyát az erre a célra szer
vezett, a kormánytól független bizottság állapí
totta meg és tette közzé naponként. A rendelet 
életbelépése napján (1924 febr. 20.) 100 T. 100 
papirkoronával volt egyenlő értékűnek veendő. 
Értékének további alakulása a dollár zürichi ár
folyamának Bécsen át kiszámított budapesti ár
folyamától és a 6 legfontosabb arbitrage-papir 
bécsi és budapesti árfolyamainak alakulásától 
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volt függővé téve, tekintetbe véve a két piacon 
érvényes heti karnatlábdifferenciát is. 

A T. életbeléptetése a valorizált hitelekre való 
áttérés (1. Valorizáció) és megfelelő valorizációs 
alap megteremtése érdekében látszott szükséges
nek. A rendelet életbelépésétől az állami jegy-
intézet csak T.-ákra szóló váltókat és közraktári 
jegyeket számíthatott le, értékpapírokra előlege
ket csak T.-ákban adhatott, feleinek girószámlá-
kat T.-ákban is nyithatott. Jelzálogjogokat T.-ák
ban is be lehetett táblázni. A forgalom is csak
hamar élt a T. fegyverével. Árúkat számláztak, 
ügyleteket kötöttek T.-ákban. A pénzintézetek T.-
betéteket fogadtak el és T.-pénztárjegyeket adtak 
ki. A Magyar Nemzeti Bank felállításával azon
ban megszűnt a T. — Utolsó jegyzése, amely a ké
sőbb lebonyolításra kerülő T.-ügyletekre nézve 
is irányadó, 1924 jún. 24-ón történt. 

A T. értéke az első hetekben lassan, később 
gyorsabban emelkedett. Tetőpontját jún. 3-án érte 
el (133), amelyet 12-éig megtartott. Innen foko
zatosan csökkent. Utolsó értéke 125. 

Takarékkönyvecske, 1. Betéti bank és Taka
rékbetét. 

Takaróklángzók, 1. Gázlángzók. 
Takarékpénztárak. A szó szoros értelmében 

vett T. takarékbetétek (1. o.) gyűjtésére és kocká
zatmentes gyümölcsöző elhelyezésére alakult köz
hasznú intézmények. Megtakarított kis összegek 
gyűjtésének és kezelésének szükségét a kisember 
érdekében már a XVII. sz.-ban felismerték. Az 
eszmének neves szószólói akadtak, mint a francia 
Hugues Délestre 1611. és az angol Dániel Defoc 
1697., megvalósítására azonban csak a humaniz
mus terjedésével a XVIII. sz. utolsó harmadában 
került sor. Az első takarékpénztár 1765. alakult 
meg Braunschweigban (Herzogliche Leihkasse), 
de kifejezetten a jómódúak betéteinek átvételére. 
A később alapítottak már a kis betétek gyűjtését 
helyezték előtérbe (Hamburg 1778, Oldenburg 
1786, Bern 1787, Basel 1792, Kiél 1796, London 
1798, stb.). A napóleoni háborúk sokat romboltak 
«zen a téren is, de különösen a további fejlődés
nek álltak útjában. így történt, hogy míg az Egy. 
Államokban 1816. és Ausztráliában 1819. már el
terjedt a takarékpénztári eszme, Paris csak 1818., 
Bécs 1819., Stockholm 1820. és Velence meg a 
lombard városok csak 1822. állították fel első 
takarékpénztárukat. Csakhamar felismerték, hogy 
az alsóbb osztályok betéteiből nagy tőkék vonhatók 
össze ós használhatók fel gazdasági célokra. Ez új 
lökést adott T. alapítására, de felvette üzletkörébe 
a takarékbetéti üzletágat számos bank is, míg sok 
& szó szoros értelmében vett takarékpénztár ha
szonszerző intézetté alakult át (1. Betéti bank). 
A szociális célokat szolgáló T. azonban nem szűn
tek meg. 1918-ban egyedül Németországban 2953 
takarókpénztár működött, összesen 9229 fiókkal. 

A szó szoros értelmében vett T. többnyire szö
vetkezeti formában alakultak meg, de az egyesü
leti forma (I. Takarékegyletek) sem ritka. Sok ta-
sarékpénztár községek (községi T.), v. testületek 
kgisze alatt jött létre. A T. különös alakjai a sok 
éllamban felállított postatakarékpénztár (1. o.), a 
állér-T. (1. o.), az iskolai T. (1. o.), a gyári T. (1. o.) 
Ütb. Az idők folyamán a mindinkább hasznot ke

reső törekvés, az üzletvitel gondatlansága, a kellő 
szakismeret hiánya ismételten válságokat hozott. 
A kis gyűjtők érdeke a háttérbe szorult, egyes T. 
összeomlása a betétek elvesztésére is vezetett. 
Ezért már korán elhangzott a takarékpénztári 
ügy törvényes rendezésének az óhaja. A külön
böző államok kormányai meg is értették ennek a 
szükségét, de a megoldás, a mindenütt a legapróbb 
részletekig törvényesen szabályozott posta-T.-tól 
eltekintve, igen különböző volt. Egyes államok
ban külön törvények rendezik a takarókpénztári 
ügyet (Franciaország, Olaszország, Spanyolország, 
Anglia), másokban csak egyes rendelkezések, 
mintaalapszabályok foglalkoznak vele (Német
ország), más államokban pedig egyenesen állami 
T.-at állítottak fel (Belgium, Oroszország, Auszt
rália). A törvényes és egyéb rendelkezések több
nyire az alapítás feltételeire, a takarékpénztár 
elnevezés használatára, az intézetek szervezetére, 
a köthető ügyletek körülírására (1. Takarékpénz
tári ügyletek), a takarókbetétek biztosítása érde
kében az intézetek ellenőrzésére vonatkoznak. 

Hazánkban a T. az általánostól teljesen eltérően 
fejlődtek, 1827 óta az Erste Österreehische Spar-
kassa néhány fiókja működött csekély sikerrel. 
Ezektől függetlenül alakult meg 1835-ben a Brassói 
Takarékpénztár. Nagy lépéssel segítette elő az 
ügyet Fáy András (1. o.), aki már a Bélteky-ház 
című regényében (1832) erélyesen lándzsát tört a 
takarékosság fejlesztése érdekében ós akinek kez
deményezésére 1839. megalakult Pestvármegye 
Takarékpénztára, amely azonban Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár Egyesület (1. o.) címén már 1845. 
részvénytársasággá alakult át. Hasonló változá
son ment át az 1840 óta számos helyen alakított 
(1848-ig 36 takarékpénztár alakult) többi T. is. 
1847. kísérlet történt az osztrák egyesületi regu-
lativumok Magyarországra való kiterjesztésére, 
amit 1852. súlyosbított rendelkezések követtek. 
Minden takarékpénztárnak jóváhagyás végett fel 
kellett terjesztenie alapszabályait, kimondva ezek
ben többek között azt is, hogy a tiszta haszon csak 
közcélokra fordítható. Á már haszonszerzés alap
jára helyezkedett intézetek a regiüativumnak 
meg nem felelő alapszabályokat terjesztettek fel, 
a visszautasításra újból kérvényeztek ós közben 
tovább folytatták működésüket. A kiegyezés után 
a kormány már csak az alapszabályok jóvá
hagyását, tartalékalap képzését és azt követelte 
meg, hogy a T. feleslegeiket ^csakis óvadékképes 
értékpapírokban helyezzék el. A kereskedemi tör
vény (1875) evvel is szakított^és csak általában a 
rószvényjogot szabályozta. Ennek alapján még 
azok a T. is, amelyek eddig nem voltak azok, rész
vénytársaságokká alakultak és a később kelet
kezők már így alakultak meg. A ma Csonka-
Magyarországon működő 11 községi T.-on (1913. 
Nagy-Magyarországon 16 volt) kívül tulajdon
kénem takarékpénztárunk nincs is, valamennyi 
csak a T. nevét viselő betéti bank. Legnagyobb ré
szük azonban bizonyos konzervatív elveket köve
tett ebben a formájában is, míg a világháború 
után evvel is szakítottak és börze- és valutaügy
letekre is kiterjeszkedtek. De épen nagyobb sza
badságuknál fogva nem is kerültek oly válságokba, 
mint a német és osztrák T. 
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Külön takarékpénztári törvényünk ina sincs, 
bár megalkotását sokszor követelték a sajtóban, 
az országos jogászgyűléseken (1882., 1885), egyes 
kereskedelmi és iparkamarák és megyék (1888, 
1S93,1899,1901,1902), a pénzintézetek egyesületei 
(1885, 1889, 1890), de szóba került a «pénzintézeti 
reform» az országgyűlésen is (1888, 1899, 1902). 
Törvényhozási úton csak annyi történt, hogy 
a Pénzintézeti Központról szóló 1920. XXXVII. 
t.-c. értelmében betéteket csakis a Pénzintézeti 
Központ és az Országos Központi Hitelszövet
kezet tagintézetei, amelyek központjuk reviziója 
alatt állanak, valamint a Postatakarékpénztár 
fogadhatnak el. Ezt a jogot 1923. a Hangya ter
melő, értékesítő és fogyasztási szövetkezet köz
pontjára is kiterjesztették. V. ö. "Vargha, A ma
gyar MtelUgy és hitelintézetek története (1896); 
Halász, A pénzintézeti betétek biztonsága (1904); 
u. a., Községi T. Magyarországon (1905); Stern, 
Der Sparkassendienst (1923). 

Takarékpénztárak és Bankok Egyesülete, 
röviden: Tébe (1. o.). 

Takarókpénztári ügyletek. T. azok az ügy
letek, amelyeket a különböző államok törvényei, 
egyéb rendelkezései, v. maguknak az intézetek
nek alapszabályai szerint a szó szoros értelmében 
vett takarékpénztárak (1. o.) folytathatnak. Tekin
tettel a takarékbetétek biztonságának fontos köve
telményére, T. csak olyanok lehetnek, amelyek 
minden kockázattól mentesek. Ilyenek a betéti 
üzlet, kölcsönök nyújtása, a váltóleszámítás, a 
•csekk-, giro- és folyószámlaüzlet, lombardügyletek, 
safek bérbeadása, megbízások teljesítése, mind
megannyi bizonyos korlátok között és megfelelő 
fedezet mellett. T.-nek tekintik a községi ós jel
zálogos kölcsönök nyújtását is, amelyek azonban 
könnyen a takarékpénztárak immobilizálására 
vezethetnek. Ennek elkerülésére az intézetek több
nyire valamely pénzintézettel kötnek szerződést, 
.amelyre je.zálogos kölcsöneiket engedményezik. 
Erre a célra alakult hazánkban a vidéki pénzin
tézetek közreműködésével a Magyar Takarékpénz
tárak Központi Jelzálogbankja mint részvény
társaság. A T. korlátozott volta és csekély hoza
muk az osztrák és német takarékpénztárakat a 
háború után válságos helyzetbe hozta. Erre való 
tekintettel üzletkörük bizonyos kiterjesztésére 
nyertek engedélyt, hogy legalább tetemesen meg-
növekedett üzemköltségeiket fedezhessék. Hazánk 
takarékpénztárai különös fejlődésüknél fogva 
önnek a válságnak nem voltak kitéve. 

Takarékperselyek. Egyes takarékpénztárak 
Tészéröl kisebb összegek gyűjtése céljából a felek
nek rendelkezésére bocsátott perselyek, kettős 
kulccsal, amelyeknek egyike a takarókpénztár
nál marad. A T.-et időről-időre kiürítik és rendes 
betétté (1. Takarékbetét) alakítják át. A T. hasz
nálatáért a fél rendszerint nem fizet, de rendes 
betétéből a T. értékének biztosítására megfelelő 
kisebb összeget a T. visszaadásáig zárt betétként 
kezelnek. L. még Fillértakarékpénztárak. 

Takaréktűzhely, az a tüzelőberendezés, mely-
lyel a konyhában az ételek sütésére és főzésére 
való meleget fejlesztik. A T.-eknek zárt tűzfész
kük van s a meleget csatornákban kanyarogtatva 
hasznosítják. A T.-eknek két rendszerét különböz

tetjük meg; vannak melles tűzhelyek és asztal-
tűzhelyek. Az előbbieknek tűzfészkéből elszálló 
égéstermékek először a főzőlap alatt vonulnak el 
s innen jutnak a főzőlap másik oldalán kiemel
kedő sütőkbe, az utóbbiakban az égéstermékek 
először szintén a főzőlapot melegítik fel, csak
hogy a sütők nem a főzőlap felett, hanem alatt 
vannak. A melles tűzhelyek kezelése és füstjárása 
könnyebb, mint az asztaltüzhelyeké, azonban az 
utóbbiakban az égéstermékek kihasználása töké
letesebb. A T.-ben kisebb-nagyobb vízüst is van, 
a mosogatáshoz v. más konyhai célra való víz 
felmelegítésére. A melles tűzhelyekben a vízüst a 
sütők mellett v. felett, az asztaltüzhelyekben min
dig a sütők mellett van. A módosabb polgári csa
ládok konyhai szükségletének kielégítésére ele
gendő kétsütős tűzhely. Ezekről csak azt jegyez
zük meg, hogy a füst útjának szabályozására 
rendszerint csak az asztaltűzhelyekben haszná
lunk füsttolókát v. szellentyűt, ez akképen van 
elrendezve, hogy nyitott állása esetén a füst köz
vetlenül a kéménybe áramlik s csak a főzőlapot 
melegíti fel, zárt állása esetén pedig a főzőlap 
s/s-ának felmelegítése után a sütők körül kanya
rog s végül a vízüst mellett felszállva a kürtőbe 
áramlik. A tűzhelyajtót gyakran kapcsolják a 
füsttolókával; ha a szakácsné sütni akar, a sütő-
ajtót be kell csuknia, már pedig ekkor a f üsttolóka 
is becsukódik, mert az ajtó pereme annak kiálló 
rúdjába ütközik és azt betolja. Szegényebb csa
ládoknál rendszerint egysütős melles és asztnl-
tűzhelyeket használnak, az előbbieket a lakatos 
tréfásan csikónak, az utóbbiakat kecskének ne
vezi. Urasági lakokban, vendéglőkben, kórházak
ban, szóval oly helyeken, ahol egyszerre sok em
bernek kell főzni, a tűzhelyeket három, négy, sőt 
még ennél is több sütővel szerelik fel. A melles 
tűzhelyeket rendjsen háttal állítják egymásnak; 
közbül az emelt részen van 4—6 sütő s jobbra
balra, a főzőlap végében van a tűzfészek. Az asz
taltűzhelyeket pedig leginkább úgy szerkesztik, 
hogy a tűzhely közepén van a tűzfészek s jobbról 
balra két-két sütő s a tűzhely egyik végében a 
vízüst, másik végében pedig tányérmelegítő. A na
gyobb családi tűzhelyeket felszerelik rostélyos v. 
nyársonsült készítésére való nyilt tűzfészekkel 
is. Ujabb időben a T.-ek feles melegét téli időbon 
szobafűtésre is felhasználják. Legjobban beváltak 
a vízfűtéssel kapcsolatos T.-ek; ezekben esetleg 
külön tüzelőberendezéssel felszerelt kisebb kazán 
v. kazánok vannak, melyeket azonban a tűzhely 
tűzfészkéből felszálló égéstermékek is hevítenek. 
A meleg víz csöveken jut a szobákban levő fűtő
testekhez, melegét leadja s külön csővezetéken 
újból a kazánba jut vissza. A T.-eket manapság 
jobbára hengerelt vasból készítik, azonban a dí
szesebbek oldalait csempékkel, márványlapok
kal stb. rakják ki. A tűzfészek v. öntött vasból 
való, v. pedig téglával van kifalazva. A tűz
hely főzőlapját öntött vasból készítik, melyen a 
fazekak direkt tűznek kitehetése végett karikák
kal kisebbíthető vagy nagyobbítható lánglyukak 
vannak. Sok lánglyuk nem célszerű, mert a kari
kák résein beszívott hideg levegő a tüzet nagyon 
hűti. L. még Gázlángzók, Gáztüzelés, Főző
készülékek. 
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Takarmány az állatok etetésére használatos 
táplálék, mely a növényvilágból származik, vagy 
állati eredetű. Alkotórészei: a víz és a száraz
anyag. A T.-víz nem képvisel pénzértéket. Sok 
vizet tartalmazó T. elpetyhiti az állat szervezetét 
és csökkenti ellenállóképességét. A szárazanyag
tartalom tájékoztat arról, hogy az állat mennyit 
képes az illető T.-ból megenni. A háziállatok a 
faj, kor és hasznosítás szerint változóan 15—40 
kg. szárazanyagot tudnak naponta 1000 kg. élő
súlyra felvenni. 

A szárazanyagot hamu és szervesanyag al
kotja. Noha a szervesanyagok tartalmazzák az 
életjelenségekhez és a különböző termékek elő
állításához szükséges energiát, mégis a sóknak is 
fontos szerepük van biológiai szempontból. A házi
állatoknak sószükségletük fedezésére külön kony
hasót szokás adagolni, esetenként pedig a takar
mány mész- és foszforsavas-sóinak kiegészítése 
is szükségessé válhat. 

A szervesanyagok következők : 1. fehérjék ; 
2. zsirók; 3. szénhidrátok. Utóbbiakat emészt
hetőségük szerint ismét N.-mentes kivonható 
anyagokra (keményítő, cukor stb.) és nyersrostra 
(elfásult növényi sejtfal alkotórésze) osztályoz
zuk. A fehérje a legfontosabb táplálóanyag; bizo
nyos mennyiségű, fehérjét (fehérje-minimum) 
nem tud más táplálóanyag helyettesíteni. Külö
nösen növendék- és tojelő állatnak nagy a fehérje-
szükséglete. A zsíroknak és szénhidrátoknak fe
hérjemegtakarító hatása van, amennyiben a szer
vezet rendszerint ezen N.-mentes táplálóanyagokat 
használja fel dinamikai célokra és a testzsír ter
melésére. 

A T.-félék táplálóhatását nem a nyers össze
tétel, hanem a bennük foglalt emészthető tápláló-
anyagok mennyisége állapítja meg. Különösen a 
növényvilágból származó T.-félék több-kevesebb 
emészthetetlenballasztot tartalmaznak. Az emészt
hető táplálóanyagok mennyiségét állatkisérlottel 
lehet meghatározni. Azonban még az emészthető 
összetétel sem tájékoztat kellőképen a T. termelő-
hatása felől, mivel az emésztés munkája és az 
erjedés okozta veszteség nem egyforma. Kellner 
a T.-félék valódi termelőhatását keményítőérték
ben fejezi ki. L. Keményítöérték-elmélet. 

A növényvilágból származó T.-ok a következők: 
szálas T,-ok, ilyenek a zöld T.-ok és széna, szalma 
és polyva ; rövid T. a gumós és gyökérnövények; 
szemes T. a gabona-, hüvelyes- és olajmagvak; 
végül a gyári hulladékok, melyek a mezőgazda
sági termékek ipari feldolgozása közben nyeret-
nek, ilyenek a malmok, olaj-, cukor-, szesz-, 
keményítő stb. gyárak melléktermékei. 

Takarmány-árpa (nOv.) 1. Árpa-
Takarmány-bükköny MT.), I. Bükköny. 
Takarmányegység, Dániából és Svédország

ból kiindult, a tejelést ellenőrző egyesületekkel 
kapcsolatosan a gyakorlatban használatos takar
mányozási módszer, melynél 1 kg. ablakkeverék 
(gabonadara, korpa és olajpogácsa) alapján bírál
ják el a többi takarmányfélék tápláló értékét. Egy 
T. = 0-61 kg. keményítőértékkel. 

Takarmányelkészítés az az eljárás, mellyel 
romlott takarmányt ártalmatlanná teszünk, to
vábbá a takarmány izletességét fokozzuk és jobb 

kihasználását biztosítjuk. A T. történhet mechani
kai és kémiai úton. Ilyenek: a szálas takarmány 
szecskázása, a felaprózás, darálás, áztatás, főzés,, 
gőzölés, füllesztés, kilúgozás, pörkölés stb. 

Takarmányfű-bagolylepke, 1. Éjjeli lepkék. 
Takarmányfüllesztők oly készülékek, me

lyekben a különböző takarmányféléket (gumókat, 
szecskát, kukoricaszárt stb.) zárt térben meleg 
vízgőzzel intenzív érintkezésbe hozzák avégből, 
hogy azoknak tápértékét, izletességét, emészthe
tőségét és egészséges voltát fokozzák. A legtöbb 
takarmányt üllesztő egy vasállványra szerelt, bil
lenthető és fedéllel zárható kazánból áll, melyet 
egy lyuggatott lemez két részre oszt: a felsőbe 
helyezik a füllesztendő anyagot, míg az alsóban 
víz van. A kazán alatt tüzelőtér van, a víz elpá-
rologtatására. 

Takarmányfüvek, 1. Fű, Füves here és Ta
karmánynövények. 

Takarmánygőzölő, ártalmas, penészes, dohos 
stb. romlott takarmány előkészítésére szolgáló 
eszköz, mely áll gőzfejlesztőből és egy jól záró 
födéllel ellátott üstből. 

Takarmányhatáridőüzlet alatt a bpesti tőzsde 
szokásai szerint azt a takarmány szállítási ügy
letet értjük, amelynél a szállítási határidő 14 nap
nál hosszabb. A vonatkozó határozmányok 5. §-a 
szerint: «két vagy több hónapra szóló kötéseknél 
a szerződéses mennyiség havonként, egyenlő rész
letekben szállítandó.» 

Takarmányletéti pénztárak. A gabonahatár
időüzletben a vevőnek és eladónak a kötés telje
sítéséért szavatolnak, megfelelő letétek beszol
gáltatása ellenében. Gyakran leszámolóhelyül is 
szolgálnak. 

Takarmánynövények alatt rendszerint csak 
a szálas takarmányt vagyis szénát szolgáltató 
növényeket szokás értani, melyek legfontosabb 
képviselői a különböző lóhere- s lucernafélék, a 
baltacím, nyúlszapuka, a szeradella, csibehúr, a 
csalamádé, zöld rozs, a mohar, különféle réti fü
vek és a bükköny s borsó keveréke gabonanc-
müekkel; ide számítandók továbbá a takarmány
nak termelt gyök- és gumósnövények is. A jelen 
időben részint a rétek és legelők területének fo
kozatos csökkenése, részint az állattenyésztés
nek és állattartásnak fontossága és belterjesebb 
irányban való fejlődése magával hozta, hogy a 
szántóföldön folytatott ú. n. mesterséges takar
mánytermelés folyton nagyobb tért nyer, úgy 
hogy jelenleg a helyes gazdálkodás egyik fő tör
vényévé váít, hogy a T. és a piaci növények ter
melése közt megfelelő arány legyen, mert csak 
akkor lehet a talajerő fenntartására a gazdaságban 
elegendő trágyát nyerni. 

Takarmányozás, 1. Takarmány. 
Takarmányrépa (nCv), az állatok etetése cél

jából termesztett nagyrépájú cukorrépa v. bur
gundi répa, mely a földből kinő a egyik-másik 
fajtája 6—7 kg.-ot is elér. Vannak fehér, sárga 
és piros húsú, kerek, hosszúkás és orsó alakúak. 
Bzidőszerint leginkább termesztik az oberndorfl, 
olajbogyó, mammut nevű fajtákat. Egészséges és 
tápláló takarmány. A kerekrépa fajtáját, a tarló
répát is nevezik T.-nak, mert ezt is takarmányo
zásra használják. 
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Takarmányáé, a háziállatok takarmányozása 
alkalmával használatos denaturált konyhasó, me
lyet darált állapotban vagy nyalósó alakjában 
alkalmaznak. 

Takarmányszabvány, az állatok takarmányo
zása közben használatos irányadó előírás, mely 
az 1000 kg. élősúlyra naponta szükséges tápláló-
anyagok mennyiségét tünteti fel. 

Takarmány szárítók, 1. Szárító készülékek. 
Takarmányváltoztatás, 1. Etetés. 
Takarmányzúzógépek, különféle takarmá

nyoknak (pl. zabnak, kukoricának) pépszerű aprí
tására szolgáló készülékek. Lényeges alkotórészük 
egy garat alatt elhelyezett, ellentétes irányban 
forgó és egymáshoz szorított henger-pár, melyek 
közül az egyiket hajtják, míg a másikat a súrló
dás forgatja. L. még Gyökér zúzógép. 

Takaró, a heraldikában összekötő rész a sisak 
és dísze között, voltaképpen nem más, mint a si
sakra terített köpenyféle terítő, különféle száza
dok szerint való változó alakban. 

Takarodó.a kaszárnyákba, táborokba v. szállá
sokba való visszatérésre adott jel. Ezt helyőrsé
gekben valamennyi őrség és kaszárnya-készültség 
hangászai, táborban a tábori f őőrség hangásza azon 
időben veri vagy fújja, melyet az állomás-, illető
leg táborparancsnok, vagy meneteken a csapat
parancsnok e célra meghatároz. Közönségesen esti 
kilenc órakor van. A T.-t különös alkalmaknál 
katonazene kíséretében is tartják. 

Takaszaki, város Kotszuke japáni tartomány
ban, Hondo sziget belsejében a Tokio-Niigata 
vasút mentén, (i9i8) 48,319 lak. 

Takasze (v. Takazzie), az Atbara (1. o.) mellék
folyója Abessziniában, alsó folyásán neve Szébit. 

Takata, város Niigata japáni tartományban 
Hondo szigeten az ENy.-i part közelében, vasút 
köti össze Tokióval, jelentékeny a gyapotszövő 
ipara, 15,000 lak. 

Takáts Sándor, főlevéltáros, kegyestanítórendi 
tanár, szül. Komáromban 1860 dec. 7. A kegyes-

*• rendbe 1881-ben lépett. Egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte. Fölszentelték 1886. Tanár 
volt Nyitrán, majd Budapesten, 1897. fölmentették 
»tanárságtól, mert a magyar kormány Bécsbe 
küldte a volt udvari kamarai levéltár szétosztási 
munkálatainak végzésére, 1903. megbízták az 
1791—65-i országgyűlési emlékek sajtó alá ren
dezésével. 1906-ban a M. Tud. Akadémia lev. tag
jául, 1917. a Kisfaludy-Társaság r. tagjául vár-
lasztotta, 1910. a képviselőház főlevóltárosa lett. 
Számos történelmi tanulmánya jelent meg külön
böző lapokban és folyóiratokban; önállóan: Komá
rom IV. Béla alatt (1885); Lapok egy kis város 
múltjából (1886); Péczeli József meséi (1887); A 
paedagogiai büntetések philosophiáj a (I. r. 1888, 
-II. rósz 1889); Péteri Takáts József élete (1890); 
Benyák Bernát és a magyar oktatásügy (1891); 
Lutter Nándor emlékezete (1892); Pállya István 
•élete (1894); A budapesti piarista kollégium tör
ténete (1895); A dohány elterjedése s az első do-
Mnymonopólium hazánkban (1898); Régi ma
gyar asszonyok (1907); A magyar gyalogság 
megalakulása (1908); A török-magyar bajvia-
•dalok (1912); Zrínyi Miklós nevelőanyja (1916); 
Hajzok a török világból (3 köt., 1918); A régi 

Magyarország jókedve (1921); Régi idők, régi 
emberek (1922); Régi magyar kapitányok (1923), 
Sajtó alatt: Magyar Nagyasszonyok és A hazai 
török urak. 

Takau, kikötőváros Pormoza szigeten, 1. Takao. 
Takcsány (Stakcin), kisk. Zemplén vm. szin-

nai j.-ban, (i9io) 1375 lengyel és magyar lak. (Tr, 
Cs.-Szl.) 

Ta-kiang, kínai folyó, 1. Jang-ce-kiang. 
Takizava Kai, japáni költő, 1. Bakin. 
Takla-makan, hatalmas sivatag Kelet-Turkesz-

tanban, a Tarim folyó medencéjében, a Kuen-LUn 
és Tien-san hegyrendszerei veszik körül. Egyike 
a föld legborzalmasabb sivatagjainak, amelyben 
az első keresztülhatoló : Sven Hédin, az életét is 
alig tudta megmenteni. Újabban hazánkfia, Stein 
Aurél az angol kormány támogatásával jelentős 
romvárosokat és hatalmas védőfalmaradványokat 
fedezett föl a sivatagban, amelyek azt bizonyítják, 
hogy amikor a hegyekről lejövő folyók vizeit gon
dosan szétöntözték, a vidék termékeny és sűrűn 
lakott volt a folyók mentén. — V. ö. Sven Hédin: 
Ázsia szívében (Budapest 1906) és Stein Aurél, 
Romvárosok Ázsia sivatagjaiban (u. o. 1913); u. a. 
Homokba temetett városok (u. o. 1908); u. a.: 
Ancient Khotan (Oxford, 1907, 2 köt.); E. Hun-
tington, The pulse of Asia (London 1907). 

Takonykór (málleus htimidus, malliasmus), 
egypatások, főleg lovak fertőző betegsége, mely
nek okozója a Löffler által felfedezett Bacillus 
mailéi. A T. jellemző kóros terményei mákszem— 
kölesnyi, sárgás-fehér göböcskék és ezek szétesése 
folytán keletkező csipkézett, kimart szélű és sza
lonnaszerű alappal ellátott fekélyek, főképen az 
orr és a mélyebb légutak nyálkahártyáján, a szö
vetek mélyében pedig (tüdőben, lépban, vesében, 
májban, csontban, bőralatti szövetben) sűrű,nyúlós 
gennyel telt tályogok fejlődnek. A T. rendszerint 
a nyirokerek útján terjed, miért is a szomszédos 
nyirokcsomók többnyire szintén betegek. A T. 
túlnyomóan idült, hónapokig, sőt évekig is elhú
zódó, csak ritkán (főkép szamaraknál és öszvé
reknél) hevenyésen, 1—2 hét alatt lefolyó beteg
ség. A kóros folyamat székhelye szerint orr-T.-t, 
bőrférget és rejtett T.-t szokás megkülönböztetni, 
ez utóbbi alatt értve a belső szervekre szorítkozó 
T.-t, mely hónapokon keresztül rejtve maradhat. 
Enyhe fertőzés esetén gyógyulhat, melegebb vidé
keken pedig (pl. Dóloroszországban) jellege sok
kal kevésbbé veszedelmes. A T. bacillusa egyenes 
vagy görbült, tompa végű spóra nélküli pálcika, 
mely 37°-on a mesterséges tenyésztő talajokon 
jellemző telepeket alkot. Kevéssé szívós, úgyhogy 
kiszáradás, napfény, enyhe fertőtlenítő folyadékok 
hamar elölik. Mesterséges tenyészetekben a ba
cillus a mallein-nak nevezett anyagot termeli, 
mely a rejtett takonykór felismerésére szolgál 
(1. Mailéin). Hasonló diagnosztikai értéke van a 
vérvizsgálatoknak is. T.-ral fertőzött lovak vér
savója ugyanis a T.-bacillus levestenyészetéhez 
hozzáadva, már 1:1000—4000 hígításban is a ba-
cillusokat összetapasztja, minek következtében a 
bacillusok sűrű tömeggé összeverődve a kémlő-
cső fenekére sülyednek, míg nem T.-os lovak vér
savója legfeljebb 1: 800 hígításban idézi elő ezt 
a tüneményt (agglutinációs próba). Végül az ú. n. 
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komplementuinkötés tekintetében is van lényeges 
különbség a T.-os és a nem T.-os lovak vérsavója 
között. Ezekkel az eljárásokkal a T.-os fertőzött-
séget a betegségnek egészen kezdetleges szakában 
is fel lehet ismerni, ez pedig lehetővé teszi a fer
tőzött állatok idejekorán való ártalmatlanná té
telét és ilyen módon a betegség eredményes kiir
tását. 

A betegség csakis beteg állatoknak kóros vála
dékaival ragad át egészséges állatra; a fertőzés 
nem annyira az orr nyálkahártyáján, mint inkább 
a bélcsatornán és a bőrön keresztül történik. Más 
állatfajon a T.-t természetes fertőzés után nem 
észlelni, csak T.-os ló húsának etetése után látták 
állatseregletek oroszlánait és tigriseit megbete
gedni. Emberre a T. beteg lovakról ragad át, miért 
is majdnem kizárólag kocsisok és lóápolók beteg
szenek meg; de a betegségnek tanulmányozása 
már nem egy lelkes búvárnak is életébe került. 
Az emberi T. tünetei egészben hasonlók a lova
kon észlelhetőkhöz, de a bőr és az izomzat sokszo
ros kóros gócai itt előtérbe lépnek. Az állategész
ségügyi törvény értelmében T.-ban szenvedő ló 
kiirtandó, a betegség vagy a fertőzés gyanújában 
álló állat pedig 60 napi megfigyelés alá helye
zendő. Ezt az időt az új diagnosztikai eljárások 
igénybevételével tetemesen meg lehet rövidíteni. 

Tákos, kisk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban, (1920) 
728 magyar lak. 

Takovo gróf, Milán szerb király neve 1889-i 
lemondása óta. 

Takovo-rend, szerb királyi érdemrend, alapí
totta Mihály fejedelem 1865 máj. 22-ón. 1878 febr. 
15/27. óta öt osztályú volt: nagykeresztesek, fő
tisztek, parancsnokok, tisztek, lovagok. Sándor 
király meggyilkoltatása után a Karagyorgyevics-
dinasztia e rendjelet megszüntette. 

Taksa, taxa (középkori latin) a. in. díj, illeték, 
ár, becsérték. A középkorban a hatóságok állapí
tották meg a legtöbb forgalmi árúnak az árát, a 
T.-ját. (L. Árszabályok és Kenyértaksa).— T. to
vábbá az a bór, amelyet a jobbágy a földesúri 
majorsági földekből mívelés végett szerződéssel 
átengedett részletekért rendszerint készpénzben 
(census) fizetett. Az ilyen jobbágyokat nevezték 
szemben az úrbéresekkel taksalistáknak vagy 
censualistáknak. 

Taksamérő (taksaméter, taximetre), a bér
kocsik automatikus viteldíjjelző-kc'siüléke. Avitel-
díj, ha a kocsi áll, a várakozási idővel, ha a kocsi 
halad, a megtett úttal arányos. Ennek felel meg 
a T. szerkezete, amennyiben a viteldíjat jelző 
számjegyek tárcsákra vagy korongokra vannak 
festve, melyeket a kocsi álló helyzetében egy óra
mű, a kocsi haladása közben pedig a kocsi hátulsó 
kereke forgat, mert a megtett út a kerék forgás
számával arányos. A kereket a T.-rel különböző
képen lehet kapcsolni. Régi T.-szerkezeteknél 
pneumatikus mozgásátvitel volt. A kerék agyán 
elhelyezett bütyök a kerék minden fordulásánál 
egy kis dugattyút bökött meg, aminek folytán a 
dugattyú mögötti, a T.-hez vezető csőben levő 
levegő összenyomatván, a T. egyik kereke egy 
foggal tovább ugrott. A modern T. a hátulsó ke
rékkel hajlékony tengely útján van kapcsolva. 
A T. kikapcsolható, úgy hogy se az óra, se a kocsi

kerék ne hajtsa-. Többféle díjszabásra is beállítható-
olykép, hogy a kocsikerék egyenlő forgási számá
nál, tehát egyenlő hosszú úton a T. viteldíjjelző 
korongja többet vagy kevesebbet forduljon, több 
vagy kevesebb díjat jelezzen. A T. szerkezetére 
vonatkozólag nagyfontosságú, hogy a jelzést 
külső erőszakos befolyások által ne lehessen ha
misítani. Ha a T.-t mint útmérőt fogjuk fel, akkor 
legrégibb alakja az a készülék, amely állítólag 
193. Commodus római császár hagyatékában ta
lált járművön volt alkalmazva. Ennél minden 
mérföld út után egy kövecske hullott a kocsiban 
elhelyezett fémperselybe. 

Taksás helyek (lóca taxalia) voltak az ország 
erdélyi részeiben azok a kiváltságolt mezővárosok, 
amelyek az országgyűlésre két-két követet küld
hettek. Ilyenek voltak: Abrudbánya,Vajdahunyad, 
Vízakna, Hátszeg, Szék, Kolozs, Zilah, Székely
udvarhely, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, 
Iltyefalva, Csíkszereda, Bereczk és Oláhfalú. 

Taksony, Zoltán fia, 947. lett magyar vezér 
(fejedelem), midőn hatalmas sereggel járt Itáliá
ban, Otrantóig nyomult s II. Berongár király csak 
10 véka pénz lefizetésével bírta visszatérésre. 
Ellenben 950. Henrik bajor herceg szerencsésen 
harcolt T. hadai ellen. 951-ben a magyarok a 
Loire mentén Francziaország legnyugati! b part
jáig hatoltak. 954-ben a lázadó Ludoif és Konrád 
herceg őket segítségül hivta I. Ottó német király 
ellen. 954 márc. 19. Wormsnál egyesült Konrád 
herceg a magyarokkal, kik a Champagne s Bur
gundia dúlása után Felső-Olaszországon át zsák
mánnyal megrakodva és sok fogollyal tértek 
haza Magyarországba. 995-ben Lehel, Bulcs, Bo
tond és Sur vezetése alatt ismét irtózatosan dúlták 
Németországot, míg Augsburgnál döntő csatát 
nem vesztettek (1. Augsburgi csata). 958-ban T. 
hadai Konstantinápoly közelében, 961. pedig Trá-
kiában szenvedtek vereséget. Pár év múlva a bol
gárok szövetkeztek a magyarokkal s nekik orszá
gukon keresztül szabad támadási vonalat enged
tek a görögök ellen. 968-ban a görög császár a 
bolgárok és magyarok ellen Szvetoszláv kijevi 
nagyherceggel szövetkezett, ki a következő évben-
el is foglalta Bolgárországot, mire az elnyomott 
bolgárok a görögökkel, Szvetoszláv pedig a ma
gyarokkal és besenyőkkel szövetkezett. Arkadi-
opolisznál 970. Bardas vezér döntő csatát aratott 
a szövetségeseken, mire a magyarok és besenyők 
hazaoszlottak s ezentúl a magyarok a keletet sem 
zaklatták beütéseikkel. A nemzeti költészet azon
ban még századok múlva is emlegette, Botond 
vezér ezekben a hadjáratokban hogyan zúzta be 
Konstantinápoly érckapuját, hogyan küzdött meg 
a görög óriással stb. T. 972. hunyt el, midőn volt 
szövetségesét, Szvetoszjávot a görögök teljesen 
megalázták. T.-t hagyomány szerint a Pest vár
megyei Taksonyban temették el. Géza és Mihály 
nevű fiai maradtak. 

Taksony, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
ráczkevei járásában, (1920) 4079 német és magyar 
lak., vasút, posta-, távlróhivatallal és telefonállo
mással. 

Taksonyfalva (Takson), nagyk. Pozsony vm. 
galántai j.-ban, (1910) 1845 magyar lak. (Tr. Cs.-
Szl.) 
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Takta, a Tiszából Tiszaladánynál Ny. felé ki
szakadó fattyúág, kacskaringós rendetlen folyás 
után Tiszalucznál ismét visszatér a Tiszába. A T. 
és a Tisza közt a homokos, hullámos térszínű 
Táktáköz terül el. 

Taktaharkány, nagyk. Zemlpén vm. szerencsi 
j.-ban, (1920) 2236 magyar lak. 

Taktakenéz, kisk. Szabolcs vm. dadái alsó 
j.-ban, (i92o) 901 magyar lak. 

Taktaköz. 1. Takta. 
Taktaszada, nagyk. Zemplén vm. szerencsi 

j.-ban, (1920) 1669 magyar lak. 
Taktika (gör.) a. m. harcászat, a csapatok ve

zetését és alkalmazásáttanítja. A hadászat a had
vezetésnek irányát és végcéljait tárgyalja, míg 
a T. az előbbiből kifolyó intézkedéseket végre
hajtja. Ezek: a menetek rendezése, a csapatok 
elszállásolása és biztosítása, végre a harc veze
tése. Megkülönböztetünk elemi T.-t, mely csak 
az egyes harcegységek (zászlóaljak stb.) tevé
kenységével foglalkozik és egy magasabb T.-t, 
mely a nagyobb testek alkalmazását tanítja. A 
szabályzatok, melyek a csapattestek felállításá
val, mozgásával és az általuk vezetendő harccal 
foglalkoznak, tekintet nélkül egy adott helyzetre, 
terepre vagy ellenségre, hasonlóan az elemi T. kö
rébe tartoznak. Ezen formáknak alkalmazása a 
terepen és az ellenséggel szemben pedig az alkal
mazott T.-nak feladatához tartozik. L. Sorhar
cászat. 

Irodalom, Bocraslawsky, Entwicklnng der Taktik von 
1798 bis znr Gegenwart, 1873—85; Riistov, Allgemeine 
Taktik, 1868 ; StTategie n. Taktik der neaesten Zeit; Br. 
v. Waldstá'tten, Taktik, 1896: ReinlSnder, Vortrlige fiher 
Taktik; Thyr, Taktik; Senbert, Taktik in Beispielen: 
Conrad von Hötzendorf, Znm Slndinm der Taktik; ScherfT, 
Unsere hentige Infanterie-Taktik; Imraannel, Handbuch 
der Taktik, 1905: Balek, Taktik, 6 kat., 4. kiad. 1908; 
Rohne, Die Taktik der Peldartillerie, 3. kiad. 1908: 
Lehnerts Handbnch für den Trnppenführer, évenkint meg
jelenik; Brialmont, Tactiqne de combat ; Bernolák K., 
A hadászat alapelvei; Horváth Jenő, Harcászat; Csalányi 
Géza, Harcászat stb. 

Taktus, 1. Ütem. — T.-mérő, 1. Utemmérö. 
# Ta-ku, község Csi-li kínai tartományban a 

Pei-ho folyó torkolatában. Mint a Tien-csin és 
Pokingfelé vezető útvonal kezdőpontja igen fontos 
hely, erődítés védelmezi, 1858. és 1860. az angolok 
és franciák, 1900. az egyesült csapatok bombázták. 
„ Ta-ku-san, 365 m. magas domb Port Arthurtól 
EK.-re a Liau-tung félsziget csúcsán Koreában, a 
vár ostromakor 1904. igen fontos szerepet játszott. 

Takva (Tarkva, Vasszav, Tarqnáh, Vasszau), 
közigazgatási kerület a nyugatafrikai Arany
parton a hasonlónevű székhellyel, melyet Sze-
kondi és Kumasszi városokkal vasút köt össze. 
Lakossága kb. 90,000 főből áll. Brit birtok. 

Tál, 1. Edény, Fazekaskorong. 
Talaat MeJimed pasa, török államférfi, szül. 

Drinápolyban 1874 aug., meggyilkolták Char-
lottenburgban (Berlin) 1921 márc. 15. Szaloniki-
ban egyszerű távirótisztviselő volt s ott megis
merkedett az ifjútörök párt vezetőivel s maga is 
agitálni kezdett, mire börtönre ítélték, de később 
megkegyelmeztek neki s hivatalát is visszakapta. 
1904-ben titkár lett a főtáviróhivatalban s ekkor 
ismerkedett meg Enver pasával, aki 1909. meg
tette parlamenti képviselőnek. 1909—11-ig bel
ügyminiszter volt, az 1913 jan. 23,-i államcsiny 

után ismét belügyminiszter lett, a középponti ha
talmakkal való szövetség híve. 1917 febr.-tól 
1918 okt. 8-ig nagyvezér, amikor az összeomlás 
következtében le kellett mondania, sőt a felülkere
kedett békepártiak elől menekülnie is kellett. 
1919-ben Enver és Dzsemál pasákkal együtt in 
contumaciam halálra ítélték. Berlinbe költözött, 
Charlottenburgban Ali Szei bej néven élt; bosszú
ból egy Tejlirian Salamon nevű perzsiai örmény 
tanuló, aki azt állította, hogy a pasa megölette 
szüleit, az utcán agyonlőtte. 

Talaba Máté (fogarasi), előbb gr. Forgách 
Simon, majd gr. Eszterházy Antal hadsegéde, 
végre II. Rákóczi Ferenc moszkvai rezidense és 
meghatalmazott minisztere. Diplomáciai ügyes 
tevékenységében legnevezetesebb az, hogy Dos 
Alleurs francia miniszterrel együtt 1711. ő esz
közölte ki a portán, hogy Rákóczi menedékhelyot 
és biztos védelmet kapott a török birodalom terü
letén. E sikerét Bécsben nem bocsátották meg 
neki soha. Midőn 1714. XII. Károly svéd király 
Magyarországon keresztül készült visszamenni 
hazájába, kegyelmi kérvényt adott be a hadi
tanácshoz, hogy annak kíséretéhez csatlakozva, 
hazájába jöhessen; de kérelme teljesítetlen ma
radt. V. ö. Ballagi Aladár, XII. Károly Magyar
országon (Budapest 1922). 

Talabér János, egyházi író és költő, született 
Keszthelyen (Zala) 1825., megh. Nagykanizsán 
1899 okt. 27., Előbb a szt. Benedek-ren<ibe lépett, 
1846. azonban a veszprémi egyházmegye kötelé
kébe vétette fel magát. Pappá szentelték 1848. 
1852-ben teológiai tanár a veszprémi papnevelő
ben, 1860. szentpéterúri, 1861. zalaszentbalázsi 
plébános, később esperes. 1871-ben a plébániáról 
lemondott és Budapestre tette át lakását. Később 
Nagykanizsán tartózkodott haláláig. 1845-ben 
lépett föl először a Honderűben, amelyben, vala
mint az Őrangyalban, Kat. Néplapban s a Családi 
Lapokban gyakran jelentek meg tőle költemé
nyek, melyeket Költemények címmel adott ki 
(Pest 1860). További müvei: Egyházi beszédek 
(u. o. 1854, 3 köt.); A hitoktatás gyakorlati kézi
könyve (u. o. 1854—57, 2 köt.); Hitoktatásán 
(u. o. 1865); A kat. kereszténység az ö hitében, 
törvényeiben és kegyszereiben (hitelemző beszé
dek, 1868-tól, 8 köt.); Franciaország lourdesi 
kegyhelye (franciából, Pest 1873, több kiadást ért); 
A kat. kereszténység az ö szent cselekményeiben, 
ülőiben és helyiségeiben (Budapest (1876—78, 4 
köt.) stb. Szerkésztette ezeken kívül a Kat. Lelki
pásztor egyházi folyóiratot 3 évig Füssy Tamás 
társaságában; 1874. Ftissy Tamással a Jelenkor 
egyháztörténelmi közlönyt indította meg, mely 
1875. napilappá alakult, de kevés ideig élt; 1883— 
1889. szerkesztette a Papok Lapja c. hetilapot. 

Talabor, a Tisza 90 km. hosszú jobboldali 
mellékfolyója. Ered a Mármarosi havasok 1443 
magas Gqrgán csúcsa alatt Szinevér-Polyána 
községtől É.-ra, keskeny völgye csak Kövesliget
nél kezd kiszélesedni, Bustyaházánál torkollik. 

Talaborfalu (Terebla), kisk. Máramaros vm. 
técsői j.-ban, (1910) 2540 rutén és német lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Talács (Talagiu), kisk. Arad vm. nagyhal-
mágyi j.-ban, (1910) 1098 román lak. (Tr. R.) 
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Taladi pálos kolostor, Zala vármegyében, a 
Gyulaíy-család alapítása 1324 előtt Szt. Erzsébet 
tiszteletére. 

Talaj. A kőzetek törmeléke és legfinomabb mál-
ladékakevervekorhadó szerves anyagokkal. Aleg-
több esetben a kőzetekből származó rész van túl
súlyban. A kőzetek az elmállás folytán lesznek 
T.-já. Az elmállás terméke a kőtörmelék és az 
•agyag, mihez járul még a szerves anyagok elkor-
hadásából származó televény (humusz) és a táp-
sók, melyek részint ásványi, részint szerves ere
detűek. Ezen négy fő alkotórósz: kőtörmelék, 
agyag, humusz és tápsók, minden termő T.-ban 
megvannak, de különböző arányban, ami szerint 
változik a T. termékenysége és módosulnak a T. 
tulajdonságai. 

A kőtörmelék elaprózott, de anyagában meg 
nem változott kőzet; nagysága szerint van durva 
és linóm törmelék. A durva kőtörmelék a T.-nak 
rendszerint hátrányos alkotó része. A rmom kő
törmelék vagy homok a legkülönbözőbb ásványok
ból származhatik s eredete szerint elmálló vagy el 
nem málló; az előbbi idővel agyaggá lesz és nö
vényi tápanyagokat szolgáltat. 

Agyagtalajban a tiszta agyag nem több 
25—30°/0-nál. Az idegen részek humusz, mész, 
kova ós kőliszt. Az agyagytalajt jellegzi nagy 
vízfoghatósága, nagy vízvezetőképessóge, kötött
sége és nagy tápanyagkötűkópessége. Kiszáradva 
rögöket alkot. Ha elegendő humuszt és meszet 
tartalmaz, legbővebben terem. Túlságos kötöttsége 
•őszi mély szántással csökkenthető. Az agyagtalaj 
f őgabonája a búza. A jobbminőségű agyagtalajban 
a legigényesebb növények is termeszthetők, a si
lányabbakon főleg csak a zab és a fűfélék. A túl
kötött agyagtalajok csak mint rétek vagy legelők 
használhatók. Heves az olyan T., mely a szerves 
anyagot ós a trágyát gyorsan felbontja, eső után 
megszikkad és a növényeket gyorsabban megér
leli, íniut ellentéte, a lomha T. L. még Homoktalaj, 
Humusztalajok, Szikes talaj és Talajmüvelés. 

A T. sói közül legváltozóbb mennyiségben for
dul elő a szónsavas mész. A legfontosabb növényi 
tápanyagok közül a nitrogén legnagyobb része 
punt organikus nitrogén fordul elő a humuszban, 
a foszforsav mint nehezen oldódó foszforsavas 
mész, a kálium főleg mint kovasavas kálivegyü
let ; ezekből képződnek a növények által felvehető, 
vízben könnyebben oldódó vegyületek. 

A T.-alkotó részek egymáshoz való aránya fe
lette változó, ezek szerint változnak a T. tulajdon
ságai is, melyek közül a legfontosabbak a követ
kezők : a szín. A legtöbb T.-nak nincs határozott 
színe, hanem kevert színű. A sötét szín jobbára 
a humusztól, ritkábban egyes ásványoktól szár
mazik. A mész világos színűvé teszi a T.-t. A vas 
vöröses, a kvarchomok sárgás színt kölcsönöz a 
T.-nak. A struktúra a T.-t alkotó különböző nagy
ságú és alakú szemcsék összefüggése, a|nem mívelt 
T. struktúrája tömődött; ez a kultúrnövények 
mívelésóre alkalmatlan; legmegfelelőbb a mor
zsalékos struktúra. A T.-mivelés egyik fő célja 
ezen struktúrát előállítani és fenntartani. A kö
töttség alatt azon ellentállást értjük, amelyet le 
kell győznünk, ha a T.-szemcséket egymástól el 
-akarjuk választani. Ez függ az agyag mennyisé

gétől, legmegfelelőbb a középkötöttség. A fölme
legedés nem minden T.-ban egyforma, a külső 
körülményektől eltekintve, függ a T. színétől és 
vízmennyiségétől. A T. vízfoghatósága alatt azon 
tulajdonságot értjük, hogy a belekerült víz egy 
részét nem bocsátja át, hanem visszatartja; ez a 
tulajdonság a T. hajcsövességón alapszik. A túlsá
gos vízfoghatóság éppen olyan hiba, mint a nagyon 
csekély. A vízszívóképesség a T. azon tulajdon
sága, hogy az alulról nyert vizet felfelé vezeti, 
mely tulajdonság szintén a hajcsövessógen alap
szik. Legnagyobb az agyag-T. vizszívó kópeasége. 
A vízátbocsátó képesség fordított arányban van 
a T. vízfoghatóságával. 

A T. kiszáradásának gyorsasága nemcsak a 
fekvéstől, a klimatikus viszonyoktól, hanem a T. 
egyes tulajdonságaitól is függ; minél nagyobb a 
vizfoghatóság, annál lassabban szárad a T. A T. 
vizszívóképessége részben lassítja, részben elő
mozdítja a T. kiszáradását; a megkeményedett 
felületű és csupasz T. mindig jobban kiszárad, 
mint a megporhanyított vagy növényi részekkel, 
istállótrágyával beterített. 

A T. fontos tulajdonsága annak rétegezettsége. 
A T. azon részét, amelyet fogatos eszközökkel 
évente megmlvelünk, feltalajnak, az ez alattlevő 
réteget, tekintet nélkül, hogy azonos-e a feltalajjal 
v. nem, altalajnak mondjuk. A feltalaj rendesen 
sötétebb színű, porhanyóbb struktúrájú, benne a 
növényi tápanyagok könnyebben felvehető álla
potban foglaltatnak, mint az altalajban. A feltalajt 
másképen szelídnek is mondják, megkülönbözte
tésül a nyersnek, vadnak mondott altalajtól. Két 
azonos összetételű feltalaj nagyon eltérő értékű az 
altalaj szerint, ezért ezt legalább 2 m. mélységig 
ismerni kell. A T. abszorbeáló képessége alatt 
azon tulajdonságot értjük, hogy a beléje került 
oldatokból bizonyos anyagokat kiválaszt és leköt, 
ezen tulajdonság a különböző T.-ban eltérő mór
tékben van meg; a homok abszorpcióképessége 
csekély, az agyagé nagy. A tápanyagok közül 
leginkább abszorbeálja a T. az ammoniakot, fosz
forsavat ós a káliumot, egyáltalában nem a salé
tromsavat. 

A T. tevékenysége alatt értjük, hogy mily gyor
sasággal mennek benne végbe a kémiai folyama
tok. A túltevékenység éppen olyan hiba, mint a 
tevéketlenség, ez utóbbi állapot a hideg, mész
szegény agyag-T.-okban fordul elő; a mészben 
bővebb T.-okban a szerves részek, az istállótrágya 
elkorhadása gyors, ezért az ilyen T.-okat hevesek
nek mondják. A különböző T.-ok növénytermelési 
értéke nem egyforma, ezen T.-okat a növényter
melésre alkalinas voltuk szerint sorakoztatni célja 
a T.-osztályozásnak, ami történhetik az eredet, 
tulajdonság, összetétel, a termelt ós a vad növé
nyek szerint. V. ö. Cserháti S., Talajismeret. 
A T.-ban a növényi tápanyagok kialakulásánál 
nagy szerepe van a talajbaktériumokn ak is, miről 
1. Baktérium, Földoltás. 

Talajabszorpció, a szerves és szervetlen ré
szekből álló talajnak az a képessége, hogy a víz
ben oldott vegyületet vagy festékanyagot leg
alább nagyrészt visszatartja és nem bocsátja át. 
A T. által válik tulajdonképen alkalmassá a talaj 
a növények táplálására. 



"Talajállő növények 

Talajálló növények v. talajjélző növények 
csakis bizonyos határozott talajon élnek meg 
(talajcsökönyös), pl. a magcsákó a mészen, ellen
tétben a talajkósza vagy talaj iránt közömbös 
növényekkel, amelyek a legkülönbözőbb talajon 
nőnek (ubiquisták) és a talajválogatókkal, ame
lyek különböző talajon is megélnek, de egy bizo
nyos talajt inkább kedvelnek, pl. az erdei fenyő 
kova-, mész- és agyagtalajon is megél, de tömege-
..sen csak a kovahomok talajon tenyészik. 

Talaj ápolás alatt erdőgazdasági értelemben az 
erdőtilaj megóvását értjük kimerülés, lemosás, 
elkopárosodás, kiszáradás és egyéb károsodás 
ellen. A T. az erdőgazdaság egyik fontos feladata, 
mert az erdőtalaj trágyázás útján való javítása 
gyakorlatilag nem vihető ki. Lényegileg abban 
áll, hogy a kihasznált vágásterületek gyorsan 
•ujraerdősíttetnok, hogy az erdő záródása túlságos 
gyérítések által hosszabb időre meg nem szakít-
tatik s hogy a legeltetés tilalmas vagy legalább is 
okszerű korlátok között szabad. L. Talajvédö-
Jaállomány. 

Talajárnyékolás, 1. Betakarás. 
Talajbaktériumok, a termőtalaj állandó lakói, 

számuk a talaj mélységével csökken, 0-5—1 m. 
mélységbon számuk a legnagyobb, 1 cms-ben 
70—250,000. Ezek egy része a talaj szerves ve
gyületeit bomlasztja és a nitrogéntartalmú ve
gyületekből ammóniák-, nitrit-, végül nitrátvegyü-
letét alkot. Ezeket nitrit- (pl. Pseudomones euro-
paea) és nitrátbaktériumoknak (pl. Bacterimn 
Nitrobaeter), munkájukat pedig nitrifikáció-nak 
mondják. Ezzel ellentétben némely baktérium (pl. 
Bacillus denitriflcans) a talajban a nitrátokat 
nitritekké redukálja és ezeket dezoxidálva a 
nitrogént felszabadítja .munkájuk a denitrifi-
káció- Az előbbiek munkája a növények tenyészése 
szempontjából hasznos, utóbbiaké káros. 

A T. másik csoportja a levegőnek szabad nitro
génjét köti le. Ilyen pl. a Glostridium Pasteu-
rianum, amely obligát anaerobionta és képes 
olyan nitrogénmentes anyagokból táplálkozni, 

amelyek szervetlen sókon kívUl dextrózt tartal
maznak és ez alatt a levegőből származó nitro
gént köti meg. Ilyen nitrogénlekötő baktériumok 
az Azobacter-ok, amelyek azonban aerobok. A T. 
harmadik csoportja kivált a hüvelyes növények 
gyökereivel él együttélésben, a gyökereken ki
sebb daganatokat, ú. m. gumócskát alkotva, a 
növényből szénhidrát táplálékot nyerve a szabad 
nitrogént kötik le és vegyület alakjában adják át 
a virágos növénynek. A hüvelyesek baktériuma 
(Bacterium radicicola) a gumócskák belsejében 
a bakteroid szövőiben él, fiatalon pálcika alakú, 
később alakja eltorzul (involuciós alak). A nitro
gén lekötése jelentős, úgy hogy a talaj nitrogén-
startalmát gyarapítja, miért_is a hüvelyeseket zöld 
trágyául használják fel. És hogy a talajban a 
gyökerek inficiálódhassanak, a talajt a bakté
riumokkal be is oltják (nitrogén). A Bacterium 
radicicola-nnk a különböző hüvelyes növények
hez alkalmazkodott ú. n. biológiai fajtái vannak. 
V. ö. Mágocsy-Dietz Sándor, A növények táplál
kozása (Budapest 1909); Aujeszky Aladár, A bak
tériumok természetrajza (Budapest 1912). 

Talajbaöntés .1. Vasöntés. 

Talajcsuszamlás 

Talajbetegségek, nem helyes elnevezése a talaj 
egyes hibáinak v. a benne előállott s a növények 
tenyészetére előnytelen változásoknak. Ezeknek 
okai lehetnek: egyoldalú alakulás pl. igen nagy 
mész-, kvarchomok-, SZÍVÓS vasas agyagtartalom; 
sekély termőréteg köves sziklás altalajjal; fel
gyülemlett altalajvlz, melyet ha a növények gyö
kerei elérnek, elrothadnak, pl. lucernánál, fáknál; 
az általános vagy egyoldalú kimerültség, emiatt 
a míveleti növények vagy egyáltalán, vagy egyes 
növények már nem sikerülnek, így a lóher, répa, 
mit lóherúnott, répaúnott talajoknak mondanak, 
végül az állati és növényi ólősdieknek a talajban 
való túlságos elszaporodása. Az eredeti hibás 
talajalakulásokon kívül egyéb okokon megfelelő 
talajjavítással, trágyázással, műveléssel, célszerű 
vetésforgóval segíteni lehet. 

Talajbirálat v. bonitálás, a talaj minőségének 
és különösen termőképességének megállapítására 
szolgáló eljárás, mely a birtokbecslésnél (1. o.) nyer 
alkalmazást. A T. céljából a területnek különböző, 
egymástól 100—200 m.-nyi távol eső pontjain a 
talaj minősége, ú. m. összetétele, mélysége, mlve-
lési állapota és termőképessége vétetik bírálat alá. 
Az egyenlő tulajdonságokkal biró területek ezen 
az alapon osztályokba foglaltatnak, mely osztá
lyok kifejezésre juttatják azt, hogy bizonyos föl
dön minő növények és minő eredménnyel terme]-
hetök. Azr osztályozást különböző szempontból 
végezték. így Thaer a szántóföldeket a négy fő 
gabonanem alapján búza-, árpa-, rozs- és zab
talajokra osztotta. Pabst ezeknél összesen 16 al
osztályt állított fel. Bloch és Koppé rozsértékben 
kifejezett termésátlagok után tiszta jövedelmi ala
pon 10 osztályt vett fel. Schönleitner a szántókat 
hereképes és nem-hereképesekre osztotta 9 osz
tályba. Settegost szintén a négy főgabonanemet 
vette alapul, de az egymás közt való átmeneti, 
módosulásokkal s így 25 osztályra jött ki. Mások 
pedig, így Bimbaum K. és Krafft, a talajoknak 
minden, az alkotásukra, tulajdonságaikra, fekvési 
s mívelési viszonyaikra vonatkozó körülményeiket 
vették tekintetbe s ezek össszeségéből állapították 
meg a termőképesség fokozatait (1. Földadó
kataszter). A telek értéke a talaj termőképességén 
kívül még a telek fekvésétől, a községtől, piactól 
való távolságától s az előállított termények árá
tól is függ, de az okszerűen végrehajtott T. az 
egyedüli mód valamely terület értékének a meg
határozására. V. ö. Sporzon,, Gazdasági becslés
tan (M.-Óvár 1885); Szüts Mihály, Mezőgazdasági 
becsléstan (1896); Hensch Á., Mezőgazdasági 
becslés- és előszámítástan (1902); Kodolányi A., 
Gyakorlati földbecslés; Aeroboe, Beitragé zur 
Wirtschaftslehre des Landbaues (1905). 

Talajcső a. m. dréncső, alagcső, 1. Alagcsövezés. 
Talajcsökönyös növények, 1. Talajálló növé

nyek. 
Talajcsövezés, 1. Alagcsövezés. 
Talajcsuszamlás, kétféle alakban, mint föld

csúszás és hegycsúszás ismeretes, amint vala
mely hegyoldalnak csak egyes részeire v. egész 
hegyoldalakra terjed ki (1. Csuszamlós és Erózió). 
A T.-t megakadályozhatjuk, ha a hegylejtőkön 
mély gyökérzetű fanemeket telepítünk és az 
így keletkezett erdőt sarjordöüzemmódban rövid 
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vágásfordulóval kezeljük, hogy a megterhelés 
minél kisebb legyen. A talajvédő növényzetet kí
mélni kell, legeltetni nem szabad, a források vizét 
megfelelően le kell vezetni. A vaspályatestnek T. 
ellen védése, a víznek gyors levezetése céljából 
kővel kirakott ú. n. szivárgókat építenek. A szi
várgók mérete a mélység szerint változó. 

Talajégés, 1. Fölflégés. 
Talaj égetés, 1. Égető gazdaság. 
Talajegyengető, 1. Ironga. 
Talaj elemzés, a talajnak részeire való meg

vizsgálása. Ez történhetik fizikai és vegyi úton. 
Az előbbi, amelyet még mechanikai elemzés
nek is mondanak, azt mutatja ki, hogy az illető 
talajban milyen arányban vannak a durvább, fino
mabb és legfinomabb iszap és földes részek és a 
televény. Az ilyen vizsgálathoz vesznek egy bizo
nyos súlyú pl. 0-5 kg. földet, azt kiszárítás után 
megszitálják és üveghengerben vízzel iszapolják, 
mikor a leüllepedett rétegek (a Kühn-féle) edény
ben mutatják a részek arányait. Pontosabb ered
ményt lehet elérni a Scliöne-féle iszapoló palack-
sorral, melyek egymással kapcsolatban lévén, az 
állandó lassanfolyó iszapolás alatt bennük a földes 
részek finomság szerint az egyes palackokban 
üllepednek le. A vegyi elemzés a talajnak alkotó 
részeit minőségük és mennyiségük szerint mutatja 
ki, tehát teljes képét adja a talaj tartalmának, még 
sincs azonban különös gyakorlati értéke, mert 
arról nem ad felvilágosítást, hogy az egyes részok
ból mennyi van a növények által fölvehető álla
potban. 

Talajerő, a talaj termőereje vagy termőképes
sége, moly a talaj fő alkotórészeinek (anyag, ho
mok, humusz és mész) kölcsönös arányától és a 
talajban foglalt növényi tápanyagok mennyisé
gétől, továbbá a talaj mélységétől és fekvésétől, 
illetve a reá ható éghajlati viszonyoktól függ. 

Talajiorgatás, lásd Földforgatás, Mélyítő 
szántó*. 

Talajfúró, 1. Földfúrás. 
Talaj gazdagító növények. Ilyeneknek tart

ják azokat, amelyek sok növényi részt: gyökeret, 
szárat, levelet, virágrészeket hagynak hátra, de 
ezzel a talajt nem gazdagítják, mert a talajból 
vették fel ezek anyagait. Némely növény kevés 
maradványt hagy hátra, így a gabonafélék, ten
geri, repce, kender, len, dohány, répa és a talaj 
termőerejét is erősen igénybe veszik; ezekkel 
szemben az előbbiek a talajt inkább kímélik. A 
pillangós viráguak csoportja, ahová a lóher, lu
cerna, baltacím s a hüvelyesek tartoznak, nitrogén
szükségletük nagy részét a levegőből veszik fel s 
részeikben ezt juttatják vissza, tehát ebből a szem
pontból már talajjavító növényeknek tekinthetők. 
Pontosak az ezen növények gyökerein képződő 
baktériumtelepek, melyek a talajba nitrogént ve
zetnek s azt termőképesebbó teszik. L. Földoltás. 

Talaj gyökér (n5v.), a járulékosgyökerek alakja, 
amely a földalatti szárképletekből vagy a földre 
terült szárakból ered. 

Talajhőmérö, 1. Talajhőmérséklet. 
Talajhőmérséklet. A talaj felszínének a hő

mérséklete közvetetlenül követi a Nap járását és 
így a talaj felső rétegének felmelegedése és le-
liűlése naponként és évenként párhuzamban vál

tozik a levegő hőmérsékletével. Nagyobbodó 
mélységgel a Nap hatása mindinkább gyengül, 
úgy a napi mint az évszakos ingadozás kisebbe
dik és bizonyos mélységben a T. már állandó, kö
zömbös pont. A közömbös pont mélysége a íilaj 
nemétől, nevezetesen hővezető képességétől függ 
és természetesen az illető hely éghajlati viszo
nyai szerint is változik. A budai reáliskolában vég
zett megfigyelésekből következtetve (Schenzl), 
ott a T. 15 m. mélységben állandónak tekinthető 
és 12 m. mélységben az összes évi ingadozás nem 
nagyobb 0-l°-nál. 1 m. mélységben az átlagos Tv 
közel egyenlő a levegő hőmérsékletével, csak
hogy az utóbbihoz képest az évi menetben körül
belül egy hónap a késés, vagyis annyi idő kell, 
hogy a melegség 1 m. vastag földrétegen átha
toljon. A közömbös ponton túl a T. emelkedését 
30 m.-enként l°-ra számítják, már t. i. amennyire
megfigyeléseink terjedhetnek, mert tudásunk a 
Föld belsejének állapotáról nagyon hézagos. Ha
zánkban nagyobb mélységben Schwartz Ottó vég
zett hőméréssket a selmeczi bányákban (Bányá
szati és Kohászati Lapok 1877). A T. rendszeres 
megfigyelésére szolgálnak oly hőmérők (geoter-
mométar), melyeknek gömbje a földben bizonyos 
mélységben van beásva és a higanyszál vége a 
föld felszínén látható, ilyen van az ógyallai obszer
vatóriumban 00,0-5,1-0,2-0 m. mélységben; vagy 
pedig a hőmérő agyagcsőben van elhelyezve, alul 
a gömb jó vezetővel környezve és a műszer léc
hez van erősítve, melyet a leolvasásra gyor
san kiemelnek, ilyen van a potsdami obszervató
riumban. 

Talaj ismeret, a mezőgazdaságtanaak az az 
ága, mely a talaj alkotórészeivel, fizikai és ké
miai tulajdonságainak ismertetésével foglalkozik. 
V. ö.:_FaZtoíFrid.,Pedologie oder alig. u. bes. Bo-
denkunde; Oemler P., Die Bodenkunde; Sprengel 
K., Bodenkunde; Sporzon Pál, Gazdászati talaj
isme ; Bálás, Cserháti, Hensch s mások idevágó
munkái. 

Talaj járadék alatt az erdőértékszámitástan-
ban a talajérték (T) kamatait (T. 0. op) értjük-
A T. függ a talaj termőképességétől, fekvésétől, 
a tenyésztett fanemektől, az üzemmódtól és a vá
gásfordulótól. 

Talajjavítás (amelioratio) alatt részint telkesí
tést (1. o.) is értenek, részint szemben a tulajdon-
kópeni telkesítésekkel oly műveleteket, melyek
kel már termőképes területek termőképessége 
ideiglenesen fokozható. Műszaki értelemben T. a 
vizek szabályozásával és vezetésével kapcsolatos-
oly müvelet, mely a föld megjavítására irányul. 
Ilyen munkálatok: a lecsapolás, alagcsövezés, 
öntözés, sonkolás, terrászolás, rónázás, földkeve
rés, a futóhomok, vízmosások megkötése stb. 

Talajjavító bank, a jelzáloghitelbankok (1. o.) 
oly neme, amely csak talajjavító célra ad jelzá
logkölcsönt. 

Talajjelző növények, 1. Talajálló növények. 
Talajkimerülés bekövetkezik akkor, ha a tala

jon folytonos termelést űznek, a terményeket a 
gazdaságból kiviszik s a felhasznált erőket s érté
keket nem pótolják vissza, a földeket nem trá
gyázzák. Az ilyen gazdálkodást zsaroló v. rahló-
gazdaságnák mondják, amely hosszabb v. rövi-
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debb idő alatt a birtok leromlására s tulajdonosá
nak tönkrejutására vezet. Leplezett v. halogató 
rablógazdaság az, ha trágyázzák ugyan a földeket, 
de nem elegendő mértékben. V. 0.: Dapsy L., A 
T. befolyása az államok életére (1869); Cserháti 
S., Hensch A. s mások gazd. müvei. 

Talajkósza növények, 1. Talajálló növények. 
Talajkötós, vízmosásos területek és kopárok 

erdősítésével kapcsolatos művelet, melynek eélja, 
hogy az elmosás veszélyének kitett v. csuszam-
lásra hajlandó talajt gyepesítéssel, fonásokkal és 
rőzsegátakkal szilárdítsa mindaddig, amíg a meg
telepített erdő gyökérzete veheti át ezt a szerepet. 

Talajmérgezés (n5v.), előállhat a növény te
nyésztésére káros oldott vegyületek (sziksó) vagy 
gázok (világitógáz) meggyülemlése folytán, mi
nek következménye a növényzet satnyulása, sőt 
elpusztulása. 

Talajművelés, mindazon munkák foglalatja, 
melyet a gazda a talajnak a kultúrnövények dísz
léséhez megkívántató tulajdonságok helyreállí
tása, növelése vagy fenntartása céljából végez. 
A T. egyik főcélja a talajban morzsalékos struk
túra előállítása és fenntartása. További célja a 
talaj más-más részeit hozni a felületre s így elő
mozdítani annak elmállását, alátakarni a trágyát 
és tarlót, irtani a gyomot, előmozdítani a talaj 
beéredését. A T. legtöbbször a talaj porhanyítá-
sában áll. A munkálatok legnagyobb része a ve
tés előtt végeztetik, csak kisebb része a tenyé
szet közben. Az összes T.-i módokat aszerint 
csoportosíthatjuk, amint a talajt porhanyítjuk v. 
összetömjük, az első csoportba tartozókat ismét 
amint a porhanyítással együtt fordltjuk is a talajt 
vagy nem. A T. egyes nemei eszerint: 1. porha-
nyítás fordítással: ásás, szántás, töltögetés; 2. por-
hanyítás fordítás nélkül: grubberolás, extirpálás, 
gereblyézés, boronálás, kapálás; 3. a talaj össze-
tömése: hengerezés. L. még Motoros talajművelés. 

Talajoltás, 1. Földoltás. 
Talaj osztályozás, 1. Talajbirálat. 

0 Talajsimító, 1. Ironga. 
Talaj statika v. a talajerő egyensúlya azon 

számítások összege, mely egy-egy termelési év 
taljes befejeztével kimutatja egy gazdaságnál azt, 
hogy a növényeket termő talajerőkből miként áll 
a kivitel és behozatal aránya. A Wolff-féle átla
gos értékszámokkal kiszámítható, hogy egy gaz
daságból pl. az évi termésekkel, az eladott álla
tokkal s más kivitt terményekkel mennyi legfon
tosabb talajalkotó rész és növényi tápláló anyag 
vitetik ki s viszont műtrágyával, takarmánnyal, 
magvakkal, élőállatokkal mennyi ily anyag hoza-
tik ba s így megállapítható a talajerő mérlege. 
Ezen számítás főként a káli- és foszforsav egyen
legét vizsgálja; tulajdonkópen elméleti értékű, 
de a gazdát értékes megfigyelésekre vezeti, főleg 
a talajerő utánpótlása terén. V. ö.: Tormay B., 
Elmélkedés a mezőgazdasági egyensúlyról (189á); 
DrecJisler, Die Statik des Landbaues (1869); 
Heiden, Statik de3 Landbaues (1872); Hoffmann, 
Statische Untersuchungen etc. (1913). 

Talajtakaró, az erdők talaját fedő fű, gyom, 
moha, lomb stb., általában a rajte, levő élő vagy 
elhalt növények és növényrészek összessége. Csak 

. kivételesen hiányzik a tarra vágott vagy irtott 

erdőterületeken vagy azokban az erdőkben, ahol 
az erdőaljt az alomtól megfosztják (alomszedés). 
A T. minősége függ a fanemtől, ennek korától, 
az erdő záródásától s a talajtól. Sűrű, tehát tel
jes záródásban álló erdőnek T.-ját elhalt növényi 
részek alkotják, holott gyér záródású erdőben a 
T. a legkülönbözőbb élő növényekből s az ezek 
között felhalmozódott alomból áll. Az élő T.-ból 
vonhatunk következtetést a talaj fizikai tulajdon
ságaira : kötöttségére, porhanyósságára, száraz, 
nedves voltára, Udeségére, mélységére stb. 

Talajtűz v. földégés, 1. Földégés, Erdőégés. 
Talajválogató növények, 1. lalajálló növé

nyek. 
Talaj védő faállomány. Árny tűrő fa- és cserje

fajokból áll (bükk, gyertyán, jegenyefenyő, mo
gyoró, magyal stb.), amelyeket kiritkuló koros 
tölgy-, erdei- és vörösfenyőállományokban meg
telepítünk, vagy ha önként megjelennek, szíve
sen látunk, hogy a különben kiszáradó talajt a 
nap és szél behatása elől, sőt a csapadékok általi 
kimosás ellen is megvédje. 

Talajvíz, az átbocsátó talajrétegeken át a földbe 
beszivárgott csapadék. A leeső csapadéknak kb. 
3-ad része beszivárog a talajba s lassanként lejut 
a vizet át nem bocsájtó talajrétegig, ahol össze
gyűlik. A talajvíz mennyisége sok tényezőtől 
függ: így a csapadék mennyiségétől, a párolgás 
erősségétől, a talaj szemcsenagyságától, esésétől 
stb. A T. a vizátnembocsájtó réteg mélységétől 
függően különböző mélységben található; a föld 
felszínére is juthat forrás alakjában, egyébként a 
nehézkedés befolyása alatt épp úgy helyezkedik 
el, illetőleg áramlik, mint a felszínen lévő folyók, 
csak sokkal lassabban. L. Földárja, Belvíz, Bel
vízrendezés, Lecsapolás, Alagcsövezés. 

Találás vagy lelet, elvesztett dolognak magá
hoz vétele, amely mind büntetőjogi és magánjogi, 
mind közigazgatási jogi következményekkel jár. 
L. Talált dolgok. 

Találkozó harc, ha mind a két fél támadó szán
dékkal közeledik egymáshoz s csakis az első erő-
mérkőzés után kényszerül az egyik a védőszerep 
fölvételére, míg a másik a támadásban marad. 

Találmányok szabadalma, 1. Szabadalom. 
Találós mese, a rejtvény (talány) jó népies 

neve. L. Bejtvény. 
Talált dolgok. Aki másnak elveszett dolgát 

megtalálja és magához veszi (találó), azt magá
nak meg nem tarthatja, hanem köteles azt legké
sőbb 8 nap alatt a hatóságnak vagy annak, aki a 
dolgot elvesztette, átadni. Ha nem teszi, jogtalan 
elsajátítás (L o.) vétsége miatt lesz büntetendő. 
Egy óv múlva, ha addig az átvételre jogosult nem 
jelentkezik, a hatóság a dolgot a találónak ki
adhatja, aki, ha az átvételre jogosult utóbb sem je
lentkezik, az elévülési idő (32 év) elteltével, meg
szerzi a dolog tulajdonát. A mi törvényeink a 
némely külföldi jogban előforduló tálalási díjat 
(az érték 5—10%-a) nem ismerik, de a talált do
logra fordított költség megtérítendő. Külön sza
bályok vannak: a) A vasúti kocsikban és bizo
nyos üzlethelyiségekben, jelesül nyilvános fuva
rozó intézetek és hatóságok üzleti, ül. hivatali 
helyiségeiben talált tárgyakra (az ú. n. Bisenbahn-
und Bureaufund). Az ily tárgyakat a találó a 
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fuvarozó vasútnak köteles beszolgáltatni s annak 
tulajdonát meg nem szerezheti. A vasút, illetőleg 
hatóság a találást közhírré teszi s a jelentkezésre 
határidőt tűz ki, amelynek sikertelen elteltével, 
de ha a dolog romlásnak van kitéve vagy meg
őrzése aránytalan költséggel jár, előbb, sőt azon
nal is, a dolgot elárverezteti, b) A tilosban talált 
állatokra. Ez utóbbiakról (kárban talált állat) ná
lunk az 1894. XIL t-e. (a mezőgazdaságról és 
mezőrendőrségről) intézkedik. A vonatkozó sza
bályokat 1. Behajtás alatt, c) Kincsleletre, lásd 

• Kincs alatt. 
Talált gyermek (lelenc). AM újszülött gyer

meket talál, köteles erről a községi elöljáróság
nak jelentést tenni, aki a nyomozásokat teljesíti 
és az eredményről az anyakönyvvezetőt a szüle
tési anyakönyvbe bejegyzés végett értesíti. A T. 
annak a vallását követi, aki felfogadta; ha f ele-

1 kezet lelencházába adták, ennek a felekezetnek a 
vallásában kell nevelni, egyébként abban a vallás
ban, amely a találás helyén többségben van. AT. 
annak a községnek az illetőségét nyeri, ahol tá
plálták. Gondozási, ápolási és nevelési költségét 
;hét éves koráig az országos betegápolási alap, 
azontúl illetékességi községe viseli. L. még Gyer
mekvédelem, Lelencügy. 

Talamanca, Costarica középamerikai köztársa
ságnak egyik vidéke, mely Puerto Limon és a co-
lombiai határ között a T.-iKordillera-hegységtől a 
Karaibi-tenger felé lejtősödik. Folyói a Rio Tiliri 
és a Rio Tilorio. Az ott lakó Blanco és Tála-
\manca indiánus törzsek halászattal és vadászat-
ital foglalkoznak, a XVI. században keresztények 
lettek. Cölöpökkel körülvett falvakban laktak és 
•földmiveléssel foglalkoztak. A spanyolok kegyet
lensége miatt a benszülöttek 1610. fellázadva, a 
•spanyolokat részben megölték, részben kiüldözték. 

Talamone (az ókori Telamon), falu Grosseto 
olasz tartományban a Tyrrheni-tenger mellett, 
300 lak., régi erődítménnyel és kikötővel. Kr. e. 
225. Róma itt döntő győzelmet aratott a gallokon. 

Talanti, város, 1. Maianti. 
Talány, 1. Sejtvény. 
Talány-kánon (Canone enigmatico), a XVll— 

XVIII. sz.-ok kedvelt muzsíkális szórakozása, 
melynél a témát csak egy sorban írták le, kul
csok, módosító jelek nélkül, sőt azt sem jelölték 
;meg, hol vág be ugyanazzal a témával a riposta. 
írtak oly kánonokat is. melyeknél a ripostát ének
lőnek meg kellett fordítania a papirost és a dalla
mot bizonyos számú ütem után visszafelé ellen
mozgásban kellett leénekelnie; csak így illett 
össze a két szólam. V. ö. Ebenezer Proict, Double 
Gounterpoint and Canon (1891); Siklós, Ellen
ponttan (1913). 

Talapatka, kisk. Vas vm. szentgotthárdi j.-ban, 
(1920) 302 magyar lak. 

Talapzat v. lábazat (franc, socle ; ném. Sockel), 
épületeknek, v. önálló funkciót viselő részeinek 
^alak, oszlopok, pillérek stb.) legalsó része, me
lyen az épület, oszlop, pillér stb. nyugszik vagy 
nyugodni látszik. Funkciójának megfelelőleg a 
T. a rajta álló építménynél szélesebb, hogy a fö
lötte levő terhet nagyobb f ölületre ossza szét és az 
épületnek, oszlopnak stb. állósságát növelje. Tago-
zásának egyszerűnek, erőteljesnek kell lennie. 

Ugyancsak T.-okra helyezünk szobrokat, vázákat s 
egyéb különálló, dekoratív rendeltetésű tárgyakat. 

Talár v. taláris, a késő római időben hosszú 
tunika; az egyházban a reverenda (L o.). — A 
nyugateurópai államokban a bírák és ügyészek, 
valamint az ügyvédek által a bírósági tárgya
lásokon viselt hivatali egyenruha. Rendszerint 
könnyű, szövetből készült, földig érő bő gallér, 
amelyet a rendes ruházat fölött lehet viselni és 
amelyhez külön föveg is járul. A hivatali rang
fokozatokat a T.-on* lévő jelvények vagy a T.-nak 
színe jelzi. Nálunk az igazságtigyminiszter az új 
polgári perrendtartás életbeléptetése alkalmával 
szintén meghatalmazást kapott a bíróságoknál a 
T.-vÍ8elés elrendelésére (1912. LIV. t.-c. 104. §.), 
ezideig azonban nálunk még a T. viselete nem 
valósult meg. 

Talaro, a Keleten (Perzsia, Arábia stb.) a 
Mária Terézia-tallér neve. 

Tálas mérleg, 1. Mérleg. 
Talassza v. thalatta (gör. &k\axza) a. m. tenger; 

Xenophonból szállóigévé lett a kétszeres T. vala
mely nehezen elért cél örömének jelölésére, mivel 
az ifjabb Kyrost segítő 10,000-nyi görög zsoldos 
sereg a kunaxai vereség (Kr. e. 401.) után sok vi
szontagságon keresztül elérvén a Fekete-tengert, 
annak láttára így kiáltott fel. 

Tálasszék, tálas, a falon függő korlátos polc, 
melyre tányérokat állítanak, a polc alatt levő 
fogas szegekre pedig fogantyús edényeket akasz
tanak. Néha felső részében több polccal ellátott 
szekrányfélét is így neveznek. 

Talasszográfia, 1. Oceanográfia-
Talasszoterápia (gör.) a. m. tengeri kúra, a 

betegek gyógykezelése tengeri fürdőkkel, utazta
tással, tangeri klímával. 

Talaut, a Celebesz-szigeten levő Menadóhoz 
tartozó kicsiny holland-indiai szigetcsoport, ÉK.-re 
a Szangi-szigetektől, négy szigetből áll: Karke-
long, Szalibabu (Lirung), Kaburuan és Nanuza, 
összes területük 1215 km', lakosságuk 5000, halá
szattal s a jól termő talaj megmunkálásával fog
lalkoznak. É.-ra tőlük feküsznek a Miszanga-, 
D.-re a Dowgrüas-szigetek. 

Talavera de la Reina, város Toledo spanyol 
tartományban a Tajo melletti termékeny völgy
ben, (íMo) 11,000 lak., agyagedény gyártással, bőr-
és csokoládégyártással, viaszkészítéssel, római 
és mór romokkal (a Torres Albarranas mór tornyok 
937 láb), a dominikánusok kolostorában érdekes 
sírokkal, 400 m. hosszú (35 íves) kőhíddal; a Virgen 
del Pardo búcsújáró templommal. T. az ókori 
Talabriga. 1809. a franciák itt a Wellington ve
zérelte angol-spanyol hadakon győzelmet arattak. 

Talayots , a Baleárok szigetén előforduló pre
hisztorikus tornyok faragatlan kövekből, belül 
kamarákkal, melyek előtt egy-egy vízszintes kő
lap (dilith) van a földbe szúrt kőlap élére állítva. 
V. ö. Cartailhac, Monuments primitifs des iles 
Baléares (Paris 1892). 

Talbot (ejtsd: tálbot), 1. John, angol hadvezér, a 
Shrewsbury grófi család megalapítója. L. Shrews-
bury, 1. 

2. T-, William Henry Fox, szül. Lacock Abbsy-
ben 1800 febr., megh. 1877. Gazdag ember és 
1832—34, a parlament tagja volt. 0 találta fel a 
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papirosfotografálást, melyet róla talbotipiának is 
neveztek. Állítólag mar 1834. találta fel, de a 
Royal Soeietyt csak 1839. tudósította felőle, 
egyidőben Daguerre találmányával. 

Talbot-acél, 1. Vas. 
Talbot-iéle csíkok, a színképben mutatkozó 

sötét vonalak, melyek akkor látszanak, ha spek
troszkóp okulárja és a szem közé vékony, átlátszó 
lemezt helyeznek a spektrum ibolyaszínű széle 
felől és úgy, hogy a lemez az okulárnyilás felét 
elfödje. Ez fénytalálkozási jelenség, melyről Airy 
kimutatta, hogy a lemez szélén keletkező fény
elhajlás idézi elő. 

Talbotipia, 1. Kalotvpia. 
Tálca (sftsd: —ka), 1. chilei tartomány az Andok 

és a Csendes-óceán között, területe 10,046 km3, 
133,957 lak. Az Andokban emelkednek a Desca-
berado (38S8 m.) és a Cerro Azul vulkánok. A 
Mataquito É.-i ós a Rio Maule D.-i határfolyója. 
Lakói földmivelők és állattenyésztők. — 2. T. 
székhelye az ugyanily nevű tartománynak, (1920) 
38,079 lak., posztószövőiparral. Kikötője Gon-
stitueión. 

Talcahuano, kikötőváros Concepcion chilei 
tartományban, (ISHQ) 24,857 lak., élénk külkeres
kedelemmel és hajóforgalommal. Arzenálja és 
hajógyára van. 

Talcium a. m. magnézium (1. 0.). 
Talegalla-tyúk (v. lábastyúk, áiiat), a Tyúkok 

(Galliformes) rendjébe tartozó tyúknem. Az ide
tartozó fajok középnagyságú, kis fejű, erős csőrű, 
szembetűnően lekerekített szárnyú, rövid, ház
tetőszerű farkú, hosszú és erős csüdű ós hosszú 
ujjú madarak. Ausztráliában és Óceániában ho
nosak. Arról nevezetesek, hogy rendkívül nagy 
tojásokat raknak, melyekből a fiókák már szü
leikhez hasonló tollazattal ellátva bújnak ki és a 
tojásból való kibújás után azonnal tudnak repülni. 
Legismertebb faj a közönséges talegallatyúk (Ca-
theturus lathami Lath.). Kb. fácán nagyságú. Feje 
és nyaka csupasz s itt tollak helyett szőrszálak 
vannak. Nyakának elülső részéről hosszú, húsos 
csombókok lógnak le. Alapszíne felül barnás
fekete, hasa barnásszürke, esetleg fehér. Fejének 
és nyakának csupasz részei vörösek; nyakáról 
lelógó csombókjai élénk sárgák; lábai barnák. 
Északkelet- és Kelet-Ausztráliában honos. Tojá
sait nem úgy költi ki, mint a többi madarak, ha
nem növényi részekből nagy (rendesen T5 méter 
magas} kupacokat hord össze, ezekbe rakja le 
tojásait s a növényi részek erjedésekor keletkező 
melegre bízza azok kiköltósét. Közeli rokona 
Duperrey lábastyúkja (Megapodius duperreyi 
Less. et üarn.). Szintén kb. íácánnagyságú s az 
előbbihez hasonló alkotású. Feje sötét vöröses
barna ; háta és szárnyai fahéjbarnák; evezői és 
kormánytollai feketés barnák; hasoldala szürke. 
A Filippi-szigeteken a partok mellett él. Homok
ból, kagylókból, iszapból és korhadó fából nagy 
fészkelő kupacokat készít, melyeket több nemze
dék használ és folyton nagyobbít, úgy hogy ezek 
a kupacok 5 méter magasságot és 20 méternyi 
átmérőt is elérnek. Tojásaik ezekben 2 méternyi 
mélységben találhatók. 

Talence, Bordeaux déli elővárosa, (1911) 13,224 
lakossal. 

Talent, talentum (héberül kikkar, görögül 
tálenton), eredetileg súlymérték, később pénz
érték volt az ókori népeknél. A zsidó súly T.= 
5893 kg., az arany T.=49-ll kg., az ezüst T.=* 
43'65 kg. Csekély változtatással a görögök is át
vették ós nevezetesebb fajtái: az aeginai T . = 
37-2 kg, az attikai T.=2fr2 kg. Ez az attikai T. 
volt a görögöknél a súly és pénz, főleg az ezüst
pénznek legmagasabb egysége és felosztatott 60 
miná-ra á 100 drachma á 6 obol. Általában T. 
alatt ezt az attikai T.-et értik. Jelenleg a T. 
Görögországban=100 mina=160 kg. 

Talfourd, Tlwmas Noon, Sir, angol [költő, 
szül. Readingben 1795., megh. Staffordban 1854. 
Drámákat írt antikizáló modorban. Leghíresebb 
müve Jon (1836) c. könyvdrámája. 

Tárföld, 1. Fazekasárú. 
Ta-li (Ta-li-fu), az ugyanilyen nevű kerület 

székhelye Jün-nan kínai tartományban, 3 km.-
nyire a T.-i tótól. Vidéke fensík, maga a város 
is 2030 m. magasban f^ksíik, termékeny környé
kén sok mákot (ópium) termesztenek. Marco Polo 
Kara-jang néven írja le mint Dél-Kína legnagyobb 
városát. 1357—72-ig itt volt a fölkelő Tu-ven-
hszin szultán székhelye, de midőn 1872. a kínaiak 
visszafoglalták, 50,000 főnyi lakosságának felét 
leölték. 

Taliándörögd, kisk. Zala vm. tapolczai j.-ban, 
(1920) 1187 magyar lak. 

Ta-lien-van, tengeröböl Liau-tung japáni fél
sziget K.-i oldalán, jól védett, jégmentes kikötő
hely. 1898-ban lett orosz birtok, s az oroszok 
Dalnij kikötőt építették benne, s a Mukden—Port-
Arthur vasútvonalba is bekapcsolták. 1905-ben 
japán kézre került, s ekkor Dalnijt Taw-en-nek 
nevezték el. 

Ta-li-fu, kinai város, 1. Ta-li. 
Taliga v. kordé, kétkerekű járómű állati vonó

erőre, deszkás szekrénnyel. Talicska akkor, ha 
emberi erőre készült, egykerekű és tele szek
rénye van. 

Tali-kéreg (nOv.), 1. Erythrophloeum. 
Tal io (lat.), valamely cselekménynek hasonló 

cselekménnyel viszonzása, megtorlása. Jus talio-
nis, megtorlás joga, Poena talionis, forbatbün-
tetés, mely a bűnös által okozott bajnak a bűnösre 
alkalmazásában áll, s melyet az az elv fejez k i : 
Szemet szemért, fogat fogért, életet életért. L. 
Forbat. 

Talis (Talys), partvidék felében Aszerbeidzsán 
tanácsköztársaságban, felében Baku orosz transz-
kaukáziai tartományban, Ny. felé a T.-i Alpok 
(Mara Jurt 2507 m.) határolják. 150 km. hosszú és 
85 km. széles, rajta kb. 45,000 ember él, akik 
árja eredetűek és sajátságos tájszólást beszélnek. 

Tal i ter qual i ter (lat.) a. m. úgy ahogy. 
Talizmán (az arab tilzam = varázskép szóból, 

amelynek többese talázim v. tüzamát), kép vagy 
szobrocska, amelynek bűvös óvóerőt tulajdoníta
nak, mint ilyen rokon az amulettal. Aki magával 
hordja, azt megvédi minden balesettől, betegségtől, 
általában szerencsét hoz neki. Bűvös képalakokat, 
különösen a régi Babilonban és Ninivében, szoktak 
még a házakra is tenni. Az arab mesékben fontos 
szerepet játszott. A középkorban úgyszólván az 
összes európai nyelvekbe átszármazott. 
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Talizmántallér a. m. Szent-György-tallér. 
Talk (szteatit, szalonnakö, ásv.), valószínűleg 

monoklin kristályok, rendesen hatszögesnek lát
szó táblák, görbehéjas, pikkelyes halmazok; néha 
egészen tömött (szalonnakö, szteatit). Egy irány
ban kitűnően hasad, rendkívül lágy és nagyon zsí
ros tapintatú, pikkelyei hajlíthatóak. Sűrűsége 
2'69—2'8. Színtelen, zöldes, sárgás; gyöngyház
fényű; áttetsző. Magnéziumhidroszilikát H8 Mgs 
Sij Ola. Izzítva erősen világít, megkeményedik, de 
alig olvad meg. Savak nem oldják. Főkép a T.-pa-
lának az elegyrésze, melyben kvarc van finoman 
hozzáelegyedve. A T.-pala a kristályos paláknak 
egyik csoportját alkotja, rendesen kloritpala, szer
pentin és dolomit kiséri; főként az Alpokban el
terjedt kőzet. A finom pikkelyes fazékkő, melyből 
tűzálló edények és kályhák készülnek, T. és klorit 
elegyéből áll. T. keletkezik számos Mg-szilikát 
mállásából is, ezért gyakori pseudomorf ozák alak
jában. A szteatit v. szalonnakö tömött T.; vaskos, 
redős, gumós; pszeudomorfozák; lágy, vágható, 
zsíros tapintású, a nyelvre nem tapad; fehér v. 
gyengén színezett; forró kénsav elbontja. Híres 
lelőhelyei: Göpfersgrün Bajorország; Olafsby 
Norvégia. A T.-nak sokféle ipari alkalmazása 
van. T.-ból áll a spanyol kréta v. szabó kréta; 
használják zsirfoltók eltüntetésére, géprészeknél 
a súrlódás csökkentésére; különféle tárgyakat 
esztergályoznak belőle (pl. gázégők, villamos szi
getelők, sőt vízvezetéki csövek is készülnek belőle). 

Talkhidrát (ásv.) a. m. Brucit (1. o.). 
Talkpát, 1. Magnezit. 
Tallahatchie, északamerikai folyó, 1. Yazoo. 
Tallart (ejtsd: talár), Gamille. gróf, Hostun 

hercege, francia hadvezér, szül. Dauphinéban 
1652 febr. 14., megh. 1728 mára 20.1698—99-ig 
mint követ működött Londonban. A spanyol örö
kösödési háború alatt 1703. tábornaggyá lett s el
foglalta Breisach várát. 1704-ben 35,000 főnyi 
sereget vezetett Miksa Emánuel bajor vál. feje
delem segítségére, de azzal együtt nagy veresé
get szenvedett Höchstádt mellett (1704 aug. 13) 
az egyesült császári és angol seregtől és az 
angolok fogságába esett. 1712-ben szabadult ki s 
XIV. Lajos hercegi rangra emelte. 1724-ben a 
francia akadémia elnökévé választotta. 

Tallér, nagyobb ezüst pénz, mely 1500 körül 
honosodottmegKözép-Európában. Nevét a Schlick 
grófok joachimsthali ezüstbányájából kikerült ér
mekből kapta (Joachimsthaler) 1519-ben, mely 
magyarba T., németbe Thaler, lengyelbe talár, 
angolba dollár, hollandba Daalcíer (Rijksdaalder) 
néven ment át és különféle eredetében más-más 
tartalommal birt. Törvényhozásilag a német biro
dalomban 1566-ban lett elismerve. Nálunk már 
Ulászló alatt 1499-ben verték. Az újabb német 
T.-formák az 1764-i porosz tallérból (birodalmi 
tallér) származnak és 1821-ben 30 ezüst garasra 
á 12 pfennig osztották fel, nálunk pedig 24 garasra 
á 3 krajcár =72 krajcár. Az 1857. bevezetett T. 
16J/j gr. szinezüstöt tartalmazott és 3 márkában, 
illetőleg l1/- o. é. frt-ban állapíttatott meg. 

Tallérfolt, a lovak tenyószbénasága (1. o.) 
folyamán fejlődő sajátszerűbőrkiütés, minél fogva 
a bőrön különböző nagyságú, szabályosan kerek 
vagy zeg-zúgos alakú kiemelkedések támadnak, 

melyeken a szőrök nem fekszenek egészen simán 
egymásra s azért fényteleneknek látszanak. 

Talleyrand (ejtsd.- tajran), francia főnemesi csa
lád, a De la Marche grófi család mellékága. 
Űjabbkori ágainak őse Dániel Marié Anne 
marquis, Chalai? hercege (megh. 1745). Ennek 
legidősebb fia, Gábriel Marié 1750. visszakapta 
a régi Périgord grófi címet, utódai pedig hercegi 
rangra emelkedtek; ez az ág 1883. halt ki. A 
második ágból való T.-Périgord Charles Maurice 
(1. o.), a nagy diplomata. Ennek hercegi címeit 
unokaöccse, Edmond (szül. 1787., megh. 1872), 
örökölte, kinek fia Napóleon Louis (szül. 1811., 
megh. 1899) Dorottya kurlandi hercegnővel kö
tött házasságával megszerezte a sziléziai Sagan 
hercegséget. Ennek öccse, Aléxandre (szül. 
1813., megh. 1894) a Dino hercegi címet örö
költe és utódai is e nevet viselik. Napóleon Louis 
herceg idősebbik fia, Boson (szül. 1832., megh. 
1910) s ennek fia Hélie (szül. 1859) a T. her
cegi család jelenlegi feje. Napóleon Louis ifjab
bik fia, Adalbert az anyjától örökölt Montmo-
rency hercegi címet viselte, melyet fia Lótás 
(szül. 1867) örökölt. A T. család harmadik ága 
Charles Angélique (szül. 1821., ínech. 1896) gróf
ban halt ki, ki előbb berlini (1862-64), majd 
(1864—69) szentpétervári francia követ volt. 

Talleyrand-Périgord (ejtsd: tajraa-perigór), Char
les Maurice, gróf, Benevent hercege, francia 
államférfiú, szül. Parisban 1754 febr. 13., megh. 
Valencayben 1838 máj. 17. Az egyházi pályára 
lépett s 1788. autuni püspök lett. 1789-ben be
választották a nemzetgyűlésbe, hol ő indítvá
nyozta a papi tized eltörlését és az egyházi javak 
lefoglalását. Az 1790 júl. 14-i első nemzeti ünne
pen ő tartotta az istentiszteletet a Marsmezőn s 
ő volt az első püspök, aki az új alkotmányra 
megesküdött. E liberális viselkedése miatt 
VI. Pius pápa kiközösítette, mire lemondott püs
pökségéről és Angliába ment követnek. A király
ság bukása után elmenekült Franciaországból és 
Észak-Amerikában élt a rémuralom bukásáig. 
1795-ben tért haza és 1799 nov. nagy segítségére 
volt Napóleonnak a direktórium megbuktatásá
ban. Ezért Napóleon külügyminiszterré nevezte 
ki s ettől kezdve T. vezette Franciaország külső 
politikáját. Főrésze volt a lunévillei, amiensi, 
pozsonyi és tilsiti békék megkötésében. 1802-ben 
ő hozta létre a konkordátumot is, amiért VII. Pius 
pápa feloldozta őt és törvényesítette Grant asz-
szonnyal kötött házasságát. 1806-ban Benevent 
uralkodó hercegévé nevezte ki Napóleon, de mi
vel nem helyeselte a császár végnélküli hódítá
sait, 1808. kegyvesztett lett és visszavonult valen-
cayi birtokára. Napóleon 1812-i oroszországi 
veresége után titokban a Bourbonokkal kezdett 
alkudozni s mikor a szövetségesek 1814 ápr. 
Parisba bevonultak, a szenátusban ő indítványozta 
Napóleon letételét. Ezért az új király, XVIII. Lajos 
herceggé, pairró és külügyminiszterré nevezte 
ki. Mint ilyen képviselte Franciaországot a bécsi 
kongresszuson (1814—15), hol a legitimitás elvé
nek hangoztatásával teljesen megnyerte az egybe
gyűlt uralkodókat és hazája részére sok kedvez
ményt biztosított. Napóleon, miután visszatért 
Elba szigetéről, száműzte őt Franciaországból., a 
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Waterlooi csata után azonban újból külügyminisz
ter ós miniszterelnök lett. De még a második 
párisi béke (1815 nov. 20) előtt vissza kellett 
lépnie, mert a túlzó királypártiak forradalmárnak 
tartották. 1816-ban a nápolyi király Dino her
cegévé nevezte ki. X. Károly trónralépése óta 
(1824) a pairek kamarájában az ellenzékhez tar
tozott. A júliusi forradalom után 1830. Lajos 
Fülöp király Angliába küldte követnek, hol 1834-ig 
maradt Utolsó műve a négy nyugateurópai ország 
(Anglia, Franciaország, Spanyolország, Portu
gália) szövetségének létrehozása volt az alkot
mányosság védelmére. T. a legkiválóbb diploma
ták közé tartozott, szellemessége rövid és találó 
mondásokban nyilvánult, jellemére azonban ár
nyékot vetett nagy kapzsisága. Emlékiratainak 
nem teljesen megbízható szövegét Broglie herceg 
adta ki (Paris, 1891—92, 5 köt.), levelezéseit 
pedig Bertrand (Correspondance diplomatique, 
u. o. 1889—91, 3 köt. és Lettres inódites de T. á 
Napóleon 1800—1809, u. o. 1889). V. ö. Pichot, 
Souvenirs intimes surT. (Paris 1870); deLacomie, 
T., évéque d'Autun (u. o. 1903); U. a., La vie 
privée de T. (u. o. 1910); BosenÜial, I'ürst T. 
und die auswártige Politik Napóleon I. (Leipzig 
1905); Gh. Diipnis, Le ministére de T. en 1814 
(2 köt. Paris 1919—1920). 

Tallien (ejtsd •. taijen), Jean Lombért, francia 
forradalmi férfiú, szül. Parisban 1769., megh. 
1820 nov. 20. A forradalom kitörésekor ügyvédi 
lmok volt, 1792 szept. beválasztották a konventbe, 
hol a hegypárthoz tartozott. 1793 ápr. mint kon
ventbiztost küldték a nyugati départementokba a 
királypártiak üldözésére s e megbízatásában T. 
nagy kegyetlenséggel járt el. Bordeauxban meg
ismerkedett Fontenay marquis fogságban lévó 
nejével, Cabarrus Terezzel (1. alább), ki iránt heves 
szerelemre lobbant s kérésére ezután engedett 
szigorúságából. Mikor Eobespierre erről értesült, 
T. kedvesét újból elfogatta, mire T. a diktátor 
•ellenségeihez csatlakozott s Fouché-va\ együtt 
főrésze volt Robespierre és a rémuralom meg-

* buktatásában (1794 júl.). Nagy népszerűségét azon
ban lassankint elvesztette. Utolsó éveiben fél-
izemére megvakult s a Napóleontól kiutalványo
zott kegydljából élt. — T. neje Cabarrus Thérése 
<szül. Saragossában 1775., megh. 1835 jan. 15), 
Cabarrus spanyol pénzügyminiszter leánya volt, 
ki 15 éves korában az öreg Fontenay marquishoz 
ment nőül. Mikor ezzel együtt a rémuralom elől 
Spanyolországba akart menekülni, Bordeauxban 
•elfogták. Fogságából T. konventbiztos mentette 
meg, kinek kedvese, majd miután első férjétől 
elvált, felesége lett. A direktórium korában a szép 
és szellemes T.-nó Paris ünnepelt asszonyai közé 
tartozott és szalonja az írók és politikusok kedvelt 
találkozóhelye volt. Később T.-től is elvált és 
í80ő.Caraman grófhoz, a későbbi Ghimay herceg
hez ment nőül. V. ö. Turquan, La citoyenne T. 
(Paris, 1898). 

Tallin, tliallin v. p-methoxytetraliydroxychi-
noiin, (C9H10N) OCH, színtelen, kumarin-szagú, 
vízben alig oldható kristályok. Mesterségesen 
állítják elő. Kénsavas, úgyszintén borkősavas sója 
vízben oldható és lázellenes szerül használatos. 

Tallinn, Észtország fővárosa, 1. Beval. 

Talüpotfa (növ.), 1. Corypha. 
Tallis (Tallys, ejtsd: tenisz), Thomas, angol 

egyházi zeneszerző, megh. 1585 nov. 23. Leg
nevezetesebb müvét, 40 szólamú motettáját: 
Spem in alium non habui 1888. adta ki újra Mann, 
ugyancsak új kiadásban jelent meg Full Cathed-
ral Service műve. Zongoraművei ós himnuszai 
is megjelentek új kiadásban. 

Tallisz, 1. Imaköpeny és Oicisz. 
Tallium (thallium), TL atómsúlya 204. Elég 

ritka elem. Sylvin és karnallitban néha, s ritkán 
Piritekben s szfaleritekben, moly utóbbiak pör
kölésénél a füstgázokkal távozik s a kamraiszap
ból nyerhető ki. Ólomszine van, s lágy, mint a 
nátrium. Olv. p. 290° fs. l l - 8. A thallovegyületek 
a TlaO oxidból s a thallivegyületek a TlsOs oxid
ból vezethetők le. Nevezetes kettős sókat képez. 

Talló, 1. Tarló. 
Tallóczy, 1. Thallóczy. 
Tallofíta (Thallophyta, nSv.), a. m. Telepes 

növények, a korinontákkal (1. o.í szemben azok, 
amelyeknek száruk, levelük, gyökerük még nin
csen. Ilyenek az alsóbbrendű növények bezárólag 
a mohákig (1. Növényrendszer). Utóbbiaknak 
ugyan szár-, levél- és gyökérszerű szerveik van
nak, de ezek a kormoüták megfelelő szerveihez 
csak hasonlítanak; anatómiailag az utóbbiakkal 
nem azonosak. 

Tallós (Talos), nag^k. Pozsony vm. galántai 
j.-ban, (i9io) 1900 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tállya, nagyk. Zemplén vm. szerencsi j.-ban, 
(1920) 3927 magyar lak. vasútállomással, posta-
és táviróhivatallal és telef onállotnással. Egyike a 
Hegyalja legkitűnőbb bortermő helyeinek. Vára 
1403. Debrey Istváné, Zsigmond király volt kincs
tartójáé volt. Zsigmond hivei a várat hadi gépek
kel ostrom alá vették, elfoglalták s az ide mene
kült Debrey családot fogságba ejtették. 1822. 
emléket állítottak föl egyidejűleg a Tállyán elte
metett Lavotta János zeneszerző, az odavaló szüle
tésű Zempléni Árpád köitó és Bernáth Béla ottani 
jeles szőllősgazda, hosszú időn át orsz. képviselő 
emlékére, a háromnak reliefképével. 

Tállyai kréta (geol.), vékony palás fehér dia-
tomaeea pala gazdag szarrnatakoru flora-marad-
ványokkal. A vékony paladarabokat a múlt száza
dokban szabókróta gyanánt használták, erre vonat
kozik T. elnevezése. L. Diatomaföld. 

Tállyai pap. E néven a kuruc- és labanckor 
egyik kalandora, Józsa István tállyai lelkész lett 
ismeretessé, ki 1675. még a császáriakkal tartott 
és Apafi udvarában mint labanc megbízott járt, 
rősztvett Debreczen kifosztogatásában, de 1678. 
már átment a kurucokhoz s egy csapat élére állva, 
Selmeczbányát fosztogatta. Később ismét vissza
tért a császáriak zsoldjára, ekkor azonban (1679 
őszén) a felbőszült kurucok Tállyán elfogták és 
megölték. 

Talma, Francois Joseph, francia színész, szül. 
Parisban 1763 jan. 15., megh. u. o. 1826 okt. 19. 
Ifjúságát Angolországban töltötte; mint színész 
először Parisban 1786. lépett fel. Nagy tragikai 
színész volt; alakításainak valószerüségével új 
korszakot nyitott meg a francia drámai művészet 
történetében. Fő szerepei voltak: Hamlet, IX. Ká
roly, Orestea, Kegulus, Seide, Sulla stb. T.-t Napo-
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leon nagyon szerette s több ízben kitüntette. Egy 
inunkat is ír t : Kéflexions sur Lecain et sur Fart 
théátrai (Paris 1815); Mómoires-jait Moreau (u. o. 
1826) és Dumas (u. o. 1849—50, 4 köt.) adták ki. — 
T. neje, Vanhove Charlotte, szül. Hágában 1771 
szept. 10., inegh. Parisban 1864 ápr. 11. Korának 
egyik leghíresebb színésznője volt. Irt egy köny
vet is: Études sur l'art théátrai (Paris 1835). 

Talmács vára (Lcmdskron), 1. Nagytalmács. 
Talma-féle műtét, a eseplesznok a hasfaihoz, 

vagy annak rétegei közé való bevarrása oly cél
ból, hogy a megzavart máj-vérkeringés pótlására 
uj vérkör létesíttessék s ezáltal a vér pangása 
a hasizsigerekben megszűnjék. 

Talmat, a besenyők nyolc törzseJiözé tartozott. 
Emlékeztet reá Talmács neve. 

Talmi arany, 1. Sárgaréz. 
Tálmosóíü (iiöv.), 1. Zsurló. 
Talmud (héb., a. in. tan, tanulmány), a biblia 

utáni zsidó irodalomnak hatalmas terméke, a 
misna (1. o.) és gemara gyűjteménye, mely fel
öleli a régi zsidóság szellemi, társadalmi, jogi 
ós vallásos életének fejlődését a bibliai kánon 
befejezésétől a Kr. u. VI. sz.-ig. A T. az irott tan
ból vagyis a bibliából (héb. tóra sebiktáb) ós a le 
nem írt, a száj hagyományos tanból (héb. tóra 
sebálpe) indult ki. A bibliának értelmezése midrás 
(1. o.) régente két iránybanjnozgott; vagy erkölcsi 
eszmék, vallásos buzdítások céljaira használták 
tartalmát s így keletkezett a haggadának (1. o.) 
nevezett bibliai értelmezés, vagy pedig bizonyos 
logikai szabályok (inidda) alapján a gyakorlati 
életbe vágó törvényeket vezettek le a biblia tar
talmából, amely utóbbi értelmezésnek eredménye 
a halakha (1. o.). A szentírás magyarázatának e 
két terméke, a haggada és halakba teszi a T. egyik 
fő alkotó részét,melyhez hozzájárula hagyomány, 
melyet részben Mózesre vezetnek vissza, kinek 
halála után a papok és vének ápolták, a babiloni 
fogság után a nagy zsinagógának (1. o.) nevezett 
tanács tagjai és a támláknak nevezett tudósok 
óvták meg az elfeledéstöl. Ezeket felhasználva 
szerkesztette Kr. u. 189 körül Júda (héb. Jehuda 
ha-Nászi, röviden Hobbi) az akkori szinhedrion 
elnöke, a misna nevű munkát. Az e szerkesztés
nél kiselejtezett vagy kifelejtett hagyományok 
és bibliai magyarázatok gyűjteménye a tószefta, 
az egyes kihagyott tételoket bórájtának nevezik. 
A misna hat fő részre oszlik, névleg: Zerdim (az 
imákkal és a vetemények törvényeivel foglalko
zik), Móéd (ünnepekkel és halotti szertartásokkal), 
Nasim (házassági ügyekkel, fogadalmakkal), Ne-
zikin (polgári joggal és perrendtartással), Éoda-
sim (áldozatokkal ós étkezési szabályokkal), Tó-
harot (tisztasági rendszabályokkal). A fő részeket 
traktátusok (maszekot) alkotják, ezek fejezetekre 
(perek) oszlanak, melyeknek mindegyike a fejezet 
kezdő szavainak nevét viseli címül, a fejezetek 
ismét tételekre (halakha, misna) tagolódnak. 

Júda műve a T. fejlődésében korszakalkotó 
volt, mivelazontúlaz általa kodifikált hagyomány, 
a misna lett a központ, mely köré a biblia mel
lett a zsidó iskoláknak szellemi tevékenysége cso
portosult. A misna ápolóit és a biblia későbbi értel
mezőit az ámóra (többese: ámoráim) közös névvel 
jelölik. Az áinórák misna- és bibliai magyarázatá

nak gyűjteménye a gemara nevet viseli, amely 
a misnával együtt képezi a T.-ot. Kétféle T.-ot 
különböztetnek meg: a palesztinait vagyis a nyu
gatit (héb. T.-jerusálmi) és a babilóniait vagyis a 
keletit (héb. T.-bábli). Az elsőnek fémára-anyagát 
Kr. u. a IV—V. sz.-ban gyűjtöttek egybe; aram 
nyelven van írva, csak hiányosan, romlott szö
vegben jutott ránk és egészen háttérbe szorult a 
babilóniai előtt, melynek ^e?nara-anyagát Kr. u. 
500 körül gyűjtötték össze és mai alakját I s i ben-
Szimáj, Merémár, Már bár-Ási, Abina ámoráknak 
és utánuk (500—550 körül) a szabureus nevezetű 
tudós körnek köszöni, kik véglegesen szerkesztet
ték. A gemara tulajdonképen nem rendszeres ma
gyarázata a misnának, hanem a biblia, a misna 
(sok misnának nincs gemarája), a kimaradt mis-
nák és a régi bibliai értelmezést tartalmazó mű
vek (szifra, szifre, mekilta) fölötti értekezések
nek és vitatkozásoknak összeállítása. A gemara 
mindenekelőtt azt kutatja, honnan mentette a 
misna valamelyik tételét a bibliában, mily joggal 
s mi módon tette ezt, majd pedig összehasonlítja 
a misna tételét oly rokon tételekkel, melyek akár 
másutt a misnában, akár pedig a tószeftában for
dulnak elő. Kutatásaiban rendesen a dialógust 
használja; azért előadása élénk és változatos,. 
olykor nagyon távol eső tárgyakra terjeszkedő. 
Jogi kérdésekről átcsap tisztán vallásiakba, szer
tartásiakról etikaiakba; történeti és nyelvészeti 
adatok váltakoznak természettudományiakkal és 
olyanokkal, melyek az akkori, nem csupán zsidó 
néphitre vonatkoznak. A T. döntő befolyású lett 
a zsidóság vallási ós szellemi életére ; tanulmá
nyozása mellett, kivált a XVI. sz.-tól a XVI1Í. sz. 
végóig, minden egyéb tudományos foglalkozás 
majdnem kiszorult a zsidóság köréből. Legjele
sebb, majdnem nélkülözhetetlen magyarázója Eási 
(Salamon Jickhaki, 1. o.) és a tószafot (L o.); 
csupán a misnát Bartenora Obádiás és Heller 
Lipmann látták el közkézen forgó kommentárok
kal. A babilóniai T. haggadai részeit kivonatolta,, 
egyebek közt Jákob b. Chabib, kinek En-Jákób 
című könyvét (1. kiad. 1544. ós 1566.) számos 
toldalékkal és magyarázattal látták el, továbbá 
német fordításban Wünsche A., Der babyL T.. 
in seinen haggadischen Bestandtheilen (Leipzig 
1886); a jeruzsálemi T. haggadai részeit pedig 
Jaffe Sámuel a Jefémáreh c. könyvében (Velence-
1590). A T. halakhai tartalmát összeállították,, 
illetőleg törvénykönyvbe szedték: Fezzi Izsák 
Álfászi (1. o.), Maimonides (1. o.), Jákob b. Asér 
(Túrim c. könyvében, melynek négy részre való
felosztása ezentúl mértékadó maradt) és Karó-
József (Sulchán áruk, 1. o.). Latin nyelven meg
jelentek a misna majdnem összes, a T.-nak több 
része; arab és spanyol nyelven az egész misna* 
angol és francia nyelven a T. néhány része, német 
nyelven az egész (Lazarus Goldsehmidt Berlin 
1847 köv.), magyarul a Pirhe-ábot (több rendboli 
fordításban a magyar fordítással ellátott zsidó 
imakönyvekben) s a Derek-erec c. része (Krausz 
Sámuel, T.-i életszabályok és erkölcsi tanítások, 
Budapest 1894, az Izraelita magyar irodalmi tár
sulat kiadványa). T.-i szótárakat írtak: Nátán b. 
Jekhiel, Buxiorff János, Levy S. (4 köt., Leipzig 
1875—89) és Koliut Sándor. Bevezetéseket írtak 
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a T.-hoz: Wólf J. Kristóf, Bibliotheca hebraea 
II., lib. IV.; Frankéi Zakariás; Brüll Jakab, 
Einleitung in d. Mischnah (héb., M. m. Frankfurt 
1876); Weisz J. H., Zur Gesch. d. jüdiseh. Tradi-
tion (4 köt., Wien 1871); Strach H., Einleitung 
in d. T. (2. kiad. Leipzig 1894). A T. reálenciklo-
pediája meg jelont (németül) Hamburger J.-től 
(Strelitz 1833, több kiegészítő kötettel). 

Talmud Tóra (héber), tkp. a. m. tóratanulás; 
a középkor óta olyan zsidóiskolák, amelyek a 
magasabb zsidóiskolákban, az ú. n. jesibákban 
(1. o.) folytatott vallási tanulmányokra előkészí
tenek. 

Talmudzsidók a. m. rabbaniták (1. o.). 
Talon (franc, ejtsd: taioü), a. m. sark, cipősark). 

Űj értékpapirezelvények (1. o.) váltására jogosító 
utalvány. — A bástyafalak külső oldalán levő ki-
szögellések. — Kártya- és dominójátékban az el
osztás után fennmaradó lapok, kövek. 

Talonadó, a részvények osztalékszelvényeire, 
továbbá a külföldi járadékok ós adóssági kötvé
nyek kamatszelvényeire a papírok névértékének 
bizonyos %-ában kiszabott adó. 

Talos, 1. az ókori művészi hagyomány egyik 
mitikus alakja, Daidalos (1. o.) unokaöccse. Ö 
találta fel állítólag a körzőt vagy a fürészt vagy 
a fazekas korongot, mi által nagybátyjának ha
lálos gyűlölséget vonta magára. — 2. T., félel
metes óriás, kinek érctestóben egyetlen ér volt, 
mely tetőtől talpig vonult és talpán egy órcszög-
gel volt elzárva. Zeus (Hephaistos) ajándékozta 
volt ez óriást Minosnak, aki aztán Kréta szigeté
nek partvédelmére használta fel. T. e célból nap
nap mellett háromszor körülfutotta a szigetet, ha 
idegeneket látott, izzóvá tüzesítette testét és a 
jövevényeket forró karjaival halálra szorította. 
Mikor az argonauták Kréta szigetén megfordul
tak, Medea a maga boszorkányságaival megőrjí
tette, mások szerint kilopta testéből a szeget, 
mely az egyetlen ért elzárta. 

Tálosíalva (Blidaresti), kisk. Szolnok-Doboka 
vm. csákigorbói j.-ban, (1910) 190 román lak. 
(Tr. K.) 

Talp, 1. az építészetben az oszlopoknak, pillé
reknek stb. legalsó része (oszloptalp vagy láb, 
pillértalp). A talp tagozásai adják a talp v. lába
zati párkányt. L. Párkány. 

2. T. vízen való szállításnál hevederek és 
f aszögek v. gúzsok segítségével4egymással össze
kötött több szálfa (tutajfa) vagy deszka, mely 
a folyóvízre bocsáttatik és teherrel (felteher) meg
rakva vagy anélkül, emberek közvetlen veze
tése mellett szállíttatik. A faszegek bükk- v. 
tölgyfahasítványok, elsők a fenyőhevederekhez, 
utóbbiak pedig a bükkhevederekhez használtat
nak. A szálfáknak talpba való kötése háromféle 
módon történik, t. i. lehet a talp mozgó kötésű, 
félig feszes kötésű és egészen feszes kötésű 
(1. az 1—3. ábrát); mozgó kötésnél a szálfákat 
gúzsokkal lazán fűzik egymáshoz ; a félig feszes 
kötésnél a talp keskenyebb végére egy vagy több 
hevedert erősítenek faszegekkel, hátulsó része 
mozgó kötésű; a feszes kötésnél a talp úgy elül, 
mint hátul egy vagy két hevederrel láttatik el. 
A talp hossza, szélessége és a szálak vastag
sága a vízi út szélességétől, mélységétől, esésé

től stb. függ s ennek megfelelően több talp is-
köthető egy tutajba; az egyenkint úszó talpa
kat a közéletben szintén tutajnak szokták ne~ 
vezni. A talp vezetése a vízi út mélységéhez 
képest vagy póznákkal, vagy pedig a kormány
székeken elhelyezett kormánylapátokkal tör
ténik, melyeknek szerkezete vidékek szerint vál
tozik. 

3. T. a halászatban a súlyozott apacsnak a víz. 
fenekén járó része. 

4. T. növénytarii értelemben különböző szerv-
megjelölése, így T. a mohák és harasztok embryó-
jának egy része. 

3. ábra. Egészen feszes kötés. 

Talp (Talp), kisk. Bihar vm. belényesi j.-ban,. 
(i9io) 364 román lak. (Tr. K.) 

Talpa (állat), 1. Vakondok. 
Talp alá mívelés (bánya). E mellett a fejtési-

mód mellett a bányász az ércet vagy szenet a 
talpa alól fejti, tehát e fejtéssel lefele halad. Ez 
a munka csak ott alkalmazható haszonnal, ahol 
a bánya száraz, vagy ahol a fejtésben fakasztott 
vizet egy alsóbb szintben vágott táróval le lehet 
vezetni, a kitermelt ércet pedig egy alsóbb szintre 
le lehet gurítani. 

Talpas (Talpos), nagyk. Arad vm. kisjenői 
j.-ban, (i9io) 2248 román és magyar lak. (Tr. R.)< 

Talpas cső, olyan cső, melyre szélesebb lapot 
öntenek, hogy az alapkőre jól felfektethessék,, 
illetőleg felállíthassak. 
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Talpastyúk (Syrrhaptes paradoxus Pali., 
állat), a Lile-alakúak (Charadriiformes) rendjébe, 
a Pusztai tyúkok (Pterocles) alrendjébe tartozó 
madárfaj. Hátoldala és melle sárgás agyagszínű, 
a háton fekete szalagokkal és foltokkal díszítve. 
Feje sárgásszürke; szemöldökive, nyakszirtjének 
•oldala és torka rozsdaszínü ; begye barnásszürke 
s alsó szólón fehér örwel tarkított; evezői ga
lambszürkék ; hasa közepe a hímen barnafekete, 
a nőstényen sötét vörösbarna; alfeltája és alsó 
farkfedői fehérek. A nőstény hasonlít a hímhez, 
•de torka, homloka inkább sárgás és begyón nin-
-csen örvszerü rajzolat. A hím nagyobb ; hossza 
38—42, szárnya 24, farka 19, csőre 1, csüdje 
.2-4 cm. A nőstény hossza kb. 34—36, szárnya 22, 
farka 14, csőre 1, csüdje 2'4 cm. Közép-Ázsia 
sivatagjain honos, ahonnan időnkint óriási csa
patokba verődve Európába vándorol. Hazánkban 
vándorlásai alkalmával csapatosan szokott meg
jelenni. Gyorsan fut, de a futásban nem kitartó; 
a galamboknál gyorsabban repül. Kis társasá
gokban fészkel. Fészekalja négy világos zöldes
szürke vagy barnásszürke tojásból áll. A fog
ságot jól bírja. 

Talpazat, 1. Talapzat. 
Talpbőr, 1. Gserzóvargaság és Bőr (gyártása). 
Talpfa. A vasúti vágányok sineit többnyire fa-

keresztaliakra, talpfákra erősítik, amelyeknek fel
adata a járművek súlyát a kavicságyra elosztani, 
a sínek nyomtávolságát és a sinek helyes állását 
(dülését) biztosítani. Fő vasutakon a talpfák hossza 
2-70—2-50, mellékvasutakon 2-40-2-20, keskeny-
vágányú vasutakon 1-00—2-00 méter. Szélességük 
25—22—20 cm., magasságuk pedig 16—15—13 cm. 
A talpfák tölgy-, bükk- v. fenyőfából valók. Váltók 
•és keresztezések alá csak tölgytalpfákat fektetnek. 
Befektetés előtt szárítandók és korhadást gátló 
anyagokkal telítendők. Kitórővágányokban hosz-
szabb, 4—6 méter hosszú talpfákat is fektetnek. 
Tisztító gödrökön a falazatra fektetett és csavarok
kal leerósített hossztalpfákra erősítik a síneket. 
A talpfák alá kavicságyazást készítenek, hogy a 
sín szilárd alátámasztást nyerjen. A talpfák a 
jármüvek terhe alatt az alattuk levő kavicsot 
lenyomják a töltésbe. A terhelés megszűntével 
a sin a talpfát ismét fölemeli, a talpfa tehát meg
lazul. A meglazult talpfa kopogtatással kereshető 
ki s újra alá kell verni. A repedés ellen a talpfa 
homloklapjába vert S alakú vaslemezekkel véde
keznek, a pályában fekvő repedt talpfák végeit 
pedig vascsavarokkal szorítják össze v. vaspánttal 
fogják körül. Nedvességet tartó agyagos ágya
zatban a talpfák néhány év alatt korhadásnak 
indulnak. Telítetlen bükktalpfa már 2—3, tölgy-
talpfa 7—10 év múlva korhad el. Telített talpfák 
16—25 évig is eltartanak. A korhadás a sínszegek 
mentén és a slntalp alatt gyorsabb, ahol a talpfa 
nem szárad ki elég gyorsan. A bükktalpfáknak 
nagy hátránya az, hogy belülről korhadnak, mert 
a telítés folytán a legkülső réteg konzerválódik a 
legerősebben, a sínszegek ellenben a talpfák bel
sejébe nyitnak utat a gombák számára. 

Talphid, az úszó alátámasztású hidak egy faj
tája, amelynél az alátámasztást gerendákból ösz-
szetett talpak (tutajok) alkotják. L. Hajóhíd. 

Talpkéreg, 1. Bükkfakéreg. 

Talpkő, egy darab kőből készült alapozása va
lamely fa- vagy vaspillérnek (oszlopnak). 

Talplap, a plintosznak (1. Oszloprendszer) ma
gyar neve, az oszloplábaknak nagy négyzetes le
meze, melyen az egész oszlop nyugszik. 

Talponjárók 1. (Plantigrada, állat), Linné rend
szere szerint a ragadozó emlősök (Carnivora) 
egyik csoportja. Ide tartoznak a medvék. 

2. T. (Hyracoidea, Lamnungia, állat), a Patá-
sok (Ungulata) rendjének egyik alrendje. Ide
tartoznak a Szirti borzok (Procaviidae). L. 
Szirti borzok. 

Talpotaziméter (gör.), acólcsőhőmérő, melyet 
technikai célokra használnak. A hőmérséklet 
emelkedése éter v. higanygőz nyomását fokozza 
s ez rugós manométerre hat, melyen a hőmérsék
let leolvasható. 

Talppárkány, 1. Párkány. 
Talppont, 1. adott pontból egy egyenesre vagy 

síkra bocsátott merőlegesnek metszéspontja ezen 
egyenessel v. síkkal. 

2. T. v. nadir, az a pont, amelyben a függőle
ges vonal a Föld közepe felé és azon túl meg
hosszabbítva az éggömböt metszi. A T. ellentettje 
a zenit v. tetőpont. L. Ég. 

Talpponti görbe. Valamely G görbe T.-jének 
azon merőlegesek talppontjainak geometriai helyét 
nevezzük, mely merőlegesek valamely szilárd P 
pontból a G görbe érintőire húzhatók. P pontot 
pólusnak, G görbét a Tbázisának hívjuk. A pólus 
megválasztása szerint változik a T. így pl. egy 
kör T.-je a középpontra, mint pólusra nézve, maga 
a kör, más pólusra nézve: egy szíwonal. Vala
mely ellipszis T.-je az egyik gyújtópontra, mint 
pólusra nézve: kör. 

Talpponti háromszög. A háromszög magas
sági vonalainak talppontjait összekötő egyenesek 
T.-et alkotnak. L. még Feuerbach, 6. 

Talpra magyar, Petőfi Nemzeti dal c. költe
ményének kezdete, 1. Petőfi. 

Talpreflex, a talp bőrének ingerlésére beálló 
reílexmozgás, melynek hiánya v. megváltozása 
a megfelelő idegvezetés sérülésére mutat. 

Talpszelemen, födélszékekben az a vízszintes 
gerenda, amely a szarufák alját támasztja, favázas 
szerkezeteknél a legalsó, vízszintes gerenda. 

Talpszintező (hánya), egyszerű műszer, hosszú 
lécdarab, melynek közepén lefüggő ólomgolyó mu
tatja meg, mikor szintes a léc alsó széle. Ezzel 
szokták a vágatok talpát szintesen v. bizonyos 
emelkedéssel tartani. 

Taltal, az azonos nevű departamentó székhelye. 
Antofagasta chilei tartományban, (1919) 16,922 lak., 
a mögötte fekvő bányavidékek (salétrom, rézérc, 
arany-, ezüst-, ólomórc), fő kiviteli helye. 

Talthybios, Agamemnon kedvelt hírnöke. 
Táltos v. tátos, 1. a. m. varázsló', így a béesi, 

müncheni, érsekújvári kódexben s egyebütt, ahol 
a latin «magus» szó egyértéküje. Ennek alapján 
már a XIX. sz. elején felmerül (Sándor István
nál) az a feltevés, hogy «a T.-ok a régi pogány 
magyarok bölcsei éspapjai» voltak, aminőkről a 
turkokat jellemző Theophylaktos is emlékezik. A 
táltos szó mai használata (== okos, bölcs) sejteti, 
hogy e szó magasabbrendű sámánt (1. Samá-
nizmus) jelenthetett, akiben a bölcseség lakó-
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sik. — 2. Csodálatos tulajdonságokkal bíró pa
ripa, T.-ló, amely különösen népmeséink szokott 
alakja, de a legtöbb nép meséinek hasonló alakjá
val rokon. Tápláléka rendesen tüzes zsarátnok. 
Gyakran nyomorult gebének látszik és csak az 
ismeri fel benne a T.-lovat, akinek szánva van, 
t. i. a mese hőse, kit a csodálatos erejű állat min
den vállalatában hűségesen segít. — 3. T.-gyer-
mek, a rnagyar nép hite szerint különösen az olyan, 
amelyik foggal jő a világra. Az ilyenből a babo
nás vélekedés szerint T. lesz, ha felnő. 

Irodalom. Ipolyi, Magyar Myth., 234—239 ; Katona, Zur 
Litt. und Charakt. der magyar. Folklóré, Max Koch's 
Zeitschr. f. vgl. Litteraturgeschichte n . ; Kandra-Kabos, 
.Maffyar Myth. 

Talus (lat.) a. m. ugrócsont; a lábszárcson-
tokkal ízesülő lábtőcsont. 

Tsilus. 1. Asztragal. 
Tálat (Telid), a Marshall-szigetek (1. o.) leg

nagyobbika. Azelőtt német birtok. Most Japáné. 
Talvj, írói álnév, 1. Robinson i. 
Tályog (abscessus, apostema), a szövetekben 

fekvő gennyel telt üreg, minden szövetben és 
szervben is előfordulhat. Rendszerint gennyesztő 
mikrobák (staphylococcus, streptococcus) okozzák, 
de előidézhetik a tifusz-bacillus, pneumoeoccus, 
tuberkulózis-bacillus és más mikrobák is. Ageny-
keltő baktériumok gyuladást indítanak meg, 
fehérjeoldó (pro teolytikus)ferinentiimuk megöli és 
feloldja a szövetet, a mikrobák mérgeinek kemo-
takszisos hatására az erekből színtelen vérsejtek 
-vándorolnak a szövetbe s ezek alkotják a felgyűlt 
nedvekkel együtt a T. tartalmát, a genyet. A friss, 
.heveny v. meleg T. körül heves gyuladás van 
körülírt duzzanattal, vérbőséggel, mely szúró, 
hasogató fájdalmakkal és lázzal jár. Ha a T. felü
letesen fekszik, pl. a bőr alatti kötőszövetben, 
mind e jelenségeket pontosan észlelhetjük, s a 
T.-on hullámzás mutatható ki. Utóbb a T. falának 
beolvadása folytán önként megnyílik, tartalma 
kiürül; ez történhetik a test felületén, a bélbe, 
tüdőcsövekbe, húgyhólyagba, de a test belső üre
geibe is. A heveny T. falát lobosan beszűrődött 

'nedvdús, szakadékony, bővérű szövetek képezik. 
A T. kiürülése v. operatív megnyitása vitán a lobos 
tünetek megszűnnek, a T. összelohad, üregét sarj-
szövet tölti ki s a T. gyógyulhat. A test belsejé
ben levő T.-ok a geny lassú besűrűsödése és fel
szívódása útján is gyógyulhatnak. Ha a szervek
ben levő T. a testüregekbe tör át, a savóshártya 
genyes gyuladása lesz a következménye. Gyógyult 
T. helyén heget találunk a szervekben. Ha a T. 
körül reaktív, kötőszövetet termelő gyuladás indul 
meg, keletkezik az eltokolt, idült T., melynek 
tartalma sűrű, zöldessárga geny, fala néhány mm. 
vastag, szívós, rostos kötőszövetréteg. Minthogy 
az idült T. mellett nincsenek heveny lobos jelen
ségek (melegség és bővérűség), azt hideg T.-nák 
is nevezik. A legtöbb hideg T. gümős természetű, 
benne híg, savós, utóbb sűrű tejfelszerű, esetleg 
törmelékes geny van. A hideg T. lassan nő, évekig 
fennáll, tetemes nagyságot érhet el. Az ilyen T. 
sokszor az izmok, inak, idegek mentén a mélyebb 
részekbe sülyed le. Ezt nevezik siilyedéses (con-
gestiós) T.-nak. Leggyakoribb a pszoasz T. (1. o.), 
mely rendesen gümős csigolya szuvasodásból ered. 
A garat mögötti T. (abscessus retropharyngeus) 

a nyaki gerincoszlop csigolyáinak carieséből, v. 
a nyirokcsomók elgenyedéséből ered, a gerinc
oszlop és a garat hátsó fala között helyezkedik el. 
Leggyakoribb a gyermekkorban, mogyoró, diónyi 
duzzanatot alkot a garat jobb vagy bal oldalán, 
eleinte tömött, utóbb ellágyul és áttör, kezdetben 
nyelési, utóbb légzési nehézségeket okoz. Áttételi 
(metasztázisos) T.-ok a genyvérüségnél a legkülön
bözőbb szervekben keletkező T.-ok, melyek úgy 
támadnak, hogy a vérben levő baktériumok a szer
vek hajszálereiben fennakadnak s ott a szövetek 
genyes ellágyulását idézik elő. E T.-ok az általá
nos gyuladásos tüneteken kívül a helyzetüknek 
megfelelő góctünetekkel járnak. A heveny T.-ok 
gyógyítása azok operatív megnyitásában áll. A 
sülyedéses (hideg) T. kezelése elsősorban a beteg 
szerv kezelését teszi szükségessé. A genyet időn
ként kiszívják s gyógyító folyadékokat fecsken
denék helyébe; sok hideg T.-ot operálni is lehet 
és célszerű. 

Tám, rövidítése a támasztó szónak. Az építé
szetben mint gerenda-támasztó v. támasztó-pillér 
az építményben fellépő vízszintes erőhatások ellen
súlyozására szolgál s így ferde irányú. 

Tama (Teme, Téma, Tima), kerületi székhely 
Girgeh egyiptomi tartományban, a Nílus balpart-
án, (1907) 14,32fi lak. Jeleniős gőzhajóállomás. 

Támadás (offenzíva). A harcnak az a módja, 
amelynél az ellenséget, a vele való összecsapást 
keressük s a döntést, az ellenségnek állásából való 
visszavetését erőszakoljuk. Van sztratógiai s tak
tikai T. Az előbbi a hadi működéseknek megkez
dését (az ellenséges területre való benyomulást 
stb.), az utóbbi az egyes harcmezőkön való T.-okat 
jelenti. Ezek tulajdonképen az idő és térviszonyok 
mértékében különböznek egymástól. A taktikában 
órákkal és lövéstávolsággal, a sztratégiában na
pokkal és napi menetekkel számolunk. Aszerint, 
hogy az ellenségnek mely része ellen irányul a 
főlökem, arctámadást, egyik v. mindkét oldalról 
átkaroló támadást és áttörést különböztetünk 
meg. A T. általános célja: az ellenséget saját aka
ratunk teljesítésére kényszeríteni. Erre nézve a 
legjobb eszköz ellenálló képességének megsemmi
sítése. Egyesített erővel való gyors előrenyomu
lás a jó offenzívának ismertető jele, ezzel lehet 
csak az ellenséget védelmi intézkedéseinek végre
hajtásában meggátolni és arra kényszeríteni, hogy 
reá nézve kedvezőtlen körülmények között vere
kedjék. Hogy a támadó előnyomulás mely pontig 
és mennyi ideig tartson, nem lehet meghatározni, 
ez a körülményektől függ, mert az offenzíva ereje 
abban a mértékben fogy, amelyben előnyomul. 
Mindamellett nem szabad elhagynunk, míg vala
mely lényegesen kedvező sikert nem vívtunk ki, 
hogy a megállapodás után szükséges védelem 
nagy hátrányok nélkül járjon, különben az eddig 
szenvedett fáradság és áldozatok kárbavesznek. 
Ha az előnyomulás közben anyagi túlerőnk meg 
is fogyatkozik, az nem tekinthető elég oknak az 
offenzíva elhagyására, mert nem szabad elfeled
nünk, hogy az erkölcsi túlsúly sokat pótol s az 
mindig inkább az offenzíva osztályrésze. Az offen
zívát csak akkor szabad elhagynunk, amikor a 
védő visszalökésoi sűrűen ismétlődnek s nyoma
tékosak, s amikor észrevesszük, hogy a mi T.-aink 
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nyomatékukból veszítettek. L. ínég Védelem. — 
T. a jogban, 1. Jogos védelem. 

Támadó lökés, a vívásnál egy lehetőleg gyors 
szúrás az ellenség részéről fedetlenül hagyott 
testrész ellen. 

Tamagno (ejtsd: tamannyó), Francesco, olasz 
tenorista, szül. Turulban 1851., megh. Vareseben 
(Turul mellett) 1905 aug. 31.1873-ban lépett szín
padra. Diadallal járta be Európát és Pattival együtt 
Amerikát is. 1887-ben ő kreálta Verdi fölkérésére 
Otellót. 

Taman, 62 km. hosszú, 20—30 km. széles ho
moknyelv, amely a Kubán folyó hordalékából 
épült föl s a szemben levő Keresi-félszigettel 
együtt az Azovi-tengert zárja el a Fekete-tenger
től. Három sekély, lagúnaszerü öble van: a 2'., a 
Kubán- v. Kiziltas- (v. Kiziltasszkoj-liman) és a 
Temrjuk-öböl. A félsziget kopár, lakatlan, iszap
vulkánjai és naftaforrásai (15) vannak. Az ókor
ban itt volt Phanagoria virágzó görög gyarmat. 
V. ö. Kari Görtz, Archaeol. Topographie der 

• Halbinsel T. (Moszkva 1870). 
Tamandua (állat), 1. Hangyász-félék. 
Tamanieh (Tamanib), faiu Núbiában, Szuakin-

; tói DNy.-ra, a Wadi Chab és a Sinhation át Ber-
• bérbe vezető út mellett. Itt ütközött meg 1884 
J márc. 13. és 25. Grahain angol tábornok Ozmán 

Dignával. 
Tamar, folyó Angliában, 1. Tamer. 
Tamara, olasz füszerkoverék, mely fahéj

ból, ánizsból, szegfűszegből ós korianderból áll. 
Uurzy-powder néven ismeretes. 

Tamaricaceae , Tamariskafélék (növ.), a 
szabadszirmú kétszikűek családja a Parietales 
sorozatban. Kb. 100 faja van, főelterjedési területe 
a mediterrán vidék és Belső-Ázsia, vannak fajok 
Afrikában, Kelet-Indiában, Dél-Európában is. Fő
kép sós és hegyi növények. Fák, cserjék v. kórok. 
Levelük szálas v. pikkelyalakú. Viráguk rende
sen 2 ivarú és 5 tagú, a magház felső állású, 5—2 
termőlevélből alakul, termésük tok. Viráguk ma
gános v. fürtben áll. Több díszcserje tartozik ide, 
különösen a Tamarix (1. o.). 

Xamarindug L. (növ.), a Hüvelyesek génusza 
a Caesalpinioideae alcsaládban. Egyetlen faja a 
T. indica L., 25 m.magas fa, levele örökzöld pá
rosan sokszárnyú. Ágtetőző fürtje sárgás, vörös 
rajzú virágokból áll, ezeknek 3 kifejlett szirma, 
3 termékeny, rövidszálú porzója van. Hüvelye 
(Fruetus tamarindi) fel nem nyiló, több magú. 
Törékeny kérge alatt sötétszinű pép van. Ez a pép 
(pulpa tamarindormn, pulpa tamarindi cruda) enyhe 
hashajtó. Afrika száraz, gyér növényzetű belső 
vidékein a T. hüvelye igen jelentős táplálók. 
Fája kemény, sárgás finom szemcséjű, gesztje 
kevés, bíborszínű. A szú nem bántja. Sokféleképen 
értékesitik. Hazája valószínűleg Afrika forróövi 
része, de meghonosítás folytán az egész forró-
övön elterjedt. L. Gyógynövények mellékletén 
íí. u. 

Tamariska (növ.), 1. Tamarix. — T.-félék, 1. 
Tamaricaceae. 

Tainarix L., tamariska (növ.), a Tamaricaceae 
család génusza; 64 faja cserje a család területén. 
Virágzatuk oldaltálló füzérszerü fürt, viráguk 
kicsi, porzója 5, 4 v. 10. Gyakori díszcserje ná

lunk a T. gallica L. (francia tamariska, vasfa) a. 
mediterrán vidékről. Levelei fedelékesen az ághoz 
simulnak. Karcsú virágzatai (jún.-júl.) jó illata, 
rózsaszínű virágokból állanak, igen nagy számban 
fejlődnek. Dugvánnyal szaporítják. Kultiváltak 
még a T. africana Poir., a T. tetrandra Pali. a 
K.-ről (az utóbbi Krímben és Görögországban is) 
és mások. Több T.-faj (T. gallica, anglica, his-
pida, indica, tetrandra) tannint tartalmaz. A siva
tagi T. mannifera Ehrbg. (mannacserje, mannafa. 
tarfafa; Egyiptomtól Afganisztánig) a Coccus 
manniparus szúrása folytán cukros nyálkát bocsát 
ki, mely megszáradván lehull, némelyek a zsidók 
mannájának tartják. 

Tamaro, Monté T., 1967 m. magas hegy Tessin 
svájci kantonban a Lago-Maggiore partján. 

Tamarugal (Pampa de T.), esőtlen sivatag 
Tarapaca chilei tartományban, 1000—1100 m. 
magasságban, hossza 330, szélessége 40—45 km. 
Az Atacama sivatag É.-i folytatása, boraxban és 
salétromban gazdag. Kövült fák és sírok tanúsága 
szerint egykor erdős, lakott vidék volt. 

Tamarugit (ásv.), 1. Timsó. 
Tamás, 1. szent, apostol, Jézus tizenkét tanítvá

nyának egyike. Szt. János evangéliumában Didy-
mus (a. m. iker) mellékneve van. Valószínűleg 
Galileából származott, ü volt az, aki Krisztus 
feltámadásában hinni nem akart, innen a köz-
értelmü kifejezés: hitetlen 1. A hagyomány sze
rint Parthiaban, Indiában és Etiópiában ter
jesztette a kereszténységet és Indiában vértanúi 
halált szenvedett. Holttestét Edesszába, később-
Ortonába (Olaszország) vitték. A latin egyház 
dec. 21-én, a görög jún. 3-án ünnepli emlékét-
L. még Apokrif könyvek és Nestorius. 

2. T. (aquinói), szent, a legnagyobb skolasz
tikus, Domokos-rendi áldozópap, szül. Roccasec-
cában (Nápoly) 1226. grófi nemzetségből, megh.. 
Fossanovában 1274 márc. 7. Első oktatását a 
montecasinói bencésektől nyerte és azután a ná
polyi egyetemen tanult. 1243-ban a Szt. Domokos-
rendbe lépett Nápolyban. Anyja elől, ki nem volt 
e lépésével megelégedve, előbb Rómába távozott,, 
később Parisba indult, de fivérei útközben elfog
ták és szülőhelyére vitték, ahol a családi vár egy 
tornyában folytonos őrizet alatt állott. Csak két 
nővérének volt szabad őt meglátogatni, azzal a 
feladattal, hogy a rend elhagyására bírják, de si
ker nélkül; sőt ők is kedvet kaptak a magasabb 
szellemi élethez. T. fogságának ideje alatt a Szent
írást, Lombardus Sententiáit és Aristotelest ta
nulmányozta. 1245 közepe táján, miután rokon
ságának minden kísérlete hajótörést szenvedett,, 
visszatért Nápolyba, ahol letette a fogadalmat. 
Innen Kölnbe küldték és itt Albertus Magnus ta
nítványa lett. Hallgatagsága és szerénysége miatt 
tanulótársai «néma ököri-nek nevezték, de mes
tere, midőn T. egy nyilvános vitában fényes te
hetségeiről, a jelenlevők legnagyobb csodálkozá
sára, bizonyságot tett, így nyilatkozott: «Mi ezt 
néma ökörnek nevezzük, de a tudományban még 
oly ordítást fog végbevinni, hogy az egész világ 
meghallja». Ugyanez évben mesterével Parisba 
utazott, hogy teológiai tanulmányait befejezze. 
1248-ban visszatért Kölnbe mint magister stú
diómul. Pappá szentelték 1250-ben. A ráköyet-
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kező évben Parisban a baccalaureatust oly kitün-
tetéss9l nyerte el, hogy az egyetemen teológiai 
felolvasásokkal bízták meg. Ez időből származ
nak kisebb munkái, az ú. n. Opuseulák (de regi-
mine Judaeorum, Responsiones ad Job. Vera, de 
.angelorum natura stb.). Megjegyezzük itt, hogy 
;.T. maga igen keveset írt, hanem diktált és sok 
Ízben 2—3 Írnokot foglalkoztatott. Nyilvánosan 
.tulajdonképen 1255. lépett fel, amikor St. Amouri 
Vilmos De periculis novissimorum temporum c. 
munkájával szemben kiadta Clypeus potestatis 

.-ecclesiasticae eontra Guil. de S. Amore stb. mun
káját, melyben az előbbinek állításait halomra 
döntötte. 1256-ban hittud. doktor lett és ez időtől 
kezdve zavartalanul tanított és irt 1261-ig, ami
dőn IV. Orbán pápa Kómába hívta. Ez időbe esnek 
következő nagyobb munkái: Quaestiones quod-
libetales, De Veritate, Compendium theologiae, 
I)e perfectione vitae spirituális és különösen örök 
.becsű mestermüve: Summa eontra gentiles. A 
pápa egyházi méltóságokkal akarta őt felruházni, 
fiőt bíbornokká akarta tenni, de ő minden mél
tóságot állandóan visszautasított és csak a Ma-
gister Palatii hivatalt fogadta el. A pápa 1264. 
bekövetkezett haláláig mint író folyton működött. 
A pápa parancsára írta Contra errores Graeco-
rum, Catena aurea és az Úrnap officiumát. Eze
ken kívül: De Trinitate, Deciaratio quorundam 
art ic , De unitate intellectus és számos kommen
tárt Aristoteleshez. 1265-ben kezdte írni a Summa 
theologiae c. nagy müvét, amelynek első részét 
1267. adta ki. 1269-ben Parisba kellett utaznia, 
•ahol két évi tartózkodása alatt megírta De anima, 
De potentia Dei, De spiritualibus creaturis, De 
vitiis et virtutibus, De humanitate Christi c. mű
veit és szakadatlanul dolgozott a Summán. 1271-
ben Bolognába ment és kiadta a Summa második 
részét. 1272-ben a rendi főkáptalan, a mindenfelől 
érkezett kérelmeket, amelyekben különféle egye
temek T.-t tanárul kérelmezték, tárgyalván, Ná
polyba küldte ót, ahol a királytól kezdve min-

* denki a legünnepélyesebben fogadta, mint a teo
lógusok fejedelmét. Itt ismét számos kisebb mű
vet és kommentárt írt. 1273 dec. 6. befejezte a 
Summa harmadik részének 90-ik quaestióját s 
ezzel visszavonult a tudománytól s készült a ha
lálra. 1274-ben a pápa kívánságára a lyoni zsi
natra mont, de útközben meghalt. Halála előtt 
tollba mondotta még az Énekek éneke magyará
zatát. Halála után mindjárt mint szentet tisztel
ték, a szentté avatási pör azonban csak 1319-ben 
kezdődött és 1323 júl. 18. fejeződött be. V. Pius 
1567. a adoetor ecclesiae» címet adta neki. Ünnepe 
máre. 7. ((Alázatos, testében és lelkében teljesen 
tiszta, imádságában jámbor, a tanácsban okos, 
szeretetben nagy volt, értelmo világos, szelleme 
éles, ítélete biztos, emlékezete hű volt, az érzéki 
fölött magasan állott és a földieket megvetette*, 
miért is «angyali doktor (Doctor angelicus)-nak 
neveztetika. Aquinói Szt. T. általában véve élet-
szentsége, tudásának sokoldalúsága, gondolkodá
sának magas röpte, kifejezéseinek pontossága, 
tudományának nagyszerűsége miatt megszerezte 
magának a keresztény világ csodálatát. 1923-ban 
•szentté avattatásának 600-ik évfordulóját az egész 
kat. világban emlékünnepekkel ülték meg, így 

Magyarországon is. Budapesten már 1902 óta mű
ködik a róla nevezett Aquinói Szt. Tamás-társa
ság néven alakult keresztény filozófiai társaság. 
Életét számosan írták meg és sokan adták ki mü
veit. V. ö. Wetzer-Welte, Kirchenlexikon (X., 
911—931); Hergenröther, Kirchengeschichte (IL). 

3. T. (Bradwardine), 1. Bradivardine. 
4. T. (canterbury-i érsek), 1. Becket. 
5. T. (eelanói), 1. Gelano. 
6. T. (kempisi), 1. Kempis. 
7. T. (villanovai), 1. Vülanova. 
Tamás, több magyar főúr és főpap neve. 1. T. 

comes 1096. Nápolyban mint Kálmán király kö
vete járt, hogy Eoger királytól megkérje Buzillát 
s képletesen meg is kötötte a házasságot. — 2. 
T., IV. István király udvari orvosa, híres méreg
keverő volt, ki magát a királyt is megmérgezte 
(1164 ápr. 11.). — 3. T., egri püspök 1217. részt 
vett a szentföldi hadjáratban s 1222. az arany
bulla kieszközlésében. III. Honorius pápa 1223. 
őt bizta meg, hogy a Bárcaságban fölállítandó 
főesperesség v. dékánság iránt javaslatot tegyen. 
— 4. T., spedatói föesperes, történetíró, szül. Spa-
latóban 1200. Iskoláit Bolognában elvégezvén, 
korán spalatói kanonok lett s 1230. választották 
főesperessó. Szülővárosában nagy népszerűség
nek örvendett; Guncellus spalatói érsek azonban 
Rómában vádaskodásokkal törekedett ártani neki. 
1239-ben Guncellus halála után a káptalan majd
nem egyhangúlag spalatói érsekké választotta, 
de az ellenségeitől támasztott lázadás következ
tében méltóságáról önként lemondott. IV. Béla 
királynál kétszer járt követségben. Fő művé
ben (História Salonitanorum Pontiflcum atque 
Spalatensium) nagy rokonszenvvel szól hazánkról, 
midőn elbeszéli a tatárjárást Meghalt Spalatóban 
1268 máj. 8. Említett művének négy kézirata 
ismeretes (Spalatóban és Parisban 1—1, Velen
cében kettő). Először kiadta Lueius (De regno Dal-
matiae et Croatiae, Amsterdam 1666), másodszor 
Schwandtner (Scriptoros rerum hung. III., Wien 
1748). A tatárjárásról szóló részét magyarra for
dította Rogerius függelékében Szabó Károly (53— 
84 old.). — 5. T., Gábor fia, a Káta-nemből, az 
Ottokár cseh király elleni harcokban kitűnvén, 
IV. László őt az ugocsai Halmi birtokával aján
dékozta meg. Bábony egyik hegyén várat épít
tetett, melynek alján 1323. már Váralja falu állt; 
ezt róla ma is T.-váraljának nevezik (Géresi a 
Századokban, 1873, 439—442). — 6. T., eszter
gomi érsek, Ladomér érsek unokaöccse. Mint 
észtergom-előhegyi prépost 1291. tanult Padová-
ban. Két év múlva nagyprépost, 1303. székes
fejérvári prépost lett és 1305—1321. mint esz
tergomi érsek az Anjou-háznak legodaadóbb híve 
volt. 1307-ben az udvardi zsinaton elnökölt, 1308. 
a kékesi tanácskozáson vett részt. Az erdélyi vaj
dától visszaszerezvén a szent koronát, ezzel Ká
rolyt 1310. végérvényesen megkoronázta. Ezentúl 
a rozgonyi csatában levert urakat igyekezett kibé
kíteni. Elpusztult váraiért, kifosztott egyházaiért 
kárpótlásul Károly király Komárom várost ós vár
megyét adta neki. Meghalt 1321 elején. 

Tamásd (Tomefti), kisk. Krassó-Szörény vm. 
facsádi j.-banj (1910) 699 román és német lakossal. 
(Tr. E.) 
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Tamásék (Ta-Maseq), Észak-Afrika nomád 
törzsei egy részének (tuareg) a régi líbiaiak nyel
vétől származó nyelve, melyet körülbelül 7 millió 
ember beszél. Legismertebb nyelvjárásai a kabyl 
es a dél-marokkói sulu-k nyelve. V. ö.: Hano-
teau, Bssai de grammaire de la langue tamachek 
(2. kiad. Paris 1896); Kaoui, Dictionnaire fran-
yais-taruacheq, langue des Touaregs (Alger 1894). 

Tamás és Bálint, ferencrendi bibliafordítók, 
1. Bálint (2) és Bécsi kódex. 

Tamasesd (Tamasesti), kisk. Hunyad vm. ma-
rosillyei j.-ban, (i9io)" 4~Í7 román lak. (Tr. E.) 

Tamásfalva (Tamásfalva), nagyk. Torontál 
vm. csenei j.-ban, (1910) 182ö magyar és német 
lak. (Tr. SzHSz.) 

Tamásíi Gyula, író, szül. Székesfehérvárt 1836 
febr. 29., megh. u.o. 1902 febr. 11. Szülővárosában 
tanult, azután egyideig a mérnöki, később a hírlap
írói pályán működött; 1868. Székesfehérvárt tör
vényszéki aljegyző lett, 1881. a városnál tanácsos. 
A 60-as években rendkívül sok verset és újság
cikket írt fővárosi és vidéki lapokba, valamint 
több vígjátékot és népszínművet a székesfehérvári 
színtársulat és a budapesti Népszínház számára. 
Nyomtatásban csak költeményeinek I. kötete je
lent meg (1876) és Longfellow Hiavatájánák for
dítása (Olcsó Könyvtár, 1886). 

Tamásaida (Pons Thomae, Tamasda), nagyk. 
Bihar vm. nagyszalontai j.-ban, (i9io) 1988 ma
gyar és román lak., a középkorban Zarándhoz tar
tozott, a Fekete-Körös mellett. II. Géza a szent-
jobbi apátságnak adta. 1241-ben már «nagy német 
város», mely erősen, de sikertelenül védekezett a 
tatárok ellen. Árpád-kori templomának romjai 
ma is tekintélyesek. 1332—37-ben már plébánia, 
1421. vámszedőhely. 1520 óta néha már Biharhoz 
számították. 1540-ben Erdély rendéi falai közt 
tartottak egy országgyűlést. 1552-ben 17 portája 
volt Báthory Endre és Perényi Gábor kastélyai
val. (Tr. E.) 

Tamási, nagyk. Tolna vm. tamási j.-ban, (1920) 
5805 magyar lak., a járási szolgabírói hivatal 
széke, közjegyzőséggel, járásbírósággal, szép kas
téllyal. 

Tamáskeresztények, 1. Nestorius. 
Tamáskeszeg (állat), a veresszárnyú koncér 

(Leuciscus rutüus L.) népies neve. 
Tamaskó István, filológus, műfordító és szan

szkrit tudós, szül. Pozsonyban 1801 febr. 15., 
megh. u. o. 1881 jan. 27. Göttingenben különösen 
Mttller Ottfriedtől tanult; 1838—1862-ig a po
zsonyi liceuin szubrektora. Főműve: Dissertatio 
de Causis linguae Sanscritae, Pozsony 1831. Ma
gyarra fordította a Hitopadészát és Dhamina-
padaniot; de mindkettő kéziratban maradt. 

Tamáslaka (Tomasovác, Tomasevci), nagyk. 
Torontál vm. antalfalvi j.-ban, (IGÍO) 2727 szerb 
és német lak. 1848-ban T. szerb lakossága a föl
kelők közé sorakozott s a szomszéd magyar fal
vaknak rémo lett (1848 okt. 8-iki zsigmondfalvi 
mészárlás). Itt volt Knicanin főhadiszállása is. 
A magyar hadsereg Kis Ernő vezérlete alatt 
1848 dec. 5. vette vissza T.-t. (Tr. SzHSz.) 

Tamás-légy (Sciara Thomae L., állat), 1. Sciara. 
Tamáspatak (Támásasa), kisk. Hunyad vm. 

szászvárosi j.-ban, (i9io) 368 román lak. (Tr. E.) 

0 — Tamásy 

Tamás-rend, 1. János-rendek. 
Tamássy József, színész, szül. Veszprémben-

1835., megh. Budapesten 1892 szept. 4. Két-három 
hónapig szabóinas volt, majd ismét iskolába járo-
gatott Hogy a szini pályára mikor lépett, nem 
tudni, de annyi bizonyos, hogy 1859. Veszprém
ben már működött. 1869-ben a városligeti aréná
ban játszott, ahonnan 1870. a Nemzeti Színházhoz 
szerződtették, hol a Szökött katona századik elő
adásán lépett fel először. 1876 május 1. átment a 
Népszínházhoz, melynek haláláig tagja volt. T. 
mint népszinmüénekes tőről metszett magyarsá
gával, gyönyörű megjelenésével és magyaros 
énekével a legnépszerűbb színészek egyike lett; 
a népszinmüirodalom új fellendülése (Tóth Ede, 
Csepreghy) az ő nevével s művészetével szorosan 
összefügg. 

TamásváraTja (Támasuni), kisk. Ugoesa vm. 
tiszántúli j.-ban, (i9io) 64-Érmagyar lak. Várdomb 
nevű kerek hegyén Kata II. Tamás, a Lázár
család őse, várat épített 1270—90 közt. (Tr. E.) 

Tamásy Árpád (fogarasi), táborszernagy, szül. 
Kőhalomban (Nagy-Küküllő vm.) 1861 dec. 9. 
Katonai tanulmányait a máhrisoh-weissMrcheni 
katonai főreáliskolában, majd a katonai műszaki 
akadémiában Bécsben végezte, 1881. a 2. közös 
hadmórnökkari ezred budapesti 4. zászlóaljába 
nevezték ki hadnagynak s rövid idő múlva a kri-
vosjei fölkelés ellen harcoló csapathoz rendelték 
le századával. 1884-ben az újonnan felállított 
vasúti és távíró-ezredhez helyezték át s részt vett 
annak szervezésében. 1886—88-ban a hadi iskolát 
végezte, azután vezérkari tiszt lett s mint ilyen 
különböző beosztásokban szolgált, 1891—93-ban 
a vezérkar vasúti irodájában, majd mint vezér
kari tiszt Mostarban, Sarajevóban, azután csapat
szolgálatot teljesített a 24. vadászzászlóaljban 
Trembowlában. 1897-ben a linzi 3. hadtest vezér
kari főnöke lett, majd 1902-ig a király katonai iro
dájában működött, innen csapatszolgálatra a 18. 
honvéd gyalogezredhez osztották be. 1904-ben a 
honvédelmi minisztériumba rendelték, ahol előbb 
az I. szervezési és kiképzési osztályt vezette, az
után a III. csoport főnöke lett s átszervezte a hon
véd hadbiztosságot, újjászervezte a honvéd épít
kezési szakmát, megszervezte a honvéd hadmér
nöki szolgálatot. 1914-ben kinevezték a közös had
ügyminisztériumba osztályfőnöknek s mint ilyen 
a hadügyminiszter magyar helyettese volt a dele
gációk tárgyalásaikor. A háború kitörése után ön
ként jelentkezett harctéri szolgálatra s már inint 
altábornagy 1914 szept. elején a 23. szegedi hon
véd hadosztály vezetését vette át s vele harcolt a 
lemberg-rawaruskai csatában, a janovi erdőben, 
a visszavonuláskor mint a III. hadsereg utóvédje 
került Przemyslbe, ahol a harcoló csapatok pa
rancsnoka lett. A vár első felszabadítása után részt 
vett a San-menti harcokban, midőn a 8. honvéd 
gyalogezred rohammal foglalta el az orosz állás 
kulcspontját, a Magiéra magaslatot. Przemysl má
sodik körülzárása után ismét a legnagyobbrészt 
magyar honvédségből álló várvédő harcoló csa
patok parancsnoka lett s vezetése alatt vívták a 
számos borzalmas harcot, míg 1915 márc. 22. 
a kiéheztetett védősereg kénytelen volt a várat, 
összes védelmi eszközeivel együtt szétrombolni.. 
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(h. Világháború.) Ekkor ő is orosz fogságbakerült. 
Még a fogság ideje alatt 1917. Károly király tá
borszernaggyá nevezte ki. 1918 febr. elején szökve 
menekült Svédországon át. Ekkor átvette az olasz 
harctéren a 20. honvéd hadosztály parancsnoksá
gát, majd pedig a XXII., azután a XXIV. hadtest 
parancsnoka lett. 1918 aug. v. b. t. tanácsosi mél
tóságot nyert; legutóbb pedig az összeomlásig a 
budapesti IV. hadtest parancsnoka volt s éppen 
aznap érkezett haza, mikor a székesfővárosban a 
köztársaságot kikiáltották. Ezután nyugalomba 
vonult. 

Támaszsor, a könyvnyomtatásban a kolumna 
utolsó sorához támasztott, azt az eldőléstől védő 
ürpótló vagy kvadrátsor. Az ívjelet beléje szedik. 

Támasztó ékek, két nagy faék, amelyeket a 
nehéz lövegek kerekei mögé helyeznek s amelyek 
egyfelől fékezik az ágyú hátrafutását, másfelől 
elősegítik a lövés utón való újbóli előretolásukat. 

Támasztó fal. Oldalról jövő nyomás felvéte
lére szolgáló fal, melynek szelvényét statikai szá
mítás alapján határozzák meg. Völgyzáró gátak, 
part-falak építésénél, földtömegek megtámasztá
sánál alkalmazzák. Pontos része az alapozás, 
mely vízmosások ellen biztosítandó. Fedőlapjá
nak keresztirányú méretét koronaszélességnek 
nevezik. Kisebb j v. ideiglenes jellegű T. fából is 
készülhet. 

Támasztógyökér (növ.), 1. Levegőgyökér. 
Támasztólevél (növ.), nekifeszülve a sziklának 

a tő szilárd tartását biztosítja (Gerániumokon). 
Némelyek a tartólevelet (1. o.) is illetik T. névvel. 

Támasztó pillér (franc, contre-fort, ném. 
Strebepfeiler). Föld fölött készített boltozatok
ban fellépő oídalnyomások felvételére alkalmas, 
alul szélesebb, felfelé lépcsőzetesen keskenyedő, 
falhoz épített pillérek. A gótikában a középső hajó 
boltozatának oldalnyomását a nyomaték-vonalnak 
megfelelően szerkesztett boltívek közvetítik a 
T.-hez, amely ilyenkor a mellékhajó magasságán 
felülemelkedik (1. az ábrát). A T. lépcsőzetes 
yisszaugrásait kőlapokkal fedjük, vagy fiálékkal, 
szobrokkal, tornyocskákkal díszíthetjük. 

Tamatave (Tamatava), Madagaszkár francia 
gyarmat egyik jelentősebb kereskedő városa a 
Betszimiszáraka, vagy Betszimaraka törzshöz tar
tozó, (1921) 11,762 maláj lakossal. 

Tamaulipas, Mexikó egyik állama, területe a 
Mexikói-öböl mellett 79,861 km2, (1921) 287,958 
lak. (meszticek, spanyol kredlok, 10,000 indiánus). 
A tengerpart mellett sík, itt sok a laguna és a sós 
mocsár; Ny.-i része magasabb. Partvidéki éghaj
lata forró és sok helyen egészségtelen; belső vidé
kein egészséges. Nagyobb vizei a Eio Grandé, 
Tigré és Santander. Partjain tropikus növényeket 
termesztenek, a fő foglalkozás az állattenyésztés, 
bányászató veszített jelentőségéből. A kivitel fő 
cikkei az állatok; a külső forgalom középpontjai 
Tampico és Matainoros. A fővárosa Oiudad Vic-
toria, a Eio Santander közelében, kb. 8000 
lakossal. 

Tamayo y Baus, Manuel, spanyol drámaíró, 
szül. Madridban 1829., inegli. u. o. 1898 jún. 20. 
Kora egyik kiváló szinmüirója volt. 1859-ben 
a spanyol akadémia tagja és később annak örökö3 
titkára lett. Legkiválóbb müvei: Virginia c. tra

gédiája, továbbá La Ricahembra, Bola de nieve, 
Loeura de Ámor, Lanees de honor és az Un dráma 
nuevo, melynek hőse Shakespeare. Müveit A. Pidal 
y Mon adta ki. 

Tambelan (Tambilan, Timbalan), kicsiny szi
getcsoport a Délkínai-tengerben Borneo és Szin
gapúr közt, holland birtok; a 74 kms területű 
Nagy-T. szigetén 3200 lakos él. 

Tambora, vulkán Szumbava holland-indiai szi
geten, legmagasabb 
csúcsa a Triding, 
2756 méter. 

Tamboor (franc, 
ejtsd : —búr) a. m. dob. 
— Tambovr az épí
tészetben a gömbku
polára helyezett hen
geres rész. 

Támasztó pillér. 

Tambov, 1. középoroszorszási kormányzóság, 
területe 66,588 km2, (1920) 3.393,819 lak. Földje 
síkság, Ny.-on a középoroszországi, K.-en a Volgái-
magaslatok húzódnak végig rajtó. Hasznos ás
ványa a vas, mészkő, gipsz, agyag, vannak ás
ványvízforrásai is. Az Oka és Don a főfolyói, 
előbbibe ömlik a Moksa a Zuával, D.-en végig
folyik a Vorona. Éghajlata mérsékelt. Legnagyobb-
része fekete földdel borított, ezért lakossága főleg 
mezőgazdasággal foglalkozik. Termelnek búzát, 
rozsot, zabot, borsót, burgonyát, cukorrépát, ken
dert, dohányt. Ősidők óta híres a lótenyésztése, 
kitűnő trabbereket tenyésztenek, juha, szarvas
marhája, sertése is sok van. Főipara a szeszgyár
tás, cukorgyártás, dohányfeldolgozás stb. Gabona-
és állatkereskedelme jelentékeny, főhelyei Mor-
sanszk, Borisszaglebszk és T., a gabonakereske
delem számára Kozlov. — 2. T., a hasonnevű 
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orosz kormányzóság főhelye a Zua-folyó mellett 
a Koszlov—Szaratov, T.—Kamysin vasutak ta
lálkozásának helyén. Híres a Nariskintól 1892. 
épített kultúrpalotája nyilvános könyvtárral. La
kossága (1920) 62,205. Görög ortodox püspöki 
székhely. A várost 1636. alapították, 1796 óta 
főváros. 

Tambnra (tambur, taribur). Lantszerű arab
perzsa hangszer, hosszú nyakkal és kicsiny tojás
dad rezonátorszekrénnyel. Számtalan változata 
ismeretes. Húrjainak száma legtöbbször négy, de 
ázsiai Oroszország és a Balkán némely vidékén 
<5—8 húros gordonka-nagyságú T.-kat is pen
getnek. Megszólaltatása gyűszüalakú pengetővel, 
néhol csonttal v. tollszárral történik. Ismertebb 
"típusai: a bálalajka, a bugarja, a csangura, a 
esastar, a dombra, a kara, a metsang, a sitár, a 
tampuras, a tamura és a tamburiea. A közép
kori igricek koboza is T.-szerű hangszer volt; 
sőt valószínű, hogy azonos a régi orosz KO6OST>-
val és a török qopuz v. kobusszal. 

Tamburin alatt általában a lapos csö'rgődobot 
értjük, mely Spanyolország délvidékéről ered. A 
•dobot a táncos balkezében tartja, míg a jobbkezé
nek középső ujjával különféle ritmusokat ver ki 
rajta v. hüvelykujját végighúzva, tremolószerű 
figurákat játszik. A baszk és a provencei tam-
bourin hosszúkás alakú, tehát nem lapos és két-
fenekfi. Legismertebb T.-fajok: a spanyol tam-
bora, tamborcillo, a Baleari-szigeteken játszott 
tamboril, az olasz tamburello és az északafrikai 
tamburu. 

Tamburin-játék. Különösen nőknek s gyer
mekeknek való labdajáték. A totszésszerinti számú 
játékosok két pártra vannak osztva, épp így a 
játéktér is. A két párt területét 180—200 cm. ma
gasságban kifeszített zsinór választja el. A játék 
eszközei: a famburin: fakarika, mely rugalmas 
pergamennel v. bőrrel van bevonva s arra szolgál, 
hogy az ellenfél által térfelünkre ütött labdát 
visszaüssük, mielőtt az földet ért volna. A T.-nál 
használt labdák azonosak a tenniszlabdákkal. Mint 
gyors mozgással járó, nagy fürgeséget, jó szem
mértéket igénylő játék ajánlatos. Nálunk nem 
igen terjedt még el; a fővárosi polgári leányisko
lákban történtek erre kísérletek. 

Tamburirozás, a hímzésben hurkolt öltés neve. 
Tamburirozó gép (Bonnaz-féle himzőgép), 1. 

Himzőgépek. 
Tamega, a Duero (Douro) 200 km. hosszú jobb

oldali mellékfolyója, ered Orense spanyol tar
tományban a Cabeza de Mauzaneda (1778 m.) 
D.-i lejtőjén, Santa Clara do Terrao mellett tor
kollik. 

Tamer (ejtsd: temer) v. Tamar, 73 km. hosszú 
határfolyó Cornwall és Dovon angol grófságok 
közt. Ered a Cornish Heights lejtőin s a La Manche 
Plymouth-öblébe torkollik Hamoaze nevű esz-
tnáriumával, amelybe a Tavy-folyó is ömlik. 
. Tamera, Egyiptom egyik ősrégi neve. 

Tamsrlan, 1. Timur. 
Támfal, 1. Támasztófal. 
T a m i a s (áiiat), l. Pofazacskós möTcus. 
Tamiaíhis, 1. Damiette. 
Tamil nyelv, 1. Tamulók, 
Tamilok, 1. Tanulok. 

Tamina, a Rajna mellékfolyója St. Gallon 
svájci kantonban; ered 2400 méter magasban a 
Sardona-glecserből, átfolyik a híres pfáfersi sza
kadékon és Ragatznál torkollik. 

Tamise (ejtsd: -míz), a Temze, Thames angol 
folyó francia neve. 

Tamise (Temsche), község Kelet-Flandria 
belga tartományban, (1910) 13,303 lakossal, hajó-, 
szóda-, csipke-, pamut- és gyapjugyárakkal. A 
Waes nevű vidék egyik legvirágzóbb városa, már 
a VII. sz.-ban fennállott. 

Tami-szigetek v. Cretin-szigetek, négy korall
zátonyból álló szigetcsoport az új-guineai Vilmos 
császár-földdel szemben, a hasonló nevű foknál, 
mintegy 200 pápua lakossal. Bgyideig német bir
tok volt. 

T a m m a n y H a l l (ejtsd: temmeni hal), politikai 
klub New Yorkban, moly 1860 óta magához ra
gadta New York város és állam kormányát. Tagjai 
a befolyásos és jövedelmező állásokba jutván, erő* 
szakos és erkölcstelen párturalmat gyakoroltak 
és New Yorkot nagy pénzügyi romlásba vitték 
1871-ben sikerült őket a hatalomból kivetni s 
vezéreik a bíróság elé kerültek. 1889-ben ismét 
hatalomra jutottak, de 1894. újból elvesztették 
azt. Még most is számottévő politikai szövetséget 
alkotnak. V. ö. Myers, History of T. (New York 
1901). 

Tammelatantalit (ásv.), 1. Tapiolit. 
Tammerfors (Tampere), Finnország legfon

tosabb gyárvárosa Tavastehus kormányzóságban 
a Nas ijárvi és Pyhájárvi tavakat összekötő Tam-
pereenhoski zuhatagoknál a Riihimjaki—T.— 
Nikolaistad és T.—Björneborg vasút mellett. Főlog 
pamut-, kender-, papiros-, gyapjuszövetgyárai 
vannak, lak. (IMO) 46,819. 1905-ig I. Sándortól 
nyert privilégiuma folytán vámmentesen hozott 
ba nyersanyagokat és gépeket; ez, valamint az 
olcsó vízierő virágoztatta fel iparát. 1779-ben 
alapította III. Gusztáv a várost. 

Tammuz, asszír isten, a tavasz fiatal istene és 
Istar szeretője. Tiszteletének helye Uruk (L o.). 
Az egyiptomiak Hóruszára emlékeztet, akihez 
hasonlóan T. is minden évben meghal és a tavaszi 
nappal feltámadását ünnepli. 

Tammúz (héb.), a zsidók negyedik hónapja, 29 
nappal (június—július). T. 17-ike böjtnap Jeru
zsálem bevételének emlékére. 

Tampa, város Florida északamerikai állam
ban, (1920) 51,608 lak. Narancsligetek környékezik, 
téli üdülőhely. Élénk kereskedelme és tengeri 
forgalma van. 

Tampere, Tammerfors (1. o.) város finn neve. 
Tampieo (Santa Anna de Tamaulipas), kikötő

város Tamaulipas mexikói államban, a Panueo 
torkolata közelében, (1921) 16,528 lak., kikötővel, 
élénk kereskedelemmel. Kiviteli cikkek: gyógy
szerek, állati bőrök, méz, gyapjú, kender, fémek 
és dohány. Vidéke mocsaras, de kevésbbé egész
ségtelen mint Veracruz, amelyet már túlszárnyalt. 
1914 májusában lázadás színhelye volt, a fölkelők 
győztek a szövetséges csapatokon; a város igen 
sok kárt szenvedett. 

Tampikorost (nBv.), 1. Agavé. 
Tamping, kereskedelmi súly Szingapúrban és 

Borneóban = 24-13 kg. 
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Tampon (frane.) 1. a. m. dugasz. A sebészet-
len különböző anyagokból, első sorban gaze-ból 
készített esik, amelyet üreges sebek kitömésére 
használunk, vérzés csillapítására, vagy fertőzéses, 
gyuladásos termékek levezetésére. 

2. T., kettős dob-verő a nagydob számára. A 
játszó a T.-t közepén marokra fogja. 

Tams, Ernst, földrengéskutató, szül. Harnburg-
tan 1882 jan. 24. 1905—07-ben a Strassburgban 
azékelt nemzetközi f öldrengési intézet tagja, majd 
-a hamburgi földrengéskutató állomás asszisztense, 
1919. a földrengéstan magántanára lett, 1922 óta 
-a hamburgi egyetem tanára. Müvei: Die geogra-
phische Verbreitung u. erdwissenschaftliche Be-
deutung der aus den Erdbebenbeobachtungen 1903 
sich ergebendenEpizentren (Leipzig 1908, pályako-
szoruzott munka); EndogénéDynamik (0. Kende, 
Handbuch der Geograph. Wissenschaft 1.1914); 
Die endogen-dynamischen Vorgánge der Erde (A. 
Prey és 0. Mainkával Írott: EinfUhrung in die 
Oeophysik-ben, Jena 1922); Isostasie u. Seismik 
(Stuttgart 1920); Die seismischen Verháltnisse 
de3 Europáisehen Nordmeeres und seine Umran-
duug (u. o. 1922) stb. 

Tamszui (Hőbe), kikötőváros Fonnoza japáni 
sziget É.-i csúcsán a hasonlónevü folyó torkola-
táltan, a 15 km.-re levő Taikok fővárossal össze
köttetésben áll. Zátonya nagy hajók befutását aka
dályozza s ezért a forgalom egy része a közeli 
Kilang kikötő felé terelődik el. Kivitele tea, rizs, 
•cukor és kámfor. Lak. 100,000. 

Tamtam, határozatlan hangmagassága ütő
hangszer, mely Keletázsiából került hozzánk. 
Domború, közepén néha kivájt öntött fémből ké
szült szabadon függő korong, melyet faütővel 
szólaltatnak meg. A zenekarban használt T. hangja 
mély, félelmetesen zengő, ezért kísérteties, bor
zalmas események illusztrálására alkalmas. A 
kínai T.-nak, a Gongr-nak hangja világosabb, érce
sebb, a maláji gongé mélyebb, de zengőbb. 

Tamulok (tamilok), Elő-India, Madrasz Cejlon-
ban tömegesen, Hátsó-Indiában és Indonéziában 
«gyes városokban élő dravidák (1. o.) közel 20 
milliónyi saját ága (1. Kling). Nyelvük ősrégi 
irodalma a Kr. e. 1. sz.-ig nyúl emlékeivel, saját 
betűivel az indoárja filológiának több tételét fej
tette meg, kultúrájuk az árját megelőzte. Ügyes 
kereskedők, iparosok. A brahmanizmus hívei, de 
főleg a romboló Sívát és a vérszomjas Khalit, a 
halál istennőjét tisztelik, kulturális fejlődésük meg
akadt. V. ü. Suau, L'Inde tamoule (Tours 1901.). 

Tamura, a Quelpart szigetek (1. o.) japáni neve. 
T a m á s L. (n5v.), a Dioscoreaceae család gé-

nusza 2 fajjal. A T. communis L. (gönyés háj
gyökér, folyondár) a mediterrán vidéken honos 
kúszónövény, mely szines, kihegyezett leveleivel, 
zöldes apróvirágú fürtjeivel, piros, gömbölyű 
bogyóival délvidéki erdeink dísze, de szórványo
san. Kerti dísznek is ültetik. 

Tamworth-sertés, téglavörös szinü angol hús
sertésfajta, mely legeltetésre alkalmas. 

Tan, valamely egy tárgyra vonatkozó igazsá
gok rendszeres előadása (pl. származástan, föld
tan stb.). A tan mindig elméleti természetű, még 
akkor is, ha gyakorlati jellegű tárgya van. 

Tan, a pikul kínai neve = 60-48 kg. 

tan. , tang., a tangensnek (1. Trigonometriai 
számok) rövidítései. 

Tana, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban, (1920) 
263 magyar lak. 

Tana, sziget, 1. Saleijer. 
Tana, Azov (1. o.) neve a középkorban. 
Tana, tó, 1. Tana-tó. 
Tana, folyók: 1. T. (v. T.-elf), norvég folyó, 

ered az Anarjokka(Enare-elf)és Karasjokka össze
folyásából, határul szolgál Finnország és Finn
markén norvég kerület közt, 402 km. hosszú 
folyás után az Eszaki-Jeges-tenger T. öblébe öm
lik. — 2. T. (Dana), folyó Brit-Kelet-Afrikában ; 
ered a Kénia vulkán D.-i lejtőin Kiloluina néven, 
nevezetesek a Hargazo vízesései; az Indiai óceán 
Ungama-öblébe ömlik. A vízesésekig (576 km.) 
sekély hajók járhatják. 

Tana (állat), a Szumátra és Borneo szigetén 
honos mókus-cickánynak (Tupaia tana Raffles) 
hazájabeli népies neve. 

Tanafo, turáni földmérték = 40-98 a. 
Tanacetnui L. (növ.), 1. Chrysanthemum. 
Tanács, 1. (consilium), valamely ügyben más

nak adott útbaigazítás, rendszerint nem szül jogi 
felelősséget, kivéve, ha az illető a T. adására 
kötelezve volt (pl. hivatásánál fogva, mint ügy
véd, orvos), vagy a felelősséget magára vállalta, 
vagy végre ha szándékos megtévesztést tartal
maz. A büntetőjogban a T. bűnsególyt, sőt a kö
rülményekhez képest felbujtást is állapíthat meg. 

2. Az államéletben a T. bizonyos testületeket 
jelent, mint pl. miniszteri T., városi T. A bíró
ságoknál az ítélő kollégális bíróságot (ítélő-T., 
senatus), így a törvényszék és az ítélőtábla 3-tagú, 
a kir. Kúria és a közigazgatási bíróság 5-tagú 
T.-ban határoz, akiknek közreműködése a határo
zatképességhez szükséges. L. még Haditanács. 

Tanácselnök, a tanácsnak az a tagja, a ki a 
tárgyalást, a tanácskozást és a szavazást vezeti, 
T.-i állások a birói státustörvény (1920. XX. t.-c.) 
szerint a törvényszéknél a II., az ítélőtáblán a III., 
a Kúrián a IV. fizetési csoportba tartoznak. 

Tanácskozás, tanácsban elintézendő ügyekben 
az eldöntés alá kerülő kérdésnek a szavazást meg
előző megvitatása. A T.-t az elnök vezeti, aki a 
tanácstagok véleményének előadása után az ügy 
állását egybefoglalja. A T. nem nyilvános. A T.-ról 
jegyzőkönyvet csak büntetőügyben készítenek. 
Polgári ügyben, a tanácstag eltérő álláspontja 
csak a periratokhoz csatolt különvéleményben 
jut kifejezésre. Különleges szabályokat állapít 
meg az 1914. XIII. t.-c. az esküdtek T.-ára. Az 
esküdtekhez intézendő kérdések felolvasása után 
következik az elnöki fejtegetés, majd a T. és a 
határozathozatal. A T.-nál az esküdteken kívül 
csak az elnök ós a jegyző van jelen, a T. meg
kezdése után addig, míg a határozatot meg nem 
hozták, senki nem t&vozhatik és senkivel nem 
érintkezhetik. A T.-t itt is az elnök vezeti és gon
doskodik a T. rendjéről és szabadságáról. Ha újabb 
felvilágosításra, vagy a feltett kérdések megvál
toztatására, kiegészítésére van szükség, a főtár-
gyalást újból megnyitják. A T. után a titkos sza
vazás következik. 

Tanácsköztársaság, a bolsevizmus (kommu
nizmus) államiormája és közigazgatási rendszere. 

Bémi Nagy Lexikona. XVII. köt. 
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A bolsevizmus elméletileg tulajdonképen nem 
államrendszer, hanem az államiság tagadása; lé
nyege a gazdasági élet olyan szervezettsége, amely 
szerint minden termelési erő és eszköz köztulajdon. 
A bolsevizmus gyakorlatilag mégis bizonyos szer
vezeti formához kapcsolódik; ez a forma a T. 

A T. rendszere mind a gyakorlatban, mind az 
irodalomban igen későn alakult ki. Az első francia 
forradalomban (1789) az alsó néposztályok nem 
maguk gyakorolták a hatalmat, hanem a konven
tet kényszerítették lázadásaikkal megfelelő sza
bályok alkotására. Az 1874. évi kommunista ki
áltványban szó van ugyan már arról, hogy a 
munkásosztálynak magához kell ragadnia az ál
lamhatalmat, de ennek a módja gyakorlatilag 
megoldva nincsen. Az 1848—1851. évi forradal
makban az elnyomott osztályok nem az állam
hatalom megszüntetéseért vagy átalakításáért, 
hanem megszerzésóért küzdöttek és a később any-
nyira támadott hadsereget és bürokratizmust nem 
semmisítették meg, hanem egyszerűen a saját 
céljaikra használták föl. Marx már 1852. megál
lapítja a III. Napóleon államcsinyjéről irott müvé
ben, hogy ezek a forradalmak csak teljesebbé 
tették az államgépezetet ahelyett, hogy össze
törték volna; útmutatást azonban ö sem ad arra 
nézve, hogy az összetört államgépezet helyébe 
milyen rendszert kellene tenni. Az 1871. évi párisi 
kommün már célul tűzte ki az ú. n.bürokrata-
katonai államgépezetmegsemmisítését; az állandó 
hadsereget a fegyveres néppel, a bürokratizmust 
munkabérért teljesítendő közszolgálattal akarta 
pótolni. Marx 1871. a Polgárháború Francia
országban című művében megkísérelte ennek a 
rendszernek első tudományos indokolását. Engels 
1891. az erfurti programra tervezetének a bírá
latában foglalkozik a közigazgatás kérdésével. 
Ők főleg az 1871. évi francia kommün tapaszta
latai alapján inkább néhány irányelvet adtak, 
amelyet azóta minden kommunista író átvett. 
Hogy a kommün dolgozó és ne parlamenti testület 
legyen, hogy a törvényhozás és a végrehajtás is 
hatáskörébe tartozzék, hogy a bürokráciát meg 
kell szüntetni és választott, bármikor elmozdít
ható, mérsékelt javadalmazása alkalmazottakkal 
helyettesíteni: mindössze ez az a néhány gondolat, 
amelynek körében a kommunista irodalom a T.-ot 
illetőleg a legújabb időkig mozgott. Az 1905. és 
az 1917. évi orosz forradalmak sem vitték tovább 
a kérdést; jellemzően mondta Lenin az 1917. 
irott munkájában, az Állam és Forradalom-bari, 
hogy az első orosz forradalmak egyáltalában nem 
valósították meg a szocializmusnak programm-
ját és tulajdonképen nem történt egyéb, mint 
hogy a hivatalokon újból megosztoztak, a refor
mokat pedig elhalasztották. 

Csak az 1917. évi októberi orosz forradalom 
fejlesztette államformává a munkásság külön 
szervezeteit: a tanácsokat, amelyeken a proleta
riátus diktatúrája nyugszik. Ennek a fejlődési 
folyamatnak az alapgondolatát a következő módon 
fejti ki Biwharin Nikoláj A kommunisták (bolse
vikok) proqrammja című müvében. A parla
mentáris köztársaságban a polgár csak 4—5 éven
ként élhet szavazati jogával és mindon további 
jog a képviselőké ós minisztereké; a tömegekkel 

nincs semmi kapcsolat, a dolgozó népet csak ki
használják, de ez a nép tényleges részt az igaz
gatásban nem kap. Ezzel szemben a T.-ban a tö
megek állandóan részt vesznek az állam igazga
tásában ; nemcsak időközönként szavaznak,hanem 
kidolgozzák a tanácsokban a termelés szerveze
tének a terveit és részt vesznek az új élet kiépí
tésének általános munkáiban. A burzsoa-államban 
— folytatja Bucharin — a tömegek ki vannak 
rekesztve a mindennapos állami munkából, a T.. 
egy percig sem élhet a tömeg akarata nélkül. A 
T. annál erősebb, minél többet cselekesznek az 
egyesek, akik valóra váltják a tanácshatalom 
határozatait. Ilyenformán lassankint az ország 
igazgatásának ügyeibe a munkások szervezetein 
át bevonódnak a dolgozó nép legszélesebb rétegei. 

Hazánkban a tanácsrendszert először a forra
dalmikormányzótanács 1919ápr.2. kiadott XXVI. 
számú rendelete, az ú. n. ideiglenes alkotmány 
vezette be. Ennek 1. §-a szerint a dolgozó nép a 
munkás-, katona- és földmívestanácsokban hozza 
a törvényeket, hajtja végre azokat és bíráskodik 
megszegőik felett. Az ideiglenes alkotmány inkább 
csak a helyi tanácsok szervezetét építi ki, ameny-
nyiben meghatározza, hogy a falvak ós városok 
tanácsába a nép hány tagot küld, hogy a járási 
tanácsok a falusi és városi tanácsok küldötteiből, 
a megyei tanácsok a városi és járási tanácsok 
küldötteiből alakulnak és hogy az említett taná
csok az ügyek közvetlen intézésére mindenütt egy 
szükebbkörű ú. n. intézőbizottságot küldenek ki, 
A tanácsok feladata a területükön élő dolgozó né
pesség gazdasági és kulturális jólétét mindenkép 
előmozdítani és a felmerülő minden helyi jelen
tőségű ügyben intézkedni; a fölöttes tanácsnak v. 
intézőbizottságnak azonban joga az alárendelt 
tanács határozatait megváltoztatni. Ugyanez a 
rendelet szabályozza a választói jogot és a válasz
tási eljárást a proletariátus mint külön osztály 
érdekeinek megfelelően. 

Az ideiglenes alkotmány alapján a forradalmi 
kormányzótanácsnak ugyancsak ápr. 2. XXVIL 
szám alatt kibocsátott rendelete rendelte el a 
faluBi, városi, járási és megyei munkás-, katona-
és földmívestanácsok választásainak megtartását. 
A megyei és városi tanácsok küldötteiből alakult 
meg a munkás-, katona- és földmívestanácsok 
országos gyűlése, mely 1919 jún. 23. elfogadta a 
magyarországi szocialista szövetséges T. végleges 
alkotmányát. Ez a helyi tanácsok szervezetére 
nézve az ideiglenes alkotmányban foglalt rendel
kezéseket átveszi és azonfelül a tanácshatalom 
középponti szervezetét is kiépíti. Ennek az alkot
mánynak 2. §-a kimondja, hogy a T. a munkások, 
a katonák és a f öldmivesek tanácsának köztársa
sága ; a T. a kizsákmányolóknak semmiféle ta
nácsban helyet nem ad, a proletárság a tanácsok
ban gyakorol minden középponti és helyi hatalmat. 

A T.-ban az alkotmány szerint a legfőbb hatal
mat a szövetséges tanácsok országos gyűlése gya
korolja ; ennek hatáskörébe tartozik minden nagy
fontosságú állami ügy, mint az alkotmány meg
állapítása és megváltoztatása, a határok módosí
tása, hadüzenet és békekötés, nemzetközi szerző
dések kötése, területi beosztás, költségvetés meg
állapítása, kölcsönfelvétel, stb. Az országos gytl-
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lés évenként legalább kétszer gyűl összo. Együtt 
nem létében a legtöbb hatalmat az általa válasz
tott, 150 tagot számláló országos központi intéző
bizottság gyakorolja. Ez választja meg a kor
mányzótanácsot, amely a népbiztosokból áll. A 
T.-ban csak a munkásságnak vannak jogai, az ú. n. 
kizsákmányolóknak nincsenek. A T. osztályhad
serege a Vörös hadsereg. A T. az egész világ 
munkásainak egyesítésére törekszik és minden 
forradalmárnak menedékjogot biztosít. A T. nem 
ismer faji és nemzetiségi különbséget, az egyházat 
elválasztja az államtól. 

A tanácsrendszernek az az alapgondolata, amely 
szerint az egész népnek közvetlenül kell része
sednie az államhatalom minden megnyilvánulá
sában, nem új; ez a közvetlen részesedés a magyar 
alkotmány százados alapgondolata. Mindaz azon
ban, amit a bolsevizmus ehhez az alapgondolat
hoz hozzáfűzött, már helytelen. Az államhatal
mak elválasztása ugyanis nem jelenti a demo
krácia megszűnését, sőt a népszuverenitás töké
letesebb formája. Az sem a bolsevisták felfedezése, 
hogy a bürokratizmus túltengése veszedelmes; 
téves lenne azonban ez alapon a tisztviselői kart 
teljesen kiküszöbölni. Leninnek az a gondolata, 
hogy az élet a különféle funkciók egyszerűbbé 
válására vezet, tisztán utópia; maguk a bolsevisták 
is reászorultak szakemberek közreműködésére. A 
T. a proletárság osztályuralmának volt hivatva 
eszközül szolgálni; természetes, hogy ilyen osztály
uralmat biztosítani kivánó rendszer nem mozdít
hatja elő az egyetemes jó érdekeit; a T.-nak erő
szakos forradalmi módszere: a diktatúra is a 
polgárság legnagyobb visszatetszését váltotta ki. 
(A T. magyarországi szereplését 1. Magyarország 
története, a pótkötetben.) 

Tanagra, ógörög város Beociában, az Azoposz 
mellett, az Athénból Auliszba vezető úton. Lakosai 
inkább békés szorgalommal tűntek ki (borterme
lés, agyagművészet, 1. alább), mintsem hadi eré
nyekkel. Kr. e. 457. az athéniek T. közelében egy 

* spártai hadsereget megsemmisítettek és a város 
falait lerombolták ; a város a római korban érte 
el hatalmának tetőpontját. Ez idő szerint a régi 
T.-nak romjai Szkiuiatari közelében láthatók. 
1870-ben egy nagy kiterjedésű nekropoliszra 
akadtak, melynek sírjai nagy mennyiségű apró 
festett agyagszobrocskát rejtettek; a görög ipar
művészetnek ezen, másutt is előforduló termé
keit e fölolőhely után Tanagra-szobrocskák-nak 
szokták hívni. E rendkívül bájos kis szobrocskák 
ritkábban ábrázolnak istenalak okát, hanem főleg 
szép drapériája nőalakokat mindenféle tartásban, 
meg genreképeket. Koruk a Kr. e. 4. és 3. század. 
Az ásatás a kormány tudta nélkül történt s így 
számos T.-szobrocska jutott a külföldi muzeu
mokba. V. ö. Pottier, Les statuettes de térre cuite 
(Paris 1890). 

Tanagra-szobrocskák, 1. Tanagra. 
T a n a i d a e (Ollós ászkák, állat), az Egyenlő

lábú rákok (Isopoda) rendjének egyik családja. 
Hatvan ismert faja közül legismertebb az Északi-
és Keleti-tengerben honos Tanais Oerstedtii 
Kröy és a Tanais dubia L. 

Tanaisz, a mai Don görög neve; torkolatánál 
feküdt T. város, mely virágzó görög gyarmat volt. 

Tanaita, 1. Misná. 
Tanak (Tinák), fürdőhely Asztrakán orosz 

kormányzóságban a Volgától 6 km.-nyiro, ként, 
brómot, jódot és vasat tartalmazó sós iszap
fürdőkkel. 

Tanala, Madagaszkár DK.-i partvidékének vitás 
származású, harcias népe. 1897 óta francia alatt
valók. 

Tánana, a Yukon (1. o.) mellékfolyója Észak-
Amerikában. 

Tananarivo, Madagaszkár fővárosa, 1. Anta-
nanarivo. 

Tanaquil.TarquiniusPriscus (L o.), római király 
neje. 

Tanár, a lat. professor helyettesítésére alko
tott elnevezés az egyetemek és más főiskolák, 
valamint a középiskolák tudományos, azaz fő
iskolai képzettségű tanítóinak megjelölésére. 
Ezeken kívül T.-i címet kapnak a tanítóképző-
intézetek meghatározott szolgálati időt eltöltő 
gyakorlóiskolai tanítói is. 

Tanárcsere. Különböző országok egy-egy ki
váló tanárt küldenek bizonyos időre egymás 
egyetemeire; e T. célja: az idegen ország tanul
mányozása, saját hazájuk ismertetése és szakjok-
ból rendszeres előadások tartása. A T. közép
pontja Észak-Amerika ; ennek egyetemei legelőbb 
a francia, majd (1905) a porosz egyetemekkel 
léptek ilyen viszonyba s a mozgalom terjed. E 
tudományos célzatú T.-n kívül a háború előtt a 
német, angol, francia, olasz stb. államok, főként 
az élő nyelvek alapos elsajátítása és helyes taní
tása céljából, kölcsönösen nagyobb számmal küld
tek egymás iskoláiba középiskolai tanárokat és 
tanárjelölteket, ezek az idegen országban annak 
nyelvét tanulták, anyanyelvűk ottani tanításában 
pedig részt vettek. E gyakorlati célzatú T.-ben 
Franciaország a középpont; ez a francia kulturá
lis propagandának nevezetes eszköze. 

Tanargue, Le (ejtsd: —narg), a Cevennek egyik • 
1440—1519 m. magas platója Ardéche francia 
départemontban. 

Tanári nyugdíjintézet, 1. Tanítói és tanári 
nyugdíjintézet. 

Tanári vizsgálat, 1. Tanárképzés-
Tanárképzés, a középfokú iskolák tanárainak 

e pályára való elínéleti és gyakorlati előkészítése. 
1. A középiskolai (gimn., reálisk., leányközép-
isk.) tanárok elméleti képzését az egyetemek böl
csészeti, ill. bölcsészeti é3 mennyiség-természet
tudományi kara s e karok mellett fennálló tanár
képzőintézet végzi. A jelöltek az egyetem rendes 
hallgatói; két-két tudományszakból nyolc féléven 
át, ezekkel rokon más tudományok köréből, vala— 
mint filozófiából és pedagógiából az előírt féléve-, 
ken át hallgatják az egyetemi előadásokat s a 
szintén az egyetemen folyó ú. n. tanárképző
intézeti előadásokat is; utóbbiakkal kapcsolatban. 
szemináriumi (laboratóriumi) munkát is végez
nek. A tudományos T. céljait szolgálja az Eötvös-
Kollégium (1. o.). Pannonhalmán a Szt.-Benedek-
rend, Debreczenben a tiszántúli ref. egyházkerü
let, Budapesten több szerzetesrend tart fenn külöu 
tanárképzőt. Tanári állás elfoglalására az egye
temek székhelyén-működő, a vallás- és közökt. 
miniszter által kinevezett Országos Középiskolai 
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Tanárvizsgáló Bizottságok 'által kiadott oklevél 
jogosít. A képesítő vizsgálat három részből áll: 
a negyedik félév végén alapvizsgálat, a nyolcadik 
félév végén szakvizsgálat, a gyakorlati év vagy 
két további egyetemi félév után pedagógiai vizs
gálat van. A gyakorlati képzést a budapesti 
tanárképzőintézettel kapcsolatos gyakorlófőgim
názium és más, erre kijelölt középiskolák végzik. 
2. A felsőkereskedelmi iskolai tanárok képzését 
a kereskedelmi iskolai szaktárgyakra való tekin
tettel a budapesti tud.-egyetemi közgazdaság
tudományi karral kapcsolatos Kereskedelmi 
iskolai Tanárképző Intézet vezeti; a tanulmányi 
idő négy év s a tanári vizsgálatokat a meg
felelően kiegészített budapesti Középisk. Tanár
vizsgáló Bizottság előtt kell letenni. 3. A polgár
iskolai T. a férfiak és nők számára ktllön szer
vezett Állami Polgáriskolai Tanárképző Főisko
lákon (Pedagógium és Erzsébet-Nőiskola) folyik; 
okleveles elemi iskolai tanítók és középiskolai 
érettségit tett ifjak részére három évi elméleti 
képzés három szakcsoportban s ezekhez fűződő 
mellék-szakkörökben (testgyakorlás, ének, kézi
munka), ezzel párhuzamosan gyakorlati képzés 
a gyakorló polgáriskolákban. A képesítést az 
Országos polgáriskolai tanárvizsgáló bizottság 
adja; két vizsgálat van: a második és a harmadik 
év végén (I. és II. képesítő vizsgálat); a mellék
szakkörökből egy-egy vizsgálat, de csak már 
képesített polgáriskolai tanárok számára. A két 
állami főiskolán kivül több r. kat. polgáriskolai 
tanltóDÖképzőintézet is működik; ezeknek egy 
r. kat. főiskolává való egyesítése folyamatban 
van (1923). 4. A tanttóképzőintézeti T. hazánkban 
sajátos módon történik: válogatott, a vallás- és 
közokt. miniszter által felvett okleveles polgár
iskolai tanárok, férfiak és nők, mint az Apponyi-
kollegiumok belső (az államtól lakást, élelmet, 
egyetemi tandíjat és némi ösztöndíjat élvező), 
v. külső (bejáró) tagjai két évigrendkí vtili hallgató
ként az egyetemen folytatják tanulmányaikat egy 
szaktudományban, hallgatnak filozófiai és peda
gógiai előadásokat, egy-egy félévig a főtárggyal 
rokon más tárgyakat is, résztvesznek a laborató
riumi és szemináriumi gyakorlatokban; mind a 
négy féléven át az Apponyi-kollegium tanáraitól 
külön órákon irányítást és kiegészítést kapnak 
szaktanulmányaikban; meghatározott időben gya
korlati megfigyeléseket és tanítási gyakorlatot 
végeznekakijelöltgyakorló tanítóképző-intézetek
ben. Félévenként kötelező egyetemi kollokviumok 
s végül külön képesítő vizsgálat alapján nyernek 
oklevelet az Országos tanítóképző-intézeti tanár
vizsgáló bizottságtól. A rajztanárok a Képző
művészeti Főiskolán, a zenetanárok a Zeneakadé
mián egészítik ki alsóbbfokú tanításra jogosító kép
zettségüket és képesítésüket, az Apponyi-kollegiu-
mok többi tagjaiéval azonos feltételekkel és köte
lezettségekkel. Ezek, valamint a tanítóképző
intézeti tornatanárok képesítése külön-külön or
szágos bizottságok által történik. Egyébként 5. a 
rajz-T.-Te 1. Képzőművészeti Főiskola; 6. a zene-
T.-re 1. Zeneakadémia. 

Tanárky, 1. Gedeon, kultúrpolitikus, szül. 
Nagykőrösön 1825 okt. 26., megh. Budapesten 
1337 nov. 23. Jogi tanulmányai végeztével Kecs

kemét főjegyzője lett, 1848. pedig képviselővé 
választották. A szabadságharc alatt folytatott 
politikai szereplése miatt haditörvényszék elé 
állították, de 1851. kegyelmet nyert. A kiegyezési 
érában Eötvös és Trefort miniszterek mellett volt 
kultuszminiszteri államtitkár. Művei: Magyar
ország helyzete az európai államszerkezetben 
(Pest 1867); Ausztria pénzügyi történetéhez 
I. Ferdinánd idejében (Akadémiai értekezés). 
V. ö. Tóth Lőrinc 'emlékbeszédét 1888. 

2. T. János, orvos és műfordító, szül. Bián (Pest 
vm.), 1781 okt. 22., megh. Nagykőrösön 1842 
márc. 23. Kecskeméten és Debreczenben tanult s 
utána egyideig lelkészkedett. 1806-ban lemondva 
a papi pályáról Pesten és Bécsb9n elvégezte az 
orvosi tanfolyamot s 1811. Nagykőrös megválasz
totta főorvosává; itt élt haláláig. Fordított Plutar-
chusból, írt egy vitézi drámát Hunyadiról, de 
legnevezetesebb munkája Tasso Megszabadított 
Jeruzsalem-ének háromkötetes fordítása (1805). 

3. T. Sándor, katonai író, szül. Bián 1784., 
megh. 1838 dec. 29. A császári seregben 1806. 
hadnagy lett, 1809. a nemesi fölkelő seregben 
mint kapitány harcolt. 1810-ben Erdély katonai 
térképének szerkesztésével bízták meg; rövid 
ideig a bécsújhelyi katonai akadémia tanára is 
volt; 1834. őrnagyi ranggal vonult nyugalomba. 
Számos német nyelven írt katonai szakműve 
kéziratban maradt. Magyar nyelven írt műve: 
A Ferdinánd huszárezred története 1792—1801., 
a Tud. Gyűjteményben (1822—23) jelent meg. 
AMagy. Tud. Akadémia 1837. tagjául választotta. 

Tanaro (Tanarus), a Po 205 km. hosszú jobb
oldali mellékfolyója; ered a Tengeri Alpokban, 
Alessandriától kezdve egyesül a károly Albert-
csatornával s innen hajózhatóvá válik, Bassignana 
alatt torkollik. 

Tanárvizsgáló Bizottság, 1. Tanárképzés. 
Tana-tó (Gzana-, Dembea-tó), 1755 m. maga

san fekvő hegyi tó Abesszínia afrikai fejedelem
ség területén. 90—133 km. hosszú és 60 km. sze
les, területe 3630 km', mélysége 100 m., mintegy 
30 kisebb folyó vize táplálja, azonkívül beléje 
ömlik az Abai forrás folyója, lefolyását a D.-i 
végében szintén Abainak nevezik Abessziniában, 
Kelet-Szudánban pedig Bahr-el-Azraknak vagy 
Kék-Nilusnak, s így a Nilus egyik forrásfolyója. 
A görögök a tavat Psebo és Koloe néven ismerték. 

Tanay, 1. Frigyes, színész, szül. Budapesten 
1875 aug. 18., ahol atyja zenetanár volt. Debre
czenben kezdte meg pályáját. 1902-ben a Víg
színházhoz szerződött. Jelentősebb szerepei: a 
herceg (Diákélet), Laufen (Takarodó), Pál barát 
(Szentbernáti barátok), Fogorvos (Bella), János 
(Lakájok), Komády (Farsang) stb. A Rákosi-féle 
szinésziskolának is tanára. Felesége 1897 óta 
Halmi Margit (1. o.). 

2. T. József, nyomdász, szakíró, szül. Gyulán 
1857 nov. 2. Előbb gyógyszerészgyakornok, 1871. 
nyomdásznak ment; 1875-től Budapesten dolgozik 
a Pesti könyvnyomda r.-t.-nál, ahol jelenleg a 
vállalat aligazgatója. Szerkesztette 18S2—83. 
a «Typographia» nyomdásztársadalmi hetilapot, 
1891—1910-ig a «Graflkai Szernle» havi szak
lapot, továbbá a Magyar Nyomdászok Évkönyvét 
(1883) és mindezekbe számos szakcikket írt 
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Tanburica, délszláv igen kis tainbura, egész 
hossza alig 50 cm. Legtöbbször három húrja van, 
d2-f,-f2 hangokra igazítva. 

Tánc. Öntudatlan életösztönökböl fakadó test
mozgások és taglejtések sora, mely úgy az álla
toknál, mint az embernél ösztönös hangulatok — 
szeretet, gyűlölet, öröm, nemi ingerek, gyász, 
harag, stb. — kifejezését célozza. Az ősember és 
a mai félvad törzsek szociális és vallási életében a 
tánc főleg azért jutott vezetöszerepre, mert a kon
krét testmozgássá átalakult elvont, szellemi ké
pességüket íelülmuló képzetek sokkal közelebb 
állottak hozzájuk. A legtöbb vad nép vallási cere
móniája csaknem kizáróan csoporttáncokban nyil
vánul meg. Borneo szigetén az újszülött név
adása is tánclejtések közben történik. Az évszakok 
változására, a hold fázisainak beálltára, az ara
tás megkezdésére, halottak búcsúztatására egész 
táncritusok dívnak Amerika indiánusainál, me
lyek nemzedéki'ól nemzedékre szállnak át. Maga
sabb fejlettségi fokon álló ókori népeknél e tán
cok alapvonásaiban azt is megfigyelhetjük, hogy 
a puszta taglejtésekhez néha kifejező mimika is 
járul. A vad törzsek ú. n. hangulattáncai legin
kább körtáncok, melyeknél csak a tánclépések fon
tosak, de — főleg a Keleten — akadunk oly táncra 
is, melyeknél a felső test és a karok mozgásának 
és forgatásának jut a legfontosabb szerep; utób
biaknál a tömeg csak a ritmust hangsúlyozza. Ez 
a táncfaj vezetett a hivatásszerű táncosok és tán
cosnők csoportjának kialakulásához. A legismer
tebb hangulattáncok a győzelmi- és az örömtán
cok. Az afrikai négereknél dívó haditáncok igen 
gyakran fajulnak valóságos verekedéssé. Külö
nösek azok a táncok, melyek a táncosok erőfölös
legének kirobbanásai. Ezeknél a szereplök egy
másnak rontanak, néha féllábon ugrálva, addig, 
míg az egyik fél a földre nem bukik. A szerelmi 
táncok legtöbbször igen naturalisztikusan mímelik 
a szerelmi kitöréseket a vágy legmagasabb fo
káig. Különösen hirhedt erotikus táncok a koika 

, a Marquesas-szigeteken, a haka a maori törzsek
nél és a hula-hula a Hawai-szigeteken. Legtöbb
jük ártalmatlan játéknak indul meg, majd foko
zatosan elvadulva állatias ösztönök kielégítésével 
végződik. A mimikai táncok különféle állatok szo
kását is utánozzák: a fajdkakas szerelmi berzen
kedését, a pávák lépését, futómadarak ugrándo-
zásait, a medvék, rókák, kigyók, teknősbékák 
jellegzetes mozgásait. 

Az ősnépeknél a táncosokat rendszerint vallásos 
nimbusz övezi. Ez onnan magyarázható, mert a tán
cosok vad forgása könnyen idéz elő a nézőközönség
ben oly elragadtatást és kábultságot, mely a tudat
lan tömeget a földöntúli rejtélyes, vallásos asszo
ciációk felé vezeti. (Sámánok, dervisek, bajadérok, 
varázslók táncai.) Ez a kultusz a csirája azoknak 
a primitív színjátékoknak, melyek minden vad 
törzsnél a mimikai táncból való eredetre utalnak. 
A görög dráma eredete és a Dionysos tiszteletére 
rendezett karónekek és táncok közötti összefüggés 
épp olyan kétségbevonhatatlan tény, mint annak 
megállapítása, hogy a táncokat kisérő dalokból és 
ritmusokból alakult ki mai müzenénk. 

Nemcsak az ókorban, hanem az egész közép
koron át a tánc szorosan összefüggött az énekkel 

és a hangszerjátékkal. Utóbbit néha csak ütőhang
szerek helyettesítik. A középkor sok tánca (bal
lada, rondó) elválaszthatatlan volt a táncot kisérő 
táncdaltól; a táncdallamok kialakulására tehát 
nemcsak a táncmozdulat, hanem az egyes nemze
tek nyelve is hatással volt, innen magyarázható 
a táncok típusainak nemzetiség szerinti csoporto
sulása. A középkor legismertebb táncai: a JBasse 
dance, pavane, saltarello, gaillarde, rigaudon, alie-
mande, loure, courante, f urlana, sarabande, canarie, 
gigue, bourrée, gavotte, musette, chaconne, passa-
caglia, branle, passamezzo és a menüett. Az új
kor és a legújabb kor táncai: mazurka, polonaise, 
contredanse, galopp, polka, cotillon, keringő, bos-
ton, pas de deux, pas de quatre és az Ameriká
ból importált táncok sora, mint pl. a tangó, one step, 
two steps, brasilienne, fox-trott, shnrmiy stb. 

A táncművészetet legelőször a görögök művel
ték (orchestika). Háromféle drámai táncuk volt: 
az emmeleia (szomorújátékokban), a kordax (víg
játékokban) és a sikinnis (szatirdrániákban). A 
rómaiaknak önálló nemzeti táncuk nem volt, mű-
táncaikat a görögöktől vették át. A római szín
padról ment át a táncművészet az olasz és francia 
színpadokra. A társas táncok a középkor elején 
az ugró és futómozgásokból lassú lépósszerű 
mozgássá (pas) alakultak át. Ilyen táncokat lej
tettek XII. Lajos és II. Henrik udvaránál. Medici 
Katalin korában élénkebbek lettek a táncok. Ekkor 
dívott az udvari és az álarcos bál. XIV. Lajos 
korában Beauchamp reformálta a francia szín
padi táncot, melyet később Nővérre tökéletesí
tett. A XIX. sz. elején a Vestri és Taglioni csa
ládok tűnnek ki a műtáncok terén. Ismertebb tán
cosnők : Elssler Fanny és Teréz, Taglioni Mária, 
Qrahn Lucy, Granzow Adél, Otéro, Cléo de 
jyiérode, Saharet, Duncan Izadora, Loie Fuller. 
Évtizedeken át a párisi Opera balletkara volt a 
leghíresebb tánckar, de ezt az utóbbi években a 
berlini, bécsi, szentpétervári és budapesti operák 
balletkarai nagyon megközelítették. A múlt szá
zad elején divatba hozott tüllszoknyát újabban a 
görög és etruszk vázákról másolt kitonok és saruk 
váltják fel; ezzel egyidőben a táncprodukciók is 
módosulnak: a már veszedelmesen akrobata 
mutatványok felé hajló lábujjhegy-technikázást 
ugyancsak régi vázákról és falfestményekről má
solt ritmikus tánclópések váltják fel. 

Irodalom. Schurtz, Urgeschichte der Kultur, Leipzig 1900; 
Preusz, Der Ursprung der Religion u. Kunst, Braunschw. 
1904 ; Andree, Ethnographische Paralellen, Leipzig 1889; 
Wallaschek, AnfSnge der Tonkunst, a. o. 1903; Flach, 
Der Tanz bei den Griechen, Berlin 1880; Emmáiméi W., 
La danse grécque antique, Paris 1896; Kirchaoff, Dramat. 
Orchestik der Hellénen, Leipzig 1898 ; Czerwinsky, Tanz 
u. Tanzkunst, u. o. 1883 ; ü. az. Die TSnze des 16. Jahrh., 
1878; Voss, Der Tanz und seine tieschichte, Berlin 1868; 
Klemm, Katechismus der Tanzkunst. Leipzig 1901; B6hme, 
Geschichte des Tanzes in Deutscbland, u. o. 1886; Zoon, 
Grammatik der Tanzkunst, u. o. 1887; Diringer, Die 
Tanzkunst, München 1895; Desrat, Dictionnaire de la 
danse, Paris 1896; Vuillier, La danse & travers les ágas, 
u. o. 1897; Becker M. L., Der Tanz, Leipzig 1901; Bie, 
Der Tanz, Berlin 1906 ; Fucbs G., Der Tana (Stuttgart 
190G); Caffln, Dancing and the dances ol to day, 1912 ; 
Prumiéres, Le ballet de cour en Francé, 1914; Rétbei 
Prikkel Marián, A magyarság táncai, Budapest 1924. 

Táncirás (gör., choreographia), a táncok grafi
kus ábrázolása erre a célra kieszelt jelekkel. A 
XV. sz.-ban a köv. jeleket használták ://= deux 
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pas siniples, d = pas double, z = dérnarche (lé
pést elöro), 6 = branle (testhajlitás egy záró rit
musra), B = révérance (meghajlás, bók.) Arbeau 
Orchésografiája (1589) párbeszéd alakjában is
merteti a tánc, vivás, dobolás, sípolás stb. sza
bályait, ezek leírásánál a fenti jelzést használja 
kevés módosítással. A T.-t Lefeiúllet és Beau-
champs alkalmazták először; utóbbi a hangje
gyekben írt ritmusok alá néha a tánclépések vetü-
íoti rajzát is megadta. V. ö.: Closson, A brüsszeli 
kéziratban ránkmaradt Basses dances de Mar-
guerite d'Autriehe fakszimiljét (1912). 

Tancitaro, 3859 m. magas tűzhányó Miehoacan 
mexikói államban. 

Tánci Vargaluska, 1. Páncimánci. 
Táncjárvány (táncdüh, tánckor, chorea major, 

choreomania), 1. Koreománia. 
Táncmesterállás lovaknál, 1. Francia állás 

és Gsűd, 
Táncművészet, 1. Tánc. 
Táncnóta, 1. Tánc és Magyar táncok. 
Táncoló dervisek, 1. Mevlevi. 
Táncoló egér, a házi egérnek Japánból szár

mazó, rendkívül élénk mozgású, tarka színű, vál
tozata, mely arról a veleszületett szokásáról hí
res, hogy kisebb nagyobb körökben hihetetlen 
gyorsasággal fut. A T.-nek ez a tulajdonsága 
Lennep újabb vizsgálatai szerint azzal áll össze
függésben, hogy belső fülében a stria vaseúlaris-
nak nevezett tápláló szerve már fiatal korban 
elsorvad s ezzel kapcsolatban létesülnek a fél
körös ívjáratokban azok a mélyreható változá
sok, imlyek a sajátszerű körmozgást eredmé
nyezik. A T. eredetileg Kínából származik. Jel
lemző rá, hogy farkgyűrüinek száma nem 180, 
mint a házi egérnél, hanem csak 136. Minden jel 
arra vall, hogy a T. az Oroszországban és Kíná
ban honos gözűegértől (Mus Wagneri Bversm.) 
származik. 

Táncos kerék, a gyorssajtónál az alapnak 
(fundamentum) egy fogas-kereke, mely a nyomó
taliga alatt, annak előre- és hátravonulásakor, 
körben fut. 

Táncos legyek, 1. Empidae. 
Tancs (Tonciu), kisk. Kolozs vm. tekéi j.-ban, 

(i9io) 757 magyar lak. (Tr. E.) 
Táncsics Mihály, író, szül. Ácsteszéren 1799 

ápr. 21., megh. Budapesten 1884. Szülei kézmű
vesnek adták s már takácslegény volt, midőn 19 
éves korában a budai preparandiába ment, melyet 
elvégezvén, a kecskeméti és nyiírai gimnáziumok
ban tanított. A 40-es évek mozgalmai elragadták 
amúgy is szabad tollát, úgy hogy sajtóvétségért 
elítéltetvén, 1846. a budai helyőrségi börtönbe 
került, honnét 1848 márc. 15. a nép kiszabadí
totta. Az 1848-iki országgyűlésen a siklósi kerü
let országgyűlési képviselője volt s a Munkások 
Lapja c. hetilapot szerkesztette. A szabadságharc 
után Haynau rémuralma alatt bujdosott, de 1857. 
kegyelmet nyert. Később radikális müveiért is
mét fogságba került és csak 1867. szabadult ki a 
börtönből, félig megvakulva. Életének végét nagy 
nyomorúságban töltötte. Nagyon sok iskolai köny
vet, értekezést, politikai röpiratot írt, melyek kö
zül megemlítjük: A. magyar nyelv (1830); Sajtó
szabadságról nézetei egy rabnak (1844); Nép-

könyv (1812); Hunnia függetlensége(1847); Níp 
szava, isten szava (1848); Új alkotmány javaslat. 
(1849); Bordács Elek, a gyalog árendás (1858) ; 
Fővárosunk (1867); Nemzetiségi izgatók (1872). 
Összegyűjtött művei T. M. müvei e. alatt 1873— 
1885. tizenkét kötetben jelentek meg. 

Táncszók, 1. Tánc és Magyar táncok. 
Táncvigalom, 1. Bál. — Ujabb időben divatba 

jöttek, nemcsak a magasabb, hanem polgári kö
rökben is az ű. n. gyermekbálok, főképpen a tánc
folyamok berekesztéseképen. 

Tánczene, 1. Tánc, Magyar táncok és a tán
cok ismertetését a megfelelő címszóknál (Alle-
mande, Gourante, Sarábande stb.). 

Tánczos Gábor, altábornagy, szül. Budapesten 
1872 január 22. Tanulmányait Kismartonban, 
Mahrisch-Weisskirchenben és a bécsújhelyi ka
tonai akadémián végezvén, a 13. huszárezredbe 
lépett mint hadnagy; ezután a hadiiskolát végezte. 
1907—1909. katonai attaché volt Belgrádban; a 
balkáni háború alatt a görög főhadiszállásra volt 
beosztva. 1914 május 1. ezredes lett. A háborúban 
a 10. hegyidandár parancsnoka volt, majd egy évig 
katonai meghatalmazott Szófiában; a háború vé
gén a 63. gyalogdandárt vezette. A Károlyi-kor
mány nyugdíjazta, de a proletáruralom bukásit 
után Friedrich István a külügyminisztérium élére 
hívta meg, 1920. ismét tényleges katonai szolgá
latba lépett s 1921. altábornagy lett. A magyar
csehszlovák határmegállapító bizottság magyar 
határbiztosa. 

Tandem(ang., ejtsd: tenndem), kétkerekű kocsi, 
melyet két, egymásután fogott ló húz. — T.-gép, 
az olyan gőzgép, melynek két hengere egymás 
mögé van elhelyezve. — T.-kerékpár, amelynek 
egymás mögött két ülése van (kétttlősü kerékpár). 

Tandíj, a tanításért való ellenszolgáltatás, ren
desen pénzösszeg. A T. régente a tanítóknak köz
vetlenül beszedett személyes jövedelme volt; ez 
ma csak az ú. n. magántanítás esetében van így. 
Az iskolai T.-at az iskola fenntartója állapítja 
meg, az szedi be s a tanítókat saját pénztárából 
fizeti. A közművelődés érdekében kimondott tan
kötelezettség elvileg a T. megszüntetését kívánná 
minden olyan tanintézetre nézve, amelynek láto
gatása a lakosságnak törvényes kötelességé; ezért 
több országban, az 1908. évi XLVI. t.-c. óta ná
lunk is, az elemi népoktatás ingyenes. 

Tandíjmentesség. A tandíjat egyeseknek az 
iskola fenntartója elengedheti. Egész vagy részle
ges T.-ben rendesen a jól tanuló szegények, vala
mint az iskolafenntartó (állam, egyházak, közsé
gek) szolgálatában álló tisztviselők gyermekei 
részesülnek. 

Tandil, kerületi főváros Buenos-Ayres argen
tínai tartományban, a 450 m. magas Sierra de 
Tandil mellett, (íai-i) 15,784 lak. Közelében volt 
a 450 tonnás híres ingó szikla, 1912 febr. 29. le
zuhant. 

Tandor Ottó, építész, szül. Nagykanizsán 1852 
jan. 28., megh. Budapesten 1913 jún. 12. Műegye
temi tanulmányait Budapesten végezte, résztvett 
a középkori hazai műemlékeknek Steindl által 
megindított felvételében, 1882. Steindl munka
társa lett s nagy része volt az új Országháza ter
vezésében, amelynek építési vezetője lett és Steindl 
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-halála után e munkálatot ti fejezte be. Ő végezte 
.az ócsai árpádkori templom restaurálását 8 meg
újította a jaki templomot. A Leclmer Ödön épí
tette budapest-köbányai templom belső díszítése 
és fölszerelése is az ő müve. 1895-től fogva mint 
megbízott, majd mint tanár működött a műe°5'e-
temen. Élete végén a Balaton környékének mű
emlékeiről készített felvételeket Birtokosa volt 
a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet aranyér
mének. 

Tandzsa, 1. Tanger. 
Tandzsur (Tanjore), a hasonlónevű britindiai 

kerület székhelye Madrasz tartományban a Ka-
veri folyó főága mellett, (Í9ÍI) 60,341 lak. Nagy
szerű pagodája, radzsai palotája és híres könyv
tára (18,000 kötettel) van, híres selyemszövése, 
ékszergyártása és rézverése. Itt kezdték meg mun
kájukat a missziók először egész Indiában, IV. 
Fülöp már 1706. küldött ide Dániából német misz-
szionáriusokat, telepeiket 1841. a lipcsei misszió 
vette át. Angol misszió 1778., katolikus még a 
XVII. sz. első felében jött ide. 

Tanejev, 1. Alexander Szergejevics, orosz 
zeneszerző, szül. Szt. Pétervárt 1850 jan. 17., 
inegh. 1918. Rimszkij-Korzakov tanítványa.Művei: 
Ámor bosszúja (opera), több zenekari mű és zon
goradarab. 

2. T-, Szergej Ivanovics, az előbbinek unoka
öccse, szül. Vladimír kormányzóságban 1856 nov. 
25., megh. Moszkvában 1915 júl. Az új orosz 
zeneszerzők egyik legkiválóbbja. 1878-ban Csaj-
kovszky utóda lett a moszkvai konzervatóriumon, 
amelynek 1885—89. igazgatója is volt. Müvei: több 
.szimfónián és kamarazeneművön kívül Oresteia 
(operatrilogia 1895); Damascenus János (kántáte). 
Vannak zeneelméleti művei is. 

Tanekaha (TaneAaki, Kiri-toa-toa, Tanehaki-
•bark), a newsealandi Phyllocladus trichoma-
noides kérge, mely néha több mint 23% csersavat 
tartalmaz és Európában keztyűbőrfestésre hasz
nálják. 

Tanéra, Kari, német író, szül. Landshutban 
* 18-49 jún. 9., megh. Lindauban 1904 okt. 4. Katona

tiszt volt 8 eleinte több katonai munkát írt, ezek 
közt Die 2. französische Loirearmóe von 1870—71 
(1878); Deutsehlands Kriege von Fehrbellin bis 
Königgrátz (1891—94, 9 köt.); Deutsehlands 
Kámpfe in Ostasien (1901); Ernste und heitere 
Erinnerungen eines Ordonanzofflziers, népszerű 
munka, amely 1896-ig 9 kiadástért. Később regé
nyeket és ifjúsági elbeszéléseket írt; regényei 
közül nevezetesebbek: Schwere Zeiten, Aus zwei 
Lagern (1899, 2 köt.), továbbá a Die Hexe von 
Erlabrunn, tört. eposz. Magyar fordításban meg
jelent: Izuna házassága (japáni regény, Egyetér
tés, 1904,-i évf.). 

Taneszközök, mindazok a tárgyak, amelyek a 
-tanítás céljaira felhasználhatók, akár egyenesen 
erre készültek, akár nem. Ide tartozik mindaz, 
ami a tanítót a tanításra való előkészülésben s a 
tanítás folyamán a megértésnek könnyebbé és 
biztosabbá, a megismertetésnek pontosabbá téte
lében elősegíti. L. még Szemléltetés, Tanszerek. 

Tanév, az iskolai munkának egy-egy osztály 
«lvégzésére kiszabott ideje. Hazánkban rendesen 
azeptember 1. kezdődik, falusi népiskolákban 8—9, 

a többi iskolában pedig 10 hónapig tart és Így 
júniusban végződik. L. Szünidő. 

Tanearuit, a Tuat—Tidikelt oázisoktól D.-re 
elterülő rendkívül száraz, sivatagos része a Ny.-i 
Szaharának. 

Taníana, germán mitológiai alak, Tacitustól 
(Annál. I, 51) említett női istenség; szentélyét, 
mely a marsusok területén volt (az Ems és Lippe 
között), Germanicus Kr. u. 14. megsemmisítette. 

Tanfelügyelő, a népoktatásügyi igazgatásban 
a főhatóság által kinevezett ellenőrző, irányító, 
intézkedő tisztviselő. A királyi T. VIII—V. fiz. 
osztályba sorolt állami tisztviselő, rendesen egy-
egyniegye és a területén levő városok népoktatás
ügyének felügyelője. Kisebb megyéknek közös, 
nagyobb megyek egyes részeinek külön T.-je lehet ; 
Budapestnek, Szegednek külön T.-je van. A T. a 
törvényhatóság közigazgatási bizottságábananép-
oktatásügy előadója; kerületének valamennyi 
népoktatási intézményében rendszeresen megvizs
gálja a törvények és rendeletek végrehajtását, a 
tanítás menetét és eredményeit, az iskolai épüle
tek, felszerelések állapotát; szorgalmazza a szük
séglet szerint új iskolák állítását; szakszerű útba
igazításokkal előmozdítja az iskolai nevelés 
állandó javulását s részletes jelentést terjeszt a 
miniszter elé kerületének népoktatásáról. A T.-nek 
e munkában segítségei: a segéd-T., a tollnok, az 
iskolalátogatók. A T.-i utasítások a közoktatási 
törvények és rendeletek különféle gyűjteményei
ben találhatók (Halász Ferenc: Közoktatás. Mű
vészet c. köt. a Grill-féle gyűjteményben); az 
iskolalátogatásra részletes pedagógiai útmutatás: 
a vallás- és közokt. min. 1919. évi 186,932. B I. 
rendelete (Hivatalos Közlöny 1919 okt). — Az egy-
liázi T. a róm. kat. egyházban a megyéspüspök 
által kinevezett egyházmegyei T. s az érsek által 
kinevezett főegyházmegyei T.; ez előkelő egyházi 
férfiak hatáskörét az egyházi felsőbbség állapítja 
meg. A protestáns egyházak iskoláira nézve az 
egyházi T.-i feladatot az egyházmegyék lelkészei 
közül választott tanügyi előadók teljesítik, több 
helyen a tanítók sorából megbízott iskolalátoga
tókkal. Az izraelita iskolákban a felügyelet a hit
községi iskolaszéki elnök feladata. 

Taníield, város Duoham angol countyban, (i9io) 
10,105 lak. Szénbányászat. 

Tanfolyam, többféle vonatkozásban használa
tos szó, így pl. valamely tárgyból v. tárgykör 
több részéből alkalmilag rendezett ismeretterjesztő 
előadás-sorozat; valamely iskola tanulmányi anya
gát tanító, de nem állandó, nem teljesen az illető 
iskola szervezete szerint működő, magán jellegű 
vizsgálatra előkészítő intézmény (gimnáziumi T.) ; 
valamely foglalkozásra, hivatalra rendszeresen 
előkészítő, állandó, de nem önálló iskolaként v. 
főiskolaként szervezett intézmény. Ez utóbbiak 
némelyike államérvényü képesítést is ad. (L. Köz
igazgatási T., Posta- és távirda T.) Sűrűn fordul 
elő a T. a rendes iskola tanulmányi idejének meg
jelöléseként is: a középiskola nyolc éves tanfo
lyama, az orvosi tanfolyam, stb. 
" Taniucio (ejtsd: tanfucso) Neri, Fucini Eonato 

olasz költőnek írói álneve. L. Fucini. 
Tang, japán földmértek = 99-173 a. 
tang. , 1. tan. 
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Tanga, kikötőváros Kelct-Uzainbarában (a volt 
Német-Keletafrikai gyarmatban) a Tanga-öböl 
D.-i partján, az Uzambara-vasút kiindulópontja, 
(1908) 5700 lak. 1914 nov. 3—5. a német csapatok 
itt legyőzték az angolokat, akiknek csak 1916 júl. 
7. sikerült a várost elfoglalniuk. 

Tanga, pénzegység a portugál Indiában = '/5 
Pardao. 

Tanganyika (arab Ziva v. Bahari, Mszaga, 
Kimana), a keletafrikai nagy árkok egyikében 
fekvő tó Német-K.-Afrika Ny.-i határán, néhány 
fokkal az egyenlítő alatt. 780 m. magasban fek
szik, 35,130kms területű, 645 km. hosszú, 50 km. 
széles, mélysége 647 m.-ig terjed, vize nagyobb 
ingadozásokat mutat, a vízszinen gyakran növé
nyekből összeverődött nagy tiszószigetek jelen
nek meg. A földrengések egy éven bellii is gya
koriak s ilyenkor a tó vizére bitumenes úszó tö
megek kerülnek s a vlz íze a naftalinra emlékez
tet. Mindkét oldalon meredek hegyek határolják, 
számtalan patak ömlik beléje, fontosabb a Kivu-
tó lefolyása: a Russzizi, amely ide torkollik, 
továbbá a M(a)lagaraszi és a Luvu (Lofu), lefo
lyása a Kongóba a Lukuga. A tó faunája a többi 
tavakétól elütő; krokodilus, víziló, sokféle hal 
él benne. Éghajlata kissé egészségtelen, hőmér
séklet-maximum nov. és febr.-ban 28'3° C, mini
muma júl.-ban 14'4° C, a K.-i parton kevesebb az 
eső (max. 1879-ben 780 mm.) mint a Ny.-in (max. 
1888-ban 1540 mm.). Néha hatalmas orkánok 
korbácsolják föl a tó vizét. 1901 óta gőzösök köz
lekednek a tavon. A T.-t 1858. Speke és Burton 
fedezték fel, Livingstone és Stanley 1872. látták 
először s az utóbbi 1876. körülvitorlázta. Tovább 
kutatták: Cameron (1873), Hőre (1878), Thomson 
és Cambier (1879), Böhm és Reichard (1880), Wiss-
mann (1882), Giraud (1884), Baumann (1891), Gro-
gan és Sharpé (1898), Moore és Fergusson (1899). 
Ezeknek munkáin kívül v. ö. még: Peters, Das 
Deutseh-ostafrikanische Schutzgebiet (München 
1895); P. Sprigade, Karte der Gebiete am süd-
lichen T. und Rukwa-See (Mitt. aus den deutsohen 
Schutzgebieten 1904); Moore, The T.-problem 
(London 1902). Dar-esz-Szalamtól a tengerpartról 
Táborán át a T.-hoz vasút vezet. 

Tanganyika Territory, így nevezik újabban 
az angolok a volt Német-Keletafrikának általuk 
igazgatott részét. Ter.;949,000km2, (1921) 4.106,700 
lakossal. 

Tangara (Piranga és Tangara, állat), a Veréb
alkatúak rendjébe tartozó madárnem, 1. Tan-
garák. 

Tangarák (Tanagridae, állat), a Veréb-alkatúak 
rendjének egyik családja. Az idetartozó madarak 
akkorák v. nagyobbak, mint a mi verebünk. Tes
ttik karcsú. Csőrük kúpalakú; hegye mindig 
észrevehetően kissé hajlott. Színezetük több
nyire nagyon tetszetős: vörös, kék, zöld, feketé
vel és fehérrel tarkítva, ezért Európában is gyak
ran tartják mint díszmadarakat kalitkákban. 
Paraguay-tól Kanadáig Amerika erdőségeiben 
honosak. Jól repülnek és a földön is ügyesen 
mozognak s egyesek kiváló énekesek. Ismertebb 
nemeik és fajaik: Vörös tangara (Piranga riAra 
L., régibb néven Thraupis rubra L.); paradi
csom tangara (Tangara paraddsea Sw.); disz-

tangara (T. fastuosa Less.); kántormadár vagy 
gutturama (Euplionia violacea L.), tapiranga 
(Rhamphocelus brasiliensis L.). 

Tangata, Űj-Zeland maori népe, I. Kanákok-
Tangens, 1. Érintő és Trigonometriai számok-
Tangensbusszola, 1. Galvanométerek. 
Tangensek (érintők), a klavicliord-billerüyük 

belső végein elhelyezett fémnyelvek, melyek a 
húrt a billentyű lenyomásakor megpendítik. 

Tangentométer, mérnöki műszer, amely a két 
pont közti magasságkülönbséget trigonometrikus 
úton közvetlenül adja, legegyszerűbb formájában 
egy tachiméter tangenscsavarral. 

Tanger (ejtsd: tandzser) v. Tandzsa, kikötő város 
Marokkó É.-i részén, a Gibraltári-szoros DNy.-i 
oldalán, a Spartel-fok mellett, (1920) 46,270 lak., 
akik közt van 6—7000 zsidó; kis és elhomokosodó 
kikötővel, amely különösen télen a hajóknak kevés 
védelmet nyújt. Ennek dacára T. Marokkó legfon
tosabb kikötőhelye. A behozatal fő cikkei: pamut-
árúk, tea, kávé, vágóeszközök, gyógy- és illat
szerek, papiros, selyemárúk, gyertya, raffinált 
cukor és gyapjú- meg durva vászonárúk; a kivi
telé : állatok és állati termékek, viasz és lábbeli. 
A körfalakkal ellátott város szűk, kanyargós é& 
néhol meredek utcákból áll; a Kaszbája düledező^ 
félben van; nagy mecsetje és kincstári épülete a 
legnagyobbak; több európaias hoteljében gyógyu
lást kereső európaiak is laknak. A zsidók város
része a mellah. T. igen régi város. A rómaiak ide
jében Tingis néven Tingitaniának volt fővárosa; 
római emlékei néhány gránitoszlop, néhány korin-
tusi oszlopfő és egy vízvezeték romjai. A mórok 
uralma alatt már élénk kereskedést folytatott 
Velencével. A portugálok több sikertelen kísérlet 
után 1464. foglalták el; 1662. mint Katalin por
tugál hercegnő hozomán5ra, az angolok birtokába 
került, akik 1684. elhagyták. 1844-ben a franciák 
Joinville vezérlete alatt bombázták. Mikor a fran
ciák Marokkót a szultánnal kötött szerződés alap
ján 1911. protektorátusuk alá vették T.-t, ahol 
angol és spanyol érdekek is követelőleg léptek 
föl, nemzetközi közigazgatás alá helyezték; de-
helyzetét nem szabályozták, míg a világháború 
után ismét előtérbe nyomult a tangeri kérdés a 
két entente-hatalom és Spanyolország közt. Hosszú 
tárgyalás után 1923. megállapodtak s 1924 elején 
véglegesítették az egyezményt, mely szerint T.-
ban a bennszülöttek a marokkói szultán szuvereni
tása alatt maradnak, de az idegen kolóniák auto
nómiát élveznek; a közigazgatás továbbra is 
nemzetközi marad. A kikötőépítést egy közös vál
lalatra bízták, amelynek költségeit Franciaország, 
Nagybritannia és Spanyolország egyenlő arány
ban viselik. 

Tangeri láz. Tangerban otthonos, hónapokig 
tartó szabálytalan lázakkal és torokfekélyekkeí 
járó, ismeretlen eredésü betegség. 

Tangermann, Wühelm, német író, írói nevén 
Viktor Granella, szül. Essenben 1815 júl. 6., 
megh. Kölnben, ahol az ó-katolikus hitközség 
plébánosa volt, 1907 okt. 4. FőW) irodalmi művei: 
Das liberale Prinzip (1886); Morgen und Abond 
(1895). 

Tangermünde, város Magdeburg porosz kerü
letben, (1919) 13,124 lak., cukor-, olaj-, esontliszt-, 
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hajógyárakkal, közelében Tangerhütte nevű vas
művel. 1631 júl. 1. Gusztáv Adolf elfoglalta a 
várost. 

Tanghifa (növ.), l. Tanghinia. 
Tanghin ia Dupet. Tkon. (nfw.). Az Apocyna-

eeae családba tartozó génusz, melynek egyetlen 
faja a T. véneifera Keletafrika partvidékén és Ma
dagaszkáron honos fa (Gerbera Tanghin, Tanghi-, 
Tangvifa, ítéletfa). Sűrű lombozatú, hosszúkás, 
hegyes levelű; virágának csöve fehér, szegélye 
pirosas, bugában áll; termése 6—8 cm. hosszú, 
barackhoz hasonló alakú, piros és zöld foltok
kal tarkázott, benne egy tyúktojás nagyságú 
csonthéjas mag van. Magja egyike a legnagyobb 
mérgeknek, amely fájdalom nélkül, 10—20 perc 
alatt biztosan öl. Istenítélet gyanánt alkalmazott 
kivégzéshez használták. A Gerbera génuszhoz is 
kapcsolják, ezzel összetévesztik. 

Tangkawang (n5v.), 1. Dipterocarpaceae. 
Tangí, 1. Ferenc, orvos, szül. Budapesten 1866 

jan. 26., megh. u. o. 1917 dec. 19. Tanulmányait 
a budapesti egyetemen végezte, azután Kiéiben 
folytatott tanulmányokat. 1888-ban a kórbonc
tani intézetben tanársegéd, 1889. a grazi egyete
men asszisztens lett; 1890—91. a budapesti egye
tem ösztöndíjával a tübingeni és berlini egyetemek 
orvosi intézeteiben végzett tanulmányokat. 1892. 
mint segédtanár a budapesti állatorvosi akadé
mián az élettani intézet vezetését vette át, 1903. 
rendes tanár lett. 1902-ben a Magyar Tud. Aka
démia lev. tagjául választotta, majd udvari taná
csosi méltóságot kapott. Müvei;. A áiphteria 
aetiologiájáról (Budapest 1891); Útmutató a bak
teriológiában (1894); A kir. állattani kísérleti 
állomás (1898); A bezsombolyázott sasos és béka-
rokkás széna tápértéke (1902); Untersuehungen 
über die Hydrogenionen Koncentrátum im Inhalte 
des nüchternen menschlichen Magens (TUbingen 
1906). 

2. T. Károly, fizikus, T. 1. öccse, szül. Buda
pesten 1869 okt. 14. Egyetemi tanulmányait Buda
pesten és Parisban végezte. Először a budapesti 
egyetemen br. Eötvös Lóránd tanársegéde, majd 
1900—1903. a m. kir. mértékhitelesítő bizottság 
igazgatója volt. 1903 óta a kolozsvári egyetemen, 
1917. a budapesti műegyetemen, 1921. a Pázmány 
Péter tud. egyetemen a kísérleti fizika tanára. 
1908-han a Magyar Tud. Akadémia lev., 1920. 
rendes tagjává, 1917. a Szent István Akadémia 
rendes tagjául választotta. Értekezései a Math. 
és Természettud. Értesítőben jelentek meg s a 
földi nehézségerőre, a mágnességre, a gázak és 
folyadékok dielektromos állandójára, a szilárd és 
cseppfolyós test közös határán fellépő felületi 
feszültségre stb. vonatkoznak. Egyéb folyóira
tokba is irt ismeretterjesztő cikkeket. Önállóan 
megjelent müve: Bevezetés a fizikába (1921). 

Tangl, Fduard, osztrák botanikus és zene
szerző, szül. Lembergben 1848 mára 20., megh. 
Csernoviczban 1905 júl. 9. 1871-ben Lembergben 
magántanár, 1876. az újonnan alapított cserno-
viczi egyetemen a növénytan és a gyógyszerisme 
tanára. Ő szervezte a csernoviczi egyetem nö
vénytani intézetét és hotanikus kertjét. Főképen 
sejttani kutatásokat végzett, amelyek kö> ül kor
szakos jelentőségű a plazmodermák (1. o.) felfede- I 

zése és tanulmányozása: Über offene Kommuni-
eationen zwischen den Zellen des Endosperms 
ciniger Samen (1880. Pringsheims Jahrb.); Zur 
Lenre von der Kontinuitát des Protoplasmas im 
Pflanzengewebe (Wien, Akad. 1884). Zeneszerze
ményei közül rekviemje vált híressé. 

Tangó. 1910 őszén Dél-Amerikából Európába 
importált középlassú 3/4-es társastánc; nem azo
nos a régi, keringőszerü spanyol T.-val. Eredeti 
alakjában Ízléstelen, szemérmetlen csípőmozdula
tokból állott, ezeket a francia táncmesterek kissé 
kifinomították. Zenei ritmusa egyébként a Haba-
nerá-éva, emlékeztet. V. ö. Friedenthal, Musik, 
Tanz und Dichtung bei den Kreolén Amerikás 
(Berlin 1911). 

Tangri-ata, 1. Hunnok. 
Tangszóda, varek v. moszatszóda, 1. Fucus 

és Laminaria. 
Tangutok. Tibeto-burmán vérű, saját nyelvfl 

nép Észak-Tibetben és a határos kínai tartomá
nyokban. Egykori önállóságuk emléke gyanánt 
helyi önkormányzatuk van, a kínaiak enyhe fel
ügyelete alatt. Buddhista hitűek. 

Tangvifa (növ.), 1. Tanghinia-
Tang Yin, kínai festő (1470—1523), a Ming-

korszak legnagyobb művészeinek egyike. Különös 
hírnévnek örvendett úgy is mint tudós és költő. 
Festményeit gyakran hamisítják. L. Kínai mű
vészet. 

Tánisz (az ótestamentomban Zoán, most Szán-
el-Hager), ókori város Alsó-Egyiptomban, a deltá
tól K.-re s a róla elnevezett tó mellett. A hagyo
mány szerint a fáraóleány, aki Mózest a vízből 
kimentette, itten neveltette őt fel. Később Mózes 
itt végezte azokat a csodákat, melyek a fáraót 
rábírták, hogy az izraelitákat elbocsássa. T. fel
tárt emlékei a hikszosz királyok feliratait rejtik 
és olyan ősrégi szobrokat, melyeknek tipusa eltér 
a rendes egyiptomi jellegtől. T. fénykora I. és II. 
Eamzesz, nemkülönben közvetlen utódaiknak ural
kodására esik. 

Tanit , 1. Meteorit. 
Tanítás, oktatás, az értelem útján való neve

lés eszköze, az ismeretszerzésben való rendszeres 
vezetés. Feladatát sokszor csak az ismeretnyuj-
táshan, a közlésben látják; a T. lényege azonban 
nem ez, hanem a pontos megismerésre, fogalom
alkotásra, a dolgok rendjének, kapcsolatainak fel
ismerésére és megalapítására való szoktatás, ezzel 
elősegítése annak, hogy a tanuló a világban, az 
élet jelenségei között eligazodjék, a jelent meg
értse és a jövőt szolgálni tudja. A T. határozott 
értelmében a tanító rendszeres munkája, de T.-t 
végez mindenki, aki bárkit új ismeretre segít, a 
régieket új kapcsolatban ismerteti fel. A T. célja 
kettős: alaki, azaz az értelmi tevékenység gya
koroltatása, a gondolkozás fejlesztése és anyagi, 
a gondolkodás számára tartalom adása; e kettő 
együtt: a szerzett ismeretek önálló feldolgozására 
való nevelés. E célt a T. kivált alsóbb fokon bo
nyolultabb munkával, a tanuló tevékenységének 
állandó felhasználásával éri el (beszélgetés, kér
dezve fejtegető, heurisztikus, erotematikus mód
szer) ; fejlettebb tanítványok tudományos T.-a a 
tanító részéről huzamosabb fejtegetést kíván (elő
adás, akroamatikus módszer), a tanítvány részé-



Tanítástan — 842 — Tanítói és tanári nyugdíjintézet 

ről pedig az előadó gondolatmenetének állandó 
követését. Mindenik fokon, tárgyanként külön
böző módon és móltékben nevezetes segítője a 
T.-nak, azaz magyarázatnak, megismertetésnek, 
megértetésnek a szemléltetés, valamint a tanulók 
személyes foglalkoztatása (munka-T.). 

Tanítástan, oktatástan (gör., lat. didaktika), 
a neveléstudománynak a tanítás, oktatás kérdései
vel foglalkozó része. Az általános T. a tanítás 
fogalmát, alapelveit, az anyag megválasztásának 
módját, a tanítás eszközeit, a tanítás és tanulás 
lélektanát és módjait fejtegeti. Ezeken az alapo
kon gyakorlati útmutatást ad a tanításra a rész
letes T. vagy módszertan, apróra feltárva az el
járás részleteit s kidolgozva az egyes tantárgyak 
tanítása módját. 

Tanító, általában minden oktatással foglalkozó 
egyén; határozott értelmében pedig az elemi nép
iskolában és nem főiskolai végzettséggel más tan
intézetekben működők hivatali elnevezése. Minden 
T.-i kérdésben tájékoztató legújabb magyar munka: 
A tanítók tanácsadója, szerk. Körösi Henrik, 2 
kötet, 1923, Budapest. 

Tanító-egyesület, a községi és állami népokta
tási intézetek tanítói és tanárai az 1868. XXXVIII. 
t.-c. 147. §-a szerint s az ennek végrehajtására 
vonatkozó vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
rendeletek értelmében vármegyénként tankerületi 
tanítótestületeket alkotnak. Minden ilyen T. annyi 
járási körre oszlik, ahány közigazgatási járása 
van a vármegyének. Vannak felekezeti és köz
művelődési T.-ek is. A különféle T.-ek a Magyar
országi Tanítóegyesületek Országos Szöveteégé
ben egyesülnek, ez a tanítóság egyetemes képvi
selete. Az állami tanítóknak s az egyes egyházak 
tanítóinak külön-külön országos egyesületeik is 
vannak. A legelső hazai T. a Kishonti evang. ág. 
hitv. T. volt (1786). V. ö. Peres, A magyarországi 
T.-ek története (Budapest 1896). 

Tanítógyűlés, a különféle tanítóegyesületek 
rendes és rendkívüli gyűlései, nagyobb idő
közökben pedig az ország egész tanítóságának 
egyetemes összejövetelei. Az első egyetemes T. 
volt 1848. Pesten; legutóbb a VIII. egyetemes T. 
1923. Budapesten. V. ö. Peres, A magyarországi 
tanítóegyesületek története (Budapest 1896). 

Tanítói és tanári nyugdíjintézet (Országos). 
Az Országos tanári nyugdíjintézet az 1894. évi 
XXVII. t.-c. alapján létesült a felekezetek, tör
vényhatóságok, községek, társulatok, magánosok 
és nem a kormány kezelése alatt ál.ó alapokból 
és alapítványokból fenntartott felső- ós közép
fokú tanintézetekben alkalmazott tanerők részére. 
A nyugdíjintézet általában tagjainak és azok 
hátramaradottjainak ugyanolyan ellátást biztosít, 
mint amilyenre a hasonló állami tanerőknek van 
igényük. Az 1914. évi XXXVI. t.-c.-kel a nyug
díjszabályzat módosult és ugyanakkor tagjai so
rába felvették a nem állami polgári iskolai ós 
gyógypedagógiai tanárokat is, akik eddigelé az 
Országos tanítói és gyámalap kötelékébe tar
toztak. Ezen utóbb megnevezett nyugdíjalapnak 
az 1923. évi júl. hó 1-ével történt felszámolása 
következtében az Orsz. tanári nyugdíjintézet ke
rete kibővült a nem állami alsófokú népiskolai 
tanítókkal. 1923. évi júl. hó 1-től kezdvo, mint a 

Nem állami tanszemélyzet országos nyugdíj
intézete folytatja működését s kormányrendelet 
alapján a közép- és felsőfokú tanintézetek al
tisztjei és szolgái is a nyugdí jintézeti tagok sorába 
tartoznak. 

Nyugdíjazását vagy végkielégítését kérheti az, 
aki 1. betöltötte a 60. életévét vagy 2. a köteles 
szolgálati idejét (tanítókra nézve 40 esztendőt) 
betöltötte, 3. munkaképtelen, vagy 4. az 1923. évi 
XXXV. t.-c. alapján a B-listára került; 5. állását 
tőle nem függő körülmények miatt elvesztette és 
három óv óta beigazoltan nem tudott újabb állás
hoz jutni. — Tehát ha valaki lemond az állásáról, 
mert pl. férjhez megy, e címen nem kaphat ellátást 
stb. A tanítót akarata ellenére is lehet nyugdíjazni 
(vógkielógíteni), a kényszernyugdíjazás esetében 
a külön kiküldött vegyes bizottság javaslatára a 
miniszter dönt. 

A nyugdíj a beszámítható szolgálati időhöz és 
a tényleges szolgálatban legutoljára élvezett fize
téshez idomul. A fizetésre nézve mindig az az 
irányadó, hogy egy hasonló állami tanító, hasonló 
szolgálati idővel mily fizetésre jogosult, feltéve, 
hogy ezt az illetményt a tényleges szolgálatban 
valóban élvezte is. Fizetés alatt mindig csak a 
törzsüzetést szabad érteni. Aki a háborúban tény
leges katonai szolgálatot teljesített és polgári 
szolgálata a 9 évet, 6 hót ós 1 napot meghaladja, 
annak még az ú. n. ahadiév hozzászámitására* 
is igénye van. Ennél minden háborús év kettőnek 
számít, ha abban a polgári évben: 1. legalább 
három hónapot töltött bárminemű (tehát nemcsak 
arcvonalbeli) tényleges katonai szolgálatban, vagy 
2. egy ütközetben vett részt, vagy 3. megsebesült, 
vagy 4. hároni hónapot hadifogságban töltött, fel
téve, hogy a fogságba való esésének körülményei 
és a fogságban tanúsított viselkedése igazoltak. 
Háborús évek az 1914—1919. évek, a hadifogság
ban voltakra nézve pedig az 1914—1922. évek. 
A tanítói szolgálathoz ezenkívül hozzászámítják a 
viszonosság alapján azt a szolgálatot is, amelyet 
az érdekelt az állami szolgálat más ágazatában, 
a törvényhatóságoknál, a községeknél stb. mint 
hivatalnok, díjnok, katona stb. eltöltött, feltéve, 
hogy ez a szolgálat a reája érvényes jogszabályok 
értelmében beszámításra alkalmas, feltéve, hogy 
a különböző szolgálatok között 30 napnál nagyobb 
megszakítás nincs. 

A nyugdíj összege a tanítónál 10 szolgálati év 
után a beszámítható fizetés 40%-a, azonfelül 
minden év után 2°/0. A szanálási törvény alapján 
azonban a nyugdíjakat csökkentették és pedig 
akkép, hogy a 15 évnél kevesebb szolgálati idő
vel rendelkezők a fentinél 40°/o-kal kapnak ke
vesebbet (pl. 14 évi 6 havi, - napi szolgálat = 
14 óv = 48%, csökkentve 28-80°/o-ra), a 30-on 
aluliak 15%, a 35-ön aluliak 10%, a40-en aluliak 
5°/o-kal és csak a 40 vagy több beszámítható szol
gálati évvel rendelkezők kapják továbbra is a 
teljes 100%-ot. A nyugdíj mellett még családi 
pótlék (az arra igényjogosultaknak) és lakáspénz 
is jár. Egyéb pótlékokra nincs igényük. Nyugdíjas
nak mindig az ú. n. kisebb lakáspénz jár. 

A nyugdíjazás lehet ideiglenes vagy végleges. 
Az állami nyugdíjtörvény szerint a nyugalomba
helyezés végleges, ha az érdekelt 60 éves korát 
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vagy teljes szolgálati idejét (a tanítókra 40 év) 
betöltötte. Minden más esetben a nyugdíjazás 
csak ideiglenesen történhetik, betegség esetén egy 
évre, ha azonban a munkaképtelenség egy év 
múlva is fennáll, a nyugdíjazás véglegessé mi
nősíttetik át. Állandó nyugdíjat csak az az igény
jogosult kaphat, akinek legalább 9 évi 6 havi és 
1 napi beszámítható szolgálata van. Ennél keve
sebb szolgálati idővel rendelkezőnek végkielégí
tés jár. Akinek állandó nyugdíjra van igénye, az 
végkielégítést nem kaphat. Azok az igényjogo
sultak, akiknek 4 évi 6 havi, vagy ennél keve
sebb beszámítható szolgálatuk van, végkielégítés 
fímén a legutoljára élvezett beszámítható java
dalomnak egy évi összegét kapják végkielégítés 
címén. Ennél hosszabb szolgálati időre az évi 
fizetés kétszerese a kielégítés. A nyugdíjazás 
iránti kérvény a szabályokban előírt okiratok 
melléklése mellett a nyugdíjazandó felettes ható
ságánál nyújtandó be hivatalos úton. 

Tanítóképesítő vizsgálat, a tanítói oklevél 
megszerzése érdekében előírt írásbeli, szóbeli és 
gyakorlati részből álló vizsgálat; a tanító- és 
tanítónőképzőintézetekben az osztályvizsgálatok 
letevése után, a vall. és közokt. miniszter külön 
"megbízottjának ellenőrzése alatt mety végbe, 
részletesen szabályozott módon. Rendjét a vall. 
és közokt. miniszter állapítja meg; a jelenlegi 
szabályzat 1924. keletkezett. 

Tanítóképzés, az alsóbbfokú népoktatási inté
zetek tanítóinak életpályájukra való előkészítése. 
Az elemi népiskolai T. öt évfolyamú elemi nép
iskolai tanítóképző intézetekben történik, külön a 
férfiak és külön a nők részére; ilyeneket tartanak 
fenn az állam és az egyházak. Középiskolai vagy 
polgári iskolai négy osztály elvégzése a felvétel 
feltétele s a tanítóképzőintézet öt osztályának 
elvégzése után külön képesítő vizsgálatot kell 
tenni az oklevél elnyeréséért. A magyar tanító
képzőintézetek első állami tanterve 1869., a leg
újabb 1923. jelent meg (81,966—1923. sz. vkm. 
rendel ettél). A gazdasági népiskolai T. céljaira a 
gazdasági tanítóképzőintézet szolgál. Ilyen volt 
férfiak részére Komáromban s megvan a nők ré
szére ma is Kecskeméten. 

Tanítók Háza, a IV. egyetemes tanítógyűlésen 
1878. elhatározott s az Eötvös-alap '1. o.) országos 
tanítóegyesület által közadakozásból létesített in
tézet ; tanítók, tanárok és tanügyi téren működő 
más egyének egyetemen, fő- vagy szakiskolákon 
tanuló fiainak lakást és ellátást ad. Az első T. 
1899 nov. 19-én nyílt meg Budapesten «Ferenc 
•József T.» néven; a második Kolozsvárt, mint a 
Tanítók Hunyadi-háza. Ezt 1919. a román állam 
elvette a maayar tanítóságtól. 

Tanító költészet (didaktikus költészet), oly 
ága a költészetnek, amelyben a művészi cél mel
lett az oktató cél is előtérbe nyomul. Eszmei tar
talom, gondolati elem nélkül nincs költemény; de 
ez háromféle viszonyban lehetaz esztétikai elem
hez : vagy fololvad benne, s az esztétikai elem 
marad uralkodó, ez a költészet szoros értelem
ben ; vagy mintegy egyensúlyban van a költői és 
;>z oktató elem, ez a T.; vagy az oktató elem válik 
uralkodóvá, a költői elem pedig mellékessé, 
mintegy külsőséggé hanyatlik, mint pl, a verses 

egészségi, nyelvtani szabályokban, verses föld
rajzokban, történetekben stb., ez a csoport már 
kívül esik a költészet terén, ámbár némelyek 
ezeket is a T. fogalma alá sorozzák, vagy meg
különböztetésül ezeket nevezik tanköltészetnek, 
míg az éppannyira költői, mint oktató csoportot 
didaktikus költészet névvel jelölik. Mi ezt a cso
portot értjük T.-nek. Ennek jogosultsága felől is 
eltérők a nézetek. De amennyiben a költőt az 
ismereti rendszer, a tudományos tárgy megihlette 
s alkotó képzelettel, költői érzéssel tudja előadni, 
a T. is jelentékeny művészi hatást tehet. 

A T. eredete abba a művelődési fokozatba esik, 
mikor a tudomány még nem vált el a költészet
től, s az értelmi és erkölcsi igazságokat is versbe 
foglalták, hogy fennmaradásuk biztosítva legyen. 
Tanító költeményeket találunk az ó-egyiptomi, a 
hindu költészetben is. A görögöknél a homéroszi 
eposz után lép fel szintén epikus formában a T. 
Hésiodos Theogoniájával, mely egyúttal kozmo-
gonia is. Gyakorlati (gazdasági) tanácsokat ád 
a szintén Hésiodos neve alatt szereplő Munkák és 
Napok c. tanító költemény; ezekben azonban 
költői érzés is van. Később loptak fel a tanító 
mose és a gnóma és egyéb kisebb, többnyire filo
zófiai (esetleg politikai) tartalmú oktató versek 
(Solon, Xenophanes, Parmenides, Empedokles). 
Még később is találkozunk részint pusztán verses 
tanításokkal, részint költői tanításokkal, oly kor
ban, mikor már a tudomány kialakult, s előadó 
formája, a próza is meg volt alapítva. Az 
alexandriai korban keletkeztek tanversek, melyek 
egy-egy ismeretszakot tárgyalnak, ez a szokás 
megmaradt a középkorban s átterjedt az új korba 
is az ú. n. emlékversekkel (versus memoriales). 
De épp úgy keletkeztek félig-meddig költői jellegű 
tanító költemények is. A római Lucretiust az 
epikureus filozófia ibiette materialista szellemű 
tankölteményének megírására De rerum na-
tura; Vergiliussal a földmíves élet szeretete 
alkottatta meg Georqica-]ÍA, mely a későbbi tan
költemények mintaképe lett. Horatius költői 
gyakorlata és olvasmányai során támadt reflexióit 
öntötte költői levél alakjába, mely műve szintén 
mintája lett a későbbi nagyszámú ars poeticák
nak, vagyis a költészetről szőló tanító költemé
nyeknek. A franciáknál a középkorban is (Román 
de la Rose), majd a humanizmus hatása után, 
főleg a XVII. sz. óta nagyban virágzott a T.; 
kitűnőbb képviselői: Racine, Boileau, Dorat, 
Lacombe, Delille. Az angol T. főbb művelői: 
Davies, Dyer, Dryden, Popé, Young. A német T. 
jelesebb alakjai: Lessing, Tiedsre (Uránia), újab
ban Rückert. Nálunk a XVIII. sz-ban Rimái, 
Beniczky, Koháry hiresedtek el. A XIX. sz. elején 
Csokonainak A lélek lidlhatatianságáről írt 
bölcseimi tankölteménye a XVIII. sz.-i felvilágo
sodás materializmusával szemben foglalt állást. 
Említendők még Páy (mesék és regény), Czuczor 
(mesék, Paprikás versek), Vörösmarty (Gondola
tok a könyvtárban), Arany (Vojtina levelei, V. Ars 
poeticája, Honnan és hová ?). Ars poeticát Rákosi 
Jenő is írt. A T. ölthet epikai, lírai, v. drámai, 
v. regényformát, v. levélformát stb. Verne Gyula 
regényei pl. kiválóan tanító regények ; egy fok
kal költőibb kompozíciók lehetnek az ú. n. irány-
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regények (tendenciózus regények), minők Eötvös 
regényei, Fáy Bélteky háza. Egészen költői alko
tások ellenben azok, melyeknek alapeszméje 
filozófiai, minő Dante Divina Commediája, Goethe 
Faustja, Madách Ember Tragédiája. 

Tanítónők, feltehetően a kereszténység első szá
zadai, kimutathatóan a VIII. sz. óta vesznek részt 
a nők a köznevelésben, ma a művelt országokban 
mindenütt nagy számmal mint nyilvános iskolai 
tanítók, magántanítók és házi nevelők. A köz
nevelési szervezetben a nyilvános iskolákban 
előbb csak leányok nevelése volt a T. feladata, 
majd vegyes osztályokat is bíztak rajok, különö
sen a háború alatt a férfi tanítók hiánya miatt 
tisztán fiúiskolákban, még a középfokon is alkal
maztattak. Kivált az elemi oktatásban, de a 
középfokú iskolákban is egyre nagyobb teret fog
lalnak el nemcsak nálunk, hanem Európa több 
országában és Észak-Amerikában is. Hazánkban 
a nők elemi népiskolai, gazdasági népiskolai, ki
segítő iskolai, kézimunka-, nyelv-, rajz-, ének-, 
zene-tanítónői stb. tanítói oklevéllel működnek s 
polgáriskolai, középiskolai, felső kereskedelmi 
iskolai, tanítóképzőintézeti tanári oklevelet is 
szerezhetnek. 

Tanítónők Otthona, magános, idősebb, több
nyire nyugalomba vonult tanítónők ideiglenes v. 
állandó lakóhelye. Külföldön ilyen intézmény 
sok van; nálunk Budapesten a Mária Dorothea-
Egyesület által létesített s társadalmi és állami 
segítséggel fenntartott Magyar T. Ugyancsak a 
fővárosban áll fenn T. a német tanítónők számára; 
ily intézetek (Lehrerinnenheim) szervezését és 
támogatását 1894 óta külön szervezet szolgálja 
Németországban, az «Al]genieinerDeutscher Ver-
band gemeinnütziger Anstalten für Lehrerinnen 
und Erzioherinnen». 

Tanítvány. A szó közhasználata szerint min
den tanuló T.-amindenik tanítójának; szűkebb ér
telemben csak az a T.-a valakinek, aki azt mint 
mesterét a tudományban, politikában, gyakor
lati munkatéren követi, annak elveit, tanításait 
alkalmazza ós tovább fejleszti. 

Tanjore, előindiai város, 1. Tandzsur. 
Tank, drágakő- és gyöngymérték Bombayban= 

4'41 g., Surateban=3'03 g. 
Tank (ang., állítólag portugál eredetű szó, 

páncélszekér, páncélkocsi, rohamszekér, roham
kocsi), első izben az 1914—18. évi világháború
ban az angolok által használt 1—1*5 cm. vastag 
páncéllal burkolt harci szekér, melynek erős 
benzinmotorok hajtotta kerekeit két széles, vég-
nélküli lánc mozgatja előre. A T. árkon-bokron, 
sőt még a legerősebb mesterséges akadályokon 
is keresztülhatol, útjában mindent törve-zúzva s 
ezért az ellenséges csapatokra igen nagy erkölcsi 
hatást gyakorol. Eleinte egyenként, később kisebb 
rajokban, majd a világháború vége felé százakra 
menő csoportokban alkalmazták ezt a valóságos 
szörnyeteg-számba menő harci eszközt. Az első 
T.-ok mintegy 8 m. hosszúak, 3 m. szélesek és 
2 m. magasak voltak; később nagyobb mozgé
konyság elérése céljából kisebbeket építettek. 
Fegyverzetük rendszerint 5 géppuskából vagy két 
oldalt fekvő páncéltornyokban elhelyezett könnyű 
lövegből és 2—3 géppuskából áll. A bennlik el

helyezett legénység az e célra szolgáló lőréseken 
keresztül fegyverekből és pisztolyokból is lőhet. 
A megfigyelés és irányítás távcsövek (periszkó
pok) segítségével történik. A T.-ok eleinte csak 5, 
a háború vége felé pedig már 15 km.-t is tettek 
óránként. 

A háború végén használt kisebb és gyorsabb T.ok 
rajai a gyalogsági támadást megelőző tüzérségi 
előkészítő pergőtüz által felkavart füst- és por
felhőből törtek elő a meglepett németek ellen^ 
akik a pergőtüz megszűnte után az ellenség 
rohamhullámait várták, s legázolták a németek 
első vonalát. Az ezt a vonalat áttört és letiport 
tankrajokból ellenséges géppuskás szakaszok 
szálltak ki, amelyek aztán a zavarba jutott német 
csapatokat hátba lövöldözték. Eközben a mozgé
kony tankrajok visszasiettek, hogy újabb gép
puskás szakaszokat szállítsanak a megriadt és 
erősen megtépázott német csapatok hátába. Csak 
miután a T.-rajok ezt a munkát elvégezték, jelen
tek meg a küzdőtéren az ellenség rohamhullámai, 
hogy a földön a T.-ok, a levegőben a repülőgépek 
rajai által támogatva, a már megingott német 
vonalakat végkép megsemmisítsék. Az entente 
végső győzelmében a T.-ok döntő szerepet ját
szottak. — T. vasúti értelemben, 1. KazánkocsL 

All^Üi liXU^L 

Tankerület, az ország területének iskolai szem
pontból elhatárolt, egy-egy vezető alá rendelt ré
sze. Középiskolai T. 1924 júliusa óta hat van: a 
budapesti, pestvidéki, debreczeni, szegedi, székes
fehérvári és győri. A trianoni béke előtt 12 volt; a 
pozsonyi, beszterezebányai,kolozsvári,nagyváradi 
és nagyszebeni elveszett, a kassai T. megmaradt 
része előbb miskolczi T. lett, majd 1924. a határom 
T.-ek között elosztatott. A T. élén az V. fiz. o.-ban 
levő főigazgató áll, aki e minőségében a T.-ében 
levő valamennyi középiskola (günn., reálginm., 
reáliskola, leányközópisk.) számára közbülső ha
tóság és tanulmányi felügyelő, kivéve az autonóm 
felekezetek (ref., evang.) iskoláit; ezekben évről-
évre külön a vallás- ós közokt. minisztertől nyert 
megbízással végzi az állami felügyeletet. Nem a 
főigazgató, hanem a budapesti középiskolai tanár
képzőintézet igazgatósága végzi a főigazgatói 
teendőket a budapesti gyakorló főgimnáziumban. 
A népiskolai T.-re nézve 1. Tanfelügyelő. 

Tankkocsi (vasút), 1. Kazánkocsi. 
Tanköltemény, 1. Tanító költészet. 
Tankönyv, a tanulók kezébe való, megtanu

lásra szánt összefoglalása egy-egy tantárgy vagy 
tudományszak anyagának. Az iskolai T. tartal
mát a tanterv (1. o.) szabja meg s ezért haszná
lata állami, felekezeti iskolákban egyházi főha
tósági engedélyezéshez van kötve. A tudományos 
T. valamely tudományszakról ad teljes képet; az. 
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illető szakban való rendszeres, minden oldalú 
tájékoztatás. 

Tankötelezettség az a kötelezettség, amely
nél fogva a gyermeknek nyilvános iskolai okta
tásban kell részesülnie. Az általános T.-et nálunk 
az 1868: XXXVIII. t.-c. hozta be. Az iskolázta
tási kötelesség teljesítésének biztosításáról szóló 
1921: XXX. t.-o. a T.-et oly formában állapította 
meg, hogy minden gyermek gondviselője (szülő, 
gyám, gazda) köteles a gondviselése alatt álló 
gyermeket 6. életévének betöltését követő 9 tan
éven át nyilvános iskolai oktatásban, — még pe
dig 6 tanéven át elemi népiskolai, további 8 tan
éven át továbbképző népiskolai oktatásban, — 
részesíteni. Ha a gyermek a megszabott idő alatt 
a tanítási tervben kitűzött ismereteket nem sajá
títja el, a tanulási időt 1, esetleg 2 évvel meg le
het hosszabbítani. A nyilvános iskolába járás alól 
fel lehet menteni a gyermeket, ha magánúton 
megfelelő oktatásban részesül, ha testileg vagy 
szellemileg hátramaradt, vagy ha az iskolába já
rás a gyermek egészségét vagy biztonságát ve
szélyezteti. A magánúton tanuló gyermek nyilvá
nos iskolában vizsgázik. A testileg vagy szelle
mileg hátramaradt gyermekek oktatásáról gyógy
pedagógiai intézetek gondoskodnak. Az ellen a 
gondviselő ellen, aki a gyermek iskolai oktatá
sára vonatkozó kötelességét megszegi, kihágás 
miatt pénzbüntetést, súlyosabb esetben elzárást és 
pénzbüntetést lehet kiszabni. Ha a büntetésnek 
sincs eredménye, a gyerinek részére külön gyá
mot lehet rendelni. 

Tankréd, 1. Hautevillei T., normann lovag, 
"kinek fiai a XI. sz. elején Dél-Itáliába költözköd
tek s azt a normannok részére meghódították. 
Ezek közül Guiscard Róbert (1. o.) és Boger (1. o.), 
'A normann dinasztia megalapítója, voltak a leg
kiválóbbak. 

2. T; keresztes vitéz és antiochiai fejedelem, 
JIZ előbbinek női ágon unokája, megh. Antiochiá-
ban 1112 dec. 12. Nagybátyjának, tarantói Bohe-
mundnak seregében vett részt az első keresztes 
hadjáratban 1096—99. Különösen Nicaea, Antio-
•ehia és Jeruzsálem ostrománál tűnt ki s Bouillon 
öottfriedtől Galilaea fejedelemséget kapta. Erről 
azonban lemondott s 1104. végleg átvette a Bohe-
mundtól átadott antiochiai fejedelemség kormány
zását. T. hősies egyéniségét Tasso örökítette meg 
«A felszabadított Jeruzsálem» c. hőskölteményé
ben. Madách is őt választotta a középkori keresz
tény lovag idealizált képviselőjének (Az ember 
tragédiája, 7. szin). V. ö.: Badulfus de Gaen, 
fíesta Tancredi (Recueil des historiens des 
í'roisades: Historiens occidentaux, Paris 1866, 
a köt.). 

3. T., a Leccei, Szicília királya (1189—94), Ro-
ger herceg természetes fia, II. Roger király uno
kája, megh. 1194 febr. 20. II. Jó Vilmos halála 
után a szicíliai főurak őt választották királlyá a 
hohenstaufl VI. Henrikkel szemben. Trónját sike
resen védte s azt kiskorú fiára, Vilmosra hagyta, 
kit VI. Henrik 1194 dec. fogságra vetett, melyben 
néhány év múlva meghalt. 

Tanmenet, az iskolai tantervben kijelölt taní
tási anyagnak a tanítás idejére való módszeres 
elrendezése; feltünteti a feldolgozás tervezett 

módját: az anyag részeinek sorrendjét, az egyes 
részekre, tanítási egységekre, ismétlő összefog
lalásokra szükséges időt, a segédeszközöket, más 
tárgyakkal való kapcsolatokat; a feladatnak teljes 
átgondolásán alapul s a tervszerűséget, egyenletes
ségét biztosítja. A T. az egyes tanítók személyes 
munkájának feladata, de különösen kezdőknek 
ajánlatos valamely kipróbált T.-hez ragaszkod
niuk ; több tagból álló testületnek pedig egy-egy 
osztály tárgyainak, valamint a több osztályban 
tanított tárgyaknak T.-eit a tanítás egyöntetűsége 
érdekében össze kell egyeztetnie. 

Tanműhely, az ipari szakoktatás legalsóbb fo
kozata, mely rendszerint csak gyakorlati, mühelyi 
oktatást folytat. L. Iparoktatás. 

Tann, von der, bajor tábornok, 1. Tann-Bath-
samhausen. 

Tanná (Thana), város Salsette-szigetén Bom-
baytól É.-ra Blő-Indiában, régi várát fogháznak 
használják, székesegyháza a portugallusok idejé
ből származik, 17,455 lakosa van. 

Tanná, az Uj-Hebridák (1. o.) egyike a Csendes-
Oceánban. 

Tanná (héber), 1. Misna. 
Tannahill, Bobért, skót költő, szül. Paysley-

ben 1774 jún. 3., megh. 1810 máj. 17. Takács
mesterséget folytatott; élete szerencsétlen volt, 
megőrült, majd öngyilkos lett. Gyönyörű dalokat 
irt. Összegyűjtött müvei 1838. jelentek meg G-las-
gowban; új kiadás 1879. 

Tannalbin, barnás szinű, szagtalan és íztelen 
por. Víz, szesz kevéssé oldja. Csersavból és fehér
jéből áüitják elő. Akut és krónikus bélhurutnál 
mint béladstringens használatos. 

Tannátok, a csersav sói; pl. ferritannat, cser
savas vas. 

Tannenberg, község Kelet-Poroszország allen-
steini kerületében, (i9i9) 726 lak. Nevezetes két 
nagy csatáról. 1410 júl. 15. itt a német lovagrend 
súlyos vereséget szenvedett a lengyelektől. A vi
lágháború elején a háború egyik legnagyobb ütkö
zetét vívták itt 1914 aug. 26—30., amikor Hin
denburg porosz tábornagy teljesen megverte a 2. 
orosz hadsereget, amely holtakban és sebesültek
ben 70,000, foglyokban 100,000 embert vesztett. 
Az orosz főparancsnok, Szamszonov tábornok 
agyonlőtte magát a vereség miatt. L. még Világ
háború. 

Tannháuser, a német népmonda szerint egy 
lovag, aki Venus asszony hegyére szállt alá. Mi-
utón egy ideig bűnös gyönyörök közt élt s emiatt 
lelkiismerete mardosni kezdte: bűnbánólag Ró
mába, IV. Orbánhoz zarándokolt, hogy gyónás és 
vezeklés által bűneiért bocsánatot nyerjen. A pápa 
azonban, akinek éppen száraz bot volt a kezében, 
azt felelte neki, hogy épp oly kevéssé bocsáthat 
meg neki Isten, amily kevéssé virulhat ki a kezé
ben levő bot. Erre T. kétségbeesve tért vissza 
Venus asszonyhoz. Harmadnapra azonban a bot 
rügyezni kezdett, mire a pápa az ország minden 
részébe követeket küldött szét T. keresésére, de 
ez nem volt meglelhető. E fogalmazásban a monda 
nyomait a XIV. sz.-ig követhetni; egyes vonásai 
azonban még a germán pogánykorra utalnak 
vissza. Ujabban a mondát számosan, így Tieck, 
Heine költőileg is feldolgozták, Wagner Richárd 
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pedig, aki T.-t Ofterdingen Henrikkel azonosította 
és őt a wartburgi dalnokversenyen is szerepeltette, 
operát írt róla. A XIII. sz. második felében tény
leg élt egy T. nevű vándordalnok, aki vidám, 
noha kissé léha táncdalaival szokta mulattatni az 
egyes német fejedelmek udvarait. Az ö közismert 
személye vált a régi monda központjává. V. ö. 
Schmidt Erich, T. in Sage und Dichtung (Weiinar 
2892); Siebert, T., Inhalt und Form seiner Ge-
dichte (Berlin 1894). 

Tannigón, acetiltannin, javarészt diacetil- és 
tiiacetil-csersav keveréke. Szürkés- v. sárgás
fehér, csaknem szagtalan és íztelen por. Víz ke
véssé oldja. A tannalbin módjára, csersav helyett, 
alkalmazható. 

Tannin, csersav, különféle gubaesokból éter s 
borszesszel való kivonással nyerhető. Színtelen, 
amorf, fénylő anyag, viz könnyen, alkohol s éter 
nehezen oldja, jellemző ize van. Szerkezete az 
egyik felfogás szerint a digallussavnak felel meg 
s e szerint képlete C14H10O9+2H2O. A vegyipar 
s a gyógyászat használja. 

Tanninanyagok, így nevezik a különféle cser-
savakat, melyek mind aromás karbonsavak s a nö
vényi eredetű cserzőanyagok hatóanyagát képezik. 

Tannin-kivonat, a gubacscsersavnak éteres, 
alkoholos, vagy vizes kivonata. 

Tanninos íürdök. 50—100 gm. csersav (acid. 
tannicum) a fürdő vizében oldva. Eégen »/> kilo
gramm tölgyfakórget (cser) 2—3 liter vízzel né
hány percig főztek s ezt öntötték a fürdőbe. A 
bőrt cserző, üdítő hatású fürdő. 

Tanniszmut, biszmutum bitannikum, bisz-
muteó és csersavas só oldatából állítják elő. Sár
gás szinű, kissé savanyú ós kesernyés ízű. Mint 
bóladstringenst, a csersav helyett, alkalmazzák. 

Tanniszol, metilénditannin, a formaldehidnek 
és tanninnak a tannoformmal analóg összetételű, 
kondenzációs terméke. Vörösesbarna szinű, szag
talan és íztelen por. Viz nem, de szesz és lúgos 
oldatok oldják. Belsőleg bólhurutnál, külsőleg 
izzadásnál stb. alkalmazzák. 

Tannoform, metilénditannnin, formaldehid és 
csersav kondenzációs terméke. Vörösesbarna, szag
talan és íztelen, laza por. Szesz oldja. A tannal
bin és a tannigén módjára, úgyszintén izzadásnál 
hintőporul használják. 

Tannopin, tannon, a hexametiléntetramin v. 
urotropin és csersav kondenzációs terméke. Bar
nás szinű, szagtalan és Íztelen por. Víz, szesz, 
éter stb. alig oldja. Mint stiptikum és bélantiszep-
tikurn gyermekeknél és felnőtteknél használatos. 

Tannoszál, csersavas kreozot. Csaknem szag
talan, barna, higroszkópos por.Víz, szesz bőségesen 
oldja. Kreozot, v. guajakol helyett alkalmazzák. 

Tannotimál, tannothymal, a formaldehid, timol 
és ceersav kondenzációs terméke. íztelen, fehér 
por. Szesz vagy lúg oldja. Bélhurutnál hasz
nálatos. 

Tann-Rathsamhausen, Ludurig (von und zu 
der Tann), báró, bajor tábornok, szül. Darmstadt-
ban 1815 jún. 18., megh. Meránban 1881 ápr. 26. 
Bajor katonai szolgálatba lépett s 1848—50. vi
tézül harcolt a schlesvvig-holsteini hadseregben a 
dánok ellen. 1866-ban mint vezérkari főnök mű
ködött Károly bajor herceg seregében a poroszok 

ellen. 1869-ben az I. bajor hadtest parancsnoka 
lett s ennek élén tüntette ki magát a wörthi, 
beaumonti és sedani csatákban. 1870 okt. mint ön
álló hadseregparancsnok a francia Loire-sereg 
ellen indult és okt. 11. megszállotta Orléanst, de 
a túlnyomó francia sereg elől kénytelen volt azt 
feladni nov. 9. Ezután a mecklenburgi nagyherceg 
seregében harcolt a háború befejezéséig. 

Tannu-ola (a. m. palota-hegység), az Altáj 
hegyrendszer egyrésze Belsőázsiában Mongol
ország Kobdo tartományában az Ubsza-nor (tó> 
medencéje s a Jenisszej felső folyása (Ulu-kem) 
közt, 600 km. hosszú, 3500 m.-ig emelkedik, 
csúcsai hóval borítottak. 

Tannyelv, az egyes iskolák tanításának nyelve. 
Az iskola fenntartója határozza meg. Nálunk a T. 
kérdését újabban az összeomlás után a 4404— 
1919. M. E. számú kormányrendelet szabályozta, 
az azóta törtónt intézkedések ezen alapulnak. Ve
gyes nyelvű vidékeken v. tanítási okokból lehet 
a T. kettős: egyes tárgyakban az anyanyelv, má
sokban az állam nyelve, avagy valamely más 
idegen nyelv, amelyet a tanulóknak meg kell 
tanulniok. Kisegítő T.-re van szükség ott, ahol a 
hivatalosan megállapított T.-et a tanulók nem értik. 

Tauoool, collá tanica, csersav ós enyv (zse
latin) vegyülete. Szürkésfehér, Íztelen és szagta
lan por. Béladstringens. 

Tanonc, 1. Inas. 
Tanonciskolák, az iparoktatás legalsóbb foko

zatai, melyek az inasok oktatásával foglalkoznak. 
L. Iparoktatás. 

Tanoncotthon, az inasképzés segédeszköze; 
kétféle van, olyan, mely inasoknak lakást és ellá
tást ad, pótolva a mesternél való ellátást, és olyan, 
mely csak az inasok továbbképzéséről ós erkölcsi 
nevelésének előmozdításáról gondoskodik. 

Tanoncügy, azok a törvényes rendelkezések, 
melyek az iparos- és kereskedőinasok szolgálati 
viszonyának szabályozásával foglalkoznak. 

Tanoncvizsga, a kisipari képesítésnek egyik 
neme; munkaviszonyának megszűntével ható
sági közegek közbejöttével vizsgát tesz. Az 1920. 
évi új ipartörvény szabályozta a T.-t. 

Tanórok, a székelyeknél kerített rétet v. füves 
telket, Kemenesalján s a Eábaközben gyöpüt je
lentett, mely a rétet, kaszálót, szőllőt stb. védel
mezte a marhák ellen. Kiskomárom (Zala) határá
ban ma is él a T.-i ddlő elnevezése. Nagyinihály 
vidékén (Zemplén) T.-nak nevezték a XIV. sz.-ban 
a kertet s a T.-kert elnevezés 1732. még Fogaras 
vidékén is járta. 

Tanos Pál, erdész és író, megh. Újpesten 1912 
szept. 10. Dunántúli származású volt, rajongva 
szerette a természetet; e hatások keltették életre 
írói hajlamait ie. Erős megfigyeléssel és élénk 
tollal írt tárcákat az erdőről, lakóiról és vadász-
élményekről, később népies elbeszéléseket isiit. 
Élete végén egyideig Újpest birája volt. Önállóan 
megjelent müvei: Az erdő világa (1895); Erdő
zúgás (1906). 

Tanrek (Gentetes ecaudatus Schreb., íiiat), 1. 
Gentetes. 

Tanrend, helyesen órarend, az iskolai munká
nak a hét egyes napjaira való részletes és rend
szeres elosztása. Az egy hétre jutó órákat a fél-
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napos T. reggeltől egy végiében, az egész napos 
T. délelőttre és délutánra jelöli ki. A kétféle T. 
között a tanulók életkora, a község helyi viszo
nyai szerint kell választani. Nevelési szempontból 
irányadó, hogy a tanulókat ne terhelje az órarend 
feleslegesen és legyen idő szabad foglalkozásra is. 
Az órák rendjét úgy kell megállapítani, hogy a 
mélyebb figyelmet kivánó tárgyak a tanítási tdő 
kezdetére, a szemet foglalkoztató tárgyak a leg
világosabb órákra jussanak, legyen a T. változa
tos és mégis lehetőén egyöntetű. Órák között 
szünetre van szükség. 

Tansillo (ejtsd: tansziiio), Zdiigi, olasz költő, 
szül. Venosában 1510 körül, megh. Teonában 1568 
dec. 1. Ifjúkori pásztori versei: a tizenhat éves 
korában, előkelő vigadó társaság mulattatására 
irt Due Pellegrini (Két vándor) és az oktávákbqn 
írt, szabados 11 Vendemmiatore (A szüretelő). írt 
aztán episztolákat, tankölteményeket, majd élete 
végén, hogy expiálja a IV. Pál pápa által indexre 
tett Vendemmiatore megírásával elkövetett bűnét, 
Le lagrime di San Pietro című vallásos eposzt. 
Legjelesebbek a La balia (A dajka) c. költeménye 
melyben az anyákat biztatja, éppúgy, mint később 
Rousseau, hogy maguk szoptassák gyermeküket 
ós II podere (A birtok) c. csodás szép falusi idillje. 
Költeményei Opere c. alatt Velencében 1738. és 
Londonban (voltaképen Livornóban nyomták, 
Masinái) 1782. és Capitoli giocosi e satirici c. 
alatt 1870. Nápolyban Volpicella jegyzeteivel je
lentek meg. Legjobb életrajza Fiorentino-tól az 
1882-inápolyi Poesie liriche editeedinedite kiadás 
bevezetésében olvasható. Figyelemreméltó a Ná
polyban 1883. megjelent Aneddoti tansilliani is. 

Taiíska, lengyel írónő, 1. Hoffmann, 18. 
Tanszabadság, a tanítás ós tanulás szabadsága. 

A tanításra nézve értik T.-on az iskolaállitás, is
meretterjesztés szabadságát, valamint a tanítás 
anyagának és irányának a tanító részérőpvaló, más 
által nem korlátozott meghatározását. A tanulás 
szabadságán értik minden egyénnek a tanuláshoz 
való jogát s az iskolák, főiskolán pedig az egyes 
tanítók között való választás szabadságát.Mindenik 
értelemben vett T. tekintetében sokféle álláspont 
küzdött egymással a századok folyamán s mivel 
e kérdésben politikai, egyházi, társadalmi érde
kek is összeütköznek, teljes egyértelműség nem 
is remélhető. Az iskolaállítás szabadságát ma 
törvények szabályozzák: elvileg megadják a jo
got, de fel tótelekhez kötik a használását s az állam 
legfőbb felügyeleti jogát mindenik iskolára nézve 
biztosítják, arra is, amelyik nem kap államsegélyt. 
A tanítás anyagának meghatározása az iskola
fenntartó joga s mivel az elemi és középfokú isko
lák határozott tantervvel dolgoznak, ezekben e 
tekintetben a tanítók szabadságának nincs tere. 
B fokokon a tanítás irányának a szabadságáról 
sem lehet szó, mert itt a tanulók életkora a taní
tás egyöntetűségét követeli, s a tanító az előirt 
anyagot előírt céllal dolgozza fel. T. ily értelem
ben csak a tudományos főiskolákon, egyetemeken 
lehetséges ós éppen ez a T. legfontosabb, legtöbb 
klizdelmet okozó jelentése. A főiskolai tanárt 
is megköti az anyag tekintetében tanszékének 
határozott feladata; azt be kell töltenie, de e vál
lalt kötelesség teljesítésének módja minden tekin

tetben rajta fordul meg. Az egyetemen és minden 
olyan főiskolán, ahol a tanárnak nem csupán 
ismeretek előadása, hanem a tudomány művelése,, 
tehát kutatás és új eredmények megállapítása is 
feladata, a kutató és tanító személyének azonos
ságából, az emberiségnek a tudomány haladá
sához fűződő óriási érdekeiből következik a tanítás 
teljes szabadsága, vagyis irányának személyes 
meghatározása i s ; a tudós csak saját eredményeit, 
saját meggyőződését terjesztheti elő s ezeket tar
tozik is előadni éppen a haladás érdekében. A Tv 
nem jelent felelőtlenséget, mert a tudományos ellen
őrzés jár vele együtt s különböző eredményeknek 
egyaránt szabad előadásában megvan a szükséges 
és elegendő biztosíték minden egyoldalúság vagy 
célzatosság ellenében. A T.-nak ez az értelmezése-
szigorúan megszabja a T. határát is: a tudomá
nyos eredmények hirdetéséig terjed, de politikai 
eszközzé nem fajulhat. A tudomány története szá
mos esetet ismer, amelyben a meggyőződését hir
dető egyetemi tanár állását elveszítette; minden 
ilyen esetben valamely nem tudományos szénit 
pont vagy egy politikailag hatalmasabb, másik 
álláspont egyoldalúsága érvényesült. Az Így értett 
T. kiélezett politikai harcok közben, társadalmi 
átalakulások idején nem lehetséges, mert ilyen
kor a hatalmasok saját uralmukat általa veszé
lyeztetve látják; nem lehetséges egyházi főisko
lákon sem, mert ezek az illető egyház alapelvei
nek, hitrendszerének tanítására rendeltettek s 
annak igazolása a tudományos feladatuk. A tudo-̂  
inányos előadásokban nyilvánuló T. adja meg 
az értelmét annak a kívánságnak, hogy a hall
gatók vá'aszthassanak a tanárok között: a tudo
mányos meggyőződés kialakulása érdekében kívá
natos megi8merniökkülönböző irányokat s módnak 
kell lennie arra, hogy a nekik megfelelőhöz csatla
kozhassanak. Ennek feltétele, hogy egy-egy tudo
mányszaknak ne csak egy művelője legyen egy-
egy egyetemen. Az egyéneknek a tanuláshoz vató 
jogát ma már nemcsak elismeri az állam, hanem 
biztosítani is akar mindenkit afelől, hogy e jogával 
élhet is: ezzel okolja meg Eötvös 1867. a tanköte
lezettséget, ami a nyilvános iskolai tanulás bizo
nyos mértékének kötelezővé tételét jelenti. E mér
téken túl mindenki szabadon léphet magasabb, 
fokú iskolába; e tekintetben nálunk és legtöbb 
államban megvan az a korlátozás, hogy elő van
nak írva a közép- és főiskolákba rendes tamiléul 
való felvétel feltételei, mert az államnak a hiva
tali állásokra képesítő vizsgálatok szinvonalat a& 
előképzettség szabályozásával biztosítania kell. 
Aki azonban ily minősítő bizonyítványra nem 
törekszik, tanulását iskolánkivüli tanfolyamokon, 
sőt az egyetemen mint rendkívüli hallgató is foly
tathatja. A sajtó fejlettsége és a tanulási alkal
mak mai sokfélesége a tanítás, azaz gondolatter
jesztés, meg a tanulás, azaz ismeretszerzés sza-.-
badságának korlátait jórészt ledöntötte. 

Tanszék. Főiskolák, egyetemi karok feladatai 
a T.-ek között oszlanak meg; a T. határozott fel
adatú, önálló tanári állás, egyes tudományágak, 
elismerésének bizonyítéka, müvelésének biztosí
téka, ha arra, mint külön feladatra T.-et állítanak., 
Használják e szót a középiskolai tanári állás meg-r; 
jelölésére is. ,>,:;/>.-.i 
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Tanszerek, a tanulásnak a növendék által hasz
nált segédeszközei: tankönyv, füzet, írószerszám, 
Baját gyűjteményei és készítményei stb. L. még 
Taneszközök. 

Tanszermúzeum, iskolai bútorok s a tanítás
ban használható eszközök és szerek gyűjteménye. 
Egy-egy iskolának is van kisebb-nagyobb T.-a 
régi eszközeiből. Külföldön több helyen van na
gyobb szabású T., hármas rendeltetéssel: megőrzi 
a tanításnak elavult eszközeit, megbírálja az 
újakat s mintát ad a különféle iskolák felszere
lésére. Az Országos Pedagógiai Könyvtárral kap
csolódott T. Budapesten az 1873-iki bécsi kiállí
tás után keletkezett; 1922. gr. Klebelsberg Kuno 
vallás- és közoktatásügyi miniszter feloszlatta. 
V. ö. Gyertyánffy István, Az Országos Tanszer
múzeumról és Paedagogiai Könyvtárról (Buda
pest 1923). 

Tanta, Gharbieh alsóegyiptomi tartomány szék
helye, a Nilus rosettai és damiettai ágai közt, 
vasút mellett, (IMT) 74,195 lak., nagy országos 
vásárokkal; az El-Ahmadi nevű híres iskolával 
és egy híres mecsettel, amelyben az iszlám egyik 
legnépszerűbb szentje, Szeid-el-Bedai van elte
metve. 

Tantae luolis erat Románam condere 
gentem (lat.) a. m. annyi küzdelembe került 
megalapítani a római népet, azaz államot. Idézet 
Vergilius Aeneiséből (I., 33.). 

Tantál (tantalium), Ta, atómsúlya 181*6, ritka 
•elem, főleg a tantalit ásványban fordul elő. Jel
lemzők kettős fluoridjai. Oxidjából hidrogónáram-
ban szénnel való redukcióval nyerhető. Olv. p. 
2850°, fs. 16-5. 

Tantalit (ásv.), vastantalit, FeíTaOs), és vas-
niobát Fe(NbOs)2 izomorf elegye; e vegyületek 
dimorfok, rombos alakjuk a tantalit, négyzetes 
alakjuk a tapiolit. A rombos T. izomorf a colum-
bittel (niobit); a kristályok oszloposak, vasfeke
ték, félig fémes fényűek. Lelőhelye Chanteloup, 
Franciaország; Broddbo, Finnország; a Sanarka-
folyó, Ural. Néha ónt (ixiolit v. ixionolit) vagy 
mangánt (mangano-T.) tartalmaz. 

Tantállámpa, 1. Elektromos világítás. 
Tantalos (Tantalus), mesés görög király, aki 

Frigiában a Szipilosz mentén (mások szerint Lí
diában, Paflagoniában, Argoszban vagy Korintus-
ban) uralkodott. A hagyomány atyjának Zeust 
(Tmolost), anyjának Buryanassát (Taygetét, Plú
tót, Dionót) tartotta. Gyermekei Broteas, Pelops 
és Niobe. Eleinte kedveltje volt Zeusnak és az 
isteneknek, akik lakomáiknak részesévé tették. 
Egyszerre azonban kegyvesztetté lőn és ezért ke
ményen bűnhődött. Hibáját a mitosz különböző-
képen adja elő. Az egyik hagyomány szerint nek
tárt és ambróziát (az égiek csemegéit) lopott az 
istenek asztaláról és halandóknak adta; mások 
szerint saját fiát Pelopsot tálalta fel pecsenyéül 
az isteneknek, hogy mindentudóságukat próbára 
tegye. Mindezért büntetésül az alvilágban örökös, 
olthatatlan éhséget és szomjúságot kellett szen
vednie ; állig volt a vízben, feje fölött pedig válo
gatott gyümölcsök csüngtek, de a víz kitért szom
jas ajkai elől, a gyümölcs pedig fölemelkedett, 
ha hozzá akart nyúlni. Ezen elterjedt mítoszon 
kívül, mely közmondássá lett (tantalusi kínok), 

volt még egy másik is, mely szerint T. feje fölött 
egy szikladarab csüngött, mely őt folyton össze
zúzassál fenyegette. 

Tantalos (állat), a Gólya-félék családjába tar
tozó madárnem. Fajai Afrika, Ázsia és Amerika 
trópusi részében honosak. Négy faja közül a leg
ismertebb az afrikai T. (T. ibis L. = Pseudotan-
talus ibis L.) gólyanagyságú és a nála kissé na
gyobb indiai T. (Fseudotantalus leucocephalus 
Forst.), amelyeket gyakran lehet állatkertekben 
találni. Alapszinezésük fehér, fark- és szárny-
toüuk fekete, zöld fénnyel; a szárnyfedő tollazat 
az elsőnél rózsás, az utóbbinál fekete, rózsás pik
kelyekkel. A hideg iránt érzékenyek. 

Tantárgy, az iskolai tanítás anyagául a tan
tervben kijelölt ismereti egységek neve. A rendes 
T.-at mindenkinek tanulnia kell; a rendkívüli 
tárgy nem kötelező. Fakultatív T.-aknak az olya
nokat nevezik, amelyek között a tanuló választ
hat. Ilyen volt pl. a magyar gimnáziumban 1890— 
1924-ig a görög nyelv és az ú. n. görögpótló. Az 
alapismereteket nyújtó elemi iskolában a T.-ak 
nem különülnek el élesen; a középfokon azonban 
külön vannak a humán T.-ak, reáliák, művészeti 
tárgyak, ügyességek. 

Tant de bruit pour une oinelette! 
(franc), mennyi lárma egy rántottáért! vagyis : 
sok hűhó semmiért; közmondásos fölkiáltás, me
lyet Desbarreaux költőnek tulajdonítanak. 

Tanterv, az egyes iskolafajokat szervező tör
vényben v. alaprendeletben megjelölt tantárgyak 
tanítása céljának, anyagának, az osztályok között 
való elosztásának, heti óraszámának pontos meg
határozása. Mindenik iskolafajra nézve irányadó 
az annak részére a vallás- és közokt. miniszter 
által kiadott, rendesen az Orsz. Közoktatási Ta
nácsban készült állami T.; ennek alkalmazása 
kötelező az állami, kir. kat., községi, társulati és 
magániskolákban, valamint az államsegélyes fele
kezeti iskolákban. Az állami T. lényeges követel
ményeinek a többi (nem segélyezett) iskola is kö
teles eleget tenni, különben az állam a nyilvános
sági jogot, a bizonyítványok elismerését meg
tagadhatja. Az egyes iskolafajoknak ezek rendel
tetéséhez szabott külön T.-e van, az egyfajta 
iskoláké az egész országban azonos (országos T.); 
ezt azonban a felsőbbség engedélyével vidéken-
kint, sőt iskolánkint idomítani lehet a helyi (mű
veltségi, gazdasági) viszonyokból eredő művelő
dési szükségletekhez (Jielyi T.). A T.-től egyéni 
felfogás alapján nem szabad eltérni, mert az az 
iskolai nevelés kitűzött célját veszélyeztetné. A 
T.-en alapul a tanmenet (1. o.) és a tanrend (1. o.) 
vagy órarend. 

Tantétel egy bizonyos tárgyra vonatkozó igaz
ságsor bizonyított utolsó tagja, lezárása, mely a 
végső eredményt fejezi ki. Megkülönböztetendő a 
sarktétettői (1. Axióma). 

Tant iéme (franc, ejtsd: tantyiém), eredetileg 
a. m. annyadik (rész). A részvénytársaságok ós 
szövetkezetek igazgatósági, esetleg felügyelő bi
zottsági tagjainak a vállalat nyereségéből alap
szabályszerűen v. közgyűlési határozattal bizto
sított és rendesen százalékokban megállapított 
rósz. T.-nek nevezik az íróknak, művészeknek 
bizonyos bevételből biztosított részesedést is. 
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Tantiérae-adó a részvénytársaság igazgatósá
gának, felügyelőbizottságának tagjai, továbbá a 
választmányi tagok és a napibiztosok részére 
ebben a minőségükben bármely elnevezés alatt 
juttatott javadalmazás után fizetendő. Az adó 
alapja a vállalat által kifizetett összeg. A T.-t a 
vállalat tartozik befizetni. 

Tantra, a brahmanizmusból 500 évvel a mi 
időszámításunk után keletkezett szekta. A T.-tan 
követői az ú. n. tantrikák Sivát és nejét, Parvásit 
imádják, mint főisteneket. 

Tantnm ergo (lat.), kezdete egy kat. egyházi 
himnusznak, melyet a kar az oltáriszentséggel való 
megáldáBkor énekel. 

Tantura, szíriai község, közelében vannak Dór 
{1. o.) romjai. 

Tantusz, tantosz a. m. játékpénz. 
Tanú (lat. testis, ném. Zeuge, franc, témoin, 

ang. wittness, ol. testimonio), olyan személy, aki 
az érzékeivel észlelt tényről tesz bizonyságot, 
tanúságot. A T. lehet ügyleti T., akinek egyes jog
ügylet létesítésénél közreműködését a jogszabá
lyok az ügylet alakszerűsége szempontjából meg
követelik, pl. végrendeleti T., T. az okiratnak, 
különösen telekkönyvi okiratnak a kiállításánál 
stb., T. szerepel a párviadalnál is a párviadal sza
bályos lefolyásának biztosítása végett stb. A T. 
továbbá lehet perbeli T. vagyis olyan személy, 
aki az általa a múltban észlelt tényekről a bíró
ság vagy más hatóság előtt vallomást tesz azért, 
hogy vallomása bizonyítékul szolgáljon. A T.-t, 
mint bizonyító eszközt mind a polgári (Pp. 286— 
314. §§), mind a bűnvádi (Bp. 192—224. §§) per
rendtartás tüzetesen és nagyrészt megegyezően 
szabályozza. 

A T. kihallgatását polgári perben is hivatal
ból t. i. a fél kérelme nélkül is elrendelheti a 
bíró, ha a pör adataiból kitűnik, hogy bizonyí
tékul szolgálhat. Ha a fél a T. előállítására nem 
vállalkozik, meg kell a T.-t idézni. A T.-t rend
szerint az ítólőbíróság (társas bíróságnál az ítélő-
tanács) előtt (bűnügyben előzetesen vizsgáló bíró 
előtt is) kell kihallgatni; csak egyes esetekben, 
pL ha a T. a bíróság előtti megjelenésben akadá
lyozva van, vagy megjelenése tetemes költséget 
okoz, vagy a kihallgatásnak a helyszínén kell 
történnie, lehet kiküldött vagy megkeresett bíróra 
bizni a kihallgatást Katonai épületben T.-kihall-
gatást csak a parancsnoktól kirendelt katonai 
személy jelenlétében szabad foganatosítani, de ha 
a parancsnok ily személyt nem rendel ki, vagy a 
kirendelt személy nem jelenik meg, ez a kihall
gatást nem akadályozza. Lakásukon kell kilmll-
gatni 1. a királyi ház tagjait, 2. azokat, akik agg-
koruk, betegségük vagy más ok miatt nem jelen
hetnek meg a bíró előtt. A királyi ház tagjait 
Budapesten a Kúria elnöke, a kir. ítélőtáblák vi
déki székhelyén az ítélőtábla elnöke, más helyen 
pedig a törvényszék elnöke hallgatja ki. Közszol
gálatban vagy oly magánvállalatnál alkalmazott 
személy megidézéséröl, amelynél eltávozása ese
tében helyettesítése közérdek szempontjából szük
séges, fellebbvalóját értesíteni kell. A fegyveres 
erő vagy a csendőrség tényleges szolgálatban álló 
tagját, rendőrt, pénzügyőrt pedig fellebbvaló ha
tosága útján kell megidézni. A bíróság a T. meg-

idézósét a költség letételétől teheti függővé, a le-
tótéi a T.-ra hivatkozó félnek a kötelessége. A 
tanúskodás polgári kötelesség; ennek (tanuzási 
kényszer) a biztosítására az elmaradó vagy a 
vallomást megtagadó T.-nak az okozott költség
ben és pénzbüntetésben elmarasztalását, előveze
tését és letartóztatását rendeli a törvény. Vannak 
azonban körülmények, amelyek esetében a T.-t 
nem lehet kihallgatni ós amelyek esetében a ta-
nuságtételt megtagadhatja. Tanukép ki nem hall
gatható: 1. a lelkész a gyónás tartálmára, 2. köz
szolgálatban álló egyén hivatali titkot tevő kö
rülményre nézve, hacsak fellebbvaló hatósága 
fel nem menti, 3. közszolgálatban álló egyén köz
okirattal bizonyítható körülményre nézve. A ta
núságtétel megtagadható: 1. ha a T. a felek vala
melyikének egyenes ágbeli rokona, testvére, há
zastársa vagy jegyese; 2. ha a kérdésre adandó 
felelet bűnvádi eljárás alapjául szolgálhatna a 
T. vagy az ő meghatározott rokonai ellen; 3. ha 
a felelet által a T. vagy a vele az 1. pontban emlí
tett hozzátartozói viszonyban álló személy becsü
letében v. a T. vagyonában jelentékeny sérelmet 
szenvedne; i. ha a T. hivatásával járó titoktartó 
kötelességet, mint pl. ügyvéd, orvos, szülésznő 
sértene meg, ha fel nem mentették; 5. ha ipari v. 
műszaki titkot árulna el. E megtagadási jog alól 
az 1. és a 3. pont esetében kivétel van az ügyleti 
T.-n is bizonyos családjogi kérdésekre nézve. A 
tanúkihallgatás módja. A T.-kat egyenkint, egy
mástól elkülönítve élőszóval kell kihallgatni. 
Szembesíteni lehet őket egymással; kihallgatása 
előtt figyelmeztetni kell a T.-t az igazmondásra, 
vallomásának esküvel megerősítésére ós a hamis 
tanuzás következményeire. Előbb személyi viszo
nyait (polgári ügyben vallását nem) kell megkér
dezni, azután pedig alkalmat kell neki adni arra, 
hogy mindazt, amit a kihallgatás tárgyáról tud, 
összefüggően mondja el és vallomása kiegészítése, 
különösen tudomása okának felderítése végett a 
szükséges kérdéseket kell hozzá intézni. Kérdést 
a felek is indítványozhatnak és az elnök engedel
mével közvetlenül is kérdezhetnek. Tüzetesen van 
szabályozva a T.-nak az kötelessége is, amely 
szerint a birtokában lévő s az a ügyre vonatkozó 
okiratot felmutatni köteles, a vallomást jegyző
könyvbe kell venni s a polgári, járásbírósági eljá
rásban a T.-val alá kell íratni. Azután a T.-t meg 
kell esketni arra, hogy legjobb tudomása, lelki
ismerete szerint az igazat és csak az igazat mondta 
és hogy abból semmit sem hallgatott el. Aki azt 
állítja, hogy az eskü vallási meggyőződésével 
ellenkezik, ünnepélyes fogadással erősíti meg val
lomását. A királyi ház tagjai nem tesznek esküt. 
Némely esetben mellőzni kell a megesketést; így 
pl. akkor, ha a T. életének 14-ik évét be nem töl
tötte, ha elmebeli v. testi fogyatkozásánál fogva 
a valóságot meg nem tudhatta v. közölni nem 
képes, ha hamis tanuzásért v. hamis esküért jog
erősen el volt ítélve stb. A T. illetményei. A T. 
a megjelenésével járó szükséges útiköltségének 
és esetleg szükséges ellátási költségének a meg
térítését követelheti, időmulasztásának a megté
rítését csak akkor, ha megjelenésével keresetében 
károsodott. A tanúvallomás bizonyító ereje nem 
feltótlen, hanem a bíró szabad mérlegelésének vaa 
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alávetve; elfogadhatja a bíró egy T. vallomását 
v. érdekelt T. vallomását is teljes bizonyító erejű
nek, viszont több T. egybehangzó vallomását sem 
köteles minden körülmények között valónak el
fogadni. L. Bizonyítás. 

Tanubizonyítás, 1. Tanú. 
Tanuk, így neveztetnek a geológiában az olyan 

magánosan álló kőtömbök, oszlopok v. hegyek, 
amelyek valamely a denudació által letarolt for
mációnak utolsó még látható bizonyítékai. 

Tanúkihallgatás, 1. Tanú. 
Tanulás, valamely ismereti anyag megtartá

sára irányuló szellemi munka. A T. lehet alkalmi, 
ha esetlegesen elénk került anyagot fogunk fel; 
az igazi tanulás azonban rendszeres: bizonyos 
ismeretkörrel szándékosan, a megismerés és meg
tartás gondolatával foglalkozunk és tervszerűen 
járunk el, a hozzánk és a tárgyhoz való módon 
(iskolás T., tudományos tanulmányozás). A T. 
lényege mindig abban van, hogy az új anyag be
illeszkedik régebbi ismereteink közé; ennek útja: 
a kapcsolódás (associatio), feltétele: a figyelem; 
eredménye: a tudás. A T. értéke azon fordul meg: 
az új ismeretet fel tudjuk-e használni gyakorla
tilag, azaz cselekvésünkben s elméletileg, azaz 
gondolkodásunkban, vagyis elősegíti-e hivatá
sunk betöltését, teljesebbé, tisztultabbá alakítja-e 
szellemi életünket. A T. módját az ismereti anyag, 
a T. célja s a tanuló fejlettsége szabja meg. Minden 
T.-ban fontos a gyakorlás, ismétlés, tehát vala
mely munkának többszörös elvégzése; a külön
választható részek pontos ismerete és a részek 
összetartozásának világos áttekintése. A részen
ként való (frakcionáló) és az egészben való (glo
bális) T.-t mint két, külön T.-i módszert szokták 
emlegetni, de élesen elkülönitni nem lehet a 
kettőt; minél inkább kezdő a tanuló és minél 
nagyobb az anyag, annál szükségesebb maguk
ban is érthető részekre bontani az egészet, minden 
T. igazi célját, az értelmes tudást azonban csak 
az egésznek, mint az egységnek az ismerete je
lenti. A pusztán gépies, nem az értelmen alapuló 
T. (betanulás) előidézi a megtartást, de nem biz
tosítja a tudás rendszerességét; a T. gépies és 
mesterkélt módjai (1. Mnemotechnika) csak adat
tudáshoz vezetnek. 

Tanulmány, 1. Essay. 
Tanulmányíő a festészetben az emberi fej ter

mészetim mása, amely abban különbözik az arc
képtől, hogy nélkülözi a jelentősebb művészi fel
fogást. Régi mesterek rajzai között azonban váz
latos kivitelük ellenére gyakran kitűnően jellem
zett T.-k is vannak. A XVIII—XIX. sz.-ban tel
jesen kidolgozott ideális női fejeket neveztek 
T.-knek, újabban karakterisztikus vonásokban 
bővelkedő, tipikus fejek élet után készült másai 
szerepelnek e néven a mütárlatokon. 

Tanulmányi alap az állam kezelésében álló 
katolikus jellegű iskolák fenntartására szolgáló 
alap. A jezsuita rendnek XIV. Kelemen pápa 1773. 
kiadott brévéjével törtónt megszüntetése után 
Mária Terézia bizottságot küldött ki a rend va
gyonának összeírására és átvételére, majd 1776 
aug. 5. kelt leiratában és az ú. n. Eatio Edu-
cationisban azt a helytartó tanács kebelében szer
vezett Studiorum comissio kezelésébe adta, míg 

1780 márc. 25. kelt ünnepélyes alapítólevélben 
e javakat mindenkorra a T.-nak adományozta. 
1848 óta az abszolút korszakbeli megszakítással 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium kezelte. 
A T. egyik részét az egyetemi alap teszi, amely 
Pázmány Péternek 1605. évi 100,000 frtos, Lósy 
Imre, Lippay György érsekeknek 37,000 frtos-
alapítványából, a földvári apátságnak 1769. Mária 
Teréziától adományozott javaiból, a Jézus-társa
ságnak 268,614 frt alapítványi tőkéjéből és ingat
lanaiból keletkezett és a budapesti egyetem fenn
tartására szolgál. L. még Közalapítványi javak, 
Vallásalap, Egyetem. 

Tanulmányi napló, rovatozott, naplószerűen 
készített könyv, amelybe a tanár vagy tanító 
óráról órára pontosan bejegyzi, hogy az illető 
órán mivel foglalkozott. Rendesen ugyanitt jegy
zik fel a tanulók mulasztásait is. 

Tanuló, iskolai kötelékbe tartozó gyermek és 
ifjú. Rendes T., aki ilyenül valamelyik iskolába 
felvétetett, annak hatósága alatt áll s a tanításon 
állandóan jelen van. Magán-T., aki nem jár nyil
vános iskolába, de annak tanulmányi rendjét kö
veti és ott vizsgálatot tesz. 

Tanuló-csere, a XIX. század második felében 
francia kezdésre megindult kölcsönös elhelyezése 
német és francia, francia és angol, német és angol 
tanulóknak egymás családjában, hosszabb-rövi
debb időre, főképp szünidőben. Célja: a nyelv 
megtanulása. Ugyanez szokás Svájc különböző 
nyelvű vidékei között s szokás volt hazánkban 
is, különösen az Alföld és a Szepesség között. Bfóle 
mozgalom indult meg a békekötés után egyetemi 
hallgatók között; ebbenamagyar ifjúság is részes. 

Tanuló-egyesületek, egy-egy iskola növendé
keinek tanári vezetéssel működő szervezetei: 
önképző-, segélyző-, gyorsíró-, sakkozó-, zene-, 
különféle testedző- s egyéb körök, újabban egyre 
növekvő számban vallásos jellegű társulások, 
cserkész-csapatok. Közvetlen céljukon kívül a 
közszellem, együttérzés nevelésének is nagy szol
gálatot tesznek; előkészítenek a közéletre, társa
dalmi kérdésekkel való foglalkozásra és a szoro
san vett tanuláson kívül különböző tereken is 
módot adnak az egyéniség érvényesülésére. Isko
lán kívüli egyesületnek tanulók nem lehetnek 
tagjai, de mód van arra, hogy több iskola növen
dékei közös szövetségben egyesüljenek; ilyen pl. 
a budapesti középiskolák atlétikai szervezete. 
Nagy jelentőségűek az egyes iskolák volt növen
dékeinek szövetségei. 

Tanulók kicserélése, 1. Tanulócsere. 
Tanulók levelezése főként nemzetközi vonat

kozásai miatt érdemel ügyeimet. Az idegen nyel
vek gyakorlását, személyes rokonszenv fejlődése 
útján a nemzetek közeledését akarják elősegíteni 
azok az idegen-nyelv tanárok és bókebarátok, akik 
a nemzetközi T.-őt szervezni igyekeznek. Ily tö
rekvések már 1880 táján indultak meg a Corres-
ponding Societies útján Angliában és Ameriká
ban. Az angol és francia T.-ét közvetíti a Revue 
universitaire s a Review of Review. Német
országban a szász Neuphilologenverband létesí
tett Lipcsében a T. számára központot. A háború 
ezt a mozgalmat is korlátozta, részben megakasz
totta. 
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Tanulók önkormányzata, 1. Gyermekköztár
saság. 

Tanulók vándorlása. A középkorban a tanulók 
iskoláról iskolára jártak, hogy minél több tanárt 
megismerjenek; tanulmányaikat végzett papje
löltek szerte jártak állást keresni; félbenmaradt 
diákok sokszor kalandorok társaságában kószál
tak kolostorról kolostorra, néha csoportosan; ké
sőbb eféle emberek néhol tanítással keresték 
kenyerüket. Ez a T. neveléstörténeti jelentése. 
Ma T.-n az a különféle szervezetekben mindjob
ban terjedő mozgalom értendő, amely a hivatalo
san szervezett, régi iskolai kirándulásokat rész
ben helyettesíti, részben kiegészíti s a tanulókat 
hazájuk, esetleg más országok rendszeres bejárá
sára serkenti. A cserkészet nálunk is széleskörű 
mozgalom, fiúk és leányok nevelésének nagy ha
tású eszköze. 

Tanuló-zászlóaljak. 1. Ifjúsági csapatok 
Tanúság táblái, 1. Törvénytáblák. 
Tanúságtétel, 1, Tanú. 
Tanúsítvány, valamely tény vagy jogviszony 

közhitelű tanúsítását tartalmazó irat, pl. a köz
jegyző T.-a okirat másolatának, névaláírásnak, 
kereskedelmi könyvnek, fordításnak hitelességé
ről, a személy életbenlétéről, váltóóvásról (1874. 
XXXV. t.-c. 88—105. §§.), az igazságügyminisz-
ter T.-a arról, hogy magyar állampolgárnak kül
földön kötendő házassága Magyarország tör-
vénvei szerint akadályba nem ütközik (1894. 
XXXIII. t.-c. 59. §.) stb. 

Tanúvallomás, 1. Tanú. 
Tanúvallomások lélektana az az újabban ki

fejlődött kísérleti tudomány, mely a tanú jelle
mének, felfogó és emlékező tehetségének vizsgá
lata alapján a tanúvallomás hiteltórdemlőségének 
megállapítására törekszik. Ily vizsgálódásokat 
tettek: Liszt, Largnier, Faurquet, nálunk Balogh, 
Finkey, Angyal. 

Tanuzási kényszer, 1. Tanú. 
Tanuzási mentesség, 1. Tanú. 
Tanügy, szűkebb értelmű, avuló kifejezés a 

közoktatásügy fogalmára. Inkább csak a szorosan 
vett oktató intézetek, iskolák ügyeinek összessé
gét értik rajta; a használatból azért kezd kimenni, 
mert terjed a közoktatás, sőt az ennél is tágabb 
körű köznevelés egységének felismerése, a minek 
a tanítás csak egyik ága. L. Iskola és Magyar
ország (közművelődés). 

Tanügyi statisztika, a közoktatásügy szám
szerű adatainak összegyűjtése és összeállítása; 
magában foglalja a különféle fajtájú és fokú isko
lákra és rendszeresített tanfolyamokra, a tanító 
személyzetre, a tanulókra, a tanítási eredményre, 
a fenntartókra, a fenntartási költségekre, a fel
ügyeleti szervekre vonatkozó adatok több szem
pontból való feldolgozását. A T. a közművelődés 
egyéb szerveinek ugyanilyen kimutatásával köz
művelődési statisztikává bővül s különösen e tel
jesebb alakjában a művelődéstörténetnek és a mű
velődéspolitikának mellőzhetetlen segédeszköze. 
T.-t készítnek egy-egy iskoláról és más intéz
ményről az igazgatók, kerületükről a tanfelügye
lők és főigazgatók, az egyházi főhatóságok, a tör
vényhatóságok ; az egész országról a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter. Az egyes iskolák T.-ját 

az évi Értesítő közli, az országét a kormánynak 
az ország közállapotairól a törvényhozás elé ter
jesztett évi jelentése. Az utolsó ilyen a háborút 
megelőző, 1913—14. iskolai évről jelent meg. 
A T. a fejlődést nem tünteti fel eléggé, mert az 
adatgyűjtés és összeállítás szempontjai sűrűn mó
dosultak ; ebben van a nemzetközi T. nehézsége 
is, de ezt a tanító intézményeknek országonként 
való különfélesége is fokozza. A magyar T. a ki
egyezés óta fejlődött ki. A vallás- és közokt. min. 
XXV. jelentése (1896) egyszersmind történelmi 
összefoglalás is a közoktatás addigi alakulásáról, 
úgyszintén a M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal 
kiadványa is: A m. szt. korona országai népokta
tásügyének fejlődése (Budapest 1913, Magyar Sta
tisztikai Közlemények, Űj sorozat, 31. köt.), amely 
még az egységes országra vonatkozó adatokat 
foglalja össze. 

Tan wattle (Black wattle), 1. Gserzönövények. 
Tany, kisk. Komárom vm. csallóközi j.-ban, 

(i9io) 776 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Tanya, 1. eredetileg a kóbor életet folytatott 

emberek, ú. m. vadászok, halászok és pásztorok 
ideiglenes letelepedési helye, melyen sátort ütnek, 
kunyhót állítanak. Később s különösen az Alföl
dön kisebb major, melyből a tanyás gazda a T.-hoz 
tartozó földeket kezeli. Jelenleg pedig T. tulaj
donképen gazdasági épületekkel ellátott olyan 
földbirtokot jelent, mely valamely község hatá
rában a községhez tartozó földekből alakíttatott 
s ebben rejlik a T. és puszta (1. o.) közt fennforgó 
különbség, mert utóbbinak rendszerint nagyobb 
területe nem valamely község határából lett ki
hasítva, hanem önálló terület. A tanyás gazda 
rendszerint a községben lakik s nyáron költözkö
dik ki a T.-ra, onnét kezelvén a T.-i birtokot. A 
birtokkezelésnek ezt a módját T.-gazdálkodásnak 
vagy T.-rendszernek nevezik, mely az alföldi 
gazdálkodásnak sajátos neme s melynek jelentő
sége abban rejlik, hogy a községtől távol eső 
földeknek okszerűbb 8 belterjesebb kezelését teszi 
lehetővé. 

2. T, a halászatban a víznek egy olyan része, 
mely húzóhálóval egy vetésre meghalászható. 
Minden ily részt vagy T.-t külön névvel jelöli meg 
a halász, minélfogva ez a felosztás a halas vizek
nél inkább gazdasági természetű, olyan mint a 
földbirtoknál a dűlő. 

Tanyai iskola, a nagyhatárú alföldi városok 
tanyáin és pusztáin levő elemi népiskola. A tanyák 
iskolaügyének rendezése az 1921: XXX. t.-c. s az 
ehhez kiadott végrehajtási utasítás alapján folya
matban van. A T. kérdésével foglalkozott újabban 
a Magyar Gazdaszövetség. V. ö. Magyar Gazdák 
Szemléje, 1922. 

Tanyarendszer, a tanyákon űzött gazdálko
dási mód. Tanyagazdálkodás. L. Tanya. 

Tanyaszák, rövidnyelű, kerek abroncsú szák, 
amelybe a fogott halat a hálóból szedik azért, 
hogy a bárkába vigyék. 

Tanyavetés, a húzó- v. kerítő hálóval végzett 
egyszeri kivetés, tehát a kivetés, kerítés és kihú
zás egésze. 

Tányér, kerek s többó-kevésbbé lapos evőedény, 
amelynek használata a XVI. századdal kezdődik. 
Addig az emberek közös tálból ettek s az ételt 

M* 
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innen kenyérszeletre rakva költötték el. A szegé
nyek T.-a fából, cserépből, a jómóduaké ónból, 
fayenceból, ezlistból készült. A T. használata álta
lánossá csak a porcellán elterjedése után a XVIII. 
sz. óta vált. L. még Edények, Fazekaskorong. 

Tányércsiga (Planorbts, »Uat), a Tüdőscsigák 
(Pulmonata) egyik neme. Héja lapos, tányér
alakú s egyes csavarulatai egymást fedik. Mint
egy 18 faja az északi mérsékelt földöv édesvizei
ben mindenütt megtalálható. Legnagyobb közöt
tük a nagy T. (Pl. corneus L.). Hójának átmérője 
31 mm. s a héj maga vastag, kemény és vöröses
barna szinü; hazánkban közönséges. 

Tányérgomba (köggomba, csészegomba, Pe-
ziza Dili., ntjy.), a tömlős gombák egyik génusza, 
melynek számos faja van. A termőtest eleinte 
gömbös, zárt, később csésze- v. tányéralakú, húsos. 
A. földön v. korhadt fán él. Többnyire parányi 
gombák, egyesek azonban néhány cm. átmérőt is 
elérnek. Nem mérgesek. A Peziza aurantia élénk 
narancssárga színével tűnik fel. Rendesen sere
gesen él árnyékos talajon. Nagyságával tűnik fel 
a P. acetabulum, melynek nyeles termőteste fe
ketésbarna, ehető. (A P. convexula képét 1. a 
Gombák IV. tábláján.) A T. rokonságába rend
kívül sok gomba tartozik, ezeket közös néven 
Discomycetes-nek nevezik. Ezek sorában akad sok 
kárt okozó élősködő is. Ilyen pl. a Dasyscypha 
Willkommii Hart., a vörös fenyő rákbetegségé
nek okozója. 

Tányérhal v. tányérkeszeg (illat), az ezüstös 
bálin (lilicca björkna L.) neve. 

Tányérkeresés, 1. Búvárúszás. 
Tányérnyaló, 1. Paraszita. 
Tányérrózsa (nüv.), 1. Helianthus. 
T a n y s i p t e r a (állat), a Szalakóta-alakúak 

rendjébe, a Jégmadár-félék családjába tartozó 
madárnem. Fajai az Ázsia és Ausztrália között 
fekvő szigetek jellemző madarai. Körülbelül 
akkorák, mint a mi harkályunk. Színük felül ren
desen kék, alul fehér s csőrük piros. Legismertebb 
fajuk a nimfa-lesömadár (T. galatea Gray /= 
dea]), mely Új-Guineában és a szomszédos szige
teken ól. Másik faja a Queenslandban honos T. 
sylvia Gould. 

Tanzimát (arab, a. m. rendeletek), Törökor
szágban a gttlhanéi hatt-i-serif által 1840. meg
kezdett reformátori törvényhozás, mellyel Abd-
ul-Medzsid szultán az alattvalóknak valláskülönb
ség nélkül polgári egyenjogosultságot adott s a 
feltétlen vallásszabadságot és a ráják és moham-
medánok államjogi egyenlőségét kihirdette. 

Tao, a kinai filozófiában a. m. út, igazság, tör
vény, ész, 1. Lao-ce. 

Tao, kínai helynevekben a. m. sziget. 
Tao, gabonamérték, 1. Sita. 
Taoizmus (Tao-kin, a. m. értelem), a kínai 

taossze nevű felekezet vallása, Természetimádás 
babonákkal keverve. Papjuk tao-ce. A szekta ala
pítójának Lao-cet tartja. V. ö.: Rosny, Le Taoi's-
me, Paris 1892. 

Taormina, város Messina olasz szicíliai tarto
mányban, a T. öböl partján emelkedő 120 m. ma
gas sziklaterraszon, (IMI) 4832 lak., gyönyörű fek
véssel; székesegyháza előtt egy monumentális 
kút áll; gót izlésü palotái, római fürdői vannak; 

K.-en egy kinyúló, 124 m. magas földnyelven 
hires, aránylag jó karban levő, 109 m. átmérőjű 
görög színház van, gyönyörű kilátással az Btnára. 
T.-t l'auromenium néven Kr. e. 396. alapított 
ták a közelében levő Naxosz (1. o.) lakói, midőn 
őket a szirakuzai Dionysius elűzte. 317-ben 
Agathokles leölette az előkelőket. Augustus római 
gyarmattá tette. 902-ben a szaracénok, 1078. a 
normannok birtokába jutott. Az 1908. messinai 
földrengés alkalmával emlékeinek egy része romba 
dőlt. Enyhe égalja és nagyszerű délszaki növény
zete sok idegent vonz oda. 

Táp, nagyk. Győr vm. pusztai j.-ban, (íoso) 1355 
magyar lak. 

Tapadás, az az erő, mely különnemű testek 
érintkezésekor a testeket összetartja. Ezt latin 
műszóval adhaesio-nak nevezik, míg az ugyan
azon test részecskéi közt ható vonzó erőt cohaesio-
nak. T. mindenféle halmazállapotú testek között 
lehetséges. Víz tiszta üveglapon szétfolyik és 
megnedvesíti, higany nem nedvesíti, hanem gömb
alakú cseppeket alkot, mint a víz zsíros felületen. 
Az első esetben a víz T.-a az üveghez nagyobb, 
mint a vízrészecskék kohéziója; a másodikban a 
higany kohéziója nagyobb, mint T.-a az üveghez 
s a víz kohéziója nagyobb, mint T.-a a zsíros 
felülethez. Szilárd testek benső érintkezéskor 
tapadnak, főleg ha az egyik test eleinte folyékony 
volt s aztán megszilárdul. Ezen alapszik az írás, 
festés, enyvezés és más ragasztás, a forrasztás 
stb. Simára csiszolt üveg- vagy fémlapok szintén 
tapadnak egymáshoz, de ezt a levegő nyomása is 
elősegíti. A T.-nak a kapilláris jelenségekben is 
van része, midőn a folyadék a cső falát meg
nedvesítve, a csőben emelkedik. Légnemek is 
tapadnak szilárd felületekhez, amit a Moser-féle 
képek keletkezése, a platinaszivacs ós frissen 
izzított szén gázelnyelő képessége igazol. A folya
dékok és gázok közötti T.-on alapulnak az el
nyelés (abszorpció) jelenségei. 

Tapadási súly, 1. Adhaesio-súly. 
Tapadófék, 1. Elektromos vasút. 
Tapadóhal (Lepadogaster, »Uat), aPajzsoshal-

alakúak (Gobiesociformes) csoportjába tartozó 
halnem, melyre jellemző, hogy hasoldalán tapadó
korongja van. 4 faj ismeretes, melyek a Földközi-
tengertől egészen Skandináviáig honosak. Leg
közönségesebb a kb. 8 cm. hosszú közönséges T. 
(L. bimaculatus Penn.). Hátoldala vörös, hasa 
hússzínű. 

Tapajoz (ejtsd: tapazsoz), v. Tapayoso, az Ama
zonasz 1992 km. hosszú jobboldali mellékfolyója 
Braziliában. Ered a Matto Grossón a Juruena ós 
Arinos nevű forrásfolyókból és Itaituba fölött' 
sellői vannak; Lauritániától kezdve 340km.-nyire 
lefelé gőzösökkel hajózzák, Santaremnól torkollik 
13 km.-nyire kiszélesedve. V. ö. Cou&reau, 
Voyage au T. (Paris 1897). 

Tapanhoancanga, vasércek, nevezetesen mág
nesvaskó-, hematit- és limonit-törmelékek alkotta 
breccia Braziliából, melyben aranyat, gyémántot 
és egyéb drágakövet is találni. L. még Gyémánt. 

Tápanyagelmélet, 1. Keményítöérték-elmélet. 
Tápanyagok azok a kémiailag definiálható 

anyagok, melyek a szervezet táplálkozására, éle
tének fentartására szükségesek. Ezek elsősorban-
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a fehérjék, zsírok és szénhidrátok, melyek a fel
vett oxigénnel egyesülve a szervezet számára 
energiaforrásul szolgálnak. Ide sorolhatók még 
a vitaminok, sók, vlz, melyek ugyan értékesíthető 
energiát nem tartalmaznak, de az élet számára 
múlhatatlanul szükségesek. A T.-at nem tiszta 
állapotban veszi fel a szervezet; a tápláló- vagy 
élelmiezerül használt anyagok különböző arány
ban tartalmazzák. Az egyes T.-kat 1. a megfelelő 
címszóknál. L. még Táplálkozás. 

Táparány, a nitrogénmentes táplálóanyagok
nak a fehérjéhez való viszonya. Az emészthető 
táplálóanyagoknak egymáshoz való arányát pedig 
fehérjearánynak nevezik. Ha az arány 1:12-nél 
tágabb, vagyis ha a takarmány igen kevés fehér
jét tartalmaz, úgy az emésztésben depresszió 
áll elő. 

Taparica, sziget Bahia mellett. 
Tapasz (emplastrum), külső alkalmazásra szol

gáló ragadós, gyúrható anyag, felmelegítve meg
olvad és kenhető. Részint orvosságoknak a bőrre 
rögzítésére, részint kötések megerősítésére való. 
Vannak: 1. Őloin-T.-ok, melyeknek alapanyaga 
az ólomszappan vagy diákflastrom (emplastrum 
diachylon). 2. Gyantás T.-ok, melyeknek alap
anyaga a gyanta és viasz, vagy zsírok, terpentin, 
olajok keveréke. 3. Kaucsuk-T.-ok (collemplas-
trum), alapanyaguk kaucsukmassza. A gyakrab
ban használt T.-ok, melyek jórészt hivatalosak 
a gyógyszerkönyvben, a következők: 1. Em
plastrum adhaesivum, közönséges ragasztó T., 
mely az ólom-, gyantás és kaucsuk-T.-ok keve
réke, kötszerrögzítésre használják. 2. Emplas
trum adhaesivum anglicum, vagy angol-T., se-
lyemtaffotára kent ha'lenyv-glicerinréteg, a má
sik oldala benzogtinkturával van bekenve. Kis 
sebek befedésére használták; igen egészségtelen, 
mert a halenyvben, mint jó táptalajban tenyésző 
baktériumok fertőzik a sebet. 3. Emplastrum 
cantharidatum, kőrisbogár- v. hólyaghúzó tapasz; 
viasz, szezámolaj, terpentin és kőrisbogárporból 
áll; hólyaghúzásra használják. 4. Emplastrum 
cerussae, ólomfehér, olaj és a közönséges ólom-T. 
keveréke. 5. Emplastrum diachylon,v. lithargyri, 
v.plumbi, közönséges ólom-T., ólomoxid, disznó
zsírból, szezámolajból készül, főleg a többi T.-ok 
készítésénél alapanyagul szolgál. 6. Emplastrum 
hydrargyri, higany-T., higanyból, lanolinból és 
óíom-T.-ból áll; gyuladásokra, szifilises sebekre 
használatos. 7. Emplastrum lithargyri compo-
situm, szintén diákflastrom v. ammoniák-T. né
ven is ismeretes; közönséges ólom-T.-ból, sárga 
viasz-, ammóniák-, gummi-, galbanum- és ter-
pentinból áll. A bőrön gyuladást idéz elő. 8. Em
plastrum saponatum, v. camphoratum, szappan 
v. kámfor-T.; ólom-T., fehér viasz, szappan és 
kámforos olaj keveréke; bőrizgató. 

A kaucsuk-T.-ok v. kollemplasztrumok min
denféle alakban kerülnek kereskedésbe; a ragadós 
alapanyag sirting-, battiszt- v. kretonra van fel
kenve ; vagy különböző széles csíkokban bádog
orsóra vannak csavarva, avagy ragadós oldaluk 
keményített mullal van betakarva. A közönséges 
sebellátásra használatos kaucsnk-T.-on (Collem
plastrum adhaesivum) kívül még hivatalosak: 
1. A cinkoxidos kaucsnk-T. (Collemplastrum 
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Zinci oxydali), melyben az alapanyagon és cink
oxidon kívül még lanolin van; szárító hatású. 
2. A kaucsuk szalicilszappan T. (Collemplastrum 
saponata salicylatum), az alapanyaghoz irisz-
gyökérpor, szappan és szalicilsav van keverve. 
Hámlasztó, fertőtlenítő T. 

Tapasztalat, érzéki észrevevésen vagy köz
vetetten belső érzésen alapuló tudás; minden 
ilyen tudás konkrét, meghatározott esetekre vo
natkozik s azért minden T. valójában egyes, 
egyedi; de T.-on az összes így szerzett tudásun
kat is értik. Hogy van-e tudásunk, mely nem a 
T.-on alapszik, vitös kérdés; az nem vitás, hogy 
a T. mindenesetre egyik főforrása az emberi 
tudásnak. Akik minden tudást a T.-ból származ
tatnak, a filozófiában empiristáknak (empíria 
a. m. T.) neveztetnek, ezek típusa az újkorban 
Locke; akik még tovább mennek és magát a 
T.-ot is csak a külső érzékek működéséből ma
gyarázzák, azok a szenzuálisták. Az empiristák-
kat szemben állnak a racionalisták, kik a tiszta 
észnek is fontos szerepet tulajdonítanak az isme
retek szerzésében vagy alkotásában. A T. mivolta 
azzal, hogy érzéki észrevevésen vagy közvetetten 
belső érzésen alapuló tudásnak definiáljuk, nin
csen megmagyarázva. Kant volt az első, ki be
bizonyította, hogy maga a T. fogalma is problema
tikus, hogy az érzéki észrevevés csak az érzékek 
és az érzelem együttműködéséből származik. Meg 
kell továbbá különböztetni a naiv és a tudományos 
T.-ot. Mindnyájan szerzünk folyton T.-okat, azaz 
érzékeink működnek és tudósítanak bennünket 
sok mindenféléről; de az érzéki észrevevések 
egybekapcsolása, logikai formálása, elemzése, 
értelmezése stb. a tanulatlan, kritikátlan ember 
előtt szintén a T.-hoz tartozónak, azaz közvetet-
lenül adottnak tetszik, holott ez maga nem T. a 
szó szoros értelmében, hanem a T. adatainak fel
dolgozása, aminek helyes véghezviteléhez nagy 
gyakorlat, óvatosság, iskolázottság és tudás szük
séges. Igazán helyesen tapasztalni azért csak az 
tud, ki ezekkel a szükséges föltételekkel rendel
kezik. T.-ok szerzésében épp oly fontos a kellő 
alkalom, mint a gondos előkészület. Csak azt 
látjuk, vesszük észre helyesen, amit látni, észre
venni megtanultunk. 

Tapasztalati képletek, 1. Kémiai jelek és 
képletek. 

Tapasztalati tudományok, amelyeknek egy
részt a tárgyuk a tapasztalatban van adva, más
részt pedig megismerési módjuk a tapasztalat. 

T a p a y a x i n vagy tapayaxije (állat), a tüskés 
békagyík (Phrynosoma cornutum Harlan) neve 
hazájában. 

Tápcső, 1. Tápláló cső. 
Tápcukor (Soxhlet-féle). Mesterséges gyer

mektápszer édesítésóre szolgáló cukor, melynek 
főalkatrészei: tej, cukor és maláta; tartalmaz 
konyhasót és oldható mészsót. A rendesen tehén
tejből készülő gyermektápszerhez a tápcukorból 
3—5o/0 mennyiséget szokás adni aszerint, amint 
kevesebb vagy több szénhidrátot kívánunk nyúj
tani a csecsemőnek. 

Tápé, nagyk. Csongrádom.tiszáninnenij.-ban, 
(1920) 3823 magyar lak. L. még Kistápé. 

Tápegység, 1. KeményítőérUk-elmélet. 
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Tapéta, 1. Kárpit. 
Tapétaajtó, 1. Kárpitozott ajtó. 
Tapétanyomás. A tapétának való papirost 

nyomás előtt alapozzák, de lehet az alapozás 
helyett színes papirost is használni. Ha az alapo
zás fedő, vagyis átlátszatlan festékkel történik, 
akkor semmiféle előkészület nem kell, áttetsző 
festék használata esetén azonban a papirost előbb 
enyves vízzel kenik be, azután megszárítják és 
simítják. A mintázatot lemezzel nyomják a pa
pirosra. A nyomás hasonló a szövetnyomáshoz 
(1. o.), csakhogy sűrű festéket használnak hozzá. 

Tapétasejtek (ÜÖY.). A sporangiumok, virág
porzacskók, magkezdemények fejlődésénél az 
ivari sejteket létrehozó szövet körül levő sejtek, 
melyeknek a fala később ismét feloldódik. T. fel
lépése közös vonás a Pteridophyták és virágos 
növények összes sporogenjeinek vagyis ivari 
sejtjeinek (spórák, virágpor, embriózsák) fejlő
désében. 

Tapétám (lat.), 1. Szem. 
Tapetnm luc idum (la.t.), bizonyos állatok 

szemében, az érhártya rétegei között elhelyezett 
fémesen csillogó, irizáló hártya, mely a szemek 
villogásához lényegesen hozzájárul. — T. nigrum 
a szem belsejét borító fekete v. sötétszinü festék
réteg. 

Tapkrina, Taphria (n5v.), a. m. Exoascus. 
L. Exoascus és Bábaszilva. 

Taphros, ókori város, 1. Perekop, 2. 
Tapia (növ.), 1. Orataeva. 
Tápia (Tapia), kisk. Krassó-Szöróny vm. 

temesi j.-ban, (i9ii) 513 román lak. (Tr. R.) 
Tapinokefália (gör.) a. m. laposfejűség. 
Tapinokránia (gör.) alacsony, lapos koponyát 

jelent. L. Chamaecephal. 
Tapintás, 1. (tartus), az érzékelés egyik módja, 

melynek szerve (tapintószerv) bőrünkben és a vele 
szomszédos nyálkahártyákban van. Nem egységes 
érzés; miért is tapintó érzésekről beszélünk, értve 
alatta a testünkkel érintkező tárgyak bizonyos 
tulajdonságait jelző érzéseket. Megkülönböztetjük 
a hőérzést (1. o.), a nyomásórzést és a szorosabb 
értelemben vett tapintásérzést. A T. szervei a bőr
ben bizonyos szabad idegvégződések és bizonyos 
«érző testecskék», pl. a Vater—Paccini-, Golgi— 
Mazzoni-, Eufflni-, Meisner—Wagner-, Merkel-
stb. féle tapintó idegvégkészülókek (1. Bőr). A 
tapintás szerveihez tartoznak a szőrök is, melyek 
elmozdulása az idegvégződésekkel ellátott tőben 
érzést kelt. 

A T. bőrünk felszínén nem mindenütt egyforma 
finom. Ha megvizsgáljuk, hogy két érintett szom
szédos pontnak mily távolságra kell egymástól 
lenni, hogy őket külön fülismerjük, megállapíthat
juk, hogy a nyelv hegyén egy mm., az ujjak ta
pintó felszínén két mm., az ajkakon négy mm., az 
orr hegyén 7 mm., a háton 65 mm. az a legkisebb 
távolság, melyben az egyszerre történő kettős 
érintést kettősnek érezzük, ez lesz az «érző kör át
mérő je». A vizsgálat a tapintókörzöveK&e&ttiesio-
meter, 1. o.) történik. Tartós érintkezésnél elvész a 
tapintásórzés; ezért nem érezzük pl. a ruha érint
kezését. 

A nyomásérzés-Bei a testünkre gynkorolt nyo
mást érezzük meg. A homlokon, kézen és alkaron 

már két mg.-ot, az orron, ajkon, szemhéjon, hason 
öt mg.-ot, a körmökön v. a lábsarkon csak egy 
gr.-ot érzünk meg. A nyomásérzés változását 
csak akkor, vesszük észre, ha az megfelelő nagy
ságú. (L. Érzések). 

A T. közvetítette érzéseknek helyi jellemvonása 
is van; mindenkor tudjuk, hogy testünk mely 
pontján támadt az érzés. B tulajdonság következ
tében a T. a térérzésnek (1. o.) is fontos része. Ha 
az érintés, nyomás v. hőhatás bizonyos fokot meg
halad, fájdalomérzés támad. 

2. T. (palpatio), az orvosi betegvizsgálás egyik 
alapvető módszere, melynek lényege, hogy az 
orvos a szervezet rendellenességeit kitapintani 
igyekszik. Használatos a szervek rendellenes nagy
ságának és helyzetének megállapítására, dagana
tok, elferdülések, idegen testek stb. megállapítá
sára. A diagnosztikában óriási jelentőségű. 

Tapintat, az a lelki készség, mellyel hosszas 
fontolgatás nélkül, mintegy intuíció útján hirte
len rájövünk a helyes viselkedésre s azt követjük 
is. A T. a társadalmi élet fontos tényezője. Külö
nösen a nők nagy mesterek benne, mert a konkrét 
körben otthonos gondolkodásuk miatt könnyebben 
feltalálják magukat, mint az elvontan okoskodó 
férfiak. 

Tápintézet, 1. Alumneum és Internátus. 
Tapintó körző, a koponya átmérőinek meg

határozására szolgáló mérőeszköz. L. Koponya
mérés. 

Tapintósejtek, 1. Bőr. 
Tapintószervek, az állati szervezetek bőré

ben speciálisan kialakult sejtek, melyek az ideg
rendszerrel idegrostok által összefüggenek. Gyak
ran szőrökkel állanak összeköttetésben, melyek a 
környezettel való érintkezóstmegkönnyítik. A leg
több állatnál a T. nincsenek egyenletesen eloszolva 
a test egész felszínén, hanem csak bizonyos he
lyeken, készülékeken találjuk nagyobb számmal. 
Gerinces állatoknál főleg a száj körül, továbbá a 
végtagokon vannak jól kifejlődve. L. Tapintás. 

Tapintó szervek (növ.), némely növény testén 
levő olyan berendezkedés, amellyel a tapintás 
(kontakt) ingerét fel tudja fogni, ilyenek az epi-
dermis sejtjei, kivált az órzőgödörke, az érző
szőrszál stb. L. Érzöképesség. 

Tapintószörők (vibrissae), hosszú, merev, 
serteszerü szőrök sok emlősállat felső ajkán ós 
orrüregének bejáratánál. Igen érzékenyek, mert 
szőrtüszőjük bőven van idegekkel ellátva. 

Tápió, a Zagyva 75 km. hosszú jobb mellék
folyója; ered a Cserhát hegységben Maglódtól 
K.-re, csakhamar kiér a síkságra és Űjszásznál 
éri el a Zagyvát. 

Tápióbicske,nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
nagykátai j.-ban, a Tápió patak mellett, (1920) 
4184 magyar lak., honvődemlókkel (Jankovics 
Gyulától). T. a Bicskey-családnak még az Árpád-
királyok alatt nyert ősi birtoka. Nevezetes az 1819 
ápr. 4-iki ütközetről, melyben a császáriak Bicskét 
elhagyni kényszerültek. 

Tápiógyörgye, nagyk. Pest vm. nagykátai 
j.-ban, (1920) 5896 magyar lak. 

Tapioka, 1. Manihot. 
Tapiolit (ásv.), vastantalát és v^sniobát izomorf 

elegye, kémiailag a tantalit-tal (1. o.) azonos; a 
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T. izomorf a mossit-tal; fekete, erősen fénylő 
négyzetes kristályok. Lelőhelye Taimnela (ü. n. 
tammelatcmtalit) és Skogböle (skogbölit), Finn
ország ; Topsham, Maine; mindenhol gránitban. 

Tápióság, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
nagykátai j.-ban, (1920) 2317 magyar lak. 

Tápiósáp, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
gyömrői j.-ban, (1920) 2809 magyar és tőt lak. 

Tápiósüly, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
gyömrői j.-ban, (1920) 2202 magyar lak. 

Tápiószecsö, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm. nagykátai j.-ban, (1920) 3131 magyar lak. 

Tápiószele, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
nagykátai j.-ban, (1920) 9739 magyar lak. 

Tápiószentmárton, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kis
kun vm. nagykátai j.-ban, (i9so) 4613 magyar 
lakossal. 

Tápiószentmártoni ménes, néhai Blaskovich 
Miklós világhírű telivérménese, ahol a magyar 
csodáló, a veretlen Kincsem először látta meg a 
napvilágot. A ménes azóta is számos jó verseny
lovat nevelt, míg 1919. a román megszállás idején 
értékes kancaállományát el nem hajtották. Csak 
nagynehezen sikerült a ménest néhány vissza
szerzett Kinesem-vérü kancára támaszkodva vala
mennyire rekonstruálni. 

Tapir (Tapirus, állat), a Patások rendjébe, a 
Páratlanujjúak alrendjébe tartozó emlősállatnem. 
Termetük aránylag kicsi, esetlen. Törzsük erős, 
hengeres. Fejük keskeny és megnyúlt; fülük 
felálló, rövid és széles; rézsútos vágású szemük 
kicsi; felső ajkuk orrmányszerűen megnyúlt és 
az alsó ajkat eltakarva, mélyen lecsüng. Nyakuk 
karcsú.Lábaik erősek, azelülsőknégy-,ahátulsók 
háromujjúak. Farkuk csökevényes. Bőrük vas
tag. Öt élő fajuk ismeretes, melyek közül 4 Ame
rika forró-övi részeiben és 1 Délkelet-Ázsiában 
honos. Sűrű erdőben, főleg a folyók és mocsarak 
közelében tanyáznak. Vízben igen ügyesen úsz
nak. Levelekből és gyümölcsökből álló táplálé
kuk után éjjel járnak. Könnyen szelidithetők. Az 
amerikai T. v. anta (Tapirus terrestris L.) 2 m. 
hosszú és 1 m. magas. Testét meglehetősen egy
forma szőrözet borítja, mely a fejtetőtől a vállig 
sörónyszerűen fölmered. Színe feketés szürkés
barna; füle fehéresszürke szegélyű; többféle szin-
változata ismeretes. Dél-Amerika D.-i és K.-i 
részében honos. A hegyi T. (Tapirus pinchaque 
Roulin) az Andokban fordul elő. Szőrözete igen 
sűrű; álla és szájszeglete fehér, de fülének fehér 
szegélye hiányzik. A Közép-Amerikában honos 
T.-okat a Tapirella-ahiembe szokás beosztani. 
Közülök a Baird-T. (T. bairdi Gill.) és a Dow-
T. (T. dowi Gill.) érdemelnek említést. Az indiai 
T. (Tapirus indicus Cuv.), melyet az újabb rend
szerezek a Wiinochoerus alnembe osztanak, 
Tenasszerimben, Sziámban, továbbá a maláji fél
szigeten és Szumátrán honos. Az amerikai T.-nál 
jóval nagyobb, termete karcsúbb, orrmánya vas
tagabb és hosszabb, sörénye nincsen és színe is 
más. Feje, nyaka és testének elülső része a lapoc
kákig, továbbá lábai feketék, egyébként szürkés
fehér. Teljes testhossza, beleértve 8 cm. hosszú 
farkát is, 2-5 m.; magassága 1 m.; feje hossza 
az orrmány végéig 63 cm.; az orrmány hossza 
7 cm., kinyújtva 16 cm. I 

Tapiranga (Rhamphocehis brasűiensis L., 
illat), a Tangarák (1. 0.) egyik faja. Körülbelül 
piróknagyságú madár. Alapszíne fénylő sötét vér
vörös ; szárnya és farka fekete- A nőstény ke-
vésbbé tetszetős szinű: felül feketés barna, alul 
rozsdabarna. Braziliában a folyók mentén min
denütt gyakori. Szép színezete miatt mint dísz
madarat nálunk szobában gyakran tartják. 

Tapiruskéreg (növ.), 1. JDrimys. 
Tapisscrie (franc, ejtsa: tapiszri), eredetileg 

a. m. a kárpitok és szőnyegek előállítása; továbbá 
a hímzéshez való összes anyagok. 

Táplálék, 1. Táplálószerek. 
Táplálkozás mindazon fiziológiai folyamatok 

összességét jelenti, melyeknek segélyével a szerve
zet a felépítéséhez és életfentartásához szükséges 
anyagokat a környezetből felveszi, feldolgozza. 
A T. tehát az anyagforgalom egy része. Az összes 
szervezeteket tekintve, a T. egyszerű körfolya
mat: a növényi szervezetek egyszerű, anorganikus 
anyagokból, mint a szénsav, víz, ammóniák, me
lyeket részben a talajból, részben a körlevegőből 
vesznek fel, a napfény segélyével s bizonyos hő
mérsékleten komplikált, nagy potenciális ener
giát tartalmazó vegyületeket, szénhidrátokat, fe
hérjéket és zsírokat alkotnak, amelyekből testü
ket felépítik. Ezzel szemben az állati szervezetek 
táplálékukat a növényvilágból veszik akár köz
vetlenül (növényevök), akár közvetve (húsevők). 
Fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat vesznek fel 
s a körlevegő oxigénje segélyével azokat anor-
ganikns egyszerű vegyületekre bontják; főleg 
szénsavra, vízre és alacsony nitrogéntartalmú 
vegyületekre. Közben a táplálékok potenciális 
energiáját kinetikai energiává változtatják át, 
amely főleg hőben, azonkívül mechanikus munká
ban nyilvánul meg. Már ebből az következik, 
hogy az a tápanyag lesz értékesebb az állati szer
vezet számára, amely több energiát tartalmaz. A 
különböző állati szervezetek T.-a között igen nagy 
különbség van; a húsevő állatok T.-a fehérjéből 
és zsírokból áll; a növényevő állatok tápláléká
ban a szénhidrátok dominálnak. Minden állati 
szervezetnek szüksége van azonban egy bizonyos 
mennyiségű fehérjére, amely nélkül a szervezet 
huzamosabb ideig életben nem tartható. Ezen a 
fehérjeminimumon felül a szervezet a tápanyago
kat tág határok közt variálhatja, csak a kisebb 
energiatartalmú tápanyagból megfelelő nagyobb 
mennyiséget kell felvennie (isodynamia, ]. Ener
giaforgalom). 

Az embert fogazata, tápláló csatornájának be
rendezése és hossza a mindenevésre predeszti
nálja. Táplálékaink tehát részben állati (hús, tej, 
tojás), részben növényi (kenyér, tészta, főzelék stb.) 
eredetűek. A mindennap felvett táplálékaink tar
talmazzák a szükséges tápanyagokat. A táplálé
kok összeállítását az egyéni ízlés, szokások nagy 
mértékben variálják, azonban nagyban és egész
ben úgy alakul ki, hogy az egyes táplálékok közt 
az egyensúly megvan. Az egyoldalúT. nak ugyanis 
határt szab a tápláló csatorna felvevő képessége 
és berendezése is, ügy hogy kizárólag fehérjével, 
avagy a minimális fehérjével és zsírral (ill. szén
hidráttal), még ha a táplálék mennyiségileg ki
elégítő is lenne, táplálkozni tartósan nem lehet. 
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ügy tudományos szempontból, mint a töme
gek élelmezésének irányítása szempontjából fon
tos a naponként felvett tápanyagok viszonyának 
ismerete. Ez csak igen nagy megközelítéssel 
állapítható meg, mert függ egyrészt az egyén 
munkájától, másrészt anyagi viszonyaitól. Na
gyobb munkát végző ember táplálékszükséglete 
nagyobb. Az egyes tápanyagok közt pedig a 
fehérje, illetőleg a fehérjetartalmú táplálék lé
vén a legdrágább, a rosszabb anyagi viszo
nyok között élő emberek kevés fehérjót fo
gyasztanak; ezzel szemben aránylag sok szén
hidrátot, mert ez a legolcsóbb. Ujabb vizsgálatok 
szerint napi 100 g. fehérje, 100 g. zsír és 250 g. 
szénhidrát közepes munkát végző egyén számára 
elegendő; bár valószínű, hogy a fehérjemennyi
ség magasabbra van véve, mint szükséges. Sze
gényebb néposztály jóval több szénhidrátot fo
gyaszt, de ez nagy tömege miatt nagyon megter
heli a bélcsatornát. Nagy izommunkánál legcél
szerűbb a zsír mennyiségét emelni, amely több 
mint kétszerannyi energiát tartalmaz, mint a 
tápanyag. Hasonlóképen erősebb T.-ra van szük
ség nagy hidegben; nem véletlen az, hogy az 
északi népek több zsírt fogyasztanak. Ezzel szem
ben délen inkább a szénhidrátdús T. az elterjedt 
(rizs). 

A napi táplálékszükségletet a táplálékok által 
bevitt kémiai energiamennyiséggel (energiaszük
séglet) szokás meghatározni, kalóriákban. Az 
egyes tápanyagok energiatartalmának ismereté
vel (1 g. fehérje 4-1 Cal., 1 g. szénhidrát 4-1 Cal., 
1 g. zsír 9-3 Cal.) s a táplálékok kémiai analízise 
segítségével minden fajta T.-nál megállapíthat
juk a bevitt energiamennyiséget. Ha normális T. 
típusául a fenti adatokat (100 g. fehérje, 100 g. 
zsír, 250 szénhidrát) fogadjuk el, akkor a napi 
energiaszükségletet 2400 kalóriában állapíthatjuk 
meg, azaz a bevitt táplálék elégetése révén 2400 
liter víz hőmérsékletét 0°-ról l°-ra emelhetnénk. 
A felnőtt embernek tehát minden kg. testsúlyra 
30—40 kai. energiára van naponként szüksége. 

A tápanyagokon kívül a T.-nál ép oly fontos 
szerepe van a víznek (kb. napi 3 liter); azonkívül 
szüksége van bizonyos sókra (konyhasó, foszfor
savas, szénsavas mész, vassók stb.), végül bizo
nyos, közelebbről nem ismert anyagokra, a vita
minokra (1. o.). Általában a vizsgálatok techni
kájának tökéletesbedésével s a kémia előhaladá-
sával mind több és több anyagra derül ki, hogy 
habár igen kis mennyiségben is, de az élet szá
mára ép oly szükséges, mint akár a fehérje. Eze
ket az anyagokat (pl. jódot) mindennapos táplálé
kaink rendszerint fölöslegben tartalmazzák, úgy 
hogy bevitelükről külön gondoskodnunk nem kell. 
L. még Anyagforgalom, Energiaforgalom, Fe
hérjék, Szénhidrátok, Táplálószerek, Vitami
nok, Zsírok. 

Táplálkozási gyógymódok. A táplálkozásnak 
az orvos által céltudatosan megszabott rendjével 
történő gyógyítás. Voltaképen minden betegség 
kezelésében szerepe van. Bizonyos bajok gyógyí
tásában azonban döntő jelentőségű. A T. lényege 
v. az emésztőszervek kímélése, v. bizonyos anya
gok megvonása, v. bizonyos táplálékban rejlő 
anyagok fokozott nyújtása. Az emésztőszerveket 

kimélő T. a nem szájon keresztül történő táplálás 
(végbélen át történő táplálás) és bizonyos kimélő, 
könnyű étrendek alkalmazása. Megvonó T. a so-
ványítókúra (1. o.), a vízszegény (Schrott-, Karell-
féle kúra), szénhidrátmegvonó (cukorbetegség), 
purinmegvonó (köszvény) stb. kúrák. Fokozott 
bevitelt jelentő T. a hízókúra (1. o.) és néhány 
speciális kúra: tejkúra, szőllőkúra, stb. (1. a meg
felelő címszók alatt; v. ö. diéta, diétás gyógy
módok, dietétika). 

Táplálkozási zavarok (szövet-T.), kórtani 
értelemben a szövetek táplálásának zavarai; hiá
nyos táplálás következtében a szövetek sorvad
nak, elfajulnak v. elhalnak (regresszív T.); bő 
táplálás miatt a szövetek gyarapodnak, elpusztult 
részek pótlása, egyes részek túltengése, daganat
képződés következik be (progresszív T.). Az 
egész szervezet hiányos táplálkozásának követ
kezménye a lesoványodás, végső esetekben az éh
halál. Túltáplálás eredménye az elhízás. 

Táplálkozó szerv (n6v., orgánum vegetationis 
v. nutriens), a növénynek a gyökere, törzse meg 
a levele, szemben a virággal és a gyümölccsel, 
mely szaporodó szerv (org. reproductionalis). 

Táplálóanyagok, 1. Tápanyagok és Tápláló-
szerek. 

Táplálócsatorna (apparátus digestorius)T 
a táplálkozás szolgálatában álló szervrendszer,, 
amely a szájtól a végbélnyilásig tart s valójá
ban csőalakú. Eészei a száj, garat, a bárzsing, 
gyomor, gyomorvégi bél (patkóbél, duodenum) 
vékonybél (ékbél, csipőbél), vastag- és végbél. 
A T. egyes részeinek szerkezete, működése az el
végzendő fiziológiai feladatnak megfelelően kü
lönböző. Részben a csatorna falában elhelyezett, 
részben különálló s a T.-val kivezető csővel össze
kötött mirigyekkel van felszerelve. 

A T. fejlődése a lemezszerű, a sziktömlőre la 
posan ráfekvő embrió meggörbülésével kezdődik,, 
úgy hogy rajta a sziktömlővel még tágan közle
kedő hosszirányú vályú keletkezik (belvályú). Az 
embrió mindjobban felemelkedvén, a vályú las
sanként esővé alakul, először a fejen (fejbél), 
aztán a farkon (farokbél), végül egész hosszában, 
lefüződik, úgy hogy a sziktömlővel való közle
kedés vékony csőre (ductus omphaloentericus) 
alakul. Az így fejlődött cső az elemi bélcső, mely 
elől és hátul zárt, elől a garathártya, hátul a 
kloakahártya zárja el, mely később átszakad-
Az átszakadás elmaradása súlyos fejlődési rend
ellenesség. Az elemi beleső úgy a hátsó, mint 
az elülső falhoz hártya által van odakötve. A 
belső hártyából lesz a bélfodor, az elülső csak a 
duodenumon és a gyomron marad meg. A bélcső 
növekedése és csavarodása, helyenkénti kitágu
lása által veszi fel későbbi maradandó alakját. 

Táplálócsatornák, 1. Gyűjtőcsatornák. 
Táplálócsatorna mirigyei részint a tápláló

csatorna falában vannak elhelyezve, részint" 
különállók, 8 csak kivezetőcsövnkkel függenek 
vele össze. Szerepök ma sincs minden tekintetben 
tisztázva. Váladékuk egyrészt az emésztés szol
gálatában áll, másrészt egyes mirigyek az anyag
forgalom szabályozásában, továbbá belső szekré
ciójuk révén az egész szervezet működésében, 
nagy szerepet visznek. Ide tartoznak: a szájban. 



Táplálócsö — 857 — Táplálöszerelc 

lévő nagy és kis nyálmiri
gyek, a gyomor mirigyappa
rátusa (fundus és pilorus mi
rigyek), a duodenumban levő 
Brunner-mirigyek és az egész 
bélcsatornán elterjedt .Liefcer-
kiihn-féle mirigyek, továbbá 
a máj és a fehérmáj, vagy 
kasnyálmirigy (pancreas). A 
mirigyek működése idegek 
befolyása, valamint ellenmiri
gyeknek hatása alatt áll; a 
váladék mennyisége és össze
tétele nagy mértékben függ 
a táplálék ízétől, szagától és 
összetételétől, tehát az elvég
zendő f fiziológiai munkához 
igazodik. 

Táplálócső (tápcsö), az 
ételt a szájtól a végbélnyilásig 
vezető cső. Ide tartozik tehát 
a száj- és torokür, a nyelőcső, 
a gyomor, a vékony- és vas
tagbél, valamint a végbél is. 

Tápláló csőre v. tápláló 
klisztér, 1. Csőre és Befecs
kendezés. 

Tápláló-szellentyű, gőz
kazánokon közvetlen a ka
zánra van erősítve, hogy a 
kazán meleg vizét a szivattyú 
nyomócsövétől visszatartsa. 
A T.-t olykor elzáró csappal 
vagy szélien tyüvel együtt csa
tolják a kazánhoz, ugy hogy 
a csap elzárása után a T.-t 
felbonthassák és kitisztíthas
sák vagy ha szükséges, be-
köszörülhessék. 

Táplálószerekazok az élel
miszerek, melyeket elsősor
ban v. kizárólag tápanyagtar
talmuk miatt veszünk ma
gunkhoz. A T. részben állati, 
részben növényi eredetűek; a 
bennük lévő tápanyagokon kí
vül vizet, sókat és bizonyos 
szerves vegyületeket tartal
maznak, amelyek az illető T.-
nek jellemző ízt, szagot Btb. 
adnak. Azonkívül minden táp
lálószer, különösen a növényi, 
több-kevesebb a szervezetben 
fel nem használható, emészt
hetetlen salakot is tartalmaz, 
amelynek azonban a bélmű
ködésnél szintén jut szerep. 
A T. értékét összetételükön kí
vül még az dönti el, vájjon a 
szervezet mennyire birja azo
kat feldolgozni (emészteni) és 
kihasználni? Az összetételre 
nézve a kémiai analízis ad fel
világosítást, amellyel meg
állapítható, hogy a tápláló
szer hány százalék fehérjét, 

A fontosabb táplálószerek összetétele. 

Marhahús , sovány 
Eor jnhús , sovány 
Ser téshús , sovány 
Bouillon _ 
Csirke, sovány 
P o n t y h iz la l t , húsa 
1 p á r virst l i (kb. 110 gr .) 
Sonka, füstölt, főtt 
Szalonna, füstöl t 
1 to jás 
T e h é n t e j 
Vaj . . . 
Emmentá l i sa j t 
Liptói t ú r é -
Búzal isz t , finom , 

B ú z a k e n y é r 
Rozskenyér . . . . . . . . . . . . 
Bnrgonva hámozot t 

Borsó, száraz — — 
Bab, száraz 
Karfiol 
Ka la rábé 
Káposzta, s avany í to t t 
R e t e k , f e h é r 
Fe je s sa l á t a 
P a r a j 

Kür té 

Dió . 
Gomba (sampinvon) . . . 
Répacukor , t i sz ta 
Méz 
Csokoládé . . ._ . . . — 1 

Kakaópor , közönséges 

Fehérbor 
Vörösbor 
Pezsgő (Veuve Cliquot) 
Tokaji aszú 
Konyak 
P i l s en i sör 
Sa lva to r s ö r . . . 1 

F»Mrj. 

20-0 
19-0 
19-6 

0-6 
46-3 
16-2 
13-4 
£3-5 

8-7 
6-1 
3-2 
0-7 

28-0 
24-3 

8-6 
8-8 
6-7 
5-9 
6 -1 
4-7 
1-6 

18-2 
17-0 
25-3 

1-8 
2-1 
0-9 
1-4 
l - l 
2-7 

o-s 
0-3 
0-8 

11-7 
S-4 
0 
0-8 
6-0 

8-5 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
- 1 

Zsír 

2-7 
0-8 
6 .0 
0-6 
l - l 
7 .9 

14-8 
24-7 
69-2 
5-6 
3-5 

81-2 
26-9 
32-4 

0-8 
0-9 
0-9 
0-3 
0-4 
0-6 
0-1 
0-6 
0-6 
1-7 
0-2 
o-i 
0-3 
0-1 
0-8 

o-s 
0 
0 
0 

52-6 
0 -1 
0 
0 

17-7 

26-7 
alkohol 

7-7 
7-8 

10-6 
10-3 
43-0 

4 -6 
4-8 

Síén-
bldrtt 

0 
0 
0 
0 
l - l 
0 
2-7 
0 
0 
0-3 
4-8 
0-5 
1-5 

9 
73-6 
68-7 
69-8 
74-7 
M - l 
47-9 
20-0 
44-6 
45-8 
48-3 

3-8 
6-9 
2-3 
7-1 
1-8 

s-o 
12-6 
11-9 
13-4 
11-0 

2-9 
97-9 
78-1 
65-5 

32-8 

0-8 
0 - 3 - 1 - 7 

12-1 
20-0 

0-7 
S-9 
7-4 | 

KoB7hfta6 

0-23 
0-16 
o-oi 
0-75 

— 
o - i 
2 -4 
3-5 

— 0-1 
0-175 
0-07 

2 - 4 - 6 - 0 
? 

0 
0 
0 
0-008 
0-48 

— 
0-006 
0-23 
0-06 
0-09 
0-05 
0-09 

— 
0-44 
0-14 
0-20 
0 
0 
0-003 
0 
0-04 
• — 

— 
— 
0-006 

0 008 

— nyom 

— 
— 0-16 
0-16 

Porln-
tentek 

— 
.— 0-015 

— 
0-054 

— 0-025 

— 
— 0 

— 0 
? 

— 
— 
— 0 

— 
— 

0-002 
0-054 
0-018 
0-0Í7 
0-008 
0-011 

— 
— 0-003 

0-024 
0 

— 0 
0 

0-036 

— 
— 0-62 

1-9 
(tfcvo-
broroln) 

• — 

- 1 

VI. 

75-5 
77-8 
72-5 
97-5 
65-8 
73-5 
47-1 
4B-0 
10-2 
36-1 
87-S 
13-4 
34-4 

? 
12-6 
12-6 
12-6 
12-5 
40-4 
38-7 
74-9 
12-3 
13-8 
13-5 
90-9 
85-9 
91-4 
86-9 
94-3 
P9-2 
84-4 
83-8 
78-6 

7-2 
89-7 
—?1 
19-0 

1-6 

í - 5 

90-1 
89-6 
75-8 
77-0 

— 90-0 
86-1 1 

Extr»k 

_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2-2 
2-6 

18-5 
22-7 
35-4 
5-4 
9-1 | 

K t l i r b 

121 
100-
150 

8 
95. 

152-
455. 
34? 
686 

75 
67 

761 
418-

c a i l t t 
344 
325 
320 
330 
239 
220 
88 

27* 
271 
318 

26 
59 
16 
36 
15 
28 
52 
49 
57 

590 
29-

S91 
316 
424-

42& 

63: 
65-

129 
165 
891 

5 0 
7 * 

Magyar konyha ételei 

Főt t m a r h a h ú s 
P á r o l t felsálszelet 

Húspogácsa v a g d a l t húsból 
Sol t se r téscomb 
Fő t t bécsi v i rs t l i 
F ó t t füstöl t ko lbász . 
Húsleves me té l t t e l . . . 
Húsleves á r p a k á s á v a l 

H a g y m a m á r t á s 
Sóskafőzelék . . . . _ 
Borsófőzelék . . . _ 
Lencsefőzelék 
Burgonyafözelék 
Savanyukáposz ta fóze lék 
Kelkáposztafözelék 
P i r í t o t t b u r g o n y a k ö r í t é s — 
FStt t a rhonya kör í t é s 

Darásme té l t 
Barack ízes kifli 
Káposz tásmeté l t 

Lekváros b u k t a 
K e n y é r . . . 

. (Sigmond E lek és Vuk 

Víz 

69-SÍ 
66-21 
77-66 
67-20 
68-25 
71-48 
35-97 
93-38 
95-14 
87-64 
91-04 
95-09 
79-22 
69-16 
82-89 
74-80 
74-39 
82-18 
86-98 
79-74 
72-62 
58-51 
80-98 
63 S7 
14-56 
66-74 
52-70 
34-61 
85-15 

Fehér je 

32-58 
27.48 
10-25 
20-06 
25-81 
11-19 
20-00 

0-33 
0-29 
2 6 3 
0-74 
0-48 
2-23 
2-56 
2-22 
6-24 
5-98 
3-21 
1-85 
2-62 
3-47 
4 0 4 

11-94 
6-59 
7-93 
4-90 
4-45 
6-55 

10-45 

Zsír 

8-78 
16-90 

8-71 
1-72 
6-45 

12-12 
87-28 

0-81 
0-12 
1-13 
1-16 
1-64 
4-41 
5-95 
5-14 
8-41 
2-S6 
2-67 
6-20 
4-03 
4-98 
7-54 

16-04 
6-74 

35-32 
6-26 
5-76 
8-15 
0-22 

Mihály e lemzése szerint .V 

Hamu 

0-71 
1-02 
1-66 
2-?0 
0-98 
0-44 
1-98 
0-70 
— 1-04 
0-83 
1-16 
0-71 
0-45 
0-93 
1-52 
0-68 
0-58 
0-64 
0-22 
0-67 
0-43 
0 5 2 
0-59 
1-05 
0-63 
0-50 
0-60 
1-86 1 

h i d r á t 

— 1-72 
18-72 

— 4-77 
4-77 
4-22 
1-46 
7-46 
6-23 
1-68 

13-40 
21-88 

9-32 
15-53 
16-09 
11-37 

4-78 
13-39 
18-26 
29-48 
37-52 
82-69 
41-11 
82-46 
36-59 
55-19 
52-81 

Kalór ia 

208 • * 
260-S 
125-4 
170-4 
160-6 
1 7 1 - 7 
4S0-» 

25 
13 
60 
38 
23 

102 
151 

92 t 
113 
114 

82 
80 

100 
181 
101 
340 
217 
510 
196 
216 
275 
254 
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zsírt, szénhidrátot, kivonatanyagot, sót, vizet tar
talmaz. A táplálószer értékét egyrészt a benne lévő 
tápanyagok energiaértéke adja meg, másrészt a 
tápanyag minősége is befolyásolja, mert a fehérje 
nélkülözhetetlen lévén a szervezetben, a tápláló
szer értékét nagy mértékben emeli. A T. kihasz
nálása jobb az állati eredetű tápláléknál, mint a 
növényinél. A T. kihasználását előmozdítja a T. 
elkészítése, ami ismét nagyobb jelentőséggel bir 
növényi, mint az állati eredetű táplálékoknál, 
így a húst az egészséges szervezet nagyjából épúgy 
emészti nyers, mint főtt állapotban; az elkészítés
nek inkább annyiban van szerepe, hogy a kelet
kezett aromás anyagok s a hozzátett fűszerek a 
húst jóízűvé teszik, ami ismét az emésztő nedvek 
elválasztását mozdítja elő s ezzel az étel megun-
hatóságát elhárítja. Annál nagyobb szerepe van 
az emésztésnek a növényi eredetű táplálékoknál. 
A főzésnél megrepednek a növényi sejtek falai, 
amelyeket egyébként az ember meg nem emész
tene ; a *3Jttartalom, a keményítőszemcsék meg
duzzadnak s oldhatóvá válnak. A főzésnél egyéb
ként az állati T. vizet vesztenek, a növényiek 
ellenkezőleg sok vizet vesznek fel s ennek meg
felelően tömegtik is nő. Az elkészítésnél azon
kívül a T.-ben levő baktériumok, férgek (trichi-
nák stb.), melyek az egészséget megtámadnák, 
elpusztulnak (1. Húsmérgezés). L. még Energia
forgalom, Tápanyagok, Táplálkozás. A fontosabb 
T. összetételét a 857. oldaton levő táblázat tün
teti fel. 

Tápláló szövet (növ.), a magban a csirán kívül 
levő magfehérje (albumén) szövete, amelyet ineg-
zöldülésóig és megerősödéséig a csírázó növényke 
táplálékul szokott felszíni. L. Mag és Mag fehérje. 

Tápláló vezeték, 1. Elektromos áramelosz-
tási rendszerek és Elektromos vasút. 

Táplánia, kisk. Vas vm. szombathelyi j.-ban, 
(1920) 958 magyar lak. 

Tapló, fatapló, taplógomba (nüv.), a Basidio-
mycetes (1. Gombák) osztályba tartozó gombák, 
amelynek számos faja van a föld minden részén, 
ahol csak fás növény terem. Rendszerint élő és 
elhalt fán él. A nagyobb T.-k károsak a fára 
nézve, amelyen élősködnek. Alakjuk igen változa
tos : vannak nyelesek és nyeletlenek. Közös tulaj
donságuk, hogy termőtestük (tehát a tulajdon-
képeni T.) állománya idővel teljesen szárazzá 
lesz: hártyás, bőrszerű v. fás. A spórákat viselő 
részben csövek v. rés alakú mélyedések vannak. 
Mintegy 2000 T.-fajt ismerünk eddig. Ezeket 
több génuszba osztották. Nálunk nevezetesebb 
T.-k a következők: Poria vaporaria. Ennek fehér 
termőteste lapos, kóregszerűen odanő a fára. Ha 
-a ház fenyőgerendáira telepedik, azokat gyorsan 
tönkre teszi. Hasonló hozzája a Poria medullapa-
nis, amely főként korhadó fán él. A Fomes annosus 
veszedelmes gombája a fenyőcsemetéknek. A Fo
mes fomentarms, & valódi tüzi-T, kivált a bükk 
törzsén él. A termőtest nagy, párna- v. pataalakú'; 
felül sima, övezett, füstszínű, később szürke, belül 
rozsdabarna. Belső állományát lúgban áztatják, 
aztán megszárítják, végül megsulykolják. Ezzel 
az eljárással alkalmassá teszik különféle tárgyak 
készítésére (T.-sapka, tűzi szerszám). Vérzés el
állítására is használják. A T.-ipar szünőben van. 

Taplógomba. 

Hozzá hasonló a Fomes igniarius, amely lombos 
fáink gyakori taplója, de tűzi szerszám készítésére 
nem alkalmas, mert belső állománya kemény, 
fás. Feltűnő T. a Fomes lucidus, melynek felülete 
gesztenyebarna és nagyon 
fényes; a talajban rejlő 
fán él. A Polyporus offi-
cinalis, a vörös fenyő 
T.-ja, régebben orvosság 
volt. Jól ismeretes a kén
sárga Polyporus canflici-
nus, amelynek olykor igen 
nagyra növő termőteste 
lombos fáinkon és fenyőin
ken gyakori. A hártyás 
T.-k közül megemlítendő 
a nagyon közönséges Po-
lystictus hirsutus és ver-
sicolor. Mind a kettő sere
gesen található erdeink-
ben, főként a levágott fa
tönkökön. Alakjuk kerek 
v. vesealakú; felül szőrö
sek. Számos T. a Trame-
tes, SenzitesésaDaedalea 
génuszba tartozik. Nagyon 
gyakori a Daedalea quer-
cina, amelynek termőteste olykor nagyra nő. 
Jellemzik a labirintusra emlékeztető rések, me
lyek a termőtest alján húzódnak. Lombos fáinkon 
él. Ehető az Ernyögomba (1. o.). 

Taplógomba, 1. Tapló. 
Tápnedv, 1. Chylus. 
Tapogató, vesszőből vagy abroncsokra mint 

keretre alkalmazott hálóból való, egészben a tyúk
borítóhoz hasonló szerszám, melyet nyél segélyé
vel avagy anélkül emelve, s a vízben ide-oda 
helyezve használ a halász, minden borítás után 
kezével kutatva át a T.-t a bezárt hal után. L. még 
Halászat-

TapogatókfíewtocwZa, lat.), hosszú, karcsú, igen 
mozgékony, izeletlen testfüggelékek, melyek több
nyire a száj körül találhatók és bőségesen vannak 
érzékszervekkel ellátva. Az alsóbbrendű állatok
nál (Tömlősöknél, Férgeknél, Puhatestüeknél stb.) 
fordulnak elő. Érzékelésre szolgálnak, de mint 
fogófonalak és fogókarok a zsákmány megfogá
sára, megragadására ós elillanásának megakadá
lyozására is szolgálhatnak. Az ízeltlábúak (Arthro-
poda) izeit tapogatóit, melyek hasonló célokra 
szolgálnak, csápoknak (antenna) nevezzük. 

Tapolcsány (Teplicány), kisk. Sáros vm.lemesi 
j.-ban, (i9ii) 342 szlovák lakossal. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tapolcsányi, 1. Gergely, kegyesrendi tartomá
nyi főnök, szül. Tavarnókon (Nyitra vm.) 1713 jan. 
15., megh. Szegeden 1773 okt. 8. Igazgató volt 
Debreczenben és Szegeden, 1760—1766-ig tarto
mányfőnök, majd ismét szegedi igazgató. A mo
dern filozófiai irány egyik meghonosítója s korának 
egyik legjobb egyházi szónoka. Beszédei nyom
tatásban is megjelentek. Más munkája: Szent 
Kálazantius József áhítatos oskoláktól nevez
tetett szerzetesrend fundátm-ának sommás élete 
(Kolozsvár 1772). 

2. T. Miklós, Nagy Lajos egj'ik nevelője volt, s 
mikor 1330 ápr. 17. Zách Felicián karddal támadt 
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a királyi családra, a királyi gyermekeket védel
mezte. 

Tapolcza, 1. nagyk. Zala vm. T.-i j.-ban, (1920) 
7055 magyar lakossal, a járási szolgabírói hivatal 
széke, van járásbírósága, közjegyzősége, adóhi
vatala, két takarókpénztára, polgári iskolája, áll. 
vincelíórképző iskolája, apácazárdája leánynevelő
intézettel, van vasútja, telefonállomása, élénk bor-
kereskedóse. A község közepén langyos vizű tó 
van fürdöházzal; a község alatt földalatti forrás 
nagy barlangokat vájt (Tavas-barlang), melybe 
mesterséges lejáratok vezetnek, a víz apró tavakat 
alkotott benne, kifolyása az említett tavat táp
lálja, ennek vizét csatorna vezeti le a Balatonba. 
T.-n született 1763. Batsányi János költő. A köz
ségtől D.-re emelkedik a hatalmas Szentgyörgy
hegy (1. o.). — 2. T, fürdő, 1. Diósgyőr. 

Tapolczaf ő, nagyk. Veszprém vm. pápai j.-ban, 
<1920) 1334 magyar lak. 

Tapolczai Dezső, színész, sztll. Pápán 1866 
nov. 1. A szini pályára 1884. lépett s mikor a 
Vígszínház megnyílt, bonvivant-szerepekre szer
ződtette; ez időtől fogva 1919-ig egyik legked
veltebb tagja volt e színháznak, 1919—21-ig a 
Városi-szinház hely. igazgatója volt, 1922. az új 
i'ővárosi Színház igazgatója lett. 

Tapolczai apátság, Borsod vmegyében, Diós
győr mellett. 1217-ben még virágzott. A tatár
járásban elpusztult, de a bencések helyreállították. 
Apátját Bebek György, I. János egyik vezére, 
nyakig földbe ásatta és agyonlövette. Ekkor az 
apátság elpusztult, címét azonban a királyok 
osztogatták. 1776-ban Mária Terézia a T. egykori 
uradalmát az akkor alapított munkácsi görög kat. 
püspökségnek adományozta. 

Tapoly (ruthón Topla), az Ondava mintegy 
125 km. hosszú jobboldali mellékvize. Ered a 
Mincsol hegységben Livóhutától É.-ra (Sáros 
vm.-ében). Zemplén vármegyébe érve Varannónál 
•éri el az Ondava völgyét s abba Parnó mellett 
torkollik. 

Tapolybánya (Jastrébie nad Topl'on), kisk. 
Zemplén vm. varannói j.-ban, (íoio) 316 szlovák 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tapolybesztercze (Bystré nad Topl'on), kisk. 
Sáros vm. girálti j.-ban, (1910) 601 szlovák lak., 
több jó savanyúvízforrással. (Tr. Cs.-Szl.) 

Topolyhanusialva (Hanusovce nad Topl'on), 
kisk. Sáros vm. girálti j.-ban, (1910) 1267 szlovák, 
magyar és német lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tapolyhermány (Hermanovce nad Topl'on), 
kisk. Sáros vm. girálti j.-ban, (1910) 654 szlovák 
és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) v 

Tapolyizsép (Slovensky-Zipov), kisk. Zemplén 
vm. varannói j.-ban, doio) 471 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Tapolykomlós (Maly Ghmel'ov), kisk. Sáros 
vm. eperjesi j.-ban, (1910) 258 szlovák lak. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Tapolylengyel (Poliakovce), kisk. Sáros vm. 
girálti j.-ban, (1910) 262 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tapolylippó (Lipova), kisk. Sáros vm. bártfai 
j.-ban, (i9io) 128 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tapolylucska (Ducky nad Topl'on), kisk. Sáros 
vm. girálti j.-ban, (1910) 162 szlovák lakossal. (Tr. 
Cs.-Szl.) 

Tapolymeggyes (Meges), kisközség Sáros vm. 
girálti j.-ban, (1911) 185 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tapolymogyorós (Strabské), kisk. Zemplén 
vm. varannói j.-ban, (1910) 397 szlovák és cigány 
lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tapolynómetfalu (Memcovce nad Topl'on), 
kisk. Sáros vm. girálti j.-ban, (1910) 238 szlovák 
és lengyel lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tapolyortovány (Porúbka nad Topl'on), kisk. 
Sáros vm. girálti j.-ban, (1910) 221 szlovák lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Tapolyradvány (Badvanovce), kisk. Sáros vm. 
girálti j.-ban, (1911) 208 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tapolysárpatak (Mokroluh), kisk. Sáros vm. 
bártfai j.-ban, (1911) 535 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tapolytarnó (larnov), kisk. Sáros vm. bártfai 
j.-ban, (1910) 269 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Taposó-járgány, elvétve használt erőgép, a ló 
izommunkájának értékesítésére. Lényegét egy 
nagy átmérőjű, közel függőleges tengelyű, lejtős 
síkú korong, vagy egy lejtősen elhelyezett vég
telen szalag képezi, melyen az állat felfelé törek
szik menni, de egy helyben marad, mialatt alatta 
a korong, vagy szalag hátrafelé mozog. A T.-ba 
fogott állat hamarosan elromlik. L. még Jár
gány. 

Taposó-malom, olyan malom, melynek fekvő 
kerekét emberek v. állatok hozzák mozgásba az 
által, hogy a dobalakú kerék belsejében előre 
haladni törekszenek. 

Taposó-sajtó a. m. amerikai sajtó 1. Sajtó. 
Tapoteuicnt (franc, ejtsd; tapotmaü) a. m. ütö

getés, 1. Massage. 
Tapp, délnémetországi kártyajáték, tvürttem-

bergi tarok név alatt is ismeretes. Harminchat 
lappal hárman játsszák. Minden játékos tizenegy 
lapot kap, 3 marad talonban. 

Tappa. A brit Észak-Nigeria egyik félvérü 
néger törzse. Iparüző, kereskedő nép. 

Tappen, Gerhard, porosz tábornok, szül. Esens-
ben (Kelet-Priesland) 1866 júl. 3. Középiskolai 
tanulmányai végeztével katonai pályára lépett s 
a berlini tüzérségi iskolán folytatta tanulmányait. 
1897-ben a nagy vezérkarhoz rendelték be; 1906. 
a hadiakadémia tanára lett Berlinben; ezután 
ismét a nagyvezérkarba helyeztetvén át, 1913. 
osztályfőnök lett. Az 1914. mozgósításkor a fő
hadiszállás hadműködési osztályának főnöke s 
ugyanezóvben ezredes lett. 1915-ben vezérőr
naggyá nevezték ki. A románok elleni hadjárat 
megindításakor Mackensen hadcsoportjának ve
zérkari főnöke lett. Munkája: BiszurMarne 1914 
(2. kiad. 1920). 

Táppénz, 1. Munkásbiztosítás. 
Tappert, Wühelm, német zenei író, szül. Ober-

Thomuswaldaubanl830febr. 19., megh. Berlinben 
1907 okt. 27. Több zenei tanulmánya van, neve
zetesen : Musikalische Studien (Berlin 1868); Wan-
dernde Melodien (1890); R. Wagner ím Spiegel der 
Kritik (1903). Kiadta átdolgozva ónémet dalok 
gyűjteményét. 

Taprobaue, Ceylon sziget ókori görög neve. 
Taps, a tetszés évezredek óta szokásos kifeje

zése, különösen a színházakban, habár a régibb 
időkben, sőt a délibb országokban, különösen Spa
nyolországban, a templomokban sem szokatlan. 
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A tetszésnek ez a jele természetesen csak akkor 
igazán megtisztelő, ha nem csinált, erőltetett, 
fizetett, hanem önkéntes. De van fizetett, rendsze
resen organizált iparszerü tapsoló sereg is a szín
házakban, melyet «claque» név alatt ismerünk 
(1. Claqueur). Vastaps-nak hívják azt a tapsolást, 
amely a vasfüggöny lebocsátása után sem szűnik 
meg, s a kitapsolt művész a vasfüggöny előtt 
jelen meg. 

Tápsók. Szervetlen anyagok, melyekre mint 
táplálékra szervezetünknek szüksége van. Az 
egészséges szervezet rendes táplálékából bősége
sen fedezi a T. szükségletét. A nagy reklámmal 
hirdetett T.-ra semmi szükség sincs. 

Tapsony, kisk. Somogy vm. marczali j.-ban, 
(1920) 1956 magyar lak. 

Tapszakosz, város, 1. Thapsokos. 
Tápszentmiklós, kisk. Győr vm. pusztai j.-ban, 

(1920) 1277 magyar lak. 
Tapti, 705 km. hosszú folyó Blőindia Ny.-i 

részében; ered Betul várostól K.-re, a Cambay-
öbölbe torkollik. 

Taqnary, a Paraguaj baloldali, 750 km. hosszú 
hajózható mellékfolyója Matto Grosso braziliai 
államban; ered a Serra Cayapon s Corumba és 
Albuquerque közt két ágban torkollik. 

Taqnary, város Braziliában, Rio Grandé do 
Sul államban, (1920) 23,956 lakossal. 

Tar, nagyk. Heves vm. hatvani j.-ban, (1920) 
1900 magyar lak. 

Tar, 1. Illés, XVII. sz.-beli ötvösművész, mű
ködött 1640—1663 közt Kecskeméten. Ő készí
tette a kecskeméti ref. egyház fedeles kupáját 
(16-12) és úrasztal-tálát (1647). V. ö. Arch. Ert. 
új füz. 32. köt. 

2. T. Jjörinc, 1. Tary. 
3. T. Mihály, 1. Rovásírás. 
Tara (olasz, a. m. levonás), más néven göngy-

súly, a csomagolt vagy tartókban szállított árúk 
burkolatának (ládájának, hordójának, stb.) súlya. 
Pontos megállapítása a tiszta burkolat súlyának 
megmérése útján történik (tiszta T.). Nagyobb 
küldeményeknél rendesen néhány darabnak tiszta 
taráját állapítják meg és ezek átlagsúlyát veszik 
tekintetbe az egész mennyiségre vonatkozóan 
(átlag-T.). A burkolat mérésének elkerülésére az 
árút gyakran úgy számlázzák, hogy a megmérés 
útján kapott bruttósúlyból (1. Bruttó), bizonyos 
százalékot (a szokásos T.-t) levonnak és így álla
pítják meg a nettó súlyt (1. Kettő). A szokásos 
T. gyakran nagyobb a valóságosnál, ily módon a 
vevőnek bizonyos kedvezményt biztosítnak. Ezért 
a vámkezelésnél T. fejében törvényesen megállaz 
pított más százalékot hoznak levonásba (vám-T.). 
A rendes tarán felül T. címén egyes vevőknek 
engedélyezett külön levonás a sopra-T. 

Tara, a Drina (1. 0.) egyik forrásfolyója 
Montenegróban. 

Tarabczm, város, 1. Trapezunt. 
Tarabulusz, 1. (Tarabulosz-es-Sam, Tripoli), 

Szíria egyik legnagyobb városa a Libanon negy-
Bég lábán eperfa-, szőllő- és narancsligetek közt, 
35,000 lakossal. Két km.-nyire fekszik a tenger
től, kikötővárosa El Mina (La Marina). Van régi 
vára, 20 mecsetje, 18 temploma és 7 kolostora, 
fejlett a selyem- és gyapotszövése, szivacshalá

szata. Kivisz gubókat, selymet, déligyümölcsö
ket, behoz ipari cikkeket, rövidárukat, üveget, 
fát, cukrot. A város Tripolisz néven föníciai 
kikötő volt, a keresztesek 1109. öt évi ostrom 
után elfoglalták, azután egy frank grófság szék
helye volt, mígnem 1289 ápr. 26. Kilavun szultán 
bevette. 

2. T., város Trapezunt kisázsiai török vila
jetben, 1. Tiréboli. 

Taraburun, város, 1. Trapezunt. 
Tarac, folyó, 1. Taracz. 
Tarack (stolo, n5v.), a földbeli szár alakja, 

amelynek szártagjai megnyúltak, hosszúak, cso
móin bütykös, járulékos gyökereket fejleszt (pl. 
a tarackbuza). 

Tarack (ném. Hauffnitt, Haufnitz, később 
Haubitze). Eredetileg fából készült parittya, mely 
a köveknek egész halmazát (csehül: haufne) ha
jította. Legelőször a XV. sz.-beli huszitáknál for
dul elő Ziska alatt. A XV. sz.-ban a T.-ok mindig 
hosszabbak lettek. Már Boroszló város ezertárá
ban hosszú, középnagyságú és kis T.-okat emlí
tenek. A XVI. sz.-ban a «Haubitze» név az ágyú 
és mozsár közt álló löveget jelezte. Csöve relatíve 
rövid volt (6—8 kalibernyi hosszú) s kerékkel 
ellátott lövegtalpon feküdt. Eleinte csak kőgolyók 
lövésére rendelve, a XVI. sz. második felében 
gránátlövedékeket kaptak és ezzel jelentőségük 
is emelkedett. Kaliberüket a gránát rendszeresí
tésével is a régi kőgolyók súlya szerint nevezték 
el. Megkülönböztettek rövid és hosszú T.-okat; 
az előbbiek rendesen 6 kalibernyi hosszal bírtak 
és inkább a hajításra, az utóbbiak 8—9 kali
bernyi hosszal pedig inkább a lövésre voltak 
rendelve. A rövid T.-okat leginkább a porosz 
tüzérségnél mint tábori lövegetf használták, míg 
a többi tüzérségeknél 1850 körül hosszú T.-okat 
rendszeresítettek. Az osztrák-magyar 
hadseregben mint tábori hajltólöveg a 
10 em.-es tábori T. és 15 cm.-es nehéz 
T. volt rendszeresítve. L. Löveg. 

Tarack-bagolypille (állat), más ne
vén kalászrágó bagolypille (Hadena 
basilinea F.), 1. Bagolylepkék. 

Tarackbúza (növ. Agropyrum v. 
Agropyron Gártn.), a Gramineae 
(Pázsitfűfélék) család génusza, mely
nek 32 faja a mérsékelt övekben 
mindenütt el van terjedve. Füzére szét
hulló, a kalászkák 3 virágúak, össze-
nyomottak. A termés lapított, csúcsán 
szőrös. Közönséges fajai: A. repens 
Beauv. (Triticum repens L., tarack-
búza) szántóföldeken alkalmatlan gyom 
töve számos hosszú tarackot hajt. A 
szántóföld e tarackoktól megszabadít
ható boronálással, ha ismét kihajtanak, 
a műveletet meg kell ismételni és 18— 
20 cm.-nyiretrágyátalászántani. Folyó
parton, töltéseken megköti a homokot. 
Ehizomája és tarackjai takarmányul 
szolgálnak, mint rhizoma graminis offlcinálisak ,-
kivonatuk nyálkaoldó. Az A. caninum L. Schreb. 
(ebbúza) erdők, cserjések szélén terem. Tarackja 
nincsen. A. cristatum L. Beos. (Triticum crista-
tum L. tarajos búza) kalásza erősen összenyo-
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inott. Terein napos, homokos lejtőkön, parlago
kon. Keleti faj, hazánkon át Bécsig terjed. Az 
A. junceum Beauv. tengerpartokon igen jó ho
mokkötő. 

Taracz, a Tisza 90 km. hosszú jobb mellék
folyója; ered a Popágyán (1742 m.) fakadó 
Mokranka s a Bisztra hegy (1818 m.) tövében 
a, galiciai határon eredő Tereszulka patakok 
összefolyásából Királymezőnél, Remeténél tor
kollik, tutajozásra és faszállításra használják. 

Taraczköz (Tereszva), kisk. Máramaros vm. 
taraczvizi j.-ban, (i9io) 161i rutén, német és ma
gyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Taraczkxaszna (Érasznisora), kisk. Mára
maros vm. taraczvizi j.-ban, (i9io) 738 rutén lak. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Taraczújfalu, kisk. Máramaros vm. taraczvizi 
j.-ban, (ÍMO) 1788 rutén és német lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tarafa (b. al-'Ábd al-Bekri), iszlám előtti 
arab költő (kb. VI. sz.), kinek költeményei az 
Ahlwardttól kiadott hat diván (1. Kaszida) között 
íoglalnak helyet; egy költeményét a Mo'allakát 
<L o.) közé vették föl. 

Taragarh (Taragurh, Taraghur), az Aravali 
hegység 870 in. magas csúcsa Előindiában, tete
jén erősség volt, amelyet a hinduk bevehetetlen
nek hittek, de 1832. az angolok elfoglalták. 
A hegy lábánál van Adzsmir (1. o.) város, most az 
angol katonák egészségügyi állomása, ólom-, rez
es vasércei híresek, de bányáit ma nem aknázzák 
ki. Még egy T. nevű hegyi erősség van Előindia 
Nalagarh nevű hübórállamában a Pendzsab-
ban a Szatledzs balpartján, 1815. vették be az 
angolok. 

Taraj, 1. a tyúkfélék némelyikének fején ki
emelkedő vörös húslebbeny, amely különösen a 
a kakasok dísze; továbbá egyes gyíkfajták hátán 
kiálló, néha tuskés képződmény, mint p. o. a molo-
«hon, leguánon. 

2. T., különböző növényrésznek tarajnemü kép
ződése. 

3. T. A nyeregfedél két tetősíkjának összemet-
sződésót gerincnek v. T.-nak nevezzük. (L. Fedél, 
Gerinc.) 

4. T., a tengerészetben (nem. Streektau; ol. 
floridor; ang. jackstay) a vitorlarudak felső ré
szén, azok hosszában kifeszített vasrúd v. drót
kötél, amely a vitorlának a vitorlafához való meg
kötésére (felöltésére) szolgál. 

5. T., a sarkantyú egyik része. 
Tarajkosz, 1. Koszosság. 
Tarajos mellüek (állat), 1. Carinatae. 
Tarajos sül (Hystrix, állat), a Gyalogsülfélék 

(Hystricidae) családjába tartozó emlősállatnem. 
13 ismert faja közül a leggyakoribbak: a közön
séges T. (H. eristata L.) ós & jávai T. (H. java-
nica P. Cuv.). Mindkettőnek testét tüskék borítják, 
különösen a test hátsó felét s így emlékeztetnek 
a mi tüskésdisznónkra. Az elsőnek nyakát hosszú, 
merev tüskékből álló sörény díszíti, mig a máso
diknak sörénye nincs. Mindkét faj éjjeli állat; a 
földben üregeket váj, gyökerekkel és gyümölcs
csel táplálkozik. Könnyen szelidíthetők. Húsukat 
megeszik; tüskéiket tollnyeleknek használják. Az 
elsőnek hazája délkeleti Európa és Észak-Afrika, 

amásodiknak Jáva, Szumátra ós Borneo. 

Tarajos tengeri gyík (illat), lásd Amllyr-
rhynehus. 

Tarajos tyúkok, a bóbitás tyúkokkal szemben 
fejlett tarajjal bírnak. Ismeretes a fűrészelt vagy 
fogazott, a rózsaszerú és borsószerü tarajalaku
lás. Az oldalkinövéses taraj nem előnyös, mert 
télen nagy hidegben megfagy. 

Tarajpenész, 1. Koszosság. 
Taramellit (asv.), bárium-vasszilikát; barnás

vörös, sugarasrostos halmazok, a gránitgnájsszal 
érintkező mészkőben; Candoglia, Olaszország. 

Tarancsik. A turkmenek egyik megtelepült 
ága, a szomszédos, rokon dungánokkal együtt 
hihetőleg az egykori uigurok ivadéka, ma Kíná
ban és a határ mentén élnek, de ide csak a kínaiak 
telepítették át Kelet-Turkesztánból. 

Tarándszarvas (áiiat, rénszarvas, iram
szarvas, Bangifer Tarandus Sund). A Szarvas-
félék családjába tartozó állatfaj. Termete a nemes 
szarvasóval egyezik meg s csak abban különbözik, 
hogy testének hátulsó fele szélesebb. Feje erős és 
oldalt összenyomott, felfelé alig hajlott; elül csak 
keveset keskenyedett, otromba, tompa orrú. Fülei 
rövidebbek a nemes szarvaséinál. Szemei nagyok; 
könnygödrei kicsinyek és szőrrel födöttek. A hím 
(bika) és a nőstény (tehén) egyformán agancsokat 
visel, amelyek a rövid rózsatőtől kezdve ívesen 
hátulról előre hajlanak, végükön lapátformán ki
szélesedettek, ujjformán kimetszettek és gyengén 
barázdásak; széles lapátban végződő szemboguk 
az orr fölé ereszkedik le. Nyaka olyan hosszú, 
mint a feje. Lábai aránylag rövidek; patái igen 
szélesek, laposak, mélyen hasítottak ós mellék
patáik a földig érnek le. Bundája igen tömött, 
nyakának elején meghosszabbodott, sörónyt alkot. 
Szine tavasszal egyszínű szürke, de lassankint 
kinőnek a fehér szőrök és szine lassankint szeny-
nyes fehéres szürkévé válik. Füleinek belső ol
dala ós lábtövének belső szőrpamata fehér. A 
szelid T. nyáron fején, hátán, hasán és lábain 
sötétbarna, hátgerincén csaknem feketés; törzsé
nek két oldalán világosabb, nyaka sokkal világo
sabb, alsó fele fehér, homloka fekete-barna, pofája 
két oldalt fehér, télen azonban a fehér szőrök 
ezeknél is túlsúlyba jutnak. Az ó- ós újvilág északi 
sarkait lakja, a 80° szélességi foktól a 60°-ig 
Norvégiában, az 56°-ig Tver kormányzóságban, 
Szibíriában a 49°-ig, Szakhalinban a 46°-ig és 
Észak-Amerikában a 46-ig. Izlandon, a Spitz-
bergákon és Grönlandban is otthonos. Télen az 
erdőkbe vonul csapatosan, tavasszal azonban a 
nyilt térségeket keresi fel. Társas állat és nagy 
csapatokban él. Gyorsan megy és fut, ügyes úszó, 
szaglása kitűnő, hallása és látása is éles. Nyáron 
alpesi növényekkel, télen mohával táplálkozik. 
Agancsait decemberben v. januárban hullatja el. 
Párzása szeptemberre esik s a tehén áprilisban 
borjadzik. Az Észak lakóinak nélkülözhetetlen 
állat, mert minden részét értékesítik. Agancsaiból 
és csontjaiból hálászóeszközöket készítenek, bőrét 
kikészítik, hátának inait cérnává hasítják, a borjú 
bőrével ruházkodnak, húsát, vérét, csontvelejét, 
sőt gyomrának tartalmát is megeszik. Szeliditése 
azonban nem haladt oly messzire, mint a házi 
tuloké és a több nemzedéken át szelídítettek 
utódjai is még mindig félvad állapotban vannak. 
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Különösen a lappok, finnek és a sziblriaiak te
nyésztik nagyban. Bizonyos járványok tetemesen 
csökkentik a csordákat, igen sok nem birja ki a 
zord éghajlatot és termékenysége csökken. A 
•csordában tartottak általában kicsinyek, jelenték
telenek. A lappok nomád életmódja a T. szoká
saihoz alkalmazkodik, mert a T. saját maga ke
resi táplálékát. A T.-ok július és augusztusban a 
hegyek között és a tengerpartokon tartózkodnak, 
szeptemberben azonban megkezdődik a vissza-
vándorlás; teljes szabadságot élveznek ilyenkor, 
párzanak a vadakkal és csak az első hóesés ide
jén fogdossák ismét össze, hogy a farkasoktól 
megvédjék. Tavasszal is szabadon eresztik egé
szen az elles idejéig. Ezt az életmódot csupán a 
kutyák teszik lehetővé, mert ezek nélkül a csor
dákat nem tudnák összeterelni. A fejeskor mindig 
megkötik. Teje kitűnő, kissé édeskés és vastag 
s belőle sajtot is készítenek. Szeptemberben 
leölik és minden részét értékesítik. Igavonó állat
nak is használják, az erősebbeket a tunguzok és 
korjákok lovaglásra is befogják. Egy jó T. órán
kint 1'5 geográfiai mérföldnyi utat is megtesz s 
150 kg. terhet elbir, rendesen azonban csak felényi
vel terhelik meg. A történelmi kor elején való
színűleg a mai Volhiniában is tenyészett és Július 
Caesar idejében Germania erdőségeit is lakta. 
Skócia északi részeiben a XII. évszázad közepén 
még tenyészett. Kövült maradványai a mellett 
tanúskodnak, hogy a történelemelőtti időkben 
Közép-Európa legnagyobb részében, Nagy-Bri
tanniában, Belgiumban, egész Franciaországban 
a Pireneusokig, Svájcban, Németországban, Dél-
Svédországban, az orosz keleti-tengeri tartomá
nyokban, Lengyelországban, Oroszország legna
gyobb részében a Volga és Don mentén, Bessz-
arábiában, Észak-Magyarországon és Morva-Cseh-
országban tenyészett. Déli elterjedésének egykori 
határai tehát a Pireneusok, az Alpok, Bécs és a 
Tátra-hegység voltak. Valószínű azonban, hogy 
e nagy területen nem egyszerre élt, hanem ide-
oda vándorolgatott. 

Legrégibb kövült maradványai a diluvium-
ból valók, a legfiatalabbak a tőzegtelepekből s 
konyhahulladékokból. Leggyakoribb volt Közép-
Európában a postglaciális időszakban, amikor 
a magdalén ősember mindennapi vadászzsák
mánya volt. Ennek a kornak az embere a T.-t 
rajzaiban és faragványokban sokszorosan meg
örökítette, melyektől már bizonyos művészi kész
séget sem lehet elvitatni. A legszebb ilynemű 
emlékek a franciaországi Magdalénien-ből isme
retesek. A T. eredetileg nem volt sarkvidéki állat, 
amennyiben ősei a délnémetországi és piemonti 
pliocénból ismeretesek és csak később, a jégkor
szak hatása alatt vált arktikussá. 

Tarantász, orosz fedett kocsi. 
Tarante l la , nápolyi, mások szerint taren-

tumi eredetű, igen gyors a/s-os v. 6/8-os tánc. 
A mflzenében a T.-forma alkalmat ad a kompo
nistának a hangszerek (zongora, hegedű vagy 
gordonka) technikai készségét kiaknázni. A T.-
tánc eredetéről azt tartja a népmonda, hogy nevét 
a tarantulla póktól nyerte, melynek csípése ellen 
a T.-táncot gyógyszerként alkalmazták. L. Taran-
tizmus. 

Tarántizmus, a középkorban Tarentum váro
sában a farkaspók (Lycosa tarentula) mérgesnek 
hitt csípése ellen orvosságul alkalmazott tánc, 
mely gyakran táncjárvánnyá fajult. L. Koreo-
mánia. 

Taranto (Tarentum, Tarasz), székhelye T. 
járásnak, érsekségnek, Lecce olasz tartomány
ban, a T.-i öböl É.-i végében, egy földnyelven, 
(1921) 103,807 lak., kereskedelmi és hadi kikötő
vel. Kikötője, a Maré Piccolo, kb. 25 km. kerü
letű és egy forgó híddal áthidalt keskeny szo
rost köt össze a T.-i öböl többi részeivel, ahol a 
San Pietro és Paolo szigeteken (az ókori Clioera-
desen) két világítótorony áll. T. rendesen épült; 
az új városrészben van a népkert és a nagy arze
nál. Legjelentékenyebb épületei a San-Cataldo-
székesegyház (XI. sz.), az V. Károly korabeli 
erősség, a vízvezeték (il Triglio). Legnagyobb 
érdekessége a Maré Piccolo, amely halakban 
rendkívül gazdag, halászata és osztrigatenyész-
tője van. Az ókorban Tarentum (Táras) volt. 
Spártai kivándorlók alapították, a hagyomány 
szerint 705. Kr. e. Kitűnő kikötője az itáliai görög 
gyarmatvárosok egyik leghatalmasabbjává tette. 
272-ben elfoglalták a rómaiak, miután Pyrrhos 
elhagyta Itáliát. A második pún háborúban 212. 
Hannibál elfoglalta a várost, de a fellegvárat 
sikerült megtartaniuk a rómaiaknak s innen 209. 
a várost is visszafoglalták. A római uralom alatt 
a város ismét felvirágzott. A középkorban a bi
zánciak uralma alá került, a XI. sz.-ban a nor
mannok foglalták el, kerületével együtt külön 
hübérbirtok lett, fejedelmei közül Bohemund és 
Manfréd híresebbek. 1861-ben az olasz állam 
része lett. 

Taranto hercege, 1. Macdonald. 
Tarantói-öböl (Golfo di Taranto), a Jóni-

tenger öble OlaszországD.-i részénPuglia(Apulia) 
és Calabria félszigetek Santa Maria di Leuca és 
Colonne (di Nao) foka közt; az ókorban a görög 
kultúra egyik fontos fészke volt, Táras (latin 
Tarentum, innen ered az öböl neve), Metapontum, 
Heraclea, Sibarys, Thurii és Kroton váorsokkal. 

Tarantula (Tarentula, 4Uat), az Igazi pókok 
(Araneida) rendjébe, a Farkaspókok (Lycosidae) 
családjába tartozó pók-nem. Fajairól s főleg 
mérges harapásukról sok csodás dolog került be 
a közhitbe és az irodalomba, az újabb vizsgálatok
ból azonban kiderült, hogy a tarantulák semmi
vel sem veszedelmesebbek, mint a nagy pókok 
általában. Legismertebb faja az olasz v. apuliai 
tarantula (Tarentula fasciiventris Duf.=Ly
cosa tarentula Rossi=í'. Apuliae Walck). Alap
színe vörhenyes, potrohán vörösessárgával be
szegett fekete haránt sávokkal és hasán fekete 
középszalaggal. 3-5 cm. hosszú. Spanyolország
ban és Dél-Olaszországban honos s itt 80 cm. 
hosszú folyosót készít magának napsütéses sza
kadékok meredekjén, azt szövedékkel kikárpi
tozza s fűből és száraz levélből összerótt sövény
nyel befödi. Éjjel jár zsákmány után; főleg ro
varokra vadászik. A legújabb időkig azt hitték, 
hogy marása nyáron elviselhetetlen fájdalmat, 
gyuladást, levertséget, rángásokat, melankóliát 
és őrjöngést okoz. Mindezt csak úgy lehet el
kerülni, ha a megmart ember vad táncba (tarán-
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tella) kezd ós addig táncol, míg erősen meg nem 
izzad és mély álomba meriil. Ez a felíogás indí
totta meg állítólag a középkorban Apuliában és 
Olaszország nagy részében a tarantizmus néven 
ismert tánc-járványt, melyről azonban kiderült, 
hogy más okai voltak. 

Tarany, kisközség Somogy vármegye nagy
atádi járásában, (1920) 2331 magyar és vend la
kossal. 

Tarányos (Tranis), kisközség Kolozs vár
megye bánfrvhunyadi járásában, (1910) 1131 román 
lak. (Tr. R.)" 

Tarapaca (ejtsd: —ka), tartomány Chile É.-i 
részén, a Csendes-óceán mellett, a Sierra de 
Huatocondo hegylánc pedig Bolivia köztársaság
tól határolja el. Területe 43,390 km', (1920) 100,553 
lak. A tartomány négy zónára oszlik: a parti 
zóna guanotelepekkel, s a parti Kordillerák gaz
dag ezüst- és rézbányáival; e mögött emelkedik 
az 1000—1300 m. magas, salétromban gazdag 
zóna (salitrea), azután a 40—45 km. széles 
Pampa de Tamarugal homoksivatag, amelyen 
azonban 10—50 m. mélységben jó ivóvíz talál
ható ; a negyedik zónában az Andok két lánca 
vonul át, a magasabb K.-in az Isluga vulkán 
5200, Ceiro de Carabaya 5486, a Tua vulkán 
4870 m. magas. Legtöbb folyója nyaranta elapad. 
Csak az öntözhető területen terem meg a gyapot, 
banán, cukornád, szőllő. Bányászati termékekben 
gazdag: salétrom, ezüst, réz, borax, jód. Fő
városa Iquique (1. 0.). A tartományt 1879. szállta 
meg Chile s 1883. Peru végleg lemondott róla. 

Tarapo (állat), a bagolypapagály (Stringops 
habroptilus Gray) neve hazájában. 

Tarár, 1. Gabonatisztitógépek. 
Tarare (ejtsd: tarar), város Khőne francia dépar-

tementban, (i9ii) 12,532 lak., jelentékeny muesz-
lin- és selyemszövéssel. Simonetnak, a musszlin-
szövés meghonosítójának szobrával. 

Tarascon (ejtsd: taraszkoK), T.-sur-Mhóne, város 
Boiiches-du-Bhone francia départementban, (1911) 
8631 lak., olajtermeléssel és konzervgyártással, 
a provencei grófok 1291. megkezdett és a XV. sz.-
ban René király által befejezett kastélyával, XV. 
sz.-beli Szent Márta templomban, Szent Márta sírjá
val és II. Lajos provencei herceg mauzóleumával. 

Tarascsa, az ugyanilyen nevű járás szókhelye 
Kijev volt orosz kormányzóságban, most Ukraj
nában, a Glibocska és Kotluja összefolyásánál, 
(1900) 15,800 lak. 

Tarasp, falu és fürdő Graubünden svájci kan
tonban, 1401 m. magasban, (1920) 314 lak., ásvány
vízforrásokkal. 

Tara-súly, 1. Tara. 
Taraszka (tarasca v. michuaque), Nyugat-

Mexikóban, főleg Michoacan államban élő indiá-
nus törzs, az aztékágból, de saját nyelvvel és 
intézményekkel. Fővárosuk romjai a Pazcuaro 
tó partjain, piramisokkal ékes nekropolisukat, 
múmiáikat Harford ásta ki. A közel V* milliónyi 
nép ma csak falvakban él, iparral, földmíveléssel 
foglalkoznak, mind keresztények. 

Tarava, a Csendes-óceánban fekvő Gilbert-
szigetek (1. o.) egyike. 

Taravai v. Bertrand-sziget, kis szigetecske 
az új-guineai Vilmos császár-földdel szemben; 

földje termékeny s bennszülött lakói a kultúra iránt 
fogékonyak. Jelentős kereskedelmi állomás. 

Taravera, 14 km. hosszú vulkánsor New-
Sealand É.-i szigetén. Híres 1886,-i kitörése óta, 
amikor az oldalán volt fürdőhelyeket, villákat, 
gejzírjeit és sziklamedencéit egyszerre tönkre
tette ; a lábánál fekvő Eotomahana-tó is változ
tatja vízszintjét. 

Taraxacum Hall. (n»v.)..L Gyermekláncfű. 
Tarázás, a vízsebességmérő műszerek állandói

nak meghatározása. 
Taráz ona, székhelye T. járásnak és püspök

ségnek Zaragoza spanyol tartományban, rend
kívül termékeny síkságon, 9000 lak., gót székes
egyházában (XIII. sz.) számos sírral és kézirat-
gyűjteménnyel; régi mór kastéllyal; két régi 
híddal. T. az ókori Turiaso. 

Tarbagatáj, 1. T. hegység (larbaga a. m.mar-
mota-hegység) az Altáj hegyrendszernek egyik 
ága Belső-Ázsiában a Szaisszan-tó és az Ala-kul, 
Szasszyk-kul közt, határul szolgál Kína és Szemi-
palatinszk, továbbá Szemirjecsenszk orosz-szi-
bíriai kormányzóságok közt, 300 km. hosszú, 
50 km. széles, legmagasabb csúcsa a 3630 m. 
magas Musz-tau K.-i végén. — 2. T. Dzsungária 
belső-ázsiai medencének egyik vidéke, É.-on a 
hasonló nevű hegység határolja. Közigazgatási
lag kínai Mongolországhoz tartozik, legnagyobb 
részét legelők borítják, részben művelt föld, kal
mükök és kirgiz-kozákok lakják, főhelyük T. 
vagy Csugucsak (kínaiul Szuei-cing-caöng) az 
Imii folyótól É.-ra. 

Tarbatum, Dorpat (1. 0.) latinosított neve. 
Tarbé des Sablons (ejtsd: — dé szabion), Edmond 

Joseph Louis, francia író, szül. Parisban 1838 
febr. 20., megh. u. o. 1900 dec. 14. Előbb a Figa
róba dolgozott, majd részt vett a Le Gaulois c. 
napilap megalapításában, melynek 1879-ig volt a 
munkatársa. Később kizárólag regényeket és szín
darabokat írt. Ilyenek: Barbe grise (1884); Le 
román d'un crime (1887); Le crime d'Auteuil 
(1892); Gigolette (1894, Pierre Decoureelle tár
saságában) stb. 

Tarbes (ejtsd: tari>), vároB Hautes-Pyrénées fran
cia départementban, a Pireneusok lábánál, vasutak 
mellett, 309 m. magasban, (1921) 26,535 lak., vas-, 
gép- és műszergyártással, szövő- és bőriparral, 
líceuma, tantónőképzője, lovassági- és tüzórisko-
lája, arzenálja, müiparmuzeuma, nyilvános könyv
tára van; Laloubéreben lóversenytérrel; állami 
ménese is van. Kiválóbb épületei: a székesegy
ház (XIII. ós XVII. század.), a nagy kaszár
nyák, a várkastély; emlékei: Badiou de la 
Tronchére kirurgus és Eeffye de Nelly gene
rális szobrai. T.-tól É.-ra van a Jardin Massey 
(14 ha.) exotikus fákkal és múzeummal. T. a 
rómaiak alatt Tarba, a IV. század óta püspökség 
szókhelye. 

Tarbibircs (n5v.), 1. Gymnadenia. 
Tarbophis (állat), 1. Macskákigyó. 
Tarbuttit (ásv.), ZnsP208.Zn(OH)3, sárgás, bar

nás, vöröses, zöldes, háromhajlásu kristályok tö
megesebben a gálmában Rhodéziában. 

Tar búza (növ.), a bajusztalan vagy szálkátlan 
fajta búza (Triticum aestivum spica mutica). L. 
Búza. 
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Tárca, folyó, 1. Tarcza. 
Tárca, az újságcikk egy faja, mely rendszerint 

az első vagy második lap alján olvasható, a 
vezércikktől vastag vonallal elválasztva, ezért 
mint az újság avonal alatti* részéről is szokás 
beszélni róla. A T. fogalma igen tág, mert a leg
különbözőbb természetű dolgozatok jelennek meg 
•a vonal alatt: irodalmi ós művészeti tanulmá
nyok, népszerű tudományos fejtegetések, könyv
es műtárlat-ismertetések, szini bírálatok, útleírá
sok, csevegések társadalmi kérdésekről, politikai 
karcolatok, nekrológok, életrajzok, stb., sőt ver
sek, novellák és regények is. A műfaj e válto
zatossága miatt bajos pontosan meghatározni 
jellemző vonásait; legfontosabbak a rövidség 
(rendszerint 3— 6 kis hasáb), világosság, könnyed
ség, s ami értékessé teszi őket: Írójuk szellemes
sége ós egyéniségének határozott nyilvánulása. 
Általában a T. rendeltetése megköveteli, hogy az 
író tudományos jelentőségű kérdéseket népszerű 
előadással, a stíl bizonyos művészetével az átlagos 
műveltségű újságolvasó számára megérthetővé ós 
élvezhetővé tegyen. A T. a francia ujságirodalom-
ban alakult meg; előzményei a XVII. sz.-ba nyúl
nak vissza; jelenlegi formáját a XIX. sz. legelején 
nyerte s eleinte főként könyv-bírálatokra, iro
dalmi tanulmányokra szorítkozott. Első művészi 
T.-lrónak, a «tárca atyjánaka, Geoffroy-t szokás 
tartani (1743—1814), az első császárság legki
válóbb színházi kritikusát. A franciákat követték 
a németek s a szabadságharc után a Pesti Napló-
ban mi magyarok. Kezdetben nálunk is kritikai 
irányú volt 8 az 50-es évek legkiválóbb színi
kritikusai és esztétikusai (Gyulai Pál, Salamon 
Ferenc, Greguss Ágost) művelték. Mai, inkább 
csevegésszerü és fejtegető irányát főként Porzó
nak (Ágai Adolf, 1. o.) köszöni; utódai közül leg
sajátosabb T.-írótehetség Tóth Béla volt. 

Újabb fejlemény a T.-rovatban közölt szépiro
dalmi dolgozat. Franciaországban 1836. kezdtek 
novellákat közölni a vonal alatt, nálunk régeb
ben folytatásos regényeket, a kiegyezés óta no
vellákat találunk mind gyakrabban T.-k gya
nánt. Ez utóbbiak neve: tárca-novella. Lénye
gében épp oly elbeszélések, mint a más helyen 
megjelenők, de a részükre szűken megszabott 
hely természetszerűleg bizonyos elváltozást ho
zott létre: a novellák rendkívül megrövidültek s 
csupán a fontosabb mozzanatok közlésére szorít
kozván, vázlatszerüekké lettek. A T. csekély ter
jedelme igen alkalmas az ú. n. rajzók számára 
(1. o.) s hirtelen elterjedésüknek és föllendülésük
nek éppen ez a körülmény a magyarázata. V. ö. 
Otthonunk, 1909. évf. 

Tarcal, a honfoglalás egyik hőse, kit Árpád a 
Bodrogköz kikémlésére küldött ki. Társaival ver
senyt vágtatván föl egy hegyre, először ő érke
zett a csúcsra, melyet azért róla T. hegyének ne
veztek el. Az ellenség földjén keresztül vissza
vágtatván Árpádhoz, jelentést tett neki. A vozór 
a kun vitézt a Bodrog torkolatánál földdel jutal
mazta meg; az ennek biztosítására épült föld
várat a XIII. sz.-ban Himös-udvarnak (azelőtt 
szlávosan alkalmasint Sztokajnak, vízszakadás
nak, magyarosan ejtve Tokajnak) nevezték. 

Tarcal, nagyközség, 1. Tarczal. 

Tárca nélküli miniszter, valamely kormány
nak az a tagja, aki nem szakminiszter, hanem 
csak a kormányt támogató pártoknak bizalmi 
férfla ill. képviselője. Ilyen T.-ek voltak az osz
trák kormányokban az ú. n. nemzetiségi (cseh, 
lengyel, német) miniszterek (Landsmann-minis-
ter), a magyar kormányban a horvát-szlavón 
miniszter. Az új magyar kormányokban is volt 
alkalmilag több ilyen miniszter. 

Tarchon, etruszk hős, a monda szerint a 12 
etruszk városnak, főleg Tarquinii-nek megala
pítója. 

T u r c h o i i a n t l i u s L. (növ.), a fészkesvirá-
guakhoz tartozó génusz, melynek 3 faja Dél-Afri
kában honos apró fa. Levelük kámforszagú. T. 
camphoratus L. (Eleleso). Kemény fájából hang
szereket készítenek. V. ö.: Schillings, Der Zauber 
des Elelescho (Loipzig 1906). 

Tarcs (ném. Stage; ol. straglio; ang. stay), 
közönséges vagy drótkötelek neve, melyek az 
árboetörzs ós szárak ormairól, a hajó hosszten
gelyének irányában előre és lefelé vezetnek, és 
ezen szálfák támogatására szolgálnak. A T.-köte-
lek az álló-kőtélzethez tartoznak ós szükség esetén 
a l.-vitorlák (L o.) tárását is lehetővé teszik. 

Tárcsa (Tatzmannsáorf), kisk. Vas vm. felső
őri j.-ban, (1920) 460 német lak. A község mellett 
van a csinos T.-i fürdőhely, melyen nyolc égvé-
nyes glaubersós-vasas savanyuvizforrás fakad. 

Tárcsa, köralakú céltábla v. köralakú lemez, 
a vasutak egyik jelzőeszköze. (L. Kézi jelzőesz
közök, Helyhez kötött jelzők.) 

Tárcsa, a XIII. sz. óta négyszögletű pajzs, kü
lönösen tórnajátéknál használták, a lándzsa be
illesztésére kivágással volt ellátva ós csavarral 
a mellvérthez erősítve. A XIV. sz. elején a vér
tek készítésében haladást tettek, s a lovagpajzs 
jelentőségében veszített, kisebb háromszögletű T. 
(petit écu) lett belőle, egyenes vonalú szegélyek
kel és alig védett többet, mint a fél mellet ós a 
bal vállat. A T.-nak egy különös neme, mely Ma
gyarországban a XV. sz.-ban volt elterjedve, 
trapezalakú, inkább domború és a mellen kívül 
a baloldalt is födte. Ezeket a T.-kat nemcsak a 
magyar hadaknál, de minden seregben használ
ták, melyek a kelet befolyása alatt állottak, pl. a 
lengyel, moszkovita stb. seregekben. Minden bi
zonnyal Korvin Mátyás seregei viseltek ilyen 
tárcsákat. I. Miksa császár magyar gárdája ilye
neket viselt (1. az ábrát), mint ez a Theuerdank-
ból (Miksa császár szép fametszetekkel ellátott 
költeménye) látható. Ezekből egyes példányok 
még a bécsi császári gyűjteményekben láthatók. 

Tarcsafalva (Tárcesli), kisk. Udvarhely vm. 
székelykeresztúri j.-ban, (i9io) 379 magyar lak. 
(Tr. R.) 

Tárcsaj elzőkj 1. Helyhez kötött jelzők. 
Tárcsó (Starcevo), nagyk. Torontál vm. pan-

csovai j.-ban, (1910) 3S03 szerb, horvát, német lak. 
(Tr. SzHSz.) 

Tarcsvitorlák (ném. Stagsegel; ol. vele di 
straglio ; ang. staysail), háromszögletű, élvitor-
lákhoz hasonló kisebb felületű vitorlák, melyek 
a hajó hossztengelyének irányában, a tarcsköte-
lekre fűzve feszíttetnek ki. Keresztvitorlafákkal 
felszerelt hajókon csak ritkán használtatnak és 
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Álló vitorlafelszerelésfc nem képezvén, csak szük
ség esatén füzetnek a tavcskötelekre. L. larcs. 

Tarcza (Tárcza), a Hernád 120 km. hosszú 
bal mellékvize; ered Sáros vm.-ben Balázsvágás 
mellett, Lapispataknál ér Abauj-Torna várme
gyébe s Alsóhutka alatt torkollik. 

Tarcza (Torisa), kisk. Sáros vm. héthársi 
j.-ban, (i9io) 576 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tarczadobó (Dubovica), kisk. Sáros vm. hét
hársi j.-ban, OMo) 718 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tarczafő (Toriska). kisk. Szepes vm. 
j.-ban, (i9io) 886 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Magvar tárcsa, bőrrel bevont és festett fából. 
(XV. sa.) 

Tarczai, 1. György, Divald Kornél (1. o.) írói 
álneve. 

2. T. Lajos, szocialista író, szül. Pakson (Tolna 
vm.) 1882. Budapesten mint egyetemi hallgató 
részt vett a munkásmozgalmakban; 1904. a Vilá
gosság o. szabad gondolkodó lapot szerkesztette. 
Később tanító lett, Batthyány Ervin gróf rövid 
ideig élő bögötei(Vas vm.) elemi iskoláját vezette. 
Szerkesztette (Jászai Samuval) a Szakszerveze
tek Útmutatóját (1909) és lefordította Dodel Mó
zes avagy Darwin c. kötetét. 1912-ben New-
Yorkba ment s magyarnyelvű szociáldemokrata 
lapokat szerkesztett. 

Tarczai, nagyk. Zemplén vm. tokaji j.-ban, a 
tokaji hegy Ny.-i tövében, (1920) 3839 magyar lakos
sal, vincellérképzőintézettel, vasúttal. Van nagy 
állami kőbánya- ós kőzúzótelepe. Szőllőhegyei ki
tűnő bort termelnek, a Szarvashegyen volt a ki
rálynak 57 ha területű szőllője.T. nevét Anonymus 

Tarral (1. o.) vezéj-tűl származtatja. (Ősmagyar 
sírokat tényleg találtak a Tarczihegy tövében). 
A tatárjárás T.-t is elsöpörte. A visszaszállingó
zott lakosság újra felépítette. IV. Béla szabadal
makkal ajándékozta meg T.-t, mely virágzott is 
a XVI. sz. végéig, amikor a török feldúlta. Rudolf 
és II. Mátyás privilégiumokkal látta el és a köz
séget megerősítette. Szabadalmait a nemzeti feje
delmek is megerősítették. A mezőváros hosszabb 
időn át a iíá/afczi-család birtoka volt, később a 
kir. kinostárra szállott át. Az 1849 jan. 22. és 23. 
vívott bodrogkeresztúri véres csata, melyben 
Klapka ezredes Schlick tábornok fölött diadalt 
aratott, a T.-i lovas összecsapással vette kezdetét. 
T. és Bodrogkeresztúr határainak összeszögellé-
sónól a győzelmes csata emlékét díszes oszlop 
hirdeti, melyet 1896. leileztek le. 

Tarczali országgyűlés, helyesebben, Pauler 
szerint, kartali (pestvármegyei) országgyűlés 
1098-ban tartatott. Végzéseit Alberich jegyezte 
föl Szeratln esztergomi érsek számára. Lásd 
Kartal. 

Tarczaszentpóter (Petrovany), kisk. Sáros 
vm. eperjesi j.-ban, (1910) 723 szlovák lakossal. 
(Tr. Cs.-Szl.) 

Tarczavajkócz ( Valkovce nad Topl'on), kisk. 
Abauj-Torna vm. kassai j.-ban, (1910! 391 szlovák 
és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.) 

Tárczay v. Tarkövi egyike volt Sáros vár
megye legrégibb csáládainak. Ősük, Rüdiger 
lovag, a XIII. sz. első éveiben költözött be Tirol
ból öccsével Adolffal, Meráni Gertrúd, a későbbi 
királyné kíséretében. Adolf, Gertrúd tanítója, 
később szepesi prépost volt. Rüdiger ivadékai két 
ágra oszlottak; az egyik a Berzeviczyek ma is 
virágzó családja lett, az ifjabbik ág Tarkő várá
ról Tarkövinek v. T.-nak nevezte magát s 1560 
körül halt ki. Közvetetten őse : Rikolf a rozgonyi 
csatában, továbbá Szepesvár és Esztergom meg
vívásánál tüntette ki magát mint Károly király 
híve. 1320-ban már mint önálló sereg vezére szer
zett Lengyelországban dicsőséget. Fogas János 
fia László pártos szellemű, erőszakos férfiú volt, 
1435. Liptóújvár kapitánya, de 1437. hűtlen
ségbe esett. Az Albert halálával bekövetkezett 
trónörökösödési harcban Ulászló melléállottsettöl 
Liptó főispánságát nyerte. Váraiból hatalmasan 
szorongatta alattvalóit, mígnem 1447. fogságba 
esett, de Hunyadi János, miután javulást igórt, 
szabadon bocsátotta. Péter fia lamás ősi javait 
atyaflainak elzálogosította s Mátyás király kör
nyezetéhez csatlakozott. A német háborúkban 
mint jeles hadvezér sokszor kitűnt. 1475-ben árvái 
várkapitány. Mátyást minden hadjáratába kö
vette: Ausztriába, Karintiába; 1480. bevette Rad-
kersburgot, megostromolta Grácot. 1493-ban halt 
meg, a héthársi egyházban temették el; művészi 
sírköve ma is látható. Fia Miklós már az ország 
bárói sorában foglal helyet; II. Ulászló főkama-
rása és sárosi főispán volt, s 1526. zászlósai és 
kamarásai élén hősi halállal esett el Mohácsnál. 
Egyetlen fia, akalandos életű GfyóVg^/.Nagyszőllős 
ostrománál 1557. halálát lelte. I. Ferdinánd hűt
lenség és megszakadás címén Dessewffy Jánosnak 
adományozta birtokait. Ennek utódai, nevezete
sen az örökbefogadó Szirmay István után Szirmay 
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nevet fölvevő Szinnay (Dessewfty) grófok birták 
a tárczai várkastélyt. 

Tarczy Lajos, író és természettudós, szlil. He
tényen 1807 dee. 6., megh. Pápán 1881 máj. 20. 
Tanulmányait a pápai főiskolán, aztán Bécsben 
és Berlinben végezte. 1835-től a pápai ref. főis
kolának volt hírneves tanára és ágyszólván újjá
teremtője. Fizikát és matematikát tanított, de 
nzonkívül élénk részt vett mindenben, ami a fő
iskolát fejleszthette. Művei: Természettan (3. 
kiad. 1872): Népszerű égrajz (1838); Elemi 
(ismeretek a természettudományból (1839); Elemi 
számtudomány (1839); Tiszta mértan elemei 
(1841); Népszerű természettan (1843); A dráma 
hatása és irodalmunk dráma-szegénysége; azon
kívül sok folyóirati cikk. A Magyar Tud. Akad. 
1858. választotta meg rendes tagjának. 

Tárd, nagyk. Borsod vm. mezőkövesdi j.-ban, 
(1920) 2245 magyar lak. Barnaszénbányája már 
nincsen művelés alatt. Határában őskori leletekre 
bukkantak. 

Tardando (olasz), zenei műszó, a. m. vissza
tartva, lassítva, késleltetve. 

Tarde (ejtsd: tárd), Gábriel, francia büntető
jogász és szociológus, szül. Sarlat-ban (Périgord) 
1.843., megh. Parisban 1904 máj. 13. 1895-ben a 
Collége de Prance-on a modern filozófia tanára 
lett. Mint filozófus eleinte Comte és Taine poziti
vizmusához csatlakozott, később engedett ezek 
szigorúságából és inkább elismerte a tudattalan
nak és megismerhetetlennek jogosultságát. Főbb 
munkái, amelyek előadási módján meglátszik nem 
közönséges költői tehetsége is: La oriminalité 
comparée (Paris 1886, 4. kiad. 1898); Les lois de 
rimitation (1890, 4. kiad. 1904); La philosophie 
pénale (1890); Les transformations du droit (1893); 
La Logique sociale (1894); Fragment d'histoire 
future (1896, új kiad. 1904); L'opposition univer-
selle (1897); íitudes de psychologie sociale (1898); 
Les lois sociales (1898); Les transformations du 
pouvoir (1899); L'opinion et lafoule(1901); Psy
chologie économiquo (1902,2 köt.). Magyarul meg
jelent : Összehasonlító tanulmányok akriminológia 
köréből (ford. Lengyel Aurél, Budapest 1908). 

Tardeo-kamera, kinematográfiai képek fölvé
telére és vetítésére való készülék. 

Tardieu (ejtsd: -gyö), X.Aiulré, francia politikus, 
publicista, szül. 1876. Eredetileg diplomata volt, 
majd a Temps külügyi rovatát vezette, cikkeit 
részben Georges Villiers álnéven írta. 1914-ben 
képviselőnek választották; 1917. francia főhad-
biztosnak küldték Amerikába, 1918—20. Clemen
ceau kormányában a felszabadult területek mi
nisztere s főrésze volt a versaillesi szerződés dik
tatórikus föltételeinek megszerkesztésében. 1921. 
a Clemenceau-párti L'Echo National szerkesztője 
lett. Önállóan mesrjelent müvei: La conférence 
d'Alsreciras (1908) '• Le mystére d'Agadir (1912); 
La paix (1921). 

2. T., francia rézmetsző család. Tagjai: Nicolas 
Henri T., szül. Parisban 1674 jan. 18., megh. u. o. 
1749jan. 27., Audran tanítványa, kivált egykorú 
francia festők művei után készített metszeteket. 
Fia, Jacqites Nicolas T., szül. Parisban 1716 
szept. 2., megh. 1791 júl. 9., a kölni választófeje
delem rézmetszője volt. Ennek fia, Jean Charles T. 

Tarentaise 

(Cochin), szül. Parisban 1765 szept. 3., megh. 1830 
ápr. 3., Regnault tanítványa, történeti képeket 
festett. Nicolas Henri T. unokaöccse, Jean-Bap-
tiste Pierre T. (1746—1816) és ennek öccsei, 
Pierre Alexav/lre T. (1756—1844), Antoinr. 
Francois T. (1757—1822), valamint az utóbbinak 
fia, Amhroise T. (1788—1841) főleg térképeket 
metszettek. 

Tardieu-féle foltok, apró, tüszúrásnyi vérzé
sek a mellhártyán, szívburkon stb. a fulladással 
meghaltak holttestén. 

Tardigrada (állat), 1. Medveállatkák. 
Tardoire (ejtsd: —doár), a Charente 100 km. 

hosszú baloldali inellékfolyójaFranciaországCha
rente départementjában, mellékfolyójával a Ban-
(Kaí-val együtt útját részben a mészköhegység 
belsejében folytatja több helyen, Mausle helység 
fölött torkollik. 

Tardona. kisk. Borsod vm. sajószentpéteri j . -
ban, (i92o) 893 magyar lak. Hamvvedrek és cserép-
korongok lelőhelye. Jókai Mór 1849. a világosi 
fegyverletétel után öt hónapig itt vonta meg 
Inasát. 

Tardos, kisk. Komárom vm. tatai j.-ban, (ií)-'o> 
1786 tót és magyar lak. 

Tardos (Krenner) Viktor, festő és író, szül. 
Budán 1866 aug. 4. A Mintarajziskolában Székely 
Bertalan, majd Lotz volt a mestere, közben két 
évig Münchenben és Parisban tartózkodott. Főleg 
freskófestészettel foglalkozott. Festette a Vígszín
ház, a prágai új színház és a pannonhalmi ezredévi 
emlék kupolájának mennyezetét, az országház 
ebédlőjének freskóit, az Adria-palota lépcsőházá
nak mennyezetét, az egri székesegyház szentélyét 
stb.; 1922. befejezte az újjáépített gyöngyösi Szent 
Bertalan-templomban öt festőtársával együtt vál
lalt képsorozatot, amelyből 16 képet ő festett: 
ezek közt két nagy képet a hajóban, Szt. Lászlót és 
Szt. Bertalan meghívásának jelenetét. Olajfest
ményei közül felemlítjük: Bottyán János ícurti-
cainak a soproni sáncok ellen intézett rohama. 
A megzavart fürdő, amelyre 1903. a Műcsar
nok Lotz-díját kapta. Szent-Péterváron 1911-ben 
nemzetközi pályázaton II. Sándor cár szoborterve
zetével a 3. díjat nyerte, Maikup Béla szobrásszal 
együtt. Nero anyja című ötfelvonásos tragédiája 
(Budapest 1903) a Nemzeti Színházban került 
szinre; 1906. pedig György barát c. ötfelvonásos 
tragédiája elnyerte a gr. Karácsonyi-díjat. 1904— 
1924. a Képzőmüv. Főiskola tanára volt. Szer
kesztette a Rajzoktatás c. szaklapot. 

Tardoskedd (Tarosked), nagyk. Nyitra vm. 
érsekújvári j.-ban, (1910) 5353 masvar és szlovák 
lak. (Tr. Cs.-Szl.') 

Taréj, 1. Taraj-
Taréj os (növ., eristatus), különböző növényrész

nek keskenyebb vagy szélesebb taréjnemű ép v. 
fogas gerince, pl. a páfrányok sporangiumán, a 
varjuborsó termésén, a Corydalis magván. 

Taréj-szelemen v. gerinc-Sz., szelemenes fedél
szerkezetekben a legfelső szelemen, mely a szaru
fákat közvetlenül a tetőcsúcs alatt támasztja alá. 

Tarent, Tarentum, 1. Taranto. 
Tarentaise (ejtsd .• taraíítéz), egykor tartománya 

a savojai hercegségnek, ma Savoie francia dópar-
tement része, területe 1750km2. Az Isére felső völ-
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gyét foglalja el. T. termékeny és erdős terület. 
Székhelye: Moütiers. V. ö. Pascaléin, Hist. de rf. 
jusqu'en 1792 (Moütiers 1903). 

Tarento la (állat), I. Geckonidae. 
Tarento la (állat), 1. Tarantula. 
Tarénturu, 1. Taranto. 
Tarfalu, kisk. Máramaros vm. ökörmezői j.-bau, 

(i9io) 774 rutén és német lak. (Tr. Cs.-Szl.) 
Táriegyver (magazin), 1. Lövőfegyver és Túr-

puska. 
Tarfejű halak (Alepocephalidae, állat), a 

08ontosnaiak egyik családja. Fajai a legelterjed
tebb mélytengeri halak s jellemző rájuk, hogy 
fejük mindig pikkelynélküli. Legismertebb a 
fekete tarfejü hal (Alepoceplialus niger Günth.). 

Targonca, a szó szigorú értelmében egykerekű, 
emberi erőre készített járómű, szekrény nélkül. 
Jó útalapon, pl. pályaudvaron stb. kis átmérőjű 
kétkerekűre is készítik. Alakja változatos a teher 
alakjához és a célhoz képest és néha átmegy az 
alakja és szerkezete a kézi taliga és a csillék for
máiba, úgy hogy zárt szekrénye is lehet. 

Targovic (1 'argovica, Torkovica), falu a volt 
Kijev orosz kormányzóságban, a Szinyuka mellett, 
kb. 2000 lak.; most Ukrajnához tartozik. Ismeretes 
az itt kötött konföderációról, amelyet 1792 máj. 
14. az 1791-iki lengyel alkotmány ellenzői Potocki 
Pólix vezérlete alatt kötöttek s amelyhez Ágost 
Szaniszló király is csatlakozott. 

Targovistea, Dimbovija romániai kerület szék
helye, a Havasalföld É.-i szegélyén, a Jalomica 
es vasút mellett, (1012) 13,293 lak., gimnázium
mal ; arzenállal és a közeli Deal-hegyen két kaszár
nyával. T. 1383—1716. fejedelmi székhely is 
volt; ezért néhány érdekes templom- és palota-
inaradványa is van. 

Targuah, 1. Takva. 
Tárgu Jiu, román város, 1. Tergu Jiu. 
Targum (khaldeus, a. m. tolmácsolás, fordítós, 

többesben targumim), az ószövetségi Szentírás 
khaldeus fordításainak neve. A babiloni fogság 
után az állami restaurációval a zsidóságnál együtt 
járt a vallásos érzület megélénkülése, mely az 
ótestamentomban kereste szükségletének kielégí
tését. A nép nyelve a khaldeus lévén, szüksé
gessé vált a bibliát khaldeus nyelvre fordítani. 
A fordítással egylitt járt a biblia értelmezése is, 
ennélfogva a T.-ban sok helyen a szövegnek 
szószerinti fordítását pótolja az illető hely ma
gyarázása vagy körülírása. Az ótestamentom 
fordítóját, aki egyszersmind a zsinagógában a 
bibliát értelmezte és prédikációk anyagául fel
használta, meturgemannak nevezték. Babilóniai 
és jeruzsálemi (azaz palesztinai) T.-ot szokás meg
különböztetni ; az elsőnek képviselője az Onkelos 
nevű, melynek nyelve a kelet-aram és mely 
rendszerint szószerinti hü fordítását adja a Penta-
teuchnak, míg a másiknak, a nyugat-aramnak 
képviselője a helytelenül Jonatán ben Uzielnek 
nevezett, ritkán szószerinti Pentateueh-fordítás. 
Az Onkelos fordítása Kr. u. a III. és a jeruzsá
lemi a VII. sz.-ban szerkesztetett. A prófétai 
könyvekre is létezik babilóniai (Jonatán ben 
Uzielnek tulajdonított) és jeruzsálemi T., a hagio-
grafák egyes könyveinek T.-a hosszadalmas kö
rülírás mondákkal vegyítve. A T.-ok szótárát 

megírta Leríj J. (3. kiadás, Leipzig 1881); a 
T.-Onkelos legjobb kiadását eszközölte Berliner 
A. (Berlin 1884). 

Targumim, a targum szó (1. o.) többese. 
Tárgy, a nyelvtanban az a mondatrész, mely 

azt a személyt vagy dolgot nevezi meg, akire v. 
amire köz vetetlenül ráhat az ige jelölte cselekvés. 
A tárgy általában kétféle lehet: vagy már meg
van készen s a cselekvés csak ráirányul, vagy 
még csak a cselekvés által jön létre, annak ered
ménye, célja. Pl. a cselekvés előtt is megvolt T. 
van ezekben: Virágokat köt koszorúba. Kivágja 
a papirost. Megsütik a tésztát. Járja a korcsmát. 
Ellenben a cselekvés által keletkező T. van ezek
ben: Koszorút köt. Virágot vág ki papirosból. 
Járja a táncot. — T.-a csak cselekvő igének lehet; 
szenvedő mondatban is van T.-a a cselekvésnek, 
de ez akkor alanya a mondatnak; pl. az ellenséget 
megverik — az ellenség megveretik. A cselekvő 
igék közül azokat, melyeknek T.-uk szokott lenni, 
T.-as igéknek nevezzük. Sokszor azonban egyéb 
igéknek is van T.-uk, különösen ha magát a cse
lekvést tesszük T.-nak is a mondatban; pl. Ember 
fogad fogadást. Szörnyű halált halsz. Nagyot 
botlik (azaz nagy botlást botlik). A halottnak hár
mat harangoznak. Az ilyen T.-at belső T.-nak 
szokás nevezni, mert tulajdonkép már az ige is 
magában foglalja. — Néha meg viszont a T.-as 
igének nincs kitéve a T.-a, sőt nem is igen gon
doljuk hozzá; pl. Aki mer, az nyer. Aki nem dol
gozik, ne egyék. (Még T.-as igealakokkal is vannak 
ilyen T.-nélküli kifejezéseink; pl. kevéssel beéri; 
kifutja; no hiszen megjárta; ugyancsak rákezdte 
az eső). Némely T.-as ige mellett határozó alak
jában is kitehetjük a T.-at; pl. Elkezdi a munkát, 
vagy belekezd a munkába v. hozzákezd a munká
hoz. — A műveltető igének kétféle T.-a lehet; pl. 
íratja a gyermeket (v. eteti a gyermeket), v. a 
gyermekkel Íratja a levelet (megeteti a kenyeret 
a gyermekkel). A mondat T.-a rendesen T.-vagot 
(-t ragot) vesz föl: kocsit, kaput, házat, lovat, 
bokrot. Ezt a T.-ragos nyelvtani alakot nevezzük 
1'.-esetnek. — T. filozófiai értelembon, 1. Objektum. 

Tárgyalás (ném. Verhawllung), valamely ügy
nek két v. több személy között folytatott szóbeli 
v. Írásbeli megvitatása. Ily értelemben szólunk 
pl. országgyűlési, diplomáciai kongresszusi tár
gyalásról stb. Jogi értelemben T. alatt értjUk a 
jogügyletben résztvevő feleknek a jogügylet léte
sítésére irányuló tevékenységét, perbeli T. alatt 
pedig a pernek azt a részét, amelyben a bíró a 
felek közreműködésével a vitás tényállást meg
állapítja s a pernek az érdemét v. külön eldöntendő 
részét eldönti. A polgári per T.-a két szakra osz
lik, ú. m. a per felvételi T. (1. 0.) ós az érdemle
ges T. szakára. Az érdemleges T. a pernek a per
felvételi T. ós a T. előkészítése után következő 
legfontosabb szaka, amelyen a biróság a felek 
közvetlen közreműködésével a perbe vitt jog vitás 
tényállását szükség esetében bizonyítás útján meg
állapítja s a keresettel érvényesített jog létezését 
v. nem létezését eldönti. Kezdődik a felek kérel
mének előadásával, amire közvetlen egymásután
ban a tényállás tisztázása és a bizonyítékok fel
vétele következik. A T. egységes egész, amely nem 
szf'nnszerint meghatározott perbeszédek keretében 
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mozog, hanem addig folytatandó, míg az ügy vég-
eldöntésre alkalmas s az ítélet kihirdetésével vé
get ér. A bűnvádi eljárásra nézve 1. Főtárgyalás. 
A T. eg^es szabályait a nyilvánosság, rendfenn
tartás, hallgatási parancs, szóbeliség, közvetlen
ség, Tiervezetés alatt ismertetjük. 

Tárgyalás elhalasztása, 1. Ellialaoztás. 
Tárgyalás elkülönítése a tárgyalás célsze

rűbb berendezése okából indokolt és abban áll, 
hogy a bíróság a perben érvényesített több köve
telés közül egyet v. többet, a követelés előkérdé
sét v. a vitapontok egyikét v. másikát a többitől 
elkülönítve veheti tárgyalás alá (Pp. 233. §.). 

Tárgyalás előkészítése a peres eljárásban 
azért szükséges, hogy mind a bíróság, mind a 
felek már előre tájékozódjanak a per anyagáról 
és így a tárgyalás lehetőleg egy határnapon be
fejezhető legyen és ne kellien a tárgyalást elha
lasztani. A bűnvádi eljárásban a nyomozás és a 
vizsgálat készíti elő a tárgyalást, a polgári per
ben pedig a T. rendszerint előkészítő irattal fi, o.), 
kivételesen kiküldött bíróval fi. Előkészítő el
járás) történik. Ti. még Perelőkészítés. 

Tárgyalás felfüggesztése a polffári peres el
járásban akkor van helyén, ha a per eldöntése vala
mely olyan előzetes kérdéstől, olyan körülmény
től függ, amelynek megállapítása más polgári v. 
büntető eljárásnak a tárgya v. közigazgatási ha
táskörbe tartozik, továbbá, ha a perben a per el
döntésére lényeges büntetendő cselekmény jelen
ségei merülnek fel. Ily esetekben a bíróságtól függ, 
hogy felfüggeszti-e a tárgyalást v. nem, de ha a 
per eldöntése házasság érvényességétől v. érvény
telenségétől, létezésétől.v. nem létezésétől v. gyer
mek törvényességétől függ, a bíróság a tárgya
lást az ez iránti ner jogérvénves befejezéséig fel
függeszteni köteles fPp. 234—236. §§'.). A felleb
bezési tárgyalás felfüggesztésinek akkor van 
helye, ha részitélet ellen fellebbeztek és célszerű 
a részitélet meghozatalát bevárni, ha kiegészítő 
tárgyalás van az elsőbíróságnál folyamatban, ha 
a fellebbezési határidő még mindegyik félre nem 
járt le s egyikük fellebbezését már felterjesztették, 
továbbá, ha az elsőbíróságnál az ítéletet megelőző 
tárgyalási határnap elmulasztása miatt ellen
mondás v. igazolás van folyamatban fPp. 491. §.). 

Tárgyalási elv, a polgári peres eljárásnak az 
az alapelve, amely szerint a bíró csak a felek ré
széről felhozott tényeket veszi határozatának 
alapjául. Ellentéte a nyomozási elv. L. még Ren
delkezési elv, Offirialitás elve. 

Tárgyalási időköz fidézési időköz, megjelenési 
határidő, néni. Ladungsfristí, a polgári peres el
járásban az az idő, amelynek a tárgyalásra idéző 
végzés közlése és a tárgyalás határnapja között 
lennie kell (1. Időköz). A perfelvételi tárgyalásra 
nézve 1. Perfelvételi időköz. Az érdemleges tár
gyalásra mintegy harmincnapos, a fellebbezési 
tárgyalásra és a felülvizsgálati tárgyalásra mint
egy tizenöt napos időközzel kell határnapot ki
tűzni ; sürgős esetben ez az időköz megrövidít
hető. Az elsőbírósági T. a felek kölcsönös bele
egyezése esetében is megrövidíthető, sőt az érdem
leges tárgyalás a perfelvételi határnapon is meg
tartható, a járásbírósági eljárásban pedig rend
szerint a perfelvétcli tárgyalás határnapján foly

tatólag megtartandó s ha a felek nem laknak a 
bíróság székhelyén, kölcsönös kérelmük esetén 
kívül nem is szabad az érdemleges tárgyalásra nj 
határnapot kitfizni. 

Tárgyalási jegyzőkönyv, (ném. Verhandlungs-
protokoll), a szóbeli tárgyaláson történteknek arra 
rendelt hivatali személy által feljegyzését tartal
mazó irat. A polgári perrendtartás a tárgyalás 
leglényegesebb részének, a tényállásra vonatkozó 
adatoknak feljegyzését az Ítélet indokolásába, he
lyezi s a T.-bo a jegyzőkönyv általános kellékein 
(1. Jegyzőkönyv) felül csak a tárgyalás meneté
nek feltüntetését és a legszükségesebb mozzana
tokat (pl. elismerés, lemondás, egyesség, a bizo
nyítás eredménye) véteti be (a törvényszéki eljá
rásban szűkebb, a járásbírósági eliárásban tágabb 
terjedelemben), szabadságában állván a félnek 
kérelmeket és ténybeli előadásokat a törvényszék
nél a jegyzőkönyvhöz melléklendő külön irattal 
megállapítani. A tárgyalásalakszeríiségeinek meg
tartását csak a T.-vel lehet bizonyítani (Pp. 243— 
251. §§.). A bűnvádi perrendtartás terjedelmesebb 
jegyzőkönyvezést kivan és a főtárgyalás mene
tének és minden alakiságnak lift leírását köve
teli (Bp. 331., 332., 377., 5*2. §§.1 Mind a két el
járásban gyorsíró alkalmazásának is lehet helye, 
de ez a T.-et nem pótolja és —legalább a polgári 
eljárásban — nem bizonyíték, hiteles tanúsítás
nak nem tekinthető (Pp. 248. §., Bp. 331. §.). A 
Bn. (331. §.) szerint a bíróságnak a főtárgyalás 
alkalmával történt tanácskozásáról és szavazásá
ról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, a polgári 
eljárásban ily külön jegyzőkönyv nincs. 

Tárgyalás ismétlése a közvetlenség elvénél 
fogva akkor szükséges, ha a bíróság a polgári 
pernek már megkezdett tárgyalását elhalasztja s 
az új tárgvaláson a bíróság más tagokból alakul 
(Pp. 242. §.). 

Tárgyas ige v. átható ige, a nyelvtanban az 
olyan cselekvő ige, melyet a mondatban tárggyal 
szoktunk szerkeszteni, erre a kérdési-e: kit?mit* 
Ilyenigékpl.c8Ínál.tesz,néz,lát,hoz,visz.L. Tárgv. 

Tárgyas ragozás, az alanyi v. tárgyatlan ra
gozásnak ellentéte (azelőtt a T.-t határozott, az 
alanyit határozatlan ragozásnak nevezték). A T. 
magában az ige alakjában, személyragjaiban ki
fejezi a tárgyra való vonatkozást, pl. a második 
személyt ebben az alakban: várlak, kérlek (téged 
v. titeket), a harmadikat ezekben: várom, várod, 
várja stb., kérem, kéred, kéri. (őt v. őket; 1. Ige
ragozás). A várlak, kérlek-Kla alakok csak egyes 
elsőszemélyű alanyra vonatkozhatnak: én várlak, 
én kérlek. — A harmadik személyű tárgyra mutató 
igealakok már mindenféle alanyra vonatkozhat
nak, pl. várom, várja, várjátok stb. Ezeknek hasz
nálatára nézve ezt a szabályt lehet felállítani: a 
tárgyas ragozást akkor használjuk, ha a cselek
vésnek táraya megliatározott személy v. dolog. 
Tehát: a) Ha a tárgy harmadik személynévmás 
(őt, őket és önt, önöket) v. mutató névmás (kivéve 
ezeket a tulajdonságra s mennyiségre mutatókat: 
ilyen, ugyanolyan, ennyi, akkora), pl. őtet lebir-
kozá vad Detre szász (Ár.). Elvonul a tábor, csil
lapul morajjá; ezt a szél elhordja, azt a por ta
karja (Ar., Toldi I.); Azt hinné az ember, élő tila
lomfa (n. o.). A névmás nincs is mindig kitéve: pl. 
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Jól tudom [azt], mi lappang bokrodnak megette 
(Ar., T. II.); «tízénát hord szegényke künn a bére
sekkel, hivatom —»(u. o.); tíajnáloin [őtj szegényt. 
— b) Ha a tárgy egy bizonyos személynek vagy 
dolognak tulajdonneve; pl. Testével takarja Györ
gyöt es úgy védi, pedig nem is tiyörgyöt, hanem 
Miklóst félti (Ar., T. 11.]. — c) Ha a tai gy mutató 
névmással (kivéve a tulajdonság- s mennyiség-
mutatókat) v. határozott névelővel összekötőit 
névszó ; pl. Ugyanazon embert láttuk; Hallja-e az 
özvegy e vadászi lármát? (Ar., T. VI.); JSemsze
retem az olyan embert; Áldd meg Isten a magyart; 
.Miklós az ehet elverte (Ar., T., IV.). — A sze
mélyragos tárgyat nevelő nélkül is határozottnak 
szoktuk venni; pl. Most ravasz szándekát eltakarja 
törvény és igazság örve (Ar., T. 111.). Egy dárda 
válla csontját érte (u. o.). A tárgyas ragozás rag
jainak eredetére vonatkozólag ujabban nagy po
lémia keletkezett (Tíiomseii, Simonyi, Melich, 
SzinnyeiJ, melynek kb. tisztázott eredménye az, 
hogy a targyragok egyes elemei részint a birto
kos szenielyragozásból, részint más igealakokból 
mentek át a tárgyas ragozás formáiba. 

Tárgyatlan ige (v. úlnemfiató, azelőtt benhatő 
ige), a lárgyas ige (1. o.) ellentéte, vagyis olyan 
ige, melyet rendszerint tárgy nélkül alkalmazunk, 
pl. megy, jön, jut. 

Tárgyatlan ragozás (v. alanyi ragozás), a tár
gyas ragozás (1. o.) ellentéte, 1. Igeragozás. 

Tárgyeset (lat. accusativus), anévszónak egyik 
nyelvtani alakja, 1. Tárgy. 

Tárgyi adók alatt — szemben az alanyi adók
kal — azokat szokás érteni, amelyeknél a fize
tendő adók összeget, függetlenül az adófizető 
egyéni viszonyaitól, pusztán az illető megadóz
tatandó tárgy, ül. jövedelemforrás (pl. ház, ipar-
ilzlet) figyelembevétele és jövedelmezősége alap
ján határozzák meg. Ilyenek általában véve a 
hozadékadók szemben pl. a jövedelemadóval. 

Tárgyi cég, oly cég, amely az üzlet tárgyát 
tartalmazza (pl. Magyar Könyvterjesztő Vállalat); 
ellentéte a nevbeli cég, amely nevet, és pedig egy 
vagy több nevet tartalmaz. 

Tárgyi érték, 1. Érték. 
Tárgyi jog, a jog tárgyi értelemben, 1. Jog. 
Tárgyi költészet, az epikus és a drámai köl

tészet, ellentétben a lírai költészettel. L. Alanyi 
költészet. 

Tárgyilagosság (objektivitás), 1. Objektum. 
Tárgylencse, 1. Objektü lencse. 
Tárgymutató, 1. Tartalom. 
Tárgyrag, 1. Tárgy. 
Tárgyszámlák, hibásan holtszámlák (1. o.). 
Tárgytanítás, egyes pedagógusok meghatáro

zása szerint azoknak a tárgyaknak a tanítása, 
amelyek nem az emberi szellem termékeinek (val
lás, nyelv, irodalom, matematika, ttiozóíia) meg
ismerésére és elvont gondolkodásra vezetnek, ha
nem a természet jelenségeit, magukat az érzékel
hető tárgyakat (lat. res) ismertetik meg érzékelés 
útján és a gondolkodás számára határozott tárgyi 
anyagot adnak (reáliák): földrajz, természetrajz, 
természettan, vegytan. A T. nem különíthető el 
mereven a többi tárgyak (lat. humaniora) tanítá
sától, mert ezekben is mind jobban érvényesül a 
T. gondolata és némelyik tárgy, pl. a történelem, 

közgazdasági ismeretek nem is oszthatók be egyik 
csoportba sem maradék nélkül. 

Tárház, 1. Maktár ós Közraktár. 
Tarhegy (KalembergJ, kisk. Szepes vm. szepes-

ófaluij.-ban, (mo) 141 szlovák lak. ^Tr. Cs.-özl.) 
Tarhonya, magyar élelmiszer, mely különö

sen az Alföldön következőképen készül: lisztet 
kellő sóval es aanyi tojással, amennyit felvesz, 
kemény tésztává gyúrunk, majd folytonos sodrás 
közt, mely kézzel történik, finomabb, majd nagyobb 
lyukú rostán keresztül nyomkodva, a szabadban 
napos helyen ket napon át nagy abroszra terítünk. 
Ha vizet használunk hozzá, nem oly jó. Ha teljesen 
megszáradt, vászonzacskóba tesszük. A T.-c sok 
helyütt géppel készítik es szárítják, de ízre nézve 
a házilag kezelt sokkal jobb. Legjobbnak a sze
gedi T.-t tartják. A T. épp úgy szerepel önálló 
eledel gyanánt, mint hús szegélyezésére, különö
sen alkalmas borjnpörkölt mellé, de levesbe is 
főzik. 

Tarhuna (Tharuna, laghona), lakott fennsík 
Tripolisz olasz afrikai gyarmatban Tripolisz város
tól DK.-re, mintegy 20,000 lakossal. 

Tarifa a. m. díjszabás (1. o. es Tarifapolitika). 
Tarifa (Júlia Jóra v. Traducta), varos Cadiz 

spanyol tartományban, D.-re a (jibraltari út men
ten 12,000 lakossal, bőr- és agyagiparral; tiu-
halfogással. T.-nak még ma is megvannak regi, 
tornyos kapus körfalai. Kikötőjét egy kis kerek 
sziget, az lsleta de 1. v. Isleta de las Falomas 
védi, ennek legdélibb pontja, a Marroqui-íok, 
Európának is a legdélibb pontja. Nevét Tarif ibn 
Malik berberfőnöktől nyerte, aki elsőnek szállott 
spanyol földre. 

Tarifa-konierencia, töbo vasúiigazgatóság 
szakembereiből álló olyan bizottság, mely díj
szabási kérdések rendezésével (pl. közvetlen díj
szabások alapelveivel stb.) foglalkozik. Ettől 
annyiban különbözik a tarifa-euquéte, hogy ebbe 
viszont a közgazdasági érdekeltség szakemberei 
is bevonatnak nagyobb fontosságú díjszabási kér
dések megvitatása végett. Magyarországon az 
((Országos közlekedési tanács» kebelében míi-
ködő tarifabizottság van ezzel megbízva. (1901. 
XXXVI. t.-c.) 

Tarifapolitika. A tarifáknak, vagyis a köz
lekedési vállalatok és intézmények által végzett 
teljesítményekért beszedett dijaknak alsó határát 
az önköltség, felső határát peuig a szállítás anya
gának (személy, árú, hír stb.) fizetőképessége adja 
meg. A tarifapolitika azoknak az állam- es 
társadalomgazdasági irányelveknek egybefogla
lása, ill. érvényesítése, amelyek szerint a külön
böző szállítási anyagnak szállítási dijakkal való 
megrovása történik. Ezek az irányelvek nemcsak 
a szállítási dijak mértékeben, hanem a különféle 
állam- és társadalomgazdasági szempontból érvé
nyesített feltételek megállapításában is kifeje
zésre jutnak. Ez szűkebb értelemben a tarifa
politika köre. Tágabb vonatkozásban azonban a 
tarifapolitika ki kell hogy terjeszkedjék arra is, 
hogy ezeknek az állam- es társadalomgazdasági 
szempontoknak az érvényesítésére az állam
hatalmi tényezők (törvényhozás, kormányzat, 
közigazgatás) milyen hatás- és felelősségbeli 
körülhatárolással folyjanak be ós hogy abban a 
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társadalom, ill. a társadalomgazdaság ellenői"zése 
milyen szervezeti formával és ínűködéskörrel 
érvényesüljön. 

Tarifaszerződés, olyan nemzetközi váinszer-
ződés, amely nemcsak a kölcsönös áruforgalom 
megkönnyítésére vonatkozó megállapodásokat, 
hanem az autonóm vámtarifa vámtételeinek mér
séklését vagy megkötését, gyakran a vámtarifa 
szövegének módosítását is magában foglalja. Az 
ily módon megállapított vámtarifa a szerződéses 
vámtarifa, amely rendesen a szerződés mellék
lete. Egyoldalú T.-ek azok, amelyek csak az 
egyik állam vámtételeinek módosítására vagy 
megkötésére vonatkoznak. A T.-eket rendszerint 
a legnagyobb kedvezményre vonatkozó záradék 
egészíti ki. L. még Kollektív szerződések. 

Tarifaszövetségek vagy díjszabási kötelékek 
több önálló vasiít egyesülése közös érdekeik hat
hatósabb érvényesítése vagy megvédése céljából 
más idegen vasúttal vagy T.-kel szemben. 

Tarija(ejtsd: tariha), departamentoBoliviaDK.-i 
részében, területe 82,074 km2 és a vadon élő 
50,000 főnyi indiánuson kívül (ms) 164,704 lak. 
Ny.-i részét a Cordillerák (Ábra de las Cortaderas) 
és nyúlványai takarják. Vizei a Pilcomayo, Ver
me jo és T. Magasabb részein pompás legelői van
nak ; rizst, árpát, lent, paraguaj-teát ós szőllőt ter
melnek. Forró éghajlata van. Fővárosa T. v. San 
Bernardo de T., (I9i8) 11,644 lak. 

Tarik, arab hadvezér, kit 711. Musza fővezér 
küldött Afrikából Hispániába a nyugati gótok 
ollen. Kóla nevezték el Gibraltár hegyfokát, 
mely név az arab Gebei dl Tarik (T. sziklája) 
elnevezésből származott. 0 győzte le egy hét na
pos csatában 711 júl. 19—25. Jerez de la Fron
téra mellett Roderich nyugati gót király seregét. 

Táríkh (arab) a. m. keltezés, időmeghatározás; 
T-al-hidzsra, 1. Arabok időszámítása; aztán a 
történelmi munkák címe 'Ilm al-T. a. m. törté
nelemtudomány. L. Arab irodalom. 

Tarim, 1. (TJgen-d.arja) lefolyástalan folyó 
Kelet-Turkesztán kínai tartományban; ered a 
Kasgar-darja és Jarkand-darja összefolyásából, 
mellékfolyói É.-ról az Ak-szu, Sah-jar ós a 
Koncse-darja: D. felől a Khotan-darja, amely 
nem mindig éri el a folyót és a Csercsen-darja. 
A T. É. felé domborodó ívben folyik K. felé 
Kelet-Turkesztán É.-i hegységeinek lábaihoz közel 
s onnan kisebb-nagyobb mellékvizeket kap, míg 
tőle D.-re a Takla-makán (1. o.) sivatag törül el, 
számtalan ágra és tóra oszolva a Kara-kosun és 
Kara-buran tavakban vesz el a vize. A folyó alsó 
részén folyását igen sokszor változtatja és törté
nelmi időn belül megflgyelhetőleg torkolatát egyre 
inkább D. felé tolja el. A folyó egész hossza 
mintegy 2000 km. lehet, vízterülete kb. 446,000 
km*. — 2. T.-medence, a Kuen-Lun és Tien-san 
hegységek közt levő magas belsőázsiai medence. 
A medence belseje a híres Takla-makán sivatag, 
s csak a hegységek lábai lakottak, mert itt a 
hegyekből jövő folyók vize a földművelést öntö
zéssel lehetővé teszi, de régebben, amikor az ön
tözés fejlettebb és ápoltaW/volt, sokkal több vár I 

ros volt ott, melyeknek már csak a romjait is* 
merjük Stein Aurél kutatásaiból. Az egész T.-
medence lefolyástalan és területe mintegy 471,000 
km3, legalacsonyabb helye is 816 m. magasban 
van. V. ö. Hédin, Scientiflc results of a journey 
in Central-Asia 1899-1902 (Stockholm 2 köt. 
1904-05), Ancient Khotan. 

Tarisznyarák (állat), 1. Tarisznyarákok. 
Tarisznyarákok vagy Rövid farkú rákok 

(Brachyura, állat), a Tizlábú rákok (Decapodai 
rendjének egyik alrendje. Jellemző, hogy potro
húk (pleon) rövid, satnya és a fejtor alá hajtható. 
Fejtoruk alakja és egyéb szervezeti jellemvoná
saik alapján öt csoportra osztjuk: 

1. Négyszögű páncélosak (Catometopa). Fej
toruk páncélja többé-kevésbbé négyszögletes. Ide 
egy csomó szárazföldi rák tartozik az Ocypoda, 
Grapsus, Pinnoteres és Gecarcinus nemekből. 

2. Ivett páncélosak (Gyclometopa). Fejtoruk 
páncélja széles, hátrafelé keskenyedő, előrefelé 
ívelt. Ide tartoznak a Telphusa. Cancer, Portu-
nus, Carcinus, Eriphia és Pilummis nemek. 
Fajaik közül mint közönséges gyakori faj külön 
említést érdemel a közönséges tarisznyarák 
(Cancerpagurush.),me\y felül'barna, alul világo
sabb; hossza 9—12 cm.; igen gyakori az európai 
tengerekben, különösen Angliában; húsát eszik. 
A nagy tarisznyarák (Carcinus maenas Leach.) 
felül feketészöld; hossza 3-8 cm.; az összes európai 
tengerekben igen közönséges; húsát eszik. 

3. Háromszögű páncélosak v. Tengeri pókok 
(Oxyrhyncha). Fejtoruk páncélja háromszögű, 
előrefelé hegyes. Száznál több nemük ismeretes, 
melyek közül gyakoribbak: a Maja, Pisa, Hyas. 
Stenorhynchus és Inachus nemek. Legismertebb 
faj a nagy tengeri pók (Maja squinado Latr.); 
hossza 10—18 cin.; vöröses alapszínű; az európai 
tengerekben, különösen a Földközi-tengerben 
igen gyakori; húsát csak a nép eszi. 

4. Szögletes szájnak (Oxystomata). Fejtoruk 
páncélja többé-kevésbbé köralakú; szájkeretük 
háromszögletes és előrefelé szűkülő. Ismertebb 
nemeik: Cálappa, Leucosia, Hia és Ranina. 
Legközönségesebb faj a szégyenlős tarisznyarák 
(Cálappa granulata L.); felül sötétvörös; hossza 
5—8 cm.; a Földközi-tengerben nem ritka; eszik. 
Nagy elülső végtagjai arra valók, hogy védelem 
céljából beássa magát. 

5. Lábashátú tarisznyarákok (Notopoda). 
Negyedik v. negyedik és ötödik járólábuk többé-
kevésbbé a hátoldalra húzódott. Fótb nemeik: 
Dromia, Dorippe, Porcellana, Lithodes. Leg
közönségesebb fajuk a gyapjas rák (Dromia 
vulgáris M. Edw.); sötét barna szinü teste és 
lábai rövid és sűrű szőrökkel fedettek; hossza 
5—7 cm.; a Földközi-tengerben és a Quarneró-
bau gyakori; testét rendesen szivacsokkal (Sube-
rites) fedi be. 

Tarjag, 1. Pustula és Vérzés. 
Tarján, Konstantinos Porphyrogonnetos sze

rint a honfoglaló magyarok negyedik nemzetsége. 
Heves, Győr, Komárom, Nógrád és Bihar vár
megyékben mint helynév is éL 
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Ágner Lajos dr. (keleti nyelvek). 
Aigner Dezső (telefon). 
Áldásy Antal dr. (genealógia és heraldika). 
Alexander Bernát dr. (filozófia). 
Alexics György dr. (román nyelv ós irodalom). 
Alkér Kálmán dr. (békeszerződés, nemzetközi jog). 
Ambrozovies Dezső (színművészet) f. 
Angyal Dezső (kertészet, gyümölcsészet). 
Angyal Pál dr. (büntetőjog, bűnvádi eljárás). 
Antal Géza dr. (hollandi nyelv és irodalom). 
Asztalos Jenő dr. (békeszerződés, nemzetközi jog). 
Bakó Gábor (rovartan). 
Balanyi György (világháború). 
Balassa József (szabadkőművesség). 
Ballagi Aladár dr. (magyar történelem). 
Balog Emil (hegyi vasutak). 
Balogh Ármin (vasúti műhelyek). 
Balogh Lóránd (építészet). 
Bán Aladár dr. (folklóré). 
Bányász László dr. (dohányjövedék). 
Bartha Richárd dr. (magánjog). 
Bartucz Lajos dr. (antropológia). 
Bóldy Mihály (csendőrség). 
Bónárd Emii dr. (közjog, magánjog). 
Benczúr Elek (rovartan) f-
Bényi Károly dr. (postaügy). 
Boriukey Dénes dr. (nemzetközi jog). 
Bermanu Miksa (szikrapróba). 
Bodnár Gyula dr. (térképek). 
Bonkáló Sándor dr. (északi szláv nyelvek és 

irodalmak). 
Börcsök Andor dr. (birtokrendezés). 
Breit József (hadtudomány). 
Bresztovszky Béla (repülőgép). 
Breuer Szilárd (tűzoltás). 
Bud János dr. (statisztika). 
Bund Károly (erdészet). 
Cholnoky Jenő dr. (ált. és leíró földrajz). 
Csamprág István (gör.-kel. teológia és egyházi 

ügyek). 
Császár Elemér dr. (magyar irodalomtörténet). 
Császár Károly dr. (magánjog, jogi életrajzok). 
Csemez József (fizika). 
Csengeri János dr. (klasszika filológia). 
Cserjesi Károly (sport és játékok). 
Csiba Vince (telegráf). 
Csiky Lajos (ref. teológia és egyházi ügyek). 
Dalmady Ödön (vasúti biztosító berendezés). 
Dalmady Zoltán dr. (fizikai gyógyítás). 

Dán Leó (szűcsipar). 
Degré Lajos dr. (büntetőjog) f. 
Demény Károly (posta- és távirda-ttgy). 
Divald Kornél (iparművészet.) 
Dunay László dr. (kereskedelmi tengerészet). 
Éber László dr. (művészettörténet). 
Edvi Illés Aladár (vas- ós fémipar). 
Edvi Illés Károly (büntetőjog, bűnvádi eljárás) f. 
Egyed István (közjog). 
Ekkert László dr. (kémia). 
Entz Béla dr. (kórboncolástan, bakteriológia). 
Erdélyi László dr. (székelyek eredete). 
Ernyey József (etnográfia). 
Fehér Zoltán (mezőgazdaság). 
Fellner Frigyes dr. (közgazdaság). 
Ferenczi Zoltán dr. (könyvtárügy). 
Feyér Gyula (fűtés, gáz- és vízvezeték). 
Fiók Károly dr. (szanszkrit) f-
Fock Ede (kövezés, útburkolatok). 
Fodor Gyula (zenetörténet). 
Frisch Ármin dr. (héber teológia és irodalom). 
Gábor Gyula dr. (magyar jogtörténet). 
Gálócsy Árpád (bányászat és kohászat). 
Gálos Rezső dr. (német irodalom). 
Gáti Béla (elektrotechnika). 
Gatman Erzsébet dr. (belső munkatárs). 
Gaul Károly id. (faipar). 
Gaul Károly if j. (munkásvédelem). 
Gebhardt Ferenc dr. (orvosi történelem, élet

rajzok) f. 
Geréb József dr. (ókori történet). 
Gorevich Tibor dr. (művészettörténet). 
Gerlai Vilmos (mezei vasutak). 
Goldziher Ignác dr. (arab nyelv és irodalom) f. 
Gopcsa László dr. (örmény nyelv és irodalom, 

gyorsírás). 
Gorka Sándor dr. (állattan). 
Gönezy Béla (helyi érdekű vasutak). 
Görög Samu dr. (keresk. számtan). 
Görög Sándor (vasútépítés). 
Gulyás Pál dr. (francia nyelv és irodalom). 
Györy István dr. (kertészet). 
Harsányi Pál dr. (éremtan). 
Hegedűs Aladár dr. (mezőgazd. intézmények). 
Heim Pál dr. (gyermekorvostan). 
Hekler Antal dr. (ókori szobrászat). 
Hollendonner Ferenc dr. (növény-anatómia). 
Hoör-Teinpis István (kémia). 
Horánszky Lajos (politikai életrajzok). 
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Hornyánszky Gyula dr. {mitológia, ókori vallás 
törtéaet). 

Hortobágyi Béla dr. (orvostudomány). 
Horváth Mihály dr. (testegyenószet). 
Hutyra Ferenc dr. (állatorv. járványtan). 
Illés József dr. (jogtörténet). 
Imre Sándor dr. (pedagógia). 
Isaák Gyula dr. (büntetőjog). 
Jablonowski József (rovartan). 
Jakubovich Emil (paleográfia). 
Jalsoviczky Géza (gépészet). 
Jalsoviczky Lajos (gépészet). 
Janner Ernő (repülőgép). 
Jánosi Béla dr. (esztétika) f. 
Jónás Géza dr. (vasúti kereskedelem). 
Kadocsa Gyula (rovartan). 
Kallós Ede dr. (görög és latin mitológia). 
Kaposy József (egyes cikkek) f. 
Kelemen Béla dr. (politikai történet). 
Kelen Béla dr. (Röntgen-sugarak és fényképészet). 
Kemény Ferenc (békemozgalom). 
Kemény György dr. (leíró földrajz). 
Kenessey Kálmán (belvízi hajózás) f. 
Kerekes 1. Zoltán (ált. földrajz). 
Kerékgyártó György (szerszámok és szerszám

gépek). 
Kérészy Zoltán dr. (egyházjog). 
Klein Gyula dr. (ipari növények) f. 
Klemp Gusztáv (bőr- és festőipar). 
Klimes Gyula (államszámvitel) f. 
Klug Péter (gyógypedagógia). 
Kneppó Sándor dr. (pénzügyi jog). 
Kollarits Béla dr. (bőrgyógyászat). 
Kont Gyulánó (háztartás). 
Kormos Tivadar dr. (paleontológia: gerincesek). 
Kovách Imre (vasúti pályafenntartás). 
Kovács Alajos (magyar földrajz). 
Kovács Antal (méhészet). 
Kovács Zoltán (szerkesztő). 
Körösi Albin dr. (spanyol és portugál nyelv és 

irodalom). 
Körösi Henrik (tanügy és iskolai közigazgatás). 
Körösi Sándor (olasz nyelv és irodalom). 
Kumlik Emil dr. (Magyarország földrajza). 
Kunos Ignác dr. (török nyelv és irodalom). 
Kuntner Róbert dr. (kereskedelem és bankügy). 
Lampion Árpád (repülőgép). 
Landgraf János (halászat). 
Láng Nándor dr. (archeológia). 
Latzkó Hugó dr. (angol nyelv és irodalom). 
Lóvay Ede dr. (matematika). 
Lipták Pál dr. (gyógyszerészet). 
Lóczy Lajos (geológia) f. 
Lovrich József dr. (nőgyógyászat). 
Lukinieh Imre dr. (vármegyék története). 
Lyka Károly (magyar művészettörténet). 
Magassy Antal (Magyarország földrajza). 
Mágocsy-Dietz Sándor dr. (növényélettan). 
Mahler Ede dr. (assziriológia és egyptológia). 
Marczali Henrik dr. (világtörténet). 
Marék József dr. (állatorv. belorvostan). 
Márki Sándor dr. (magyar történelem). 
Markó Viktor dr. (belgyógyászat). 
Maróczy Géza (sakkjáték). 
Marschalkó János dr. (magánjog, birós. ügyvitel). 
Marton Gyula (vasúti ismoretek). 

Mártonffy Marcell (szövetkezetek). 
Maslowski Károly (statisztika). 
Massány Ernő dr. (léghajózás). 
Masznyik Endre dr. (ág. ev. teol. és egyh. ügyek). 
Mauritz Béla dr. (ásványtan, petrográüa). 
Melles Emil (gör.-kat. teológia és egyházi ügyek). 
Mihailich Győző dr. (hidépitószet). 
Milleker Rezső dr. (leú'ó földrajz). 
Moesz Gusztáv dr. (alsóbbrendű növények). 
Molnár Géza dr. (zeneelmélet). 
Molnár Imre (könyvkereskedelem). 
Mozolowsky Sándor dr. (statisztikai gépek). 
Nagy Ernő dr. (közjog) f-
Nagy Géza (magyar történelem) f. 
Nagy József dr. (tilozólla). 
Nagy László dr. (anatómia) f. 
Nagy László (pedagógia). 
Nagy Sándor (grafológia) f. 
Négyesy László dr. (magyar irodalomtörténot). 
Nékám Lajos dr. (bőrbetegségek). 
Nizsalovszky Endre dr. (magánjog, közigazga

tási jog). 
Nóvák Sándor ifj. (kereskedelem és bankügy). 
Nóvák Tivadar (vasúti ismeretek). 
Pálos Ödön (szegényílgy). 
Pályi Sándor dr. (szabadoktatás). 
Papp Károly dr. (geol. életrajzok). 
Páter Béla dr. (gazd. növénytan). 
Paunz Márk dr. (orr-, torok-, gége- és fülbajok). 
Perjéssy Mihály (büntetőjog). 
Pethő Sándor dr. (magyar történelem). 
Petrik Lajos (agyagipar). 
Pettenkofer Sándor (borászat). 
Picker Rezső dr. (urológia). 
Pilch Jenő (világháború). 
P1Ó8Z Béla dr. (állaiorv. sebészet). 
Poór Jakab (biztosításügy) f. 
Popovits Iván (szerb nyelv és irodalom). 
Preisich Kornél dr. (fertőzőbajok és gyermek

betegségek). 
Radnai Mihály (nyomdászat). 
Rátz István dr. (állatorvosi kórtan és parazi-

tológia) t-
Rédey Miklós (közrendészet). 
Rejtő Sándor (szövő- és papíripar). 
Reményi Ferenc (haditengerészet). 
Róthly Antal dr. (leíró földrajz). 
Reuter Camillo dr. (ideg- és elmebetegségek). 
Rex Sándor dr. (kémia). 
Ring Izsó (vasúti forgalom). 
Róbert Ödön dr. (vasúti földrajz ós történelem). 
Róna Zsigmond dr. (meteorológia). 
Rosenthal Jenő dr. (belső betegségek). 
Rózsa Dezső dr. (angol nyelv ós irodalom). 
Rubinyi Mózes dr. (magyar és ált. nyelvészet). 
Ruffy Pál (gyermekvédelem). 
Sajó Elemér (vízópítészet és kultúrmérnöksóg). 
Sándor Mihály (lósport). 
Sándorfl Kamill dr. (hiteljog, vasúti jog). 
Sármezey Endre (mótorüzem). 
Sávoly Mihály (vasúti vontatás). 
Schafarzik Ferenc dr. (ált. geológia). 
Schilberszky Károly dr. (kerti növények). 
Schimanek Emil (motorok, motorkocsik). 
Schmidt Henrik dr. (germán nyelvészet és mito

lógia). 



A Nasry Lexikon XVII. 

Scholtz Kornél dr. (szemészet). 
Schróter Zoltán dr. (geológia, paleontológia). 
Sigmond Elek dr. (gazdasági kémia). 
Siklós Albert dr. (hangszerek). 
Siklóssy László dr. (gyűjtés). 
Simonyi Zsigmond dr. (magyar nyelvészet) f. 
Straub Sándor (elektrotechnika) f-
Streer Emil (vasúti fék ós mótortizem). 
Sulyok Imre (vasúti tarifa-ügyek). 
Supka Géza dr. (ősrégészet). 
Szabó Imre (irodai gépek). 
Szabó József dr. (fogászat). 
Szabó Lajos (vasúti ismeretek). 
Szabó Zoltán dr. (növény-morfológia; életrajzok). 
Szabolcsy Antal dr. (vasúti ismeretek). 
Szádoczky Lajos dr. (magyar történelem). 
Szálai Emil dr. (szerzői jog). 
Szana Sándor dr. (gyermekhigióne). 
Szarkáné Szánthó Olga (belinunkatars). 
Szegő Ernő dr. (tőzsdeügyek). 
Székely Izsó (vasúti biztosító berendezések). 
Szende Gyula dr. (világtörténet) f. 
Szent-Istvány Béla dr. (morálstatisztika). 
Szerbák Elek dr. (vasúti jóléti intézmények). 
Sziklay János dr. (segédszerkesztő). 
Szilágyi Oszkár dr. (boszniai ügyek). 
Szinnyei József dr. (belső betegségek). 
Szladits Károly dr. (magánjog). 
Szterónyi József báró (iparügy). 
Sztrókay István (kis- ós elektromos vasutak). 
Szundy Károly dr. (közművelődési egyesületek). 
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Takács Zoltán dr. (kinai és japáni művészet). 
Térf y Gyula dr. (jogi szakszerkesztő; polgári per

rendtartás, birói szervezet). 
Thirring Gusztáv dr. (magyar földrajz és statisz

tika). 
Tordai Vilmos (spiritizmus ós teozóüu). 
Turóczi-Trostler József dr. (német irodalom). 
Tuzson János dr. (növénytani rendszertan). 
Újhelyi Péter (hadtudomány). 
Vámossy Zoltán dr. (gyógyszerisme, méregtan). 
Vágó József (tőzsdeügyek). 
Varró István dr. (szociológia). 
Verebóly Tibor dr. (sebészet). 
Veress Endre dr. (magyar történelem). 
Vértesy Jenő dr. (színészet) f. 
Vész Béla (vasúti felépítmény). 
Viczián István (közigazgatási jog). 
Vig Albert (iparoktatás). 
Vikár Béla dr. (flnn nyelv ós irodalom). 
Viszota Gyula dr. (Széchenyi István életrajza). 
Vladár Endre (gazdasági gépészet). 
Vörös Sándor (gazd. üzemtan, gazd. irodalom) f. 
Vörös Zoltán (vasúti szállítás). 
Weber Arthur dr. (német irodalom). 
Wellmann Oszkár dr. (állattenyésztés). 
Weszelszky Gyula dr. (rádium). 
Wildner Ödön dr. (szociológia és életrajzok). 
Wodetzky József dr. (csillagászat). 
Zelliger Vilmos dr. (róm. kat. teológia és egyházi 

ügyek). 
Zimmermann Ágoston dr. (állatorv. anatómia). 
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A XVII. kötet illusztrációi és mellékletei. 

A) Képmellékletek ég térképek. 

B) Szovegképek. 

Olda 
Szerszámgépek I. II. III. 562 
Szeszgyártás I. II. ... __ _. 572 
Szikrapróba ... ... ... ._ ... ... 598 
Szilfa ... ._ 612 
Szilur-szisztéina ... ... ... ... ... ... 614 
Szilvák (színnyomat) _. 614 
Szinyei Merse Púi: Majális ... ... ... ... 640 
Szitakötők ... ... ... ... ... ... ... 652 
Szivacsok _. ... ... 656 
Szivattyúk I. II ... 658 
Szobanövények I. II. (színnyoinatoki 678 
Szőllőnemesítés... ... ._. ... ... ... 720 
Szőllőraívelési módok ... .._ ... 720 
Szőllőfajták I. II. (szinnyomatok) 722 

regképek. 

Oldal 
Spanyolország ós Portugália térképe ... ... 66 
Spektrálanalizis (színnyomat) ... ... 82 
Steen Jan: A macskaosalád... ... ... ... 132 
Stockholm térképe ... .... ._ 158 
Svájc térképe... ._ ... . . ... .... ... 228 
Svédország és Norvégia térképe ... ... 240 
Szamócák (színnyomat) 340 
Számológépek ... 340 
Szarvasok _. 380 
Szarvasmarhák ... ... ... ... ... ... 384 
Szeged térképe ._ 434 
Székely Bertalan: II. Lajos holttestének fel

találása ... ... ... ... ... 448 
Szelepek ... ... ... ... 470 
Szerszámok ... ... 560 

Oldal 
Solonis szőllö levele ._ 6 
Som (Cornus inas) virága... ... ... ... 17 
Somogy vármegye címere ... ._ 23 
Sopron vármegye címere ... 33 
Sopron város címere ... ._ ... ... 35 
Sopron (térkép) _. ... ... ... 36 
Spektroszkóp, 5 ábra ... ... S4 
Spektrum, 4 ábra ... 85 
Sphenophyllmn ... 91 
Sphinx... ._ ... ._ 91 
Srapnel, 3 ábra ... ... ._ ... ... — 111 
Stalaktit-boltozat ._ _. ... ... 118 
Stapelia ... _. ._ ._. ... 121 
Statolith, 2 ábra... ... ... ... 128 
Strassburg (térkép) — 171 
Stryehnos ... ... ... ... 187 
Styrax benzoin _ 195 
Súrlódás: Coulomb tribomótere 217 
Sűrűség, 2 ábra (Mohr-íéle mérleg, Bunseu 

készüléke) ... ... ... ._ 225 
Szabolcs vármegye címere _. 291 
Szádalás, 2 ábra ... ._ - 296 
Szagos borjupázsit .... 299 
Száj ... ... ... ._ 302 
Szájnyílások ... 305 
Szalagosodás: Elszalagosodott fenyőág ... 313 

Oldal 
Szulagszövő-gép... - — 314 
Szállító berendezések, 2 ábra ... ... ... 324 
Szállítógépek, 2 ábra... ... 325 
Szahnaprós ... ... ... ._ ... ... 327 
Szandálok (ókori) ... ... ... ._. ... 351 
Szápáry-család címere ... - ... 359 
Szárítógép (egyetemes) ... ... ... ... 370 
Szarkofág - 371 
Szárnyas nap ... ... _ — ... 378 
Szatmár vármegye címere ... ... ... ... 403 
Szax-kürt, 2 ábra ... ... ... ... ... 412 
Szaxofon 412 
Széchényi-család címere 418 
Szedőgépek, 4 ábra ... 431,432 
Szeged város pecsétje — ... 434 
A szegedi vár képe a XVI. sz.-ból 436 
Szegélyszalag, 2 ábra ... ._ — ... 440 
Székesfehérvár pecsétje ... ... 458 
Székesfehérvár képe a XVI. sz.-ból— ... 458 
Székesfehérvár (térkéi')... ... ... ... — 459 
Szekszárd (térkép) ... — — 462 
Széli-család címere ... — — 473 
Szelvény, 4 ábra... _ 478 
Szem, 3 ábra ... ... ... ... 479, 481, 482 
Szemafor, 2 ábra ~ — — *83 
Szemere-család címere - — 489 
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Oldal 
Szemtükör ._ ... 497 
Szénaforgató ... ._ ... 500 
Szentélyszék: A lőcsei szentélyszék ... 513 
Szentendre város pecsétje ... 513 
Szentes város pecsétje ... ... ... ._. 513 
Szentes (térkép) ... ... ... ... 514 
Szentségház ... ... ... ... ... ... 529 
Szerpentin _. .. . . . 560 
Szét ... ... ... ... 577 
Szigetvár... ... — ... ._. _ 594 
Szirén ... ... 646 
Szív, 3 ábra ... ... ... ... 653 
Szkifosz ... . . . ... ... ._ 668 
Szolnok város pecsétje... ... ... ... ... 697 
Szolnok vára a XVI. sz.-ban ... ... ... 697 
Szolnok (térkép) ... ... ... ... 698 
Szombathely pecsétje... . . . ... ... ... 702 
Szombathely (térkép) ... 703 

Oldal 
Szög, 2 ábra ... . . . ... ... 714 
Szögprizina, 2 ábra ... ... ... ... 715 
Szökőkút _ ... ... . . . 717 
Szőllőszaporftás, 2 ábra 722 
Szövőgép, 2 ábra ... ... ... ... 740, 741 
Szövőszék ... ... ... ... ... ... ... 742 
Sztereométer ... ._. ._ 749 
Sztereoszkóp, 3 ábra .... ... ._ ... 749, 750 
Szülőfogó ... ... ... 779 
Táblás szövés, 2 ábra ... ... 788 
Tacskó, 3 ábra „ ... 797 
Tájoló ... ... __ 807 
Talp, 3 ábra 825 
Támasztó pillér S31 
Tank ... ... ... .. .._. 844 
Taplógomba ... ... ... 858 
Taraekbuza... 860 
Tárcsa 865 

Újabb rövidítéseink: 

(Tr. A.) = A trianoni békeszerződés Ausztriának ítélte oda. 
(Tr. Cs.-Szl.) = « K « Cseh-Szlovákországnak ítélte oda. 
(Tr. R.) = « « " Romániának Ítélte oda. 
(Tr. SzHSz.) = « « i a Szerb-Horvát-Szlovón államnak itólte oda. 
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