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Egy ideig Berlinben hivatalt visele. Aztán Olaszországba utaze'k, hol 
2 éret é l e , erre 6 évet Sehweizban töl te , hol 1798 után Zürichben 
titoknok"! foglalatosságot vive. Ekkor jelent meg tőle név és nyom-
tatáshely nélkül igen vonszó és tanúságos Fragmente iiber Ilalien, aus 
devi Tagebuche eines jungen Deutscfien(l7Q8, 2 k.). Az Allgemeine Li-
teraturzeit-ra. nézve is recenskkat irt 's egy kertészkönyvet forditotí 
angolból. Végre 1804 áltvette az Allgem. Zeitung szerkeztetését, először 
Ulmban, 's 1810 olta Augsburgban. Ezen nagy belátást és sokféle 
esmer'etet kivánó munkáanágkörben a' legsúlyosabb viszonyok köat 's 
némelly megtámadtatás ellenére is tántoríthatatlan részre-hajlatlan-
sággal 's megfontolt mérséklettséggel munkálódott. Egy európai or
szágnak sincs illy bő tartalmú 's mindenre kiterjeszkedő újsága, mint 
az AMgem. Zeitung; de egyetlen azon férjfiu is, ki azt czélirányosan 
szerkezteti, 's naponként mintegy 70,000 olvasóval esmerte'ti a" je
len kort és" történeteit. Személyes charaktere : állhatatosság, zártság, 
mindent megfontolás, egyenesség, szelídség, nyájasság, honnan min
den cabinétben becsültetik. Ajándékot és rendczimereket soha se fo
gadott el és ha a' szerkcztetést leteszi, azonnal szegény lesz, mert a' 
haszonkeresést gyűlöli. 

S T K L B E L T (Dániel) császári karmester Petersburgban, híres 
pianoíortejátszó 's hangszerkeztető , szül. Berlinben' J 7 5 6 , hol atyja 
klavircsináló volt-. 11 Fridrik meghallván muzsikai tehetségét, ^' hí
res K.rnberger által taníttatta. Klavirjátéka pompás vol*, és sze
rencsésen improvisatt. Szerzeményét tetszők és hize/gők , különösen 
szerelmeseknek valók, de mélység és eredetiség nincs bennek. Több
nyire Londonban, Petersburgban és Parisban é l t , itt tetszéssel adá 
Le retour du Zéphire baüetjét és Julielte et Romeo operáját. MeSter-
mive Cemlrillon. Tőle van még La Princesse de Babytone. Londonban 
is adott 2 ballettet {A' szép tejúruló leány és Paris ítélete). Végre 
Petersburgban csász. karmester lett 's 1823 nagy szegénységben holt 
meg. Szerzeméuyinek legnagyobb részét pianofortéra készült concer-
tek , sonaták, variatiók és potpóurrik teszik. 

S T E I K R . M A R . I C (herczegség), az austriai császársríg tartománya, 
nevét Steier márkgrófságtól kapta (az Knsen felyüíi tartományban). 
Régen kel. része Pannóniához, nyűg. a' itomaiak Norioumáli^z tarto
zott. Lakói Pannonok és Tauriskok voltak. K. sz. táján a' Romaiak 
foglalták e l , kiktől vették léteket némelly városok, mint Zilii és 
Pettau. A' népek kóborlásakor Felsősteierniarkot Avaruk 's Alsó-
üteiermarkot Vinetok hajtűk hatalmok alá , honnan az utolsó későb
ben vindi márkságnak neveztetett. Nagy Károly márkgrófokat tett 
bele. A' tartomány urai közt lévén a' steieri grófok is 's ezeknek 
birtokaival a' Steiermárkgrófság egyesittetvén , a' tartomány ez idő 
olta Steiermarknak neveztetett. VI Ottokár 1180 herczegi méltóságok 
kapott, ki férjfiuí gyermeke nem levéli, Leopold austriai herczeget 
nevezte ki örökösévé. Ez 1102 Steiermarkot Austriával egyesitette. 
Steiermark nagysága 400 nsz.' mf. 800,000 lak. Felső-'s Alsósteier-
markra, amaz ismét Judenburg és Bruck , ez grátzi , marburgi és 
zillii kerületekre osztatik. Amannnak sok magas hegye 's durva 
ágálja van, e' téresebb és termékeny. Jelesebb folyói : az Eus, Muhr, 
Dráva és Száva. Tava több 's egészségforrása 13 van. Több hegy
csúcsait örökös hó fedi 's köztök jégmezők is vannak, főképpen az 
éjsz.-nyugoti részen. Ásvánnyal olly gazdag Steiermark , hog.y ke
vés tartomány hozá hasonlítható ; többek közt van : porczelanföldje, 
kallőföldje , márvánnyá, jáspisa , kalczedonja, gránátja, kőszene, 
különösen jó és sok vasa, kobáldja , egérköve, viszmutja, czlnkje, 
kalaminja, sok reze, ónja, kevés arannyá, gálicza , timsója, salét-
roma , sója bőven. Fenyői szurkot 's terpentint adnak. A' magyar 
határokon jó bora terem , legesmeretesébb a' lautenburgi; lenje és 
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kevés komlója is van. Mindenfele jó izü ha l la l , sok tyuknemü ma
dárral , kőszáli kecskével és fejér nyúl lal bővölködik. A' s te iermar-
ki kappanok ismeretesek kedves izekről 's becsesek. A' lakók erede
tekre nésíve Németek és Szlávok vagy Vendek-, kik lakják csaknem 
tisztán a' déli részeket. Eöélelemmódok : fö ldmivelés , bányászság", 
kereskedés és fuvarozás. Gabonája terem ; rétéi 3—4szer kaszá i ta tnak . 
L ó h e r e m a g 15—IS mázsa vitet ik k i . Kender és mák nem csekély 
tá rgya i a' földmivelésnek. Marhája sok van , melly egész nyáron a' 
havasokon lege l ; az ökrök száma 7 5 , 0 0 0 . Evenként 3 0 0 , 0 0 0 má
zsánál több vasat a d , o l l j ' szorgalommal űzet ik a ' vasbányászás. Re
sté 178!) 5489 's ónja 4 3 0 8 mázs. vol t . A' sandlingi sóakna észt. 
100 ,000 mázs. ad. Annyi mindenféle vasmiv k é s z í t t e t i k , hogy cszt. 
2 mil-ra teletik ér tékek. A' külföldeli kereskedés leginkább ásvány-
nshekre terjed k i . Az eg.'sz t a r tományban 20 v á r o s , 98 mvár. és 
3486 falu van. Fővárosa G r a t •/., igen szép tájékon. S te iermark 
szépségei kévésé esmeretesek , mert nem lálogat ja meg annyi u tazó, 
mint más ta r tományokat . (L . Schumacher Bilder aus den Alpen der 
Steiermark. Bécs 1820) . 

S T K I G K N T E S C H (August, bá ró) , aus t r ia i csász. t i tkos tanács
n o k , vezérőrmester és követ , 12 Jan. 1774 szül . schweizi nemzet
ségből , melly Schweiznak Austr iátói let t e lszakadásakor Konztanzba 
szaladt. Már 15 éves korában hadszolgálatba l épe t t . Az 1805 és 
1809-ki táborozások után lemondott a r ró l ' s Königsbergbe kü ldö t t sé 
get vállalt . 1813 Sclnvarzenberg fűtá!>ornok segédül vévé fel. 1"814 
Norvégiába k ü l d e t e t t , hogy ezt a* szövetségesek meghata lmazot t ja i 
val egyesülve a" svéd k i rá lynak adja á l t a l . 1815 kopenhageiii követ 
l e t t ; de Napóleon Elbából k i jővén , Schweizba k ü l d e t e t t , hogy azt 
fegyverfogásra buzdítsa. A' Schweiziak be is ütöt tek Francziaors 'zág-
ba , de a' táborozásnak hir te len vége le t t és S. parancsola to t kapot t , 
hogy az orosz császárt Pé te rvárába kövesse, hol 10 hónapig marad t 
's vitézrendekkel ékesítve jö t t vissza. Bécsbeérkezvén vaskoronaren
det k a p o t t , 's t i tkos tanácsnokká neveztetett . Már azelőt t a ' Daneb-
rogrend nagy keresztje 's a' bajor Max- József rend diszesiték mejjér. 
1824 tur ini követ l e t t , de csak rövid ideig t á r t a e ' hivatala . A' l i -
t e r a tu r iban is nevezetes személy S. Öszves munkái 6 köt. ada t tak ki 
Darmstadtban J 8 1 9 rézm. Mh. 30 Dec. 1 8 2 6 . 

S T B I N ( Joh . Andr.) híres o r g e a - é s k l av i r c s iná ló , szül . H e i -
delsheimban (Pfalzban) 1 7 2 8 , organis ta volt Augsburgban az Evan-
gelicusoknál. Mesteriségét azon nagy orgonán mutató m e g , mel lye t 
temploma számára 1755—57 készi te t t , 's mel lyről az Akadem. Kunst-
zeitung h i r lapokban 1771 különös leirás közöltetet t . 1766 az Augs-
burgi cath. kereszt .- templom- számára is készi te t t egy nagy orgo
nát. 1770 feltalálta a' Melodicát. E' hangszerszám i á l ta l a' k lavi r 
szerek já téká t akará tökélyesi teui . Készi te t t ezután több uj szerszá
mokat is , mint az ugy nevezett clavecin organisé-t és ket tős k lav i r t 
(vis á vis-t); továbbá feltalálta a' húros harmonikát, mel iye t Mainz-
ban 100 Lajosarany ér t adott el 's azon felül ajándékul egy hordó 
rénusi bor t kapot t . Készitett még gyermekeivel sok száz pianofortet , 
mellyek egész Európában e lhorda t tak . Megholt Augsburgban 1 7 9 2 . 
Mesterségét fia András és leánya Nanet te dicséretesen fo ly ta t ják . 

S T K I N (Káro ly báró) kii*, porosz minister . szü l . 1 7 5 7 Nassau-
ban olly régi nemes nemzetségből , mel ly már 1000 évből oklevelek
kel bir. Mintegy 30 éves korában bánvásztanársnok , 1784 pedig 
Ascliaffenburgban követ volt . Igen esmérte a' s ta tus -gazdá lkndás t , 
'« korlátlan müszorgalom és kereskedés mellett harczol t . Megyéjében 
sok jót t e t t , 's mind e z , mind gazdagsága és Wal lmoden-Gimborn^ 
grófnévai kötött házassága sebesen emelek. Csak hamar -első e lölülő 
lón a' westfa'i kamarában . Ekkor cs inál ta t ta Westf'alia dicső u ta i t . 
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Mozgásba hozta a' gyárokat, kereskedést, 's uj rendbe szedte az erdő
ket. .Rendbe hozá az ujon szerzett westfali birtokokat. Struensee 
halála után az adó, vám és gyárok osztályában minister lett. Itt 
egymásután törléel a' visszaéléseket. De cabineti tanácsnok Beyme-
vel, ki mindenbe elegyülni szeretett, korán meghasonlott. Az 1806 
táborozáskor Königsbergbe futni kénytelenült. Itt 1307 a' cabinet-
tel tartott versenygési miatt megkapá elbocsáttatását, még pedig 
nem igen lágy kifejezésekben. Most jószágára vonult. De a' ti Isit i 
béke után ismét visszahivák. Beteg vala midőn királya parancsát vé
vé , 's mégis tüstént 150 mértföldnyi útnak indult. .] 808 első minis
ter lett. Mi hatalmas kézzel munkált Poroszország megtartására 's 
visszaállítására, közönségesen tudva van. Emlékezetes körlevele, rnel-
lyet a' porosz fő hatóságokhoz Nov. 24. 1806 i r t , kijött a' Sopkro-
nizonban. Do tervét egy elfogott levél elárulá 's Napóleon számüzé 
a' derék hazafit. Hónát - elhagyva Austriába vándorla most, 's itt 
tartózkodók 1812-ig. Miután később az orosz-porosz tábor Szászor
szágban előre nyomult, St. tétetek a' megszabadított német tartomá
nyokat igazgató tanács fejévé. Hathatósan iparkodott ugyan mun
kálni Németország szabadítására e' középponti igazgatásból, de sok 
más mellékes érdekek akadályozák terveit. A' párisi első béke elvei 
nem egyezének nézeteivei, 's ekkor , mivel charakterével nem egye
zett a' könnyen hajlás , ismét elvoná magát a' kormánytól. A' bécsi 
gyűlésen is csak néhány napig volt, 's azóta többnyire jószágain mu
latozott. Némellyek gondolkodó, mások csupa buzgó, 's esmeretek-
kel biró tisztviselőnek tartják. Azt hogy a' status javát hatalmas 
erővel 's mwden haszonlesés nélkül szakadatlan munkálni törekedett, 
még ellenei is bizonyítják. Apr. 30 1827 statustanácsnokká nevezé 
a' király. A' westfali rendek gyűlésén 1827 marschall volt , 's ennek 
végzéseit Münsterben 1828 kiadta. 

S T E i NB ÍR T (Gotthelf Sámuel) theologia doct. kir. porosz COJI-
sistorialis tanácsos, a' philosophiának rendes és a' theologiának 
rendkívüli tanítója a' hajdani frankfurti (az Oderánál) egyetemben 's 
a' közönséges nevelő intézetnek igazgatója Zilllichaubán , hol szül. 21 
Sept. 1738. Jeles munkái: System der reinen Philosophie oder Glilck-
seligkeitslehre des Christenthums (1794), főmmika a' popularis theo-
logiában, míg Kant erkölcsi philosophiájától ki nem szoríttatott; Ge-
tneinniitzige Anleilung zum regelmiiszigen Sel6stdenke?i; Anweisung 
zur Aintsberedsanikeit chrisllicher Lehrer. Vannak nevelési , 's theol. 
munkái és egyházi beszédei is. Mh. 3 Febr. 1805). 

S T U I N H U D I T E N G E R , t ó , melly résr.int a ' schaumburgi 
grófság lippei részéhez , részint Hanovernek kalenbergi fejedelemsé
géhez tartozik 's nevét a' mellette fekvő Steinhude várostól kapta. 1 
mf. hosszú, > mf. széles, 10 1. mély. Vize sárgás, torfszagú vés izü. 
Közepén Wilhelnistein nevű kis erőség á l l , mellyhez , a' körülfekvő 
mocsárok miatt , szárazról lövés nem juthatván, meggyőzhetlennek tar-
tatik. Ezt Wilhelni lippe-büekeburgi uralkodó gróf építtette nagy 
költséggel 1761—05. Védésére 400 ember elég, kiknek számára ka-
szamatták vannak alsó részében. Az erőségben van kastély kulötnb-
féle szobákkal 's teremekkel, mellyekben könyv-és más gyűjtemények 
tartatnak. 

S T B I N K O P F (Joh. Friedr.) prof. és udv. képíró Stuttgartban, 
megh. ugyanott 1 8 2 5 , élte 04 évében. Jeles állatfestő vo l t , ' s halála 
előtt csak egy esztendővel tévé le az ecsetet. Sok festeményei, ki
vált lovak, a' királyi mulató kastélyokban találtatnak. Szinte híre
sek fiai i s , egyik tájfestő Stuttgartban , másik prédikátor Londonban. 

S 'r E i, L I O N AT us (világcsalás) , a' romai törvényekben előfor
duló kifejezés, 1) tagos értelemben mindenféle csalárdsági és hami
sítási vétket jelent , mellyről a' törvéayekben névszerint említés nem 



STENBOCK STENOGBAÜHIA 185 

te'tetik; 2) szűkebb értelemben ol ly csalások foglaltatnak^ egybe 
ezen nevezet a l a t t , mel lyek szerződések , kereskedés vagy bármiféle 
alkudozások kö rü l követtetnek el . A' Romaiaknál , majdnem mint ná
lunk Magyarokná l , igen elhatalmaztak a' végrendeletek ál tal az örö
kösödési csalárdságok , de ezek nem ste l l ionatusnak , hanem f a l s a -
nak neveztettek , 's ezek és amazok között törvényes különbség té te
t e t t . — A' mi törvényeinkben a' vi iágcsalásról nem té te t ik emlités ; 
más csalárdságok büntetései azonban , mi Ilyenek p. o. a 'gonosz meg-
bukás , vagyis vagyona-fogyottságot álnokul h ' i r lelés, l evé lhamis i tás , 
álarezoskodás 'sa' t . meg vannak ha t á rozva , mellyekhez a lkalmazot-
tan a' világcsalások is mindenkor megbüntetendók , különös figyelem
be vévén az ál talok okozott vagy okozhatandot t személyes vagy or
szágos károkat . 

S T E N B O C K (Magniis) , egy XII Karo l j ' svéd k i r á ly leghíre
sebb vezérei köz t , szül. 1664 Stockholmban. Atyja Gustáv Ottó S t . 
X és XI Károly vezérek. Miután Upsalaban oskolai pályájá t végezt« 
v o l n a , 1683 utazni m e n t , hol landi szolgálatba l é p e t t , ' s a ' badeni 
és vvatdecki herczegek a la t t harczolt Németalföldön és a' Rajnánál . 
Vitézségével ' s jó viseletével ugy k i tünte té m a g á t , hogy 1607 W i s -
inarban ezeredes le t t , hol a' hadnnisterségről munkát i r t , de e' vég
zetlenül maradt . X i l Károlynak majd minden táborozásában jelen volt 
és sokat tet t a' narvai győzedelemre. A.' lengj'el hadban is jelen vol t 
a ' k i rá lya i 1 7 0 6 , midőn ezzel Saxoniába m e n t , mellynek he ly t a r t ó 
jává neveztetett . Ezt az elébbi he ly ta r tó Renskiöld a la t t rósz á l la
potra ju to t t t a r tományt már csaknem h e l y r e á l l i t á , midőn ismét fegy
vert kellet t fogn ia , mivel IV F r i d r i k dán k i r á l y , hal Iván a ' Svédekre 
nézve szerencsétlen pultavai ü tköze te t , Schonenbe a k a r t beütni , l l l y 
hatalmas ellenséggel szembeszá n i , nehéz volt Svédországnak ekkor i 
helyezetéhez képest. S. mindazáltal nem e s ü g e d t e l ; hanem 8000 régi , 
's 12000 uj katonával megtámadta s e lkerget te a ' Helsingborg k ö r ü l 
puszt í tó ellenséget. 1712 l 'omeraniába j ö t t , ' s D^c. 20 Gadebuschnál 
(Meckleuburgban) megverte a ' D á n o k a t , mire IíOlsteinba benyomult 
's a' fegyvurtelen Altonát 9 Jan. 1713 hamuvá t e t t e , a' mi neki igén 
szemére hányatot t . Mélyen bemenvén Holsteinba , az utána nyomult dán, 
oroszés szász seregektől Tönningennél beker i t te te í t és seregével együ t t 
meg kel let t magát adnia 6 Maj. 1 7 1 3 . Mint fogoly Kopenhagenbe vi
te te t t . El akarván szökni , még szorosabb őrizet a lá t é t e t e t t , egy 
rothadt vízzel teljes pincze felett lévő tömlöczbe, hol igen rósz ele
delekkel ta r ta to t t . Végre nyomorúságtól és szívfájdalomtól kimerí tve , 
1716 leírta szenvedéseit , h o g y , mint m o n d a , szerencsétlen nemzet
ségét vigasztalja 's jó h í ré t és nevét az utóvilág előt t fentartsa. Meg
ha l t 1717 . Ezen darabocska papi rosokra i r t ra jzola tokat egy ke t tős 
fenekű almáriomba rej tet te p l , m e l l y e k , teste és vagsona Svédor
szágba szálit tatván , fiának kezébe kerül tek 's 1 773 kiadat tak Lönbom 
Anekdolen von berülimten und aungezeichneten Schteeden. St. nagy ész-
tehetségii ember volt és XII Káro ly tó l igen becsü l te te t t , mint ennek 
hozá i r t levelei bizonyítják. Pol i t icai nézeteire nézve hasonló volt 
ipához , híres Oxenstiernálioz, 's hazáját hiven szeret te . Még Svéd
ország el lenségei től , többek közt Augus.t lengyel k i r á ly tó l is igen be
csültetett . L. Mémoires concernanl Mr. le Comte de Slenbock , savoir let 
cmnpagnes 1712 et 1713 de ce generál, avee sa justification et 
quelques observations , par Mr. N. (Frankfur t a. M. 1745) 's Al tona 
felégetésére nézve Jacobsen munkáját (Altona 1813) . 

S T E N O G R A P H I A . (sziikirás) azon mes te r ség , mel ly szerint rö
vidítésekkel vagy •önkénytes jelekkel egész szók és szólásformák bé-
ljegeztetnek, 's így kis helyre és a' szokott módnál sokkal sebe
sebben leírathatnak. í g y egyszersmind gyors í rás mestersége is ( T a -
cbygrapliia v. T a c h e o g r a p h i a ) , mivel a1 jelek változtatásává! as i rás 
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is gyorsabbá tétetik. Különös haszna van o t t , hol valakinek előadá
sát szórtíl sióra leírni kívánjuk. Már a' Görögök és Romaiak esmé
rek és ők is a' nyilvános szónoklatok lemásolására használák , t!e hi-
he,tőleg még nálok nagyon hijányos lehetett. Helyes mód az,mellyet 
Angliában jnég a' nuilt században talált 's egyszerű szabályokra épí
tett , oxfordi prof. Taylor , mellyet Bertin. Francziaországban még 
egyszerűbbé tett. Német steuographiat közlött előszer Moseiigeií 
(Kisenach 1796), majd egy könnyebbet Horstig (Leipz. 1797). Pa
risban 1S24 Conen de Perpéantól jött ki egj' uj Sténographie , Gros-
selintől pedig Vocabulairc Sténographiquc. Harding \ jniversal sleno-
graphy (Lond. 1 82ÖJ cziniü értekezése , legkimeritőbb e' tárgy körül, 
mellyről magában Angliában 200 esztendő a la t t—mil ly régen miveli 
már e' nyilvánosan tanácskozó és sajtószabadsággal bíró ország a' 
gyorsírást! — SS munka jelent meg. Hazánk is mutathat már e'nem-
ben is egy ínunkat, mert nem régiben jőve ki Tachygrapliia, vagy 
is Gyorsírás theorefikai és practikai oktatása. Magyar nyelvre alkal
maztatva Borsos Márton ügyvéd által. Pest 1833. 

S I E S I O R , bajnok a' Tróját vívott görög hadseregben, kiről 
Ilomeijs azt írja , hogy ugy kiáltott , mint 50 ember együtt. Juno 
ennek képét vévé fel 's buzditá a' Görögöket Trója vívására. Tőle jő 
ez a' kifejezés Stetitcrhang , ha szokatlan erős hangot akarunk ki
fejezni. / 

S T B P , orosz szó, pusztaság, de tér és száraz mező is. Az orosz
országi pusztaságok, mellyek hasonlók a' hajdani Guienne (Franczia
országban) lándeseibez 's éjszaki Németország pusztaságaihoz , részint 
csak munkáló kezek, nem léte miatt hevernefc" miveíetlenül ; a' föld 
nttni mindenütt terméketlen 's jó kfgelőket ad a' pásztorkodó népek 
számos nyájaiiiak. Astrakán helytartóság messzeterjedő pusztaságain , 
a' Volga és Jaik közt, Kalmükök és nogai Tatárok, nyáron , egy 
helyről másra költöznek barmaikkal ; sok virág , fünem és füzelék 
vadon nő \s nyulak', vad kecskék 's több madárnem találtatik rajta, 
sőt itt 's ott sótó is. A' voronesi helytartóság pusztái, a' Donnál, 
lovakat , szamarakat 's öszvéreket adnak. L. grof,Potoeki János 
1oy. dans les steps d' Aslrachai ct du Caucase magában foglal egy 
Ilist. primilive des peuples qui ont habité anciennement cet co?itrées-t, 
jegyzetekkel Klaprothtól (Paris 1830 ; 2 rész. rézm.). 

S T K P I U K I (Henrik)", szül. Merzbachban 1765 körül , ejébb 
kerület-és oskolatanácsnok, 1818 decan és gunzenhauseni prédiká
t o r , 's nem cf>ak felemelkedett lelkű theologus, hanem igen jeles 
philosophiai iró is , mint e' számos munkái bizonyítják : Anmerhun-
gen zu lm. Kant's metaphysischen Anfangsgriinden der% Rechtslehre 
Krlangen (1797) ; Grundlinien der Rechtswissenschaft (1797); ezen 
kérdésre Dfírfen Sliftungen besleuert werdent felelete (Augs. 1810); 
Meine Gedankcn über die Entslehung und Ausbildung von einem Mes
siás (Nürub. 1787); Über die aósolute Einheit der Kirche und des 
Staates (Würzb. 1802); Das heilige Abcndmahl (Landshut 1811); 
Die in fíegriff slehende neue Gestaltung der protestantischen Kirche 
im Königreiche Baiern (lirl. 18IS) ; Über die constitutiven Grund~ 
tatze der prölest. Kirche für Lehre, Cultus und Kirchenregiment 
nacJi den Beslimmungen der symbolischen Büchsr (1822) ; Rede, von 
der Glaubenseinigkeit der prot. Kirche (Nürnb. 18J9) ; e' két egy
házi beszédje : Was isi chrisllicher Weise von den Wundern zu hal
ién t (1822) és Was habén wir von ter Wiederherslellung der Pres-
byterien zu hoffen oder zu fürchlen ? (1822) / Grui^drisz der Staats-
erziehungswissenscliaft (Weiszenfels 1797) ; System der bffentlichen 
Erziehung (Berl. 1813) ; Lchrbuch der Religion für die Jugend der 
hö'hern Sliinde (Nürnb. 1819, 4 kiad.); Leiffaden zum Religions-
u'nltrrichte der ConfirhwnHen ele. (4 kiad. Eri. 1819) ; Winhe zur 
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Vervollknmmnung des Confirmandenunterrichls , ein Commentar xu 
dessen Leitfaden zum Religionsunterrichte (4 kiad. 1819); Lnter-
richt in der griindlichsten und leiektetten Methode , Kindcrn dan 
Lesen zu lehren (3 kiad. i 808.) ; Ausfiihrl. Beschreibung einerein-
fachen Lesemethode (1814) ; Stehende Wandfibel , nebst einer Anwei-
tung zum zwechmaszigen Gebrauch derselben (8 kiad. 1819, 11 
t.íbl.) ; Klemer.tarbuch zum Lesenlernen (22 kiad. 1823) ; Fibel für 
Kinder von edler Krziehung, nebst einer genauen Beschreibung mci-
ner Methode für Mutter , welclie sich die Freudé verschaffenwollen, 
ihre Kinder selbst in kurzer Zeit lesen zu lehren (3 rézm. 3 kiad. 
1820) ; Beschreibung der genetischen Schreibmethode für Volksschu-
len , (12 tábl. 1815); An.eeisung zum Rechnenunterricht in Voll-s-
schulen nach der bildenden Methode (1815—20); Archív der F.rzie-
hungshunde für Deutschland (4 k. Lelpa. 1791—94); Bairischer 
Schulfreiind(\Q k.181 1—23), mellyet Sauerrel adott ki; Wie dieDuelte, 
diese Schande unsers '/.eitalters , auf unsern Universilatcn so leicht 
wieder abgeschafft werden hönnen? (Leipz. 1828). Mivel főképpen St. 
fáradozásai emelték fel a' bajnr néposkolákat csekélységekből , innen 
méltán, nézethetik ő a' bajor nép pallérozottsága-főeszközének. 

S T E P H A N I E (Christ. Gottlob), hires színész, szül. 1733 Bres-
lauban; igaz neve Siephan , mellyet megváltoztatott, midőn a' kal
márságról lemondva, Schuch társaságához állott , 's legelőször 1 75(5 
Breslauban köz tetszéssel játszott. 1760 mint' udv. színjátszó ment 
Bécsbe, hol elejénte az akkoriban nagyon kedvelt ri'.gtünös comae-
diában kellé hevenyészk£ci;iie , de lassanként megkedvelteié ő a' sza
bályos darabokat is 'sflPár 1702 meg vala állapítva, hogy heten
ként legalább egy rendes darab adassék. Hasonló értelemben kívánt 
hatni a' közönség ízlésére _ 176(5 megindított Gesamiiielte Schr/'fleu 
zum Vergnügen und (Jnlerricht czimü havi irata által is. 1708 már 
hetenként csak 2 bohózat adatott, 's midőn ekkor tájban Affligio a' né
met játékszínt áltvenné , már annyira meg volt változva a' nézők íz
lése, hogy többé a' hevenye comaediákat minden iparkodásával sem 
tudá visszaállítani. Miért Affligio annyira kezdé üldözni, hogy bi
zonyosan buknia kell vala, hacsak igaz ügyét Maria Terézia nem 
védi. Mint drámaíró is esmeretes St. (Öszves vígjátékai kijöttek 
Bécsb. 5. k. 1761). Később éveiben szinte olly tetszéssel játszott 
gyöngéd érzésű atyákat, gyámatyákat 'st. mint ifjontan szerelmese
ket, vitézeket. Jósef császár egész fizetésével nyugatmazá. Mgh. 1798, 
mint elmés művész és becsületes ember, mindenkitől gyászoltatva.— 
Testvére G o t t l i e b hasonlóul színész vala Bécsben , 's néhány vígjá
tékot is irt. 

S T E P H A N us (ltobertus és Heiyicus), tulajdonképen Etientie 
Róbert és Henrik , mindkettő hires tudós és könyvnyomtató. R o b e r -
t u s , szül. 1503 Parisban. Tudós tanulmányokra adván magát, a' 
latin, görög és zsidó nyelvekben legalaposabb jártassággal b í r t , mint 
az ezen nyelveken kiadott munkákból megtetszik. Atyja ho^ta után 
néhány évvel de Collines Simonnal kezet fogva dolgozott 's az nj 
teítamentomot kiadta, melly tisztább 's alkalmasabb formájú, mint 
az elébbiek. Ezen könyv gyors keleté nyugtalauitni kezdé a'Sorbonne 
tagjait, kik örömest találta* volna okot egy olly könyvnek, melly-
ből merítették az uj tudományhoz ragaszkodók főigazságaikat , el
nyomására. Róbert erre Jodocus Badius Ascensius könyvnyomtatónak 
Petronella nevű leányát vévé feleségül, ki olly jól tudott latinul , 
hogy még cselédjeit is megtanitá ü' nyelvre. 1526 körül tulajdon 
neve alatt állított egy könyvnyomtató intézetet, mellybol sok becses 
munka jelent meg. A' görög 's romai classicusokat nagyobbára jegy
zetekkel és vonszó élőbeszédekkel adta ki. A' hibátlanságra olly igen 
vigyázott, hogy jutalmat tett fel annak, ki hibát fedez fel nyom-
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tatványában. 1532 uj és az ele'bbieknél szebb betűket öntetett, met-
lyekkel a' bibliát újra kiadta; de uj üldöztetést vont magára, melly-
től csak I. Ferenc/, király védelme és azon ígérete menté meg, hogy 
többé semmihez se kezd a' Sorbonne jóvá-hagyása nélkül. Ezt kö
vette jeles Thesaurus lingvae lalÍ7iáe-}e. 1539 kir. könyvnyonitatóvá 
neveztetett ki a' lalin és zsidó nyelvekben. Az <> kérésére önteté 1. 
Ferencz ar.on szép betűket , mellyekkel bir most is a' kir. könyv-, 
nyomtató Parisban. 1545 kiadott uj bibliája miatt ismét sokat szen
vedett; hanem a' király oltalma ez ultal is megmenté ellenségeitől. A' 
király meghalván , midőn ezek ismét háborgatni kezdek, el kellé 
hag3-nia Francziaországot, mint egyszersmind az uj tudomány valló
jának is. 1552 Génibe ment, hol sógorával az uj tcstamentomot fran-
czia nyelven kiadá , aztán tulajdon könyvnyomtató intézetet alapita, 
mellyból sok jó könyv jött ki. Mh. 1590. 'Igen becsesek főképen: 
zsidó bibliái (4 és 8 k.) ; latin bibliá-jn (1538—40); uj testamentu
ma (1550) , egy a' legszebben nyomott görög könyvek k'jzt; Histó
riáé ecclesiasticae scriplores-e; F.usebii praeparatio el demonstralio 
evangelica-jíi; Dionysius Halicaruasseus-a. ; Uio Cassius-di; Cicero-ja, 
2'erentius-a , l'lautus-a, 'st. — Nem kevésbé hires fia, H e n r i k , szül. 
Par. 1528. Szép észtehetségekkel bírván, leginkább a' görög nyelvet 
kedvelte. Tanítója hires Danes Péter volt. Tusánus Turnebustól is 
taníttatott 's rövid idő alatt igen ügyes hellenista ,lett. Horatiust 
jegyz. 20 észt. korában adta ki. Ezenkívül a' mathésist is nagy tűz
zel tanulta. 1547 Olaszországba ment, hogy a' florenzi, romai, ná
polyi és velenczei könyvtáiok kincseit használja és sok becses máso
latokkal gazdagon tért vissza , miután AngolBftszágot és Németalföl
det is meglátogatta volna. Olaszországba meg egyszer elutazott, hogy 
Xenophon és Diogenes Laertius kéziratait megszerezze 's 1557 hozá-
kezdett a' fáradtságosán és gondosan gyűjtögetett kéziratok kiadásá
hoz tulajdon könyvnyomtató intézetében. Az erre megkívántatott költ
ségeket nem bírta volna meg , ha Fugger Ulrichtól nem gyámolitta-
tott volna, a' honnan pártolójának haláláig Fugger könyvnyomtató-
jának nevezte magát. O is az uj tudományhoz ragaszkodván , mint 
atyja , csendessége gyakran megháborittatott, "s munkája félben-sza-
kasztatott. 1560 újra kiadta Válla latinra fordított H-erodotusát 's a' 
história ezen atyját a' könyen hivőség vádjától nyomosán védte élő
beszédében. Már atyja hozákezdett egy görög szókönyvhez; Henrik 
szorgalommal folytatta azt 's kíadía a' görög nyelvnek ezen eddig 
még felyül nem haladott Thesaurusát (1572), melly maga is elég 
volna a' kiadó nevének halhatlanitására. Londonban nem régiben újra 
kiadatott , több híres , most élő philologusok gyűjteményeivel bővít
ve. De a' munka szükségesképen nagy árra és Scapulának abból csi
nált kivonatja miatt lassan kelt 's az érdemes kiadót kellemetlen kör-
nyülállásokba helyezé. Hogy tehát gondját elűzze , vagy talám uj 
segédkútlőket nyisson fe l , Németországba utazott. 111 Henrik a' De 
la précellence du langage francois-évt 3000 livres jutal-inat 's éven
ként 300 liv. adott , hogy kéziratok gyűjtögetésére buzdítsa; de hi
hetőleg egyik se fizettetett k i , mert Henrik továbbra is roncsolt ál
lapotban volt , mi miatt végre az udvartól elvonult , hogy haszno
sabban foglalatoskodhas^.ék 's Orleansban , Parisban, Frankfurtban, 
Genfben, Lyonban éldelt, ligyszeri ide utaztában megbetegedett's mh. 
a' korházban 1598. Illy szomorú vége lett a' legtudósabb , legmun
kásabb *s a' régi literatu.rára nézve legérdemesebb férjfiak egyiké
nek, kik valaha éltek. Az általa kiadott classicusok textusra néx-
ve az utóbbiaknak alapul szolgáltak. Számos kiadatai közt ki-
tetszők: l'oetae graeci, principes heroici carminis ( 1566) / Fin-

• dari et caeterorum octo lyricorum carmina (1560, 1566 , 1586) ; 
továbbá Maximus Tyritis , Diodorus , Xenopkon , Thucydides , Héra-
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folut, Sop/iokles , Aeschylus, Diogenes Laé'rtius , I'lutarchus , -Apol-
lonins Rliodius , Kallimachus , Vlato , Herodianus és Appianus , Ho
ratius , Virgilius, Vlinius jun., Gellius, Macrobius munkáik, ro
mai historiairók gyűjteménye 'st. Több görög irót latiura fordított, 
sok más becses munkáit elhalgatván. Latin verseket legnagyobb kö-
nyüséggel irt. Ellenkezőit csípős epigrammákkal boszulta meg ; egyéb
iránt élénk lelkű 's érzékeny ember volt; a' tréfát '3 gúnyt szerette, 
de az ellenmondást nem tűrhette. 

S T E P II E s s (Misz) , az angol színház egyik legjelesb énekeg-
néje', szül. Londonban Sept. 18 1794. Lanza tanitá 5 esztendeig, 
utóbb Walsh; declamatióban Wright volt mestere; miért épen olly 
jól játszik mint énekel. Előbb csak Misz Young név alatt énekelge-
te , de midőn a' pantheonban is operákat kezdenek adni, Bertiiiotti 
signorával „Figaro menyelszőjében" egy duettért zajos tapsot nyert. 
A' londoni nemzeti színházban először Artaxerxes operában (1813) 
mint Mandane lépett fel, melly szereppel Hillingtou óta egy éne-
kesné sem mert megmérkőzni, mert mind nagy erőt mind nagy hang
terjedést kivan. Itt egyszerre megveté tapkövét. De drágán fizette 
azt meg, inert áriáját a' publicum háromszor ismételtetvén, ugy el
lankadt, hogy szerepót is alig végezheté e l , 's ez órától fogva előbbi 
teljes termetét veszteni 's fonnyadni kezde, mind e' mellett is igen 
kecses alakkal bir. Hangja lágy és kellemes, de nagy erőtetést nem 
áll ki.. Legjobb szerepe Lucy ííertram , Terry Guy Mannering ope
rájában, hol Whitaker dicső melódiáját: Rest the Babé felülmulhat-
lanul zengedezi. 

S T E P H E N S (Sándér) kitetsző literátor és i ró , főképpen az 
életirásban, szül. Elginben (.Scotországban) 1 7 5 7 , tanult Aberdeen-
ben, aztán törvényt Middle Templeben , erre katonaszolgálatot vál
la l t , raellyet későbben elhagyott 's azolta Chelseában (Londonnál) 
egészen a' literaturának és társalkodásnek élt. Mh. 24 Mart. 1821. 
JMÓS irományain kívül 9 köt. irt l'ublic characters ,A?inual necrology 
(1799) és Annual obituary czimek alatt. Soha se akart valakinek 
tollával ártani 's aprólékos gyengeségeket napfényre hozni. 

S T E R E O M E T R I A SZÓ sjerint testtö meg-mérés. Az elementáris 
geometria e' fogalomnak tágabb és swikebb értelmet ad , mennyiben 
egyszer a' testeknek egyéb tulajdonságit is visgálja, máskor pedig 
majd a' sík lakokkal határozott, majd egyedül a' görbe felületű tes
tekről, mint hengerről, gömbölyeg pyramisról, golyóról tanít , töb
bit a' felsőbb geometriára hagyván. Test a' geometriában, minek 
széle , hossza és mélysége van. Ha a' visgálat alá vett test PRISMA 
(l.e.) , magassága fogja megmutatni , hogy képzésére hány izben kell 
az állapot egymásra tenni, az az: mennyisége kijő , ha aliapját ma
gasságával sokszorozzuk. Épen igy van a' HENGERRE (I. e.) nézve is. 
A' három oldalú prismát 3 szinte háromoldalú 's a' prismával egyen
lő magasságú és aliapu PVRIMISRA (l.e.) lehet szelni; a' többoldalú 
prismát és több oldalú pyramist pedig ugyan annyi háromoldalúra 
tagolhatni , mennyi oldala állapjának van; innen minden pyramisnak 
tóriiege annyi , mint magasságával sokszorozott állapjának egy har
mad része. A' OOÍ,YÓT (1. e.) ugy képzelhetni, mintha végtelen számú 
pyramisokból volna összerakva, mrcllyeknek hegye a' golyó közép
pontjában egyesül, innét tömege egyenlő felülete harmadrészének kül
lőjével stkszorozott summájához. Ezek fő tételei a' testtömegmérés 
mesterségének; azonban a' stereometria, mint említtetett, a' teste
ket egymással összehasonlitni 's felületük mennyiségét kitanulni is 
tanítja. L. M a y e r I'rakt. Geometrie. (Gött. 1820) ; Lehmus Aufga-
ben aus der Kiirperlelire (Halle 1811) ; Hoszí'eld Niedere und liühcre 
praht. Slercometric (1812, 4 ) ; Klügel Mathem. Wiirterb. (Lcipz. 1823;. 
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S T K R K K Í . t (Joh. Franc. Xav.) kedvelt nőmet hangszerkeztetű , 
szül. Würzburgban 1750, mint orgonás és klavirjátszó képzé magát, 
aztán pap lett. 1778 Mainzban a'vál. fejdelem udv. karmesterévé (ette, 
1779 Olaszországba küldötte, hol nagy kedvességet nyert, 's a' ná
polyi királyi játékszín számára Farnace operát irta. 1781 visszahivá 
í'ejdelme 's kanonokká tévé , e' mellett is sok kedves apróbb darabo
ka t , klavirconcerteket 'st, i r t , a' muzsikai éneklés körül nagv érde
met szerzett, 's több jó klavirjétszót és énekeit képzett. 1793 Ki-
ghini helyébe állott mint karmester 's több egyházi darabot irt. Mi
dőn fejdelme 's pártfogója Mainzot elhagyni kénytele/iült, ő is hónába 
tért, hol ismét több misét \s számos kedvelt klavirdara^ot szerzett. 1807 
Kegensburgba ment karmesternek , hol jó énekoskolát állított , 's en
nek számára sok elhiresedett áriát , dalt 'sa't. irt. Politicai viharok 
ismét hónába szoriták , hol 1817 megholt. 

S T E R I . I N R G , számláló (azaz, melly valósággal nem létez) pénz 
Angolországban. Font sterlingnek neveztetik , mivel régibb időkben 
nehézség szerint, valóságos ezüst font 12 uncziájával, fizettetett. 1 
font sterlingben 20 schilling van 's a' mi ezüst pénzlábunk szerint 
9 f. 24 k. 's 3 pf. A' guineek , mellyek először 11 Károly alatt ve
rettek , tulajdonképpen 1 f. sterl. érnek, de értékek most 1 schil
lingéi feljebb hágott. 

S T E R N B E R G N E M Z E T S É G . A'történetek már 10 században em
lékeznek e' birodalombeli cath. grófi h.ázról, mellynek jószágai Aus-
t; iában , Cseh-és Morvaországokban fekszenek. Ösi vára Frankhon-
oan az alsó Menusi kerületben díszlik, most Guttenbergek tulajdona. 
Csehországban mára ' iiires vitéz Jaroslawtólpki 1241 a' Mongolokat 
Németország határiról visszaveré 's a' veres-csillagrend-alapitójától 
fcgva egész uj időkig fénylenek a' Sternbergek. A' cseh linea két 
ágra oszlik, idősebbre és iffjabbr^; ez utósohoz tartozik a' Csehor
szág ujabb mivelődése történetében 's a' természethistóriai literaturá-
ban külföldön is tiszteit G á s p á r gróf, szül. Jan. ö 1761, 1825-től 
fogva belső titkos tanácsos, Prágában a' nemzeti museum elölülője; 
ki midőn e' museum társasága I>ec. 2 3 , 1822 legfelsőbb engedelem 
mellett megnyittatott, 4000 darab természethistóriai könyvéi, 30 
láda ásvány-és 9000 darab növény-gyűjteményét , öszvesen 50,000 
pengő forintnál többet érőt , formaszerénti adománylevél mellett a' 
társaságnak ajándékozta. Ama geognosticai időszakok sz.erint elren
delt kővévált leslek gyűjteménye, mellyet a' társaságnak ajándékoza , 
maga nemében csaknem egyetlen. A' nemzeti museum jelenleg a' gróf 
Sternberg Leopoldtól e' végre vett '3 illőleg felkészített palotában 
van. Itt van a' hazai mübarálok társasága által felállított képtár is 
gróf Sternberg-Manderscheid Ferencz előlüle'se alatt, ki maga is jeles 
kép-, rajz-, metszés-és pénzgyüjteménnyel bír. Gr. Sternberg Gáspár
nak Versuch einer geognostisvh-botaniscJien Darstellung der Flóra 
der Vorwelt (4. füz. Prag. ] 825) czimü munkáját,, gróf de Bray ba
jor követ, francziara fordította. A' szerző iiszteletére egy növény 
Saxifraga Stembergia nevet kapott. K' nemzetség ősapjának Jaros-
lawnak érdemeire emlékeztet a' Linda irta Sternberg Jaroslaw czimü 
cseh szomorjáték, és egy 13 századbeli régi cseh költeménynek Hanka 
feltalálta töredéke is. — Ugyan e' nemzetség ivadéki még a' Sleziá-
ban , Dániában és honunkban lévő protestáns Sternberg grófok is. 

S T E R N B E R G , város a' morvái márkgrófság olinützi kerületé
ben , 8000 lak. kiknek vászon-és gyapjumiveik messze vitetnek. Itt 
rohant 14 Jurt. 1241 a'Liegnitz felől vonult mongol seregre sternbergi 
Jaroslav , melly , megöletvén Peta nevű vezére , hanyathomlok sza
ladt vissza Katiihoz Magyarországba. I Venczel cseh király a' vitéz 
Jaroslavnak egy darab földet ajándékozott , hol e' Sternberg várát 
építtette 's a' későbbi has. nevű városnak talpkövct letette. 1409-ig 
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birta ezt aa alkatú nemzetsége. A' 17 száz. vége olt* Stcrnbarg ti
rádáimat a' Liechtenstein berezegi nemzetség birja. 

S T E R N E (Lőrincz) az Angolok leghíresebb humoristieus Íróinak 
egyike, 1713 szül. Ctonmellben Irlandban. 1732 a' theologiát Cam-
bridgeben végezvén , két községnek, a' suttoninak és stillingtoninak 
lélekpásztoia lett ' i a ' yorki főtemplomnál is kapott egyházi jövedel
met. 1741 megházasodott 's a" két egyházi községnek 20 évig hirdet
te az isten igéjét. Lakhelye Sutton volt, hol magát, mint monda, 
olvasással, rajzolással, képírással és lövöldözéssel mulatta. 1759 adta 
ki The life and opinions of Tristram Shandy ez. románját, melly 
rendkívüli tetszéssel fogadtatott 's csaknem minden európai nyelvre 
lefordíttatott (néni. Rode , 0 k.); 1767 Sentimental journey írougA 
Francé and Italy-]áX Yorik nér alatt, az emberi sziv legfinomabb es-
nierésével, legkellemesebb, pajkos szeszélyei és leggyengédebb ér
zetekkel teljes' munka (ném. hasonlóul Bódétól). 1700 jelentek meg 
épületes egyházi beszédei. St. nem csak Angol-, hanem Francziaor-
s/.ágban is becsültetett. Leánya, kit egy franezia nemes vett iele-
ségül, kiadta atyja leveleit 3 köt. 1775. Ugyanekkor lépett közön
ség eleibe Lettres from Yorik and' Eliza (magyar. Döbrenteitó't). 

ST ES I CH OR cs , lantos költő Himerából Siciliában, az epodors 
feltalálója, 0 száz. élt K. e. meghalt Catanában 85 éves korában-
Lángesze hitelesité azon mondát, hogy gyermek korában egy fiie
mi ] e vagy pacsirta szájára szált 's énekelt. Honya szobrot emelt ne
ki. L. Stesic/iori Himerensis fragmenta Kíeinetől (Berl. 1828). 

S T E T H o s K O P I u M (a' oiijSqí-tól, mejj , test felső része), esz
köz, mellyel franezia és Ittas orvosok néhány esztenáő olta elkezdték 
az emberi test belső állapotját kinyomozni, p. o. a' mejj betegségeit 
'ji a' belső organisinus más megbomlásait, továbbá viselősség , sérül
tség áHapotját 'sat. az emiitett eszközt a' testre tevén 's fülöket hozá 
tartván. L. Laennec Auscultation tuédiale (Paris 1819, 2. k. néni. 
Die unmiltclbare Auscullation u. s. w. Weimar 1822) és ííofacker 
Über das Stethoskoj) (Tüb. 1826). 

S T E T T I N , Pomeraniának fővárosa az Oderánál, a' síettini kor-
mánykerületben , nagy 's jól épített és megerősített váron, 5 luth. 
templommal, 1700 ház. 's katonaság nélkül 21,700 lak. A' király-
piaezon Nagy Fridrik cararai márványból csinált szobra áll. Fabri-
kái számosak. Tan hajóe'pitű mühe'ye 's itt készíttetnek a' porosz 
statusok számára horgonyok. A' kereskedés, (főképen a' küldő) Hol
landig, Angol-, Franezia-, Spanyolországokig, Portugálig 's Olaszor
szágig terjed és még nagyobb volna, kiváltképen Schlesia természet-és 
mesterségmiveivel, ha a' Swine nagyobb hajóknak csekély nem volna, 
's a' visszaevező hajók mindég kaphatnának terhet. Ezen akadályok 
Hamburgban nem lévén, a' portékák innen szálittatnak el S'ettin he
lyett. A' fakereskedés egy a' legfontosabb keresetmódok közt. I t t 
van a' ^engeri sókereskedő társaság lőgRkhelye is és a' porosz tenge
ri kártéritő társaság. A' városnak több van 160 hajójánál. Epületei 
közt jelesebbek : a' nagy kastély, a* kormányház, tartományház nagy 
könyvtárral, a' régi fegyvertár, nagy kaszárnya, 3 kórház, börze 
és nagy játékszín. A' kir. acad. gymnasinmhan (7 tanítóval) theolo-
gia , törvénytud., orvostud., zsidó, latin , görög, angol, franezia nyel
vek, mathesis , philosophia, história \s szónokság taníttatnak. Tan 
még egy tanánsoskola 11 tanítóval. 1805 a' két intézet kir. és váro
si gymnasium névvel egyesittetett. 1805 Pomerania históriájára és 
régiségeire nézve társaság alapíttatott , mellynek régiséggyüjteménye 
van. A' siketnémák egy privát intézetben oktattatnak. A' vestfaleni , 
béke olta Stettin Svédországé volt; 1713 az éjsz. szövetségesektől el
foglaltatott 's 1720 1 Fridiik Wilhelm porosz királynak engedtetett. 
£9 Oct. 1806 ellenállás nélkül megadta magát a' város a' Francziák-



192 S T E W A R T S T H E N I A 

nak 'a a ' t i l s i t i béke utáu is 1813- ig kezekben maradt . Stet t innek a' 
S w i n é n é l , a' hol ez a' frisi öbölbe ö m l i k , fekvő kikötője Swhiemüir-
dének neveztetik , hova gőzhajó evez. Swinemündének 2500 lak. egy 
most omladozó e rősége , a ' swinei vagy swinemündei harc/ .gát , van. 

S i s w m i (Charles) , tudós o r i e n t a l i s t a , elébb a ' kejetindiai 
t á r saság szolgalatjában főőrmester Bengalenben , későbben az arab , 
persiai és hindostani i i te ra turának tanítója a' her t fordi cotlegiuinban, 
J 8 0 9 Descriplioe catalogue of tlie orientál library of the laté Tip-
poo Sfiltan műnk. t e t te magát esmere tessé , me l ly nem csak r i tka 
könyveket 's kéz i ra tokat ir le , 's k ivonatokat közöl fordí tásokkal , 
hanem H y d e r Ali és Tippoo Saib életeket is helyesen írja le. 1810 
lefordi tá St . persa nyelvből e' vonszó ni Unkát Travels of Mirza Abu 
Taleb Khan , in Asia, Afrika and Európa. Ezen Mirza 30 év előtt 
Angolorssiágban nagy figyelmet gerjesztett , hol pers ia i herczeguek 
nevezte te t t , bár hindostani volt. St. íőmunkája Hístory of Bengal , 
a' Mohammedanok első beütésétől ezen ta r tománynak az Angoloktól 
le t t el ' foglaltatásáig ( 1 8 1 3 ) . 

S T E W A R T ( ü u g a l d ) , erkölcsphi losophia t a n í t ó j a , szül . 1753 
E d i n g b u r b a n , hol a t t y a Mathew S tewar t mathesist t an í to t t . Már 
18 éves korában a t t y a helyébe neveztetett mathesis tanítójává 's mi
dőn Ferguson hivata lá t 1784 l e t e t t e , erkölcsphi losophia taní tója lón. 
Mint taní tó és író egyformán becsültetet t . A' pétervári és phi ladelphiai 
academiák t a g j . k k á vevék fel. M u n k á i : Elements of the philosophy 
of the humán mind, mel ly 1 7 9 2 olta többször l e n y o m a t o t t ; Outlines 
of morál philosophy ; Memoirs Smith Ádámról , Rober tsonról és R e i d 
T a m á s r ó l ; Fhilosophical essays (Edinb. 1816 — 1 8 ) ; az Encyclopaedia 
Britannira-h()7. i r t ér tekezése a' phi losophia h i s t ó r i á j á r ó l , mel lyet 
J. A. Buchon Historie abrégée des sciences metaphysiques , morales et 
politiques , depiíis le renaissance des léttrés (Pa r i s 1822—24) lefor
d í t o t t , 's mel ly az ujabb frat iczia, angol és scot phi losophia esme-
re té re niulhat lanul szükséges. Mh. 11 Jun. 1828 Edii iburgban, tiszta 
erkölcsi é l téér t közönségesen t isztel tetve. 

S T E W A R T (Charles Wi l l i am, lord) , 1 8 2 2 ol ta marquis London-
d e r r y , hasonló nevű minis ternek msstohaöccse , angol vezérhadnagy. 
Berlinben követ vo l t , a ' re ichenbachi egyezést 1 8 1 3 kötöt te , aztán 
m i n t a ' b r i tannia i országlás hadi b iz tosa , jelen volt a ' szövetséges 
fejedelmek táborozásában 1 8 1 4 , a l á i r t a a ' pár is i békekötést 1 8 1 4 , 
a ' bécsi rongreszben egy volt Br i tannia meghatalniazat t ja i közt. E r r e 
rendkívül i követnek ment Ber l inbe, 1 8 2 2 kiivetnek Bécsbe, hol 1 8 2 3 
S i r H e n r y Wel les ley vál to t ta fel. — Távol rokona 

S T E W A R T (Sir W i l l i a m ) , angol vezérhadiiagy 1 SÍ 3 o l t a , a ' 
ba th- , torony-és kardrendek v i t éze , Ga l loway ear lnak 4 - d i k ' f i a ' s 
178G ol ta angol hadszolgálatban van. 17 táborozásban harczolt 's ki-
tetszőleg és több sebet k a p o t t ; a ' par lament tő l több ízben kapott kö
szönetet a' nemzet nevében. Miután 1 793 ol ta Nyugot ihdiában, mint 
fő t i sz t , s zo lgá l t , 1799 visszajött Eu rópába , szolgált Svábországban, 
Schweizban és Olaszországban Káro ly jtfőherczeg, Suvaroff fővezér és 
Korsakoff vez-ér a l a t t . Aztán az Angolok táborozásaikor vezette a' 
kíszáló csapatokat Fe r ro lná l 1800 , Sici l iában, Egyiptomban és 1809 
"Waleheren szigetén. E r r e Por tugá lban és Spanyolországban vezérke^ 
det t 1 8 1 0 — 1 4 , p . 0 . a ' b u s a c o i , a l b u e r a i , v i t t o r i a í , Py renaekné l i , 
Or thesnéü és Toulousenál i ütközetekben. 

S T E Y E R M A R K I. S T E I E R M A R K. 
S T H E X I A (Hypers thcnia i s , a" vney, fe le t tébbi , és aöevog, erő, 

görög szavaktól) Bruwn rendszerében 's az ezen a lapuló IN&EKLESI 
THEoRiÁban v. E^MÉLKi'beu (I. e.) azon formája a' betegségnek , melly 
felettébbi ingerlékenységben á l l , melly ingerlékenység az ezen nya
valyára hajlandókban a' testnek 's léleknek felettébbi munkásságábaa , 
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betegség idején pedig némelly munkásságok aagy-voltábnn 's mások
nak innen származó megzavarodásiában mutatkozik. A' stheniának oka 
kiváltképpen a' sthenicus hajlandóság 's minden külső ingerek , ha 
hirtelen és erősen hatnak. Jelei a' származó betegségnek: erős hideg, 
bádjadtság 's fáradtság, nyint nehéz munka után , az érverés gyors, 
erős és kemény , a' hévség nagy , mint a' szomjúság is , székdugulás, 
a' bőr száraz, vizelet veres, forróság 's bőriiteg. Orvoslásnál az in
gerlékenységet közép lépcsőig kell kevesbíteni, mert csak ettől íüg 
az egészség ; mi kiváltképpen a' szokott ingerek , a' nedvek elvonása 
által történ. Leghatnbb szerül ajánltathatik ez okból az érvágás, 
gyomortisztitás és hánytató. Eteléktől tartózkodás , vizes italok , a' 
lélek eróködéseitőli tartózkodás hasonlóul munkálódnak 's gyámolit-
ják az emiitett szereket. Ha a' sthenianem mozdíttatik e l , ASTHEMÁba 
(1. e.) megy által. 

S T H E N O , a' GOROON'OK (1. e.) egyike. 
S TI c ii o M A N T i A (gör.) sors általi jövendölés, melly mar a* 

Romaiaknál szokásban volt, \s következőképpen: A' sybillai köny
vekből kis czédutára versek í ra t tak; ezek egy edényben öszvekever-
tettek 's aztán egyenként kihúzattak , hogy a' kihúzó jövendő sorsát 
megtudhassa. Hasonló játék űzetik a' keresztényeknél a' bibliával. 
A' bibliába ugyanis tő szuratik , 's a' melly vurset ta lá l t , felolvas
tatik 's jövendölésnek nézetik. A' Hernihutiak és Methodisták közt 
ex a! stichomantia igen szokásban van. 

S T I E G I . I T Z (Christian Ludwig), ívurzeni prépost és leipzigi 
proconsul , szül. 12 Dec. j 756 Leipzigban , hova elei a' Protestán
sok csehországi üldöztetésekor költöztek. 1802-ki zsebkönyvébe irá 
Wartburg, ein Gedicht in 8 Gesangen-jét. 1784 törvény doctora , 
1792 a' városi tanács tagja 's 1823 ebben proconsul lett. Hivatalában 
a' leipzigi tűzi rendszabás (1810), a' tudós világban pedig jeles mun
kái teszik nevezetessé , mint : Versuch. einer Kinrichtung antiher 
Münztammlungen znr Erliiuterung der Geschichte der Kunst det Al-
terthums (180U) ,• Archáologische l'nterhaltungen (a' Görögök festő-
szineiról , 1817, Vitruvinsról, régi péiiEtudoniányról , 1820); jeles 
értekezései a' ISeue Bibliothek der schönen U7issenschaften-ben ; Hlotz 
Gartenkunst-júban ; Weisze Museum fiir die sáchsische Geschichte-
jében ; Grohniann n'ürlerbuch-jÁban 's más folyó iraíokbao , mint 
Krsch' és Gruber Encyklopaedia-jában ; továbbá Encyklopaedie der 
bürgerlichen Baukunst (5 köt. 118 réztábl.) ; Zeichnungen der schö
nen Baukunst (115 réztáll . 1805) ; Geschichte der Baukunst der 
Altén (1792) i Archaeologie der Baukunst der Griechen und Biimer 
(2 k. 1801); Baukunst der Altén, nebst eineirt architektonischen 
Worterbuch in mcltren Spraehen (rézm. 1796); Von altdeutscher Bau
kunst (Leipz. 1820, 34 rézm.) ; Geschichte der Baukunst vom frii-
heren Allerlhume bis an die neuesten Zeiten (Nürnb. 1827). Neki 
köszöni az épitésmesterség az olly gyakran felcserélt újgörög és arab 
Ízlésnek is különválasztását a' tiszta goth épitésmódtól. St. seniora 
az 1 száz. olta íenálló német társaságnak ésprogrammatistája az 1824 
alapított szász egyesületnek, mellynek czélja a' hőnyi régiségek nyo
mozása és fentartása. Mint ezen egyesület tagja irt Über die Kirche 
der heiligen Kunigunde zu Bochlilz und die Steinmetzhiltte daselbst 
(Leipz. 1829). 

S T I G M A (gör.), besütött bélyeg elkövetett gonosz tett esmer-
tető jeléül. A' Romaiaknál azon rabszolgák bélyegeztettek meg bizo
nyos betűkkel, kik loptak vagy elszöktek ; most némelly tartomá
nyokban a' gályára ítéltek jeleltetnek meg. 

S t i i i c K O vagy S T I I I C O Honorius nyűg. romai császár híres 
ministere. Született Vandái 's attya Valens császár alatt tábornok 
volt. S. jeles tehetségekkel bírván, Magistcrutriusque exercitúo,azaz, 
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lovasság 's gyalogság vezére Wn 's Theodosiusnak minden csatáiban 
je lenvol t . Ez unokahugát, Serenat, feleségüL adta hozá , kivel S. 
Eucherius íiját és Mária 's Therniantia leányait, idővel Honorius 
császár feleségeit, nemzé. Theodosius a' birodalmat K. u. 305 két 
fijai közt elosztván , Stilichot Honoriusnak gyámattj'ává tévé 's a' 
tiyug. császárság kormányát kezébe adá. Némelly akkori Íróktól di
csértetik, másoktól gyaiáztatik. Ruíinussal , Arca-dius gyámattyával, 
heves perlekedésekbe keveredett ,me!lyek , mindkettő uralkodásra vágyó 
lévén, pusztító hadakat szültek. Hegy a' császárságot kezére kerítse, 
Ruhnus a' Gothokat ALARICH (1. e.) alatt a' romai birodalomba hívta, 
kik hihetetlen dühösséggel dúltak mindent. S. tehát szövetséget kö
tött a' Frankokkal és seregével a' napkeletieknek segítésére sietett; 
de Rufinus fortélyai által" Arcanius népei elszakadtak tőle 's kívánt 
következés nélkül tért vissza. A' közönségesen utált Rufinust mind
azáltal megölette. Uj sereget szedvén öszve a' Gothok ellen , Görög
országban már néhány győzedelmet nyert ; de Arcadius parancsolat
jára vissza kellett vonulnia , mivel ez Eutropius ministerének ösztön
zésére Alarichal békét kötött , sőt S. ellenségnek kiáltatott ki. Vágy
ván a' keleti tartományok kormányára i s , haddal készült Görögor
szágba, de az Eutropius által gerjesztett afrikai lázadások által meg
gátoltatott feltételében; miután ezek lecsillapittattak , 's a' két csá
szár megbékélt. Nem sokára Olaszország szenvedett a' Gotboktól 
Alarich alatt. S. a' barbárok belső egyenetlenségei által segittelvén , 
megverte ugyan őket, 's kihajtotta Olaszországból (K. u. 4 0 3 ) , de 
következett évben ismét beütöttek , mindazáltal Stilichotól isuiét meg
győzettek ; -ellenben Galliát nagyobbára elvesztette az Alánok , A'an-
dalok és Svevek betörései által 's Britanniában bizonyos Constantinus 
tévé magát császárrá, ki Gallia és Hispánia nagyobb részét elfog
lalta és llonoriustól Augustusnak esmertetett. Későbben Olynipius-
nak azon vádjára , hogy a' legfőbb hatalmat kezére kerkni és liu-
cheriust császárrá tenni akarja 's e' végre a' Gothokkal öszveszövet-
kezett, a' gyáva Honorius, ki hatalmas ipától alattomban egyébiránt 
is félt , ezen bebizonyitatlan feladásra kivégeztette Stilichot (408), 
Therinantiától, kit 31ária után vett feleségül, elvált és ipának minden 
jószágait behúzta. 

S T I P E N D I U M olly segedelempénz, mplly rendszerint tanulók 
gyámolitására, meghatározott ideig, kegyes hagyományokból , ország, 
város , vagy magányosok pénztáraiból fizettetik. Különféle feltételek 
határozzák az itly segedelenipénzeket, ahoz képest, mint alapitójok 
felölök rendelkezett; igy nemellyek csupán a* tudományok bizonyos 
ágára , mások bizonyos oskolákra , tudós utazásokra , academiai elő
léptetésekre , nemellyek vallás-tekintet nélkül , nemes és nemtelen 
iffjak , mások csupán nemesek, egyes nemzetségek tagjai, bizonyos 
hitvallás sorsosi számára st. rendeltettek. Szászország igen sok illyen 
ájtatos hagyományokkal büszkélkedik, mint Schulze Dan. Stipendien-
lexikon von und fiir Deiitsvhland, oder Vers. e. vollstiind. lerz.und 
Beschr. der im deutschen Meiche fiir Studi'retide u. s. w. vorhandenen 
Stiftungen (Leipz. 1805 1. r.) előszámlálja. — Hazánk sem szűköl
ködik ezekben; mert csaknem hat százra, telik azon tanuló iffjak 
száma, kik évenként különféle alapitmányokból 's külön mennyiségű 
segedelempénzekkel tanulásra ébrcsztetnek , gyámolittatnak. Vannak 
t. i. 1) Rendes S ' t i p e u d i u m o k , meliyeknek első osztályára 200 
ftal 6 0 , másodikára 160 ftal 205 iffjat, részint egyenesen a' Hely
tartó Tanács előterjesztéséhez, részint az alapítók által kijelelt párt
fogók ajánlásához képest, maga a' Felség nevez. 2) R e n d k í v ü l i 
S t i p e n d i u m o k , inellyeket egyes személyek vagy nemzetségek, 
püspökök, káptalanok alapítottak ; ezek közt is némellyekre nézve a' 
kinevezés az uralkodót i l le t i , másokra a' nemzetségek idősbjei, ká" 
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platánok 'st. a jánlanak , de ezek is mindenkor légfelsőbb helybenha
gyás alá ter jesztetnek. Kitűnők ezek közt K i r á l y Jósef volt pécsi 
püspöké 300 ftal 30 iffjura , Ja n i ts é 2 4 0 ftal , L a t i n o v i c s é 
200 ftal kétke't iffjura, cardinal R u d i i ay é 160 ftal 1 2 - r o , B i 
bi c s é 2 0 0 ftal 10- re , B e n ő k é 170 ftal 6-ra R e v i e z k y é 150 
ftal 1 5 - r e , T ö r ö k é 100 ftal 20 - ra , ' s t . s t . 3) G y ő r i Á r v á k 
a l a p i t m á n y a , mellyből 7 ár-.a iffjunak 2 0 0 , 38-nak 100 tor in t 
j á r . 4) J e t t i n a 1 a p i t m á » y a , melly val lás tekintet nélkül 10 
iffjunatv 1 6 0 , más tíznek 1 5 0 , "hétnek pedig 100 f to t , továbbá 18 
árva iffjunak és leánynak ismét 1 0 0 , más tíznek 80 ftot nyújt . 5) 
A' pesti tud. egyetemnél doctori koszorút nyerni törckeriőknek , je le
sei, az orvosi karban 4, a' törvényi karban pedig 2 iffjunak évenként 
száz száz forint ada t ik . 6) Egyes nemzetségek közt legnevezetesebb 
a ' K i s s - J a n k o v i c h - h a g y o m á n y , mel lyet Nemeskéri Kiss 
Ka ta l in , Daruvári Jankovich Antal gróf , val . belső t i tk . tanácsnok 
özvegye 1791 a l a p í t o t t ; ebből a ' Kiss nemzetség mind két nembeli 
serdülő csemetéi 7 éves koruktó l kezdve , a' fiuk ugyan oskoláik vé
gez té ig , a* leányok férjhez menetükig évenként 2 0 0 , ékkor pedig 
végső kielégitésképen 2000 pengő forintot nye rnek .— Végre St ipen
dium nevet visel nálunk a' S z é c h é n y i - K o 11 o n i c h ö r ö k 
h a g y o m á n y i s , mellyből ugyan nem a ' tanuló iffjuság, hanem 
116 szegény és ügyefogyott férj fi , val lástekintet né lkül 100 ftal. 
g y á m o l i t t a t i k . — A ' no nem nevelésére egyesek á l ta l t e t t a lap i tmá-
nyok közt kitűnő a' g r . He r b e r s te in - 11 1 é s h á zy h a g y n-
m á n y , a ' pesti Angol Kisasszonyoknál nemes és nemtelen l eánykák 
ingyen nevelésére és t a r t á sá ra fenálló intézet 'st. Mind ezek a' m. k. 
He ly ta r tó Tanács fclügyelése 's igazgatása alatt: vannak-. — A' P ro 
testánsoknál stipendium helyét pótolják azon jótékony rendezkedések, 
mellyek szerint tanitóintézetikhen számos szegény iffjuság ingyen szál
l á s t , élelmet és oktatást nyer . Nevezetesebbek azonban ezeknél amays 
alapitmányok , mellyeket hajdan külső hires egyetemekbe utazni szo
ko t t iffjaik számára idegen országokban tet tek. 

S T O A . Á ' hajdani Athénben egy nyilvános oszloptornácz á l l a , 
melly festemétiyekkel lévén ékesítve TIDIXÍITJ , a z a z , t a r k á n a k hiva
t o t t ; ezt ZKXO '(!. e.) philosoph taní tásainál hal lgatóteremnek hasz
n á l t a , honnan az ál ta la Kr . e. mintegy 300 körül felál l í tot t phi los . 
Oskoia Stoieának vagy Síoának neveztetett. Zenö , Ejj icuras k o r t á r s a , 
a' Socraticusok , Cynicusok és Acadeinicusoktól t a n u l t , 's ol ly néze
tet á l l í to t t fel a' skepticismus e l l e n , mel ly szoros erkölcsi elveken 
a lapul t . Neki a ' phi losophia bölcsességhez vezető u t , maga a' böl
csesség isteni és emberi dolgok tudománya 's ennek az életben hasz
nálása rény volt . Rendszerének fő r é sze i t , a ' L c g i c á t , Phys icá t és 
Eth icá t szorosan egybekapcsolt egészbe szerkézé. Logicájában , m e l l y 
szerinte a' valódi és nem valódi elválasztó bélyegeinek tudomáhva 
volt , a' tapasztalást tévé minden esmeretek alapjává ; az ol ly ábrá
zo la toka t , vagy e lőá l l í t ásoka t , mel lyeknek jegyei a ' valóságos t á r 
gyak jegyeivel megegyeztek , igazaknak , az alapok szer int ifélhetés-
beli ügyességet ép elme esmertető jelének nevezte. Physicája magá
ban a' természetben talál ja az emberi kötelességek legfőbb okát 's az 
erkölcsi szabályokat a' világrend törvényiből következtet i . Bölcsel
kedésének ezen részében minden dolgok a lapjául 2 nem teremte t t , 
örök és mégis testi lényt vett f e l , a' szenvedő anyagot t. i. és a' 
mivelő értelmet vagy i s tenséget , mel ly az anyagban lak ik 's azt 
megeleveníti. Ezen istenség az eredet i elmeeró , természete aether i -
tüíes , ez teremtet te a' világot mint létszeres egészet, az elemeknek az 
anyagtól elválasztása "a 'a ' . tes tek alkotása á l t a l , ez igazgat ja a ' vi
lágot i s , de gondviselése halasaiban a' vál lozhat lan fátum vagy a' ter 
mészeti törvénvek szüksége ál tal k o r l a t o l t a i k . Yéleménve szerint a ' 
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mindenséget isteni elme, lélek gyanánt hatja keresztül, 's azért ele
ven és okos , de tüz általi enyészetre van rendeltetve. A' világi tes
teket és erőket isteni nemiteknek tartja 's azért több istenségek tisz 
teleset is megengedi 's ezeknek az emberekkel összeköttetését jótevő
nek állítja. Az emberi lélekről azt hiszi, hogy a' teremtő tűznek és 
légnek egyesültéből támadott , 8 tehetséggel van felruházva , úgymint 
az 5 érzékkel , nemző erővel, beszélő tehetséggel és értelemmel, de 
ex utóbbi , mint munkálódó elv az egész indulaton uralkodik. Ethi-
cája az Isten akaratját, melly az ember lelkét is megeleveníti, vagy 
a' természetet vallja az erkölcsi törvény kútfejének , melly az embert 
isteni tökély után törekvésre kötelezi , mert csak e' törekvés vezet 
istennel és természettel megegyező erényes életre 's ez az igazi bol
dogság. Innen gyakorlati elve ez: „Kövesd a' természetet, éij ter
mészet szer in t , " vagy a' mi szinte ennyit teszen : „ü l j a' magával 
egyező okosság szerint." A' Stoicusoknál legfőbb jó volt a' rény 's 
egyetlen rósz a' vétek , minden más csak képestségesen kellemes vagy 
kellemetlen. Azt mondák , hogy a' bün az embernek okos természeté
vel ellenkező cselekedet, a' rény pedig az embernek magával való 
igaz éi minden jutalom vagy büntetéstől független egyezése , mellyel 
csak helyes erkölcsi Ítélet és indulatok 's szenvedélyes feletti uraság 
által érhetni el ; e' rény legfőbb belsó nyugalmat 's érzéki kéjek és 
érzéketlenség feletti felemelkedettséget tesz fel; a' bölcset nem teszi 
érzéketlenné hanem sérthetetlenné, 's teste feletti uraságot ad neki, 
melly az öngyilkosságot is megengedi. Zeno 's hircs tanítványa 
Klaauth, mind ketten élemedett korukban (az utóbbi éhség által) 
végzek ki magokat. Kleanth , előbb ökölvívó, dialecticára, rhetori-
cára , etliicára, politieára, physicára és theologiára osztd a' stoica 
pliilosophiát. A' theologiát az isten létének (ontológiai mód szerint) 
megmutatásával bővítette , 's hogy egyetlen istent" tisztel, jeles hym-
misában {Cleanlis liymnus ad Jovem ed. Siurz , 1785) megbizonyí
totta. Ennek követője Chrysippus (szül. K. e. 2 8 0 , mgh. 208 vagy 
212) bővebben kidolgozá a' logirát és dialecticát, 's ph3rsicájában 
megmutatta, hogy a' sors befolyása sem az isteni gondviselés hatósá
gát , sem az embernek okos alapok szerint cselekvésbeli szabadságát 
el nem törli. Erkölcsoktatásában a' természeti jogot aiegkülönbözteté 
a' tettlegestől. Követői valának Zeao és Antipater, mind a' ketten 
Tarsusból , Panátiys Jühodusból 's ennek tanitván3'a Posidonius Apa-
meából Syriában. Egyébiránt Chrysippus mint termékeny i ró , legna
gyobb befolyással volt a' romai philosophok kimivelésére , kik közt 
Seneca, Epictct, Marcus Aurelius AXTOJUNUS (l.e.)a' Stoicismust követék, 
de ezek leginkább csak gyakorló részén dolgozattak 's erkölc-si szigoru-
ságát tanúságos és épületes értekezésekben adák elő , 's mivel ezek 
a' keresztyén morál alapelveivel sokban egyeztek, némellyek azt vé
lek , hogy ezen irók alattomban a' keresztyénekkel tartottak volna ; 
mit azonban nem lehet megmutatni. V. ö. Tiedemann Syitem der stoi-
seken l'hilotaphie (Leipz. 1776). 

S T O B A B U S , vagy S T O B I I (város Macedóniában) János, K. u . 
az 5 száz. élt. Elte körttyülállásairől keveset tudunk. Van egy virág-
koszoruja, azaz, nevezetes mondatok gyűjteménye, részint prosában 
részint versekben. Ezen gyűjtemény 4 könyvből á l l , mellyek közül 
a' 3 's 4-dik különös munkácskát tesznek és régi irók sok rövid ki
vonatait foglalván magokban , igen fontos segédmunkák a' philoso-
phia történeteire nézve. Általánosan az egész igen fontos , mint sok 
elveszett munkák töredékeinek foglalatja. Legjobb kiadatja Heerené 
(Götting. 1792—1801.) 

S T Ö C H I O W K T J I I A . chemiai elemek mérésének mestersége. A' 
chemia (1. CHKMIA) czikkely alatt előadattak már a' chemiai összekötte
tések 's feloldozások theoriájának alapvonásai. Azonban különösen. 

/*_ 
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Neutrali tasnak két különböző szer feloldozásának azon ál lapot já t ne
vezik , midőn sajátságos esmertető bélyegeit mindenik elveszteni lát
szik , mint például a' konyhasó , mel ly sósavany és mineralalkal i 
egyesültéből áll , 's benne mind e' két elem sajátságos charactere el
tűntnek latszik. Midőn két i l ly különböző elemek feloldoztatnak 's 
neutral i tásba tétetnek , egymás i ránt i mennyiségi visszonyukat is te 
kinte tbe szokás venni, 's a/.on mes te r sége t , melly szerint e' mérés 
t ö r t é n i k , az ujabb chemia igen helyesen s töchiometr iának nevezi. L. 
Meínecke Chemitche Meszkuntt (1-Jalle 181 5}; Göbel Handh. der phar~ 
maceutitchen Cliemie und Slöchionietrie (Eisenach 1827. ) 

S T O C K J 1. F O N D CS S T A T ÍJ S P A P I R o S O K. 
S T O C K B Ö R S E tulajdonkép Londonban azon h e l y , hol angol 

statuslevelekkel kereskedést űznek ; később ezen név mind azon ke
reskedő helyekre is e l r a g a d t , hol ez a' kereskedés nagyban űzet ik . 
A' legfőbb b ö r z é k , me l l j ck e ' kereskedést egész Európában vezetik 
és s zabá lyozzák , vannak L o n d o n b a n , Amste rdamban , Par i sban én 
Menusi Frankfurtban ; ezekhez képest a' bécsi, berl ini és pe tersburgi 
igen csekélyek 's a* váltólevelek becsét csaknem kizáró lag amazok ha
tározzák ineg. Ez á l ta l a' Stockbörse egyszersmind azok öszveségét 
is jelenti , kik a' nevezett varosokban á' börzén összegyűlnek 's ot t 
tőkepénzeikkel statuslevel-kereskedést űznek. Mil l iókat t a r t anak ezek 
snindig készen , ol ly levelek bevásárlására , mel lyek nyereséget ígér
nek. Ha valamelly ország kötelező levelei mel le t t pénzt keres , csak 
ezen börzéknél t a l á lha t kivánt nagy summákat . Dgy kell t ehá t leve
leit kész i tn ie , hogy azok a' börzén h i te l t kapjanak 's a ' részvénye
seknek nyereséget Ígérjenek. Természetesen iő dolog i t t J) hogy a ' 
pénzt kereső kormányban bi/.ni lehessen , hogy- akara t j a jó 's rendes 
statusgazdálkodást f o l y t a t , 2) hogy azon módokat , mellyek á l ta l kö
telezéseit te l jes í the t i , bebizonyítsa . At tó l is sok függ, hogy leveleit 
ugy intézze , hogy ezek könnyen és költség nélkül egy kézből más
ba mehessenek, 's kamatjaik bizonyosan ki jár janak. E' körülmé
nyekhez képest sokfélekép változik a' börzékre vit t s ta tuspapirosak 
hi te le . Mivel az i l ly papirosok ál tal leginkább csak évi kamatok biz-
tos i ta tnak, a ' tőke pénzt pedig e' papirosok eladása által ismét visz-
sza lehet venni, innen minden kamat csak annyi t ér , mennyi t a' bör
zén adnak é r t té . Mivel pedig ezen ér ték különféle körülmények 'n 
eseteknél fogva szüntelen ingadoz , a' tőkepénzesek épen ez ingado
zásból húznak nyereséget . E g y r e adják , veszik a' k a m a t o k a t , ahoz 
képes t , mint azoknak becsét emelkedni vagy csökkenni h isz ik , 's igy 
e' kereskedésben mindig sok mil l ió kész pénz és papii-ospénz forog. 
Csak ezen börzék á l ta l kapha t valamelly s tatus kevés nap a la t t sok 
millió kész pénzt; mert csak ígérjen kevéssé több nyereséggel kecseg
tető kamatokat , mint mellyek jelenleg a ' bö rzén forognak, 's az övéivel 
egyforma hitelűek , azonnal mindenfelől foly be a' kész pénz. Még 
csekély, sőt legcsekélyebb hitelű papí rosak is ta lá lnak i t t v e v ő k e t , , 
mer t némell j ' dus gazdagok híznak abban , hogy az i l l y csekély h i 
telű statusok is kötelezéseik teljesítése á l ta l fognak iparkodni h i t e lük 
helyreál l í tásán , mivel különben szükség esetén sehol sem kapha tná
nak pénzt 's igy rövid idő a la t t végkép romlaniok ke l lene . Azonban 
Jegtöbb vevők ollyaii papí rosakra adják p é n z ü k e t , mel lyeknek hi te le 
emelkedik. Minthogy mindig, vannak kedvelői az ol ly p a p í r o s a k n a k , 
mellyeknek á r a ugyan nagy, de a lka lmas in t á l landó , igy a' tőzsérek 
ezekre könnyen kapnak vevőt 's az ekkép bejött kész pénzt ismét 
olly papírosakra fo rd í t j ák , mellyek a ' körülmények szerint nagyobb 
á r t Ígérnek. K' szüntelen adásvevés a lka lmat adott egy különös ke
reskedésre i s , mel ly ugyan tulajdonkép nem ke re skedés , hanem in
kább csak já ték és fogadás, miért szélkereskedésnek (Angliában S torks -
jobbery) neveztetik. Ez abban á l l , hogy egyik o lh leveleket ad el a ' 
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másiknak, mellyekkel nem bir , sem valaha birni nem fog; ezt a' 
vevő is jól tudja 's az áltaiiast nem is sürgeti, ügyességük czélja az, 
hogy mennyivel az eladott és megvett levelek ára, az áltadásra kitű
zött napon folyó becstől különbőz, ezt egymásnak megfizetik. Például 
A. vesz Aug. i-én egy statuskötelezőlcvelet 10(Mól 91-ért, B. fo
gadja, hogy e' levelet A-nak Sept. l-jén kezéhez szolgáltatja; ha c' 
papírosak becse Sept. I-jén 9 2 , ugy B. eladó tartozik A. vevőnek 
minden eladott százért egj' tallért fizetni; ha pedig e' papírosak be
cse Sep. l-jén 90 volna, akkor A. vevő köteles B. eladónak minden 
száztól viszont egy tallért fizetni. ti' kereskedés tehát csupán foga
dás neme , melly kereskedés sziue alatt lappang , 's melly által eéha 
hagy summákat nyerhetni, de veszthetni is. liz ál kereskedést némelly 
országokban eltűrik, másutt mint csalást és szerencsejátékot tiltják és 
büntetik. Ujabb időkben sok vitára adott alkalmat azon kérdés, ha e' 
játékot egészen elkeljen e'törölni ? Ugy látszik, azok Ítélete leghelye^ 
sebb, kik meghagyják ugyan a' későbbi szolgáitatás szabadságát, de 
mihel3't megmtitattatik, hogy az eladott papírosak az eladónak birtok
ában nem voltak \s az áltadás idején sem lehettek, a' panaszt nem 
kereskedéshez, hanem meg nem tartott fogadáshoz, vágj' szerencse
játékhoz tartozónak vélik. 

S T O C K H O T / M (á' szél. 59° 19' 1 5 " ) , minden éjsz. város közt 
legszebb 's fekvésére nézve talám csak Konstantinápoly vetélkedhe-
tik vele. Több. szigetből á l l , mellyek a' nagy Malartó öblei által 
formáltatnak 's részint pompás hidak által köttetnek öszve (az, melly 
a' Norrmnim felé visz , mintegy 1000 1.) A.' város közepén eveznek 
be és ki a' gazdagon megterhelt hajók. A' város 3 főrészéi : a' haj
dani épitrne'ny s 2 külvárosa, Södermalm és Norrmalm , 2 vele ösz-
vekötött sziget, mellyek közül egyik éjszakra, másik délre fekszik, 
's mellekhez külömbféle irányban több apró sziget, ragad 's ezeket 
ugy lehet tekinteni, mint külvárosokat. Jelesebbek ezek közt: Kungs-
holm, Kyrkholúi, Kastelho'm, Riddarholm. A' Stockholm szigetén 
diszlő kir. kastélyai , melly, a' régi 1097 leégvén, 1751 lett ítészen, 
kevés épületét lehet öszvehasonlitni Kuropában. Hasonló ékességei a' 
városnak a' régi főtemplom, mellyet igen szép orgona, és svéd mi-
vészeknek több gyönyörű festeményei ékesitnek ; a' német, finn (igy 
neveztetik a' finn nyelvtől, mellyen prédikálnak benne) templomok; 
az ország bankjának épülete; a' kir. pénzerő ház; a' lovagház Svéd
ország nemzetségeinek czimerebel. Nornnalmon,' a' város legszebb 
részében, szembetűnők: az a' palota, mellyben hajdan a' vitéz Tor-
atensohn lakott, 's mellyet Albertine herczegné nagyobbittatott; a' 
111 Gusztávtól építtetett fényes operaszin; a' sz. K l á r a - , Jakab- és 
Fridriktemplom ; a' tud. academiájáuak kősziklán fekvő observatoriu-
ma; 's az itt lakó követek sok palotái. A' lovagsziget (lliddarholi'O 
egy templomában nyugvó svéd htísök sirboltjain mintegy 5000 .íász-
lót is vitorlát láthatni 's az itt lévő szabad, kőmivesek háza legpom
pásabb Európában. A'királyszigetet (Kungsholm) főképpen nagy ágyu-
iintó műhelye nevezetesiti. Piaczai , a' város szigeteken feküvén, ki
csinyek. Legszebbek: a' lovagházpiacz, Gusztáv Vasa 1773 felállított, 
zöld , hőnyi márványból készített szobrával ; az Adolf-Fridrikpiacz , 
1489 olta fenálló nagy Magdolnatemplomával Södermalmon ; 's az uj 
diszpiacz Norrmalmon, mellyet XII Károly szobra fog ékesitni. La
kói száma 1789 80 ,000, 1827 csak 79,526 volt. Stockholm fekvé
se 's égalja t. i. legalább némelly holmokon, amaz szigeteken, na
gyon segiti a' halóságot, annyira , hogy a' születtek számát a' hol
také jóval feiyülmulja; 1818 az elsőké 2344, az utolsóké 2880 tett. 
Tatám a' temetőknek i s , mellyek a' városban a' templomok körül 
léteznek, vau ebbe befolyások. Zsidó csak 160 lakik benne; éppen 
illy kevés a' Katholikusok és Görögök száma, bár vallásokat szaba-
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•Ion gyakorolhat ják. Egy franczia - reform, községnek is van itt t em
ploma '« 200 Herrnhut inak imádságháza. A' szobád tenger 's a' kör
nyék termékenysége az élelmet olcsóvá teszi 's á' kereskedést eleve-
niti. Hevítetnek : gabona , só , len , pamut , r t skása , gyarmat - , ma-
nafactura - és fénymivek ; ki v i t e tnek : báuyap roduc tumok , mellyek-
nek | részét vas teszi. A 'S tockho lmiaka t miveltsegre 's mufatságked-
vellésre nézve Európa egy fővárosának lakói se múlják fe lyül , 's in
nen Éjszaki Francziák nevet kap tak . Alsóbb 's felsőbb oskolák gon
doskodnak mindkét nemii ifjúság tan í tásá ró l 's szegény szülék gyer 
mekeinek számára vannak szegények intézetei és vasárnapi oskolák , 
mellyek közt 3 JBell-Lancuster módjára van alkotva. Ol ly gymria-
st .cai intézetek is vannak benne , hol viaskodás és Usság tan í t ta t ik . 
Szárazi és tengeri cadetoknak nagy hadi academiájok van 1792 o l t a ' s 
aJ hadi orvosokat az orvosi-seborvosi intézet formálja- A' k i r . kas té ly
ban lévő könyvtár 4 0 , 0 0 0 köt . foglal magában 's r i t ka k é z i r a t o k a t , 
mellyek közül az is landiak közönséges költségen adatnak k i . Gróf 
Engelströméhen 18 ,000 köt. van. A' szép t u d o m á n y o k n a k , tör ténet 
tudománynak 's Régiségeknek 1753 olta. academiája v a n , mint 17S6 
olta a' svéd nyelvnek i s , mel lyet III Gusztáv a l k o t o t t , 's mel ly tő l 
első ju ta lmat maga az a lkotó kapot t , niidőn Tors tensohnró l i r t név
telen értekezését beküldte. Linné 1739 tud . academiáját alapica,Tnelly 
egy Európa il ly nemii legjelesebb intézetei közt . A' kir . museumban 
vagy festeniénygyá'jteményben 3000 eredeti rajzolatjuk van az első 
olasz mestereknek. A' szép tud . ticadeiniájában régiségeken k ívü l 
20 ,000 pénzdarabat lá tha tn i . Gróf Suchtelen 4 0 , 0 0 0 köt. 's legr i t 
kább kincsekkel gazdag könyvtára köz haszonvételre nyitva van. 
Stockholm régolta t u d ó s o k , mivészek , 's költők bonya volt . Többek 
közt csak Byströui szobrász t , Fah lc rau tz tájfestőt , ' Sandberg és W e -
stin történeti 'estőket és Forse l l rézmetszőt említ jük. Stockhojmnak vi
dám charactere l évén , számosak benne a' mula tkozások , mel lyeket 
igen elősegít a' t e rmésze t , romános környékkel vévén a' várost kö
r ü l . Hlyen mulató helyek : a ' nagy k i r á l y k e r t , a ' vadker t dámvadai
v a l , a ' j o h a n s d a l i mulató erdőcskék , az egészségforrások, az ujha-
gai kastély és mulató e rdőcske , mellyeket szép időben ezerek lá to
gatnak meg. A' közel lévő Hrot tn ingholmot (kastély neve) mellyben. 
sok nyári lakhely v a n , chinai Ízléssel csinált ker tek ékesí t ik . De 
szerencsétlenekről se felejtkeznek el Stockholm lakói , honnan betegek, 
árvák 's mindennemű szerencsétlenek számára részint közönséges, részint 
privát költségen sok intézetek a lap í t t a t t ak benne. Egy önkéntesek számá
ra fenálló dologház 8—900-ról gondoskodik azok közül matér iá iéval . 
Hasonló nemű kénszeritő intézet van a' kóborlók 's megítél tek szá
mára . A' város árvaházában a' gyermekek 14 éves korokig neveltet
nek 's 3 év előtt a' városban 's falun neveltek száma több volt 3000-néI . 
100 más gyermekrő l a' szabad kőmivesek háza gondoskodik. Stock
holmban 32 privát intézet van szegények és betegek s z á m á r a , mel-
lvekaek tökéje töhV 1,200,000 ta l l é rná l . Egy a' legjelesebb közönsé
ges intézetek közt a' s iketnémáké és vakoké- .Stockholmban mindenik 
3—4-dik gyermek házasságon kivül születik 's a' halá l ezeknek felét 
elragadja már első években. 1 8 1 5 ol ta bibl iatársaság munkálódik a ' 
szentírás terjesztésével, a' mi igen szükséges, mert a l ig van a' 80-dik 
embernek bibliája. x 

S T O C K S J O B B E R Y Londonban sőt másutt is, hol s ta tus levelek
kel nagy kereskedést űznek , némi t i l to t t és törvénytelen á lkereske-
dés. Áll pedig statuslevelek adásában 's vevésében, mel lyekkel sem 
az eladó nem bír , sem a' vevő nem k íván ja , hanem csak oda megy 
k i , hogy az adó és vevő egymásnak a' pénzfolyam azon különbségét 
fizetik meg , nielly a' kötés és teljesítés napja közt esik , ugy hogy 
ha a' péuzbecs nevekedik, a' vevő az e l a d ó t ó l , ha pedig csökken , az 
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eladó a' vevőtől kapja meg ezen különbséget. E' kereskedést, mivel 
csak játék , a'/, angol törvények nem esmérik e l , 's azért miatta nem 
is tétethetik panasz. Minthogy ebez korántsem szükség olly naicy tő-
kepénz, mint millyer.ről a' kötések szólnak, hanem csak annyi , 
mennyit a' pénzfolyam különbsége tesz , azért valaki csekély summá
val sok százezerekre menő iIlyen kereskedést űzhet. Az illyeneket 
Angliában Stoeksjobbereknek nevezik. Kereskedésben tekintetük nem 
nagy , sőt szerencsejátékosoknak tartatnak 's velők szerény ember 
nehezen ereszkedik alkuba. Azonban kőztök megvan azon kölcsönös 
egyesség , hogy a' becskülönbségeket egymásnak pontt/san fizetni ipar
kodnak, ha bár követeléseiket törvényesen nem szoríthatják is. Azon
ban , ki meg nem fizet, legyen az ravaszságból vagy értéke fogyat-
koztából, azt többé magok közt nem szenvedik, hanem gyalázattal 
űzik el. Az illy megbukottakat sánta kacsáknak nevezik, 's ezeknek 
többé társaik közt nincs helyök. (L. STOCKBÖRSE.) 

S T O I C U S O K , 1 . S T O A . 
S T Ó L A , ruha , mellyet későbben a' romai asszonyok viseltek, 

mivel elébb, mint a' férjíiak, tógával öltözködtek. Hosszú, ujas tu-
nica volt ez , melly lábaikig alánjait. Nem csak előkelő, hanem 
alacsonyabb sorsú asszonyok is viselték, azon különbséggel , hogy 
az utolsók stolájának esak egyetlen aranyos , az elsőbbekének pedig 
több arany és bíbor szegése volt 's széles arany rojt (instita) vára
tott reá. Világ leányainak 's házasságtörő asszonyoknak nem enged
tetett meg stólát viselni, honnan ezek togatáknak neveztettek. A' 
stóla tehát jó erkölcsű, mint előkelő asszonyt is je lel t ; éppen igy a» 
instita is. — A' stóla, melly a' papok innepi öltözetei közétartozik, 
hosszú, széles, fejér öv selyemből vagy ezüstanyagból, melly vá
szonba van szőve 's a' diacononoktól bal vallókról jobb csipejek felé 
leeresztve rendpántlika formán, a' papoktól pedig mind a 'két vallókon 
's mejjeken keresztformán leíügve viseltetik. 3 keresetei jeleltetik, 
végein gyakran caengetyük vannak, a' praelatusokná!. kivarrásokkal 
és gyöngyökkel ékesittetik 's misemendásra mulhátlanul szükséges. 
Innen jura stolae (L. SXOLAFIZETÉS). 

S T O L AP I Z E T És (jura stolae) azon illetőség, melly keresztet 
lésért , eskete'sért, temetésért, 's más papi hivatalos foglalatosságér-
fiasettetik világiaktól. Stolafizetésnek azért hivatik, mert a' STOLI 
(1. e.) az illyen egyházi szolgálatra rendelt papnak hivatalos ékessé
ge. A' Protestánsok közt ugyan stólát csak az angol egyház papjai 
viselnek; a' stolaíizetés kifejezése mindazáltal a' Reformátusoknál és 
Lutheránusoknál is megmaradt, a' papok mellékes jövedelmeinek ne
véül. — Mint a' hajdani keresztény egyház tanítói általában a' köz
önségek ünkénytes adakozásai által tartattak fen ; igy sokáig az is 
szabad tetszésekre volt hagyva a' világiaknak, akarnak e' valamit 
háladatosság jeléül adni a' fennevezett egyházi cselekedetekért? A' 
mi illyen alkalmakkal bejött, a' 6 száz. még a' püspök egyházi pénz
tárába folyt, ki mindenik papnak kiosztotta saját részét; hanem az-
olta mindenik község lelkésze megtartja magának a' bejőni szokott 
jövedelmet. A' 10-dik szá.iadig mindazáltal többször megújították az 
egyházi gjailések ama rendeletet , hogy a' papok stolafizetést ne kí
vánhassanak, hanem elégsdjenek megázzá l , mit kiki önkénytesen 
ad. Csak a' 16 száz. állapíttatott meg a' világiak stolafizetésre kőte-
leztetése , 's azolta visel az jura stolae nevet. 

S T O L B E R G , munkás mváros a' porosz alsórajnai nagyherczeg-
ség aacheni kormánykerületében, 350 ház. 2700 lak. kik közt 700 
protestáns. Híresek sárgaréz í'abrikái; de vannak benne jeles posztó 
fabr. és üveghuták is. Egész Európában első rangú sárgaréz fabri-
kái eredetileg Aachenből származtak, hol az Amiensből kivándorlóit 
Francziák alapiták 1450—05 az első fabrikákat; hanem a' 17 száz. 
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kezdetében a' Protestánsok , kik közé tartoztak a' sárgaréz fabriká
lok is , kénteleuittettek Aachent elhagyni, 's a' jülichi herczegek vé
delme alu».t, az erdős hegyektőt körülvett stolbergi völgyben teleped
tek meg, hol részint gazdag kalaminbányaktól, részint az liule és 
Vicht bő vizétől , végre a' közel eső eschweili kőszénbányáktól igen 
segittettek. Most csökkent a' í'abrikálás, mert Francziaország, hogy 
hőnyi sárgaréz fabrikáit felsegélje, a' bevitt sárgarézre nagy har-
minczadoket tett. innen az eléhbi 196 sárgaréz kemenczének 1818 
alig munkálódott 9-ed része. Van czinkfabrika is benne. Vö. Denk-
vuirdigke iten des Fíeckens Stolbcrg und der benachbarten Gegend, ín 
vorzüglicher Hiniicht auf seine Messingfabrik (Aachen 1816). 

S T O L B E R G grófi nemzetség, egy a' legrégibb német nemzetsé
gek közt, mellynek eredete homályos. A' középkori oklevelek sze
rint Stalberg nevet viselt. A' most virágzó ágak törzsökattya Kris
tóf (szül. 1567 , mh. 1638). Ennek két fia volt, Henrik Ernst és 
Márton. Ama két ágat alapított, u. ni. 1) az ilsenburgit (kihalt 
1710) és 2) a' gedernit. E' 3 ágra oszlott, a) a' stolberg-wernigerodeire, 
melly most is virágzik, b) stolberg-geudernire, melly 1742 birodal
mi fejedelmi méltóságra emeltetett, de férjfiiii ágon 1804 kihalt (e-
zen ág tagja volt AUBANY (l e.) grófné, 178S mh. herczeg Stuart 
Károly hitvese); és c) stolberg-schwarzaira , melly 1748 megszűnt 
létezni, alapitója, Henrik Auguszt, elhunytával. Emiitett Mártontól 
az ifjabb stolbergi főág alapitójától 1709 olta két ág veszi l é té t , 
mint a' stolberg-stolbergi és stolberg-roszlai. Az idősebb főág , a' 
Stolberg-Wernigerode grófok, bir tokai: a) Wernigerode grófság, 
Halberstadt, Blankenburg, Hildesheim és Hanover közt, 5 nsz. mf. 
14,000 lak. kik, mint a' gróf, nagyobbára ágostai hitvallásuak. Po
rosz felsőség alatt ál 1. Wernigerode fővárosnak gymnasiuma, 's 5000 
lak. van. A' könyvtár 40,000 köt. foglal magában, b) fíeudern gróf
ság, Gedern fővárossal, a' hesseni nagyherczeg alatt, c) Peterswal-
dau, Kreppelholz és Janowicz uradalmak. Öszvesen a' gróf birtokai 
6 nsz. mf. tesznek, 16750 lak 's 300,000 f'or. jövedelemmel. — Az 
ifjabb ág, Stolberg-Stolberg és Stolberg-Roszla főbirtoka Stolberg-
grófsag, porosz felsőség ala t t , 7 nsz. mf. 19,000 lak. Fővárosa 
Stolbeig 3000 lak. grófi cancelíariával , alconsistoriummal, lyceum-
mal 'a közel fekvő réz-és vasbányákkal. Roszla, mvár; 1200 lak, a' 
Stolberg-Roszla ág lakhelye. Mindkét ág ágostai hitvaílásu, kivévén 
az 1819 mh. gróf Stolberg-Stolberg Fridrik Leopold nemzetségét, ki 
l&'OO kath. vallásra ment által. 

S T O H K H O (Christian, gróf), a'Stolberg-Stolberg ágból, szül. 
Hamburgban 15 Oct. 1748. Attya Christian Günther dán kir. kama
rás , titkos tamicsnok és Sophia Magdolna dán királyné főudvarmes
tere volt. Göttingenben tanult, hol ama szép költői egyesületnek , 
mellyet Bője, Bürger, Miller, Vosz, Hölty , Leisewitz formáltak , 
's mellynek a' néniét szép literatura olly sokat köszönhet, tagja volt. 
Egy ideig hivatalt viselt; de ezt önként letette 1800 's windebyei 
jószágában (Schteswigben) a' muzsiknak élt. Mh. 18 Jau. 1S21. 
Verseit nemes lelkesedés, mély érzés , erővel teljes kifejezés, gon
dolatok újsága , gyengédség és kellemetesség characterizálják. Ver
sei és testvéröccsééi együtt jöttek ki Leipz. 1779 ; ugyanitt ScJiau-
tpiele mit Chören von den Briidern C, und F. L. Grafen zu Stol/ierg 
(1787). Ezen 4 színjáték közt: Theseus , Balsazar, Otaneg és Der 
S'áusling Christianéi a' 2-dik és 3-dik. Görögbőli fordításai : 1) 
Gedichte aus dem Griechisvhen (Hamb. 1782), melly Homerus hym-
nusait, Th'eokritus idylláit , Moschus , Bion, Anakreon több verseit, 
's Musaeos Heroját-és Leanderét foglalja magában. 2) Sophoklet (Leip. 
1787, 2 köt.). Legújabb költeménye Die taeise Frau, 7 ballada 
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(Berl. 1814). Ö̂ i zves munkáit a" Hamburgban 20 köt. megjelent Wer-
ken der, Briider Slolberg-ben olvashatni. 

S T o r. B E R G (Fridr. ],eop. gróf) az előbbinek testvére, hires né
met költő és i ró , szül. Nov. 7 1750 Bramstedtben a' holsteini bir
tokban, elcjénte dán királyi apród, 1777-től fogva pedig Kopenhá-
gában lübecki herczegpüspöki meghatalmazott ininister volt. 17 89 
dán királyi követ lett Berlinben, 1791 a' derczegplüspök kormány
szék elnöke 's kanonok Lübeckben, 1797 St. Anna és Newsky Sán
dor orosz rendek vitéze. 1S00 minden tisztségeit letette , Münsterbe 
nv.nt 's legidősb leányán Ágnesen kivül egész háznépével catholicussá 
lett. K' lépés annál nagyobb figyelmet gerjeszte , mivel előbb Send-
schreiben an einen hoísteinischen Kirchspieivogt in Hvhweden czimü 
iratában felette buzgó lutheránusnak mutatkozott. Sem azon külső 
nyereségek , mellyeket számos háznépére nézve e' tette által elvesz
tett, sem a' köznép lármája 's nagy tekintetű barátinak ellenzése nem 
tartdztaták czélja végrehajtásától. Az utóbbiakhoz tartozék Vosz J. 
H. (V. ö. ezt), ki tettét mind végig keserű gúnnyal roszalta. (Ij.Fo.iZ 
und Stolberg, ader der Kampf des '/.eitalters Schottól, Stuttg. 1820). 
Altmente után kiadá : Zieey Schriften des h. Auguslinus vo;i der ivah-
ren Reíigion und von den Sitten der KatJt. Kirche (Münst. u. Lpz. 
1800). 1807-tól kezdve kiadá Gesch. der Reíigion Jesu Christi (15 
köt), Mint költő, ódáiról, dalairól, alagyáiról, románzairól, satyrairól 
'st., mint prosaista Die Insel czimü románjáról, német és olaszországi, 
schweizi éa siciliai utazásinak leirásáról, mint fordító 1 Hasról, Plató 
válogatott beszélgetésiről, Aeschilos néhány szomorjátékáró! 's Os-
sian költeményiról hires. Saját versezetei testvéréitől merészebb gon
dolatok éa képek 's tüzesebb fenlengés által különböznek. Végső köl
tői kifakadásai lyrai mivek, meliyekre az 1812—14 évek adának al
kalmat. Lében Alfreds des Groszen munkája által mint történet iró 
is jeles. Megholt Üsnabrück mellett Sonderniühleii mezei lakon Deo. 
5. 1819 , miután Vosz boszaótásai által keserített vég napjait Ein 
BücAlein von der Liebe Írására forditá. Kgyik fia 1825 schweizi 
Freiburgban Jesuita lett. 

S i o ii r; (Maximilián) clinicának rendes tanítója a'bécsi egyetem
ben, szül. 1742 Svábhonnak Erziugen nevű fuvarosában , hol atyja 
sebész volt , ki őtet hasonlóul sebészségre akarta taníttatni; hanem 
ÍJ évi tanulás után, midőn egy favágó parasztnak megsértett kezét 
látta, annyira megiszonyodott, hogy atyja nem tartá tanácsosnak töb
bé őtet sebészségre oktattatni. Az ifjú S. tehát Rothweilba ment a' 
Jesuiták collegiumá!>a , hol egyházi állapotra adta magát 1761 , 's 
a' rendbe beállott, de elöljáróival nem férvén öszve, 1707 kilépett 
abból. Erre Strasburgban gyógytudományt kezdett taí.ulai ; egy év 
múlva Bécsbe j ö t t , hol 1772 doctor-rangot nyert. 2 évig Magyaror
szágban viselt physicusi hivatalt , hol készítette Beobachtungen iiber 
das ungarische Fieber czimü munkáját. Fáradhatlanul arra törekvéu, 
hogy a' gyógytiidományból minden bizonytalanságot kiszorítson 's a' ter
mészetet alaposan kiesmerje , csaknem ismét abban-hagyta a' gyógy* 
tudományt. Szakadatlan munkásságából származott beteges állapotja 
miatt 2 év múlva visszatért Bécsbe, hol 1770 a' tettleges gyógytu-
dománynak rendes tanítójává tetetett. E' pályájában ugy fénylett 
nagy észtehetségeivel és tapasztaltságávai , tnint Németország első 
tanítóinak egyike; Kaunitz, Czartoryski berezegek 's Hadik és I-.au-
don tábornokok barátai voltak 's ó ezeknek orvosok. Sokat tett ez 
idő alatt a' himlő beoltásra, mire nyaranként kertet bérelt ki. Stoll 
tudta 's becsülte a' görög nyelvet is. Mh. 23 Maj. 1787. Nagy becsű 
orvosi munkákat hagyott maga után. — Egyetlen fia, a' későbben, 
mint költő .(kiváltképpen apró vígjátékai, Ernst und Scherz 's ni. 
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által) dicséretesen híressé' lett »S t o 1 1 L a j o s , ki 181-6 Bécsben 
halt meg. 

S r o t í (János Jakab) , szül. 31 Dec. 1753 Zür ichben , 17S1 
az offenbachi (a' Mainnál) reform, község , 1 7 8 4 a' bremeni Márton-
templom p r é d i k á t o r a , 1802 ugyani t t egyszersmind gyinnasiumi tan í 
tó 's 1810 az emlí tet t templom első lé lekpásztora le t t . 1 8 1 1 letet te 
hivatalait ' s honyába visszatér t , hol 12 Mart . 1821 mh. N a g y tudo
mányú theologus vol t , "s aa uj tes tamentomot l e fo rd í t o t t a , magyará
zatokat ragasztván hozá. Egy pallé-rozott asszonyság számára leford. 
's magyarázta a' zsol tárokat (1814) . I r t továbbá l'redigten iiber die 
Merkwiirdigkeiten des 18 Jahrhundérts-t ( 1 8 0 4 ) . Többek közt la t inból 
leford. ülrich v. Hulten gegen üesiderius Erazmus, und Erasmus gé
gén Hulten-t (Aarau 1813) . A' bremeni énekkönyvnek, köz dolgozója 
vol t , mint más theolog. és er i t icai folyó i ra toknak i s . Képét l á tha t 
ni Kteine vermischte Schriflen-jéne.k. 1 köt. előt t . 

S T O R A X , storaxfa mézgója , mel ly Kuropa melegebb t a r t o 
mányiban, kiváltképpen pedig Ázsiában éá Afrikában nő. A'' mézga, 
ha a' fahéja bemetszetik, szók ki forrni 's gyógytudományban hideg 
kelések füs tö lésére , í róknak 's kenőcsöknek használ ta t ik . Három 
nemét különböztetik meg , mellyek közül egy szemekből vagy mag
vakból , második da rabokbó l , harmadik (a' közönséges s t o r a x ) nagy , 
világos-barna, turfához hasonló göröngyökből á l l . ' A' két első jó sza -
gu 's d r á g a ; ha a' harmadik igazi s t o r ax fábó l , nem inkább ambrafá-
ból van e'? kétséges. Ezt balzsain-nemü higságtól á l t ha to t t forgá
csok ad ják , meÜ3' higság , a' forgácsok két forró lap közé szor í t t a t 
ván , sajtóltatik k i . 

S T O R R (Gotlob Cliristian), consistorial is tanácsnok és fő udvari 
prédikátor Stu t tgar tban. Ezen vürtembergi tudósok h i s tór iá jában 
időszakot formáló theologus 10 Sept. 1746 szül. Gyermek ko r i hosz-
szas szembetegségének, melly nyavalya időről időre későbben is vissza
té r t , az a' jótevő befolyása volt, hogy a' csendes elmélkedéseket meg
szokta 's ekkor fejlett ki azon alaposság benne , melly tudós munkái
nak fóvonás.i. Hlyének : De phijsica ad majoréin simplicitatem redu-
cenda ; Dissert. qua iniigne de Clirista oraculum Esaiae 5 2 , 1 3 — 
5 2 , 12 illustratut•; Bemerkungen über die syrischsn Übersetz. de* 
N. Test. (1772); Über die arabischen (1775) ; Observat. ad analógiám 
et syntaxin hebraicam psrtinentes (177!)); Commentar über den Brief 
an die Hebraer, egy felette tudós értekezéssel a' Jesus ha lá lának va
lóságos czéljáról (2 kiad v T ü b . 1809) ; Über den Zweck der evangel. 
Geschichle und der Iiriefe Johannis (1786) ; Neue Apologie der Of-

fenbarung Johannis ( 1783 ) ; Dissert. in Jtpocalys. quaedam lóca; Do-
ctrinae christianae pars theoretica e sacra hit. repetita ( 1 7 9 3 ) . Mh. 
17 Jan. 1805 . Hol ta után baráti Süskind és F l a t t k iad ták egyházi 
beszédeit 2 köt. 

S T O R T H I N G , országgyűlés , melly á l t a l Norvégia népe a ' t ö r 
vényhozásban részt vészen; nevét a ' Th ing- tő l (népgyűlés) és S t o r 
(nagy) kapta . A' szavazó polgárok választó gyűlésekben választják 
a' választó férj fiakat 's ezek nevezik ki magok vagy a' többi szavazó 
joggal birok közül a' s tor thing követe i t , kiknek száma 75-ön alól 's 
100-an felyül nem lehet. Csak a' ki 30 éves és 10 éve e lmúl t , hogy 
az országban l a k i k , lehet a ' s tor th ing t a g j a ; t i s z t , udvari ember és 
pensionista nem. A' s tor th ing reudszerént Februar ius elején t a r t a t i k 
minden 3-dik észt. Christ ianiában, a' fővárosban. Rendkívül i esetek
ben rendes időn kivül is öszvehivja a' k i r á ly a' s to r th ingo t . A' k i 
rálytól vagy he ly tar tó já tó l ö3zvehivott s tor th ing , tagja inak J részét 
kiválasztja 's ez a ' l og th ing , a' többi | rész az odels thinget teszi . Min
denik thing külön t a r t j a üléseit 's nyi tva vannak a j t a i . Végzetei 
kinyomatnak. A' s tor th ing mnnkásságköre törvényeket hozni és e l -
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törölni; közönséges adókat a' népre tenni ; költsöuii/ni ; a* ország 
pénzbeli dolgaira ügyelni; a' status költségeire, kir. udvar 's kir. 
berezegek tartására szükséges pénzt meghatározni; a' Norvégiában 
lévő országi ási jegyző könyvet 's minden közönséges irományokat, 
mint szövetségkötéseket 's más külső hatalmasságokkal kötött egyezé
seket magával közöltetni, kivévén a' titkos czikelyeket , mcllyeknek 
mindazáltal nem szabad a' nyilvánosakkal ellenkezniek ; mindent fel
szólítani a' storthing előtti megjelenésre, kivévén a' királyt és viceki
rá ly t ; a' status számadásainak áltnézésére embereket kinevezni, 's 
idegeneket honosítani. A' törvények először az odelsthingen ennek 
tagjaitól, vagy valamellyik statustanácsnok által terjesztetnek az or-
száglás eleibe, 's ha a'javallat elfogadtatik, a' logthinghoz küldetik. Ha 
a' stórthingtól elfogadott törvényjavallatot a' király aláírja, törvény
erőt kap. Ha a' királytól kétszer visszavetett javallat a' harmadik 
rendes stórthingtól ismét mindkét thingtől elfogadtatik, királyi jóvá
hagyás nélkül is törvény lesz. 

ST os c H (Sámuel Johann Ernst), tudós és mély vizsgálatu né
met nyelvész , szül. 14 Sept. 1714 Liebenbergben. 1782 kir. udvari 
prédikátor lett a' küstrini várkastélytemplomban, consistorialis ta
nácsnok és néhány reform, községek felügyelője az Ujmárkságban. 
Utóbbi esztendeit hivatalai alól felmentve tölte Berlinben 's mh. 27^ 
Juti. J796. A' német nyelvre nézve tanúságos és alapos munkái : 
Versuch einer richtigen Eestimmung einiger gleii hbedentenden Wür-
ter der deutschen Sprache (3 . k. 2 kiad. Frankfurt a. d. O. 1777); 
Kritische Anmcrk. über die gleichbedeutendegi IVörler der detetschen 
Sprache (uí!,yanott 1775); Kleine Beitrage %ur na-hern Kennlnisz der 
deutschen Sprache (3 k. Berl, 177S); és Neueste Beitrage etc. Mun
kás közdolj'ozója volt az Allgem. deutsche Biblioihek-mk is.. 

S T O S C H (Filep báré) szül. 1691 Küstrinben ; beutazta Német, 
Franczia ési Olaszországot, Hollandot és Angliát, 's ez utazásiban 
tanulgatta mindenütt a' hajdankori emlckmiveket, mellyek utóbb éle
tének fő elemét tevék. Leginkább vonzák a' metszett kövek , főkép 
ha metszőik nevei rajtok vaíának. Hol az eredetieket meg nem sze
rezhető, lenyomott mássaikat kerité meg, 'é^uetnmae antiquae cela-
tae, scalptorum nominibus insignitae , delin, et aeri inc. per Berú. 
l'icard, sel. et comm. illustr. (Amst. 1724 fol.) czimü munkája a' 
tudós világ előtt elhiresité. Utóbb mint angol ügyvivő Romában és 
Florenczben é l t , hol tetemes vagyona mellett szenvedélyét még buz
góbban üzé. így támadt egy múzeum, me!ly% mindenféle mivészi tár
gyakkal hővelkedett, de melly csak gyűjtője halála után, nevezetesen 
•\Viuckelmann által lett esmerctés. Földabroszok, rézmetszetek, raj
zolatok, (öszvesen 324 fol. köt. mellyek most a' bécsi cs. k. könyv
tárban vannak) bronezok , régi és uj pénzek, egyszóval minden egye-
süle itt. Azonban a' múzeum fő részét metszett kövek tévék, mellyek 
megítélésében St. legtöbb esmerettel birt. E' gyűjtemény jegyzéke 
is csak St. halála után, melly 1757 Florenczben történt, Winekelm. 
által jött közre (Uescr. des pierres gravces du B. de Stosch Flór. 1760, 
4) . 11 Fridrik 12,000 talléron vévé meg e' kincset az örököstől. E-
gyes régi etruriai kövek Caraffa Nova herczeg birtokába jutottak 
már előbb, kitől Nápolyból Greville Londonba vivé 's most a' britt 
múzeumban tartatnak. Ujabb pénzek öntvényének gyűjteményét az 
akkori Wales herczeg 1000 aranyon vásárlá meg. 28000 különféle 
kőnek kén-öntvényét pedig Tassie kerité magához , 's esmeretes mun
kájában Jiasználta is. Így minden szétszóratott! Azon fő gyűjtemény
ben, melly még ma is Berlinben van, 3444 régi metszett k ő , egyip
tomi és persa jeles inivek, valamint a' legrégibb görög glypticá-
nak példányai is foglaltatának. 
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S.T o v R n z A (Alexander T.) , orosz, csász. statustanácsnok (az esme-
retes Mént. sur V itat actuel de V Allemagne írója), egy előkelő , 's 
mint mondják, Görögországból származott bojár fia; anyja Morusi her-
czegasszony. Azon ragaszkodás, meilyet e'bojár a' portával J.788 foly
tatott háborúban az Oroszok iránt mutatott, az 1792-ki békekötés ti
tán kivándorolni kénytelenité. ürosz statustanácsnok lön. Ifjontahuza-
mosb ideig tartózkodók Velenczében, Triestben és Bécsben, darabig Lip
csében is tanult, 's különösen a' classica literaturával foglalatoskodott. 
Hasonlóul gondoskodott Sándor íia neveléséről i s , ki tanulás végett 
egy ideig szinte Németországon mulatott , hol testvére , elwbb az 
orosz czarné udvari dámája, egy nagy elméjű, asszonyság Edling gróf, 
utóbb saxen-weimar nagyherczegi statusmiuister nője vala. Másik 
leány testvére is ciassicai uiiveltségget bir 's az Urániából és egyéb 
munkákból több töredéket görögre fordított. St. «szes és sokíéle es-
meretekkel biró ferjli, de még'inkább meg van benne ama nyugta
lan dicsvágy elbizottsága , melly ürömest előre tolakodik. Azért irt 
olly tárgyakról, meUyeket fiatal és csak részben kifejlett elméje ált-
látni 's megítélni képes nem vala. A' Jesuiták kétséget akaróim k O-
roszországbau gerjeszteni a' keleti anyaszentegyház tanításának tisz
tasága felől ; ez ada első alkalmat Stourdzának , hogy mint író ki-
álljon 's az igaz hitű egyháznak tanításáról 's szelleméről elmélete
ket irjon, mallyeket f'rancziából lefordítani (Lpz. 18 17) Kotzebue 
jónak tartott. E' kis munkában a' görög egyháznak a' nyitgotit fe
lülmúló eisőségit akará St. kifejteni; de sok állítását titoktuljes, u j -
plátói nézetekre 's keresett hasonlatosságokra épité. Egyébiránt tar
talomra nézve egészen azon ponton á l l , melhTen hittudósink a' 1 7 
században állának 's innen magyarázhatók a' német egyetemekről 'a 
hittudósokról hozott ítéletei is. Midőn 1818 Aachenben a' congres-
susi követekhez, vagy inkább csak az orosz követségi cancellariáhoa 
írásba foglalt észrevételek küldettek volna be a' német nemzet álla-
potja iránt, az orosz ministeritim rá bizá , hogy ezekből emlékezte
tőt készit38ii. így támadt a' Mémoire sur V itat actuel de V Alle
magne. Kotzebue utóbb kinyilatkoztatá IVocAen&latt-jibHn, hogy ez 
emlékeztetőnek hivatalos eredete van , 's St. maga is , midőn Jenában 
2 ifjú a' német egyetemek ellen bizonyítás nélkül felhozott vádak 
miatt tőle1 hatalmasan elégtételt kérne, azon különös feleletet adá : 
Qu' il avait pensé, icrit et ridigé ce mentőire sur V ordre de. — Nem 
sokára ezután Hufeland statustanácsnok leányával egybekelv én, jónak 
találta elhagyni Németországot, Ukraniába vonult jószágira 's itt 
tudományoknak élt. 1820 valóságos statustanácsnokká neveztetett. 
Azon iratkájából, meilyet német fordításban a' Polit. Attna.íen 1819 
felvett, elejénte Aachenben csak 50 példányt nyomtattak 's küldöztek 
szét a' különféle követségekhez, de kevés idő multával annyi pél
dányok jövének forgásba, hogy ujságvágy és nyerekedés tárgyai len
nének. Legelőszer a' Times közié ezt, mellyuek tulajdonosa Aachen
ből levelezője által kapta; utóbb Parisban* is megjelent. A' tárgynak, 
meilyet előadni akart , tökéletes nem ismerése, benne felfedett ellen
séges nézet és czél, ugy a' német főiskolák 's általában a.' német 
népszellem ellen egyes esetekből következtetett vádak keménysége, 
meilyet csak az ezek változtatását tárgyazó vakmerő javalatolc hala-
dúnak meg, közönséges boszuságot okoztak. Ekkor lehete látni Né
metországiul , hogy még- vau nemzeti érzés, melly nemes felgerjedés
sel érzé azon gyalázatot, hogy egy még szellemére nézve is kiükoru 
Moldvai, legiontosb czéljait 's legneraesb nemzeti intézeteit egész Eu
rópa előtt mintegy perbe idézi, 's mint egy elvadult és engedetlen gyer
meket a' kényszerítő gyógymód barát-iskolai formáira vissza igazít
ja. A' német kormányok, a' fiatal külföldinek eme' rendszabását, 
melly szerint népeiket neve.'niek kellé vala , elhallgató helyben üem 
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hagyással fogadták. Legalább a' porosz király nem ügyelt rá , mi-
dón Aachenben a' bonni egyetem alapító oklevelét kiadta. Majd jö-
vének tüzes czáfoló iratok is. Legjobb felelet volt az illy dolgokban 
egész mijeit Európa által voksoló joggal bírónak esmért Villersé: 
Coup d' oeil sur les universités de V Allemagne. Legalaposabban 
bírálta meg Krug Auch eine Dcnhsclirift ele. (Lpz. 1819). Most St. 
irata Németországon is majdnem egészen felejtve van; de fonák né
zetei az esmeretes : semper aliquid haeret szerint mégis találtak egy 
felekezetet, melly azokat örömest követné. Azonban Németországról 
adott véleményét Oroszországban sem közönségesen kedvelték , 's a' 
kormány állal gyámalitett pétervári Orosz ko'r katona czimü hírlap 
a' speieri újságnak e' munkára tett igen gúnyoló észrevételeit tartóz
kodás nélkül közlötte. 

S T Ö V E R (Bitrik Hermann) , phil. doct. szül. Verdenben ; 1793 
kezdve a' Hamburg, unpart. Corresp. kiadója, mgh. Hamburgb. 1 822. Ha 
igaz , hogy a' történetírónak se hazájának , se vallásának lenni nem sza
bad , politicus újságírónak pedig születni kell : ugy St. erre eleven példa 
volt. Bő tudománya's nyelvesmerete mellett, helyes felfogással 's vilá
gossággal irá czikkelyeit, előadása élénk volt; napi történetek köz 
érdeket gerjesztő momentjeinek ábrázolásában élea belátással , egy
mással ellenkező 's gyakor nehezen közölhető hirck hideg megbirálá-
sában találós ésszel birt . Különös ügyességet bizonyított kivált poli-
•ticai czikkelyek 's legfontosb tárgyak szerkezésóben 's előadásában , 
főkép azon években, midőn Németországon a' francz. proconsuli vas 
páleza kormányozta 's dictálta a' nyilvános hírlapokat. Hamburgnak 
«' szerencsétlen időszakában, midőn mint Damoklest, szüntelen egy 
feje felett lógó kard fenyegeté , azon mód á l ta l , mellyel az elibe 
dictólt czikkelyeket egymáshoz ragasztotta, sejdiíetni tudá fí'gyelmes 
olvasójával a' valóságot , ' s oda tudta vezetni, hog'5' az igazi történe
tet a' valótalantól megkülönböztetve , a' dolgok állapotját maga kö
vetkeztethette. E' tulajdonsági közönségesen megismerteiének 's czi-
meket és vitézi rendeket szerzének a' ritka és nemes férfinak , mel-
iyeket azonban szemérmessége nem fogadott el. Előbb már Schirach 
Folit. Journalja-hun közdolgozó, de egyébként is mint több történeti, 
•statisticai és tudományos munkák szerzője vagy fordítója esmeretes volt. 

S T R A B O . Ezen híres görög földleiró Amasiában szül. Cappado-
ciában K. u. 19 észt. Beutazta Görögországot, Olaszországot, Egyi
ptomot és Ázsiát, mind ezen tájékokat és tartományokat pontosan 
megvizsgálni 's politicájokról és statisticajokról tudósításokat szerez
ni igyekezett. Mikor halt legyen meg ? bizonytalan: Egy nagy geogra-
phiai munkája érkezett hozánk 17 könyvben, mellybtn nem csupa 
sovány név lajstromokat olvashatunk , hanem az erkölcsökről és or-
száglasalkotmányról is alapos rajzolatokat, a' honnan historiai-stati-
sticaj munka. Tudósításait részint tulajdon vizsgálódásaiból, részint 
Hekataos, Artemidoros , Eudoxius és Eratosthenes geographiai mun
káikból merítette ; történetírókat 's költőket is használt 's igy alkotá 
bő tartalmára 's alaposságára nézve minden elébbieket felyülhaladó 
és reánk nézve fontos munkáját, mellyról Casaubonus azt ité!i,hogy 
a' régi világnak alig lehet csak két munkáját is ezzel öszvehasonli-
tani. Legjobb kiad. meílyet Siedenkees elkezdett, Tzschucke folyta
to t t , de még nem végzett el (Leipz. 1796—1811 , 7 k.). Igen becsül
e tnek Casaubonusé (Paris 1620) és Almeloveené (Amsterd. 1707) is. 
Pen'aél Abr. Jak. leforditá (Lemgo 1775—77, földabr. és rajz.). Hee-
ren irt JStrába kútfejeiről. 

S T R A F F O K D (Tamás Wentworth, gróf), kitetsző angol nem
zetségből szül. 1593 , hires angol minister , 's a' nép pártjáuak a' 
királyi ellen legmerészebb 's leghevesebb védője volt. A' buckingha-
mi berezeg, I Jakab és I Károly rósz ministere, ki mind magára, 
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mind a' királyra nagy gyűlölséget húzott, halála után I Károly 
Wentworthot vévé ministerének, vagy hogy ezáltal Buckingham em
lékezetét 's a' nemzet haragját , mellyet ez a' rósz ember gerjesztett, 
eltörölje, vagy hogy "W. nagy #sztehetségében gyámolt találjon. W. 
egészen a' király ügyének szentelte magát, kitől straffordi gróffá, 
lordhelytartóvá, Irland vicekirályává, a' yorki tanáca elölülőjévé és 
ministerévé neveztetett. Dé az a' pár t , mellyet "VV. elhagyott, nem 
borsátá meg neki tettét. Ksztehetségei 's erőteljes kormányzása mind
azáltal elhalgattatták azt egy ideig; de midőn a' községek elég erő
seknek érzék magokat az ő megtámadására , minden alkalmat használtak 
a' neki ártásra. S. látván a' fergeteget jóni , bátorságba akarta ma
gát helyezni ; hanem Károlytól visszatartatott azon ígérettel, hogy 
a' parlament ellen őtet tédni fogja. Azonban a' községek háza S. el
len leltette ti' vádpontokat 's a' felső házba küldötte , hol a' minister 
elfogatott. Az alsóház biztosságot rendelt a' perfolytatásra. A' titkos 
tanácsban tartott beszédeinek kifejezéseit önkényesen rakták öszve 
's ebből egy még eddig esmeretíen vétket költöttek reá, constructive 
treason (hogy az ország törvényeit megváltoztatni szándékozott). S. 
az igaz, több tekintetben inegsérté polgártársainak jusai t , He nem 
olly módon , hogy hazaárulással vádoltathatott volna. S. a' vádpon
tok ellen méltósággal 's szeméremmel és olly ügyesen védte magát, 
hogy törvényes úton nem Ítéltethetett meg. A' néppárt fejei tehát 
erőszakkal éltek 's a'parlamentet fegyveres pórnéppel vétették körül , 
mire a' vádbizonyitó bili áltment és S. fővesztésre ítéltetett; de erre 
a' király megegyezése szükséges volt. A' vérszomjuzó népet tehát a* 
kir. kastélyhoz is elvezették a' pártosok 's a' királyné a' gyenge ki
rályt rábeszélte a' halálos itélet aldirására. S. a' húhér bárdja alatt 
hm. 12 Maj. 1C41 , bátran , 49 észt. korában. Mielőtt fejét a'tőkére 
tette, monda: F.ppen olly örömest fektetem ide fejemet , mint álomra. 
Csak attól tarlók , hegy a' feltételien levő stalusreformaliora nézve 
igen rósz előjel, ha ártatlan tér kioniásával kezdődik. I Károly ki-
végeztetésekor nyilván szemrehányást tett magának S. haláláért. S. jó 
neve 's becsülete IJI Vilhelmtől visszaállíttatott. 

S T R I L E K (Henrik van) Holland főrendéi első kamarájának 
tagja, szíi). Oct. 1751 Hoornban éjszaki Hollandban, észiehetségek-
Itel 's tetterővel kitűnő férjfiu. 22 éves korában az enkhuiseni tör
vényszék tagjává neveztetvén , nem sokára e' város tanácsába lépé. 
Midőn 1781 tengeri ügyvédi 's adiniralitásbiztosi hivatalát kapa éj
szaki Hollandban, Zoutman , Iteynst és van Kingsbcrgen aumirálok-
kal honának igen fontos szolgálatakat teve. 1787 éjszaki Hollandtól 
a' követek tanácsának titoknokává neveztetek ; egyszersmind több , or
szág felosztatását, a' keleiindiai társaságot , köz jövedelmet 'ste'. tár-
gyazó dolgok bizatának reá. Az J795-ki lázadás eítávoztatá őtet a' 
köz foglalatosságoktól. Midőn 1799 az angol-orosz hadsereg Holland
ban kiszála, S. llelderben vala 's ez alkalommal olly lépéseket teve, 
mellyek az országiásnak nem tetszenek 's reá íizsgálódást bozának; 
de minden vétektől tisztának találtatok. Az amiensi békekötés után 
V Yilhelm örökös helytartó saját kezével irt levelében meghivá őtet 
a" status szolgalatjára: Most elfogadá éjszaki Holland rendéi közé 
lett választatását 's kiváltképpen hidak , országutak (Waterstaal) és 
a' financzia kormányzásával foglalatoskodék. 1S05 Schiininelpennink 
tanácspensionariustól a' waterstaat, belső-és pallérozottságot tárgyazó 
dolgok ministerévé neveztetvén , igen kitüntető magát bátor ellenmon-
ilás.íval azon gyűlésben , mellyet Schimmelpennink Napóleon e' java
latára nézve , hogy az orszúglásforma megváltoztattassak 's Napóleon 
öccse, Lajos, Holland királyává választassák , öszvehiva. Mindé'mel
lett is S. az uj királytól a'törvényhozó test tagjává neveztetek 'sunio-
rendet kapa. Holland Francziaországhoz kapcsoltatván, S. letevé hi-
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vatalát , bár a' franczia Corps légíslatif-ba. léphetett volna. 1813 az 
ideigi országlástól belső dolgok főbiztosává tétetek, melly hivatalát 
nagy tűzzel folytatá 1814-ig, midőn beteges átlapolja -miatt lemonda 
arról. Vilhelm király belgiumi oroszlánrenddel ajándékozá meg ótet 
's meghivá a' főrendek első kamarájába , hol mint a' rendetlen adók 
fenálló rendszerének ellensége 's rendesebb és kevésbé költséges fi-
nanczszerkezet sürgetője tünteti ki magát. 

S n i L S t N - r , hajdani svéd Pomerania fővárosa, melly a' kiéli 
békekötés által 1814 Dánországhoz, 's ettől a ' 4 Jul. 1815 kötött egye
zésnél fogva Poroszországhoz kapcsoltatott ; most Pomerania porosz 
tartománynak főhelye. Fekszik a' kel. tengernél, Itügen szigettől 
Gellen tengerszoros által elválasztatva. A' körülte fekvő mocsárok, 
's tavak által megerősített he ly; lalai'nagyobbára már nincsenek töb
bé. Innen megyén a' gőzpostahajó Ystadtba Svédországba. 1 500 ház. 
's 15000 lak., bátorságos kikötője van 's jüvedelmes kereskedést üz. 
Mint a' hansaszövetség tagjának sok fábrikája volt, de ama szétbo
ntó Iván , most a' lakosok főképpen szaladcsinálással foglalatoskodnak, 
melly bői észt. 6—7C00 terh vitetik ki. Búzát, árpát , rozst, borsót 
hasonlóul sokat adHolIandnak , Franczia-, Angol-Spanyolországoknak 
és keletnek. Jelesek benne : a' Miklóstemplom szép kereszlelő kövé
vel és oltárával, sírboltjaival 's régiségeivel, mint a' Máriatemplom 
is jó festeményeivel 's hires orgonájával. Ujabb időben kath. templom 
is építtetett benne. Nevezetesek benne : a' kormányház : tanácsház , 2 
igen nagy teremével 'g jeles könyvtárával; a' gyninasium könyvtárá
val 's derék pénzgyűjfeményével ;• az árvaház; pénzverő ház ; fegyver
t á r ; élelemtárak ; fenyitékház; tébolyodtak háza ; az 1800 alapított 
dologház. »S. 1628 Wallensteintől híjában hivatott; 1678 a' branden
burgi nagyválasztótól, Fridrik Villielmtől 's 1715 az éjsz. szövetkez-
tektől megvétetett. 1809 itt esett el ScHitr. (1. e.). A' tanács tagjai 
nemesi jusokkal élnek. L. E. H. Zober. Geschichle der Belagerung 
Stralsunds durch Wallenstein im J. 1628 (Strals. 1828). 

S T R A S B U R G (az Atemannoktól az 5 száz. elején lerontatott 
Argcntoraíum), nagy 's erős város Alsóelsaszban , mrllynek hajdan 
fővárosa volt , most az alsórajnai franczia megyének főhelye , az 111 
és Breusche egybefolyásánál. 1681-ig Németország szabad birodalmi 
városa volt; hanem ekkor franczia felsőség alá kellé magát adnia 's 
1697 a' lyswicki békében örökre Francziaországhoz kapcsoltatott. 
Vára , mellyet Vauban épített 1684 , erős és 8000 embernek béke 
idején is helyt ad. A' lak. száma 50,000, kik Luther, és Kath. 
Ezeknek 1801 olta ismét püspökjök van i t t , ki a' besanc,oni érsek 
alatt van. A' Miinster nevű püspöki templom hires magas tornyáról. 
Megjegyzést érdemelnek: a' Protestánsok Tamástemploma; a'hajdani 
püspöki palota (most a' közönség háza) ; a' jesuiták régi collegiuma 
könyvtárával ; több klastrom ; kir. pénzverő ház ; fegyvertár ; nagy 
ágyuöntő műhelye; a' tanácsház; jól rendelt polgári árvaház 'st. Pia-
czai közt nevezetes a' diszpiacz, mellyen állott a' szabadságfa. A« 
1621 ifjú orvosok számára alkotott egyetem helyett, melly a' láza
dáskor eltöröltetett, most középponti oskola áll fen. 1803 a' Prote
stánsok academiája egy törvény-és phüosophiai karral 's 10 profes-
sorral ismét helyreállíttatott. A' Kaiholícusoknak lyciumok van itt 
's Francziaország 5 orvosi oskolái közül egy ide helyeztetett. Meg
nézésre-méltók : a' könyvtár, melly 15 századbeli könyvekkel gaz
dag; az orvcsi ker t ; bonezoló szin ; Schöpflin 1771 mh. hires tör
ténetnyomozó becses könyvtára, igen gazdag régiség-és pénzgyüjte-
ményével,, raellyeket az emiitett tudós a' városnak ajándékozott; éhes 
jött 1783 Silbermann olly irományokból álló gyűjteménye, mellyek 
a' város és tartomány régiségeit 's történeteit tárgyazzák. A' keres
kedés virágzó. Legfontosabb készítménye burnót (tobák). A' lázadás 
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előtt 100-nál több fabrika 's 10,000 ember foglalatoskodott dohány-
portékával; 1811 csak 45 . A' strasbuvgi kocsik is híresek. Környéke 
termékeny és gondosan miveltetik, szép kertekkel, mezei házakkal és 
falukkal teljes, mellyck közt jelesebbek Schillitheim , Bischheim's m. 
Strasburg egy volt azon városok közt , mellyek 1815 Napóleon pártjára 
állottak. GUTTEHBERG (l. e.) itt találta fel 1436 a' könyvnyomtatás 
mesterségét. 

S T R A S B i f n o , hajdani kath. püspökség Elsaszban, a' Rajna 
mindkét oldalán, 23 nsz. mf., 30,000 lak. 's 350,000 for. jövede
lemmel. Elsaszi része népes és termékeny. A' Erancziák mindjárt a' 
lázadás kezdetében elfoglalták 's a'lünevillei békekötésnél fogva (1801) 
meg is tartottá!:. Sváb része 3 nsz. mf. 5000 lak. 's 35,000 for. jö
vedelemmel, 1802, mint Ettenbeim fejedelemség a' badeni választa
nak adatott, á' fejedelmek tanácsában! székkel 's szóval. 1806 liaden 
Kinzig-kerületével egyesittelett. A' püspök a' mainzi érsek alatt volt. 

S T R A T É G I A , haüvezérlésniesterség , mellyból, bár se tanittat-
hatik, se könyvekből nem tanultathatik meg, az ujabb időben tudo
mányt csináltak. Nevezetesen Jomini az ő Traité de.s grandes opé-
ralions militaircs-ében , Fridrik és Napóleon táborozásait vévén ala
pul, irt arró! , de igen nagy egyoldalúsággal , mivel mindég ezen 
elvre tér vissza ,"*hogy az erőt együtt kell tartani 's legrövidebb úton 
az ellenségre vinni; azonban elfelejté, hogy nem minden sereg vite
tett igy eilenségre , mint e' két tábornokéi 's hogy nem minden ve
zérnek van kezénél az ütközetekben a' fő erő , mint ezeknek volt. 
Különösen kitetsző illy nemű munka a' Károly főherczegé e' ez. a. 
L'öer die Grundsatze der Slrategie. 

S T R E C K K U S Z (Adolf Friedrich Kar i ) , szül. Gerabarv , Sep. 20 
1779, hol atyja az albrechti gyárban számvevő volt. Lipcsében 1800 vég-
zé a' törvények tanulását, 1801 egyik nagybátyja hívására Triesztbe 
ment, kinek házában mint nevelő 2 évet töltött. Itt tanulta meg az 
olasz nyelvet és literatúrai. 1803 Bécsbe jőve nevelőnek; itt némelly 
versezetivel legjelesb literatorok , nevezetesen Collin Henrik és Pich-
ler Carolina barátságába jutott. 1S06 visszatért Szászországba, hol 
előbb ügyvéd, majd törvényszéki jegyző, 1812 Dresdában titoknok 
's 1813 titkos előadó lett. Nem sokára a' Dresdába általtett orosz 
kormányszék, financziai osztályába szólitá. A' titkos financziai ta-
nácsnokságot, mellyet az orosz kormány erővel rá akara tukmálni , 
nem fogadta e l , 's előbbi mivoltában megmaradt a' következett porosz 
kormánynál is. Saxonia 1815 felosztatván, azon tartomány sorsát 
követte, mellyet hazájának tekintnie kellé, előbb a' merseburgi kor
mányszéknél dolgozott, 1819 Berlinbe hivaték , hol titk. fő kormány
tanácsnok 's a' bel dolgok ministeriumában előadó lett.—Streckfusz 
mint költő, de még inkább mint Ariostónak (liasender Roland 5 köt. 
Halle 1818—20), Tassónak (Befreites Jerusalem 2 köt. Leipz. 1S22) 
és Dantenak (Die Hblle , das Fegefeuer und das iJaradies , Halle 
1824—26 3 k.) fordítója, tisztes helyet szerzett a' német literato
rok közt. Kisebb költeményei kijöttek 1821 és 1823 ; a' nagyobbak 
közt említendő Altimor und Zamira 6 énekben (Lpz. 1808). Tasso 
fordításában valódi mestert mutat. Altaltette Manzoni Adelgis czimü 
játékát is. Végre Raumer ellen irt : Ü6. die preusz. Stadteordnung. 

S T R E L T T Z (Mecklenburg) , 1. MECKLENEURG. 
S T R E L I T Z E K (oroszul Strietzi vagy Strelzi , azaz , lövők) 

Iván Vasilievits olta , ki őket a' 16 száz. utolsó felében alkot ta , 
Nagy Péter országlásáig az orosz czárok testőrzői, 's egyszersmind 
az ország öszves állandó gyalog katonái voltak. Sok szabadsággal 
birtak , de hadmesterséget nem tudtak és fenyítéket nem esmértek , 
a' honnan gyakori lázadásaikkal olly rettenetesek voltak a'czároknak, 
mint a' janicsárok a' saultanoknak. Nagy Péter eltörölte őket 1607 , 
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'mivel ellene is pártot ütöttek, néhány ezerét kivégeztetett 's á' töb
bit Astrachanba száműzte. Midőn itt se nyughattak, 1705 egészen 
szétszórattak és semmisittettek. 

S T R B L I T Z I A R E G I N A , vagy juncea , pompás virág, ' s virág-
házaink legritkább 's legszebb ékességeinek egyike, nevét Bankstől 
kapta 111 György feleségének, ki mecklenburg-strelitziherszegkisasz-
szony volt, tiszteletére. Strelitzia többféle van. Honya a' jó remény 
foka. Linné csak egy nemét esméri, mellyet Heliconia albanak ne
vezett; e' most Strelitzia augusta nevet visel. A' Strelitzia juncea, 
melly a' pentandria monogyniahoz tartozik , 5 I. magas növény. Tu
lajdonképi levele nincs. A' Strelitzia augusta magasabb. 

S T K E T T Ő , hangászatban az időmérték siettetését jelenti ; Stret-
ta kifejezéssel pedig legújabb időkben azon sebesebb időmérték bélye
geztetik , mellyel az operákbeli énekdarabok végződnek. 

S T R I X N K R (Nepomuk), jeles mi vész , ki a' kőnyomást (lytho-
graphia) létalaposan kimivelte, szül. 1782 Altöttingenben, a'mester
ség elveit Wasserburgban Eicharn szobrásznál tanulta; 1797 Mün
chenbe ment, hol előbb Mitterertól rajzot, utóbb Doruertől 's Mann-
iichtól rézmetszési tanult. Midőn Aretin báró a' kőnyomásnak való
di mi vészi tárgyakra fordítása végett Sennefelderrel egyesült, 's el
ső próbául Dürer imádságos könyve választatnék, e' munkát Str. vál-
lalá fel , melly bámulásig jól sikerült. Jeles részt vett a' Les oeut-
res lilhugraphiques (72 fűzet) czimii munka kiadásában is. A* tus-
niód általa tökélyesült ; a' pennarajzmódot a' krétarajzrnóddal szeren
csésen egyesité. Lcgfé.iyesb foganatját láthatni ennek azon 1821 
megjelent lapokban, mellyeket a' müncheni és schleisheimi képtárak-
bei i festemények után rajzolt. A' képző mivészségek bécsi academiá-
ja 1812 tagjának nevezte. 

S l R o a * i f f l F P i jeles orosz nemzetség, melly mind a' régibb, 
mind az ujabb históriában dicséretesen említtetik. Két ágra oszlott, 
ti. m. grófira és báatfira. Mindkettő Stroganoff Anika hires kereske
dőtől és jószágbirtokostól származik , ki Solwytsegodzka nevű lak
helyéből, a' 16 száz. Siberiáiiak felfedeztetését és megii ulittatásit 
eszközlé. A' Kama és Dvina közt már a' 15 száz, több Orosz tele
pedett meg, prémbőrök cserélése végett; ezek közt voltak Stroganoff 
JakofF és Grigorij JoannikijefF v. Anikin kereskedők, kiknek attya 
a' Wuitsegdánál sófózéseket alkotván , igen meggazdagodott és felta
lálta az líraion keresztül Siberiába »ivó kereskedő utat. Iván czár a' 
két StroganofFuak ajándékozta a' Kama mentében Permtől a' Sülva-
folyóig terjedő 's a' Taussova partjain e' folyó forrásáig nyúló pusz
ta helyeket; megengedte, hogy bátorságokra várakat építsenek a 's i-
beriai és nogai rablók ellen, magok költségén pattantyúsokat 's ka
tonákat tartsanak , minden szabad embert befogadhassanak , a' permi 
halyiartóktól fügctlenek legyenek, gyarmatokat, sófózéseket 'st. ala
píthassanak. A' munkás és gazdag StroganofFok 1558 a' Tsussova 
torkolatjához közel Kankor várusocskát , 1501 Kergedan várát épí
tették , 's több ostrogot alkottak az említett folyóknál. Tulajdon se
reget tartottak , 's tulajdon törvényhatóságok volt; 1572 elnyomták 
a' Tseremissek , Ostjakok és Baskírok lázadását ; védték Oroszország 
éjsz. keleti részét. Miután ezen uralkodó kereskedők az Ural kőszik-
lalánczáig kiterjeszkedtek 's Siberia mongol hóditója , Kutsjuia , a' 
StroganofFok telepitményeit a? Kamánál lerontani szándékozott , sza
badságot kértek , hogy Siberiában várakat építhessenek. Ezt meg
nyerték 30 Maj. 1 574 '» ajándék-levelet kaptak az ellenséges tarto
mányra. A' levél foglalatja többek közt ez : hogy, Stroganoff JakofF 
és Grigorij a' Tobol partján megtfclepedhetnek, Kutsjummal hadat vi
selhetnek , vas, r éz , czin, ón, büdöskó 's.U. bányákat kezdhetnek. 
L" had súlya mindazáltal holtok után öccsekre Sonicarc, 's unokaöcs-
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cseikre , Maxim Jakovleffre és Nikita Grigorjefíre maradt. ASÍ okos 
Stroganoffok 5 merész haramiának , a' doni Kozákok fellázadt het-
maniijainak , becsületes szolgálatot ajánlottak , intvén őket, hogy ke
resztény bajnokokhoz illetlen életekről mondjanak le , ne legyenek 
haramiák, hanem a' fejér czár katonái, 's IS'agypermet és a' keresz
ténység keleti határait védjék. Erre a' Kozákok vezére, .lerínak 's 
társai a' Stroganoffokkal kezet fogtak, kik 840 főből álló sereget ál
lítanak ki , melly csak hamar néhány ezerre szaporodott. Stroganoff 
a' vezérnek pontosan leírta Siberiát, 's útmutatókat és hajókat adott 
mellé. Jermak bemenvén Siberiába, 3 ütközetben megverte Kutsju-
inot az lrtisnél 's megvette Sibir nevű fővárosát 26 Oct. J5S1. (L> 
SIBERIA.) Vö. Müller Sil/iriscke (Sescfiic/Ue és Karamsin Itussische 
Gesc/tic/ite 9-dik köt. 

Anikának maradéka S t r o g a n o f f Gergely báró (1826 olta gróf) 
orosz csász. titkos tanácsnok, 1S27 olta a' birodalmi tanács tagja, 
's ama fontos, eleitől alapított sófózések és vasbányák tulajdonosa a' 
permi kormányságban. 3 805—8 Madridban, aztán Stockholmban, 
1821 legsúlyosabb környülállások közt Konstantinápolyban követ 
volt, hol retteuthetlenségével 's a' Görögöknek és görög egyháznak 
a' divan elleni bátor védésével Oroszország és egész Európa előtt nagy 
tisztelteiéit szerzett; a' mindazáltal hamis hir, 's nem igaz, hogy a' reis-
effendivel folyt levelezésében a' portat fenyegette volna, mivel mind 
az, a' mit S. tett, csak annak sürgető és ismételt előterjesztése volt, 
hogy a' porta a' bűnöst az ártatlannal együtt a' neki dühödt Törö
kökkel mészároltaim ne engedje ; 's az , hogy előterjesztésekkel, olly 
borzasztó tetteknek, mint volt t. k. a' patriarcháuak 11 püspökkel 
való íelakasztatása , azon hatalmasságnak, melly a' szent szövetség 
alapitói közé tartozott, követe elejét vegye, ellenmondhatatlanul 
helyes és igazságos cselekedete volt Stroganoflüak , de nem fenyege
tés. Azzal is vádoltítik, hogy a' diplomaticai formalitástól eltávo
zott; igaz, de hol naponként ezcrek élete forog veszedelemben, ott 
jiem lehet helye a' lassú folyamatu értekezésnek; azonban a' diplo
maticai formalitás belső valóságától S. éppen nem távozott el. Bi
zonyítja ezt egy Danesi uevü Görögért való közbenjárása. Eaeu orosz 
Jíövetségbankos ugyanis , mint gyanús , megfogatott , bár ártatlan 
volt, 's minden per nélkül kivégeztetett volna, ha S. olly nyomo
sán nem szolt volna érte , hogy szabadsága visszaadatott. Hanem 4 
nap múlva, midőn Danesi éppen az orosz mitiisternél volt , háza a' 
janicsároktól bekerittetett 's elfoglaltatott ; Danesinek újra el kellett 
fogatnia. K' tudtára adatott az orosz követnek, kinél oltalomért ese
dezett Danesi. A' követ panaszt tett az erőszakoskodás miatt, de a' 
porta nem szűnt meg Dauesit kikivánui. Hosszas értekezés után oda 
vitte a' dolgot Stroganoff a' reis-effendinél , hogy e' megígérte Dau-
esinek mindenkori visszaküldését menedékébe, ha Danesi a' vallatás
ra megjelenend , 's ott várja e l , míg a' birák bűnösnek vagy ártat
lannak ítélendik. Erre Danesi az orosz követségi titoknoktól kisértet
ve , megjelent a' vallatáson, de azonnal láuczra tétetett 's elzáratott. 
Stroganoff titoknokja által ismét panaszt tétetett a' reis-effendinél, 
hogy nem tartotta szavát 's Danfsit visszaküldetni kívánta. Dé a ' rei i-
c-.ffendi mindent megtagadott. Erre S. maga ment el a' török minist ér
hez, de hasonló tagadó választ kapott. Ekkor a' nagyvezérhez ment, 
a' mi szokatlan volt. Hanem e' se teljesítette kérését, melly esetre 
S. már előre készen lévén , azt kívánta a'nagyvezértói, hogy a' nagy
úrnak írásbeli előterjesztését nyújtsa be, mire a' büszke Török azt 
felelte, hogy a' nagyúr semmi levelet se vesz el az orosz követtől. S. 
azonban a' levelet a' tolmács által lefordíttatta, de ismét nem fo
gadta el. Erre ott hagyta S- a' miuir.lert, mondván , hogy nem szol
gál ugy a' nagyúrnak , mint tartoznék. Egy szempillantást se lche-

14* 
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tett elveszteni. Danesi kivégeztetése minden perczben végrehajtatha
tott. A' nemes lelkű 's merész S. tehát eltiikélé, hogy a' nagyúrnak 
mikor a' mecsettől haza mehend , titoknokja által a' levelet áltadat-
ja , a' titoknak olly magasan tartván fel azt, hogy a' nagyúrnak ész
re kellett vennie. A'nagyúr elvette a' levelet, 's a' lett következése, 
hogy az ártatlan Dane^si elbocsáttatott, dé Magnesiába száműzetett 
's Botiban szorosan szem alatt tartatott , honnan csak Minciaky sta
tustanácsnok, későbbi követ, Konstantinápolyba 22 Jan. 1824 lett 
megérkezte után nyert szabadságot visszatérhetésre, Iláró S. ezen szé!-
veszes időben többször veszedelemmel fenyegettetett az ázsiai dühös 
katonapórnéptől. Midőn tehát 12 Maj. 1821 költ nótájára, melly-
ben a' török országlás egyezés elleni cselekedeteinek ellenmondott, 
elégtételt nem kapott, bar több izben megújította is azt, végre kinyi
latkoztatta, hogy ha előterjesztése 20 Jul-ig sikeretlen maradand, a' 
birodalmat oda hagjja. Semmi feleletet se kapván , bár az orosz ha
jókra tett embargó semmisittetett , mivé! a" keresztény templomok 
visszaadására nézve rendelés nem tétetett, S. a'követség tagjaival hajó
ra ült 9 Aug. 's Odessáha evezett, hol különös tisztelettel fogadta
tott. A' császár maga is kinyilatkoztatta megelégedését Wilepskben 
találkozván vele. Még fényesebb volt Pétervárábani fogadtatása a' 
császárnéktól, 's a' felsőbb és alsóbb közönségtől. Lemondván hiva
taláról , 27 Aug. 1824 Ribeaupierre ment helyébe követnek. Erre S. 
konstantinápol3'i kellemetlen helyezete által megrongált egészségének 
helyreállítására Csehországba ment ferdéni ; innen Hollandon keresz
tül Parisba utazott, honnan feleségének 1825 történt halála Pétervá
rába visszatérítette. A' császárt Moskauba kisérvén koronázásra, gróf
ságra emeltetett. Ezután egy ideig Dresdában lakott, hol Ega gróf
néval házasságra lépett. 1827 ismét status-szolgálatot vállalt. Képét 
láthatni Gustav Hippius, esth!an<3i ügyes portrait-festőtől. — Stro-
ganoff fia, Sergei, gróf Stroganoff leányával 's gazdag örökösével lé
pett házasságra. Második fia, Sándor, csász. szárnysegéd, a' S Mart. 
1817 alapított raineralogiai társaság elölülője Petervárában. Harma
dik fia , Elek , a' bécsi orosz követségnél visel hivatalt. — Emlitte-
tést érdemel még e' nemzetségből Stroganoff Sophia grófné, szül. 
Golutzin herczegné, ki tagja az orosz gazdasági társaságnak 's 1824 
Pétervárában oskolát állított fel, mellyben parasztjai bányaügyeink-
ké neveltetnek, hogy a' permi kormáhiyságban 's másutt lévő bányái
nál hivatalra léphessenek. Azolta a' tanítás tervét annyira kiszélesí
tette , hogy bányászságon kívül mezei gazdálkodás és mesterségek is 
taníttatnak benne, 3 különböző osztályban, mezei gazdákká, tiszt
tartókká, kézi mesterekké 's felvigyázókká. A' tanulók száma 300. 

S T R O M B E C K (Károly Fridrik) lippei titkos tanácsnok, a' wol-
fenbütteli közös fő feljebbviteltörvényszéknél taoácsnok, adátanács-
nok 's a' braunschweigi herczegség rendéi kisebb választottságának és 
több tudós társ. tagja , szül. Braunschweigban 16 Sept. 1771 , leg
régibb patrícius nemzetségből. 1799 a' gandersheimi apátasszonynak, 
herczege testvérének, udvari és apáti tanácsnoka lett, kivel a' je
nai szerencsétlen ütközet után Alsen szigetre szaladt, de olly ügye
sen tudott alkudozni az uj országlással, hogy az apátnénak szabad 
visszatérhetésf 's birtokainak teljes használását eszközlé. Korábbi pá
risi utazásakor a' franczia törvényekkel megesmerkedvén , az uj or
száglótól elébb az eimbecki újonnan alapított kerületi polgártörvény
szék , aztán a' cellei feljebbviteltldvar elölülőjévé neveztetett 's a' 
vestfaleni korona-rendel tiszteltetett meg. Hivatalában sok jót tett , 
igazi hazafiúi hűséggel viselvén azt. Napóleon uraságának vége lévén, 
Wolfenbüttelbe vonta magát. Éppen azon gondolat foglalatoskodtatá, 
hogy az éjszaki földsark felé utazzék , midőn Pauline lippei fejede-
lemiiétül főfeljehbviteltanácsnokká neveztetvén, feltétele semmisitte-
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tett. Isme't behozatván az élet zajába, el'Jbbi munkásságával sokat 
használt az országiásnak, mellytől titkos tanácsnokká tétetett 's mint 
igaz hazafi a' braunschweigi rendektől a' kisebb választottság tagjává 
választatott. Azonban tudományokkal is foglalatoskodott, minek tanúi 
e' műnk. Ovid Remedia amoris-ának (Gö'tting. 1795), Tibullusnak és 
Froperliusnak, Tacitusnak, Sallustiusnak , T'ellejusnak fordításai ; 
továbbá Fonnulare und Annurkungen zu der tveslfiil. l'rocesordnung 
(1810); Über die Organisation der francz. öff'cntlichen Gericitt.isit-
zungen (1809); Handbuch 4es tveslfái. Civilprocesses (1810); Rechls-
tvisscnschafl der Geselzgebung Napóleoni (1811); Beitriige inr Bechts-
wittentchaft Deulschlands (G'ötting. 1816); Geschichte eines alléin 
durch die Natúr hervorgobrachten animalisc/ien Magnelismus ; Fiir-
ttenspiegel (Braunschw. 1824) ; Entwurf eines Strafgfsetzbuches für 
ein norddeutsches Staatsgebiet ele. (Braunschw. 1829) ; és Hennig 
Braband, Biirgerhauptmann der Sladt Braunschweig und seine Z.eit-
genosien (Halberst. 1829.) Válogatott 's számos könyvtár, a' képző 
mesterségnek gazdag kincs? 's jeles geológiai és mineralogiai gyűj
temények diszesitik lakát. Eltét bővebben 1. a' Zeitgenossen , 19-dik 
füz. 141 —170 1. — Testvére, F r i d r i k H e n r i k , szül. 2 Oct. 
1773, halberstadti titkos igazságtanácsnok, Erganzungen des allge
meinen preusz. Landrechts (3 kiad. Leipz. 1S28); Erganzungen zur 
allgemeinen preusz. Gericlilsordnung (3 kiad. Leipz. 1828); Ergiin-
zungen zur allgemeinen Uypotheken - und Depositalordnung für die 
preusz. Staalen (4 kiad. Halberst. 1829) ; Erganzungen zum preusz. 
Criminalrechle (4 kiad. Berl. 1829) 's más munkáiról dicséretesen 
esmeretes. 

S T R o N T i A N P ö r, D. Nevét Strontiantól kapta Scotországban, hol 
találtatott legelőször, szénsavval egjesülve, egy S t r a n t i a n i t nevű 
ásványban. Csak 1793 mutatták meg Klaproth és Hope , hogy tulaj
don ásványnemet foglal magában. A' természetben ritkán jő elő 's 
ekkor is vagy büdöskő-savval vagy szénsavval egyesülve. Tisztán 
ugy lehet reá szert tenni , ha a' Strontianit szénporral megégettetik. 
Olvaszthatlan , vizzel niegfecskendve tűzbe jő 's fejér porrá szétom
lik , melly, ha tartozó mennyiségű vizbe kevertetik , kristályos tö
meggé keményedik meg. Ize csipősebb , min ta ' mészföldé, de nem 
mérges. 

S T K U U E (Dávid G3 örgy) egy a' leghíresebb német törvénjludók 
közt, szül. 16 Dec. 1094 Celleben. Mailében 's Leydenben tanul t , 
beutazta Hollandot , Franczia-'s Angolországokat , 1720 Hildesheim-
ban tartományi syndicus lett, aztán pedig a' consistoriumnál és ud
vari törvényszéknél kapott hivatalt, 1740 mint titkos igazság-és or-
száglástanácsnok üanoverbe ment, 's 1758 ugyanitt cancellaria igaz
gatója lett , melly hivatalában vjcecancellarius czimmel mh. 1775. Hi
vatalában becsültetett 's mint iró nagy hírt szerzett. Nebenstunden-\e, 
Bechtliche Bcdenken-je teljesek históriai és törvénybeni tudóssággal, 
nagy tapasztaltsággal 's józan ítélettel. 

S T R U C Z , madárnem, mellyhez rövid 's repülésre alkalmatlan 
szárnyú, külön és szabadon álló lábuju, szárazon élő legnagyobb ma
darak tartoznak. Ide tartozik nevezetesen a' S t r u c z , melly minden 
madarak közt legnagyobb , annyira , hogy lován ülő ember feje tete
jét éri orrával. Fejt kicsiny , szemei hoszukások , 's formájokra és 
szempilláikra nézve inkább emberi, mint madárszemekhez hasonlíta
nak. Repülésre kicsiny szárnyai futását igen segítik. Czombja olly 
vastag, mint emberé; lábaiban felette nagy erő van; mindenik lábán 
két előreálló ujai 's hátul kévésé kiálló bokacsontja van. Feje 's 
czombja meztelen , torka 's nyaka verhenyes fejér , csillámló szőrű , 
egésztestén fejérrel 's szürkével elegyes fekete tolla van; legszeb
beknek tartatnak pedig farkának fodros tollai. Afrikában e's Arábia 
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homokos pusztáin serogestől l a k i k , pálmagj'ümölcsel *» más növények
kel él és sokak ál l í tása szerint soha se i s z ik ; eledel nem léiében kli
peket és érczeket is elnyel ; évenként mintegy ötvent toj , mellyek akko
r ák , mint kin gyermek feje ; néha évenként többször költ ; tojásain éjei 
ü l , nappal a ' nap melegére b ízza , homokba kaparván be. Hangja 
kellemetlen 's nyögéshez, hasonlít . Igen lélénk , 's ha embert l á t , 
futással meneksz ik ; ha pedig nern kerülhet i ki a' vadászokat , l e j é t , 
mint legféltőbb r é s z t , bokorba dugja 's ekkor agyon veretik. Szeli-
d i ihe tó 's Afrikában némelly népektől s e g g e s t ő l t a r t a t i k , mellyek 
húsát V tojását megesz ik , ennek h é j á b ó l , melly idővel igen megke
ményed ik , csészéket 's ivóedényeket készi tnek, meleg vérével öszve-
kevert kövéréből struezvajat , melly jó izű eledel 's orvosság , csinál
nak. Hakbőr vastagságú bőrét különbféleképen használják ; nyakán 's 
hóna a la t t i szőréből posztót 's kalapokat készitnek , igen szép tol lai
val pedig még Európában is nagy kereskedés űzet ik . Ezeket a' Tö
rökök Hirbánjokon , az európai asszonyok kalapjokon viselik ékessé
gül . Ha a' struezot ugy lehetne igazgatni lutasában , mint a' l ova t , 
felette hasznos vo lna , mert ol ly erős és olly sebesen s za l ad , hogy a* 
raj ta ülő ember lélekzetet is alig vehet . 

S T R u K N s E E és B I H N i) T szerencséjük , de még inkább közös 
végveszél3'ök á l t a l let tek ismeretesek.— S t r u e n s c e (János F r id i i k 
gróf) sziil. 1737 H a l l é b a n , hol atyja prédikátor 's végre Sehle.svvig 
és Holstein hertzegségekben lő superintendens vo l t , anyja a' dán ki
r á ly i ttdv. fő orvos Anel Karo l j ' egyetlen leánya. Már kis korában 
nagy észíehetséget m u t a t o t t ; 1757 orvosdoctor le t t . Ezután atyjával 
Al tonába men t , ki oda prédikátornak hivatott . Itt igen széles orvosi 
p rax is t n y e r t , rnegesmerkedett Kanl /au-Aschherg gruffal 's az utóbb 
gróffá leit H r a n d t t a l , kik későbbi sorsába külön módokon bonyolód
t a k , ' s egyik buktának eszköze , másik részese let t . Mint o rvos , a ' 
korona berezeg fő udvarinesternéjének , Perkenthin t i tk . tanácsnok 
özvegyének bará tságát is m e g n y e r t e , kinek a jánla tára 1708 a' király 
fő udv. orvosává lón , 's azt német , - franczia , - és angolors/.ági uta
zásiban mindenütt k isér te . Alig vévé el VII Keresztéi} ' Karolina Ma-
th í l da ' ango l he rczegné t , csak hamar nagv' hidegség támadt a ' k i r á ly i 
házaspár köz t , melly majd nyilvános elégület lenség"é vá.'t. . 'uliana 
Mar ia özvegy ki rá lyné (rírauuschweigi henzegasszouy) ( í jának, F i i -
dr ik koronaörökösnek (megh. 1 8 0 5 ) , a ' k i r á ly mostoha testvérének 
j avá ra iparkodot t használni e ' k ö r ü l m é n y t , 's czéljaira okosan 
meg tudá nyerni a ' nemzete t , kiváltképpen pedig a' nemességet. A ' k o -
ronaherczeg (most dániai k i rá ly) születése még inkább neveié az ural
kodó és özvegy k i rá lyné közti meghasonlást . VII Keresztély sem bira 
nője i ránt i egykedvüségén erőt venni , noha az jobb sorsra érdemes 
vala . A' k i r á l y visszatértekor még világosabban mutatkozot t a ' nyil
vános elégület lenség. A' nemzet két lő szakadásra oszlott. A* számo
sabb r é s z t , nieljyet minis terek 's legfőbb kormánvt isztek gyárnolitá-
n a k , a' k i r á ly kedvencze , aa ifjú Holk gróf vezérlé. As özvegy ki
r á lyné párt ja Fr iedensburgban egyesül t . Az ifjú k i rá lyné azt remény-
lé , hogy a' k i r á ly kegyét 's rangjához il lő t iszteletet csak Holk gróf 
el távoztatása á l ta l nyerhet i vissza. Holk ellenben mindent elkövetett, 
a ' k i r á ly és k i rá lyné közti villongás ö regb í t é sé re , 's mivel azt h i t t e , 
hogy S t r . a ' k i r á l y n é t épen ugy gyűlö l i mint ő maga , rá vette V l l Ke-
r e s z t é l y t , hogy helyet te a ' k i rá lynéhoz mindenkor Struenseet külde
né . De épen ez vala Holk szerencsétlensége. A ' k i r á l y Struenseet mind 
inkább megkedvelé , 's a' k i r á lyné , ki e' cserét észrevette 's az előb
bi kegyenc/, viseletét az újnak alázatosságával egybehasonli tá , ugy 
vé l ekede t t , hogy Struenseenek fáj , hogy őt gyakori jelenlétével ke-
ser i tni köteles. Ezenkívül lassanként társalkodásához s zoko t t , ' s 
előbbi u t á l a t á t észtehetségének 's esmereteiuck csodálata válta fel. 

i 
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Ekkor tájban h i n t ó t oltanak a' korona herczegbe 's a ' királynéi St ru-
enseenek e' szolgálatér t megigéré , hogy a' herczeg nevelőjévé teendi . 
A' hinilőzés szerencsésen s ike rü l t , mire S t r . megnemesi t te te t t , i 011-
ferentia.is tanácsnokká 'a 1500 tal lér dij mellett a ' k i r á l y és k i rá lyné 
olvasójává neveztetett . E' tisztébén annyira megnyerte a' íejilelmi 
pár b izoda lmát , hogy őket összcbékéltetné. Most kettős tűzzel foly-
tatá S t r . dicsvágya terveit. JJogy Bernstorfot mind inkább eltávoz
ta thassa , Uantzau-Aschberg grófot a jánlá . Holk helyére I? r a n d t 
Enewold lépett mint játéksziliek igazgatója és nmitre des p la is i r s , 
's grófságra emeltetek. Utóbb Bcrustorff grófnak tudtára adaték, hogy 
szolgalatjára to*ább szükség nincsen. E' t i sz te le t re méltó s ta tusmi-
nister megbuktatása után a' többi u tá l t statuseisatek is e l b o c s á t t a t t a d , 
's helyeiket St. és a' k i rá lyné barát i töl ték be. Egyedül gró i 'Schim-
melmann , ki elég okos vaía magát egyik felekezethez sem csatolni 
's a' legnagyobb erisis a la t t Hamburgba vonul t , nem osztozék t isz t 
társai sorsában. Az özvegy k i rá lyné mind ezen tör téneteket csende
sen nézé Erieder.sburgból , 's mindenek i r á n t , kik a' ininisteri vál
tozás ál tal szenvedtek, sajnálkozást mutatot t . Végre d iada lmaskodot t 
az ifjú királyné. A' k i rá ly most ismét s/.ereté , becsűlé ; S t r . nagy 
kegyben volt n á l a , mellyet ez minden módon fel tar tani ipa rkodot t . 
Azért a' király t minden társaságtól elvonni törekedet t , 's Brandt ra 
vaía bizva, hogy a' k i rá ly t szüntelen kéjíöltések á l ta l foglalatoskod-
tassa. Ji.z életmód szinte agy innyére volt a' k i rá lynak , mint S t r . 
terveit elősegité. Leginkább azon vo l t , hogy a' k i rá ly személyesen 
egy mintaterével se tanácskozhassék. 1770 o l ly tör ténet adta magát 
elő , melly ál lal a' dániai kormány-alkotmány egészen megiá l lo / .o t t ' s 
az egész hatalom az ifjú k i rá lyné és kedvencze kezére ju to t t . A' ki
rály t. i. Str . izgatására el tör lé a' s ta tustanácsot , 's helyébe egy 
confcientialis biztosságot á l l i t o l t , melly a ' különféle kormányágaza
tok igazgatóiból á l lot t . E' biztosság tagjai azonban nagyon szoros 
korlá tú hatósággal bir tak ; tetszés szerint összehivattak 's ugy el is 
b o c s á t t a t l a k ; rangjok , czimök , befolyásuk nem volt. A' nemesség, 
iiieliynek előbb a' statustanácsban széke és szava v o l t , ennek el tör-
lesztését jogai csonkításának tekintet te , 's elvégzé a' kegyencz meg
buk ta tásá t , ki a ' k i rá ly t a r r a vette. E ' pár t ta l t a r to t t Kantzau-Asih-
berg gróf i s , ki s tatustanáosnokságától megfosztatván, tekinte té t '» 
befolyását is elvesztette. S t r . ellenben mindent elkövetett ha ta lmának 
erősbi tésére , 's hogy jobban czélt énhes?en , oda h i rá a' k i r á l y n é t , 
hogy a' cabineti dolgok vezetését részére eszközölné ki . Cabinett i-
toknok Panni i ig , ki t isztségét orosz befolyás á l t a l nyer te v o l t , e l -
bocsáttaték , az öreg mir.islerek is egymás után e l t ávoz ta t t ak , az 
egész polgári a lkotmány uj formába ö n t e t e t t , 's minden úgy a ' k i r á l y 
nevében , a' körüle sündörgők által foly t a t t a to t t . Azonban Str . sem 
elég okossággal sem szilárdsággal nem bir t ha ta lma megalapí tására . 
Bátorsága , mellyet eleinte vakmerőségig v i t t , legott szorongásra vál
tozott , mihelyt valamelly rendszabása ellenmondást t a l á l t . Tervei 
számosak és különfélék valának , 's noha a' kül dolgokat józan po l i 
t ika szerint vezette, rendszabásai a' belső igazgatására nézve koránt 
sem /elei tek meg a' felvett czélnak. Jayitvti a k a r t a' közjövedelmek 
do lgán , az adót kevesi tni , o l ly kézmiiveket , mel lyek Dánia Zöldjé
hez 's éghajlatához nem fé r t ek , szoros kor lá tok közé venn i , a ' hasz
talan évdijakat e l tö r l en i , a ' földniivelést emelni k í v á n t a , oda ügyel
vén, hogy minden helyes a rányba vétetvén, az adó kész pénzzel fizet
tessék. Változtatni a k a r t az igazságszolgáltatáson is , a' perlekedés 
folyamát röviditni , a' hadi erőt vizén és szárazon nagyobb költség 
nélkül szaporitni törekedet t . Azonban legkedvesebb terve a' nemesség 
megalázása, az udvartól eltávoztatása 's örökös hivata la inak 's e lsö-
séginek megsemmisítése Yolt. Uj s ta tusgazdálkodást v i t t be. Sok ud-
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vari tisztségek megszűntettek, évdijak fiivonattak , a' királyi cselé
dek száma megkevesittetett, .«ok legnagyobb 's alsóbb tisztek elbo
csáttattak. Az admiralitás, adó e's kereskedőség collegiumi eltöröl
tettek 's helyettök biztosságok neveztettek. 1771 egy cabineti parancs 
által a' kopenhageni városi tanács megszüntetett, 's helyébe két pol
gármester állíttatott. Az idegen ministerek jogai keskenyebbre sza
battak , a' lovas testőrök elbocsáttattak , 's helyök 300 vasas által 
pótoltatott. E' rendeletek sokakat fosztanak meg kenyerüktől 's a' 
nép elégületlensége nőttöti nőtt. Azon utóbb csak ugyan létesült ter
ve , melly szerint a' parasztság robotolását eltörleni , 's helyette 
pénzbeli, haszonbérlést bevinni iparkodott , olly hatalmas ellenmon
dásra talált a' nemességnél, hogy róla letenni kénytelenült, nüha 
azt először próba gyanánt csak'a' korona jószágain akarta behozni. 
Azonban Str. rendkívül pontos volt mind ministeri tiszte teljesítésé
ben, mind a' korona - herczeg nevelésében. A' király napról napra 
egykedvübb lőn a' közdolgok i ránt , ideje szüntelen egymást váltó ké-
jelgés közt folyt e l , 's szellemi ereje szemlátomást gyengült. 1771 
Júliusban egy herczegnét szült a' királyné , '» mivel tudta , micsoda 
híreket terjesztenek róla erre nézve Friedensburgból, félni kezdett , 
hogy ezen híreknél fogva a' kivívott hatalomtól megfosztatik. Ha a' 
szerencsétlen fejdelemné sorsa , melly ekkor egyedül Struenseetól 
függött, mindenkit sajnálkozásra gerjesztett, ugy ellenben a' mini-
sternek, ki ekkor hatalmával legrutabbul visszaélt, gyalázatos vi
selete, köz utálatot érdemelt. Nagy szerencséjétől elrészegülve, 's 
dicsvágyától elvakitatva , csak arról gondolkodott, hogy nevét a'dán 
nemesség, lajstromaiban láthassa , 's ezért gróffá tételé magát; 's mi
vel ezzel még be nem ér te , kedvéért egy cabinetministeri méltóság 
ál l í t ta tot t , mellyel nagyobb tekintet kapcsoltaték össze , mint mil-
lyennel valaha dán minister birt. Fel lőn hatalmozva olly parancsok 
í rására , mellyeket a' királytól csak szóval ve t t , 's királyi aláírás 
nélkül ezeket minden megyébe küldözhető, de cabineti pecsét alat t , 
'a ugy hogy ezek kivonata minden vasárnap este a' király elibe ter
jesztessék. Ebben ellenségei a' királyi tekintet eltörlésére törekvést 
sejdítek. Jlasználák a' sajtószabadságot, mellyet , hogy a' nép ked
vébe jöhessen, maga hozott vala be ; botlásait nyilván, 's nem ked
vező fényben ábrázolák , sőt a' királyné ellen is leggonoszabb váda
kat hintegetének. E' miatt majd megszorittaték a' sajtószabadság. De 
a' nép , melly már fel vala gerjesztve, naponként nyugtalanabb lett. 
St. baráti hidegülni kezdenek. E' fenyegető 's veszélyes körülmények 
közt elhagyá szilárdsága, 's nyugtalansága legmagasb fokra hágott, 
midőn azon 300 matróz közt, kik Norvégiából Kopenhágába hozat
t ak , lázadás ütött ki , meüy lázadást a' ki nem fizetett zsold okoz
ta. Most már a' kopenhagai politziát párisi lábra akará állítani ; ez 
által még több ellenséget szerzett ; a' fővárosi nép gyűlölete napon
ként öregbült 's majd nyilván ki is tört. így helyzete minden, órán 
veszedelmesb lőn. Az angol követ, ki előre lá t ta , milly következ
ményeket szülend a' kedvencz bukása , a' királyné iránti figyelem
ből iparkodék Str. elmozditatását siettetni ; de a' királyné attól tar
t o t t , hogy akkor ellenségei a' királyt részükre vonván, ót eddigi 
hatalmától megfosztandják. St. lá t ta , hogy félelmét ellenségei előtt 
többé nem titkolhatja. Minden rendelést megtett, hogy személyes bá
torságát védje. A' királyi palota előtt 's más nyilvános helyeken az 
őröket megkettőztető , a' város több részeiben ágyukat szegeztete k i , 
's minden ezrednek 0000 töltést osztatott. E' rendszabások azonban 
TOSJI következeteket szültek. A' közönség ugy itélt , hogy St, é rz i , 
hogy a" nemzetet megsértette; a' királyi tekintet most megvettetett, 
'a a' minister tekintete csak egy oily árnyékképnek látszott, melly-
nek majdan enyészni kellé. A'égre elérkezett a' rég rettegett csapás. 
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Bámulva hallá a" főváros népe Jan. 17. 1772 , hogy éjjel az ifjú ki
rályné , Struensee gróf és öccse, Brandt és ezek párthívei mind el
fogattak. Klőtteni este bál volt az udvarnál 's Str. régi ellenségének, 
Köller ezredesnek serege álla ó'rt a' vár körül. Az ifjú királyné mit 
sem gyanitva , sokat tánczolt 's éjfél utáni 1 órakor Fridrik herczeg-
gel, (ez özvegy kiráiyné fijával) rekeszté be a' mulatságot. 3 órakor 
Köller bebocsátá tisztjeit, azt mondván, hogy a' király parancsolta 
nője elfogatását. Ezek engedelmeskedtek 's vasasok vevék körül a' pa
lotát. Most Iianrzau-Aschberg a' király hálószobájába ment, zavarba 
hozta az udvariakat, felkölté a' királyt , 's a' nélkül , hogy gondol
kodni hagyná, azt monda neki , hogy élte veszélyben forog. „Mit 
tegyek ?" —felele a' király — „fussak? Segítsen; tanácsoljon!" — 
„írja alá ez t " , monda Rantzau , ,,'s fejdelmemet e's háznépét meg
szabadítom." — Már kezében tartá Keresztély a' pennát, de elejté 
azt , mid<In neje nevét megpillantá. Végre engedett, 's kiadá a 'gyá
szos parancsot. A' szerencsétlen Mathilde Kronenburgba kísértetek. 
Str. elitélése végett egy leginkább ellenségeiből álló rendkívüli biz
tosság iile össze. — Julianának nem vala czélja a' koronát Fridrik 
örökös herczegnek megszerezni , hanem maga akart kormányi befo
lyást nyerni , a' nem nemzeti korrnányforniát megváltoztatni , gyűlö
letét 's buszúját az előbbi hatalmason , ki az ország nagyai iránt 
olly kevés okosságot, mérsékletet és kímélést mutatott, kitölteni, 
szenvedett sérelmeiért feláldozni , 's egyszersmind az i'ju királyné
nak , kinek fiatalsága, szépsége, befolyása 'st. által magát hátraté
tetve látta , a' kölcsönt visszaadni. — Struenseevel legnagyobb ke. 
ménységgel bántak. A' királyi ügyvéd vádlevele, melly legzabolát-
lanabb kifejezésekkel volt feltéve, 9 pontból állott. Fogsága, első 
heteiben sorsának változását reményié S t r . , de majd szorongás és 
nyugtalanság foga el , 's igy Münternek és egy másik papnak , kik 
Mar. 1. 1772. meglátogaták , könnyű lón őt a' hit vigasztalásival 
g3'ámolitani 's ez»k segiték, hogy szenvedéseit erős szívvel 's lemon
dással viselje. Midőn kihaüguttaték, pártfogó üg> véde egy rövid 
mentő irattal iparkodék a' vádpontokat egyen kívül, melly a' király 
iránti illetlen viseletet tárgyazá, megczálolni. B'zt Str. maga is ala
posnak esmeré, 's királya kegyelmére bizá magát. Str. kicsapongó 
volt, mindenek felett szerette az életet 's megvallott egy olly vétket, 
mellyet nem követett e l ' s mellyet be sem lehete bizonyitni. Azonban az 
udvar azt végezte , hogy Str. gyalázatos halállal mwljon k i , minden elő
terjesztések félre vettettek, 's Apr. 25 olly Ítélet hozaték : hogy 
megérdemlett büntetésül , 's más hasüngondolkodásnak példájául és 
rettentéséal , grófi és egyéb méltóságaitól megfosztva, feje s jobb 
keze vágattassék le, teste felnégyelve kerékre tétessék , feje pedig ke
zével együtt karóra szurassék. Midőn más nap Münter tudtára adá , 
hogy a' király ez ítéletet minden pontjaiban megerősítette, 's hogy 
kivégzésére Apr. 28-ka rendeltetett , legnagyobb lelki csendességgel 
hallgatá a' szerencsétlen , 's csak a' meggyalázó körülmények kese
rítek. Midőn a' vesztőhelyre fellépett, ezt monda Münternek: „ugy 
hiszem, kik szerencsétlenségemet siettették , azt jóra törekvésből cse
lekedték." Még azon kint is ki kellé állnia, hogy barátját Brandtot 
előtte kivégeztetni lássa. —Más körülmények közt Str. bizonyosan a' 
legnagyobb ministerek egyike lehete vaía. Tervei néha igen jelesek 
valának , de nem illettek az idóhez és nemzethez, 's kivitelökre kevés 
okosságot fordított. Minden személyes dicsvágya mellett is mindig 
szem előtt tartá a' nép és király javát , ki gyengébb volt, semmint 
ministerét megfoghatta, gyámolította és vezethette volna.— B r a n d t 
Enewold, egy előkelő dán nemes ház ivadéka, előbb királyi komor
nyik, egy a' királyhoz (Maj. 1. 176S) irt levélben többeket a' ki
rályt környező nagyok köziil utálatba 's gyanúba akart hozni , pél-
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(Iául Molk grófot '» másokat . *) E g y k o r bizonyos szóvita alkalmával 
a ' k i r á ly t nem csak illetlen kifejezésekkel sérteni vakmeróködöt t r 
hanem istentelen kezét fejdelme személyére is emelte. I5ár ez valóban 
nagy vétek v o l t , mégsem lehete többé annak megbüntetéséről s z ó , 
mi után a' k i r á ly elengedte. Halá los i té ie te fő pontjaiban Struenséé-
vel e g y e z e t t . — A ' k i rá lyné az angol udvar el lenmondására szabadon 
b o c s á t t a t o t t , de az országból k i takarodni k inszer i t te te t t 's Cellehe 
vi te te t t . ( L. KAROLINA MATIIILDA ). — K' per vallatási jegyzó-
könyvei még mind ekkor ig pecsét a la t t o!zárva hevernek. Ez idősza
kot legpontosabban leír ta HŐST (I. e.) Der Geh. Caf/inetsnríni&ter 
Gráf Struensee und des.ien Ministcrium (dán nyelven Kopenh. 1824 , 
még bővebb a' német kiadás 1826). — Az Authent. Aufkülrungen iib. 
die Gesc/t. der Grafen Struensee und Brandt czimü munka (Germunicn 
1788) se nem t ö k é l e t e s , se nem hiteles. Sok ujat és fontost közölnek 
Mémoires de Falkemkiold (Pa r . 182Ö). F. (szül. 1 7 3 8 , mgh. Lau-
samieban 1820) Str . idejében dán tábornok v o l t , holtigl&ni fogságra 
Munkhoimba küldete t t , de öt év múlva szabadságát vissza nyer te . 

S T U U K S S K E ( K á r o l y Angust) porosz s ta tusminis ter , veres sas 
rend vitéze 'st. , az előbbinek t e s t v é r e , szül . 1735 Hal lcben. 1757 
a ' l iegnitzi acadomiábS phi losophiát és mathesis t tan í to t t . H a b o m 
mia t t kevés taní tványa lévén , elég időt nyer t , hogy a' mathesisnek 
a' hadakozásra a lkalmazását tanulhassa ' s . m á r 1760 kiadá Anfangs-
griinde der Arlillerie czimü munkáját . Ezzel II F r i d r i k kegyét ugy meg
nyer te , hogy több fiatal t isztet küldene hozzá tanulni 's fizetését 
megjobbítaná. J 7 71 — 74 kiadá Anfangsgriinde der Kriegshanhnnst 
c z i m ü ' k ö n y v é t 3 köt., melly akkor iban e' i.emben egész Németor
szágon első volt. 1769 testvére nógatására Kopenhágába m e n t , hol 
dán törvény - tanácsnok l e t t , melly hivatalá t olly buzgósággal vitte 's 
minden szemrehányás ellen ugy meg óvá magát , hogy öccse meg-
buk ta után szabadon bocsát ta tnék hazájába. 11 F r id r ik kegyesen fogad* 
's a' l iegnitzi academiában egy üres taní tói székkel kinálá m e g , de 
ő tudományoknak akarván élni , jószágára vonult. I t t kiadta Pinto 
s ta tusgazdálkodás t t á rgyazó munkájának fordítását 1 7 7 6 , saját érte
kezésit 1 7 7 7 , ugy a ' főbb európai s ta tusok kereskedésének leírását 
i s . Mély belátásit munkássága á l ta l csak hamar igen emelkedet t a ' ke
r e s k e d é s , 's ennek köszönlieté , hogy 17S2 mint fő financziai tanács
nok 's tengeri kereskedés igazgatója Berl inbe hivatnék. I t t is belátás
sal 's rendkívül i buzgalommal tünte té ki m a g á t , a' megcsökk>3nt ke
reskedést felemelte , 1789 inegnemesit tetet t , v. Carlsbach ^ raed ica -
tumot n y e r t , ' s 1791 érdemeiér t s ta tusminis ter l e t t , mel ly hivatalá t 
hol tá iglan (Oct. 17. 1804) fejdelme nagy bizodalma 's köz t isztelet 
mel le t t v ise l te . Tisz ta , sokat felfogó b e l á t á s s a l , különös lélekébren-
séggel bí r t , szilárd elvei mel le t t szoros rendta r tó lévén , hivatalban 
r ö v i d , h a t á r o z o t t , h i r te len és bizonyos volt . Újítani nem igen szere
t e t t , ha bár hasznát á l t l a t t a is ; mi benne gáncsolható . Azonban eny
h í te t te a ' köz t e rheke t , 's hozzá haszonlesés vagy más alacsonyság 
épen nem fér t . Öccse 1777 körül Elbingben bankigazgató volt. 

S T R v V E (nemzetség) , melly Orosz - é s Németországoknak több 
je les s ta tus 'ér jh 'a t 's a* tudományoknak és mesterségeknek munkás 
előmozdítót a d o t t , Kiéiből s z á r m á z , hol S . A n t a l S e b e s t y í n 
J 7 2 9 szül . Tanulása 's több utazása után első hivatala házi t i toknok
ság volt gróf Schönberg minis ternél Dresdában. 1755 a ' holstein-
go t to rp i herczegnek , III Péter későbbi orosz császá rnak , követségi 
t i toknoka lett a ' regensburgi b i rodalom - gyü lé spn , végre ugyanot t 
valóságos követi h ivatal t viselt , mig a' birodalom láncza szét nem 

*) Tikkor a* orsnágból t i t i lU lo t t . S ir . k a l l m e i <!htr»kler« miilt 1770 ri itz» Uivá , i* B-
•íiiiWtg köanj0lmü 'i igen kicsapong** maradt. 
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szakadozott , midőn nemesi rangra emeltetvén , nyugalomra te te te t t . 
Mh. 18(12 Schiinfelden Gr.'itznél. El té t olvashatni Schl ichtegrol lnál 
Nekrológ der Deutschen fiir das 19 Jahrhundert. — Ezen érdemes 
férjfiu legidősebb fia J á n o s G u s t á v , orosz csász. s ta tustanácsnok, 
Anna- és Vladimirrendek vitéze, orosz követ a' badeni udvarnál szül. 
17C3 Kegensburglian , több követségben használ ta tot t 's je les munká
kat i t t , i. k. Cnup rf' oeil sur V étalpolitique de V F.nrope an commen-
cement de V année 1806. Mh. Carisruheben 0 Maj . 1 8 2 8 . — Második 
íia , J á n o s G y ö r g y , szül . Regensburgban 1766, Bécsben, Kon
stantinápolyban , l 'aiermoban 's Nápolyban szép tapasz ta lásokat sze
rezvén , Németországban különbféle d ip 'omat i ra i foglalatosságot vitt; 
most az orosz csász. követségnél s tatus - és követségtanácsnok W e i -
marhan. — A.' legifjabb, H e n r i k C h r i s t i a n G o t t f r i e d , szül . 
1772 Kcgensburgban. At tya kívánsága szerint már gyermek korában 
beíratott a' külső dolgok orosz csász. co l leg iumába , de bár ki volt 
is tűzve jövendőbeli pályája , egész tűzzel neki feküdt kedves fogla
latosságának , a' füvészségnek és ásványtudománynak. 1705 Bécsért , 
Kieven , Moskaun keresztül Pétervárába u t a z o t t , honnan Hamburgba 
küldetet t az orosz csász. követségliez. 1801 a' s tu t tga r t i követséghez 
té te te t t á l ta l , mint első követségti toknok, hol a lka lma volt a' Schivarz-
waldon és Alpeseken természet tudományokhoz való vonszódását k ie
légíteni 's becses gy üjter. iényét, melly most Hamburgban á l l , a lapí 
tani. 1800 berezeg Itepnin vestf'aleni követ t i toknokává vévé, hol o l ly 
munkásán viselte magát, hogy Annarendet 's éjsz. Németországra néz-
titkos parancsolatot k a p o t t , mellynél fogva Hamburg felszabadításá
ra 1813 nyomós befolyása volt. A' Lengyelországban levő orosz fő 
hadszállásra menvén, Vladimirrendel t isz te l te te t t m e i . Repnint a ' fó-
kórmánysag áltvétclére Oresdií; a k i sé rvén , itt ismét sok a lka lma 
volt munkásságát , észtehetségeit 's cmbcrszeietetét k imuta tn i . Midőn 
Sándor császár Leipzigon keresztül ment 1 8 1 4 , bri l iantos Annaren-
<iel ajándékozá meg őtet ; 1815 pedig hamburgi ágensé 's a' köv. ér
ben főconsullá nevezé. 1821 síatustanácsnok leve. Több tudós t á r sa 
ság tagjává vévé fel. Mineralogiai értekezései vannak Eeonhard Ta-
•ic/ienbuc/i-jáhan 's más folyó iratokban. Más munkái : Mineralogi-
tche heitrage 1S07; Iieise tines jungen liunsen von Wien Uber latty 
in die Arim ; fíeitriige zur Mineralogie und Oeologie des nördlichen 
Amerika, amerikai folyó iratok után dolgozva (Hamburg 1 8 2 2 ) ; 's 
a1 Lettres sur le Caucase et la Georgie-neü. fordítása (Hamb. 1816. ) 

S I R U V K (Fr idr ik Adolf August) , szül. 0 Maj. 1781 Neustadt-
ban (Saxoniában.) Hal lében orvosdoctori rangot kapván , irta": Dis-
sertalinnis inauguralif de quibnsdam thcoriae respiralionis capitibus 
prodromtit iitteni docimasiam pulmonum Vlouquetianam-]áX. 1803 ho
n jában letelepedvén , gyakorolni akará orvosi tudományát ; de gyen
ge egészsége nem engedé , a' honnan Dresdábah gyógyszer tár t vett. 
1808 a ' még kévésé esmért kék savanyt akarván megvizsgálni, a ' k é 
szület megbomlása csaknem hirtelen halál t okozott neki . 9 hónapi 
szenvedései után Karlsbad és Marienbad egészségét he ly reá l l i tván , 
azon gondolatra jö t t , hogy ezen gyógyí tó forrásokat analysalván , 
mesterséges ásványvizeket készí tsen, \s igy ál lot tak elő a' dresdai , 
le ipzigi , b e r l i n i , brigthoni és lauchsfádti ásványvizek. Moskauba is 
küldött ahoss való eszközöket. Munkája is van e' t á rgyró l Cber die 
Xachbildung der natiirlichen Heilquellen. 

S T U A R T ( h á z ) , egy Scotország legrégibb nemzetségei k ö z t , 
melly ezen országnak 's Angliának több ura lkodót a d o t t , kik mind
azáltal nagyobbára országlói erények hilányával (innen jő szerencsét
len sorsok) , mint népeikre nézve jótevő ura lkodásokkal tünte t ték ki 
magokat. Fejedelmeknek intésül szolgáló főbb történetei t ezen ura l 
kodó háznak 1. I és 111 JAKAB, STUART M A R I A , I, 11 K Á R O M , EDIIÁRU 
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(Károly) és Hl VILHELM C%. alatt. Stuart Valter, a' legkitetgzőbb 's 
legelőkelőbb Scotok egyike, Majoriát I Kruce Róbert scot király 
leányát veve'n feleségül, fia, S. Róbert , midőn annya báttya 11 Dá-
rid k i rá ly , kivel a' Bruce hasi férfiúi ága kihalt, elhunyt 1370, ki
rály lett 11 Róbert névvel 's egyszersmind a' Stuart kir. nemzetség 
törzsökattya. Nagyattyáuak 1 Róbertnek 's nagybányának II Dávid
nak országlásokat nyugtalanná tették az Angolok; ellenben 11 Róbert 
csendesen uralkodott. Hanem fija III Róbert 1406 bánatjában hm. 
mivel fia az Angolok rabságában sinlődött. E z , I Jakab, csak 18 
év imulva szabadult ki. 1437 ágyában gyilkoltatott n;eg. II Jaka
bot 1400 az angol háborúban ágyugolyóbis halálosan találta. 111 
Jakab 1488 fellázadt alattvalóival megütközvén, elesett. IV Jakab 
1513 az Angolokkal csatázván, a' harczmezőn maradt. V Jakab alatt
valóinak fellázadásán buvába:i halt meg. Ennek egyetlen leánya, 
Mária (szül. 1542), 15S7 vesztőhelyen végzetté éltét. Országlása 
alatt Scotország belső és külső nyugtalanságoktól rongáltatott, mel-
lyeknek nem kévésé voltak okai az ő könnyelműsége 's némeily bot
lásai. Itt nevezetes, de egyszersmind szerencsétlen szaka kezdő
dik a' Stuart ház történeteinek. Mária fia, VI Jakab, scot k i rá ly , 
1603 Erzsébet halála után, I Jakab névvel angol király lett. Gyen
geségei 's botlásai letevék fia , I KAROLY (1. e.) szerencsétlensé
gének talpkövét, ki 1649 éltét 's királyságát elvesztette. 1660 fia, 
II Káról}' , hosszas száműzetése után elnyerte ugyan a.' koronát; de 
eleinek szerencsétlenségéből se ő , se testvére, II Jakab, nem tanul
tak. Sőt mindketten annyira megutáltattak magokat a' néppel, hogy 
e' ve'gre az utóbbinak vejét, Vilhelm oraniai herczeget, németalföldi 
helytartót, hivta az segítségre. Vilhelm, németalföldi hajóseregével 1688 
Torbaynál kiszálván , nemesség, polgárok, katonák, idt az angol 
seregnek egész osztályai áltmentek hozá. Jakab még megmaradt se
regét elbocsátotta 's ez azonnal egyesült a' németaliüldivel. Végre a" 
király (Dec. 168S) Franrziaországba futott 's Vilhelm elfogadta a' 
neki* 's hitvesének ajánlott koronát azon feltétellel, hogy ő maga 
uralkodjék, 's holta után felesége, Mária, örökösödjék az országlás-
ban. De Mária elébb meghalt, mint ő; innen 1702 utána II Jakab
nak ifjabb leánya, Anna, következett. Ennek elhunyta ulán György, 
hanoveri választó ült az angol királyszékbe, kinek annya, Sófia, 
pfalai V Fridriknek és Erzsébetnek, 1 Jakab egyetlen leányának, 
leánya volt. Így a' Stuart ház Anna királynéval megszűnt uralkodni , 
miután 14 30-tól 1603-ig (233 észt.) a' scot királyszéket külön, '•% 
1603-tól 1714-ig (111 észt.) a' scot és angol koronákat együtt bír
ta volna. II Jakab azonközben , irlandi táborozásában szerencsétlen 
lévén , halála előtt kevéssel a' jesuitarendbe lépett 's kevésbé fájlal
ta 3 korona vesztét, mint azon törekvésének füstbe mentét, hogy 
Nagybritanniába a' kath. vallást ismét uralkodóvá tegye. Mh. 1701 
St. Germainban Francziaorsz. II Jakab fia, 111 Jakab (Chevalier de 
St. George) éltét számkivetésben tölte. F i a , Károly Edvárd, a' ko
ronához just tartván , kiszált Scotországbftii, de Cullodennél megvere
tett 16 April. 1746. A' nemzetség ezen utolsó tagja magát 111 Ká
rolynak nevezte 's mh. gyermektelenül 31 Jan. 1788 Romában. Öz
vegye, ALBANY Luise (I. e.) grófné Florenzben hm. 29 Jan. 1824. 
Vele eltűnt a' Stuart név , mellyet egyedül viselt. III Károly egyet
len testvére, York cardinalis , 1807 hm. (E. EDUÁRD, 11 Jakab uno
kája.) IV György király az utolsó Stuartoknak Canova által em
léket emeltetett a' Pétertemplomban Romában. (Itt fekszik a' cardi
nalis ; 31 Jakab Parisban, az irlandi collegiumban ; Károly Eduárd 
Frascatiban.) York cardinalis, mint utolsó Stuart, jogát a' Franczia-
ország által 1798 Piemonttól megfosztott IV Emauuel sardiniai ki
rálynak (mh, 1.819.) hagyta végrendelcsében. A'Stuart háa irományait 
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az angol országlás Romában elfoglaltatta. Ezeknek a' históriára néz-
ve fontosaknak kell lenniek. L. L' caprit des Wiglis , ou causes de 
V expulsion des Sluarts du Irone d' Anglelerre (Paris 1819.) Még a' 
Stuartok védői i s , íniitt Clarké az ő Vie de Jacques II, trad-uile par 
Coheti-éhen (Par. 1818) kenteiének megesmérni ezen fejedelmek alkal
matlan voltát és hibáit, az önnön magok által felhozott tettekből •és 
irományokból. L. Boulay de la Meurthe Tableau politiqne des régnes 
de Charles II cl de Jacques II, derniers rois de la maison de Stuart 
(Paris 1822) és Correspond. of H. and Lawr. Clarendon , willi the 
diary from 168 7 to 1690, and the diary of L. Rochester, eredeti kéz
irat után kiaJatott S. Weller Singéitől (Lond. 1828 rézm.) Károly 
Eduárdra nézve 1. Amed. Pichot Hist. de Charles Edouard (Paris 1830, 
2 köt.) 

S T U A R * M A R I A , V Jakab scot király és lotharingiai Maria 
leányok, 8 napos volt, midőn attya 1542 mh. 's az országlást, mint 
egyetlen örökösére, reá hagyta. VIII Henrik angol király fiával Ed-
uardal akarta öszvepárositaLii, hogy a' két országot egyesítse , de a* 
Scotok annyira idegenkedtek ezen "öszveküttetéstől , hogy Maria még 
5 éves korában Francziaországba küldetett, hol a' kir. udvarban ne
veltetett 's a' korouaörökös, későbbi 11 Ferencz k i rá ly , hitvese lett 
1558. Legnagyobb földi boldogság látszott a' ritka szépségű király
né sorsa lenni, kiben a' külső kellemekkel mivelt lélek, nemes és 
nagy sziv párosodott, szerettetvén férjétől 's tiszteltetvén a' tudomá
nyokat kedvellő finom ízlésű udvartól , mellynek alapitója I Fcrencz 
volt. A'franczia költők vetélkedve magasztalák az ifjú királynét, 's a' 
homályos jövendőben boldogságok végetlen lánczátláták reá nézve. Azon
ban a'csaWdás 18 hónap múlva eltűnt. II Ferencz 1560 mh. Gyermek 
korú öccse IX Károly helyett uralkodásra vágyó annya, Medici Katalin, 
tévén kezébe az ország kormányát, csak hamar áltlátá Mária , hogy 
már csak Scotországban királyné , 's kintelenittetett ide visszatérni. 
Itt 1565 Stuart Daniley Henrik nevű rokonához mene feleségül, ki
től Angol - és Scotországok későbbi királj'át I Jakabot szüle. Mária 
Darnley szépségétől hagyván magát eiszédittetni , miután az első sze
relem hevessége hűl t , gyenge 's utálatos embernek találá férjét 's 
visszavonult tőle. Ez és azon nagy kedvesség , mellyben Rizzio Dá
vid olasz éneklő nála volt , férjét olly dühre hevité , hogy rósz ta
nácslóktól eltántorittatván, néhány fegyveressel berohant azon szo
bába , mellyben a' királyné az éneklővel és Argyle grófnéval ebédelt, 
Rizziot a' királyné szemei előtt megölte, ki 5 hónap olta terhben lé
vén , a' szerencsétlent nem védhette. Nem siroh többé, monda e' bor
zasztó jelenet után Mária , hanem hoszuállásról gondolkozom. Rizzio 
hihető Máriának csak meghittje volt. Rizzio helyét más veszedelme
sebb ember foglalá e l , a' heves és gonosz lelkű gróf BothweM, ki a' 
királyt Edinburgban levegőbe vetteté fel 's az özvegy királynét nőül ve-
ve. Ezen szerencsétlen házasság Scotországot'fellázasztá ellene 's a' ren
dek azt kivánák, hogy a' koronát kisded fiának, Jakabnak, adja által 
gróf'Murray gyámsága alatt. Bothwell hosszas őrültség 's 113-omoruság 
után Dánországban hm. Máriának voltak ugyan még pártosai, de kis 
serege 1568 GÍasgowtól nem messze megveretett, ,'s magának Angolor
szágba kellett szaladnia. Itt Erzsébettál becsülettel fogadtatott ugyan, 
de egyszersmind tudtára adatott, hogy, mivel a' köz vélemény férje 
meggyilkolásával- vádolja, magát tisztítsa ki a' vád alól. Biztosak 
neveztettek ki és Tewskburyba fogságra vitetett 's per indíttatott el
lene. Szerencsétlenségében barátai találkozván , e' még neveié szeren
csétlenségét. Erzsébet ellen öszveesküvések tétettek , Mária kiszaba
dítására 's ha lehet ismét királyságra emelésére; de a' feltételek fel
fedeztettek 's többen kivégeztettek. Mária, ki a' pápa és spanyol ud
var eszközlését sikeretlenül kérte, sorsa ezáltal még roszabb lett. 
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Erzsébet tübbó iu*m véle magát bátorságban. Nagy törvényszék tar ta
t o t t Mária fotheriuhayi töinlöczében 5 Feb r . 1 5 S 7 , melly azonkí
v ü l , hogy nem volt joga Már iá t - megi t« t n l , igazságtalanul is vette 
fel az ügye t . Leveleinek t. i. csak niásoiatját tévé eleibe, soha se 
ellenben az eredetieket. T i toknokainak bizonyí tványai t hozá fel , de 
azokat soha se ál l i tá vele szemben. Azt adá elő , hogy három üszve-
esküdt rá val lo t t , de ezek már kivégeztet tek. Röviden , ha törvénye
sen volt volna Mária ügye felvéve és ha meg volt volna is mutatva, 
liogy ő segítséget '• tanácsot keresett , még se volt volna érdemes ha
l á l r a . E rz sé i e t nem bir t bírói joggal e l lene; de jjolilicája szükséges
képen megkívánta ezt az áldozatot . Mária ha lá l ra Í tél tetet t 's az 
i téietinondás az angol parlamenttől megerősí t te te t t . A' scot nem
zet egy része is ellenzetté Mária kiszabadulását 's fiának nyomós 
előterjesztményi s ikeret lenek vol tak. Mária sorsát á l lha ta tos lélek
kel t ű r t e . A' halál, m o n d a , melly élteinne-c vegét szakasztja , ked
ves elültem. Erdemei lennek tartom mentjei boldogságra azon lelket, 
melly erőtlen arra, hogy a' testet a' boldogok konyába leendő áll-
menetelre segélje. Utolsó napjaiban sorsábani megnyugvást, buzgó val
lásosságot 's szolgái e tánt legszívesebb gondoskodást mutatot t . Még 
néinelly megszomorit tatást kellé tapasztalnia . Kath . gyónta tó helyett , 
k i t kívánt , protestáns pap küldetet t h o z á , ki őtet örök kárhozat
t á l f enyege t t e , ha vallásáról le nem mond. 'Se nyugtalankodjék, 
monda Mária több ízben a' p a p h o z , én a' kath. tollasban szület
tem , abban neveltettem fel , 't abban is fialok meg. Csak kevés szol
gáinak engedtetett m e g , hogy a ' vesztő helyre kisérjék. 18 Febr . 
1 5 8 7 , halálának n a p j á n , igen korán kelt (V! 's gondosabban öl
tözött f e l , mint szokott . Fekete bársonyruhát vett magá ra , hogy 
külsőképen is mint k i rá lyné jelenjen meg, aztán imádkozott 's bevet-
1e azon o s t y á t , mellyel a' pápa küldöt t neki. Midőn a' biztosok be
léptek , megköszönte gondoskodásokat , ezt tevén h o z á : Az Angolok 
többször ferléztellék meg kezeiket királyaik vérével. Kn is azon vér
ből vagyok, tehát halálomban 's az ö magok viseletében nincs szokat
lan. Egy terembe v i t e t e t t , hol fe!;ete vesztő padlázat á l lo t t . A' né-
z\!k csudálkozva nézek a' k i rá lyné e l szán t ságá t , ki hosszas fogsága 
u tán is megtar tot ta-szépségének egy részét . Hogy a ' hóhér levetkez
t e s se , nem engedte meg. Miután imádságát elvégezte, oda nyujtá nya
k á t , legkevesebb félelein nélkül . Csak a' második csapásra esett le 
feje , mel lyel a' hóhér a' vérpad lázat ró l l e m u t a t o t t , mint a' gonosz
tevőkét. E' volt vége Európa legszebb fejedelemnél egyikének , ki 
él tének csaknem felét raboskodással tölte. Egyetlen lián 1 Jakab ké
sőbbi angol ki rá lyon kivul , harmadik fé r jé tő l , Uothwelltől , egy 
leánya m a r a d t , ki a' soissonsi notre - dámák közé ment apáczának. 
Mária főhibái a' ka th . valláshoz ragaszkodása 's az angol koronához! 
j o g t a r ( á i a voltak Erzsébet szemeiben. Szépsége, észtehetségei, tudomá
nyok kedvellése 's pár tolása , utolsó szempillantásaiban! erős lelke 's ajta-
tossága, erőtlenségeire: fátyol t vonnak. Mária történetei a ' pár tdüh be
folyása ál tal különbféle színekkel ra jzol ta tnak. Buchanan scot tudós, ki 
az erőszakoskodók befolyása a la t t i r ta le azokat, ellenséges ecsettel fe
sti Mária k é p é t ; a ' ka th . papok és védője Leslie, ros t i püspök, ellen
ben nagyon is szépít ik te t te i t . Legalaposabban adja elő Mária tör té 
neteit Malcolm I.aing Scötország históriájában , 's a' mit férje meg
gyi lkol ta tásában! részvételéről m o n d , se V.hi taker e ' védő i r a t a : 
Mary Queen of Scolland vindicated (Lond. 1 7 8 7 , 3 köt.) re Chal . 
mer nem czáfolja meg Life of Mary, Queen of Scots (Lond. 1 S I 8 , 
néni. l í e c k c r t ő l , I la íbers t . 1 S 2 4 J Campbell hihetőleg igazi szerelmes 
l eve le i t , mel lyeket Hothvrellhez i r t , szerelmes sonettejeivei együt t 
kiadla ír.étn. Leipz. 1 8 2 0 , 2 rész . ) Életének 's charar teréuek helyes 
le i ra i já t olvashatni Cent zt ól Yiewig zsebkönyvében 1709 . k o r á b b i , 
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Angolországba szaladása előt t i his tóriájának egy szakaszát teTe a' 
ty axerley szerzője Ver Abl rzimii románjának alapjává. Misz Henger 
ftlemoiri of the lift of Mary, Queen of Scoíí-ában (Lond. 1823 , 2 k.) 
B' brit museum egy kézirafját használta kútfőül. Schil ler remekül a l -
kalmaztatá já tékszínre Maria Stuart ez. je les szomorjátékában. 

S T Ú D I U M . E ' kifejezés, melly ál talánosan minden gondolko
dáson 's oktatáson alapuló mi vészi és tudományi komoly ipa r t bélye
gez , különösen még olly inivészi munkát is jelent , mellynek czclja 
a' mivész képzése. A' s t ú d i u m , vag>is a mivész g y a k o r l á s a , vagy 
t e r m é s z e t , vagy idegen must rák j a z a z , már megleiő niestermivek 
u tán történik ; az igy készült mi tek mindenik esetben stúdiumoknak 
neveztetnek ; főleg pedig értetnek a l a t t a azon rajzok és minták, mel-
lyek egyes t á r g y a k , a l a k o k , vagy ezek részeinek gyakor lása végett 
készítetnek. 

S I U K K A T U R C S I s k ö t K í i neveztetnek azon kézmi vesék, 
k ik lágy gipszből és mészből p a d n l a t o k r a , l a l ak ra és pá rkányokra 
mindenféle czi lraságokat készítenek. A' név olaszból s zá rmaz ik , 
mell} ben mind maga a' szer , mind a' munka stucco-nak hivatik, A' 
Romaiak e' munka nemét már nemcsak esmérlek , de igen ügyesek 
is valának benne. Vitruv coronarium opusnak nevezi. Azután elve
szett e' mesterség, 's uj feltalálójának Mai gari tonet t a r t j ák , ki / 3 0 0 
körül é l t . Legnagyobb töké ly re ment azonban udinei Naoni nevű 
képíró á l t a l , Rauhael ide jében, mit a ' vaticaubeli úgynevezett l t a -
phael-erkélyek bizonyítanak. Németországon a' 17 század vége felé 
lett esinereles. — Szeréhez legfinomabb 's legíejérebb gipsz vétetik 
'a homokkal kevertet ik. 12 JS eleinte egészen lágy, 'a i l ly á l lapot jábau 
rakat ik fel oda , hol a' tzifraságok képzendők. Majd hamar sű rűbb 
's szívósabb lesz ez, ugy hogy ujjak ál tal mindennemű a lakokra kön
nyen idomítható. Végtére még vésővei is egyengethetni , hogy a' 
körrajz éles vagy gömbölyű legyen. Néha előre is kidolgozzák az 
a r a b e s k e k e t , v i rágoka t , leveleket 'st . és igy rendelt he lyükre csak 
felragaszt ják. Ha a' s tukkaturmunka illő vigyázat tal készül , 's j ó l 
k i s zá r adha t , rendkívül t a r t ó s , ' • akármi időváltozásnak daczol . Ide 

i ta r tozik az ugy nevezett gipszmárvány i s , m e l b e l a ' s tukka tu rcs iná -
luk o l t á r o k a t , oszlopokat 'st. ol ly ámitólag bevonnak , hogy azokat 
valóságos márványnak képzeljük. 

S T U R E (Síén), svéd kár. he ly ta r tó előkelő svéd nemzetségből. 
Annya Vi l i Karoly k i rá ly testvére volt. Ennek holta után ( 3 4 7 0 ) 
kir. he ly ta r tó leve ' s kormánya a la t t az ország sokat nyer t . Kár a ' d a n 
k i rá lyokat Svédország is megesmérte magáéinak 's a' büszke nemesség 
inkább akar t volna idegen fejedelem ala t t lenni , mint valakit maga 
kebléből országlónak esmérni , mégis meg maradt Sten Sture mél tó
ságában 's k i rá ly i tekintet te l . Ő vitte be a' könyvnyomtatást Svéd
országba , Uptalában egyetemet a lkotot t és sok tudós férjíiat hívot t 
be az ország javára Svédországba. Az ország fügetlenségét olly for
télyosan fen tar to t ta Dánország e l l e n , hogy a' calmári egyesü lés t , a ' 
n é l k ü l , hogy egészen szétbontot ta v o l n a , teljesen elerőt leni te t te . A' 
két utána következett országkormányzó, Suanle Nielsson Sture ( 1 5 0 4 
—12) '« eiii-ek fia ifjabb Kten Sture ( 1 5 1 2 — 2 0 ) is csudái tatást és az 
utóvilágtól hálá t érdemel. 16 évig védték ezek honyokat Dánország 
's a' népet a' papság és nagyok nyomása el len. Kgy ütközetben a' 
Dánokkal Ster. Sture halálos sebet kapot t 's mh. 1520 . 

S T U M A S I I S (Snorro), régi nemes isiandi nemzetségből szül. 
1170. Sokáig lakott a' svéd és norvégiai udvaroknál-, végre is.'aódi 
lagmann lett 's 1241 kasté lyában meggy i lko l t a to t t . Nagy észtehet-
ségtt férj fin lévén, mint k ö l t ő , tö rvényadó , buzgó rcpiibl iranus és 
tiirténetiió nagy hír t 's nevet szerzett magának. A' hajdani skaldéne-
kekből 's más his tór iai emlékekből , m t l l y t k e t messze utazásaiban 
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gyűjtögetett, éjszaknak közönséges históriáját alkotti, 's igen jó íz
léssel. Leggazdagabb ez a' munka Svédországra és Islandra nézve. 
Czimje Heims Kringla (azaz , Orhis terrarmn) edr Noregs Konunga 
Soegor , s. Históriáé regum eepleiitrionalium a Snorrone Sturlonide 
conscriptae, kiadta Peringskiöld János (Stockh. 1697), ujabban meg-
bővitve 's javítva G. Schöning és S. Th# Thorlacius K'openh. 1777— 
82. Sturla Thoraldsontól (Norvégiából) és egy nevezetlentől irt foly
tatását I. Christ. Jakobinak Norvégia monarchica et christiana (Glück-
stadt 1712). 

S T U R M (Christoph Christian), sziil. 25 Jati. 1740 Augsburg-
ban , magdeburgi prédikátor 's 1778 a' Péterteniplom lélekpásztora 
's oskolaí'elügyeló Hamburgban, hol mint ember és vallástanitó egy 
mértékben tiszteltetett. Mh. 26 Aug. 17S0. Ájtatos könyvei számo
sak , mint: Jier Christ in der Einsamkeit (Ilalle 1703); Der Christ 
avi Sonlnge (1764—66); Cnterhallungen mit Gott in den Morgenstun-
den auf jeden Tag des Jqhrej (1708); llctrachtungen über die ÍVerke 
Oottes im Heiche der Natúr und der l'orsehung auf allé Tagé des 
Jahres (1785); Vredigtenfilr Kinder von reiférem Allér (Leipz. 1774); 
Gebete und Lieder fiir Kinder (1776); Gesangbuch fúr das reifere 
Altér (1777); Lieder fiir das Herz (17S7); Gesangbuch fiir Garlen-
freunde 'st. Eltét leirta Thiesz. 

S T Ü R M K R (Ignátz báró), régi frank nemes Neusladter nem
zetségből származik. Hagyomány szerint a' Stürmer nevet egyik 
Neustüdter Barbarossa Fridrik alatt bizonyos város ostroma alkalmá
ra! nyerte. Hajdan igen nagy jószágokat birt e' nemzetség, de azokat 
vallási háborúk 's más zivatarok által elvesztvén , annyira elszegé
nyedett , hogy még eredete nyomát is eltévesztené 's ezt csak ujabb 
időkben találta fel. — St. Ignátz szül. Bécsben Aug. 21 . 17 52 's Je-

{j suita let t , utóbb a' szerzet eltöröltetvén, törvényt kezdett tanulni , 
1776 pedig statusreferendarius Báró Binder tanácsára a' keleti nyel
vek academiájába ment. Itt olly sebesen haladt, hogy következett 
évben már munkatárs lón Meninszki nagy lexicona kiadásában, 's 
legtöbb részt vőn a' persa anthologiábarc , mellyet a' cs. k. academia 
nevében, alapitójának M. Teréziának benyújtott. 1 779 Báró Herbert in« 
ternunciust Konstaritinápolyba kiséré, 1781 követségi tolmács lett; 
1787 II Jósefnek IS Katalinnal összejövetelére Báró Herbertéi Cher-
sonba ment. Kiütvén a' háború, a' cs. k. fő hadi szállásra hivatott, 
hogy a' császárnál mint udvari titoknok, tolmácsi tisztet vigyen. 
így szolgált 3 táborozásban részint a' császár, részint Lacy, Lau-
don, Hadilj és Collnredo ala t t , magát mindenütt kitüntetve. 17S9 
udvari tolmács lett , 's Laudon nevében bevégzé a' belgrádi alkudo
zást. 1790 titkos bizottsággal 6 hónapig volt Schumlában a' nagy ve-
r.ér táborában. A' reichenhachi egyesség után ismét oda küldetett, 
hogy porosz részről kinevezett Lusi gróffal az osztriai és török had
sereg közt fegyvernyugvást kössön. 1791 mint udvari biztos a' határ
széleknél fogadá el a' fényes porta rendkívüli követét Ksseid Ebubekr 
Ratib effendit, \s Bécsbe kisérte. 1793 a' statuscancellariához téte
tett. 1794 báró Thugut ministert Németalföldre kisérte, 1801 val. 
udvari tanácsnok, 1S02 a' török udvarnál internuncius és meghatal
mazott ".uinister lett, meíly hivatalát 17 évig nem kevés veszéllyel 
's áldozattal folytatta. Jutalmul báróságra, titkos tanácsnokságra 
emeltetek 's Sz. István jeles rendj& közép keresztjével diszesitteték. 
1819 visszatérvén, valóságus status és conferentialis tanácsnok 's az 
udvari és statuscancellaria második osztályának elnöke lön, herczeg 
Metternich távollétében pedig több ízben igazgatá a' kül ügyeket is. 
1820 a' képző mivészségek academiája tagjának választa 's ugyan ek
kor Magyarországon is hazaíiusittatott. 1825 a' bajor polgári érdem 
nagy keresztjét nyerte. 
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S T Í Í R M E K (Bertalan , báró), az előbbinek fija, szül. Konstan
tinápolyban 1787, nevelést nyert Bécsben a'keleti nyelvek academia-
jában. Midőn a' Francziák 1805 Bécs város felé nyomultak, a' pol
gári vadászkatonaság: közé állott. Nyelvismeretéért gróf Wrbna udv. 
biztos maga mellé vévé, 's nagy részét a' franczia levelezésnek rá 
bizá. 1806 atyja mellé Konsfantinápelyba küldetek , hol 4 évet töl
tött. Midin ide utaznék , beszélt a' hires Mustapha Bairaktar nagy
vezérre.!. Atyja iránti figyelme bizonyítására a' Nagy nr raját keze 
irása mellett külde az ifjúnak egy gyémántokkal kirakott szeienczét. 
Midőn pedig egyszer knrirképen Becsbe ind'ílna , engedelmet nyert 
a' török táboron keresztül menetesre , mit előtte még senki más nem 
nyert meg, 's egyszersmind itt a' nagyvezér olly tisztelettel fogadta, 
rnillyet különben csak követeknek szokás adni. Nem sokára herczeg 
Schwarzenberg mellé rendeltetek, kit Galic/iába kisére, 's a' franczia 
hadi hatóságokkal folytatott levelezést, 'a általában a' diplomaticai 
ügyeket mind ő vitte. Mosk'wából kitakarodván a' Francziák, ezek fő 
hadi szállására "Wilnába küldetett. Ő vitte meg ezen visszavonulás 
első hirét az austriai sereg fő hadi szállására, hova sok veszély közt 
csak nagy üggyel bajjal jutl)í.lott. 1813 mint valóságos követségi ti
toknok rendeltetett Schwarzenberg herczeg mellé, kinek bizodalmát 
megnyervén, hatásköre az 1812—13-ki táborozások alatt nem csekély 
befolyású lett. Majd titkos követséggel küldetett Chatillonba az itt 
tartott íejdelmi gyűlésre , 's két izben a' Schweizba. Midőn a' szö
vetségesek fő hadi szállása már Chevillybe álttétetett, Schwarzenberg 
herczeg a' Talleyrand igazgatta ideigleni kormányhoz mint megbízott 
ügyvivőt küldé. Erdemeit mind a' három fejdelem keresztekkel ju
talmazta. Utóbb követségi titoknokképen Floren7.be ment, de midőn 
Bonaparténak Elbából kiszökte hirére , Schwarzenberg herczeg a' 
tábornoki pálezát ismét kezébe vévé , újra magához kiváivá Stürmert, 
's igy ezt most harmadszor kiséré a' t'áborba. Parisba érkeztekor 
összekelt báró Boutet, becsületrend vitéze 's gentilhomme ordinaire 
de la chambre du Roi leányával, 's ezzel 1816 St. Heléna szigetére 
utazott , hol mint austriai biztos két évig mulatott. 1818 császári 
consullá neveztetett az, egyesült statusokhoz, olly meghagyással, hogy 
az Aüstria és Ejszakamerika közti viszonyokat állapítsa meg , de es-
nieretlen körülmények dugába dönték e' tervet. Innen 1 820 visszatér
vén , mint meghatalmazott minister és rendkívüli követ a' brasiliai 
udvarhoz küldetett. Együtt mene ide vele az akkori kül ügyek mi-
riislere Palmella marquis, kit mivel ez hajótörést szenvedett, Gibral
tárnál vett fel az austriai fregátóra. Rio-de-Janeiróban csak öt hó
napig mulatott, mivel a' zendülés Portugáliába menni kinszerité a' 
királyt, \s ezzel ő is vissza jött. Lissabonba érkeztük előtt kevéssel, 
boszuságokkal illeték az austriai consult, Berks lovagot, mivel egy 
kivilágításban részt venni nem akara, ki elégtételt nem kapván , oda 
hagyta Lissabont. Most Stürmer sürgeté az elégtételt, de Silvestro 
Pinheiro kül ügyek ministerétől egy valamennyi hatalmasságokat 
megsértő választ kapott; mi miatt ő is elmene Eissabonból._ 's pél
dáját az orosz csász. követ is utánazta. Az udvar egészen helyben 
liagyá St. tettét. Ez időtől fegva majd Londonban, majd Parisban , 
majd Bécsben tartózkodik. 

S T U R Z (Heltrich Péter) , jeles német í ró , szül. 1736 Darm-
sladtban. 1759 Münchenben báró Widmannál, akkori csász. követnél, 
titoknok leve; de mint Protestánsnak, semmi kilátása se levén, 1760 
Eyben kanczellárnak házi titoknoka lett Glückstadtban. Eyhen, ki 
szép eszét becsülte, ajánlásokkal Kopenhagenbe küldí« ő te t , hol a* 
dán nyelvet egy év alatt megtanulván . gróf Bernstorff (idősebb) sta-
tusminister titoknokává vévé fel 's 1763 a' külső dolgok osztályában 
hivatalt kapott. Bernstorff házában S. boldogul é l t , mit Erinnerun-
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gen aus liernzlorff's Leien (1777) rz. munkájával hálált meg. 1768 
din kövelségtanácsnok lett 's VI Christian Angol-és Francziaorszá-
gokba magával vitte. Ezen utazásának gyümölcse szép líriefe eines 
Ueisenden-ic. 1770 a' fópostakormánynál hivatalt kapván , igen sze
rencsés jövendő biztatá Sturzot, midőn Struensee bukta (17 Jaa. 1772) 
az övét is maga után huzá. Csaknem azon napon , mellyen házasodni 
akar t , elfogatott, 's csak 4* hónapi fogsága után szabadult ki , midőn 
nyugpénzt kapott. Későbben a' dán udvarttíl oldenburgi országlásta-
nácsnokká , 's midőn Oldenburg és Delmenhorst orosz Holsteinnal el
cseréltettek , 17 75 az oldenburg.i herczegség slatustanácsnokáiá ne
veztetett , melly igen jövedelme* hivatal volt. Azonban fogsága 's ek
kori szenvedései annyira megrongálták lelkét 's testét , hogy 12 Nov. 
1779 ' tíremenben mh. Lelkes és jó ízléssel irt munkái Leipz. jöttek 
ki 1786 Schriflen von Helfrich Feter Sturz. ez. alatt. 

S T U T T G A R T , a' Nesenbach mellett, völgy mélységében, a' 
Neckartól 1 ór. bájoló szőlők és kertek közt, 1482 olta a' würtem-
hergi tartományok fővárosa. 2 szép külvárosa van ; 1827 2000 ház. 
's 24 ,600, a' katonákkal 's idegenekkel 31,330 lak. volt. Stuttgart 
az ország főhivatalainak helye, kivévén a' főfeljebbvitelj törvényszé
ket, mellynek Tübingen , 's á'főigazságcollegiiim első tanácsát, melly-
nek Eszlingen helye. Nézést érdemlők: a' régi és nj várkastély; 
cancellaria ; gymnasium illustre csillagtoniyával; 3 potest. főtem
plom ; a' kath. és lutb. főkápolnák ; a' franczia luth. templom ; a* 
ka?üáriij'a-és árvaháztemploni ; a' reform, templom a' régi ország
házban ; a' pompás piaezok ; állatkert ; a' régi kastélynál lévő mu
lató ház énekjátékszinnek alkotott teremével ; mivkainarák ; pénzea-
binet ; a' tartományház ; polgár-és tanácsház 'st. Vannak selyem- , 
harisnya-és pántlikafa^iikái, kereskedése és szőlomivelése i s ; de a' 
polgárok élelmének főkutfeje PZ udvar. Jelesek még itt : a' kir. kö
zönséges könyvtár , 200,000 köt. mellyek közt 12,000 biblia, 68 
nyelteit; mivacadeinia és mivoskola; erdőoskola; füvészkert; udv. 
játékszín ; topogr.-statist. intézet ; honytudoniányt és egyházi ének
lést tárgyazó egyesületek; Katalin nevelő intézete (alk. a' mh. ki
rályné 1819, leányok számára); a' kir. különös könyvtár. Stuttgart 
az ország 4 kerületei közül egyikhez ae tartozik , hanem , mint Kann-
stadt, különös kormányzás alatt van. Az ide közel eső S o l i t ű d e t 
nevezetesitik : az ebédlő terem ; a' pompás borostyán-és concertterera ; 
az uj istáló ; katonaacademia ; énekjátékház ; mulató kert ; állatker
tek ; chinai épület ; narancskert; a' medvetón hajózás ; a' mh. ki
rályné kápolnája 'st. A' Kannstadtig nyuió völgy is angol kerthez 
hasonló. L. Scheffer Geschichtsdata ttnd Mcrkwürdigkeiten von Stutt
gart (Stuttg. 1815) és Memminger Stuttgart und Ludwigsburg (Tüb. 
1817). 

S r r i i ' S eredetileg Íróvessző, vagyis inkább véső, mellyel a* 
régiek írásaikat kemény szerekre rajzolták ; továbbá a' gondolat 
nyelv-vagy képbeli kifejezésének sajátságos módja, (innen képirási," 
szobrászi és épilői stylüs) 's ez subjectivus , — végre általában a'gon
dolat kifejezésének legczélirányosb módja 's ez objectivus stylus. 
Minden szellemi, külső alkat után törekszik; a' gondolat, képe után 
vágyik. Ezt a' nyelvben találja fel, 's közvetve a' kép-és tagjártatás 
nyelvében, közvetlenül a.' beszédbeli nyelvben. E' czikkelyben csu
pán erről leszen szó. Minden nyelvnek alaptörvénye igazság ; a' szó 
teljes sajátságában kívánja magát a' képben fellelni. De ennek má
sokra nézve is olly tükörnek kell lenni, melly az idegen szellemi 
életet visszasugározza, azaz, másokra nézve is valódisággal bírjon. 
A' kiíejezés igazsága a' jegynek a' gondolathoz, az alaknak a' szer-
heti való lehetőleg legnagyobb illőségében áll. Mihelyt a' gondolat 
belsőleg teljes ég eleven életre j u t , nemcsak kívánja, hogy külsőleg 



STYLUS MIVÉSZI 227 

is ábrázoltassák, hanem ha valamelly mivelt nyelv szóbeli gazdagsá
ga tetszésére á l l , minden tanítás és példa nélkül magától is felta
lálja igazi köntösét. Mesterkélés soha sem pótolhatja ki a' termé
szetet, 's egy nem belülről származott 's magával a" gondolattal tá
madott , hanem csak szabály és mustra után képzett ábrázolásmód, 
csak majmolt lény, niellyben igazi, sajátságos élet, erő és önállóság 
nincs. Csak ott van stylus, hol charakter .van. A' stylus theoriája, 
azaz, az irás vagy szóbeli előadás alapelveinek összesége legelőszer 
is megkívánja, hogy a' beszéd a' gondolattal mennél tökéletesebben 
egyezzék. T. i. minden bevégzett stylisticai mivnek , valamint az egy 
gazdag indulat összes életéből származott, szintúgy osztatlan kell az 
olvasó vagy hallgató indulatjára is hatni. Valamint a' gondolkodó és 
érző tehetség munkásak valának az illyennek teremtésénél, szintúgy 
általa is mozgásba kell tétetni másoknál mind a' két tehetségnek. A' 
gondolkodó tehetség hibátlanságot, az érző tehetség szépséget kíván. 
A' hibátlauság alatt nyelvbeli tisztaság, világosság és tömött rövid
ség értetik. A' szépség, vagy a' gondolatnak képzelméi^es alakba 
öltöztetése, a' mivészség magasb országába emeli a' stylisticai előa
dást, 's részint kül érzékre nézve nyilatkozik, mint kellemes hang, 
az egy részeknek a' fület gyönyörködtető harmoniás egésszé olvasz
tásában , — részint belső érzékre nézve: 1) az erkölcsileg szepr8 
ügyelés , azaa , minden ollyasnak eltávoztatása á l ta l , mi az illendő
ségről uralkodó észfogattal ellenkezik; 2) a' nem-érzékinek a' kép
zelő erőre nézve érzéki szemléletre való emelésében , mi nevezetesen 
trópusok és rhetoricai figurák által történik. A' stylisticai előadás 
két fő ágra oszlik , ezek PP.OSA és POKSIS. Cl- e.) Mindeniknek három 
rendbeli köre van, mint a' hajdani rhetorak megjegyzek , kik sze
rint a' genus dicendi tenue , médium , et sublime ; mihez képest az 
Írásmód is aljas, középszerű és lenlengő. A' kifejezés a' gondolat 
szüleménye, vele emelkedik és esik. Külön szükségekből külön sty-
lusok származtak , igy az oktató- , hivatali , - levél , - históriai 'st. 
stylus. Már áz őszkorban kezdek ki dolgozni az Írásbeli kifejezés 
tanulmányát. A' Görögöknél, kik leginkább szónoki kifejezésekkel 
foglalatoskodtak, említést érdemelnek Aristoteles, Demetrius Fha-
lereus, Dionysius, Hermogenes és Longinus ; a' Romaiak közt Cicero 
és Quinctilianus. De csak ujabb időkben alapíttatott meg a' stylus 
philosophiai theoriája, 's az e' nemben írott oktató és gyakorló 
munkák számlálhatlanok. 

S T Y L U S (mi v é s z i ) . Aralamint általában stylus alatt az előa
dás módját értjük , 's ezt mivészségben , vagy is a' mivészi stylust 
igy oldalról az előadók vagy ábrázolók , másfelől az ábrázolandó 
tárgyak határozzák , ugy I előbbi tekintetben megkülönböztetjük 1) 
az i d ő k s t y l u s á t ' s igy általában a'Görögöket megelczöttv'agy 
régi keleti stylust, melly jelképinek is nevezhető , 's roppantságban és 
óriásiban mutatkozik , tovább a' classicr.s vagy antik stylust , melly 
a' Görögöknél és Romaiaknál divatozott (1. ANTIK) , 's végre a' ke
resztyén mivészetek stylusát, melly szoros értelemben regényes és 
ujabb idők stylusa. 2) a' n é p e k s t y l u s á t vagy nemzeti stylust , 
azaz, a' nemzetek charaktere által meghatározott ábrázolásmódot; 
igy van olasz, franczia , német és angol mivészi stylus, mellyetnéha 
iskolának is neveznek. Ez különösen képírásban 's hangászatban tű
nik ki. A' nemzeti stylusnak is vannak időszakai , mellyekben a' 
nemzetek mivészsége majd kitetszóleg nagyra és magasra, majd szép
re , majd piperésre és kecsesre törekszik. Végre 3) az e g y es s z e 
m é l y e k s t y l u s á t . Nagy mesterek stylusa az oskolák által tar-
tatik fenn, 's általok többnyire módossággá válik. II Az ábrázolandó 
tárgyakat tekintve , megkülönböztetjük 1) a' mivészetek stylusát, p.o. 
az építői, képzői, és képírói stylust; vagy bizonyos mivészség ter-
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mészete által meghatározott ábrázolásmódot. 2) A' mivészség külön 
nemeinek 's ágazatinak stylusát, p. o. költészetben az epicus, lyri-
cus és dramaticus stylust; muzsikában az egyházi, opera-, concert-, 
ének-, quartett- 'st. s tylust ; képírásban it' hi»toriai , tájfegtési sty
lust 's a' t. 

S I Y H I ' Á K , oszlopszentek; igy neveztetének hajdan ama cso
dálatos remeték , kik bűnbánati gyakorlás végett éltök jobb részét 
magas oszlopok tetején tölték. Simeon, egy az 5 század ebő felében 
élt syriai bará t , találta fel a' martiromság ezen uj nemét; ez nem 
messze Antiochiától-egy oszlop tetején, mellynek legfelső kerülete 
alig tett két réfet, szabad ég alatt 9 esztendeig kuezorgott, végre 
egy 40 réfes magas oszlopra mászott , 's azon ismét 30 esztendeig 
ábrándozott. Hogy azonban, néha le is szál l t , megtetszik abból, hogy 
betegeket gyógyított , sőt leveleket is irt és politikai dolgokba avat
kozott. E' holta után canonisált rajoskodó példája Syriában és Pa
laestinában számos követőket szült , 's ott egész a' 12 századig leheta 
illyen kuezorgó rajoskodókat látni. 

S T V M P H Í I I B Á K , a' mythologiában bizonyos ragadozó mada
rak , mellyek neveket St3-mphalus várostól vagy tótól (Arcadiában), 
mellynél tartózkodtak , vagy Stymphalus régi hőstől, kinek leányai
nak .tartattak, vettek. Vas szárnyaik, orrok<és körmeik voltak, 
nagyságok akkora volt , mint a' darvaké 's testállások az ibiséheí 
hasonló , csak hogy nem görbe, hanem egyenes orral. Tollaikat nyil 
módra el tudták lőni , 's azokkal embereket és állatokat megölni. (L. 
ARGONAUTÁK). Eurystheus parancsolatjára Hercules lakhelyekből el
kergette őket. 

S T Y X , n) mpha , Hesiodus szerint Okeanos és Thet i s , mások 
szerint Erebus és Ej leánya. Pallastól , Krius fiától , szüle Zelost és 
Kratost , Nikét és Hiát (Buzgóságot, Erő t , Győzedelmet és Erőséget); 
Pausanias szerint bizonyos Pirastól Hydrát ; Apollodorus szerint Ju
pitertől Persephonét 'sat. Pallóstól nemzett gyermekei Jupiternél lak
tak 's elválhatlan liszveköttetésben voltak vele, mert annyokkat Ju
pitert segítették a' Titánok ellen. Styx maga azon tisztelettel jutal
maztatott meg, hogy az istenek az ő nevére esküdtek. Hesiodus más 
helye szerint Styx gyermekeivel a' Tartanig tájékán lakott egy a' 
többi ott lakó istenségektől különvált kőszíklapalotában , v. oszlopo
kon álló kőszikla barlangban. Ezen kőszikláoól hideg viz folyt ki , 
melly a' föld alatt elveszett. Ez a' forrás az óceánnak 10-dik ága 
volt. 9 t. i. körülfolyta a földet és tengert 's aztán ebbe ömlött ; a' 
lOdik pedig (Styx) az alvilágba folyt le 's itt a' hirex Styx folyót 
formálta. Erre esküdtek az istenek 's az esküvéset megszegő isten olym-
pusból száműzetett, élet nélkül feküdt 's megpenészedett. Ez az ál
lapot 1 évig ta r to t t ; aztán m-ég 9 évig más bajokat kellett kiállnia , 
'a ez idő alatt az istenek, társaságából egészen kizáratott. — S t y x 
eredetileg patak voit Arcadiában , melly Nonakris városától nem mesz-
sze eredt kősziklából. Vize mérgesnek tartatott \s azt beszélték ró
l a , embereknek 'a állatoknak ártalmas , ásványokat elrág , 's edénye
ket széttör. 

S ü A OA vagy S U A D E D A , Görögöknél Peitho , rábeszélés isten
asszonya; tiszteletét Athénben Theseus az atticai elszéledt lakosok 
egy statusba egyesítésének emlékére alapította. Praxiteles faragta 
szobra Athénben Aphrodité templomában állott , mert a' Gratiákkal 
együtt Venus kísérői közé tétetik. Mások szerint.maga is Gratiavolt. 

S u A n D (Jean Baptiste Antoine) , a' fianczia academia tagja, 
szül. 1732 Besanconban , mellynek egyetemében kezdé tanulását- Egy 
párbajban, mellyben d' Argenson hadminister unokaöccse elesett, se
géd lévén, mint status foglya Szent, Margit, szigetébe küldetet t , hol 
13 hónapi rabsága alatt a' biblia és Bayíe voltak mulatságai. Kisza-
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badulván, Parisba jött , hol egy angol folyó irat szerkeztetekében 
részt vett. Eloge de Montesquieu-je nem csak jutalmat nyere , hanem 
Montesquieu barátságát is megszerzé , 's ennek köszönheti Helvetius-
sal, Rajnallal és Fontenellével lett megesmerkede'sét. A' Sys-téme de 
la nature szerzője, báró Holbaeh , 10;000 fr. ajándékkal kínálta meg, 
de S. nem fogadta el. Pankoucke könyvkereskedő húgát vévén fele
ségül , háza tudósok honya lett. Arnauddal 6 adta ki a' köz tetszést 
nyert l'ariéU.s litiéraires-t. Robertson hozá küldvén V Károly histó
riáját , ezt francziára fordította. Midőn a' franczia academia tagja 
lett olly jeles beszédet tar tot t , melly remeknek nézetett. Arnauddal 
szerkeztette a' Journal étranger-t és Gazette litteraire de V Europe-t 
melly által a' jó izlés világában dictatorságot szerzett. Levelei, mel-
lyeket L' anonyme de Yaugirard ez. a. adott ki , legvouszóbbak azon 
irományok közt, mellyeket a' Giuckisták és Picciuisták perlekedése 
létre hozott, 's mellyekben ő Arnauddal Gluck pántjára állott; Ráró 
Creutz svéd követtelt esmeretsége alkalmat nyújtott neki ezen érteke
zésére Sur V économie politique de la Suéde. Raynallal és Fleurier 
tengeri ministerrel tervet tett az utazások közönséges históriájának 
kidolgozására; de Robertson Ifiudostanről irt értekezésén kiről csak 
egyes töredékek voltak e' feltétel gyümölcsei. Részt vett Marl'jorough 
históriájában is Sí. Lamberttől. Az Angolok akotmányáról , literaíurá-
járól , erkölcseiről 's szokásairól talán minden Francziák közt leg
több esnrerete volt. Angolországot háromszor látogatta meg, 's leg
inkább Wilkes, Garriok , .Sterne , Gibbon és Hirme Angolokkal tár
salkodott Parisban. Exposé succinct de la querelle- entre Hnme et 
iíoiísseaíí-jában a' két philosophust igyekezett mentegetni és védni. 
Az Angolok után főképpen Olaszok és az olasz literatura vonták ma
gokra S. ügyeimét. Galianival és Beccariával gyakran társalkodott 
's midőn Allieri Parisba jött kéziratinak f*anczia tudósok által leen
dő kipalléroztatására , Suardhoz folyamodott leginkább , mindazáltal 
különbféle nézeteik heves perre adtak okot gyakran kőztök. Két fo
lyó iratjárói , mivel a'nyereségen egy minister ágyasával, komornyik
jával és ajtósával osztoznia kellé, lemondván, a' Gazette de Francé 
szerkeztetéséhez kezde, a' mi neki szép jövedelmet h-o/.a be ; hanem 
Choiseul bukta megf'osztá ettől 's háznépével szükséget szenvedett. 
Eloge de Fénélon-ja. több nagyot nyert meg részére, kik a' Neckertől 
kimutatott 800 livr. kivül 2500 fr. pensiot eszközöltek ki neki. Mi
dőn a' minister a' Journal de Paris ez. folyó irat tulajdonositól jogo
kat elvette , 's annak kiadását 20,000 fr. jövedelemmel neki ajánlot
ta, S. maga vállalta fel a', törvényes birtokosok védését , kik hálada-
tosságból a' nyereség harmadát neki engedték. Egy ideig játékszini 
könyvvizsgáló volt 's Beaumarchaissal perbe keveredett, gyalázván 
Figaro lakadalmának erkölcstelen helyeit. A' lázadás kitörtekor két 
folyó iratot adott k i , Le publicista és L' indépendant czimek alatt. 
JO Aug. a' nemzeti őrseregnek azon részében volt , melly a' király 
jogait akarta védni. E' miatt háznépével Fontenay aux Rosesbe sza
ladt ; de itt uj üldöztetéseknek volt kitéve : mert Lafayette pártosá
nak esmertetett. Elvei szerint a' III év alkotmányához nem ragasz
kodhatott. Barbé-Marboisal, Camille Jourdánnal és Camotal egyesül
vén, ezekkel együtt 18 Fructidor áldozatja lett. Gyors futással Ne-
cker barátjához illant Coppetbe, de Schweizban nem vélvén magát, 
bátorságban, Anspachba jött , hol á' márkgróftól szívesen fogadta
tott. Uonaparte oonsuli uralkodása alatt az academia 2 dik osztályá
nál Secrétaire perpétuel lett. Dicséretére válik , hogy Bonaparte í'el-

l szólítására folyó iratába Enghien berezeg' megöletésének mentését ma
gára nem vállalta. Erre azon jurynak tagjává tétetett, melly a' leg-
kitetszőbb irományokat itélé meg. 1814 Talleyrandnak a' lévén ezél-
ja, hogy a' közönséges tanítás elveit időszaki iratban hozza íorgás-

\ 
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ba, Suardra bízta e' munka szerkeztetését; hanem azon változások, 
mellyeket S- az intézet osztályainak alkatjában tett , a' Bourbonok 
második yissfcajüttekor sok kellemetlenséget vontak reá. Mh. 1817. 
L. Mém. historigues sur la vie de M. Suard, sur ses écrits ét sur le 
XVIIIme siécle Garattól (2 k. Paris 1820.) 

S U B J E C T U M logicában valainelly ítéletnek alap észfogatja, — 
alljazatja , vagy azon fogalom, meliyről valami mondatik, állíttatik; 
— grammaticai tekintetben azon szó, melly a ' tétel fő fogalmát bélyeg
zi. — Philosophiai értelemben Subjectum az Objectum ellenébe tete
t i k , 's az ábrázoló, megesmérő lényt ezen munkásságában jelenti, 
noha a' megesmérő lény is szinte esíneret tárgya. — Klímában sub
jectum különösen a' szabad lény, ellentételesen a' dologgal vagy nem 
élő substantiaval. — Musikában subjectum a' fuga fő tétele. — Sub-
jectivum a z , minek alapja általában az emberi észmérő tehetségben 
fekszik. 

S U B O R D I N A T I O , alárendelés; logicában az észfogatoknak 
azon viszonya, melly szerint egyik a' másik felettevalónak körihes 
tartozik, p. o. az ember fogalma alá van rendelve az állat fogalmá
nak , — azért igy okoskodom : az ember á l la t , azaz, az állatok kö
zé tar tozik; az állat fogalma már fenébb áll mint az emberé, mivel 
tágasabb érteimii amannál. Azért e' kettő ugy áll egymáshoz , mint 
faj és nem. Mi az észfogatokra nézve subordinatio, ugyan az az íté
leteknél subalternatio , az az ; az általános Ítéletnek az alárendelt 
külön/is iránti viszonya, p. o. minden test nehéz; némelly test nehéz.— 
Köz életben subordinatio alatt a' rang viszonyait értjük, továbbá 
azon kötelességet , melly szerint az alrendü, elöljárója parancsolat
já t vakon teljesíteni tartozik; ktflünösen divatoz ez a' katonák közt , 
hol gyakran valamelly parancs hirtelen és pontos teljesítésétől függ 
minden; honnan az e' részben elkövetett vétség néha halállal bün
tettetik. — 

S u B s i D i u M. így neveztetett a' Romaiaknál a' 3-dík (tartalék) 
hadrend, melly a' két elsőt szükség esetében segítette. Most azon pénz hi-
vatik igy, meliyet egyezésnél fogva egy status másnak fizet, hogy egy 
harmadik statustól megtámadtatván , ettől ne háborgattassék, v. a' 
mi legközönségesebb, bizonyos számú hadnéppel segittessék. Angol
országban azt a' pénzt nevezik subsidiumnak , meliyet a' parlament 
évenként a' szárazi és tengeri erőnek ad. Subsidia charitativa azon 
pénz volt Németország hajdani alkotmányának fenállásakor, meliyet 
a' közvetlen birodalmi lovagság a' császárnak reversalis mellett adott, 
alattvalóitól beszedett 's a' császár szabad tetszésére áltadott. Ez V 
Károly császár alatt kezdődött. Magyarországban subsidium azon se
géd-pénz , meliyet az adózástól ment nemesség rendkívüli esetekben 
a' királynak országgyűlési határozat szerint fizet. 

S U B S T A N T I A philosophiai tekintetben az Accidens ellenébe 
tétetik , 's az önállót és változhatlant, vagy azt jelent i , mi mások
ban nincsen 's maga sem változik, midőn ellenben az Accidens ezen 
önállónak változó tüneményeit bélyegzi. Az Accidensuek substantia 
iránti viszonyát Inhaerentia viszonyának nevezik 's ez hasonló a'sub
jectum és praedicutum viszonyához , mert a' substantia azon subje
ctum , mellyhez tulajdonságokat, állapotokat és viszonyokat, mint 
jegyzeteket (praedicata) kapcsolunk, maga pedig azon lény, mellyé' 
változásokat ugyan felveheti, de mellettök mindig ugyan az marad. 
Némelly Scholasticusok azt nevezték snbstaittiának, min a' képzele
tünkben gondolt tökélj' alapul; mások a' magától és maga által álló 
l ény t ; Leibnitz azt, mi változásinak okát magában hordja. E' szerint 
substantialitas önállóság , lényegesség ; substantiale önálló , lényeges 
vagy létalapos. Természeti tudományokban 's köz életben substantia 
nemi anyagos lényt,.. nevezetesen egyszerű nem organicus testeket, 's 
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az organicusok alap alkotó részeit teszi, igy mondatik p. o. hig sub-
stantia. Azonban minden substantia , ha alatta a' tünetek állandósága 
értetik, képestséges , azaz, csak egyebekhez képest ollyan , és igy 
nem általán fogva önálló, hanem a' dolgok eredeti okától függő. 
Innen a' minden dolgok alap lényét absoluta substa!)Stiának nevezték, 
meüynek különösen Spinoza végetlen gondolkodást és végetlen kitér 
jedést , mint ehálhatlan attribútumokat tulajdonított. 

S I I C H K I (Louis Gábriel) , albuférai herczeg , franczia marsall , 
szül. 3 Mart. 1770 Lyonban. Katonai életre adván magát, Toulon 
vívásánál igen kitűnt, hol csapatja Ohava vezért elfogta. 1796 az 
olasz sereghez tétetvén á l ta l , Napóleonnak- már első táborozásában 
kimutatta vitézségét, merészségét, szemességét. Innen egyik hivatal
ról másikra emeltetett 's S. a' vezérkar legeszesebb tisztjei egyikének 
tartatott. Napóleon 1805 és 1806-ki táborozásaiban egy volt a ' leg
munkásabb és legszerencsésebb hadvezérek közt. A' spanyol had kiü
tésekor ide tétetett á l ta l , hol mint az aragoniai sereg fővezére, csak
nem mindég győzött. Segítette Saragossát megvenni, Leridát , Meg-
quinenkát , Tortosát , Tarragonát, Saguntot és Valenciát elfoglalta, 
a1 spanyol sereget mindenütt megvervén, a' hol csak találta. Csak a' 
vittoriai ütközet után vonult vissza a' Pyreaek közé. 1814 rábízatott 
Vll Ferdinánd spanyol király elfogadása 's a' spanyol sereghez kisé
rése. XVIII Lajostól pairré 's Elszasz hadkormányozójává tétetett. A' 
100 nap alatt Lyonban a' déli sereget kormányozta. Mh. 3 Jun. 1 826 
Marseilleben. Mimoires duMaréchal Suchet sur nes campagnes tn Esp. 
depuis 1808—14 hátrahagyott munkája 1829 adatott ki (2 köt. 
egy atl.) , 

S Í Í D E R I J A S Ü H Ü D , I . S V É D O R S Z Á G . 
S U D K T E K , hegyláncz , melly Ptolemaeus szerint már a' régiek 

előtt esmeretcs volt; hozá közel és a' Felsőelbénél laktak a'Hermun-
durok. A' Sudetek neve alá foglaltatnak az Iser- , Óriás-, Glazi és 
morvái hegyek, mellyek által a'felsőinagyarországi kárpátokkal ösz-
reköttetik. Legmagasabb csúcsa, a' Schneekoppe , 4949 pár. I. ten
ger felett. Fenyő 3700, zab és rozs 3250 1. magasan megterem rajta. 

S U E T O N I U S (Cajus Tranquillus) romai plebejus nemzetségből, 
élt K. u. 70—121, rhetoricára és grammaticára adta magát. Mint 
rhetor pereket is vitt 's kitüntette magát. Plínius eszközlésére tribu-
natust kapott 's 3 gyermek attyának jogát (jus trium liberorum), bár 
nőtelen volt. Későbben Hadrianus császárnál titkos írnok (magister 
epistolarum) le t t ; de e' hivatalát elvesztette, mert Spartianus szerint, 
ki Hadrianus császár életét le í r ta , a' császárné Sabina eránt nagy 
meghittségét mutatott. Magányba vonulván , hihető itt irta a' császá
rok életét , mellyet mint császári titoknoknak igen jó alkalma volt 
legjobb kútfőkből meritni. Ez a' munka 12 császár éltét adja elő 
Július Caesartól Domitianusig. A' régiségnek egy történetirója se es-
merkedtet meg bennünket olly pontosan nevezetes szemétekkel , mint 
ezen életirások. írásmódja mesterkélt, 's csaknem költői, honnan 
gyönyörűséggel lehet olvasni. Két első könyvét Freinshemius helye
sen kipótolta. Legjobb kiad. Pitiscusé (Leuw. 1714); Snakenburgé 
(1724) ; Burmanné (Amst. 1736); Oudendorp^ (Ltryden 1751); "W'ol-
fé (Leipz. 1 802 Casaubonus jegyzeteível); és Baunvgarten - Crasiusé 
(Leipz. 1815.) Söttl (Münchenben) S. kútfőire nézve eriiicát irt (1825 
Götting.) 

StiEUK (Eustache le), hires franczia képíró, szül. 1617 Paris
ban, mgh. ugyan ott 1655. Vonet Simontól tanult , kit hamar felifl 
haladt; hónából soha sem ment ki, 's mivei még is legnagyobb olasz 
mesterek és ó-mivek után képzett Ízlésre mutatnak. Abrázolatiban 
nemes egyszerűség uralkodik , ötletei magasak , kifejezése bámulan
dó. Ecsetvonásában sajátságos szabadságot 's elevenséget szemlélhet-
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»i. Ruházatai különösen- nagy mesterséggel rajzolvák. E' mellett egy
szerű 's becsületes charakterü volt. Legjelesb mivei Parisban vannak. 
Dicső festeíiiényekkel ékité a' Carthusianusok monostorát, de mellyé-
ket későbbi polgári zivatarok igen megrongáltak. 22 képben (most 
a' tanács palotájában vannak) sz. Bruuo életét ábrázolák ezek , 's a' 
miivész 3 évig dolgozott rajtok. Legcsodálaudóbb köztük a' szent férj -
íi szendergése , 's a' püspöki méltóságtól vonakodása. Igen becsülik 
azon festeményét i s , mellyben az emiitett szentet azon helyzetben 
ábrázolja, midőn a' templomot, 's társai lakhelyét építteti. Az el
rendelés nemes és egyszerű , a' munkások állásai legnagyobb pontos
sággal választattak. Fő mivé Ephesusban prédikáló Sz. Fái, melly a' 
párisi múzeumban van. A' Lambert-palota 3 tereméit diszitő feste-
ményei különös leleményességre '3 finom ötletekre mutatnak. 

S U E Ü R (Jean Francois l e ) , hires franczia muzsikaszerző. Szül. 
1763 Parisban, hol végre az öreg székes templomban,karmester lett. 
Miséi és oratóriuma által hirt szerzett, de legnagyobb dicsősségét já-
tékszini muzsikáival nyer te , mellyekben legelőszer barátja Sacchini 
oktatá. l'aul et Virginie, Télémaque, La caverne 's több operái nagy 
kedvességgel fogadtattak, jelesen a' másodikért a' lyceusn ülésében 
(1796) nyilvánosan koszorúval tiszteltetek meg. Utóbb a' conservato-
rium öt igazgatói közé newezteték, de e' jeles hivatalát 1803 ellen
ségei áskálódása miatt elveszte. Azonban Napóleon megvisgáltatá 
ügyét 's Paesiello helyébe karmesternek tévé. Tovább királyi muzsi
ka-ügyelő lett. Ujabb operái közt leginkább kitűnnek A' Bárdok, 
mellyben a' hárfák sajátságos hatásúak, fiat a' közönség véleménye 
Spontini Festa szüzei elibe tévé. 

S U E Z , kicsiny, rosszul épült város Egyiptomban, has. nevű 
földszorosan , melly, a' földközi és veres tengerek közt, Ázsiát Afri
kával öszveköti 's tengeröböl'uél, mslly legéjszakibb a' veres tenge
ren ; hajdan gazdag kereskedő város volt !s az indiai és európai por
tékák rakhelye. Must még 580 háza van, '3 az a' veszély fenyegeti, 
hogy egészen elpusztul. Csekély kereskedést űznek belőle a' Törö
kök Mekkába és a' déíibb Mochába, hogy kávét hozzanak. Az iiből 
csúcsa, mellynél fekszik, olly csekély, hogy veszély nélkül ált le
het gázolni. Száraz , terméketlen 's vizetlen térségt'n fekszik. Nincs 
it t egyéb, mint kevés ehető hal. 1538 oita itt készíttettek az arábiai 
öblön evező hajók, noha fát 's va3.1t tevéken kellett ide szállítani. 
Most ez is megszűnt. 1798 Bonaparte Egyiptomból a' suezi löldszo-
rosan ment által Syriába. 1799 liaird vezér is itt kötött 'ki 10,000-é-
vel , hogy az Angolok kiszálását a' Franc/iák ellen segítse. 1829 az 
Angolok és Ejszakamerikaiak itt gőzhajó-öszveköttetést akartak Indiá
val felállitni, hogy az indiai 4 hónapi utat 30 nap alatt megtehessék. 

S U F F E T E K , l. C A R T H A G O . 
S U F F R A G A N E U S nevet visel valamelly papi gyűlésnek minde

nik tagja , mellynek abban széke 's szava (suffragium) van, legyen 
a' püspökök zsiuatja érseknek, vagy papoké püspöknek, vágj' szer
zetesrend gyűlése provinciálisának , vagy co'ivent apátnak elólülése 
a l a t t ; különösen mindazáltal az érsekek alatt lévő püspökök nevez
tetnek tulajdon érsekeik suffraganeusainak. 

S U F F R A G I U M , szó, mellyet adni valakinek valamelly tárgy
ban joga van, az a' jog volt Romában, mellynél fsgva mindenik ro
mai polgár beleszolhatott valamelly törvény hozatásába v. eltörölteté-
sébe, hivatalok betöltetésébe, 'st. A' polgárok a' Marsmezőn gyűltek 
ösz ie , 's mindenik tulajdon centuriájához ment, melly sor szerint 
foglalta el az arra rendelt helyet (Oviiét). A' bemtuelelnél apró 
hidak vol tak, inellyeken bizonyos emberek (diribitores) állván, nekik 
szavazásra táblácskákat adtak, és pedig törvényhozáskor kettőt, egyi
ke U. R. (uti rogas, a' javalathoz képest), másikat A. (Antiquo, ré-
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gi mellett maradok) betűvel, vagy ha hivatal volt betöltendő, annyi 
táblácskát a' hány szeméiy volt a' választatásra kijelelve , hogy an
nak nevét, a' kit akar t , reá írja. Aztán a' szavak öszveszedettek 's 
a' többség szerint hozatott véglet. 

S D C Á R C S U C S , vagy S u D Á R I S K E, minden , akár magától, 
akár idegen fény által megvilágított testi pont, fénysugarukat szo
kott magából kiereszteni. Ha ezeket egy lapos tükörrel felfogni gon
doljuk , egy kup vagy teke fog kerekedni, mellyuek al lapját a' tü
kör , csúcsát vagy hegyét pedig a' fénylő pont teendi. A' catoptri-
cai jelenetek egész theoriája e' fontos fogalmon épül. 

S u O Í R H U t i T 1 . SunÁRTÖRŐOKS. 
S U G A R T É V E S Z T É s. Hogy valamelly tárgyat lá tunk, onnan 

történik, mivel az abból jövő fén3'sugárok szemünkbe ütköznek , 's mi 
a' tárgy helyét a' felfogott sugárok irányában keressük fel. Ha egy 
álló csillagba tekintünk, az a la t t , inig ennek sugarai szemünkig ér
hetnek , a' föld is megfutja velünk utjának egy kis részét ; de mi 
ezen mozgást nem vesszük észre , 's azt a' csillagnak tulajdonítjuk , 
azt gondolván , hogy a' csillag mozdult ellenkező irányban, olly for
mán , mint mikor sebesen haladó hajóban ülve azt képzeljük, hogy 
a' parton álló tárgyak vissza felé sietnek. Nem is láthatjuk a' csil
lagot valódi helyén egyébkor, mint mikor egyenes vonalban vagy felé 
közeledünk, vagy tőle távozunk, minden más irányban a' most leirt 
opticai csalódásba esünk. Az égi testeknek e' tetsző tétovázása, melly 
a' föld mozgásából származik, 's a' föld mozgására is bizonyságul 
szolgál, sugártévesztésnek hivatik. BRIDDEV (1. e.) volt első , ki e' 
nevezetes tünetet felfedezte. L. Hiot : Traité élímentaire d' astro-
nomie physique (l 'ar. 1811); Báró Zách: Tubulae speciales aberra-
iioni.1 et nutationis etc. (Gotha 1806), 's ugyan a t tó l : Nnuvell. tab-
les d' a/ierratiin et de nutation pour 1404 étoiles, avec un table ge
nerálé, d' aberrat pour les planetes et le cométes (Vlarseille 1812, és 
supplém. 1813). 

S i i o Á R T ö R í S , Ha a' világosság sugarai egy áltlátszó tömeg
ből más %ul!Íii neműbe mennek , ekkor utjokból rendesen kitérnek, 's 
ez a' sugártörés, melly a' Dioptricának tárgya. Tapasztalás bizonyít
ja , hogy ha egy pálezát dőive állítunk a' vizbe, az törtnek látszik. 
így ha egy mély tál fenekére egy darab pénzt vetünk , 's annyira el
távozunk, hogy a' pénzt a" tál karimája miatt ne lássuk, mihelyt 
vízzel töltetik a' tál tele , láthatóvá lesz a' pénz, noha helyünkből 
ki sem mozdultunk. Ha az wgymást érő két külön nemű áltlátszó 
test felületére, mellyre t. i. a' sugár esik , egy függőleges vonalt 
képzelünk ál l í t tatni , akkor azon szeglet, mellyet ezzel a' beeső su
gár formál, bezsés szegletének hivatik, 's majd nagyobb, majd ki
sebb lesz, mint a' torcsszeglet, mellyét a' függöny a' már megtört 
sugárral képez. Általányos szabály erre , hogy : 3? beesés szeglete 
akkor , midőn a' fénysugár egyik sürüebb testből más ritkábba me
gyén, kisebb a'törésstegletné!, ellenkező esetben pedig nagyobb; vagy 
a' mi szinte- ezt teszi , midőn a' sugár sürüebb tömegbe h a t , a' füg
göny felé (ad perpendiculum), ha pedig ritkábba megyén, a' függöny
től el (a perpendiculo) törik. Azonban a' törés nem csupán az áltlát
szó tes-tek sűrűségétől, hanem azoknak egész természetétől is függ. 
Jelesen az égékeny folyadékokban sokkal nagyobb a' törés , mint a' 
hasonló sűrűségű nem égékenyekben. Nagy befolyása van a' törésre 
az ezt okozó test alakjának is. Az érintett tételekből önkényt kö
vetkezik , hogy ha a' su?ár egyenes irányban esik be , meg nem tö
r ik , hanem változatlanul tovább halai). iVlár a' régiek is elméikedé
nek e' jelenetről, de okát nem találhaták ki. Newton ada legkielé-
gitőbb magyarázatot. Ő már a' gyémántot, igen nagy törő erejénél 
fogva égékenynek .állította, mi később időkben be is bizonyodott. 



234 SIIGÁRTÖ11ÜDÉS SUHL 

A' sugártorés az oka, hogy a' vízben úszó hal nem valóságos helyén, 
hanem a' felülethez sokkal közelebb látszik, — hogy a' csillagok 
valóságos feljöttök előtt , vag-y valóságos lementük után is láthatók 
'sat. Némely krislálynzolt testek kettős törést okoznak, p. o. ha egy 
papirosra irt vonalt isiandi kristályon keresztül nézünk, egy helyett 
két párhuzamos vonalt látunk ; mi onnan ered , mivel e' testek a' su-
gárt részben a' törés rendes törvénye szerirtt, részben pedig máské
pen törik meg. L. Gehler : J'hysikal. Lexicon , és Biot munkájának 
Fechner kiadta fordítása : Lehrb. der Experi?nentalphysik (Leipz. 
1825. 4 k.) 

S U D Á R T Ő R Ó D I Í S (Hefractio). A' sugártörés tudománya igen 
fonfos az egészétben is. A' földet övedző levegő számtalan légréte-
gckből á l l , mell3'ek mennél inkább közelednek a'föld színéhez, annál 
tömöttebhek , sürüebbek lesznek. Ha tehát egy csillagból jövő su
gár az ég r.agy üregebeli felette vékony levegőből ferde irányban a' 
föld vastag levegőjébe lövell, a* függöny (vagy mivel itt golyóról van 
szó, a' megfelelő küllő) felé kell annak törnie , 's éhez annál inkább 
hajlania, mennél sürüebbek lesznek a' légrétegek. így a' sugár töb
bé nem egyenes, hanem a' földszine felé hajló görbe vonalban halad, 
miért a' szemlélő a' csillagot e' vonal legközelebbi pontjának érdeklő
jében (langens), tehát magasabban látja. Mivel pedig a' sugártörődéi 
Jiag3'sága nem egyedül a'megtörő szer vagy test természetétől; hanem 
a' szeglet nagyságától is függ, e' szeglet pedig a' látkörön legna
gyobb , 's innen a' tetőpontig (zenith), hol ~ o, kisebbedik: szük
ségképen a' törődésnek is a' látköríől , hol legnag3'obb , a' tető pont 
felé egész o-ig fogyni kell. Az égi testek távolsága itt nem tesz 
változást, mert a' sugár azért, hogy az ég felső körén hosszabb vagy 
rövidebb utat te t t , mi előtt levegőnkbe ütközött, nem szenved na
gyobb vagy csekélyebb törődést. Szinte így nem kell hinni , mintha 
az égi testek a' refractio miatt tetszenének a' látkörön nagyobbak
nak , mert ez nem egyéb opticai csalódásnál. Ellenben a' nap vagy 
hold annyira leszállhattak a' látkör a la t t , mint tetszőleges átmérő
j ü k , mégis látszanak, mert a' láthatári refractio még mindig alkal
masint egyenlő. Az égészi táblákban előre ki vannak már dolgozva 
a' törődés kiegyenlítései. — Igen jótékony e' sugártörődés a' földsar
ki lakosokra nézve , mivel még mindig a' láthatáron szemlélik a' na
pot , noha azon már rég lehaladt, 's mivel a' levegő sűrűsége nálok 
nagyon öregbiti a' törődést, ez által tetemesen rövidíttetik a' fél évi 
földsarki éjj. Földi tárgyak tetsző magaságira, p. o. hegyek csú
csaira, déli bábra, levegői tünetekre 'sat. is nagy befolyása vau az em
iitett refractionak. L. Iiittrow : Populaíre Asironomie (Bécs 1825, 
2. k.); Bohnenberger Astronomie (Tüliing. 1811); Biot: Traité d' as-
tronomie physique (Par. 1 8 1 1 , 3 köt), és Plana : lieclierchea sur la 
densité des couches de V atmospliére et la théorie des refract. astro~ 
nomiques (Tutin 1823 , 4.) 

S O C Í U V O S Z Á S T U D O M Á N Y I . P E R I O P T R I C A . 
S U G A T A G (Akna) falu Máramaros vármegyében 209 ház. 1187 

romai 's görög kath. lak. és jővedelmes sóbányával, melly évenként 
mintegy 140,000 mazs. sót ad. 

S ü n t , Henneberg fejedelmitett grófság legjelesebb városainak 
egyike Frankhonban , most porosz Saxonia erfurti kormánykerületé
hez tartozik. A' thuringi erdő délnj'ug. oldalán fekszik romános 
völgyben, Lauter 'folyőcskánál. Virágzó állapotját bányáinak köszö
ni , mellyek a' 14 száz. fedeztettek fel. 1527 városi rangra emelte
tett. 1004 ház. 's OOOO lak. van. Bányavárosi jogokkal bír 's bá-
nyászhivata! , igazságszolgáltató törvényszék , superintendens, adósze
dő tisztség , vashámorok 's gyárügyelés helye. Kiélem főágai vas-és 
fegyvermivek , 's parketkészités. Híresek azt itt.esinált fegyver ;k 's 
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puskák. Mig égésien elkészül, minden fegyver 58szor jő kézbe 's 
mielőtt eladatnék, küldöttség által megvizsgáltatik. Más különbféle 
vasraivek is készíttetnek Suhlban. Evenként 7000 mázsányinál több 
aczél dolgoztatik fel. 1806 380 takácsmester 's 320 legény volt 
benne, kik 64,000 végparketet szőttek. 'Jobb kereskedő jövedelmes 
kereskedést üz vele. 

S U H M (Ulrich Friedrich), szász választói titkos tanácsnok, 29 
Apr. 1691 szül. Dresdában, esmeretes, mint nagy statusí'érjfiu és 
Nagy Fridrik meghittje. Attya párisi szász követ maga készítette a' 
status foglalatosságaira 's az ifjú S. 1 720 Berlinbe küldetett kö
vetnek, hol Fridrik barátságára méltóztatá , 'a vele levelezett, S-
1730 Berlint elhagyván. Levelei a' király holta után Correspondan-
ce familiírc et amicale de Frcdéric II avec U. JP. de Suhm (Burl. 2 
kijelentek meg. 1737 az orosz udvarhoz ment, király barátjának 
szolgalatjába akart lépni , de útközben mh. Nov. 1740. 

S U H M (Péter Fridrich), dán kamarás és historiographus Ko-
penhagenben, szül. 1728, philosophus, költő és történetíró, a t tyától , 
ki dán admiral volt, jó nevelést kapott. Nem lóvén kedve szolgálni 
1751 Norvégiába ment, hol 1765-ig lakott Drontheimban. Erre Ko-
penhagenbe visszatért 's tudományoknak élt 1798 történt haláláig1. S. 
több tekintetben korának :s honyának disze \ olt. Nagy vagyonából 
nyomosán segité a' tudósokat 's tud. intézeteket. Criticai és philos. 
értekezései, éjszaki idyllái 's elbeszéletei , hazájának classica histó
riája halhatlau nevet szerzének neki. 100,000 köt. álló könyvtára 
nyitva vala az olvasóknak. Másolókra és szegény tanulókra sok pénzt 
fizete. Könyvtárát 1 796 a' kir. könyvtárnak engedé. Némelly munkáit, 
mint: Kritische Gesch. van Diinemark zu den Zeiten der Heiden; 
Gesch. der nordiscJien Vblkerivandsrung 'st. ném. is olvashatni. 

S U I D A S , görög grammaticus, ki némellyek szerint a ' 1 1 , mások 
szerint a' 10 száz. élt. Geographiai és históriai foglalatú szókönyvet 
irt, melíy ha nem általánosan pontos is, sokat foglal magában, mit 
másutt híjában keresnénk. Először Mailandban jött ki 1499. Legjobb 
kiad. Küsteré (Cambridge 1705). 

S u L i G u r , i legfeljebb 12 év olta közönségesen esmeretes és 
kedvelt ásványos viz, Máramaros vármegyében , Felső-Visón felyül 5 
mf-re Fájna mellett ered. Méitó itt említeni Genion Antal kamarai 
tanácsnoknak és máramarosi kamarai kormányzónak azon jeles tettét, 
mellynél fogva sajátjából 3000 for. tevén le tőkéül, eredetileg ha
zánk végszegletében Szigeten felállítandó philosophiai oskola számára 
a' suliguli-kereskedést, Ő csász. kir. Felségének jóvá-hagyásával, 10 
évre kirekesztőleg folyamatba hozta, 's a' köz jó előmozdításában fá-. 
radhatlan férjfia felügyelése alatt 1832 25000 for. jött be. 

S U L I O T J Í K , elegyes, arnaut-hellen néptörzsök. Részint ar-
naut , részint rontani nyelven beszélnek, 's a' 17 száz. származtak, 
midőn arnaut és hellén pásztorok telepedtek meg a' kassiopei hegyek 
közt 's Suli nevű kicsiny erőséget, mellyhez közel rohan le az Ache-
ron egy mélységbe, választották egyesülések 's védelmek helyéül. Az 
Acheron vad , 's hegyek által különválasztott völgyében 4 falut épí
tettek. Ujabb időben 70-nél több falut népesítettek meg. Görög hit
vallásnak. Suli alkotmánya köztársasági volt. Hajdani szokásaikat 
törvények gyanánt tiszelték. Vontier szerint a' Sulioták középszerű 
termetűek, soványak, de inasak. Rendkívül jó gyaloglók. Bajnoki 
tulajdonságok közt leginkább az állhatatosságot és fortélyt becsülik , 
a' vitézség csak közönséges nálok. A' bátor asszonyokat megkülön
böztetik. A' szép Chaido dallokkal magasztaltatott. A' Sulioták vi
téz hegyi népe állhatatos és hív. Ezen kis köztársaságnak a' hatal
mas janinál basával Alival (1. e.) 12 évig tartott csatázása bámulás
ra méltó. Midőn Epirus ezen zsarnoka 1803 őket inkább kétségbe-
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esésre h o z t a , ittint meggyőz te , elhagytál* h o n y o k a t , 's a ' joniai szi
geteket b i ró hatalmasságok seregeiben szolgál tak . De midőn Ali basa 
a ' Törökök tő l beker í te te t t 's az Albánia iak tó l e l h a g y a t o t t , az á l t a la 
k iűzö t t Sul iotáknál kereset t segí tséget . AHsszahivta" tehát őket a ' j o 
nia i szigetekből , Keiopha várát visszaadta nekik, 's unokáját kezesül. 
A' Sul ioták vitéz vezére Markos Bots;:ris Í'én3'e3 gyózedelmeket nyer t 
ugyan a' Törökökén ; de a' gonosz lelkű Ali se a' Suliotáknak, se a' 
többi Hel léneknek nem h i t t 's végre 1 8 2 2 e'ltével fizetett lázadásáért. 
Midőn e r re az a lbániai vezérek (sypetárok) Kurs id basától megvesz
t e g e t t e l e k , a ' közös görög ügyhez hi /en marad t Sul io ták ismét kő
sz ik lá ik közé záratva lá ták magokat . Éhségtől kénszeri tetvén , végre 
a ' prevesai angol consul j ava l l a t á ra á l t ad ták sut i i vá róka t 4 Septem. 
1 8 2 2 a ' Törököknek Oraer Vriones a la t t , ' s 3000 Sul io ta s z á n t t a t o t t 
angol hajókon Cephaloniába. A' többiek a' hegyek közt elszéledtek. 
Ifjabb Markos Botsar i s azol ta vitéz tá rsa iva l a ' Hellének csapaíjaiban 
h a r c z o l t , védte Missolunghi t ' s mh. 20 Aug. 1823 Karpinissinél , fé
nyes győzedelmének közepet te . F i j á t Beutham angol lijává fogadta. 
N a g y b á t t y a , Noto Uotsar is 1825 Missolunghi t Resid basa ellen ép
pen o l ly vitézül o l ta lmazta , mint szerencsésen. — Vö. Per rhábos (thes-
sa l ia i vezér) Suli és Varga históriáját , uj görög nyelven (2 kiad. 
Veneczia . 1 8 1 5 , olasz-,. Gherard in i tő l Mailand. 's angol . Lond. 1 8 2 3 ) ; 
F a u r i e l Chants populaires de la Oréce moderné (Par i s 1824) ; Lüde-
mann Der Suliolenkrieg , nebst den darauf ieziiglichen Volksgesangen 
(Le ipz . 1 8 2 5 ) ; Hton Gemálde des otmanitchen Reichs ; és Pouquevil-
íe Histoire de la rcgcneration de la Gréce (4. kö t ) . 

S u r . K o w s i v i . Ezen lengyel nemzetség két ág ra oszlott . Az 
idősebb gróf cziniet viselt 's k iha l t . Az ifjabb gróf Sándor József 
s z e m é l y b e n 1754 német fejedelmi mél tóságra e m e l t e t e t t , azon jog
gal , hog3' közvetlen b i rodalmi feudumokat b í rhasson. 4 fiai közöl 
csak ket tőnek voltak maradéka i , k ik képzik a? Sulkowski fejedelmi 
ház ké t ágá t . AB 1) A n t a l é , bir ja a ' poseni nagyherczegségbeji a ' 
reiszeni o rd ina t io t és l issai grófságot . Heiszenben l ak ik . 2) Ag, Já
nos , biel i tz i h e r c z e g , lengyel ezeredes volt franczia szo lgá la tban , 
Biel i tzet birja aus t r i a i Fe lsőschles iábar i , 0 5 0 0 l ak . Bieli tzben l ak ik 
(város 4 3 0 0 lak. ) Több jószágain kivül Lengyelországban is bir . — 
S. József , szül . 1 7 7 4 , S. Auguszt herczegnek 's poseni vajdának ne-
vendéke 's a t ya f i a , k i t ün t e t t e magát mint franczia osztályvezér és 
Bonapar te első segédje. 1 7 0 2 Zabielo lengyel vezér a l a t t az Oroszok 
e l l e n , aztán Olaszországban a ' franczia seregben h a r c z o l t , hol t . k . 
a ' Györgyerőséget Mantuánál megvette. Bonapar te segédje l é v é n , 
Egy ip tomba ment, ho l több ütközetben megsebesít tetvén 's végre a l ig 
gyógyulván fel , a' ka i ró i l ázadáskor , midőn tüzétől 's emberszere
te té tő l messze engedé magát r a g a d t a t n i , megöle te t t . Bonapar te Kai
ró egy erőségének Sulkowski nevet adot t . 

S t r . B o w s K i ( A n t a l , h e r c z e g ) , k i r . lengyel vezérhadnagy szol
gá la ton k i v ü l , Lissábau szül . Lengyelországban 31 Der . 1 7 8 5 . Mi
dőn Napóleon 1806 Lengyelországban sereget á l l í to t t f e l , a ' hercze-
get nevezte ki az 1 gya log ezered ezeredesévé. 23 Feb r . 1807 meg
vette rohanással Dersau v á r o s á t , mel ly első hadi t e t te volt. Aztán 
kitefszéssel je len vol t Danzig és Kolberg os t romoknál . 1808 ezeredé-
vel Spanyolországba m e n t , hol Toledo v é d é s e , aza lmonac id i és (fő
képpen) ocanai ü t k ö z e t e k , hol S. veze t t e , bár csak ezeredes v o l t , a ' 
lengyel o s z t á l y t , nagy katonai h í r t szerezlek neki. Soult vezér bi
zonyí tása szer int sokat te t t S. az ocanai győzede lemre , me l ly nyi
t o t t u t a t a ' Franc/ . iáknak Andalus iába . Későbben S. malaga i kor
mányozó l e t t , hol a ' l akók vonzódását megnyer te . 1810 visszatért 
a ' v a r s ó i herczegségbe. 1 8 1 2 Ponia towski seregének előőrjét vezette. 
18 Oct. nagy sebet kapot t . Varsóba visszajővén , osztály-vezérré te-

/ 
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tetett. A' leipzigi ütközetben egy lovas osztályt vezetett, melly sze
rencsével harczolt. Poniatowski holta után Napóleontól a> lengyel se
reg maradványának fővezérévé tétetett; de ezen hivatalát, midőn a' 
Lengyeleket Napóleon rábirla, hogy továbbra is zászlója alatt kalo-
náskodjanak, letette 's Napóleon engedelmével elébb jószágába , azu
tán Varsóba ment. Az uj lengyel királyság létre jöttével S.-a' had
biztosságnak tagja és Sándor császárnak segédje lett a' lengyel sereg
nél. 1818 lemondott katonaszolgálatjárói 's azolta pogeni jószágá
ban él. 

S u t i , * , S Y L L A (Lucius Cornelius) romai dictator, a ' Corne-
liusok régi nemes , de lealjí-sodott nemzetségéből , Kormában szül. a' 
V. E. 607 észt. Igen gondosan neveltetett; de mind e' mellett is ki
csapongó volt, színjátékok, bor és asszonyok voltak fő gyönyörűsé
gei. Készint égy világ leányától reá hagyott, részint házassága által 
kapott gazdagságaival fényes szerepet játszott a' romai lovagok közt, 
nagy kitetszéssel szolgált, mint quaestor Afrikában , hol ő eszköz-
lötte Bohus királynál Jugurtha kiadatását, 's ezáltal tulajdonképen 
Ő tekintethetett a' numidiai had bevégzőjénfck. Későbben Marinat , 
mint legátus, a' cimberi háborúba kisérte;, i t t , miután a' Tolosa-
tokat megverte 's Capillus királyokat elfogta és a' vitéz Marsokat 
Roma szövetségeseivé megnyerte volna, hogy az irigy Marius félté
kenységét kikerülje, köv. észt. Catulus második consul seregébe ment 
szolgálni 's miután a' Samniumiakat kétszer meggyőzte , romai prae-
torrá nevettetett. Praetorságának esztendejét Komában tölte. Erre 
Ázsia provinciának helytartója leve , hol a' uéptől a' Romaiak jóvá
hagyásával királya választott Ariobarzanest Cappadocia királysswfké-
re tévé és Gordiust, kinek felügyelése alatt uralkodott Nagy Mithri-
datesnek egy fia e' tartományban , egy ütközetben teljesen meggyőzte. 
Aztán a' Párthok királyával szövetséget kötött , midőn olly méltósá
gosan viselte magát, hogy egy a' jelenlevők közül igy szóla : Valóban, 
ez a' férjfiu a' világnak ura , vagy ha nem az , a' lesz. A' ssövetsé-
gesek háborújában, mellyben mint Marius tulajdon seregét vezérlé, 
ennek' nagy hírét s nevét csaknem egészen elhomálynsitá. Nevezete
sen ő vévé meg rohanással a' Samniumiak erős táborát , Borianum 
nevű várókat, hol tárták nemzeti gyűléseiket 's szerencsésen bevégzé 
a' hadat. E' vala legdicsőségesebb táborozása; mégis megvallá, hdgy 
a' szerencsének nagyobb befolyása vala győzedelmeibe , mint okossá
gának és vezérségének. Innen örömest hallá szerencsés (felix) nevét. 
Jutalmul K. e. 88 consulságot nyere 's Ázsia tartományt kapa kor
mányzás végett a' Mithridates ellen folyt had vezérlésével, melly Gö
rögország nagy részét hatalma alá hajtá. De Marius is kíváná azt 
megkapni és csak miután polgárvér folyt, Romát hú' seregével meg
vette, 's a' földön futó Marius fejére bizonyos vérbert te t t , mehefe 
által Görögországba. A' szerencse állandóul hozá esküdt; ellenségét 
(Mithridatest) kiüzé Európából , nyomon követé Ázsia belsejébe, min
denütt győzc 's végre, az olaszországi nyugtalanságok hirére békét 
köte vele kérésére. Romában vgyanis 3 évi távolléte alatt ellenségei 
felyülfordulának , Marius visszahivaték , ki Sulla pártosai közt iszo
nyú vérontást teve, Sullát magát számü/é 's jószágait elfoglalá. Kö-
zelgetésének hire a' vénségtől elgyengitett, 's lélekesmeretétől kín
zott Mariust ugyan betegágyba dönté 's 7-dik consulságának elsőbb 

'napjaiban megölé ; de pártjának fejei, Cinna és Carbo , még mindég 
a' status fejeinek tekintek magokat. Sulla a' fővezérséget Ázsiában 
Murenának adván által , siete 40,000-rel Olaszországba. Brundusium-
ban kikötvén, Campaniában több Romából kiűzött baráti jövének 
hozá. Azonban ellenségei sokkal számosabbak valának, a' honnan 
nem csak fegyverhez, hanem fortélyhoz is nyula. Így több nemes 
Romait megnyerő, t. k. a' későbben igen elhiresedett Pompejust, ki 
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seregével 's kincseivel hozámene által. Miután S. 4 főütközetben Car-
bo és Scipio consulokon 's más ellenségein győzedelmeskedett volna ; 
miután a' háború végén Roma falai alatt Teíesinus samniurai seregét 
csaknem egészen semmivé tette volna; miután minden ellenségei vagy 
megölettek , vagy elfogatták , vagy messze tartományokba (Norbanus 
Rhodusba , Carbo Siciliába, többen Afrikába, Sertorius Spanyolor
szágba) űzettek volna , — bement Romába és pedig egészen •másként, 
mint eiéb'j , nem t. i. mint kétségeskedő győzedelmes , hanem mint 
ellenségeinek teljes semrnisitóje , mint önkényes parancsnok. Hogy 
oroszlán és róka egyesültek benne 's az utolsótól inkább kell félni, 
mint az elsőtől , már Carbo igy itélt róla. De most már nem volt 
szüksége tettetésre ; a' róka eltűnt 's a' vérszomjuzó oroszlán maradt 
egyedül. Első tette a' volt, hogy 0—7000 hadi foglyot, bár életek 
meghagyását Ígérte, levágatott a' circusban.. A' tanács a' circuson 
lévő Bellonatemplomban volt éppen öszvegyülve 's midőn a' senato-
rok a' rettentő jajgatáson megijedtek , monda S. hidegvérrel : Fel se 
vegyétek , öszvegyült atyák , csak néhány lázadók azok, kik paran
csolatomra megbüntettetnek. Romát 's Olaszország minden tartomá
nyát vérözön boritá; a' gyilkosok közt leginkább kitüníeté magát 
Catiüna. Miután boszuálláskivánását 's kegyetlenségét gyilkolás és 
proscriptio (jószágfoglaíással öszvekötött száműzések) által kielégité; 
miután névszerint Samniumbsii hárman kívül minden várost leronta-
ta 's Praeneste egész népségét, mivel e' volt az ifjú Marius utolsó 
menedéke, egy helyre hajtatván, levágafá , — olly fényes diadali pom
pát t á r t a , millyent Roma azelőtt még nem látott , Félix (szerencsés) 
melléknevet véve fel 's magát bizonytalan időre dictatorrá neveztető 
ki K. e. SÍ . Ekkor határtalanul uralkodék, minden törvényt; eltürle 
's ujakat ada , más rendszabásokat teve a' consulságra nézve , a' tri-
bunatust semmisité , 300 lovagot senatorokká teve 's a' száműzettek 
1060 rabszolgáit polgárságra emelé 's Corneliusoknak nevezé. Néhány 
év múlva megujitá a' békét Mithridatessel, mellyet legátusa, Mure-
na , felbontott 's mindenek csudálkozására (K. e. 79) letevé a' dicta-
torságot 's olly nyugodt lélekkel, mintha uralkodása csupa igazsá
gosság és kegyelem volt volna, sőt kész volt tetteiről számot adói, 
bár 100,000 embernél (ezek közt 90 senatort, 15 consulságot visel
tet 's 2(J00 lovagot) többet végeztetett ki. Aztán Puteoliba mene jó
szágába, hol leggyalázatosabb kicsapongásoknak adá magát 's K. e. 
78 mh. utálatos betegségben , mert fajtalansága által okozott belső 
kelések miatt húsa még éltében rothadni kezde, 's annyi féreg omla 
ki testéből, hogy a' legerősebb szerek se használának , 's megemész
tek őtet. — Már a' természettől mindent megnyerő tulajdonsággal bira, 
e' mellett ifjúságában maga is kivána mindennek tetszeni. Szemérmes 
Vala, ha magáról beszélt, pazérló a' magasztalással 's pénzével mások 
eránt. A' közkatonákkal versentivott , 's tréfált vélek. Asztalán kivüt 
komoly, munkás, vigyázó vala 's a' kicsapongásaiban részvevők eránt 
is kiesinerhetienül tudá magát tettetni. Jövendőlőknek 's álommagya-
rázóknak igen híve. Cicero szerint tökéletes mester vala a' bujaság
ban , teihetlenségben. De magán uralkodó lévén, a' bujaság karjai kö
zül egysserre ki tudá magát ragadni, ha dicsőség szólitá. Mint baj- i 
nokat senki se múld felül 's egyszersmind nagy statusférjfiu , fenye
getéseiben rettenetes , Ígéreteiben hiv, 's éppen olly megkérlelhetlen 
vala, mint haragot és szánakozást nem esmért. Az általa hozott tör
vényeknek mindent, még barátit is feláldozá, kik azokat nem köve
ték, 's polgártársait jobbakká'lenni kénszerité , mint maga vala. Hal
dokolva parancsold , hogy sírkövére ezt ír ják: A' jóban, mellyet baj-
rátinak t e t t , 's .a* roszhan , mellyet ellenségeinek okozott, senki se 
hasonlított hozd. 
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Sur . r - í (Maximilián Rosny bárd , utóbb herezeg) ^Frqgcziaország 
marsalja''s IV Henrik első ministere, a' legjelesb ' kormánynokok 
egyike született Rosnyban 1559 regi előkelő nemzetségből 's reform, 
vallásban neveltetett. 11 e'ves korában bemututá atyja a' navarrai ki
rálynénak 's Henrik koronaörökösnsk , kivel egyenlően taníttatott. 
Tanulmányi folytatása végett 1572 a' herczeggel Parisba ment, hol 
a' rémítő vérmenykező alatt 3 napig tartá rejtekben a' Bourgogne 
tollegium elöljárója 's igy a' haláltól megmentette. Az ifjú király 
szolgalatjában tóbb csatamezőn csaknem vakmerőséggel határos vitéz
séget bizonyított. Utóbb némelly ostromnál királyának fontos szol
gálatokat tett , és részt vett az lvry melletti (1500) gyózedelemben, 
hol sebet is kapott. Valamint igaz bajnok volt a' harczban , szint
úgy különös ügyességgel birt az alkudozásokban is , \s ugyan ezért 
1583 az udvaf czéljainak k'fürkészése végett Parisba küldetett. J586 
Henrik részére egyességet kötött a' Schweizerekkel 20,000 emberből 
álló segédsereg iránt; 1599 Florenczben Medici Mariának egybeke
lése felett alkudozott. Midőn Ersébet angol királyné 1603 megholt, 
követképen niene Londonba, 's 1 Jakab királyt Henrik részére meg
nyerte, llly nagy érdemek nem maradtak jutalom nélkül; Rosny 
1594 statustitoknok, 1596 financztanács tagja, 1597 és 98 íinanczia 
fő ügyelője, 1001 pattantyusság nagymestere, 1602 a' bastille kor
mányzója lett 's egyszersmind minden várerősités vezetése rá bízatott. 
A' polgári háborúk alatt megszaporodott haraRiia-csapatokat hatalma
san iparkodott pusztítani, 's mint financzminister olly Jó rendet ho
zott be, hogy 35 mill. jövedelemből tiz esztendő alatt 200 mill. sta
tusadósságot kifizetett 's még 30 mill. megtakarított. Fáradhatlan 
munkássága mellett csak estenként pihené ki magát apróbb társas kö
rökben. Asztala is igen egyszerű volt. Az udvariak nem igen szivei-
hetek 's közönségesen nem-nek nevezek , azt állítván, hogy igen soha 
sem jő szájából. De annál többre becsülte királybarátja Henrik. Hevesen 
ellene szegült minden ns'omorgatásoknak, mellyeket a' nagyok a* 
föld népén elkövettek. Még Entragues kisasszonynak IV Henrik sze
retőjének i s , ki utóbb Verneuil marquisné let t , megtagadó feleletet 
adott egy illyen forma javaslatára. Mémoires-jstibun azt mondja : A' 
királyságok bukásának okai rendéntuli adók , különösen kizáró gabo
nakereskedés ; kereskedés , kézmiivek', foldmivelés , mesterségek és mi~ 
vészetek elmellózése ; ' tisztek nagy számi, hivatalok nagy költségei, 'a 
a' hivatalbéliek módnélküli hatalma; igazságszolgáltatás költségessé
ge , és lassúsága ; korhelség és tékozlás ; kicsapoagás és erkölcsi rom
lottság ; pénzváltoztatás ; roszul számolt és igazságtalan táborozások; 
uralkodók kegyetlensége 's némellyekhez vakon ragaszkodása, bizonyos 
néposztály vagy kereselmód iránt való előítélet; ministerek és kegytn-
czek pénzszomja ; tudósok megvetése és hátratétele; rósz szokások el
tűrése és jó törvények álthágása ; zavart és hasztalan parancsok so
kasága. A' füldmivelést sokkal inkább pártolá mint a' fényűzési me
sterségeket , 's azt tartá , hogy ezekkel csak keveseknek kell foglal
kozni. Attól félt, hogy az ezen kereiettel összekötött nyereség inge
re a' mezei nép rovására nagyon megnépesili a' városokat 's lassan
ként a' nemzetet elerótleniti. Ezen ülő élet — igy szóta a' szövet-
készilökrő! — nem formálhat jó katonákat. Francziaország nem al
kalmas illy biielödésekre. E' miatt minden fényűzési árukat nagyobb 
adó alá akart vetni. A' király nem mindig osztozott véleményében ; 
de érdemét mindenkor teljesen megismerte. Midőn Rosny angliai kö
vetségéből visszatért, poitoui kormányzóvá 's valamennyi franczia 
kikötők és révpartok fő ügyelőjévé nevezé Henrik 's 1606 a' Loire 
mellett fekvő Sully jószágot herczegséggé '» pairséggé emelte. De e' 
kedvezményeket nem hízelgéssel vásárolta a' minister. — Henrik elég 
gyenge vala Verneuil murquisuéuak házasságot igérni, ' '• S. midőn 
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az ezt tárgjjpzó. oklevelet a' király mutatá , olly mere'sz volt, hogy 
azt tüstént ósszéte'pné. IV Henrik halála után , Francziaország nagy 
kárára elbocsáttaték S. (16.11). 100,000 tallér ajándékkal keile az 
udvartól eltávoznia. Néhány év múlva ugyan ismét magához hivatá 
X11I Lajos 's tanácsát ké re , 1634 marsali pálczát is nyert, ellen-
Len a' pattantyusság nagymesteri tisztét letevé; 's valódi hivatali 
körbe nem is lépett többé. IWgh. Dec. 21 , 1641 Villebon nevú jó
szágán. Memoires des sages et royales économies d' état , domestiques 
politiques et militaires de Henri le Grand czimü munkáját 1630 
Sullyban saját ügyelete alatt nyomtatta, melly méltó az olvasásra. 
Ebben igen sok történetek 's titkos anecdoták vágynak, mellyek más 
akkori könyvekben épen nem találhatók. Nyomosán ábrázolja ez IX 
Károly, III Henrik és IV Henrik uralkodását, 's kormánynokok és 
harczfiak sokat tanulhatnak belőle. Itt a' fejdelem szerelmes kaland
j a i , nőjének szereleniféltése, házi viszonyai, nyilvános dolgok 'sat. 
mind legelevenebb színekkel vannak festve. 

S U L T A N , arab szó, annyi , mint hatalmas. Tulajdonképpen a' 
török császár viseli ezt a' nevet, bár a' padisah czim nagyobbnak 
tartatik. A' krimi tatár khán nemzetségéből szül. fejedelmek is sul-
tánoknak neveztettek. Az egyiptomi basát is ig3r hívják alattvalói, 
nem ellenben Konstantinápolyban. Köz életben akárkinek adathatik 
becsületből, p. o. sultanum , uram ! A' török sultánoknak nagysul-
tán név is adatik. Feleségeik sultannéknak, 's az első az Európaiak
tól favorité sultannénak neveztetik. A* Törökök első , második , har
madik 'sat. hívják azokat. Első az , mellyík az első herczeget szüli 
a' suhannak. Ez a' serailban első rangal bir , ha lia az uralkodó sul-
tan előtt meg nem hal, 's egy másik előbb hat nem szül, mint ő. Tu
lajdonképpen sultanné czimmel csak a' sultan valóságos felesége ne-
veKtetik ; de mivel udvartartásra sok költség kívántatnék, a' sulta-
nok egyet se nyilatkoztatnak ki törvényes feleségeknek. Konstantiná
polyban csak a' császár leányai hivatnak sultannéknak , 's e' nevet 
akkor is megtartják, ha katonatisztekhez '» a' császár szolgáihoz men
nek feleségül. Az illy házasságból született leányok Kanüm sultan
néknak , azaz, csász. vérből valóknak neveztetnek. Az országlásra 
jutó császár anvja valide - sultanné nevet visel , 's nagy tekintettel 
bir. Fia se feleséget, se ágyast nem vehet tudta nélkül , 's az or-
száglásba nagy befolyása van. — S U L T A N A török hadi hajó, mint
egy 66 ágyúval, 800 katonával 's 50 görög mátrocczal. — S U L T A -
N i N arany pénz , melly Cairoban veretik 's mintegy 3 ezüst for. ér
tékű. A'tuiiisiak nehezebbek, tisztábbak's £ résszel nagyobb értékűek. 

S u t z K R (Joh. Georg), a' 18 század egyik leghiresb philoso-
phusa 's aestheticusa, szül. 1720 Winterthurban a 'zürichi cantonban, 
1734 szüleit ugyan egy napon veszté el 's 25 testvér közt legfiatalabb 
levén, öröksége alig vala elég nevelésére. 1736 a'zürichi gymnasiumba 
vívták, hol. Wolf nietaphysicája leginkább vonzá figyelmét. Geszner a' 
classica literaturával esmereté nifg, Breitinger és Bodmer pedig a' szép 
müvészségekben vezeték. Majd a' zsidó nyelv, Volf philosophiajaés Lin
né rendszere lőnek legkellemesb tanulmányi. 1741 Maschwandenbftn 
káplán lett 's itt irta Mor. Betrachttmgen ilber die Wcrhe der jS'alur. 
1742 beutazta a'Sclnyeizot, 's esi utazásának leírását is kiadta. 1747 
Sack és Euler ajánlatára Berlinben míUhematica professora lett. 1750 
Ramlerrel együtt kiadta Krit. Nachrichten aus dem Reiche der Ge-
lehrsamkcit; továbbá a' tudományok kir. academiája philos. osztályá
ban tagjának nevezé, 's itt több philosoplyai munkát irt franczia 
nyelven. 1763 nője meghalván letevé tanítói hivatalát 'd leányaival 
a' Schweizba akara költözni. De a' király az ujdon felállított lovag-
academiában ismét professornak nevezé, 's a' Spree mellett egy da
rab főiddel ajándékozá meg, hogy ott magának házat építhessen 's 
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kertet ül tethessen. 1765 azon választmány tagjává neveztetek, mel l j ' az 
acadeniia ál lapotját megvisgálandó, 's jobb rendbehozandó vala. 1 7 7 1 
a' kurlandi herczeg hivá Mitauba , hogy ott egy gymnasiumot szer-
keztessen ; hova ugyan betegsége miat t ne;n mehetet t , azonban a' t e r 
vet megkészí tet te 's ügyes professorokat ajánlott . 1773 már annyi ra 
gyengélkedet t , hogy a' lovagacadennában tani tói t isztét nem folytat
ha tná ; külömben tudományos munkála t i tó l meg nem szűnt. 1775 beu
tazta a' Schiveizot, Franczia - és Olaszországot , 's igen érdekesen 
le i r t a . Olaszország szelid éghajlata jó tékonyan látszék hatni egész
ségéve, azonban 1776 ó'sszel roszulni ktízdett á i lapot ja . Mgh. 1779 . 
Allgem. Tfieorie der sehönen Kiinste (4 rész u to l . k iad . Le ipz . 1 7Ö2) 
czimü munkája a 'korabe l i tudósok közt nagy tek in te t re emelte . "Wolf 
iskolája tanitmányit az Angolok és Francziák nézetivei eclectice ipar
kodott egyeztetni 's népszerűleg áb rázo ln i , a' szép müvészsegek érde
két pedig a' moraUól függővé tenni . De ez alapnézet már elvénúlt . 
Egyébiránt annyiban nem kicsit h a s z n á l t , hogy a' Németek közt a ' 
szép müvészsegek aesthí t icájának t iszteletet szerzett . Többi munkái 
közt Verm. phil. Schriften ( 2 . r. 1773) és Veriibüngen zur Ertve-
chung der Aufmerhs amiéit und des Nac?tdenkens (3 r . ) jelesek. 

S Ü L Y (Scorbutus) , éjsz. hide>g tá jékokon , kiváltképpen tenger
pa r tokon , nedves hideg levegőben uralkodó be tegség , innen Holland 
tengerpar t ja in , az éjszaki földsark felé fekvő t a r t o m á n y o k b a n , p. o. 
Grönlandban, honos nyava lya , mint volt előbb hajókon is. De hihe
tőleg ama tájékokon is r i tkábban látogat ta meg a' benszüle t teket , 
mint az oda költözött idegeneket , kik a' cl ima befolyásához nem lé
vén szokva, bele estek abba. Legdühösebb volt azon hajókon, mel lyek 
hosszú tengeri u ta t t e t t e k , főként éjszakon fekvő ta r tomán3 'okba \ 
mivel i t t minden o k , melly sülyet s z ü l h e t e t t , egyesülve 's teljes 
erőben munkálódott. Ez okból ezen hajókon gyakran a' rajtok l e lök
nek tele is szenvedett sülyben. A' betegség eredete komor , szomorú 
's levert elmeállapot és bádjadtság á l ta l muta tkozot t . Ezen utolsó 
lassanként annyira erőt vesz, hogy elgyengültségbe megyén á l t a l 's 
a' lélekzés minden mozdulásnál nehezebb. A' nyavalya tovább képződ
vén , a' foghus se té tkék , sőt feketés , f e ldagad , könnyen vé rz ik ; a' 
lélekzet büdöses, a' fogak mozogni kezdenek 's végre k iesnek. E' 
mellett az arezszin halvány és foltos , a' bőrön kékveres foltok ke
letkeznek, főként a' karokon ég lábakan, kelések 's daganat mutatkoz
nak, mellyek tltóbb a' test többi részein is terjedeznek. Az organis-
nuis többi foglalatosságai mindazál tal akadály ta lanul mennek , , ha
nem a' vizelet igen homályos és hirtelen megrothad. E' mel le t t a' be
teg elmeállapotba szüntelen levert 's test i erőtlensége megakadályoz
zák őtet mozgásban, bár me!iy hasznos volna is e' reá nézve 's ha 
t e s z i , nagy bádjadtsnga és rövid lélekzése ismét lerogyni 's nyugod
ni kinszerit ik őtet . A' betegség-magasabb lépcsőre hágván, az emii te t t 
környülál lások ereje is nevekedik. Most csaknem lehetlen minden moz
g á s , mert legcsekélyebb mozdulást is fojtó rövid lélekzés követ. Az 
erőtlenség ájulásba megyén által 's fájdalmak és tagszaggatás kínoz
zák a' beteget , mellyek a' csontok belsejéig hatnak. A' foghus fené
hez hasonló foltokat k a p ; a' bőrön lévő-foltokból is most kelések 
lesznek, mellyek könnyen vérzenek, sőt a' 'nyavalya még magasabb 
pontra hágtaval vérfolvások származnak, mellyeket nehezen lehet 
csillapítani 's a' gyengültséget legmagasabb lépcsőre emeii . Gyakran 
halál követi a' nagy vérfolyást . A' fene imitt amott tovább harapó
z i k , ugy , hogy egész' tagok megfeketednek. Végre a' test á l ta lános 
feldagadása és zsibbadtsága ál l elő, mig a' szomorú jelenetnek a' ha
lál véget nem vet. Nedvesség, h i d e g , romlot t eledel, főképpen pedig 
növény-élelemnek hosszas nem l é t e , sok sóval és sós ételekkel élés, 
főokai a' vérromlasnak, melly alapja ezen nyavalyának. Megjegyzést 
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érdemel, hogy azon tartományokban, mellyeknek természeti tulajdon
sága kiváltképpen segíti ezen nyavalyának származását, u. ni. a' leg
hidegebb éjszaki parti tartományokban, főként Grönlandban, egy
szersmind igen hasznos gjógyszer , a' cochlearia oflicinalis, számta
lan mennyiségben terem- Ezenkívül czitronisav, eczet, zsázsa , mu
stár , re tek, kiváltképpen kellemetesek a' betegnek 's legjobb gyógy
szerek. Hajókon msst , a' süly eltávoztatására, a' mennyiben csak 
lehet legnagyobb tisztaság divatozik. A' hajót gyakran szellőztetik , 
kiseprik 's megmossák; 4' matróczoknak dologtalan óráikban moz
gást kell tennie»i 's a', fedelezeten tartózkodniuk. A' hajó élelemtá-
riibait vigyáznak az élelemre 's tisztaságra, kiváltképpen sok savanyu 
káposzta r.íkatik a' hajókra, min!: ezen nyavalya, eltávoztatásának leg
egyszerűbb 's legolcsóbb eszköze. 

S U L Y E G Y E N akkor áll elő, ha két vagy több erő agy dolgo
zik egymás ellen , hogy minden mozgás megszüli. 

S U t Y E G Y E N E A' S T A T U S O K N A K , U S T A T U S O K SUlye-
gyene. •• 

S U M A C H , az 5-dik osztály 3-dik rendjének növény-neme. A'vir
giniai sumach feketefestésre, a' firnáczsuniach (éjszakamerikai méreg
fának is nevsztetik), meíly Japánban és Ejsz.akamerikában nő, fir-
«áczkészitésre használtatik. 

S U M A R O K O F P (Alexander Petroviís), kitetsző orosz szomorjá-
tékköltő, szül. 1718 , mh. Moskauban 1777. Munkái Ilacineival ha-
sonlittatnak öszve , noha lelkesedésben utáunok, vannak ezeknek. Ki
váltképpen becsültetnek Sineus és Trueor (1755); Sémire; Jaropolh 
und DeÍMse; Korév és Aristone, mellyek 1801 francziára fordít
ta t tak; további Hamlet; Ritschelas ; és Ál Demeter, melly legjobb
nak tartatik (1800 í'rancz. 's későbben áng. ford.) S. vígjátékokat, 
meséket és epigrammákat is irt. 

S u M A T R .4, egy a' Sundaszigetek közt Keletindiában, az egyen
lítő alatt, Javától a' Sunda tengerszoros által külön választatva. ííosz-
sza 1050, szél. 165 angol és kiterjedése 8000 geogr. raf. téteo'ik. 
Az Indusok és lakók magokat Purici.uknak én Jodalasoknak nevezik. 
Egy, némelly helyen kettős és hármas, hegyláncz fut a' sziget hosz-
szában nyugotnak tartva 's bár igen magas, m-ég se fedetik hóval. 
Legmagasabb csúcsa, az Ophir , éppen az egyenlítő a la t t , 13,842 
1. tenger felett. A' hegysorok közt tágas téraégek vannak, mellyek
nek, a' partnál magasban fekvén , hives leyegőjek van. A' sziget bei-
fejében tavai is vannak, mellyek a' kereskedést igen könnyítik. Szá
mos fo.yói ellenben keskenyek és sebesebbek, mint sem hajózásra al
kalmatosak volnának; a' kel. parton lévők mindazáltal szélesebbek 
és mélyebbek a' nj-ugatiaknál. Délkel, partja gazdag mandolafákkal, 
ttiellyeknek ágai a' vízbe hajlanak alá \s csigák és más héjas állatok 
ragaszkodnak rajok. A' nyűg. parton, az egyenlítőtől, délre, kezdő
dik a' száraz évszak , hol a' Moonson, Monsun 's Passat fújnak Maj. 
's csak Sept. szűnnek meg. Az éjsz. nyűg. Passat Nov. kezd. fújni; 
az erős esőzés Mart. szun meg. Apr. Maj. Oet. és Nov. változó az 
időjárás. Levegője mérséklettebb, mint más egyenlítő alatti tarto
mányokban. Fagy él hó a' lakók előtt esmeretlenek ; annál gyako
ribbak a' hirtelen kerekedő és sürü ködök. Tűzokádó hegye sok van; 
földrengés és égi bábura r i tkái . , de erősek. Arany, réz, vas^ czin, 
büdös kő , salétrom , főldolaj , kőszén (de nem igen jó) sok találta
tik. Hév és ásványos vizei *s számosak. A' földmivelé3 legfontosabb 
tárgya riskása. Cocosgyümölcsel 'a főként betellel és bambusszal ke
reskedés jövedelmes, mert ezen inövények kevés gondot 's munkát 
kivannak. Czukornád nem igen ültettetik. Kukoricza , bors, gyöm
b é r , koriaudrom , kömény kertekben termeltet ik . Kendéiből része
gítő miség készíttetik , melly dohánnyal keverve pipáztatik. A' i'ici-
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mis vagy csudafa (orvosi növény) vadon n ő , 's aa ind igóva l , bras i l -
fával és gunimi e las t icummal a ' kereskedésnek nem csekély ága. AB 
ehető gyümölcsök közt említhetők a ' m a n g ó , p i z a n g , narancs 's má» 
bec3es növények és gyümölcsök. Szőlőt vi t tek ugyan be az Európa iak , 
de a' l akók nem gondolnak vele. Az egyenl í tő éjsz. nyűg . oldalán nő 
a' kámforfa; a ' méregfa (Puhn IJpas) honya is Sumat ra , de nem o l ly 
á r t a l m a s , min t Í r a to t t ; á rnyékában ülni l e h e t , ' s madarak fészkel
nek r a j t a . Az eddig esmeretes vi rágok í e g n a g y o b b i k a , a' Itafflesia 
T i t án 3 1. széles és 1 2 — 1 5 font nehéz. Négy lábú á l la tok közül van
nak : szelíd bival ja , egyetlen házi á l l a t , mel ly dolgozásra használ
t a t i k 's a ' lakúknak t e j e t , vajat és húst ad ; vad tehene ; k ics iny, jő 
termetű , de elvadult lovai , mel lyeknek húsát B a t t a t a r t ományban és 
Olebesben megesz ik ; szelíd és vad disznai 's k e c s k é i ; elefántjai; egy 
's kétszarvú r inoce rosa i ; t ig r i s* ; t i g r i s m a c s k á j a ; chameleonja ; a l l i 
gátora ; sok nemű kígyója és teknős békája . Tava i 's folyói teljesek 
hallal 's héjas á l l a t o k k a l ; szelid és vad madárne».nekkel is bővölkö-
dik. 1796 az Angolok a ' molúcki szigeteket e l fog la lván , 1S03 sze
recsendió és azekíüfa á l tv i te t tek Suiuat rába 's főként az első igen e l 
szaporodott , ugy , hogy 1820-ban 6 0 , 0 0 0 f . s t . érőt adot t . Termeszt -
ményeken kívül benzoe, elefántcsont, v fasz , indiai madárfészek, ében
fa , sasfa 'st. je les t á r g y a i az Európa iak kereskedéseitek. A' sziget 
17 országra o s z l i k , mellyek közt Menangcabo , Acheen és Ind rapura 
legnevezetesebbek. Az első Ma ' t jok tó l a l ap í t t a to t t 's l egha ta lmasabb . 
Az országlás feudalismus és pa t r i a r cha i ura lkodás keveréke . A' p a r 
tokon megtelepedett Európa iak európai szokásokat ter jesztet tek el a ' 
honyiafk közt. Ezeknél egy nemzetség minden tágja i kötelesek egynek 
adóságaiért j ó t á l ln i ; gyi lkolás és ölés pénzre bünte t te t ik ; test i bün
tetés r i t ka . Esküt e 'eik sír jánál tesziiek le Sumat ra lakói nagy in-
nepiség közt. A' férjíiak közép a lka túak 's többnyire jó te rmetűek , 

i Az asszonyok gyermekeiknek , vi lágra j ö t t é k k o r , o r roka t e l lapi t ják , 
füleiket elnyújtják 's kaponyájokat öszveszoritják , mivel ezek szép
ség je lei . A' férjfiak ki tépik szaká loka t 's mindkét nem lereszeli fo
gai t . Spanyol és hollandi missionariusok bevétették sok benszület te l 
külsőképpen a' keresztény vallást . Nemzeti vallások a' Ssimatraiak-
nak igen tökéletlen. Legfőbb valóságot hisznek, nem ellenben ha lha t -
lanságot , hanem nemi lé lekvándorlást 's felette t i sz te l ik eleik és r o 
konaik sirjait . 1666 Hol landiak kezdtek Sumat ra par t ja in megteleped
ni 's 1635 Angolok fészkelték meg magokat Bencoolenben. 1714-ben, 
Marlborough várát épí te t ték , 1760 e lpuszt i ták Francz iák az angol 
t e lep i tményeke t ; de csak hamar ismét feléledtek 's az 1763-k i pá
risi béke á l ta l bá torságos i t ta t tak . 1825- ig az ang.ol-keletindiai t á r sa 
ság a' nyűg. par ton 350 nsz. mf. b í r t , a ' bencooleni (benculeni) e lő l -
ü lősége t , hasonló nevű fővárossal , hova az Angolok jótevő földmive-
ló társaságot vittek be. A' kormányzó és angol sáfárság helye Mar l 
borough vára volt. Hanem midőn 1 8 2 5 Németalföld Malaccát Angol -
országnak enged t e , Benculen az elsőé l e t t , mel ly m á r elébb b i r t a 
l 'adang várát a ' nyűg. p a r t o n , ' s Palambangot a ' ke l e t i n , mindke t tő t 
a' bataviai kormányzó ala t t . Legelső Európa i , ki Sumatra belsejét 
megvizsgál ta , Sir Thornas Stamford Raffles, mar lboroughi kormány
zó volt. Legszebb emberfaj a ' passumahi J a k o k , kik a' pa r t i aka t 
minden tekintetben felyfi lmulják, földmivelők 's igen számosak. Me
nangcabo népessége 's földje csudálkozással lepték meg Rafflest ; 20 
mf. en a' népesség közel 1 mii . t e t t . Sumat ra nyűg . partján fekszik 
az igen népes és jó l mivelt Pulo-Nias szigete. Ősi l a k ó i , a' Ba t ták , 
k ik ben l a k n a k , vadak és emberevők. L- Anderson Misnion in ihe 
eást-coast of Sumatra 1823 (Edinb. 1826 . ) 

S u s D, tulajdonképen Oresund vagy Oeresund, az a' tengerszoros, 
melly Seelaml dán sziget és Scbonen svéd ta r tomány közt nyúl el , 's 

16 * 
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mellyen ereznék a' hajósok az éjszaki tengerről a' keletire. Legcse
kélyebb szélessége Helsingörnél fél mf. 's Kronburg dán erőség által 
védetik. A' dán király, ki a' Sundnak 's a' nagy és kis Keltnek ura, 
minden kereskedő hajótól bizonyos vámot vétet, a' helsingöri vámház 
által. Ezen jogát a' dán királynak , egyezéseknél fogva, a' többi ha
talmasságok megesmérték. Francaiák , Angolok, Hollandiakés Své
dek, portékáik értékétől 1, a' többi nemzetek, 's a* Dánok ÍJ pro-
centet fizetnek. A' hollandi hajózók csak leveleiket mutatják meg; 
más nemzetbeli hajózóknak ellenben vizsgálat alá kell hajóikat bocsát-
niok. A' vára évenként 900,000 tall. meg}'. 1827-ben 13016 hajó 
evezett rajta keresztül, ezek közt 5199 angol. 

S U N D I S Z I G E T E K , neveket Keletintlia Sunda nevű tengerszo
rosától vették, melly Sumatra és Java közt fekszik. Nagyobbakra 
's kisebbekre osztatnak 's archipelagust képeznek , melly Maiakká 
két oldalán a' molucki szigetekig nyúl. A' nagyok közé tartoznak : 
Sumatra, Java, Borneo és Celeles (öszvesen 29,000 nsz. mf.). Igen, 
becses terményekkel bírnak , mellyekkel az Európaiak , főként Hol
landiak , kiknek itt nagy birtokaik vannak, jövedelmes kereskedést 
űznek. Lakosaik benszüleltek, na-gyobbára feketék vagy feketebarnák 
és Malájok, kik későbben jOttek ide és sárgás vagy barna színek 
van; az elsőbbek pogánjok, az utolsók Muhammedánok (L. BATAVIA, 
BORNEO és CET.EBES). A' kisebbek : Báli vagy Kisjáva, Lombock, 
Flores , Sumbava, Tlmor, Szandelbos 's m. 

S U N N A , a' régi éjszaki népeknél a' nap istennéje ; öccse Mani 
volt, a' hold istene. Tiszteletére egész esztendőn által vadkan hiz-
lal tatott , melly Febr. elején megáldoztatott. Jan. előtt 8 nappal a' 
vadkan az ország fejedelméhez vitetett 's a' nagyok hátán tették le 
a' hódoló esküt. Képezete félig meztelen, oszloptalpon álló asszony 
volt , fejét körülvevő sugárokkal, mejje előtt kiterjesztett karokkal 
sugárzó kereket tartva. 

S U N N I T Á K , azon Muhammedánok, kik a' sunnát, 'azaz, tra-
ditiok gyűjteményét a' koránnal egyformán becsülik. A' sanna lei
ratai külömbözők. A" Persaké, Araboké, Afrikaiaké egymással egé
szen ellenkeznek; innen a' sok vallásfelekezet. Ali felekezete, melly 
a' sunnát nem fogadja el 's Alit tartja Mohammed követőjének a' főpa
pi méltóságban (mint a' Persák) a' sunnitáktól (Törököktől) SCHH-
TÁKnak (1. fc.) tévelygő hitűaek neveztetik. 

S H oy ET A u RÍ L i A ,. a' Romaiaknál engesztelő áldozat a' nép 
megszámláltatásának bevégezte után. Sertésből (sus), juhból (ovis) 
és bikából (taurus-) állott 's innen jő neve. Ezen állatok mind hím
neműek voltak. 

S u P E R C A R G Ó az a' hajókon, ki portékákra ügyel 's a' tulaj
donosoknak azokról számot adni tartozik. ' 

S U P E R N A T U R A L I S M U S . Hogy e' sok oldalról vitatott 
tárgyról tiszta fogalmunk lehessen, szükséges megvisgálnunk , mi je
lentést nyert legyen e' szó jelenleg a' vele szemközt álló Rationalis-
muthoz képest. Legelőszer is tehát megjegyezzük, hogy e' szó su-
pernaturalismus vallást tárgyazó nézetei jelen.t, még pedig legkö-
zönséges,b kiterjedésében azt, hogy valláshoz és Isten esméretéhez 
isteni kijelentés kívántatik , 's e' nézet egyszersmind okos vagy phi-
loso-phiai; mert ha az Isten valódilag'gondoltatik, csak ugy kép-
xeltethetik ," mint melly magát kijelenti ; e' kijelentés nélkül töké
letlen , következőleg istennek sem nevezhető volna. Hibás lenne a-
zonban e' nézet, ha az illy megesmerés csak kívülről 's Í3tentől esz-
közöhnek gondoltatnék , mert ez által az Isten nyilatkozása a' sza
bad lényben 's maga a' hit és megesmerésbeli szabadság 's igy 
az igaz vallásnak a' babonától és rajoskodástól megkülönböztetése is 
végkép eltöröltetnék. Illy egyoldalú supernaturalismusnak, melly a' 
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vallást mint valami termétzetfeleltil, az okos emberi természet mun
kásságát kizáró értelemben venné, — ezen egy oldalú 's épen azért 
liijáuyos nézetet kellene ellenébe tenni: a' vallás csupán emberi okos
ságon épül , 's nincs szüksége isteni nyilatkozásra ; mert e' nézet az 
istent holttá 's elvonttá teszi 's az istenséget az isteni a lá , t. i. az 
okosság alá vagy csak abba rendelné. De főkép a' keresztyén val
lásra vitelesen áü versenyzésben a' rationalismus a' supernaturalis-
miisgal. Amaz azt vitatja, hogy a' kereszt} én vallás csak ollyan, mint 
akármelly más emberi mű 's azért épen is ugy Ítélendő; Jesus jeles 
ember és tanitó volt, ki az elromlott vá l l á t megtisztította, az is
tenről 's ember rendeltetéséről tisztább nézeteket tanított , mint előt
te a' Zsidók 's pogányok közt divatoztak , tisztább morált oktatott 
és gyakorlott, melly aztán isten rendelésébői tovább terjedett. Mi 
ezzel meg nem egyeztethető , mint toldás vagy elcsavarás tekintessék 
's egészen elmellőztessék. A' supernaturalismus pedig ugy tekinti a' 
a' keresztyén vallást , mint rendkívüli , az emberi természet és tör
ténet köréből kilépő jelenetet, melly megfoghatlan igazságok és tü
nemények állal egy minden emberi értelemtől különvált igazságot ta
nít , t. i. hogy Jesus az istenségnek azon személye, ki e' természetfe
letti igazságot az emberek közé hozta , a' megromlott 's Ádám eszte 
által kárhozatnak indult emberiséget saját vérével megváltotta , azu
tán feltámadott, 'g a' világot Istennel együtt igazgatja, melly ttteg-
i'oghatlan igazságot ugy , mint a' szentírás isteni szavaiban kimonda-
tik , ae okosság feltétetlenül hinni tartozik. — Vaiós'ágban e' nézetek 
sokfélekép módosulnak 's majd nagyobb majd kisebb mértékben lát
szanak követKezeteseknek; de az igazi ellenkezés cs-ak a' kölcsönös 
kirekesztésben áll. E' szerint a' supernaturalismus mélységet keres 
világosság nélkül, a' rationalismus világosságot mélység nélkül. Amaz 
a' megfoghatlan igazságot minden emberi kifejlődés és iniveltség kö
rétől eltávoztatja, azt mondja, hogy az ő iga/.sága kívülről JŐ , 's 
inas igazsággal vagy történettel össze köttetésben nincsen ; ez által 
igazság igazságtól, okosság okosságtól elválasztatik , 's a' lélekre 
nézve nincs benne tárgyügyelő (objectiv) különség. Az ál rationalis
mus ellenben nem esméri meg az emberi ész magasb megelevenitését ; 
szerinte is szemközt áll az emí/eri okosság a' keresztyénséggel, de 
személjugyelőleg bírálva; előtte minden csak közönséges 's alája ren
delt tünemény, mellyet az elvont erkölcsi törvény mértéke szerint 
ítél. — Ebből már önkényt felderül azon igazság , mellyre tz ellen
tétel mutat: A' keresztyén vallás istennek embeirel 's embernek is
tennel való legmagasb egyesülése, melly Kristusban az emberiség 
képviselőjében történetileg mutatkozik , és igy a' keresztyén meges
méri Kristi'sban a' szellemileg kinyilatkozott istent, meily egyszers
mind in concreto a' független okosság, a' hittudomány pedig e' ki-
jele.ntett igazságot a' &zabad gondolkodás körében" fejti ki. így a' 
subjtoctum értelme felett, valami magasbat esmér meg , mi az emberi 
nem kifejlődésével Kristus által nyilvánult; — de mivel e' magasb 
a' szellem 's a' független igazság, melly mint isteninek 's emberinek 
egysége nyilatkozik , ugy ez a' ker. vallásban is az emberiség léta
lapját, vagyis az okosat, minden irányban kimutathatja. így a 'ker . 
vallás ama visszálkodő nézetek vélszegsége felett valódi rationalismus 
sá emelkedik, nel ly egyszersmind szintúgy valódi supernaturalismus 
i s , 's. a' keresztyénnek a' Kristus által kijelentett Istenben való hitét 
okossággal egyezőnek mutatja. 

S U P R E H A T I A , a' pápának a' kath. püspökök 's az egész anya
szentegyház feletti főurasága, melly a' Protestánsoktól általánosan nem 
esmertetik meg 's a' kath. tartományokban se egyenlő kiterjedésű ; 
innen a' pápa egy országban több , másban kevesebb jogokkal bír. 
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Si lPREMATiAESi tü , egy aaon eskük közt, mellyeket 1 778-ig, 
felszólittatván, mindennek, ki Angol országban lakott, tennie kellett, 
a' végre, hogy minden titkos Katholikust, a' Stuart ház minden pár
tolóját 's némelly más valláskülönozőket is kinyomoz és megbüntet. 
Innen néha a' teszteskü neve aiá foglaltatiki Ezen esküket az 1674 
hozott TESZTACTA (I. e.) hozta létre, 11 Károly alat t , 's következők 
1) a' közönséges jobágyi és hódoló eskü (oath of allegiance) Szentül 
Ígérem és esküszöm, hogy N. N. .királyhoz hűséges maradoh. Isiin 
engem ugy segéljen. 2) A' suprematiaeskü (oath of supremacy), melly 
már a' reformatio előtt levitetett Angolországba, midőn Vili Hen
rik a' pápa egyházi törvényhatósága alól magát kivonta , I György 
alatt határozlatott meg közelebb 1715. Többek 1,-jzt szerinte semmi 
idegen egyházi és világi törvényhatóságnak se szabad Angolországban 
megesmertetni. 17í)l olta senkise kinszerittetik ezen esküre. 3) Az 
oath of objuration, melly az 1688-ki revolutio után vitetett be 's 111 
György alatt 1766 szorosabban nieghatároztatott. K' szerint arra. 
esküdte'k az alattvalók , hogy a' revolutio következésében kinevezett 
országlást esmérik törvényesnek 's a' Stuart házat az angol korona el
nyerésében nem segiük , sőt a' hanoverit az ellen védik. 4) A" trans-
substantiatio 's a' szentek és M• ria imádása elleni esküvés az 1778 
és 1791-ki törvények által annyiban visszahuzatott, hogy a' Katho-
lil usoknak csak más és a' status világi alkotmányát tárgvazó nyilat
kozást kell tenniek. Az 1829-ki EMANCIPATIO (1. e.) pedig minden 
eddigi különbözést eltörölt a' Protestánsok és Katholikusnk közt. Tu
lajdonképp! statustiszteknek. , a' parlament tagjainak , egyetemeknek 
'sat. még most is le kell ezen esküt tenniek. — Poroszországban még 
szorosabb ha-tározottságu a' suprematiaeskü , mert e' nem csak miu-
den külső egyházi felsőséget rekeszt ki, hanem egyenesen az uralko
dót esmerteti meg egyház íejének , mint legfőbb püspököt. 

S I I R I N I M (Suriname, az é. sz 4 — 6 ^ ) nevezetes németalföldi 
gyarmat (491 nsz. mf. 67,000 lak. ezek közt csak 70C0 szabad) Guy
ana délszakamerikai tartományban. Határai : é. az atlasi tenger , 
kel. és dél. franczia-és nyűg. angol Guyana. Nevét Surinam folyótól 
kapta , mellynek partjain telepittettek meg a' gyarmatot tevő 7—800 
ültetmények. 1 007 az Angoloktól vették el a' Hollandiak ezen földet 
's a' bredai békében meg is tartották. Német ültetők szálittattak ide 
's csatornák ásattak a' föld szárítására és levegő tisztítására. Így 
jö t tek létre amaz indigó-, pamut-, kávé-és ezukorültetmények, mel-
lyeknek évi értébe S mii. for. Kávé, melly 1701 hozatott által Ja
vából , teszi a' kereskedés legfőbb tárgyát; észt. 180,000 mázs. vi
tetik ki ; ezukor csaknem éppen annyi. Bosch szerint az ültetmények 
vszvesen 16 mii. font czukcrnál, 6 mii. f, kávénál, 106,000 f. cacao-
nál , 1,706,000 f. pamutnál 's 333,000 gallon rumnál többet adnak. , 
R i s , kender, nagy teknős békák , mellyeket az ősi , Bock nevű, la
kók puskaporért, pálinkáért, nürnbergi portékákért cserébe adnak, 
nem esnek külső kereskedés alá. Az erdők becses fanemeket adnak. 
A' Maroon-Negerek , kik az általok kiszabadított néger rabszolgák
kal mindég szaporodnak, 's számok 20,000, gyakran kicsapnak a' he
gyeit közül és sok pusztítást okoznak az ültetményekben. Több ren
des" sereggel tett próbatételek sikeretleaek lévén ellenek, egyeségre 
kellett lépniek vélek a' Hollandiaknak, melly szerint ezek fügetlen-
ségeket megesmérték , szabad kereskedést és évenkénti ajándékokat 
Ígértek nekik. A' Négereknek ellenben nem szahad ráütniek a' hol
landi birtokokra 's szökevény rabszolgákat befogadniuk. Szárazság 
miatt a' föld néha 5—6 1. repedéseket szenved. A' föld miveltetése 
's nagy erdők áltvágatása által, hogy a' levegő folyása előmozdittassék , 
az Európaiaknak egészségtelen égaly é3zrevehetőleg javíttatott. S. 
áradásoktól, szélvészektől 's ragadó nyavalyáktól ment. Egyetlen* 
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rárosa e«en gyarmatnak P a r a m a r i b o , nagy 's jó rendel épü l t , 
»zép tájékon. Ujamsterdam és Zeelandia erőségektől védetik. Egyéb
iránt még 2 falu 's 1 herrnhuti gyarmat van itt. .Surinam most a' 
status birtoka. 1 7!)!) a' gyarmat angol védelem alá adá magát, de az 
amiensi békekötés ismét a' bataviai köztársaság birtokává tévé azt. 
Későbben az Angolok ismét elfogtalak 's csak IS 15 adák vissza. L. 
báró Sack Beschreih. einer Rtise nack Surinam (Berl. 1821) és Beyer 
Edvard lieitr. zur Kenntnist des gegenwürtigen Zustandet der Colo-
nie Surinam (Nürnb. 1823). 

S ii R ü r> ú s , testek terjedtségének kisebbeuése, tömegváltozás 
nélkül. Ha inechanicai utón külső erők nyomása által történt , Ösz-
venyomóriásnak neveztetik; ha pedig chemiai eszközök, nevezetesen 
hideg által (p. o. a' függőnek fogyáskori rövidedése), ekkor általáno
san öszvehuzódás nevet visel. Sürüdésnek akkor neveztetik , ha a' 
meleganyag kihuzatása által gőzforma íolyóságok caepp-állapotba 
hozatnak vissza. 

S Ű R Í T É S (condensatio). Mechanicai erőken kivül chemiai 
eszközök is vannak légformáju higságok csepegő higságokká sűrítésé
re , p. o. igy lesunek vizzé hideg ál ta la ' vizgőzök. Villány sűrítésé
nek Volta egy maga által feltalált, 's a' villany meggyüjtésére és mé
résére olly esetekben szolgáló eszközt nevez, mellyekben a' gyenge men
nyiségben mutatkozik; melegség süritőjének, melegség-gyűjtőnek, az 
érezhető meleganyag meggyüjtésére szolgáló készület neveztetik. 

S O R K B V (Henry Howard, gróf), angol Petrarcha , 1516 szül. 
Kenninghallban's Vili Henrik udvarában neveltétett, kinek természetes 
fiával, ílichmondi gróffal 1530 Oxfordban tanult's innen Francziaország-
ba ment. Erre a' heves ifjú Olaszországba utazott, hol leginkább költés
sel foglalatoskodott 's Petrarchat tette mustraképévé. Haza jövéö , 
katooaszoigálatba lépett. 1542 sereget vezetett Scotországba 's 1544 
mint főtábornok , Francziaországba ütött be. A' király , ki Howard 
Katalin nevii és Surreyel rokonos feleségét kivégeztette , félelme 's 
Surrey vigyázatlansága , hazaárulás gyanújába keverék Surreyt , ki 
J547 le is fejeztetett. Munkái: sonettek és dallok, 's legújabban 
Nottól adattak ki idősb Wyatt Tamás verseivel együtt 2 köt. magya
rázatokkal 's biographiai jegyzetekkel. 

S c s s R X (Angust Fridrick , harczeg), III György ángo! király
nak 6-dik fia, 27 Jan. 1773 szül. Olaszországba utazván , Romá
ban , hol 4 évet töltött, feleségül vévé Murray Augustát , ki neki 2 
gyermeket szült, deattya, a' király, e' házasságot sikeretlennek mon
da, mivel azon statustörvény ellen történt , hogy 11 Györgynek egy 
Angol országban lévő maradéka se léphessen házasságra a' király jó
váhagyása nélkül. Több olasz és német udvart látogatván meg, egy 
ideig Lissabonban mulatott, hol T^annes franczia vezér fortélyainak 
nyomosán ellendalgozott. 1801 angol pairré neveztetett, susscxi her-
czeg czimmel. Azon 18,000 f. sterl. kivül, mellyet, mint más ki
rályfiak kap, semmi jövedelme sincs, honnan feleségének adóságait 
is fizetvén 's ezt gyermekeivel együtt tartván , gazdasríga eleinte nem 
legjobb karban volt. Az opossitio-párítal tart. Az irlandi Katholi-
kusok emai>cipatioja végett 1812 jeles beszédei tartott a' parlament
ben, melly bámulta az egyházi atyák rnunkáibaui és couciliumokba-
ni jártassságát. Olvasottsága nagy, mert szükméjüsége miatt gyakran 
hoszabb ideig nem mehet ki szobájából, 's ekkor íófoglalatossága jó 
könyrek olvasgatása , mire jeles könyvtárt szerezgetett. Kész, jó és 
kellemetes szónok leVe'n, több kegyes hagyományok 's intézetek elöl
ülőjévé választatott, t. k. a' mivészséget 's mesterségeket előmozdí
tó társaságnak , ntellynek jutalmait 6 osztogatja az évenkénti ülések 
alkalmával. Az angolországi szabadkőmiveseknek is nagymestere. 
Az udvarral meghasonlásban lévén , egyebet a' Kensingtonpalotéüan 
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adott szokáknál nem kap ; innen dicse'rete're válik, hogy 13000 font
ból (lehúzván t. i. 5000-et háznépe tartására) olly jól gazdálkodott; 
mert nem csak 100,000-re menő adóságát fizeti pontosan, hanem ke
gyes intézetekre is fordit abból 's könyvtárát gazdagítja. Bibliagyüj-
teménye ritka, mint szókiinyvgyüjteinénye is. Asztalánál naponként 
legjelesebb, különbféle rauiru, tudósokat láthatni. 1825 ellenmondóit 
a' Katholikusok emancipatioja elvettetésének. Könyvtárának lajstro
mát Pettigrew adta ki Bibliotlieca Sussexiana (Lond. 1828) czimmel. 

S ü s z (Oppenheimer), Israelita , bankos és Károly Sándor wűr-
tembergi berezegnek finaneztanácsnoka, nyomásaiért közönségesen 
gyülőltetett 's a' herczeg holta után (14 Maj. 1737) Károly Rudolf 
herczeg helytartósága alatt 4 Febr. 1738 elfogatott '3 fiuaneztanács-
noki öltözetébén felakasztatott. Hauff Wilhelm történetét vonzó-
lag leírta. ' 

S Ü S Z K I N D (Fridrich Gottlieb v.), theologia doctora, würtem-
bergi praelatus, a' tudomány-vagy oskolatanács kormányozója, a' 
polgári érdemrendnek középkares/.tese 's a' koronarend lovagja , Neu-
studtban (a' Lilidénél) szül. 17 Febr. 1767. 'Geschichte des Opfer-
festes vom Abendmahl vom 1—ö Jafir/iundert-je ; Flatt Magazin für 
christl. Dogmatik und Morül-jáuak folytatása ; Priifung der Schel-
ling'schen Lehre von Gott, Weltschöpfung , Frei/ieit, moralischen 
Guíen und Bösen-y>. (Tub. 1612) jeles írói nevet, 's a' theol. semi-
nariumok jó rendbe hozása maradandó emlékezetet szereztek neki. 

S Ü S Z M E Y E R (Franz Xav.) egykor Bécsben kedvelt muzsika-
szerző, Salieri tanítványa, 1795-től fjgva cs. k. operaszerző. Ope
rái közt leginkább tetszettek Moses, Der Spiegel von Arkadien (1794), 
Soliman II, oder die beidé Sultaninnen (1800) és // Turco in Napo
lt, Leghíresebb lett Mozart requiemje azon részének kidolgozása 
á l t a l , meilyet a' nagy mester bevégzetlen hagyott. Mgh. mint udv. 
játékszini karmester 180.3. Szép tehetséggel birt , 's azért Mozart 
barátságát is megnyerte, de szerény czélra ritkán használta. 

' S i l s z N i L C H (János Péter), érdemes tudós és iró Berlinben, hol 
szül. 1707, 's hm. mint prépost és fő consistoriumi tanácsnok 17ö7. 
5,ies itélő tehetséggel b i r t , academiai tag lón 's a' tudós világban 
maradandó nevet szerzett e' philosophiai éles látással irt munkájával : 
Die göttliche Ordnung in der Veründerung des menschl. Getchleehts, 
aus der Geburt, dem Tode und der Fortpjlanzung erwiesen (Berlin 
1740 4 kiad. 3 k. 1775). A' histvriára és nyelvek öszvehasonlitá-
sára nézve is érdemessé tette magát. 

S u r o R O F F - K i M N i T Z K o i (Péter AIex,ei Vasüiovits , gróf), 
Italinsky herczeg, főtábornok 's az orosz seregek generalissiniusa, 
a' 18 száz. jelesebb hadvezéreinek egyike, 1730 szül. Suskoiban , 
ukraniai faluban. Atyja katonatiszt volt 's a' pétervárai kadétoskolá-
ban neveltette őtet. 17 éves korában közönséges testőri szolgálatba 
lépett 's a' Svédekkel Finnlandban i(Ayt hadban nagy személyes vi
tézséget mtitatott. 1754 hadnag}' lévén , még inkább kítu.itette ma
gát a' zorndorfi ütközetben , hol sebei ellenére is a' csatamezőn meg 
maradt 's a' kevésre olvadt katonaságot az ütközetből szerencsésen 
kivitte. Éppen illy vitézül vett részt a' kunersdorfi csatában és Schweid-
nitz vivásal.or. Kolberg megvétetése után königsbergi várőrnagy lett 
ezeredeshatinagyi czimmel 's 1763 gróf Pánin ajánló levéllel II Ka
talin császárnéhoz küldte, ki őtet tulajdon kezével irt ezeredespa-
tensel jutalmazta meg. 1768 az Oroszország és a' bari confoederatu-
sok (szövetkeztek) közt Lengyelországban a' dissidensék miatt-kitört 
hadban az orosz seregeknek egy részét ő vezérelte, a' két Pulavszkit 
megverte, Krakót rohanással megvette 's több győzedelmet nyer t , 
mikért Katalin őtet vezérőrnaggyá tévé, Nevszki-Sándor rendjével 
ajándékozá meg 's Pétervárában nagy tisztelettel fogadtaték. 1773 

v 



SUVOROFF 249 

Romanzoff fővezér alatt a' Törökök ellen szolgált, midőn a' Törö
kökén 3 izben győzedelmeskedett 's Kamenskoi vezérrel egyesülvén, 
a' reis - effendia Kasíadgiaál teljes diadalmat nyert. Béke köttetvén 
a' török udvarral, az Oroszors/íá:* belsejében kitört nyugtalanságokat 
fojtotta e l , mellyeket Pugatseíf támasztott, 1783 orosz felsőség alá 
hajtotta a' Tatárokat Kubánban és Budiiacbau , miért a' császárné
tól Vladimirrendet 's tábornoksá^ot kapott. A' kinburni ütközetben 
1787, mint főparancsnok, letétette a' gyalogsággal töltéstáskáját 's 
bajonettal (puskatörrel) hajtá azt a' besánczolt ellenségre ; hanem 
rohanásai visszaverettek, S. maga is sebet kapott, testében meglö
vetvén; de ezzel nem gondolván, lovára ismét leitilt, futó Kozák
jainak utánnok vágtatott .^közíkbe érvén, leugrott, 's igy kiálta : 
Csak fussatok, 's hagyjátok zsákmányai vezéreteket a' Törököknek ! 
Oczakov vivatásakor, hol Potemkin fővezérsége alatt á l lo t t , annyi
ra el hagyá magát tüzétől ragadtatni, hogy 600-ad magával, kik 
ótet köv»ték , elveszett volna Ropnia herczeg segítsége nélkül. Az
után Szász - Koburg herczeggel 1 Aug. 1789 Muheined basán győze
delmeskedett. Még nagyobb leve h i re , midőn Koburg herczeg beke-
rittetését megtudván , ennek segítségére sietett 's a' nagy török tá
bort Sept. 1789 Rimniknél megverte. Ezért II József császár német, 
Katalin császárné pedig orosz birodaiombeli gróffá nevezek őtet 's a' 
császárné egyszersmind Rimnitzkoi nevet ada néki. Ismail vára sokáig 
állván ellen az orosz fegyvereknek, Pota'••„kin őtet küldé , megvevésé-
re. Mivel a' vár parancsnoka a' feladásról hallani se akart, rohanást 
parancsolt S., katonáinak a' város kirabúltathatását megígérte 's egy
szersmind megparancsolta , hogy senki éltének se kedvezzenek. Az 
Oroszok kétszer 's nagy veszteséggel verettek vissza ; de végre még 
is felhágták a' vár falaira 's berohantak a' várba. 33,000 Török vá
gatott le és sebesitietett nmg 's 10,000 fogatott el iszonyú vérontás 
után. 8 nap volt szükséges az elestek eltemetésére. Az egész zsákmány
ból S. csak egy lovat vett el. *) Az 1 791 -ki béke után Katalin Su-
roroffot a' katíiarinoslavi kormányságiiak, Krímnek 's a' Dniester tor
kolatjánál elfoglalt tartományoknak kormányozójává nevezte. S. Cher-
sont választá lakhelyévé, hol 2 évet töltött. Midőn a' Lengyelek 1794 
fegyvert fogtak, reábizatott a' lázadás elnyomása. Több izben meg
verte a' Lengyeleket 'a PRAGAT (1. e.) megvette 4 ór. kemény viasko
dás után. Erre 9 Nov. bement Varsóba ; császárnéjától főtábornokká 
tétetett 's arany vezérpálezát kapott, tölgykoszorúval, mellyben csak 
a' gyémántok 60,000 rubelre becsültettek. 1799 Pál császár őtet 
nevezte ki azon seregek főparancsnokává, mellyeknek az Austríaiakkal 
kezet fogva, Olaszországban , a' Francziákkal csatázniok kellett. A' 
német császár is őtet tette az austriai haúerő fővezérévé. Több fé
nyes győzedelmet nyert Piacenzánál, Novinál *s másutt, a' Fraun/.iák
tól minden várost és várat elvett Felsőolaszországban , 's ltalinski 
hereztg nevet kapott. A' hadi munkálódás .megválto-rtát'jl az Alpe.se-
ken e's Sz. Gotthardon által Schweizba ment; de későn érkezett meg, 
mivel az Austriaiak podgyászának áltszállitására szükséges öszvéreket 
idejében nem küldtek. Azonközben Masséna az Oroszok egy osztályát 
Korsakoff herczeg alatt megvervén , a' Rajnán áltnyomta. Ezen sze
rencsétlenség 's az Austriától várt segítség kimaradása Suvaroffot kén-
szeriték, Lecourbe, Molitor és Gudin franczia vezérekkeli csatázása 
közben, a' sonstanzí tóhoz visszavonulni. A' Reuszvölgyben bezárat-

*) A' rohanás előtti estve így szóla S. katonáihoz; Holnap i órával nap feljö'tte előtt felkelők, 
imádkozom , megmosdom, felöltözöm, azután kakas-módra kukorékolok 's a' várra roha
nunk. Ezt. valósággal meg is tet te — kakas-módra kukorékolt *s a* katonaság a' vár ra 
rohant. Jelentése e* vol t : Hála Istennek ! a' vár megvétetet t '* én benne vagyok. 
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ván, a' Schwackenvölgybe huzá inasát és seregét, egyenként minden 
emberét, gyalogúton, mellyet csak vadkecske-vadászoli esmértek, me
redek kőszálakan keresztül , Mutten faluba (28 Sept.) szállitá 's egye-
súle Korsakoüf seregével. Erre Fá i , megneheztelvén a'bécsi udvarra, 
eltökélé haderejét visszahívni. Híjában javalta S. ki Csehországba 
vonult, a' hadfolytatás szükségességét. A' császár azt parancsolta, 
hogy S. diadali bemenetelt tartson Pétervárába 's a' csász. palotában, 
hol számára szobák rendeltettek 's bútoroztattak, lakjék. Pétervárá
ban emlék is határoztatott el neki. De alig érkezett meg S. Orosz
országba, megbetegedett 's lithraniai jószágaiban kellett maradnia. 
A' császár sietve küldé udvari orvosát, azon parancsolattal, hogy 
olly becses éleiét minden lehető módon f»rtson meg. Mindazáltal a' 
diadali bemenetelre készülés közepette ellenségei megfosztották Su-
varoffot a' császár kegyelmétől. Pá l t . i. jóval az előtt megparancsol
ta , hogy a' genera'issimus sor szerint a' hadsereg vezérei közül na
ponként egyet napi vezérnek (generál du Jour) nevezzen k i , ki ve
gye által azon napon a' generalissimustól a" parancsolatokat 's hajt
sa végre. De S. erre nem ügyelt és herczeg Bagration , egyetlen ve
zér , kit bizodalmár ^érdemesnek ta r to t t , volt állandóul generál du 
Jour. E' miatt most panaszt tettek a' békétlen vez-rek , hogy a' ge-
neralissimus megfosztotta ókét magok kitüntetésének alkalmától. Pál 
a' panaszok igaz volta felől meggyőződvén , igen megha/agudt paran
csolatjának félretétetésén 's minden ezered előtt kihirdettette , hogy 
S. generalissimus egy császári katonatörvény elmei lőzéséért méc;fedde-
test érdemlett. Erre a' diadali innephezi készületek félbenhag3rattak 
's a' S. számára rendelt szobák a' mecklenlmrgi herczegnek adattak. 
S. a' császár kegyelmének elvesztését Rigában hallotta 's igen meg
szomorodott. Nem lévén megtiltva a' Pétervárába menetel, folytatta 
ide intézett ntját 's unokahngához szállott be , ki a' csász. palotától 
távol lévő várpsfertályban lakott. Senki se mert: eránta tiszteletet mu
tatni. A' bu nehezité betegségét és S. papot hivata, ki halálra ké
szítse őtet. Ekkor a' császár egy kamarása által hogy létét tuda-
koztatá? '?- barátinak megengedtetett, hogy őtet meglátogassák, ki
től jajt vagy zugolódá3t seiíki se hallott. Bátran várta a' 70 éves 
örug halálát , melly el is jó've Péteívárába érkezte titán 16 nappal, 
18 Maj. 1800. Hallván ezt a' császár, mondi : A' hős lefizeté a' ter
mészet adójút; engedetlensége igen fájt nekem, mert borostyánját 
bemocskolta. Temetése innepi és fényes volt 's 15,000 katonától ki
sértetett. Sándor császár a' pétervári csász. kertben óriási emléket 
emeltetett neki. S. rendkívüli ember volt. Gyengés és sovány teste's 
ifjúsága oita beteges lévén, sanyarusíg , főképpen hideg ferdűk ál
tal vas egészséget szerzett magának. Szalma - vagy szénaágyon fe
küdt , könnyű takaró alatt 's megelégedett közkatonái élelemmel. 
Ezen életmódot akkor is megtartotta , mikor szerencséjének legfőbb 
pontját elérte. Öltözete ezeredjé.iek formaruhája 's egy juhászbunda 
volt. Mértékletesség és munkásság által vén korában is megtartotta 
ifjúi tüzét. Hitvallásának szabályait szorosan követte 's az alatta le
vőktől is megkivánta azt , kiknek épületes munkákat olvastatott va
sárnapokon 's innepeken. Soha se adott jelt ütközetre , mig keresz
tet nem vetett 's sz. Miklós képét meg nem csókolta, ülhatározatai-
ban tántoríthatatlan , Ígéreteiben hív 's általánosan megvesztegethet-
len volt. Beszédében 's Írásában rövid volt, 's parancsait és jetenté-
seit rímes versekbe foglalta. Bár több nyelven beszélt, még se eresz
kedett politicai és dipíomaticai levelezésbe, ezt szokván mondani: 
Toll nem illik katona kezébe. Közönséges és durva viseletéért , min
den fénynek megvetéséért 's rettenthetlencJgéért. imádtatott katonái
tól. Az előbbkelő tisztek mindazáltal titkon ellenségei voltak azon 
kemény fenyítékért, mellyben tőle tartattak. Elve e' volt: A' vezér 
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a' tere/T elején '* nem tarkában legyen. Nyilatkozása szerint egész 
tacticája e' szavakban állott : Előre 's vágd (Stüpai i be)'! De e' mel
lett tact'icai esmerete is volt. Midőn Fái katonáit ujraalkotta "s meg
engedte nekik, hogy hajókat befonják, 's hajfürtöket viselhessenek, 
igy szóla S : A' font haj nem dsida ' s a' hajfürtök nem ágyuk. Se
gédjeinek kötelességekké tette , hogy ha néha elfelejti magát, S. fő-
tábornok nevében emlékeztess-ék őtet. Egyszer egy katonát szolgálati 
hibájáért vert és segédje mondván : Suvoroff főtábornok azt paran
csolta , hogy az ember ne engedJ3 magát haragjaiul elragadtatni. No, 
felele S. ha ö •parancsolta , engedelmeskedni kell 's azonnal félben
hagyta a' verést. Bátorságára 's a' határozat gyors végrehajtására néz
ve keve's hasonlitható Suvoroffhoz. 

S uzz o , .fanarióta- 's előkelő görög nemzetség Konstantinápoly
ban, mellyet nyilatkoztatott ki egy 1819 költ JHatti Sherif a' Kal-
liinachi és Morusi *) nemzetségekkel együtt képesnek hospodárí mél
tóságra , Moldvában és Havasalföldén, 's tolmácsságra a' divánnál 's 
a' fegyvertárban; olly jog , mellytől a' Görögök 1S23 a' lázadás és 
a' jnondott nemzetségek száműzetése 's nagyobbárai kiirfat-ísa követ
kezésében megfosztattak. — S. S á n d o r , Konstantinápolyból, havasal
földi hospodar , a' közönséges tanítás előmozdításával tünteté ki ma
gát. A' bukaresti nagy collegium neki köszöni uj szerkezetét 's a' 
költsönös oktatás azzal öszvekötött oskoláját. Szándékozott Havasal
földnek törvénykönyvet is adni. Munkás segítője volt Spiridion Va-
letas (Jós szigeti jeles nemzetségből) , szép tudományú férfin, ki 
Aristomenes ez. a. letörd, -Rousseau néprendek különbféleségérőU ér
tekezését, melly a' görög írásmód remekének tartatik. Későbben S. 
sok nyomásával és pénzcsikarísával békétlenséget okozott. Sept. 1820 
Bukarestben titkos aiUtfvók jelentek meg Oroszországbiui a' görög he-
tairiától , hogy Ypsilanti Sándor nevében az Arnótok kapitányainak 
érzelmét kikémleljék Oláh-országban. Ezek, epirusi Saván kívül, mind 
megnyerettek. A' hospodar ezt tudta-, de halgatott. Szándéka a'volt, 
> gy mint az előbbi hospodar, Karadja, te t t , kincseivel külföldre 
illanjon; de mh. 1 Febr. 1821. Legidősb fia, Miklós, kivándorlóit. 
Már kinevezé a' porta Kallimachi Constantínt, a' fő tolmács, K. Já
nos , öccsét tiospodarnak, midőn WiadiwiTesko lázadása kitört (1. (üö-
RÖOÖK /.AZADASA.) Ezáltal Oláhország belső had és dúlás fárgja lett. 
Moldvában ekkor S. M i h á l y , a' Pisába szaladt Karadja herczeg ve
j e , kormányozott, ki az Ypsilanti Sándor 's ennek hetairia-csoport-
ja által gerjesztett lázadásban munkás részt vet t ; de Ypsilanti meg
veretése után Oroszországba szaladt (Kisenoff'ba, ííessarabiában), hogy 
nemzetsége dolgait rendbe hozza. De mindjárt eleinte r;egtiltatott ne
ki maradandó tartózkodás Oroszországban, 's midőn a' portától visz-
szakivántatott, parancsot kapott, hogy a' birodalmat hagyja el. Jan. 
J822 tehát elutazott, hogy orosz útlevelekkel, mellyek Pisába szól
tak, az austriai tartományokon keresztül Eivornoha menjen, de lirtinn-
ben feltartatott 's az austriai kormánytól Görzbe utasíttatott, lakás 
végett. — Vö. Marseilleben lakó görög orvos Marcos Zallonynak Es~ 
sai snr les Fanariotes (Marseille .1824.) 

S v Á H O R S Z Á G , 1 . S c H W A K F N . 
S V Á B O R S Z Á G I J Á N O S , 1 . P A R R I C I D A J Á N O S . L 

S V É D NYür, v és r, I T E R A T U R A . Sokáig nem hathata a' ke
reszténység világa a' távol lakó Svédekhez, 's %•/. nálok csak a' 12 

*) Morusi Conslautin és Miklós t e s tvé rek , mindket ten to lmácsok , A p r . és Maj. 1321 
K-oiistauíiuápolyban kivégeztetlek. Atyjok , Morusi Pc ine te r t Moldva liospodarja , 
1812 lefejeztetett , mivel a ' bukaresti békét ( O r o s z - és Törökországok közt) a l á i r t a . 
Ifjabb fiai most Parisban laknak. Kallilnaclii testvérek 1821 liáznépekkel Ázsiába v i 
tettek fogságba 's itt 1S22 lefejeztettek: birtokok (15 mii . pUs le r ér tékű) elfoglalta
tott. A' nomxelMg 1824 kapót : engedőimet visszatérhetésre. 
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század közepe táján kezdett erósebb gyökeret verni. De csak lassú 
léptekkel haladt a' pallérozódás , inert századokig dnlák még a' nép 
charakterében alapuló bel zavarok az országot, 's nemzetségek és fe-
lckezetok dühös elkeseredéssel pusztiták egymást a' fő hatalom el
nyerése miatt. A' 3 éjszaki birodalomnak a' calmari alku által 1307 
történt egyesítése sokkal többet tett hatalmas erők , mint miveltsé.g 
kifejtésére. Sem'a' számos de bárdolatlan papság, melly inkább ön 
jólléte megalapításáról gondoskodott, sem a' királyok nem valának 
elég erős pártfogói az emberiségnek én mivelódésnek, nem is valának 
kedvező vis/.onyok , mellyek közt ezek magoktól kifejlődhettek volna. 
Ha a' belföldi Skaldok énekei néha felviditák is e' komor előkert, 
észrevettienül hangzanak azok e l ; 's mind edd>ig is csak a' külföldi 
Saxo és Snorre azok , kik a' Svédek legrégibb idejéről némi homá
lyos világot nyújtanak. Olassen Erik svéd krónikája, melly a' 15 
század végén latin nyelven iratolt , sokkal inkább követi Joli. Mag-
JIUS (1488 — 1544) rímes krónikáját és meséit, sem mint ez első
időszakra nézve fontosságot nyerhetne ; ellenben a' régi tartományi és 
országtörvényekben, ugy a' Kununga oh' Hűfdinga Stirilse (királyok 
és vezérek uralkodása a' 14 századból) czimü iratban igen fontos 
nyomok találtatnak. 

Csak a' reformatioval kezdődik a' svéd nyelv története. A' re-
formatio , a' biblia fordítása (ó - testamentoni Andreáé Stockh. 1526 
fol. , — ó és uj tesfam. l 'ötritől, Ups. 1541 fol.) , a' Németország
gal való sokféle kereskedési és törvényes viszonyok , magok a' há
borúk 's a' német házakból származott királyok kedvezők valának a' 
Németekre nézve a' svéd kimivelésében , melly azonban leginkább a' 
bibliának Luther utáni fordításában állott. 17 század közepén, több
nyire latinul irának a' tudósok , Christina rövid uralkodása pedig 
alapot vele a' franczia nyelvnek, melly utóbb a' hazait minden tár
salkodás! körből kiszoritá. Fontos a'svéd nyelvre és literaturára néz
ve 11 Fridrik testvérének Luise Eleonórának ideje , ki a' mivelt idő
töltés kedvelését magával uj hónába vivé. Az általa 1753 felállított 
tud. academia svéd nyelven kezdé vinni társasági iratait 's igy a' 
scandinavi nyelvnek Európa tudósai előtt tiszteletet szerzett. Rz idő-, 
szakot Olaus Dalin bélyegzi, kinek ugyan mint költőnek csekély ér
deme van, de a' prosának némi könnyűséget 's piperés csengést adott, 
melly Francziáktól kölcsönzött módosság ugyan egy darabig tetszett, 
de sokáig nem állhata fenn. III Gustav Dalin nevendéke az 1786 fel
állított svéd academia által akará ugyan méltóságra emelni a' honi 
nyelvet; de azon formák, mellyeket az academia munkálkodásinak 
szabott, ugy-sajál példája, a' nagyon pártolt külföldi swokás és gon
dolkodásmód előre gyanittaták , hogy az inkább színből mint szeré
nyen tett intézetek siker nélkül maradandanak. Ez időközben nyert 
ugyan a' nyelv tömegre 's gyalultságra nézve , de mindenféle idegen 
sajátságokkal ugy elhalmoztatott, hogy önállóságára visszavitelét 
csak megrázó ujjitással lehete eszközleni. Upsalában 1803 néhány 
fiatal emberből álló társaság mozditá ezt előszer meg. Ezek általá
ban megvetek a' francziáskodást, iparkodának a' hazai történetek 
kútfejeit, 's honi nyelv első emlékeit kifürkészni, melly törekvésnek 
a' nemzeti nyelvre igen hamar jótékony Itatása nyilvánult. Azonban 
Dalin Olofé (szül. 1708 Hallandban Vinbergában) az érdem „ hogy 
Árgus czimü folyó irata által (1733 — 34) a' svéd literaturábatv 
némi életet ébresztstt. Meghóditá ő a' svéd olvasó közönséget, sőt 
azt elménczség , sima nyelv és francziás ízlés által igen bővítette, ki
vált miután arra az Ulrika Eleonóra alapította svéd academia által 
külsőleg is hathatott. Költeményei .közt (1782 , 2 köt.) mellyek 
csupán Luise komornái mulattatása végett szárnyaiénak néha, a' 
Feicr der schwed. Frciheit (1742) remeknek tartatott. Prosai munkái, 

• 
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p. o. Reichtgetchichte (Stockh. 1747 3 r. 4) inkább stylisticai mint 
kritikai becsiiek. 'S Dalin példája (mgh. 1703 mint udvari cancel-
lariiis) még is igen igéző volt. Ó á' költészetet udvari időtöltéssé 
tette, 's a' széplelUü körök vetélkedve mivelék azt , de kevesen ne
mesitek. Illy kortársak közt Nordcnflycht Hedw. Kar. asszony (mgh. 
1763) Svéd Sappho (Vtvalo'a arbeten Stockh. 177S) nevet kapott. 
Megkülömbijztetést érdemelnek azonban gr. CRKUTZ (1. e.) és barát
ja Gyllenborg , kik az elavult formáknak uj életet adunak. Az utób
binak (mgh. 1808) Tagét üfver Balt (Stokh. 1800) történeti hős 
költeménye, 's Fürsiik om skalkedonsten (1798) oktató versezete, 
nevét fentartandják. III Gustár kortársai, egyszersmind tudós meg
hittjei Kellgren (mgh. 1795), Oxenstierna, Milton fordítója, (mgh. 
1818) 's Leopold (status titoknok és az éjszaki csillag nagykeresz-
tese) követfék az irányt , mellyet Dalin kijegyzett's a 'király egyedül 
ndvesnek tartott. Gustáv maga Í3 szerencsével vőn részt népe Íróinak 
törekvésében. Legnagyobb befolyást gyakorta azonban Kellgren, ki 
már drámáiban is classicus, Stockholmi Fost (1778) czimü folyó 
irata 's a' külföldiskedés gúnyolása által előre dolgozott a' fogal
mak azon változtatásán, melly most elhatározott sikerrel valósult. 
Még függetlenebbnek mutatkozék költeményiben Lidner (Bened. mgh. 
1793), kinek érzelemteljes, magosán szárnyaló versezeti nyilvános 
ellentétben állanak azon szenvedélyekkel, mellyek éltének olly jó
kor végét szakaszták. Thorild (1759—1808) is érdemes iránj-t a-
dott a' költészetnek, iparkodási által (Saml. Skr. Ups. 18)9 . 2. r .) 
De ön magából 's a' nép szelleméből • eredve csak Bellmann (Kar. 
Mih. síül. 1741, mgh. 1795) látszék vidám, élettel teljes költeményi
ben , kinek a' svéd viszonyok naponkénti mozgását felfogó ábrázo
latai olly igazak, eleven szinüek, gazdag képzelődésüek 's tiszta ér
zelműek , hogy kora 's népe minden költői felett egyedül őt illetheti 
egy eredeti, népszerű dalnok — (mert valóban dallá énekeit) 's ha
zai első lantos dicsősége. (Bacchi Tempel 17 83 ; Sions Högtid 1 787 ; 
Fredman Epistlar och Siinger 1791; Fr. Handskrifter l'pi. 1813 ; 
Skaldestykken (Stockh. 1814. 2. r.) Hozzá képest Adlerbeth. tisztán 
érthető, de fagyos munkái (Foeliika arbeten Stockh. 1802) és Sten-
hammar egyáltalában próbát ki nem álló versei, csak hidegen hagyó 
próbairatok. Sveczia szép literaturájának uj alakítása a' svéd aca-
demiának tudománji despotismusa ellen tett, illy előleges , de egj'es 
merészletek után , legközelebb azon fiatal emberek társaságától szár
mazott , kiket 1803 a' jobb után törekvés egyesitett 's Upsalában a' 
tudományok barátinak (Vitterhetens Vanner) szövetsége még ősszé bb 
vont. Schlegel A. W. és F. német munkáinak olvasása ébreszté leg
előszer fel az alaposabb kritika iránti buzgalmat, 's Askelőf Voly-
fem czimü munkája ada első jelt a' svéd academia elavult nézetinek 
ostromlására. Külöuösen szerencsével munkált ATTERBOM (1. e.) , l\i 
e* romanirók középpontjának tekintethetik, noha Fliosplioros-saL 
(1810— 13) csak akkor jött világra, midőn a' szövetség, mellynek 
tolmácsa volt , 's mellynek egy mellék nevet is szerzett , már meg
szűnt. Atterbom nézeteit hasonló élénkséggel iogá fel Hammarsköld 
Lyceum folyóiratában , 's-maga a' Geijer mozdította gothi szövetség 
is (1811) sokat tett ezek czéljai előmozdítására. Atterbomnial egye
sülve hason értelemben verselt Geijer- (forditá Machethet is) , nens 
'ügyelve a' sikeretlen 's szerencsétlen megtámadásokra, mellyeket 
Sjöberg (m^h. 1822) egy nagyon mindennapi rímelő, Lindeberg a' 
Schwed. Biogmphie irója (mgh. 1818), Lindegrénn (mgh. 1813) 's a' 
class. svéd litoratura Ízetlen védője Wallmark , az academia ügyé
nek oltalmazása 's megtartása végett tőnek. — Mit a' fiatal költészek 
e' mozdításától fogva a' költészet szült , mint Tegner Esaias püspök , 
ki népszerüleg merész és lángeszű lyricus , idylljeiben gyengén ér-
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selgő ; Francén (Smn!. Arb. Stockh. 1819); Stagnellus (Liljon i Saa~ 
ron 1821) , ki igen jókor — J 8 2 2 — halt meg; Dalgrén (Mollliergs 
Epi&tlar 1819); Ueskow Dichterische Versucke 1818 — 1 9 : mind 
egy magát erősbnek érző *s az érdemes után ön eszmélettel törekvő 
kor behatására mutat, 's ftegner (mgh. 1S18) íorditmányi 's Palm-
blad mivei is a' metrícai technicában tett igen szerencsés előhaladást 
bizonyítják. — A' drámára nézve, melly a' nép előtt idegenebb ma 
radt , 's mint udvari mulatság csak aestheticai csiklandozásra szol
gál* , ugy látszik, hogy Dalin, 111 Gustav , Adlerheth, Gyllenborg 
's Leopold csekély és idegen módosságu próbáik után, (mellyektól 
Hallmann n3'ers tréfái nagyon különbözének) , Ling nyújt némi re
ményt, kinek Agne (L-jnd 1812)czimü fatalisticus drámája szeren
csés lyricus helyeket mutathat, ha bár sajátságon drámai élet nél
kül még szűkölködik is. Stagnelius ügyeimet érdemlő drámái i s : 
Die Martyrer és Die Bacchanten (Stockh. 1822) gyérek valának 
cselekvésre (actio)' uézve. — A' nő irók nagy száma leginkább ro
mánokkal foglalkozik. Euphrosyne (Christ. Julié Nyherg) kinek lan
tos v jrsezeti (Dikter of Euphrosyne üps. 182.2) tiszta, mélyen érző 
szivből fakadtak, Christophorus dramatisált legendája által (Mustn 
Almanach 1822) az elébb nevezett költészekhez csatlakozék , 's ezzel 
bebizonyította, mennyire fenébb áll apollói testvérinél, millyenek 
Dor. Dunkcl, Eleon. Charl. Alsedyhll (Gejion Írója) , Anna Lenngrén 
(mgh. 1817) A'románliteraturára legújabb időkben is. befolytak Char-
lotte Berger (szül. Cronhielm grófné), kinek fol\ó nyelvű termékei 
(De franska Kriegsfiingame Stockh. 1814; Trollgrottan 18IC; Kui-
nerna vid Brahelms 1810; Aliért und' Luise 1817) franczia utána-
zásra mutatnak, és Livijus , liitter St. jürrn és Vique - Dame re ma
nók irója, 's t. Ezek előtt csekély gond fordíttatott a' kötetlen be
szédre. 1. H. Mörk (1714 — 63) Adalrik und Gothilda (1742) ég 
Theklti (1749) figyelmet érdemlő románjai nem valának kelendők, 
noha mint régi nemzetire mutatók minden mások lelett kitüntetésre 
méltók valának. Ili Gustav jeles ügyességet bizonyított a' szónoki 
stylusban , ugy , hogy Torsteusohnra készített magasztaló beszéde az 
academiától is (noha a' szerző nem tudáték) jutalmat nyert,, <ie gróf 
Tessin és Dalin által kapott féiszeg franczia miveltségénél fogva 
(mindenek felett utálta a' német szót és dohányt) csak czifra phrasi-
sokban keresé a' fő becset, 's így munkája többnyire üres szópipe
re . Azonban Askelőf, Geijer, Palmblad , Hammarsköld vigyáznak a' 
prosa tisztaságára 's illendőségére. Lundblad Svéd Vlularclija fran
czia dicsérés csilláma. Egyházi s?.ónokság nem mutat remekeket, inert 
Lehnberg püspök (mgh. 1808) predikátzióí (Stockh. 1809— 13) és 
emlékbeszéd! (1819) nem állják ki a' próbát; de általában élesen '» 
jeles ésszel vitattatnak h,avi iratokban érdekes nyomozások , mellyek 
Svecziában tetemes befolyást gyakorolnak. Bofc'thius (mgh. 1810) 
mély elméje, mellyé Kant elveit terjeszteni iparkodott, Thorild 
irátiban párjára talált. A' régi iskolával ellenkezők közül lefordít
tattak Sohelling munkái 's a' természeti philosophia bevitetett. Na
gyobb olvasó körökre hatottak Kellgréu, Silverstolpe, Enberg 's a' 
szabadelmü Ehrensward Ongh. 1800) , kinek nézeteit, éltében nem 
értet ték, 's fel sem vették. Bár Swedenborg miveinek kedvelése né
mi aggodalmat gerjeszthetne is a' szemlélőnél, még i s , mig olly 
férfiak , mint gr. Schwerin nyílt ésszel munkálkodnak irásik és tet
teikben a' nép javán , 's mig a' tudomány olly szerényen előmoadit-
ta t ik , a' Iiteittturának csak örvendetes haladását reménylhetni. A* 
hazai történetírók dolga biztosítva van Geijernek a' svéd academiába 
(Apr. 1824) lett felvétele á l t a l , melly választás ennek valóban di
csőségére válik, mert Geijer Schteedische ReichsgeacMchte (1824) 
munkája azon mivekhez tartozik, mellyek Európa literaturája kin-
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rsét nevelik- A' Scriptores rerum svecicarum medii aevi kiadására 
Geijer és J. H. Schröder upsalai alkönyvtárnok egyesültek. 1827 
SvédKoiiban 46 politikai , 1 tud. újság , 's tiibb folyó iratok jelen
tek meg; Norvégiában 3 tud. és 12 pol. újság 's mulattató, magá
ban Christianiábait 8. Fontosok a' régi éjszaki literatúrára nézve a' 
seandiiiaviai, és norvégiai tud. társaságok gyűjteményi is. Jelesen 
a* természeti tudományokat Christianiábait Luuden , Ilansten, ]VIasch-
ínan , Schielderap 's több nevezetes férfiak serényen űzik. 1818 Sve-
cziábau öszvesen 302 munka került ki sajtó alól 's közte 91 fordí
tás. A' norvégiai rendek a' sajtószabadságot korlátoló törvcnyczik-
kelyt ujabb időkben nem fogadák el. — A.' svéd iiteraturáról szól 
Moibech Ériefe ilb. Schieeden (Altona 1 8 1 8 — 2 0 3 r.j Ehrenström 
Mariáimé Not. sur la littér. et les beaux árts en Sséde (Stcckh. 1826) 
munkája egy kevéssé dicsekedő. 

S V K D O R S Z Á G és N O R V É G I A , v. mint a ' két ország egye-
sittetve most .neveztetik , Scandinaria i s , a' keleti tengernek 13,890 
(mások szerint 13,737) nsz. mf. nagy, Európa szárazával Lapponia 
állal öszvekötött (kel. h. 20 — 4 9 ° 50' 's éjsz. sz.' 5ft ° 22 '— 70 ° 
11' 30" közt) félszigetén feküsznek. Ezen Európa hideg földövében 
eső, a' földsarki vonalon tul nyúló tartományt nyűg. 's délnyug. a' 
keleti tenger és Kattegat, kel. és délnyug. a' kel. tenger a' bothrri 
öböllel, éjsz. a ' jégtenger, kivévén ott , hol norvégiai Lapponia dél
keleten és svéd Lapponia keleten orosz Lapponiával határos , kerí
tik. Amott a' Paes folyó, itt (Hs09 olta) Xorneo és Muonio folyók 
csinálnak határt. Egy kegyhát, mellynek legmagasabb csúcsai Svéd
országban, a' 6 2 ° alat t , a 'Syltop 6079 1. és a' Schueehattan 8337 
l. Norvégiában pedig az 5432 1. Folgesonde hasítja a' tesvér-orszá-
gnkat 's huz határvonalt Svédország és Norvégia közt. Éjszakon Kjöl 
(Kiél) , délen Seve nevet visel e' hegylánca. Amott a* Nordhornban 
(Ejszakfok), Európának legsjszakibb fokában, végződik ; itt, a' nyűg. 
parthoz közelebb, mint a' keletihez — 's ezért ömlenek a' főfolyók 
a' kel. lejtőségen részint a' bothni öbölbe , részint a' Kattegatba — 
3 ágra oszlik ; a' hosszú Fjillok (Langfield és Dofreíield) az éjsz. 
tengernél fekvő Lindenas fokig nyúlnak ; a' második ág a' Glomiuen 
norvégiai foiyótájékát választja el a' Götha - Elf svéd í'olyótájékától 
's eltérül a' Kattegat felé; a' harmadik ág-elrekeszti a' Clara, melly 
Svéderszágban a' Venertón (e' 48 n3z. mi. nagy) áltfoly 's aztán Gö
tha - Ellnek neveztetik, forrásait a' Dal - Elíéitől , és Svédországban 
a' Vener - és Vettertavak közt uyul e l , mig Öresundnál a' ke), ten
ger felé elterül. A' scandinaviai Alpesek (havasok) tetői vad, a ' 67 ° 
— 7 0 ° alatt 3900 és 2700 1. magasságra örök hóval fedett kőszik
latömegek (Fjiillen) , hol mindenütt szédítő meredekségeket, borzasz
tó üregeket, tavakat és rohanó hegyfolyókat láthatni. Az éjsz. ten
ger felé ezen hegyek esése í ' lette merede-k 's teljes borzasztó mély
ségekkel. A' kel. parthoz közelebb fekszik még a' 12 mf. hosszú és 
5 — 6 mf. széles Málartó , 1300 szigeteivel, melly számtalan apró 
skarek (sziklák) közt ömlik a' kel. tengerbe. A' Jvlálarral öszvekötve 
van a' llielmartó. A' Vettertó 40 folyót vesz fel, 's a' Motala fo
lyónál fogva a* kel. tengerbe foly. Svédországhoz tartoznak még üland 
és Gothland termékeny kel. tengeri szigetek. Az Aland szigetek cso
portjába' bothni öböl kapujánál, 1809 Oroszországnak engedtetett. 
A' sok öböl (Fiorde) által szétdarabolt part sok Holmot vagy apró 
kfisziklás szigetet, p. o. Stockholmot és bátorságos kikötőket képez, 
főképpen Norvégia partján.; az utolsónál meg kell jegyeznünk a' 
a' Saltströmet i s , egy veszedelmes tengerszorost 's a' IWaelströraet, 
egy örvényt. — Svédországnak és Norvégiának éghajlatja, a' föld 
minőségéhez és magasságához képest , a' nyűg. és déli partokat ki
vévén , száraz és hideg. Gyümölcs és gabona (észt. csak 5 mii. ton-
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nányi; innen több tájékon kenyérliszt közé őrölt fenyőhéjat, vagy 
porrá tört nyargalríczmohot kevernek, mindazáltal évenként emelke
dik déli Svédországban a' gabonatermesztés 's nem sokára szükség
telen lesz idegen gabonát bevinni), krumpli , len, kender, komló és 
dohány csak a' déli tájékokan tenyésznek , éjsz. a' földet csaknem 
szakadatlan fenyő- és törpe nyirerdők fedik, sok vaddal, mint szar
vassal, őzzel, nyúllal, jávorszarvassal, medvével, farkassal. Itt 
csak bogyó és irámszarvas-nioh találtatik. Vannak még: rozomák, hiúz, 
róka , lemming , szelíd és vad madarak. A' nem igen jó fütermő ré
tek miatt szarvas - marha, juhok (mellyek 1715 olta angol és spa
nyol kosok által nernesittetnek) , kecskék és sertések aprók; de a' 
lovak gyorsfutók és tartósak. Éjszakon a' nyargalócz vagy irámszar-
vas honos. (Vö. LAPPÖNIA). Svédország általánosan melegebb Norvé
giánál. A' partokon, főképpen a' Katteeatnál, kevésst'l ezelőtt nem 
csekély volt a' heringhalászat. Ezenkívül foffnak még tengeri borju
kat , delfineket 's más halakat. — A' kőország 's bányászság fonto
sak. Arany kevés találtatik; ezüst valamivel több (az 1400 olta ini-
velt salai ezüstbánya az utoísó 300 év lefolyta alatt 1,640,000, 
1817-beu 2081 mark ezüstöt adott) ; réz sok (észt. 30,000 mázs.); 
vasa sok és jó (400,000 hajófont észt., legjövedelmesebliek a' danemo-
raiak Uplandban) ; van továbbá kevés ón, kobáld , gálicz-, biidöskő, 
t imsó, kevés só , márvány, porphir, gránit, köszörű-, malom-, és 
homokkő, asbest, máriaüveg, kr is tály, gránát , palakő , talkkő, 
mész 's f. Svédországban sok az ásványos viz; Norvégiában csak 
egy. Scandinavia ásványaira 's bányászságára nézve 1. llausmann 
Reise ilurch Scandinavien in d. J. 1806 (Götting. 1818 , rézm.). — 
A' Svéd és Normann középszerű nagyságnak ; a' tiszta hideg levegő 
's az a' kéntelenség, hogy erővel csikarjanak ki mindent földjüktől, 
olly állhatatos és erős érzést adnak nekik , mint vasok miüyen ; 
innen jő függetlenségre törekvések és szabadságérzések. Tudományok
ban a' Svéd állhatatos és mélyen ható lelket mutat. A' költészet, 
sőt a' képző mivészség i s , állítottak elő e' zordon égalj alatt nemi 
szép virágokat. A'' nyelv germán eredetű. A' svéd és norvégiai be
szédmód kévésé különböznek egymástól. A' lapp nyelv finni beszéd
mód. — Mimikét királyságnak, Svédországnak és Norvégiának, J825 
hivatalos jelentés szerint, 3,819,714 lak. volt , és így i nsz. mf-re 
277 lélek jött. Egyébiránt Svédország déli tartományiban 3000 lé
lek esik 1 nsz. mf-re. Legnépesebb része Svédorsz. Malmoe tartomány-
kapitányság, melly 40 nsz. mf-en 135,300 embert számlál. Svédor
szág maga 7936 nsz. mf. 's 2,751,582 lak. Norvégia pedig 5800 
nsz. mf. 's 1,050,132 lak. foglal magában. A' Svédek 88 vár. II 
mvár. 's a' Norvegiaiak 24 vár. 30 —40 mvár. ts 332 fal. laknak. 
Az öszves városokban 322,000, Stockholmban, az ország fővárosá
ban, 77,000, Gothenburgban, S.védország legnevezetesebb kereskedő 
városában, 21,000, Chi-istiamiában , Norvégia fővárosában, 19,700, 
Bergenben, Norvégia legfcitosabb kereskedő városában, 20,600-an 
laknak. Csak kevés városnak vannak lakói 4000-ren felyül 's némel-
lyeknck alig van 300 lak. Európán kivül birja a' svéd korona (1 784 
olta) St. Barlhelemyt, 2J nsz. mf. 8000 lak. — S v é d o r s z á g 4 
tartományt foglal magáoan"; 1) Svédhon 5 tartománnyal, ezek közt 
Uplanddal , Siidermannlanddal , Dalarnévei vagy Dalekarliával (sze
gény hegyi tartomány, mellyben 40,000 ember tengődött élelem nél
kül 1819-ben) 's 7 tartományi kapitánysággal; 2) Göthaland , Svéd
országnak legtermékenyebb része, 1900 nsz. mf. nagy, 1,505,000 
lak., 13 tartományi kapitánysággal (ezek közt jelesebbek Wermeland 
148 nsz. mf. 147,Oi;0 lak. melly kiváltképpen gazdag természeti éámes-
terségi mivekkel), Karlstadt és Schonen Helsiugborg Sundisál fekvő 
tengeri várossal , honnan eveznek által Dánországba és Ystadt hason-
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léül tengeri várossal, mellyből indulnak el a' hajésok Stralsundba ; 
3) Narrland 7 tartománnyal (Herjedalen, Jemtland, Westerbottn 's 
t.) 4) Svéd Lapponia, mintegy 16 — 1800 nsz. mf. nagy. A' svéd 
Lappok öszves száma J818 még csak 3000 személyt te t t , kik közt 
669-nek voltak irámszarvasai. Ezekhez jőnek még mintegy 2000 gyar-
matlakók. Ezen gyarmatok közt többet báró Hermelin alapított tu
lajdon költségén. Ez a' tartomány csaknem semmi jövedelmet se hajt 
be a' koronának. B) NORVÉGIA (1. e.). Déli Norvégia Christiania és 
Christiansand, éjszaki Bergen, Drontheim és Nordland megj'éket fog
lalja magában. Az utolsóhoz tartozik Finnmárkság vagy norvégiai 
Lapponia. 

Svédország ősi lakói finn eredetűek Finnek és Lappok voltak , 
kik német származású népektől beljebb nyomattak éjszakra. Ezek közt 
leghatalmasabbak lettek a' Gothok és Svédek 's a' többi törzsüköket 
hatalmok alá hajtották. Az Yuglingek mesés , állítólag Odin egy 
fiától származott nemzetségéből való biráik voltak fejeik, kik az 5-dik 
száz. upsalai király czimet vettek fel 's 1068-ig országoltak Svédor
szágban. Állandó országlást először I Olof vitt be 94 , ki keresz
tényé lett. A' Gothok és Svédek még különválva voltak 's százado
kig rongálta ezen különség az országot. Csak 1250*", midőn a' Fol-
kungok hatalmas nemzetsége lépett a' királyszékre, egyesült a' két 
ellenséges néptörzsük egy nemzetté. Egyszersmind az örökösödés is 
tneghatároztatott. Svédország ekkor még csak Helsinglandig terjedt. 
XI Erich elfoglalt* 1248 belső 's Birger gyá^fattya, Torkel Knut-
sen, 1293 legszélsőbb'részét Finnlandnak, Kareliát , melly által. 
Svédország Oroszországnak közvetlen szomszédja lett. Magnus Smek 
megszerezte 1332 , Mats Kettilmundseu á l ta l , Schonent , Blekingent 
és Hallandot, de a' mellyeket már 130.O ismét elvesztett Svédország. 
Nyomásait megunván, fellázadtak 1363 a' Svédek, 's a' koronát bu
ga fiának, meckJenburgi Albrechtnek, adták. De ez, ki a' svéd ren
dek várakozásának hasonlóul nem felelt meg, elvesztette azt 1388 a' 
Dánokkal történt falköpingi ütközetben, kiknél kerestek alattvalói 
segítséget, 's 1389 az Albrechlől előbb kicsúfolt dán és norvégiai 
királyné, Margit, eg3esitette az emiitett két országgal Svédországot 
a! kalmari egyesületben (12 Jul. 1397), ugy mindazáltal, hogy tu
lajdon szerkezetét mindenik ország tartsa meg. Nyugtalanságok és 
lázadások 's végre teljes anarchia levének következései ezen egyesü
lésnek , mert már 1448 tulajdon királyokká választották a' Svédek 
és Norvegiaiak Kiintsen Károlyt 's elsznkadtak az egyesülettől. Ká
roly holta után országkormányzók czimmel, de valóságos kir. hata
lommal, a' Sture ház több tagjai uralkodtak egymás után, mig dán
országi II Keresztély egy békében svéd királynak meg nem esmertc-
tett 1520. De Ke-resztély zsarnokságával fellázította a'Svédeket. Még 
a' koronázási innep alat t , bár köz bocsánatot igért, 94 főrangú em
bert fejeztetett le Stockholm piaczán, mire az orszá-g több'tartomá
nyaiban is hasonló vérszomjuzással dühösködött. G u s t a v W a s a , 
ki a' dán tömlöczbál elillant, a' békétlenekből 1-5-21 sereget alkot
ván, ezektől előbb országkormányzónak 's 1523 Keresztély kiűzetése 
után királynak kiáltatott ki. É' bevitte a' reformatiot, az egjvházi 
és klastromi birtokokat kororía jószágaivá tette , 's Angolor^zággal 
és Hollanddal kötött okos szövetségei által előmozdította a' kereske
dést és hajózást 's megerősítette 1544 maradékait a' koronaörökség
ben. Fia 's örököse, XIV Erich (1500 — 68 uraik.) Esthlandai ne
velte Svédországot 's 155.1 koroiiáztatása alkalmával bevitte a' még 
addig szokásban nem volt grófi és bárói méltóságokat, több nemzet
séget ajándékozván meg azokkal. Gyanakodó characlere és ebb.ol szár
mazott kegyetlenségei gyűlöletessé tették őtet. Királyszékéből letete
tett 's 9 évi fogsága után tömlöczében méreggel megöletett. Utána , 
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1568-tól 1592ig, öccse, II János kivetkezett, ki 1570 a" stettini békében 
Schonent, Hallandot, Blekingent, Herjedalent és Gothlandot Dánország
nak engedte 's 1580 kuth. hitre tért 's fiát, Zsigmondot, is abban 
.neveltette. Zsigmond, ki egyszersmind a' lengyel koronát is megkapta, 
1602 Svédországban uralkodásra vágyó nagybányától , Károlytól, 
buzgó Lutheránustól , kir. méltóságától megfosztatott, 's Károly 
1604 IX Károly Hévvel megkoronáztatta magát svéd királynak. Az 
Orosz-r,.' Lengyel- és Dánországokkal folyt ellenségeskedéseket, mel-' 
lyekbe keveredett, holta után (1611) szerencsésen elvégezte nagy 
GUSZTÁV ADOLF (1. e . ) , ki 1632 Lützennél a' német szabadságért 
elesett. Leánya, KRISTINA (1. e.) alatt a' német háború dicsőségesen 
folyt 's végeztetett be. Ennek folyamatjában Svédország Dánország
tól fenyegettetett, de Torstenson gyozedelniei 's a' íranczia eszköz
lés 1645 Brömsebroban békét köttettek, mellyben Dánország Jemt-
landot és Herjedalent, Gothland és Ösel szigetekkel örökre, Hallan
dot pedig 25 évre Svédországnak engedte 's a' svéd hajók a' sundi 
vám alól felmentettek. A' vestfaleni béke által Svédország urokká 
tetetett Bremennek , Verdennek , Külpomeranianak , Belpomerania 
egy részének 's Wismarnak; egyszersmind birodalmi karságot ka
pott. 1654 lemondott Kristina a' koronáról 's Gusztáv Adolf húga 
fiának, X Károlynak, adta által azt. Ezia' hadakozó fejedelem 1660-
ig uralkodott. Lengyel-, Orosz-, és Dánországokkal kellett küzde
nie 's merész tetteivel a' világot bámulásba hozta, a' nélkül mindaz
ál tal , hogy tartós békét vívott volna ki. Fiának, XI Károlynak, 
gyámjai 1660 békét kötöttek Lengyelországgal Olivában , melly ál
tal egész Liefland a' Dunáig Svédországé le t t , azután Dánországgal, 
mellyben Drontheimofc és Bornholmot, mellyet X Károly' kapcsolt 
Országához a' Dánokkal 1658 Roschildban kötött békénél fogva Ble-
kingennel, Schonennel és Hallandal együtt, visszaadták *s 1661 Orosz
országgal is megegyeztek a' stolbovi békekötés alapjai szerint. Sze
rencsétlenül harczolt ugyan Svédország eg3' uj hadban Brandenburg, 
Holland és Dánország ellen, de még se vesztett többet a 's t . germainiés 
hindi (1679) békében, csak a' mit Pomeraniában az Oderán tul birt. 
XI Károly 1682 maga ült a'svéd királyszékbs 's a' leány ág számá
ra is alapította a' koroiiaörököscdés jogát. * Előmozdította az or
szág jólétét , az elajándékozott koronajószágokat visszavette, jövedel
meit szaporította, de ellenségeit is a' nemesség közt 's íijára XII 
KÁROLY-ra (1. e.), ki 1697—1718 uralkodott sok kincset hagyott ; 
de a' mé!l3'et ezen éjszaki Sándor, mint aiattvalóiuak vérét i s , hosz-
szas és szükségtelen háborúkban elvesztegetett. 1718 Friedrichshall 
előtt elesett Károly. (Vö. báró GÖRZ és ÉJSZAKI HÁBORÚ). Utána, 
mint a' Wasa, ház utolsó csemetéje, húga, Ulrike Eleonóra jö t t , 
de még se örökségi jog , hanem a' rendek szabad választása á l ta l , 
kik a' hajdani országlásformát, még nagyobb megszorításokkal, mint 
elébb, visszaállították. A' hatalmat kezére kerítő pár t , a' Stockhol
mi békében 1719 Krement és Verdent a' braunschweigi választónak 
's 1720 Stettiut és Külpomeraniát a' Peeneig Poroszországnak , a' 
nystádti békében pedig 1721 Lieflandot, Esthlandot , Ingermannlan-
dot , "Wiburgslant és Kareüának egy_részét Oroszországnak engedte, 
végre a' friedrichsborgi .békében, melly Dánországgal köttetett 1720, 
a' sundi vámról lemondott. Hesseni Fridrik , Ulrica férje, ki vette 
által az országlást a'rendek megegyezésével 's 1720 —51 uralkodott, 
gyenge fejedelem volt, ki a' nemesség pártjától vezettetett. A' sta
tustanács fügetlenné tette magát. Franciaország ösztönzésére , hogy 
az Oroszországnak engedett tartományokat visszakapja, 1741 uj há
borúba keveredett az Oroszokkal, mellyet az aboi béke végzett be 
1743. E'Svédországot Fiunlandnak a'Kymmenefolyóig terjedő részé
től megfosztotta> 'H koronaörökössé, mivel a' királyné gyermektelen 
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volt, Adolf Fridrik holsteini hercíeg,- ' s lübecki püspök , rendelte
tett. Adolf Fridrik , kivel a' holsteini ház jutott a' svéd királyszék
re , 1751 — 71 uralkodott. Gyenge 's í'oganatlan részt^vett a' Téves 
háborúban; belől még mindég rongálták a' kalap és sipka nevek 
alatt esmeretes pártok az országot 's a' királyi hatalom puszta ár
nyékká alacsonyodott le. Az aristocratia bilincseit szerencsésen le
rázta 111 GUSZTÁV (I. e.), ki az országnak erőt 's tekintetet szerzett 
ismét, de 1792 egy öszveesküvésnek áldozatja lett. Utánna jött, nagy
bányának gyámsága alat t , IV GUSZTÁV ADOLF (1. e.) , ki 1809 a' 
koronát elvesztette. Nagybáttya, XIII Károly, a' királyszékbe ül
vén, az országnak uj alkotmányt adott, Keresztély Auguszt schles-
wig - holstein - sonderburg - augustenburgi herczeget, ki KÁROLY AU
GUSZT (I. e.) nevet vett fel , nevezte örökösévé, az orosz háborúnak 
a'fridrichshammi békével 1809 végét szakasztotta, az orosz udvarnak 
engedvén egész Finnlandot 's 1810 a' Francziaországgali viszonyokat 
helyreállította. Azonközben a' koronaörökös hirtelen meghalt, 's az 
örébroi országgyűlés koronaörökössé Bernstdotte franciia niarschallt, 
pontecorvoi herczeget nevezte k i , ki XIV KÁROLY (1. e.) névvel a' 
királytól fiúvá fogadtatott. Svédország hadat izent ugyan most Nagy
britanniának , de ezen hábor;i súlya 's Francziaországnak mindég ne
vekedett felfuvalkodottsága , 1812 rendszerének megváltoztatására 
bírták a' svéd udvart, melly Napóleon ellen a' szövetkezett hatalmas
ságokkal kezet fogott. A' Dánországgal 14Jan. 1814 Kiéiben kötött 
békénél fogva Svédország birtokosa lett a' norvégiai királyságnak, 
mint önálló szabad, oszthatlan \s elidegenithetlen országnak, mel-
lyért lemondott pomeraniai birtokáról 's Itügen szigetéről. 

Norvégiának Svédországgal a' christianiai storthingtól (Vö. NOR
VÉGIA) ' Oct. 18-kán 18J4 elhatározott egyesittetése ol ta , esen 
kettős ország egy király és két különböző alaptörvények a la t t , két 
büszke, 's szabadságszerető népet foglal magában. A' királyszé* -gye-
zésképileg alapul a' rendek szabad választásán ; innen a' rajta előbb 
ült kir. házaknak még mindég nyitva ál! a' rávivő ut 's Wasa abból 
kirekesztett nemzetsége lemondott ugyan jógáról , de nem reményei
ről. A' Svédek és Norvegiaiak népviszonyai közt nagy a' külömbség; 
amott féltékenyen őrzi az aristocratia régi , itt a' democratia ifjúi 
jogait. Mindkét országban feljebb áSl politicai tekintetben a1 paraszt, 
polgár és papság, mint a' többi szerkezetes statusokban; sőt Norvé
giában örökös nemesség sincs 's a' király vetoja igen korlátolt. Mind 
ez, ugy látszik, különválasztja a* scandinaviai félszigetet Európa 
öszves politicájától , 's még is erős lánczok csatolják öszve mindket
tőt. Ezen belső és külső viszonyokhani ellenkezéshez jő még a'szűk
markú természettel, a' kereskedésnek hitelt csökkentő fenakadásaival, 
a' papiros pénz csekély becsével 's a' statusadóság nyomásával való 
szakadatlan küzdés. Csak a' két-nép lelke és charactere győzedelmes
kedik e' nehézségeken, illy akadályok által erősíttetvén; mert a' 
kormányos, ki a' status hajóját mind ezen veszélyek közt igazgatja, 
éles belátással, állandó akarattal 's valódi kir. szívvel b í r , 's ez XIV 
Károly János az országnak és idejének minden tekintetben igen al
kalmatos királya. Okosan belátván a' jövendőbe, bölcseséggel, erő
vel és szelídséggel- diadalmaskodik a' jelenen. Ezáltal a' nemzetet, 
főképen a' katonaságot erősen hozákapcsolá az uj országló házhoz. 
Illy szellemben" nevelte ő fel fiát, a' koronaörököst is. Oskar hcrczeg 
ugy é l , érez és gondolkozik, mint^Svéd , 's az országgal, néppel és 
statussal, kölcsönös hatóságnál fogva, mindég meghittebb lett. 19 
Jun. 1823 házasságra lépett Stockholmban Josephine Maximilianéval, 
Beauharnois Eugen , leuchtenbergi herczeg és Jbajor kir. herczegasz-
szony Augusfe Amália leányokkal. Az ezen házasságból 3 Maj. 1826 
született első hcrczeg , Károly , schoneni, a' második , Ferencz , 

17* 
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(szül. 9 Jul. 1827) uplandi herczeg nevet visel. Wasa királyszéktol 
megfosztott nemzetségének visszaállítására tetettek ugyan néhány esz
tendő előtt mozgások Svédországban; de az ország rendjei ezen alka
lommal, Mart. 1823 , csalhatatlan tanúbizonyságát adták hűségek
nek. Midőn 12 Jaii. 1821 az előbbi k i rá ly , Gustavssohu , a' norvé
giai storthinghoz folyamodván azt kérte, hogy mint norvégiai polgár 
vetessék fel az ország hadi szolgalatjába , a' svéd és norvégiai sta
tustanács javalata szerint az a' felelet adatott : hogy kérése nem tel
jesíttethetik , mivel mind most, mind jövendőben minden tárgyat el 
kell távoztatni, inelly akármi módon megháboríthatná a' királynak, 
koronaörökösnek és az egyesült testvérországnak a' status csendes-
ségére törekvő fáradozását. E' végre , hogy az előbbi királyi házzal 
minden öszveköttetés kettészakasztassék , ennek az országban maradt 
vagyona és ártartására rendelt pénz egyszerre kifizettetett 577,135 
ta l lé r ra l , 10 Aug. 1824. Ez annyival könnyebben megtörténhetett, 
mivel a' király személyes jeles tulajdonságai a' nép. szeretetét és hű
ségét nagy mértékben megnyerték. Gyakran beutazza ugyanis a' ki
rály a' két test vérországot 's mindenütt segit , a' hol szükség ki-
vauja és pedig mindég tulajdon erszényéből; semmi újítást se teszen 
(ha szinte leghasznosabb volna is), a' rendek jóvá - hagyása nélkül , 
kik minden ö-dik esztendőben (legutolszor 1829 19 Mart-ig 1830) 
öszvehivatuak. *) 

Svédországban az országlás a' kormányzásnak általánosan több 
egységet adott. Egész kormánycollegiuuiok hatalma 's tekintete he
lye t t , feieletterh alatt álló munkás ministerek munkálódnak. Ugyan
is mindenik országgyűlésnek ngy nevezett alkotmány-biztossága (con-
stitutionscomité) azon joggal bír, hogy a' cabinet eredeti naplóköny-
vét áltvizsgálja, hogy, ha benne valami", a' mi az alkotmányt meg
sértené, talál tat ik, e' miatt az illető minister ellen vád tetethessék. 
1821 olta a' birói hatalom különválasztatott a' kormányhatalomtól. 
Az igazságszolgáltatás általánosan megjavíttatott , nevezetesen, a' 
rendek köz kívánságára, az eddigi 2 udvari és feljebbviteli törvény
székek mellé még 2 uj állíttatván fel, egy az éjszaki 's egy a' déli 
tartományok számára 1521. Uj büntető türvénykonj v is vetetett mun
kába. Egyes törvényes tárgyak^ p. o. azok, mellyekben az egész 
hadcollegiumiiak felelnie kellelt bizonyos vádra nézve s a' fő status
tisztek ellen tett nyomosódások , megbizonyították, melly nehéz 
legyen a' svéd alkotmány szerint, az igazságot eUyo-.ini f Hogy te
hát a' királyi hatalom a' törvényszolgáltatástól egészen különválasz-
tassék, a' király maga javulta az 1823-ki országgyűlésen, hogy azon 
joga , mellyiiél fogva a' legfőbb törvényszéknek elölülője, szünessék 
meg. Az ország remijeinek a,»9n 1823-ki javatatát mindazáltal, hogy 
üléseik 's a' főtörvénj'síékekéi nyilvánosak legyenek , a' király nem 
fogadta el. Ellenben 1825 a' fogházak, hogy jobb vigyázat 's felü
gyelés legyen reájok , különös kormányzás kirekesztőleges igazga
tása alá adattak. A köz jövedelem és status hitele csak kemény rend
tartás és okos takarékosság által állíttathattak jobb állapotba. Az 
országlás és rendek tehát több nagy fizetést vagy felesleges hivatalt 
eltöröltek, p. o. a' követeknél. A' közönséges pénztár szemes vigyá
zat alá rendelt számadásai tökéletes rendben voltak ; a' kincstár pon
tosai! fizetett minden náU kimutatott sommát 's a' status jövedelmei 
182J már jóval felyülbaladták a' költséget. Így volt lehető, hogy az 

*) h, az uj ived alkotmányt 7 J tm. iS09-rŐI , históriai bevezetéssel , ezen muuk. Consti-
tutionen der eurcpaiscrien Staaten seit cíen letzlen 25 Jahren (LeipJU 1817) 9-difc 
köt. Az 1823-kí országgyűlésen 729 tag , u, m. 490 nemes , 5i egyházi szentély , 5S 
polgár es 133 paratzt volt jelen. A' polgári alkotmány alaptörvényein változás csak mind 
a' négy rend jóvá-Iiagjásával tetethet ik. 



SVÉDORSZÁG 261 

ország állóságából, melly 1820 még 6£ mii. svéd tallért t e t t , éven
ként 120 — 150,000 tallér fizettethetett l e ; a' Frege háztól 1802 
felvett költsön ( ÍJ mii.) még fizetlcn czédulái is teljesen beváltattak 
1830. Kiváltképen a' hadi sereg tartására nézve vitetett be jobb ga-

dálkodás. Innen ennek tartására most Svédországban csak -J része 
szükséges azon sommának, melly Francziaországban ugyan ami) i 
számú katonaságra fordittatik. P. o. 3 íranczia marsaltnak éppen an
nyi fizetése van, mint iiszvesen az egész svéd tiszti karnak , mellyet 
3 vezér, 8 vezérhadnagy és 29 vezérőrnagy (generalmayor) képez. 
Az 1823-ki országgyűlés Svédország költségeit 8,121;357 banco tal
lérra határozta. Hanem a" közönséges vélemény szerint még mindég 
sok hivatal és czim van a' statusban, a', seregben nagy a' fényűzés, 
ellenben a' népben kevés a' jólét. Az udvar t. i. kevés év előt t , ide 
nem számlálván a' királyi házat, 5835 személyből állott, kik 2,38 1,01 8 
banco tallér fizetést húztak. Fizetéses pap ellenben csak 4760 volt. 
A' bankunk a' rendektől 1823 megesmért nyilvánossága vizsgálatot 
húzott maga után, mellyet 1825 vettek munkába országos felügye
lők, melly vizsgálódás bevégeztetvén, a' financziai tárgyak vizsgái
tatása is elkezdődött. Ezen vizsgálódás szükséges volt a' hitel felse-
gélésére 's a' váltók értékének javítására ; mert 1823 elején 25,11 7,880 
tallér bancoczédula és 3,073,250 tallér ország-pénz-czédula volt for
gásban; ellenben/a'^hank tőkéje csak 4,576,801 tall. tett. Végtére 
itt is a' nemzet jolátéjtől f'üg a' status gazdagsága. Hogy pedig Svéd
ország nemzeti jóléte oevekedésben van , bizonyítják a' 75 év olta 
060,975 főve! szaporodott népesség (ide nem számlálván az elvesz
tett tartományokat) 's az utolsó (1829—30-ki) országgyűlés. EV 
szerint azon 53 mii. tal lérból, snelly az országot terhelte, 44 mii. 
lefizettetett ; az adók lejebb tetettek 's a' bank vagyona 800,000 
tallérral nevekedett. 

A' k a t o n a i d o l g o k ez időszakban tökéletesebb álakat kap
tak. 1821 olta a' hadi erő legfontosabb nemei szaporulatiak 's uj 
gyakorlási rendszabás vitetett be. A' népinnepi "évenkénti gyakorló 
táborozásnál a' király 's koronaörökös személyesen megjelentek, mi
vel XIV Károly ezáltal egyszersmind a' népet és katonaságot , a' 
svéd és norvégiai bajnokokat, egy szellemmel lelkesíteni igyekezett. 
Legközlebbi czélja mindazáltal mindennek jobb védő állapotot tár-
gyazott. Így Wanasnél Nyűg. - Gothlandban 1821 középponti erőség 
kezdett építtetni, mellynek 10 év alatt készen kell lenni. Mivel t. i. 
Finnland elveszte olta Stockholm lett határszéli hely , tehát a' ki
rály az ország védeté.sét az említett erős középponton akarta alapit-
ni egy hajózható viz mellett, hova a' visszavonulás mintegy kőszik
láról kősziklára bátorságositva legyen. A' 4,855,622 tallér zsoldot 
húzó katonaság 1824 49,605 személyt foglalt magában; a' katonai 
status 6,681,910 tall. érő földbirtokot használt. Az öszves svéd szá-
razi hadi erő .pedig 115,000, 's a' tengeri katonasággal együtt (Ha-
gelstam szerint) 140,398 í'őből állott. Kiváltképpen kevés a' svéd 
seregekben a' tisztek száma, mert 40 emberre jő egy tiszt , ellenben 
a' franczia seregekben 10-re jő egy tiszt., A' hajósereg számára 's 
a' tengeri védelemre, melly Hagelstam szerint 264 hadi hajóból (ezek 
közt 216 a' scheerek hajóseregét teszi) áll 2670 ágyúval és 23,000 
hajós legénnyel, 1824-ben 1,039,025 banco tallér rendeltetett. A' 
király kívánságára a' rendek a' kiszolgálí katonáknak építendő házat 
jóváhagyták, mire a' király 1820 a' szép környékeiről esmeretes 
Svartsjö várkastélyt alkalmaztatta azzá. Méltó emlittet«;sre , hogy a' 
svédországi katonák nem eszik híjában keve réke t , mert csatorna- , 
vár- 's más közönséges építésekkel kell folyást foglalatoskodniuk. 

Hogy a' népet egy akarat lelkesítse az országláséihoz hasonló 
iparkodasokra, a' policzia Svédországban folyvást figyelmes volt 's 
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az most is. A* polgári alkotmány szerint helyreállított sajtószabad
ság az újságírásnak nagy fontosságot ad. A' svéd sajtnszabadsági tör
vények szerint akármelly újság kiadhatására elmulhatlanui szükséges 
királyi engedelem 's a' rendek 1812 teljes hatalmat adtak az udvari 
caucellariusnak, hogy a' melly újságot veszedelmesnek találand , el
nyomhassa , eltilthassa. Sőt szükség esetében egy királyi , 3 minis-
tertó'l aláirt rendelet is ismét beviheti a' könyvvizsgálatot. Mind e' 
melleit is nem egyszer mutatkozott közönséges irományokban , p. o. 

,az Árgusban, ama merész liberalismus szelleme, melly könnyen in
gerli a' békétlenséget, a' né lkül , hogy a' köz érzetet oktatná 's ve
zérelné. Kiváltképpi figyelmes vigyázást parancsolt a' külfóldrei te
kintet. Innen az oppositio lapjainak vagy folyó iratainak kiadói gyak
ran elpanaszoltattak , mire a' valóságos sajtóvétkek egy jury Ítélete 
szerint keményen megbüntettettek 's egyes lapok egészen elnyomat
tak. Politicai egyesületek 's társaságos öszveköttetések ;i/. országlás 
jóvá-hagyása nélkül létre nem jöhetnek. Ez okból egy gróf Schwe-
rintől az angol debating societies niustraképe szerint alkotott társa
ság , niellynek czélja polgári szónoki gyakorlás volt , szétb6ntatott, 
a' Gothenburgban az-előtt több évvel, királyi engedelem mel'ett ala
pított patriotica társaság vagy egyesület pedig pártoltatott 's 1825 
is igyekezett a' svéd közszellem hasonló egyesületeket felállítani. 
Mert olly népben, niellynek képviselői minden 6-dik évben olly 
elevenen tanácskoznak a' közönséges dolgok felett, mint 1823 , igen 
szeret a' Közjóbani részvétel nézetek költsönös kicserélése által nyi
latkozni 's nyilvános lenni és a' szép észtohetségü ember kíván jeles 
szónokká képződni. Svédország egy azon tartományok közt, mellyek-
hen a'* közönséges ékes szólás (mind a* politicai , mind az egyházi) 
befolyást 's tekintetet ad. Több statusszónokok ki'zt kitetszők vol
tak az 1823-ki országgyűlésen: D. Almquist püspök 's a"z ellenpárt 
szónokja a' lovagházban, báró Ankarsward. 1830 Nils Mausson, 
Rutbergból, volt a' parasztok rendjének legható'ob szónokja. Általá
nosan mindenik országgyűlésen bizonyos sulyegyen vetetett észre a' ren
dek közt; innen a' királytól is helyben-hagyatott azon végzet, hogy 
•választotlságokhan nem rend , hanem fő szerint kelljen szavazni. A' 
23 Jan. kezdődött 's 22 Dec. 1823 végződött országgyűlési tanácsko
zások fő tárgyai, a' nagyon terhelt földmivelő átlapoljanak könnyíté
se és a' tanító intézetek jobb szerkeztetése voltak. A' földmivelést 
elősegélé valamennyire a' nagy paraszt-telkek , néhány uradalom és 
újonnan szerzett lovagi birtokok elosztatása, nem különben több nagy 
tájékok haszonvehetőkké tetetése. Hanem a' gabona árrának alászá-
tása elnyomta az adásvevést, miáltal a' stockholmi királyi gabona-
tár-kormánynak is sok és tetemes kár okoztatott. Gróf Mörner sta
tustanácsnok beszéde a' földmivelő academiában 1 8 2 2 , Svédország
nak belső gazdálkodásáról pontos rajzolatot '3 tudósitást tett. A' bá-
nyászságra és hutákra nézve jótékony volt az ugy nevezett vassáfár
ság vagy a' hámorok és bányák közönséges egyesülete. A' mestersé-
gi szorgalom akadályain, tiltó rendszer, melly 1820 divatozott, de 
azolta lágyittatott, nézetei szerint, külső mivek bevitetésének kor-
látolása által akartak segíteni. Az országlás a' gyárfőkéből idegeit 
gyárosokat is gyámolított, kik Svédországban a' szorgalomnak uj á-
gait alapítani akarták. Hanem a' czéhek eltöröltetése, min a' király 
személyes elólülése alatt a' kereskedés és mesterségi szorgalom biz
tossága , melly egyszersmind a' papiros pénz értékét is emelni igye
kezett, előrekészitóleg munkálódott , még most se hajtatott végre. 
Ha az ezen tekintetből 13 Oct. 1820 Öland szigetén alapított Borg-
holm város , hol minden Svédnek szabad megtelepedni 's kézi mester
séget, czéhbeli alkotmányba lépés nélkül, akadálytalanul űznie, bol
dogul e'? nem bizonyos. Azt irják, hogy a' király terve, melly sze-
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rint éjszaki Bothniában kiváltságok által két csekély helyet kereske
dő városokká emelni aka r t , Károly-János-és Oskárvárosok névvel, 
nem sült el. 182TEZ egész szorgalom-és kereskedési rendszer uj alak
ba öntésére a* király a' kereskedési collegiumnak azt parancsolta , 
hogy mesterséget és kereskedést terhelő törvények megváltoztatására 
tervet dolgozzék ki . Ennek következése az uj kedvezőbb tariffa 's a' 
vámrendszer uj alkottatása, 1825 olta. Az 1830-ki országgyűlés eli
be terjesztett tudósításokból ált lehetett látni, hogy'a' harminczadok és 
vámok alább szálitása a' bevitelt szaporította 's a" kereskedést elő
mozdította, ugy , hogy a' vámjövedeleni 1823 olta 111,000 tallérról 
1827-ig 939-000 tall-ra emelkedett 's a' jövedelmek általánosan szem-
betünőleg felhágtak. A' szabad kereskedés, niellyet vitatott mindég 
a' kir. kereskedő-collegium elölülője, báró Edelkrantz, eddig sokat 
szenvedett azon végzet miat t , melly szerint idegen alattvalók más 
portékát nem vihetnek be a' svéd kikötőkbe, mint tulajdon honok ter
ményeit. Végre a' rendek mind kikeltek 1823 általánosan a' tiltó 
rendszer ellen , mire az uj vámtörvény 1824 ama végzetet idegen bo
rokra nézve eltörölte. Híjában tettek az éjszamérikai és németalföldi 
országiások e' miatt terjesztményeket. A' 21 Jul. 1825 költ uj svéd 
hajózási rendelet e' tekintetben még több szabadságot engedett. A' 
belső adásvevésre nézve fontos az^ hogy már 1S20 olta gróf Mörner 
statustanácsnok felügyelése alatt, a' folyók , főképpen az éjszaki tar
tományokban, a' portékák könnyebb szálitására alkalmatosokká tetet
nek; Stockholm és Pétervár közt gőzhajózás is vitetett be ; actiák 
által a 'nagy Götha-csatorna építése folytattatott, mell}' Stockholmot 
Gothenburgal 's a' keleti tengert a' nyugotival öszveköti; végre Svéd
országból Norvégiába nagy országút építtetett. A' Zsidók nagy és 
kis kereskedése már 182Ö alávettetett a' közönséges policziai törvé
nyeknek 's bizonyos helyekre határoztatott. Az is muInatlanul szüksé
ges volt, hogy az országlás és nemzet egyesüljenek a' belső kereske
dés buzdítására és Svédország hitelének ».' külföldön visszaállítására. 
1821 t. i. 4 év a l a t t , nagyobbára könnyelmű fényűzés és vakmerő 
válalkozások miat t , 3000 kereskedő ház bukott meg, 's csaknem 
kétannyi számú földbirtok adatott el árrverés utján; még 1825 is 
buktak meg régi és közönséges hitelű kereskedések, líz és több más, 
p. o. az elvált házasok 's természetes gyermekek nagy .száma Stock
holmban, bujaságra 's erkölcs-romlottságra mutat, mellyek ellen a' 
policzia maga nem elég. A' rósz alapja mélyebben, talán a' nép , 
oskolák 's egyház állapotjában fekszik, mire nézve több év előtt 
egy biztosság rendeltetett az öszves tanító intézetek megvizsgálására. 
Az országgyűlésen sok panasz hallatszott az oskolák állapotja , sőt 
a' jövendőbeli statusszolgák tökélytelen 's hijános képződése miatt is 
a' két egyetemben , 's a' rendek hangosan sürgették , hogy ama biz
tosság végre nyújtsa be jelentését az oskolák 's kiváltképpen az egye
temek állapotja felől. Azonközben tetettek lépések a' közönséges ta
nítás szélesbitésére. Így p. o. 1821 alapíttatott királyi .költségen 
az .első barnnlorvosló oskola. A' költsönös oktatás oskoláinak száma 
70-re ment. Fahlunban 1822 oskola állíttatott fel a' practica bá
nyásztudományra nézve. A' király kiváltképpen gyámolította Svéd
ország régi históriáját , törvényhozását és statisticáját. Bjströin hí
res svéd szobrász által nagy miveket készíttetett márványban. — Hogy 
könnyelműség 's rendes határon túlmenő miveltseg mellett mysticus 
tompaérzés gyakran divatozhat, Svédországban is láthatni. Így ke
letkezett 1821 éjsz. és nyugoti Bothniában egy vakbuzgó felekezet. 
Ujolvasók (Neuleser) névvel, melly.papság nélkül 's zabolátlanul él
vén, a' szentírást balul és a' jó erkölcsüknek vészedéi mespn magyaráz
ta. Az országlás annakokáért czélirányos rendeleteket tett a' nép 
jobb vallásos oktatására , dologhoz értő papoknak czélirányos egy-
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házi tárgyakról készítendő predikáczidkat parancsolván meg és minden 
értelmes embert felszólitván, hogy az említett dologra nézve javala
tokat 's véleményt adjon. Mig a' király 's ministerei a' nép egyhá
zi oktatására illy sokoldalú rendeleteket te t tek, azalatt a' vallási, 
költői és politicai mysticismúsnak tudós férjh'ak dolgoztak ellene, 
mini Tegnér, Atterbom , Ling 's a' goth szövetkezet, mivel ezek a' 
köz életben, mint az oskolákban éjszaki erőt 's éjszaki világosságot 
és megfoghatóságot igyekeztek divatba hozni. De a' rajoskodás ezen 
idea ellen is kikelt , '» több, még tehetős nemzetségek is 1824 Nor
végia határa és a' Wenertó közt ósvéd vagy Mairfiemgyar;natot alapí
tot tak, mellynek tagjai a' régi Gothok Ízlése szerint öltözködnek, 
táplálják magokat, két kezek keresményéből élnek és vendégszeretűk. 

Norvégiának belső kormányoztatása sokkal egyszerűbb 's kevés
bé költséges, mint Svédországé. Így p. o. Christianiában a' /inancz-, 
kereskedő-és harminczadosztályban öszvesen csak 1 5 , 's a' szárazi és 
tengeri erőre ügyelő osztálynál csak !) tiszt, a' harminczad-és emész
tési hivataloknál pedig egész Norvégiában 1 50 fő és altisztnél nem 
találtatik több. A' törvényszékek alkotmánya 's az igazságszolgálta
tás formái is általánosan tökéletesebbek, mint Svédországban; a' 
christianiai fő törvényszéknél már régen be van vive a' nyilvánosság 
's szóvali előadás , a' mi Svédországban csak uj tőrvénykönyv készí
tése után lesz alkalmazható. Statustörvényileg fontos a' STORTHINO 
(1. c.) munkálódási köre, mélly a' polgári alkotmány fentartatását 'a 
a' nemesség eltöröltetését tárgyazza. Norvégiában a' régi nemzeti 
nemes nemzetségek lassanként parasztokká lettek , ellenben dán és 
német nemes nemzetségek mentek be, nemesi országlástisztek állíttat
ván fel. Az 1814-ki alkotmány szerint grófságok, báróságok, tör-
Ksökházak 's nemesi fideicomissumok nem állíttathatnak fe l , sót sze
mélyes örökös jogok se adathatnak a' status polgárainak. A' Nor-
vegiaiak ugyanis jól esmérték a' nemesi szerkezet káros befolyását 
Svédországban; ezért az a' javalat , hogy a' fenálló nemesség lassan
ként eltöröltessék, az 1815 és 1818-ki két országgyűlésen keresztül
ment, de királyi megerósittetést nem kapott. Az 1821-ki storthin-
gon a' szavak többsége ismét az eltöröltetést kívánta ; ezáltal a' 3 
storthingtól egymás után elffrgadott javalat , királyi jóvá-hagyás nél
kül is törvényerőt nyert. A' király ugyan a' storhinghoz küldött 
követei által javaltatta, hogy illy újítással Európa közönséges poli-
ticájának menetelével ne ellenkezzenek, vagy a' tárgyat legalább köz-
lebbi országgyűlésig halasszák el ; hanem a' második kamara (odelst-
hiug) nem fogadta el a' kivánt haladékot, 's a' főkamara (lagthing) 
az úri széki törvényhatóságon és pártfogni jogon kivül, mellyeknek 
azonnal meg kellett szünniek, a' most élő nemeseknek és gyermekeik-
nak meghagyta többi kiváltságaikat. Most engedett ugyan a' király 
a' nemzet harmad izben kinyilatkoztatott akaratjának, de azt kívánta, 
hogy a) azon nemes nemzetségeknek, ntellyek azáltal jövedelmeiknek 
egy részét elvesztették, kárpótlás rendeltessék, b) hogy neki enged
tessék meg Norvégiában, a' hazának tett szolgálatok és érdemek meg
jutalmazására , uj nemességet felállítani. A' kárpótlás kötelessége 
megesmertetett; hanem a' második kívánat foganat nélkül maradt 's 
nem lehetett reá nézve végzetet hozni, mert nem volt az alaptörvények 
kzerint feltéve,. A' királynak egy másik javalatát, hogy sajtóvétkeket 
megítélő jury alkottassak, a' storthing hasonlóul nem fogadta el, azon 
szin alatt, hogy a' legközlebbi storthing úgyis fog készíteni criminalis 
törvénykönyvet, melly a' sajtószabadsággal! visszaáléseket is magábhii 
foglalaíídja; könyvvizsgálatod és juryt pedig a' norvégiai törvényhozás
sal nem lehet őszveegyeztetni. Azonközben a' sajtóvétségek tömlöcczel 
büntettettek 's 18?.5 pénzrei büntettetés is történt. Magára vállalta 
•llenben, bár hosszas ellenkezés után, a* storthing azon kötelességet, 



SVÉDORSZÁG 26ő 

hogy Norvégia adóságát, mellyel Dánországnak tartozott, mivel en
nek követelését Austria, Oroszország, Poroszország, 's Anglia igen 
vitatták, 8 év alatt lefizetendi. Az egész 2,400,000 banco tallért 
tevő sommára nézve S adóságlevelet adott által a' közbenjáró -status
nak, Angolországnak. Ezen történetek arra bírták a' királyt , hogy 
személyesen Christianiába utazzék, 's mind svéd, mind norvégiai se
reget húzzon öszve, a' hajósereg egy részével, a' fővároshoz közel, a' 
mi a' storthíng polgári alkotmányból folyó szabadságát fenyegetni 
látszott. De semmi lármás jelenet se lett következése e' lépésnek 's 
egy pétervári levélről volt beszéd , mellyben Sándor, mint a' kiéli 
béke kezese, minden uji.tást ellenzett a' norvégiai polgári alkotmány
ban. A' storthíng többi tanácskozásai financz szabályokat tárgyaztak 
's norvégiai kereskedői lobogó (veres , fejér és kék kereszttel) liatá-
roztatott, a' nemzeti fügetlenség külső jelévé. 1822 rendkívüli stort
híng gyűlt öszve, hogy pénzt költsönöz/.en , mellyel adóságát Dánor-
szágnak egyszerre lefizesse. A' király legnemesebb nyíltsággal hagy
ta helyben a' storthíng javalatait. Ez ezenlelyül még 150,000 tal
lért is ajánlott, egy Christianiáhan építendő királyi palotára. Ki
rályi fóügyvéd is neveztetett, ki a' status kormányoztatásának min
den ágaira , a' tisztek hivatalviselődére ügyeljen 's az ezek ellen te
endő panaszokat az illető törvényszékek eleibe terjessze , megítélés 
végett. Ezen uj hivatal mindazáltal közönséges békétlenséget szült 
's innen 1824 Norvégiában örökre eltöröltetett. Legnagyobb részvé
telt gerjesztettek még küliöldön i v a ' 9 Febr. 1824 öszvegyült stort
híng Végzetei. A' király az ő fiát Norvégia vicekirályává nevezte, 
's ez a' szárazi és tengeri erő főparancsnokságát áltvette. A' korona-
herczeg jelenléte, ugy látszott, segitendi azon terveket, mellyek az 
alkotmány 13 czikelyének megváltoztatását tárgyaztak, név szerint a' 
korlátlan vető bevitetését, norvégiai nemesség felállíttatását, a' stort
híng Jitn. leendő öszvehivatását, a' királynak azon hatalmát, hogy 
a' storthingot szétos/.lathassa , minden királyi t isztet, a' birákon kí
vül, megelőző itélethozás nélkül, elbocsáthasson hivatalokból, továb
bá, hogy a' norvégiai statusminister 's 2 norvégiai statustanácsos, a' 
király Svédországban lakta a l a t t , három évig távol lehesen 'sat.; de 
ezen 's több más javalatok egy szívvel lélekkel félretétettek 22 Máj. a' 
storthingtől. * Ellenben ugyanez a' vicekirály költségeire 24,000 
norvégiai species tallért rendelt, 's mivel ez , mint norvégiai koro-* 
naörökös már 32,000 tallért húzott, igy a' herczeg mostani norvé
giai jövedelmei öszvesen 56,000 tallért tettek. Azt is meghatározta 
a' storthíng , hogy mind a' koronaörökös tartásköltségét , mind a" 
"királyt udvartartására kiszabott 64,000 norvégiai tallért jövendőben 
ezüstben (nem , mint eddig bankoczédulákban) hzetendi 's a' herczeg 
külföldeni utazására 's megházasulásakor, Norvégia részéről 60,000 
tallért igért. Ezenkívül e' nevezetes , 77 Norvégiáiból álló , gyűlés 
ugy intézte el konyának pénzbeli tárgyát , hogy a' faluk adója 60,-
000 , 's a' városoké 10,000 norv. tallérral kevesebbittethetett. Mivel 
most egyszersmind az ország kereskedése ií szembetünőleg emelke
dett 2 év olta , ennél fogva a' norvégiai váltók becse vagy értéke is 
javult. Midőn a' koronaörökös 9 Aug. 1824 a' storthíng üléseit be-
végzette, azon reményt nyilatkoztatta k i , hogy az országlás által 
előadott felvilágitásnak (a' végrehajtó hatalomnak a' korlátlan vető 
általi erősítésére '» Norvégiának, alapszerkezetében, a' többi euro-

•) L. a ' norvégiai polgári a lkotmánynak ezekkel e l lenkező határozat i t Po l i t z 
Europ. Coirstit-jiioncti-ében, 2 rész. 469 's köv. lap. és SteíTens Histori-
sche Darstellung des norwcg. Stortkings ím 3. 1824. Mit Actcnst. (Berl . 
1825). Az 1827-ki sfortlunuon is közönséges ellenmondást talált a1 k o r 
látlan vető. 
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pai statussokkal ugyan> azon lépcsőn! állására nézve; vö. a' királyi 
követséget 4 Aug-rúI, mellyet az Allgemeinc Zeitung 161 told. köz
lött 1 8 2 4 ' s a ' 233 sz. alatti toldal.) a' következő gyűlésen kedvezőbb 
foganatja 's következése leend , a' Fen nevezett javalatokra nézve (vö. 
az 1824-ki Allgemeine Zeitung 172 szánját). Oct. végén 1824 a' ko
ronaörökös Stockholmba visszahivatott 's igy norvégiai vicekirálysága 
megszűnt. Erre a' király gróf Sandelst nevezte ki az ország helytar
tójává 's a' norvégiai szárazi és tengeri erő főparancsnokává. E' leg
kevesebb feszültséget's visszaértést se szült. Sőta ' király éa király
né Sept. 1825 Christianiábai utazások, nem különben 1827 az 5-dik 
rendes storthíngeni 's 1828-bani ott létek i s , a' királynak uj alkal
mat adott a r r a , hogy a' derék normann nép hűségéről ismét meggyő
ződjék. De éppen ugy bebizonyította a' Norvegiaiak lelkesedése pol
gári alkotmányokhoz! rendithetlen ragaszkodásokat is, kiváltképpen 
a' 17 Maj. 1827, azon évnapon, mellyen a' népgyűlés Eidsvoldon az 
alaptörvényt aláir ta, tartott coiistitutionalis innepen. 

Norvégia belső jólé te , a' mi a' íöldmivelést, baromtartást, bá
nyászságot's kiváltképpen a'néhány év olta igen jövedelmes heringha

lászatot illeti , ugy látszik, gyorsabban megy elő, mint reményleni 
lehetett. A* status jövedelme 1823-ban 727,331 ezüst 's 2,293,486 
papiros tallérra ment, ellenben a' költség csak 583,204 ezüst 's 
1,921,248 papiros tallért tett. Az 1824-ki statnsjövedelem is 70,000 
tallérral multa felyül a' költséget ezüst-, 's 1 33,000 tallérral papi
ros pénzben, bár Norvégia JHagelstam szerint 45,602 főből álló ha
di erőt t a r t , meüyben a' szárazi katonaság 23,600 embert tesz- A' 
hajósereg 126 hajóból (564 ágyúval 's 5600 hajókatonával) áll. E' 
mellett tudományos intézetek 's néposkolák Norvégia bölcs országlá-
sától czélirányosan segittetnek , 's ápoltatnak. Legtöbbet tesz mind
azáltal a' nemzetben közönségesen felébredt köz szellem. Ez 1825 
Bergenben nemzeti museumot állított fel a' régiségek , mivészség éa 
természetmivek számára. 

Az egyesült statusok külső dolgai nem csak kereskedést és ha
sonlókat tárgyaztak , hanem a' felsőbb szárazi politicának közönsé
ges czéljait is. Oroszországgal határszéleket elintéző egyezés kötte
tett Torneaban 17 Jan. 1821 ; 's a' norvegiai-orosz határszélek 
megalapittatása is munkába vetetett 1825 norvégiai és orosz bizto
soktól. Finnniarkenben (finni márkságban) Marokkóval a' régi keres
kedési egyezet 1821 megujittatott, 's a'béke fenállásáért adott 20,000 
piaster folyvást fizettetett Marokkónak ; mint Algírnak 36,000, Tu-
nisnak S000 's Tripolisnak 8000 piaster. Az évenként Algírba kül
dött hajó terhe 69,000 tallérra tetetik. A' Barbareskeknek fizetett 
öszves adó, a' consuli költségekkel, évenként 239,674 svéd banco 
tallért tesz. A' portánál 1822 olta Palin svéd követ által szabad ha
józás eszközöltetett a' fekete tengeren a' svéd és norvégiai kereskedő 
hajóknak 'a Nagybritanniával 1824 egyezés köttetett a' néger rab
szolgakereskedés eltörlésére. A' Spanyolországban, Portugálban és 
Nápolyban kitört politicai mozgások ellen a' svéd udvar részéről 
semmi nyilatkozás se történt; sót inkább királyi végzet már 1822 
megengedte a' svéd alattvalóknak, hogy Délszakamerika szárazának 
minden helyei felé űzhessenek kereskedést 's a' svéd követ Spanyol
országban 1823 azt a' parancsot kapta fejedelmétől, hogy viseleté
ben az angol követhez csatolja magát. 1824 evezett el az első svéd 
hajó (a' Christoph Colom nevű brigg) svéd termesztményekkel Colom-
biába 's ifjú tudósokat vitt magával, hogy ama tartományt status
gazdasági tekintetben vizsgálják meg, 's utazzák be. Midőn pedig egy 
svéd kereskedő ház, nyilvános árrvevés alkalmával 3 szolgálatra szük
ségteleneknek nyilatkoztatott svéd hadi hajót megvett 's ezeket angol 
kereskedőknek ismét eladta, a' k i rá ly , a' spanyol és orosz követek-
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kel folytatott levelezésének következésében, visszahúzta azon enge
delmet, hogy e' hajókat angol kikötőkbe svéd tengeri tisztek vihes
sék be; a' hajók eladhatása ugy is csak feltételesen volt tőle meg
engedve, így került ki az országlás mindent, a' mi Svédország és 
Norvégia külföldeli békés viszonyait megzavarhatta volna. — Fő 
munkák a' két testvérország esmertetésére : G. C. Geijer Gcschichte von 
Schweden (német. Sulzbach 1826); Ekendahl Geschichte des schwe-
dischen Volks und Reichs (Weimar 1827); J. V. v. Lundblad Gesch. 
des Königs Kari X Gustav (német. Berl. 1 826); ugyanennek Schwed. 
Vlularnh (svédből Schuberttől, Strals. 1826) ; Lassít Svecziának és 
Norvégiának stat- geogr. és históriai leírása (Budán 1829, főldabr.) 

A' mi a' két testvérült országnak mostani állapotját illeti , NOR
VÉGIÁT I. e. czikely alatt. S v é d o r s z á g örökös monarchia, mel-
lyet országrendek korlátolnak. Ezek 4 osztályból állanak; u.m. ne
mességéből , papságéból, polgárokéból 's parasztokéból. A' nemesség-
n»>k ismét 3 osztálya van, t. i. az uraké , mellyhez a' grófok és bá
rók tartoznak, lovagoké vagy olly nemeseké, kiknek elei , megmu-
tathatúlag, országtanácsnoki hivatalt viseltek 's a' svvennereké, melly 
a' köz nemességet foglalja magában. A* papi rendnek képviselői a 'püs
pökök , mindenik t. i. tulajdon megyéje részéről, a' polgárok és pa
rasztok pedig, melly utolsókhoz csupán a' szabad birodalmi parasz
tok tartoznak, meghatalmazott képviselőket választanak. Minden főbb 
polgári és katonai hivatalt, mellyekből mindazáltal külföldieknek ki 
kellene szabály szerint zárva lenniek, a' király ad. Az ország rendéi
nek köz megegyezése nélkül a' király se uj törvényt nem adhat , se 
régit nem törölhet el. A' királynak, polgári alkotmány szerint, a' 
rendeket minden 5dik évben öszve kell hívnia; de szükség esetében előbb 
is öszvegyüjtheti azokat. Törvényhozó hatalommal Norvégiában a' 
storthing bir, melly minden 3-dik évben 1 Febr. gyűl öszve. Viceki
rály vagy fókormányozó lakik Christianiában. A' két status pénzének 
és seregeinek nem lehet öszvekevertetniek. A'norvégiai várak csak fé
lig rakatnak meg Svédekkel. A' hadi 's más adók kivetésére az or
szág rendjeinek megegyezése mulhatlanul szükséges. A'rendeknek ép
pen ugy esküszik hűséget a' katonaság, mint magának a' királynak. 
1798 előtt a' király kötetes volt a' had és béke tárgyaiban is a' ren
dek jóvá - hagyását megnyerni, hanem az emiitett évben mind ez a' 
jog, mindaz igazság 's más országot illető tárgyak, korlátlanul a' 
király kezébe adattak. 1772 az országtanács, melly előbb a' király 
és rendek közt közép lépcső volt, a' királytól függő tanács l e t t , 's 
1789 általánosan eltöröltetett. A' korona örökség szerint szál , férj-
fiui ágon , első sziilöttség utján. Ha a' férjfiai ág kihal , jogok lesz 
a' rendeknek tetszések szerint választani uj királyt. Ha a' király még 
gyermeki korú örökösének gyámságáról rendeletet nem te t t , akkor 
az ország rendéi teszik ezt. A' király ért ko ra , Norvégiában Í J , 
Svédországban 20 éves korában. 1830 a' király fizetése 420,000 ban-
co tallért tett 's az ország adóságcomtoirjától 20,000 ban. tall. ka
po t t ; a' koronaörökös számára 150,000 tallér, 's a,' herczeg-kisasz-
szony számára tópénzül 20,000 ban. talí. rendeltetett. Felkenetése 
és megkoronáztatása előtt, mellyet az- upsalai érsek tesz, a' király
nak le kell a' koronázási esküt tennie 's azon állandó szerződésre , 
mellyben az evangyeliomi-lutherana hitvallás í'entartása kötelességévé 
tetetik, meg kell esküdnie. Csak 1778 kaptak a' Zsidók szabadsagot, 
hogy Svédországban letelepedhessenek ; mégis csak mintegy 300-an 
tartózkodnak Stockholmban és Göteborgban-. A' Katholikusok (számok 
mintegy 1000, mellyhez jő néhány Görög Stockholm.) némeíly meg-
szorittatás mellett ezen szabadságot csak 1781 nyerték meg 's min
den Svéd, ki az ágostai hitvallásról másra lép á l t a l , elveszti polgá
ri jogait. Az egész országbein I érsek, 16 püspök és 218 prépostság 
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van. Norvégiába a' Zsidóknak nem szabad bemenniok , a' polgári al
kotmány tilalma .miatt. Legfőbb igazgató székek Svédorsiágban: 1) 
a' statustanács, legfőbb tanácsadó col legitim (9 taggal); 2) az or
szág közönséges dolgaira ügyelő biztosság (8 taggal); 3) a' királyi 
caucellaria, melly a' király közvetlen igazgatása alatt áll 's a' status 
közönséges külső és belső dolgairól gondoskodik. Feje egy cancalla-
ria-előlülő 's udvari cancellarius. A' cancellariáial öszve vannak köt
tetve : a' királyi cabinet, külső levelezésre, a' cancellariai előlülő 
hivatala 's az ország levéltára. A' status különös dolgaira rendeltetett 
a' külső hadi 's a' hőnyi polgári kiküldő vagy kiadó hivatal. Az or
szág gazdálkodására a' kamarai collegium ügyel. Az ettől fügetlen 
status számvevő-hivatala (staatscomptoir) beveszi 's kiadja az ország jö
vedelmeit,'s a' királyi kamara-törvényszék dönti el a'status jövedelmei 
felett való perlekedéseket, vizsgálja meg a' kamarai tisztek vétkeit 's né
zi által azon számadásokat, mellyeknek elibe kell terjesztetniek. A' ha
di és tengeri collegium igazgatja a' szárazi és tengeri erő dolgait, egy ve
zér és nagyadmiral előlülése alatt. A' hadi törvényszék a'katona-sze
mélyeknek szolgáltat igazságot, peres dolgaikban, 's tagjai fertály éven
ként hivatnak öszve a' szárazi és tengeri seregekből. Legfőbb törvény
szék a' királyi, mellynek elölülője a' király maga, vagy távollétében az 
ország főkormányozója.^ Ezen legfőbb törvényszéktől í'ügnek a' tar
tományi törvényszékek 's a' városi tanácsok törvényszékei. Az ügyek 
az 1778 megjavított 1731-ki törvénykönyv szerint Ítéltetnek meg. Az 
egyházi ügyeket az udvari consistorium , mellynek elölülője az udva-
ri főpap , dönti el , 's az egészségi tárgyakra a' collegium medicuin 
ügyel. — Norvégiára nézve van 1) egy statustanács (Stockholmban, 
2 taggal) ; Christianiában egy helytartó és egy statustitoknok ; 2) 
az ország törvényszéke , mint legfőbb törvényszék. — A' hadi erőt 
teszi : 1) Svédországban 33,200 főből álló rendes katonaság 's az ösz-
veirtak 84,000 embert tevő 5 osztálya, mellyek polgárkatonaságot 
képeznek 's a' faluktól tartatnak arra kimutatott földekből. Ezen ösz-
veirásnak 5-öd része minden évben niegujittatik, ugy , hogy a' sereg 
száma mindég teljes. 2) Norvégiában 12,000 rendes katonaságból, 
110,000 polgárkatonából, a' parti hadi erő fegyveres polgáraiból 's 
az országos felkelésből áll. A' tengeri erőt 12 Iir.eahajó , 8 fregát, 
13 kisebb hajó, 15 gálya, egy kősziklahajósereg (scheerenflotte) 342 
lobogóval, teszi. A' hajókon 4700 ágyú, 7200 katona 's 8000-nyi 
tartaléksereg van; a' tengeri öszveirás 5 osztályból á l l , mellyek 
25,000 embert tesznek. Mivel a' scandinaviai félsziget, 633 geogr. 
mf-re (Norvégia 345-re, Svédország 288-ra) terjedvén , csak a' Ble-
kingentől Torneaig(190 geogr. ml'-re) mini partlinea 100,000-nél 
nagyobb szárazi erőt kivárnia védetésére, innen méltán lehet a' ten
geri erőt a' scandinaviai szigetstatus védő rendszere legfőbb eszkö
zének nevezni. Ez előtt a' svéd seregben minden főbb katonatiszti 
hely eladható volt; ellenben a' mostani országlás , bár melly nagy 
áldozattételekkel is , eltörölte ezt a' visszaélést, ugy, hogy most a' 
szegénynek éppen ugy áll nyitva a' dicsőség útja, mint a'gazdagnak. 
Hasonlóul van a' dolog a' tartományi kormányzók hivatalára nézve, 
mellyeket hajdan szint-ugy meg lehetett venni. — Svédországnak 5 
vitézrendje vau: 1) a' Seraphrend , monda szerint Magnus királytól 
alkottatott; historiailag 1336 már megvolt; 1 Fridriktól megujitta-
tott 17 Apr. 1748 ; rajta e' felyülirást olvashatni : 1. 11. S. (Jesus ho~ 
iiiinum salvator); 2) a' Kardrend , monda szerint I Gustávtól alapít
tatott 's 12 April. 174S I Fridiik királytól megujittatótt; 3) az Ej-
szagcsillag-rend, mellynek eredetét némellyek Odin idejére viszik fel; 
ezt is I Fridrik király hozta ismét létre 17 April. 1748; e* szavak 
vannak rajta : Nescit occasum ; 4) a' Vasarend, 26 Maj. 1772 alapít
ta tot t ; 5) X11I Károly király rendje, 27.Maj. 1811 olta, csak fűbh 
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rangú szabad kímivesek kapják. Ezeken kivül van még egy arany 
éfdempénz a' polgári 's egy arany és ezüst érdempénz a' katonai ér
demek megjutalmazására. — Svédország jövedelme több 12 mii . 
620,000 forintnál. Hiyatalos nyilatkoztatás szerint Svédország a'mos
tani országlás alatt minden külső adóságait lefizette. Ellenben Nor
végia a' külföldnek -8,750,000 for-al adós. A' status hitelére nézve 
kiváltképpen fontos az ország 1668 alapított bankja, melly egyszers
mind váltó- 's költsönbank is, pénzt vészen fel csekély kamatra 's ezt 
bizonyos zálogra, földbirtokra i s , ismét költsön adja. A' nemesség, 
papság és polgárrend állanak jót a' bank bátorságáért 's országgyű
lések közt 3 meghatalmazottra bizzák annak kormányozását; ország
gyűlés alatt pedig tulajdonképpi bankválasztottság- neveztetik ki e" 
czélra. A' bank jövedelmét, melly évenként 2—3 mii. tallérra megy, 
a' 3 rend húzza , mellyek azt gyakran a' status szükségeire fordít
ják. Azonközben a' nagy számmal kiadott bankczédulák becse igen alá
ment (még most is 20 mii. tallérnyi czédula van forgásban) 's csak 
nyomós rendeletek által hárittattak el az ebből származható rósz kö-
vetkezhetések. Ezenkivül van még Svédországnak egy keletindiai és 
egy nyugotindiai kereskedő társasága, egy tengeri hajósok kárát 
megtérítő társasága 'sat. —.A'földművelés és minden nemű fábrikák 
a' most országló király megérkezte olta igen felemelkedtek. Gustáv 
Adolf, Krístina és XI Karolj' uralkodások alatt Kezdetiek először a* 
vas-, sárgaréz - és aczélfabrikák , tímárság , szappanfőzés , gyapju-
és aelyenifabrikák divatozni, de XII Károly háborus ideje mindent 
semii.».sitett. Ezután mindazáltal annál inkább emelkedett ismét a' 
Svédek szorgalma, 's minden portékát, mellyeket készitetleníil drá
gán nem kell venniek a' külföldtől, a' mennyire a' sok hadakozás ál
tal okozott emberszükség engedi, szerencsés következéssel dolgoznak 
fel. 000-nál több pogztó - , se lyem-, pamut- (karton-nyomtatások), 
gyapjú-, vászon-, b ó r - , czukor - , dohány- , üveg- , tükör-, óra-, 
porczelán - , papiros- , márvány-, porphyrfabrikák vannak benne, 
legfontosabbak pedig a' vashámorok, mellyek évenként 1,440,000 
mázsa rudvasat adnak, mellyból mintegy 20,000 mázsányi dolgozta
tik fel. A' svéd jövedelmi táblák szerint Svédország jövedelme 88 
mii. banktallérra számíttatott, ezek közt a' famivekó -^ mii., a' fá
brikák és manufacturák mivei 12 mii., kereskedés és hajóifás jövedel
me mintegy 14, mii. banktallért tett. Norvégiában a' vashámorok 
(legnevezetesebbek a' Laurvignál és'Moaznál lévők) évenként 160,000 
mázsa vasat adnak. Mind Svédországban, mind Norvégiában sok hajót 
is épitnek külföld számára 's igen sok deszkát (kiváltképpen a'Dram-
menfolyónál) , léczet, givendát, árboezfát 'sat. is készitnek. Az or
szág fekvése igen kedvező a' kereskedésnek , melly főképpeu a' kele
ti tenger mellyékén' lévő tartományokkal, Nagybritanniával , Hol
landdal, Francziaországga«l, a' földközi tengeren's Ejszakamerikával 
(az egyesült statusokkal Svédország JS18 hasznos kereskedési egye
zést kötött) űzetik. Egy svéd-keletindiai társaság Chinával kereske
dik. Kivitetnek: l a , deszka, órboczf'a , gerenda, kátrán, szurok, 
haniuzsir, vas, aczél, veres réz , hering", halzsir, préinbőrök 'sat. 
1829 vas és más érez Stockholmból csak 242,264 hajófontnyi vite
tett ki. 1S2S a' kivitel becse 12,187,000 banco tallért tett 4"l85 ke
reskedő hajón 's S07 sajkán. A' bevitel, melly 1828'ban 3995 ha
jón 's 1022 hajón 14, 294,542 banco tallért ért, kiváltképpen gaboná
ból (315,570 tonnányi), borból, malozsából, olajból, sóból, gyapjúból, 
lenből, kenderből, fűszerből állott. A' kávéval élés 18Í8 megtilta
tott. Gabona - bevásárlásra Svédországban az országiásnak 4 mii. ban
co tall. adatott ; Norvégiában e' nem történ , innen érezhetőbb is itt 
a' gabona - szükség, főképpen mivel igen nagy harminczadok terhelik 
a' gabona szabad bevitetését. A' belföldi szorgalommal vetélkedő kül-
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földi mivek 33 procent beviteli vámmal terheltetnek- A' belső tar
tományokkal és Norvégiával való kereskedés mindég inkább könnyit-
te t ik ; e' végre 1818 4 uj országút építtetett Dalekarlienen és 
Helsinglandon keresztül, mellyek közül 2 Norvégiába viszen; több 
csatorna is ásatott, mint a' Trollhatta-csatorna ,_ mellyen a' Götha-
Elfen lévő vízeséseket, Wencrsburgtól Gothení-.urgig , (ezen esések 
öszvesen 130 1. tesznek) körül lehet hajózni; 's a' Gothacsatorna a' 
keleti 's nyugoti tengerek öszvekötésére. Az egész áltevezés .Gothen-
burgtól Söderköpingig a' keleti tengeren 51 raf. tesz, mellyekból 40 
a' Götha-Elfen, a' TROLIJHATTACSATORNÁN (1. e.) 's több tón megyén 
keresztül, 11-et pedig ásni vagy puskaporral ugratni kellett. Har
madik csatorna a' söderteljei, 3 mf-re Stockholmtól, mellynél fog
va 1819 a' Malartónak a' balti tengerreli második öszveköttetése esz
közöltetett, melly 20 belföldi várost köt ösave a' tengerrel 's a' Stock
holmba evezést megkönnyíti. — 1^18 Svédországnak 1100 kereske
dő hajója volt 9200 tengeri emberrel, 's Norvégiának 800 hajója 
6500 hajós legénnyel. Ezeknek fele háború idején rablásra fordittat-
hatik. Legjelesebb kereskedő városok Svédországban: Stockholm ,. 
Göthenburg , Norköping , Gefle, Karlskrona, Malmoe , Landskrona, 
Ystadt és Udavalla ; Norvégiában: Bergen, Christiania, Drontheim, 
Christiansand , Stavanger , Drammen és Fridrikshald. Mind e'mellett 
is Svédország terményeire 's jövedelmeire nézve kiterjedéséhez képest, 
melly az orosz birodalomé után legnagyobb , kétség kivül legszegé
nyebb tartomány, de egyszersmind a' ieggazdagabbal, Nagybritanniá
val , legszabadabb Európában. 

Az értelem pallérozására Svédországnak jó intézetei vannak. Az 
upsalai egyetemnek nagy könyvtára, füvészkertje, pénz- és természet-
mü - cabiuetjei, csillagtoraya 'sat. van. Az 1666 Lundban alkotott 
egyetemnek is (23 tanítóval, 's 630 tanulóval,- kik közül 250 nincs 
jelen) van könyvtára, museuma, füvészkertje 's csillagtornya. Mind
ket tő , mint a' 15 gymnasium is Lynköpingben , Westerasben, Go-
thenburgban , Wexiöben, Calmarban , Wisbyben , Scarában, Strens-
nasben, Karlsstadtban, Hernösandban 'st. a' püspökök 's érsek, a' 
papság fejei , alatt vannak. Minden városban van oskola. Karlsberg-
ben katona-academia , Scarában baromorvosló oskola, Stockholmban 
katonai tudományok academiája vannak. Már 1668 régiségek colle-
giuma czim alatt társaság állott elő régiségek nyomozására , 1688 
collegium medicum az orvosi tudományok előmozdítására, 1728 IJp-
salában tudományok társasága, 's 1739 Stockholmban tudományok 
academiája. 1753 Louise Ulrike királyné, Adolf Fridrik nője , a' 
szép tudományoknak academiát alkotott , melly svéd academiára és 
szép tudományok aeademiájára osztatott. A' mivészség academiája ne
vezetes tagokkal díszlik, illyenek Byström képfaragó, 1828 eivég-
aett koronázás- festeményéről hires Kraft professor és mások. 1828 
olta hajózás - oskolák is alapíttattak. Vannak még Stockholmban mu
zsikai académia 's mezei gazdálkodás academiája; az utolsót az előb
bi király hozta létre a'most uralkodó király javalására. Ennek min
denik tartomány fővárosában vannak alosztályai 's a' mostani király 
160,000 tallérral ajándékozta meg. A' királyi kastélyban Stockholm
ban szép könyvtár 's museum van. — Norvégiában Christianiában 
IS I I egyetem állíttatott fel (1827 549 tanuló volt benne), melly-
nek könyvtára, füvészkertje 's különbféle gyűjteményei vannak; ugyan
ott van egy katonaacademia 's kereskedési intézet i s ; Kongsberget 
bányászoskola 's Dronthcimot ifjú Lappok seminariuma nevezetesiti. 
Ezeken kivül vannak még Norvégiának 5 gymnasiumai , 2 oskolai 
tanítókat nevelő intézetei, de a' falusi oskolák száma csekély. 

Svédországnak és Norvégiának esmertetésére ajánlható munkák : 
Hagelstam ezeredes-hadnagy Geographische és stalistische Charte von 
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Skandinavien / 'Forsel l Ingenieur-ezeredes Charte von Skandinavien-jo 
(Stockholm Í828, 8 nagy lap.); Ethnogr. bergmiinnische und mineralog. 
Reise nach dan hohen Norden durch Schweden, Norwegen und Lapp-
land, in den J. 1810—14 Vargas - Bedemartól (Frankf. a. M. 1819); 
a' Travels through Sweden, Norway and Finnmark etc. by dé Capelí 
Brooke (Lond. 1823); I). K. Fr. Naumann geognosiára 's physica 
geographiára nézve tanúságos Beitrage ztír Kenntnisz Norwegens, ge-
sammelt aüf eiiier Reise 1821 (Leipz. 1 8 2 4 , 2 rész. földabr.}; 0. 
F. W. v. Schubert Reise durch Schweden, Norwegen, Lappland, Finn-
land und Ingermannland in den Jahren 1817, 1818 und 1 820 (Leipz. 
1 8 2 3 , 3 rész-) — Megjegyzést érdemelnek báró Herinelin földabro
szai Svédországról, ki több tonna aranyat érő vagyonát feláldozta , 
csak hogy Svédország minden tartományainak földképét levétesse , 
mellyet 31 lapban ki is adott. Hasonlóul sokat költött azon speciá
lis földképek és rajzolatok szép gyűjteményére is , mellyek Svédor
szág leírására (Stockholm 1806) szolgáltak. Norvégiának legjobb kö
zönséges földképe még mindég Ponto'ppidané Kopenhágában , Norvé
giának 1785 és 1795-ki földleírásaval. A' norvégiai partokat előa
dó 7 dán tengeri földképek igen jelesek, mellyek Löwenöre Pál dán 
contreadmiráltól készíttettek 's Norvégia partjait 200,mf-re láthatni 
rajtok. Scheelnek Kriegstheater im Norden, oder geograph. topograph. 
und historische Beschreibung der Königreiche Diinemarh, Norwegeti 
und Schwede?i-jéhev igen jeles katonai földképe van mellékelve Skan
dináviának. L. ezeken kivül Lassú A' svecziai 's norvégiai ét dániai 
királyságok stat. geogr. és históriai leírását. (Budán 1829.) 

S V S V E K nevet viseltek a' keresztény időszámlálás előtt több 
egymással öszveköttetésben élt népek, mellyek lakták Németország 
nagyobb részét. Nevezetesebbek voltak ezek közt a' Hermundurok, 
Semnonok, Longobárdok, Angolok, Arandalok, Burgundok, Hugik 
és Herulok 's egyszersmind legesmeretesebbek előttünk. Eleinte a' 
Weichsel és Oder közt laktak, az Elbéntul terjedtek, sőt Caesar ide
jében a' Neckarig és Rajnáig. Neveket , Tacitus szerint, hosszú ha
joktól kapták, mellyet öszvefontak. A' népek költözködésekor az 
Alánokkal és Vandálokká! Galliába mentek, 409 a' Pyrenaeken által 
Spaii3'ülországba nyomultak 's a' Vandátokkal megosztoztak Galícián 
és Ócastilián. A' Vandálok Afrikába áltköltözvén, a' mai Portugálig 
kiterjeszkedtek a' Svevek. Hóditásvágyok háborúkba keverték őket a' 
Romaiakkal és nyugoti Gothokkal, kiktől 586 egészen elnyomattak; 
ez idő olta elenyészett országok, 's még nevek is a' spanyol históriá
ból. A' Németországban maradt Svevek az 5 száz. Svábok névvel je
lentek meg , az Alemannükkal öszveköttetve, a' Rajnánál és Mainnál, 
a' Neckar, Duua és Lech körül. A' mai Svábokuak törzsökattyai. A' 
8 száz. olta franczia királyok alatt voltak 's herczegek által igazgat
tattak. 

8 W I I I ( I D Í I (János), hires bonczoló é s természetvizsgáló 
Amsterdamban szül. 1637 Leydenben , hol tanulta az orvosi tudo
mányt, mellyben magát azután Parisban tökéletesité. 1667 doctor-
rangot nyervén, ez idő tájban tette ama boncztudományra nézve fon
tos találmányt, hogy az edények gyantás, hévség által folyóvá tett 
anyaggal tömessenek k i , melly, ha meghia'egszik , azon ede'nyeket 
kifeszítve tartja. Neki köszönjük az állatokban lévő meleg gradusá-
nak kinyomozására szolgáló hévmérőt is. 1669 kiadá Allgemeine Ge-
schichte der Iusekten, (Utrecht), 1672 többször megjelent Wliracu-
lum nalurae seii uteri muliebris fabrica notis in J. v. Home l'rodro-
mum illustratum át. Huzomos elmélkedése 's uémelly viszontagságai 
által komorkorságba esvén, minden eddigi nvunkáíódásával felhagyott 
's a' rajoskodásával reá nagy benyomást tevő Antoinette Bourignon-
nal Holsteiiiba ment, honnan nagy szegénységben tért vissza Amster-
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dámba 's mh. 1680. Halála előt t , nagy s?.üksé.gre jutván , kevéssé? 
csekélységért eladta Thevenotnak némelly kéziratait; másokat sem
misített. Az előbbiek mintegy félszázaddal későbben Roerhaave kezé
be kerültek , ki azokat hollandi és latin nyelven kiadta e' ez, a. Bi
blia naturae , sive história insectorum in certas classet rtáucta, nec 
von exemplit et analomico variorum animalculorum examine illustra-
ta, insertis numerosis rarioribut naturae observationibun (1*737, 
rézm.), melly németre, angolra és francziára lefordíttatott 's a* leg
mélyebb vizsgálódásnak emléke, mellyben Swammerdamot talám egy 
természetvizsgáló se fogja felyülmulni. S. életét Boerhaave irta l e , 
az említett munka elején. S-tól van még Tract. phytico- med. de re-
spirat. et usu pulmonum (3 kiad. Leyden 1738.) 

S W A N T E W I T vagy S W H T E W I z , a ' szláv népek legfőbb is
tenségeinek egyike. Neve szent világosságot teszen 's Németországban 
mindenütt tiszteltetett, hol Szlávok laktak. Olly nagy mézes pogácsa 
áldoztatott neki , hogy az isten képét alig lehetett miatta látni. Ar-
ktfnában (Wítto félszigetén , Rügennél) hires temploma volt Swante-
witnek , hol egy neki szentelt fejér lő tartatott , melly fontos felté
telek alkalmával jövendőmondónak használtatott. Ha a' szent ló bi-
Konyos jelt előbb jobb lábával érintett , jó jel volt, ha a' ballal, sze
rencsétlenséget jelentett. I Waldemar, dán k i rá ly , Rügent elfoglal
ván, 11(58 lerontotta az arkonai templomot. 

S W E A B O R O , éjszaki Gibraltár, vár, fófegyverhely 's a' kő-
szirtközi hajósereg álláspontja orosz Finnlandban , két derék kikötő
vel, a' h'nnlandi kormán) ságban, a' helsingforsi kerületben, Helsing-
forshoz közel fekszik 's Finnland ezen fővárosának kikötőjét védi. — 
Midőn az aboi békekötés után 1743 , a' svéd-finnlandi várak orosa 
kézre kerülvén , az Oroszország felé eső határ nyitva 's védetlen ál
lo t t , Adolf Fridrik király 1749 gróf Ehrensward tábornokra bizta, 
hogy ezen természettől meftgyözhetlenné tett helyet megerősítse. így 
állott elő a' sweaborgi nagy erőség 7 szigeten. A' város 3400 lak. 
nagyobbára kézinivesek és kereskedők , kik a' helsingforsi czéhekhez 
tartoznak. 

S W E D E N B O R G 1789 szül. Stockholmban, atyja Gasper Swed-
berg, nyugotgothiai vagy gothlandi püspök volt , ki őtet mind a* 
tudományokban, mind az isteni félelemben különös szorgalommal 
nevelte. Swedenborg nevét az ifjú Swedberg akkor kapta, midőn egy 
hengermachináért, mellynél fogva ő egy sajkát, két gályát, és 4 
nagyobb ladikot, mellyekrc XII Károlynak a' Friedrichshall vívására 
megkívántatott eszközök szállítására nagy szüksége volt, Strömstad-
tól Idefjalig , és igy mintegy 5 órányi messzeségre hegyen völgyön 
keresetül vitt, Ulrika királynétól nemesi rangra emeltetett. Megjegy
zésre méltó, hogy midőn mint a' bányászcollegium tagja, esmere-
teinek szaporítása végett több európai bányát beutazott, Magyaror
szágot is meglátogatta 's az itt lévő bányákat is megszemlélte. Ez a' 
széles tudományú férjfiu azonközben 1747 a' polgári világ játékszí
néről egyszerre eltűnt, hivataláról lemondván, magános életet élt és 
egészen theologiai munkákra adta magát, mellyeket ő tulajdon kife
jezése szerint, mint az urnák , azaz, istennek titoknoka, irt. Ezeket 
maga költségén kinyomatván , igen számosán kezdek olvasni és Swe
denborg képmutatás nélküli kegyes és jámbor életéért közönséges tisz
teletben tartatván , tudománnyá sok követőket talált, liángatódzásai 
közben, midőn lelkekkel beszélgetett, isteni kinyilatkoztatásokat 
's jelentéseket fogadott el és az erkölcstelen világról látásokat látott, 
hasonlónak látszott lenni egy olhan álmodozóhoa , kinek képvonásai 
majd fájdalmat, majd örömöt mutatnak, a' szerént, t. i. mint inajd 
pokollal, majd menyors/.ággal foglalatoskodott. Életének módja a'pal
lérozott világi emberekéhez hasonló , társasága tudománnyal teljes, 
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jótevő" e*s kellemetes, személyes előadása fontos és nemes volt. Ám
bár soha se házasodott meg, az értelmes' és okos asszonyok beszédét 

.mindazáltal becsülte , 's a' magánosságnak még árnyékát is kerülte. 
Különös tudománnyáért a' papság panaszt tett ellene, de ez, minthogy 
írásait több püspök helyben iiagyta 's maga a' király, Adolí Fridrik, is 
védelmezte őtet , neki semmit se áríhatott. Meghalt 1 7 7 2 , London
ban szélütésben , életének 84 évében. Az általa felállíttatott vallás
felekezet tudománnyá 's állításai ezek voltak : Hogy a' vele közlött 
mennyei jelenések 't kinyilatkoztatások úttal a' Kristusnak e' földre 
való második eljövetele , a' régi anyaszentegyházat (mellyen a' mostan 
fenálliii keresztény felekezeleket értelte) megítélő utolsó ítélet, az 
uj jerusálemi anyaszentegyház alkottatása, mellyrol Sz. János mennyei 
jelenésekről irt könyve és Szent Péter apostol, az uj égről és földről 
tett jövendölésekben említést te'znek, valósággal meg történlek; a' 
honnan az általa Londonban és Stockholmban felállított társaságok 
u j j e r u s á l e m i a n y a s z e n t e g y h á z nevet viseltek. Vallás-
és hittudománya ezen felekezetnek a' szent íráson és Swedenborgnak 
ezen 1747 tői 1771-ig latin nyelven irt 's részint látásokon és men
nyei jelenéseken épített munkáin alapul : Arcana coeleslia de Coelo , 
et Inferno; De Telluribus; De ultimo Judicio ; de Eqüo albo ; De 
nova Hierosolyma, ef ejus doctrina ccelesti ; De Dominó ; De seri-
ptura Sacra; De Vita; De Fide; De divino Amore et. divina Fro-
videntia ; De Amore conjugali; De Commercio Animae et Córporis ; 
Summaria Expositio sensus prophetici; Apocalypsis explicata ; Apo-
calypsis revelata; De vera Theologia christiana. Swedenborg követői 
tagadják a' szentháromságról, az idvezitó halála által való elégtétel
ről , a'kegyelemből való választatásról és a' test feltámadásáról szol-
ló hitágazatokat. Az ő állitások szerént egyedül a'Jézus Isten, vagy 
az Úr , kinek egyetlen személyében együtt van a' teremtő , megváltó 
és vigasztaló 's ki első emberré léte után, mellyrol az, evangyéliem 
beszél, másodszor 1743 jelent meg, hogy szolgájának, Swedenborg
nak , a' szent írás belső értelmét megmagyarázza ; továbbá a' test ha
lála után közvetlenül ditsőül meg, melly kinekkiuek uralkodó hajlan
dósága szerént formáltat ik újra, V ehezképpest megyén vagy menybe , 
vagy pokolba; az angyalok és ördögök testből kiköltözött lelkek; a' ke
resztségét, mellyel mind gyermekekre, mind már felnőttekre nézve élünk, 
csak ugy nézik, mint a'kőzikbe való felvétetésre szolgáló rendtartást, 
egyébiránt elmulhatlan dolognak tartjuk; az úrvacsora a' Kristussal va
ló lelki egyesülés eszköze. A' ki ezen felekezetben tag akar lenni, ezen 
feltétélekre kell állania, hogy egyedül az úrban hiszen, a' rosszat 
gyűlöli és ezt önnön szive indításából teszi. Az uj jerusálemi anya
szentegyház igazgatása három hatalomból á l l ; 1) a' legfőbb hatalom 
(absoluta potestas) , mellynek ke'pviselője a' három formátumban, a' 
soha be nem töltendő elnöki széken, melly a' gyűlés teremében á l l , 
feküvő isteni i g e ; 2)a 'reactiva potestas, melly rendtartó vagy ma
gyarázó hatalomnak is neveztetik, 's a' gyülekezet gyűlései által gya
koroltatik; 3) pedig a' végrehajtó hatalom, melly négy elöljáróból 
áll, kik közül egy a' Kristusrói való hitágazatokra, egy a' látható 
és láthatatlan világ egymássali össveköttetéséről szolló tudományra , 
egy az erkölcsi élet javítására és egy a' szent szertartásokra ügyel , 
melly utolsó egyszersmind püspök i s , 's e' telyesiti a' többi felszen-
telt.papokkal az isteni szolgálatot, és tartja fen a' közönség köz 
munkálódásáva! az anyaszentegyház fenyítékét. Minden gyülésházban 
két terem van , mellyek közül egyik tanácskozásra és keresztelésre , 
másik pedig istentiszteletre való , hova tartozik a' házassági öszve-
kötés, szent vacsora, lábmosás és az imádkozásból, éneklésből, a' 
szent Írásnak és Swedenborg könyveinek olvasásából 'a prédikálásból 
öszveiett egyházi rendtartás (Liturgia) vasárnapokon és innepnapokon. 

18 
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Mindkét teremben csak asztalok, székek, padok és az utóbb említett
ben egy muzsikai kar van. Egyébiránt Swedenborg köretűi ruházat-
jókra 's más külső tulajdonságaikra nézve a' többi vallásfelekezetek
től semmiben se különböznek. Találtatnak Angolországban 1783 ol
tó. , hol a' közönséges tiiredelem mellett naponként szaporodnak 's 
^kápolnáik is vannak; Svédországban 2OO0-en,.hol X11I Károly ki
rály i s , míg südermannlandi berezeg volt , közikbe tartozott; Fran
czia-, Német-, Lengyelországokban, de csak kevesen; Keletimliá-
ban, Éjszakamerikában és deli Afrikában pedig egész közönségek 
tagjai ezen felekezetnek. 

S W I Í T E K (Gerard van), csász. tanácsnok és első udv. orvos 
Bécsben, Leydenbeu szül. 1770, hol professorságot viselt. Katholi-
kus levén, ellenségei addig háborgatták, mig hivatalát le nem tetle, 
mire 1745 első udv. orvosnak Bécsbe hivatott M. Theréziától, kinek 
kegyelmét teljes mértékben megnyerte, a' cs. könyvtár igazgatójává, 
az orvoskarnak (Bécsben) holtigi elolüjévé, a* cs. statusokban az egész 
orvoskarnak kormányozó/ává 'a könyvvizsgálóvá neveztetett ki. Mh. 
1772. Nagy tanítójának Boerhavenak aphorismaira- irt magyarázati-
val S. nagy hirt szerzett egész Európában, 's több tudós társaság 
tagja lett. A' franczia philosophusok munkáit az austriai statusokban 
mint könyvvizsgáló, eitiltván, ezek gyakran igen csípős gúnyokat Ír
tak ellene. — V a n S ' w i e t e n G o t t f r i e d (báró) a' cs. könyvtár 
elölülője (az elébbinek talám fia) híres, mint Haydnnak és Mozart
nak barátja , kik közül amannak Sc/iöp/ung-jához egy angol textust 
ujra dolgozott , 's a' Jjrihreszeiten-\\ez ujat készített. A' muzsikát 
Bécsben igen előmozdította 's a' főbb nemesekből muzsikai társasá
got alapított. Az ő buzdítására alkalmaztatá Mozart Hiindel 4 ora
tóriumát (t. k. a' Messiást) több muzsikai eszközökre. A' hangmivész-
ség ezen Mecaenasa 1803 hm. 

S w i í T (Jonathan), nem csak irományiról, hanem characteréérfc 
is igen nevezetes férjfiu, Dublinhan szül. 30 Nov. 1667. Szűkölködő 
anyjától 3 éves korában Whitehavenbe küldetek , hol 6-dik évéig 
marada 's azután Kelkennybe (Irlandba) mene nagybátyjához , ki ott 
neki egy oskolaintézetet ada. 15 e'ves korában a' dublini szenthá-
romság-collegiuniban bizonyos St. Ashere bízatott, ki philosophiai's 
mathematicai esmereteivel kitetsző férjfiu volt. E' tudományokhoz 
Swift, ki a' történetírást és költészetet kedvelte, semmi vonzódást 
se érze. Csak több év múlva nyere baccalaureus czimet, 's ekkor is 
e' hozátéttel S p e c i a l i g r a t i a , azaz, inkább kedvezésből, mint ér
demért- Hihetőleg ezen megszomorittatás okozd, hogy későbbi iro
mányaiban a' mathematicusokkal olly gunyolólag bánt, de egyszers
mind rugóul szolgáit, hogy annál nagyobb szorgalommal tanuljon 
más tudományokat, mellyekre naponként 8 órát szentelt. Már ez idő 
tájban késziíé Miirchen- von der Tonne-ját. Nagybátyjának halála 
megfosztá őtet 21 éves korában főgyámolától; tehát Sir• Will. Tem-
plehez mene , ki akkor Moor Park nevű jószágán (Surreyben) lakott 
's neki rokona volt. Temple szívesen fogadd őt 's 2 évig házánál tár
ta. Temple által esmerkedék meg 111 Vilhelm királlyal i s , ki neki 
lovas kapitányságot ajánla ; hanem S. nem fegadá azt e l , egyházi hi
vatalhoz levén kedve., mivel itt nagyobb előmenetelt reményié. 1692 
Oxfordban mivészség magistere lett. Már ekkor gyakorlá magát, 
mint költő, pindarusi versekben , mellyet Cowley 's némelly köve
tői hozának fel. Drj'dent, ki rokona volt, 's nyíltan ezt monda neki: 
Öcsém Swift, Isegyed soha se lesz költő, későbben igen csípősen tá
madd meg, a' nélkül mindazáltal, hogy e' híres férjfiu fénnyét el
homályosíthatta volna. Temple Williammal is igen elégedetlen vala, 
mivel ez igéretét, hogy jövedelmes egyházi hivatalra segiteiwli, nem 
teljesité, Boszonkodva hagyd el 1694 Temple barátságos házát 's Ír-
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landba niene, felszentelteti? magát 's a' főkormányzó. által papi jöve
delmet kapa. Kevéssel erre Templetől visszahivaték Angliába, azon 
biztosítással, hogy gondja leend rá. L.emonda tehát irlandi jövedel
méről 's visszainene Moor Parkba , 's ezolta egyességben éle Temple-
vel, ki halálakor szép pénzt hagya rá irományaival együtt. Ezek hői 
S. két kötef.et ada ki 's a' királyt azon Templének tett Ígéretére em-
lékezteté , hogy neki (Swifinek) adandja az első megörülendő egyhá
zi jövedelmet Canterburyban vagy Westminsterben. I)e 111 Vilheliii 
nem figyelmeze arra és S. most groí Berkeleyt, ki mint főbíró lr-
landba mene, mint káplán 's házi titoknok Irlandba kiséré. Azonköz
ben a' gróf Dubltnban más titoknokot, véve fel és Swift kéntelenitte-
ték a' derryi dekánság helyett, mellyhez neki renvény nyujtáték, két 
kevésbé jövedelmus egyházi birtokkal megelégedni, llly füstbe ment 
remények által S. különben is gyengéd érzetekre nézve nem igen fo
gékony szive mindég inkább elkeseredett. Gunyversckeí kezde tehát 
irni, mellyekkel annyi ellenséget szerze, mint csodáiét; mert elméncz-
sége ritkán volt tüske nélkül 's személyes guio7 szi»gált neki fegy
verül a r ra , hngy sértsen és magát védje. Midőn Beckeley Angliába 
visszatére, oaracori községébe mene S. és ide hivá a' híres Stellát , 
kinek nemzetségi neve Joiinson 's atyja Templenél komornyik volt. 
Ez az asszony S. szomszédságában lakott, ha maga othon vo4t, S. tá
vollétében pedig a' papi házban tartózkodott. Együtt soha se laktak 
's tanuk nélkül egymást nem látták. Ezen öszveköttetés Stella halá
láig tartott. Büszkeség 's nagyravágyás valának 8. íőszenvedélyei, 's 
1701 olta több politicai munkát ada k i , mellyekben a' whigpárt 
ügyét, mellyhez tartozott ő is , hevesen vedé. 1 704 megjelent név 

. nélkül Tale of a íut-ja. (Rege a' tonnáról), az elnténczségnek és sze
szélynek legsajátosabb neme által kitetsző munka ,t melly nevét e ' te
kintetben rendkívül hiresité , de r á , bár méltatlanul, azon olcsárlást 
huzá, hogy a' keresztény hitvallást kigúnyolta abban, mi későbbi 
előmenetelét is hátrá'á. Ezen eibeszéletben a' keresztény vallásfele
kezeteket rajzolja a' püspökös egyház nézete szerint. A' The battle 
of the Itools (könyvcsata) tréfás és gunyteljes öszvehasonlitása régi 
és uj Íróknak, az utóbbiak hátra - tétetégével, nitllyben Dryden fő
tárgya a' gúnynak. Egy másik munkájában : Jóslatok Bickerstaff' 
Izsák F.sqiurétül, kiroerithetlen elménizséggel az astrologiát tévé ne
vetségessé , 's annyira kedt eltetek, hogy Steele , mint a' The intler 
(Fecsegő) kiadója Jíickerstaff nevet véve fel. 1710 a' törik jutván el
sőbbségre , S. az irlandi főpapoktól meghatalmaztatok , hogy Anna 
királynénál az aníiáták 's huszad .elengedtetését eszközölje. Ezáltal 
Harley későiibi oxfordi gróffal "s St. John utóbbi lord Bolingbroke-
val megesmeikedék 's annyira megnyeré bizodalmokat, hogy legtit
kosabb tanát skozósaikban 's üszvejöveteikben vészt véve. Most egészen 
igazi elemében vala S., mert polilica , kiváltképpen pártpolitica, va-
la kedveltje, melly ben magát legerősbnek hívé 's egy The examiner 
ez inni folyó irat számára sokat ira,, meílyben az előbbi ministerek 
szabályait olcsárlá 's az utóbbiéit határtalanul magasztala. O fertőz-
teté be , mint legnevezetesb politicai folyó iratok irkálója, leginkább 
MARLROROUGH (1. e.) nagy nevét, mint Coxe Memoirs-éhen irja-. An
gliai püspökség vala törekvésének estél ja 's valósággal ajánltaték is ő 
niinisteriumi barátitól a' királynénak , egy üres hely alkalmával ; 
hanem e' kételkedek igaz hite felől 's a' javalatok hajótörést szenve
dőnek. 1713 mindazáltal megkapá a' sz. patriki dekánságot Dublin-
han; de odább nem moztiittaték. Több későbben kiadott politicai 
irományai kellemetlenséget, sőt veszélyeket vonának rá. Dublin la
kosi, hol csak mutíUkozék , sértegetek 's kicsufolák ő t , mint törik 
pártján levőt. Lassanként mindazáltal megnyíró bizadalmokat, házát 
hetenként kétszer megnyitván jó társaságnak. 1716 Stellájával, ki 

Í'Ö* 
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Dubliuban is szomszédságában lakot t , titokban Sszvekele , de páros 
életét nyilvánossá nem tévé. Előbb két asszonyazeméllyel vala sze
relmes viszonyban, de mindkettőt megcsalá. 1724 egy irománya ál
tal , mellyel az országlás által czélzott apró pénz bevitetését meggá-
to!á, de egyszersmind nagy veszélysknek is tévé ki magát, határta
lan tiszteletre teve szert honfijai előtt. 1 727 Gulliver ulazúsai jele
nének meg tőle , költemény, mellyben geniusa 's érzete egészen sa
játságosan nyilatkozatiak ki. Kzen munka olly egj\szerü ieazisággal 
van irva 's a' találmányosságnak olly környülállásos ponAssága di
vatoz benne', hogy gyermekek is csodálatosan vonzatnak általa , mig 
a' legcsipősebb gúny, mellyel e' munka teljes, a' legelkeseredtebb 
embergyűlölőt is különösen gyönyörködteti. S. nagyravágyó terveit 
Stella halála nem sokára félben-szakasztá. Síz idő olta irá nagyobbá-
ra legjobb költeményeit, jövedelmeinek harmadát szegények gyámo-
litására forditá, 's mindég tárta magánál csekély származású személye
ket , kik büszkeségének tömjénezni tudtak. Végre belépe, több meg
előző jelek után, önnön maga által megjövendölt sorsa. Szellemi ere-
jei eltünének a' testiekkel együtt 's észtehetségeinek lassanként! fo
gyása teljes őrültséggé vála. Naponként haragosabb 's gonoszabb in
dulatú leve, ahoz képest, mint lelki erejei hanyatlanak, 's egy sze
ménél támadt kelés nagy fájdalmat okozván, nehezen lehetett meg
akadályozni , hogy magát szeme világától meg ne fossza. Hónapokig 
tartó hosszas halgatás előzé meg halálát, melly 19 Oct. 1745 tör
tént , 78 éves korában. Vagyonának nagyobb részét holdkórságosak 
és buták számára felállítandó kórházra hagyá végrendeletében, azt 
mondván , hogy egy országnak sincs arra olly nagy szüksége , mint 
Angolországnak. Mint embernek charactere durva és hajthatlan vala 
's a' kevélység legfelsőbb polc/a azon alap, mellyre épité állhatatos
ságát, munkásság-szeretetét, a'despotismus gyülolesét 's az alacsony 
féltékenységtőli szabadságát. De befertőzte'cé utóbbi tulajdonságait 
határtalan büszkeségével, fájdalmat okozni kívánásával, engcsztel-
hetlenségével 's szíves egyenesség és nyílt character hijányával. Mint 
iró , eredeti vala , 's (alám soha se éri utói. valaki. Gunnyai legcsi-
pősbségek mellett is legjobb indulatú hivszivüséggel adatnak elö. Kend-
kivül gazdag tréfás ideákkal 's fordulatokkal, mellyek pazarolva szó-
ratnak szét versezeteiben , de gyakran illetlen sértegetésekké fajul
nak ei. Költői Írásmódja könnyű 's a' rimekbeni készsége csodálásra 
méltó. Versei mindazáltal utána vannak prosajának. Munkáit H a w 
kesworth (London 1755, 14 köt. , 4, és 25 köt. 8), és é«!etirásával 
Sheridan Tamás (1784, 17 köt.) adták ki. Az utóbbi inkább magasz
taló szónok , mint életiró. Nagyobbára németül is olvashatni (Ham
burg 1756 , 8 köt.) 

S W I S U S K (Jan Henrik van) szélesen terjedő esmereteiröl 's 
vizsgálódó lelkéről nevezetes férjfiu, szül. Haagban 8 .Tun. 1746. Ko
rábbi éveiben elhatározott vonzódást mutata a' niathesisre és termé
szettudományra. Tanulását Lejdenben végezvén, 17(6 philosophiai 
doctorrangot nyert 's már következett évben a' íranekeri egyetemnél 
természettudomány , logica és metaphysica tanítója lőu. Itt 13 év 
lefolyta alatt naponként minden órában figyelnietesen szemlélgelé a' 
magnestő elhajlását , mit a' Hecherches snr les aiguilles aimantéet 
et leurs variations irt le. E' munka mint ritka szorgalomnak emléke, 
uj 's mély észrevétekkel levén teljes , a' párisi tud. acadeiniájától 
jutalmat nyere. Egy évvel későbben koszoruzá meg a' müncheni aca-
demia ezen értekezését : Analogie de V életricité et ilu magnétisme. 
17S5 , mint philosophia, természettudomány, mathesis és astronomia 
tanítója, az amsterdami athenaeumba hivaték. Egy biztosság tagjává 
neveztetvén, mellynek munkálődása a' tengeri erő javítására volt ha
tározva, hajóalmauachot ira S., értekezett az octansról, 8*xtansról's a' 
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tengerhossa meghatározásáról. 1797 an egészség rolleglutn elölülője 
leve, 's több jeles munkát adu ki az egészség-nyilvános ápolásáról. 
Midőn 1798 a' franczia Intézet külföldi tudósokat meghívott gyűlés
r e , hogy vélek a* mértékek közönséges rendszeréről értekezzék, S. 
választatok a' bataviai köztársaságtól követté , Parisba. Itt rábizaték 
ama tisztes munka, hogy az Intézetnek az uj rendszer alapjairól tu
dósítást tegyen ; e' jelentés a' Corps legislatif parancsára ki is nyo 
matott. Hollandba visszatérvén,,irá Verhandeling o,ver vohnaalte Má
tén en Gewigten (2 köt. 1802) , melly class. munka. Későbben igen 
munkásán eszközlé a' most Németalföldön divatozó súly-, 's hossz
mértékek és pénzek rendszerét. 1798 tagja lón S. a' bataviai köztár
saság végrehajtó collegiumának. 1817 a' királytól rendkívüli szelgá-
la.íbar.i statustanácsnokká neveztetek. Mint a' Coniité central van deit 
Waterstaat tagja nagy szolgálatokat tőn, "'s az ő munkás buzgósá-
gának köszönik a' hajózás-oskola 's vakok intézete Amsterdamban jobb 
szerközeteket. Miután 53 év alatt dicséretesen ült a' tanítói székben 
és sok oldalulag használt volna, mh. S. 9 Mart. 1823. — Ititka tu
dománnyal bíró 's igen szép characterü férjfiu volt Swinden. Az ál
tala képzett tanítványok egyike a' híres Nieuwland Péter. Mathesis-
ről 's természettudományokról S. hollandi , franczia és latin nyelv
eken számos jeles munkákat hagya maga után; igen érdekes emlék-
irományi, mellyeket különbféle külföldi academiákhoz külde, szá
mosak. Kitetszők munkái közt , az említetteken kivül : Tent+men 
theoriae mulandae phaenomenit magnclici /• Recueil de différent mi-
moires tur V électricité et le magnétitme ; Cogitationes de variit phi-
loiophiae capitibut ; Reflexióm tur le magnétisme animál. 

S W I N D K R E N (Theodor van), philosophia 's természethistória 
tanítója a' gröningeni egyetemnél, szül. GröningenbcM 14 Sept. 1784. 
1S06 németre is fordított Ditsertatio chimico-p/iytica de atmotphae-
ra, ejusque in colores aclione-}n philosophiai doctorrangot szerze ne
ki. Egy évvel későbben De legitms ez. értekezése megbizonyitá, hogy 
S. a' törvénytudományban nem kevésbé jártas , mint a' philosophiá-
han 's természethistoriában; erre törvénydoctor leve. Ezt követé har
madik értekezése, a' régi literaturabani jártasságinak tanuja. Aznlta 
fáradhatlan vizsgálódásainak szüleményét számos munkáiban közié. 
1808 több tudós társaságában beutazá Németországot , mellyet visz-
szatértekor igen vonzólag irt le (2 kiad. 1810.) 1809 Lajos király
tól a' kezdő-oskolák felügyelőjévé' neveztetek , 's 1810 gróf Fonta-
nes javalatára a' gríiningeni egyetemnek reotora lón. 1814 Vilhelm 
királytól philosophia és természethistória tanítójává tetetek , meHy 
hivatalával scf. általa alapított természetmiv-gyüjteményrei felügyelés 
is öuzvekötteték 181Ö. Tanítványi közé tartozik hanaui KuhI Henrik, 
ki az országlás parancsára természettudományi utazást tett a' hollan
di gyarmatokban. Munkái közt kitetszők: Über die Strafgeselse in den 
Xiederlanden ; Uber die Verdienste, tvelche die Fürsten aus dein Hau-
se Kassau licft um Holland erwarben. 1812 olta kiadja a'gröningeni 
egyetem évkönyveit. S. több tudós társaság tagja Hollandban és Né
metországban. 

S V B A R I S a' régi históriában híres város Alsóolaszországban , 
Lucaniában a' tarentumi tcngeröból mellett. Azt ifjak, a' 15-dik 
olymp. 1 évében, építtetett Achajaiaktól és Trözeniektől (2 görög 
nép) 's az 50-dik olymp. legszebben virágzott. A' Sybarisiak a' Kro-
toniakkal hadba keveredvén, amazok 300,000, ezek" 100,000 embert 
állítottak k i ; hanem a' Sybarisiak, kiket a' föld rendkívüli termé
kenysége, az égalj kellemetessége 's termérdek kincseik elpuhítottak, 
K. e. 510 a' Trais (most Triunti) vizénél megverettek , a' foglyok 
levágattak, 's városok földig lerontatott. Az elszaladtak 58 évvel 
későbben uj várost épitettek ujyan a' Lausnál , de a' Krotoniak G 
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év múlva elkergették a' lakosokat, kik ekkor Turii névvel alkottak 
várost. Hanem belső lázadás alkalmával a' régibb Sybariták csaknem 
mind elvesztek, 's a' kevés megmaradtak a' Trais folyónál teleped
tek meg, de a' Bruttiktól későbben kiirtattak. — Puha és tobzódó 
most is Sybaritának mondatik. 

S Í D E N HAM (Tamás), egy Angolország leghíresebb orvosai 
közt, szül. 1624 Windford-Eagleban, 's mh. 1689 Londonban. S. a' 
természetnek legszorgalmatosabb szemlélője volt. Több irományai 
még most is becsesek, főképpen a' köszvényről irt értekezései. A' 
korabeli orvosi munkákat olly kévésé becsülte, hogy midőn egymás 
orvos valatnelly hasznos orvosi munka ajánlására kére , azt felele : 
Olvassa Bon Quixotet; ez igen jó munka, én minden nap olvasom. 

S Y E N I T vagy Sí E KIT, veres és kékszínű kőszikianem, melly 
Szász-, Magyar-, Scotországokban 's másutt találtatik. Hajdani idők
ben sok emlék készíttetett belőle 's már az Egyiptomiak használták 
azt képszobrokhoz, obeliskekhez 'st. 

S Y K o PH \ N T volt az Athenaebel'eknél , ki mást rósz cseleke
deteiért feladott, vagy bepanaszolt, vagy ezeket kinyomozta, hogy 
elcsavarván , valakit elvádolhasson. Eredetileg azon emberek nevez
tettek igy , kik arra vigyáztak, hogy az athenei törvények ellenére 
fige (syka) a' városból ki ne vitessek. Későbben minden hamis vá
doló , csaló vagy más semmire-kellő emberre ragasztatott ez a' név, 
ki mást megcsalni igyekezett. / 

S y I. L A 1. S U L L A. 
S V L L O G I S M Ü S logicában minden 2 előre bocsátott tételre 

(praemissae propositiones) alapitett következtetés (conclusío). Azon 
szabály, melly szerint a' praemissáUból, íagy aláfogőkból/, helyes 
következet huzaük, következtetés formájának neveztetik. A' cathe-
goricus vagy feltétetlen okoskodásban a' következet, vagy végtétel 
igazsága egy harmadik fogalomból esmertetik meg. E' harmadik 
fogalomnak a' subjectum olly jegyének kell lenni, melly a' végtétel
ben előforduló pracdicatumtól még különbőz 's ez közép fogalomnak 
(terminus medius) hivartik, mert a' más két tétel helyes aránya épen 
ez által ismertetik meg, 's mindenikhez rokonabb mint ezek egy
máshoz. Azért a' etathegoricus syllogisniushoz 3 Hlyen fó fogaiom 
(termini) szükséges: 1) a' subjectum, mellyiiek egy praedicatummai 
Ítéletté kell összeköttetni, vagy alsó fogalom, mivel a' többiekhez 
képest legszűkebb terjedelmű (terminus minor); 2) a' praedicatum 
vagy felső fogalom, (terminus major); 3) a' subjectum bélyege, vagy 
a' közép fogalom (terminus medius). Azon tétel , mellyben a' fő 
fogalom előfordul, fő (propo-sitio major) tételnek; az, mellyben az 
alsó fogalom kerül elő, alsónak (propositio minor); a' harmadik, 
melly e' kettőt egyesíti, befejezésnek (conclusío) hivatik. Ebből kö
vetkezik , hogy minden helyes okoskodásban csak 3 fó fogalom (ter
mini) lehet, de mindenik 2 izben kerül elő. A' cathegoricus követ
keztetések megítélésére alapszabály ez : Két fogalom (terminus ma
jor et niinor); melly a' praemissákban egy harmadikkal (medius) 
mint praedicatum összekötve volt , a' befejezésben is szintúgy köttet-, 
hetik 's kötendő össze, minta' praemissákban összekötve volt. E" sza
bály után meglehet ítélni, ha a' következtetést általányosan vagy csak 
részesen, igenlőleg , vagy tagadólag kelljen-e kimondani, csak arra 
kell vigyázni, mikép volt az alsó és felső fogalom a' középsővel egy
bekapcsolva. Ha már 2 ö-ssze kapcsolt tételben csak 3 fogalom for
dul elő , mivel a' középső 2 izben jő elő, minden tételben pedig csak 
2 állás vSti, t. i. a' subjectumé és praedicatumé , e' szerint a' közép 
fogalom is csak négyféleképen változtathatja helyét a' praemissák
ban. A' közép fogalomnak e' külöahözö helyzete által ugyan annyi 
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syllogismusi figura (f'orniae syllogistieae) kelekedik. Pe'ldául legyen a' 
fő tetei M, az alsó in, a' Középső fi, e' következő 4 figura támadhat : 

1. 2. 3. 4 . 
fi—M, M~fi, fi—M, M—fi 
m—fi. m—fi. fi—m. (i—m. 

Az 1 figurában (dictuni de omni et nullo) a' fő tételnek általa-
nyosnak , az alsónak pedig igenlőnek kell lenni. Ennek következte
tései azon épülnek, bogy minden, mi a' nemről áll í t tatik, a' fajról 
is igaz. A' 2 figurában (dictum de diverao) egyik tételnek a' befe
jezéssel együtt tagadónak kell leívni; itt szintúgy mint a' 3 figurá
ban , fajról és nemről nincs szó. A' 2 figura tagadja egymástól a* 
subjectumokat, mert tulajdonságikban különbözők. így a' dolgok kü-
lönségére vezet, 's a' fogalmak Ssszezavarodását gátolni törekszik. 
A' 3 figura (dictum de exemplo), mellyben a' befejezés részletes, pél
dákat, 's kivételeket ad olly tételekről, mellyek által anyósaknak lát
szanak. Végre a' 4 figura (dictum de reciproco), mellyben a' befeje
zés általáuyosan igenlő nem lehet , az alsó tételnek pedig általányos-
nak kell lenni , valamelly nem fajainak kitalálására 's kirekesztésére 
használtatik. — A' feltételes és elválasztó syüogismusokhoz közép 
fogalom nem szükséges ; ezeknél a' következtetés szabása az alkus 
vagy elválasztó tétel természetében fekszik. A' következtetések szabá
lyinak tanitmánya syllogísticánaU, következetek feltagolása 's képzé-
sebeli ügyesség pedig syllogisticai ügyességnek neveztetik. Ezek első 
theoriaját Aristoteles állitá fel, kit a' Scholasticusok követtek. Ujabb 
időkbíii Lambert, Plouquet, Krug , Fries szerzének magoknak e' 
tárgy körül érdemet. 

S Y L V E S T E R I I , tudósságáról hires pápa. Tulajdonképp! neve 
Gerbert. Csekély szüléktől vette eredetét Auvergfteban, papságra ad
ta magát 's az aurillaci klastromba ment. Meglátogatta Spanyolor
szágol, tanult Barcelonában, 's az Araboknál Sevillában és Cordo-
vában, aztán beutazta Olasz-, Német,, Francziaországnkat, Rheimsban 
mathesist, philosophiát 's class. literaturát tanított, V végre, miután 
Iiobbioban S)68 apáti, azután Rheimsban ós Ravennábau érseki hiva
talokat viselt volna, 99!> pápa lett , de már 1003 rali. Phílosophia 
's mathesis legkedveltebb tudományok voltak előtte, mellyeket mun
kásán terjesztett. Több vizi machinát, vizi orgonát, számoló táblát, 
messzelátót 'st. talált fel. Ili Ottó császárral, ki emelte őtet pápa
ságra , kezet fogván , igen terjesztette a' tudományokat ama setét 
időben. Nyomtatott munkái : egy geometria , levelek 'sat. 

S Y I . V I U S (Aeneas), 1. PICCOLOMINI. 
S Y M B O L I C U S K Ö N Y V E K , mind azoa nyilvános hitvallájtéte* 

lek, mellyek az egyházi község hitigazságairóli meggyőződésének 
kinyilatkoztatását, azon különböző hittudományokat, me l l ek az egy
házi községet minden más vallásfelekezetektől ipegkülönböztetik , 
adják elő tulajdoniságokban, foglalják magokban 's ama község tag
jainak külső egyesítő pontul szolgáinak. Készíttetnek vagy egyházi 
gyűlésektől, vagy egyes tudósoktól, de ez utolsóknak csak akkor 
vau symbolicus tekintetek, h-a közönséges zsinut által helyben - ha
gyatnak 's megerősíttetnek, az egyháztól magától, mint meggyőző
désének kinyilatkoztatása elfogadtatnak 's igy a' már fenálló vallás-
tételekhez egyenlőkké tétetnek. 3 régibb symbolum van, mellyek a' 
keresztény egyház minden főfelekezefeitől elfogadtattak 's symbolicus 
könyveiklw beiktattattak: 1) az úgynevezett a p o s t o l i s y m b o 
l u m (hittétel) , mellyet ugyan nem az apostolok magok irtak l e , 
de már az apostoli egyházban m-egvolt, mint keresztelés! hitvallás
tétel, '.-j az európai, ázsiai és afrikai keresztény egyházakban csak
nem szóról szóra megtartatott. :A' romai , görög és evangyeliomi 
egyházak mind e' mai napig becsülik azt , mint a' kereszténység fő-
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igazságainak legegj'szerübb 's leghívebb kifejezését. A' romai egyház 
csak abban távozik el a' görögtől, 's evafigyeliomosoktól, mivel a' 
szent lelket az atyától és fiatói származni vallja. 2) A' n i c a e a i -
k o n s t a n t i n á p o l y i , mellyet az öszvogyült atyák Arius eret
neksége ellen a' nicaeai zsinaton készítettek 325 , 's a' konstantiná
polyin 381 megerősítettek. 3) A t h a n a s i u s é vagy az első szóról, 
mellyel kezdődik, Qu i c u n q u e s y m b o 1 u m. Kétséges, ha a' 4-dik 
száz. élt Athanasius szerzetté é? Az arianismus ellen van intézve, 's 
ezen tartalmáért fogadtatott el a' keresztény egyháztól symbolumnak. 
Ezen legrégibb 's közönséges symbolumokon kívül a' romai 's görög egy
házak több másokat is fogadtak el, de a' mellyek nem annyira tulajdon-
képpi symbolumok , mint symbolumi tekintetet kaptak, nevezetesen, 
minden igazhi tű , fűképpen közönséges synodusok végzetei, a" leg
régibb kath. egyházi'tanítók, ugy nevezett egyházi atyák, irományai, 
a' romai püspökök vallástudományi tárgyazó decretumai és decreta-
lisai. Ezeket a' görög egyház természetesen nem esméri meg 's a' 
romaitóL abban is különbőz, hogy nérnelly conciliumok végzeteit el
fogadja, mellyeket ama megvet. A' trienti egyházi gyüíés végzetei 
(Canones et decreta oecum. et gener. Concil. Trident. , IV Pius ren
delésére nyomattak ki 1564, mellyhez jött V Pius parancsára Catechis-
mus ex decreto Cone. Trid. ad l'arochos 1567) változhatatlanul ala
pítják ugyan a' kath. egyház tudománnyát, de soha se esmertettek meg 
általánosan 's nyilván minden kath. tartományoktól. A' gü."ög egyház 
legjelesebb symbolicus könyve a* Mogilas Péter kievi metropolita által 
készíttetett, rnelly 1643 a' konstantinápolyi zsinatban jóvá-hagyatott 's 
symuolum tekintetet kapott. — AH Evangyeliomosok eleinte az ugyneve-
aett apostoli, nicaeai-konstantiuápolyi symbol umokat 's Alhanasiusét es
mértek meg ; de midőn Romától 's a' pápától valósággal elszakadtak , 
Melanchthon különös symbolumot készített német és latin nyelveken, 
inelly 25 Jun. 1530 az Augsburgban öszvegyült német birodalmi rendek
nek 's a' császárnak benyujtatott, honnan augsburgi vagy ágostai hitval-
lástételnek neveztetett 's későbben az evangyeliomos egyház első symbo
licus könyvének elfogadtatott. A' Katholikusok ez eíler. irt 's a' csá
szárnak hasonlóul benyújtott czáfoló irományára Melanchton Apoló
giát készített, meily a' hitvallastétel mellé van ragasztva, de csak 
mint magyarázó toldalék-munka. Melanchton az emiitett hitvallás
tétel 1540-ki kiadatában az urvacsoráról szóló ezikelyí, hogy a 'Re-
formatusokkali egyesülést eszközölje, megváltoztatván, ezen kiada-
tot nem esmérik az Evangye'.iomosak igazitfak, hanem asc 1530-kit, 
mellynek van csupán sj'mbolicus tekintete. Második symbol. kö.iyvek 
az Evangyeliomosaknak a' Luther által német nyelven öszveszedett 
schmalkaldi czikelyek gyűjteménye , 1537-ről , 's Luther két (nagy 
és kis) catechismusa 1529-ról, E' symbol. könyvek mellett se szűn
tek meg a:o evangyeliomos theologusok végtelen perlekedésekbe keve-
redr.i, mellyek a' község békességének teljes semmisítésével 's a' leg
veszedelmesebb szakadásokkal fenyegetődztek. Innen jó érzésű fejedel
mek és theologusok eltökélek mindent elkövetni az egyesség fentar-
tására , annyival inkább, mi*el több szász theologus hajlott uyilván 
a' schweizi vallás* udományra (kryf,toealvinismusra). Ezen kó'rnyülmé-
nyek szülték a' torgaui czikelyt (torgaui birodalomgyülésen megerő
sített hitvallástételt) 1574; az Andreáé Jakabtól, tübingei'i egyetem 
tanítójától 's kanczellárjától , ugyanezen évben Svábhonban készített, 
's Chemnitius MlirtOíitóL Braunschweigban áltnézett és néintllj'ekben 
megváltoztatott Jiivallástételt, meily a' sváb és alsószász theologusok-
tól elfogadtatott 's sváb-szász concordiának neveztetett; végre az An
dreáé, Chemnitius, Selnecker, Chytraeus , Muskulus , és Korner 
által 1577 Bergen klastromban (Magdeburgnál) szerkeztetett bergi 
könyvet, meily 1580 Auguszt szász választótól, mint symbol. könyv 
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ki»iyomtattatott, de több felől ellenmondást talált. — A' Reformátu
sok egyháza, az ágostai hitvallást követőkével egy időben, létre 
hozatván Zwingli Ulrich 's más felvilágosodott lelkű férjfiak á l ta l , 
a" német és schweizi protestáns egyházak közt meghasonlás ütőit ki, 
kiváltképpeu a' szent vacscratudomány felett 's végtére a' Reformátu
sok tulajdon vallástételt készítettek, melly különböző tudománnyokat 
magában foglalta. Ez az egymástól elszakadást raég nagyobbá tette, 
leginkább az előrei elhatárqztatásról (praedestinatio) való kemény 
tudománya által, mellyel sok versengésre 's szakadásra adott alkal
mat a' reforniata egyházban. Már 1530 elküldte Zwingli a' biroda-
lonigyüléure, miután az ágostai hitvallástétel már benyujtatott, tu
lajdon hitvallástételét 's mivel egyszersmind 4 szabad birodalmi város 
(Strasburg, Memmingen , Konstanz és Lindau), mellyek a' schweizi 
hitvallás-tudományhoz ragaszkodtak, hasonlóul benyújtották á' csá
szárnak önnön vallástételeket (confessio tetrapolitana), az evangye-
lioniosok meghasonlása ezáltal még nyilvánosabb lett. De a' reror-
mata egyház magában se jutott soha azon egységre 's egyetértésre , 
m«dly ay, ágostai hitvallást követők közt Németországban 's más tar
tományokban-minden későbbi perlekedés mellett i s , dhatozolt , ré
szint mivel Zvtngli rövidebb ideig é l t , hogy sem olly eldöntő befo
lyást szerezzen , mint Luther, részint mivel eleitől fogva többen fü-
getlen 's az övétől különböző utat választottak az egyházjavitásra és ' 
kiváltképpen Calvin sok meghasonlást okozott; továbbá , részint kü
lönböző tartományokban , mellyeknek a' schweizi vallástudomány tet
szett, az uj községek a' hely és kor viszonyaihoz képest tulajdoni
lag képzet.;ék magokat, részint végre , mivel a* reforniata vallástudo
mány ban magában sok anyag volt végetlen perlekedésekre, a' honnan 
inkább reforniata községekről, mint egyetlen , kÖKÖs symbolumok ál
tal csak külsőképpen is öszvekötött, reformata egyházról lehet szó. 
A' németországi és schweizi reformata községek egy része későbben 
a' megváltoztatott ágostai hitvailástéíelt fogadta el , mindazáltal a* 
nélkül, hogy ennek czikelyeivel megegyezett, 's ezáltal , mint az 
ágostai hitvallástétel követői kiváltképpen a' vesztfáleni békekötés
ben , hasonló védetést, politicai bátorságot 's az ágostai hitvallásté
telt tartókéihoz hasonló jogokat nyertek volna. Kevéssel Zvingli hol
ta után, midőn mindég ujabb meg ujabb próbák tétettek a r r a , hogy 
a' németes schweizi evaiigyéliomosak egyesittessenek (de az utóbbiak 
közt némelly perlekedések keletkeztek), több nagy teki'utetü schweizi 
theologusok, név szerint Bullinger, Leo Judae, Myconius, Grynaeus 
és Groszmann , uj hitvallástételt készítettek, melly 153C e' ezim a-
latt : Confessio Jtelvelica (seu Basileensis) megjelent, de a' visszavo
nást nem igazgathatta el, sőt inkább uj meghasonlást szült. Egy uj , 
1566 a' schweizi, lengyel-, magyar-, scotországoki református theolo
gusok neve alatt Zürichben kiadott hitvallástétel is igen eltávozott at
tól. A' Calvintól már 1551 kidolgozott 's Consensus Tigtirinus név 
alatt 1554 megerősített, kiváltképpen a'praedestinatio-tuilományt ki
fejtő 's symbolicus tekintetre emelt theologiai munka se eszközölhe
tett békét. Több év folyt le és sok uj perlekedés keletkezett, midőn 
2 tiszteletes theologus , Heidegger Zürichben és Turretin. Ferencz 
Genfben, komolyan kezdtek a' felől gondolkozni, hogy legalább a' 
legközlebbi meghasonlásokat, 's visszálkodSsokat, mellyeket Amyrauld, 
de la Place és Cappel Lajos okoztak, elmellőzzék 's uj symbolicds könyv 
által, mellyrei felsőségeket meg tudták nyerni, a' község békéjét 
helyreállítsák. Ezen feltételnél fogva jelent mag 1675 a' hires For
mula coitsensus helvétini , 20 czikelyben , melly békéért, nagyobbára 
a' schweizi theologusoktó! elfogadtatott ugyan 's aláíratot t , de a' 
külföldi Reformátusok közt .innál hevesebb ellenmondást talált 's en
nél fogva a' községeket még inkább meghasonlitotta 's elszakasztotta 
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egymástól. Már korábban készítettek a' német Reformátusok néhány 
hitvallást irományokat, hogy a' vélekedések folyvásti kiizde'se közt 
legalább nemi egyetértést 's állandó tanítói sinórmértéket alapíthas
sanak* Midőn 111 Fridiik pfalzi választó , az ágostai hitvallástétel
ről a schweizira ment által 's ezt saját tartományában is uralkodóvá 
és közönségessé tenni iparkodott , ő is gondoskodott tudomány-czike-
lyekről , mellyeket fejedelemsége papjainak- symbolicus tekintetben 
keliett tai'taniok. Ez ama híres , Ursinus Zakariástól \s Olevianus 
Gáspártól készített , pfalzi vagy heidelbergi catechismus, meliy 1562 
végeztetett el 's 1563 tetetett közönségessé. Többa3-ire minden euró
pai nyelvre lefordíttatván, a' reformata községek nagyobb részének 
tetszését és jóváhagyását megnyerte 's egy a' legneveztesebb symboli
cus könyvek közi. Ezenkívül a' német Reformátusoknál nagy tekin
tete volt brandenburgi János'Sigmond hitvallástételének is, melly elő
ször. 1613 's 1614, azután pedig többször i s , de csaknem mindég 
váffoza >'anul jelent meg. A' pfalzi reformata község mindazáltal a' 
Corpus doctiina Melauchtonis (vagy l'hilippicam) ez. munkát is elfo
gadta symbolicus könyvének. Németalföldön eleinte Luther tudomá
nya volt kapós, de azután, reformata hitvallás fogadtatott el 's az 
esmeríetett meg az 1501 -ki közönséges vallástételkor is. Erre a' Cal
vin véleményéhez keményen ragaszkodók a' szabadabban gondolkozók
kal , Arminiánokkal, azután Remonstransokkal , perbe keveredtek 's 
mivel az elsőbbuk , leginkább politieai okokból, oraniai Móricz; hely 
tartótól kedveltettek, ez 1618 Dortrechtben zsinatot tartott, melly 
az Arminiánokat nagy többséggel kárhoztatta 's uj hitvallást készí
tett, melly a' kérdéses 7 pontot Calvin tudománnyának értelme szerint 
eldöntötte's ezt tette uralkodó tudománnyá. De a'dortrechti zsina'vég
zetei ellen is, mellyekbe egy h<íves Calvinistának Begermannak, voU leg
nagyobb befolyása, tüzesen ellenmondtak a' külföldi Reformátusok, s 
e' miatt ezen'uj dortrechti hitvallástétel se juthatott a'reformata egy
ház előtt közönséges tekintetre. A' franczia Reformátusok azon első idő
ponttól fogva, mellyben községekben egyesültek 's azon súlyos üldöz
tetések közt, ntéilj ékkel kellett küzdeniek, több különös hitvallás
tételt készítettek, de a' mellyek közül egy se nyert kitetsző symbo
licus tekintetet. Sőt inkább a' Genfiekkel tartot tak, kikkel szoros 
öszveköttetésben voltak 's kiknek symbolicus könyveit is elfogadlak. 
Tulajdouibbképpen készíttetett a' reformata hitvallástétel Augolor-
szágban. Mar 1551 megjelentek az angol egyház 42 czikelyei , 
mellyek I5(i2 39 czikelyre húzattak öszve 's valamennyire megvál
toztatva, mint az angol püspökös egyház symboluma, megalapittattak. 
Ezen symbolicus könyv Luther és Zvingli tudományoknak keveréke, 
melly a' különböztető pontokban inkább a' reformata egyházhoz , de 
nem a' calvinismushoz, hnz. Az 1560-ki scotorsr.ági hitvallástétel
ben valamivel több van Calvin véleményeiből , de a' mellyek egész 
keménységekben korántsem fogadtattak el. A' scot Reformátusoknak 
nagy része későbben a' Presbyteriomosok tudományához ragaszkodott. 
Ezek , kik kiváltképpen az egyházi igazgatásra nézve különböznek 
véleményeikben a' l'üspöküsöktől, szorosan tartják a' dortrechti zsi
nat végzeteit; de 1646 saját symbolumot dolgoztak ki, mellyen azon 
perlekedésnek, mellyből származott, bélyegét nyilván láthatni. Így 
a' reformata egyháznak csaknem mindea tartományban saját hitvallási 
irományai vannak, ellenben általánosan közönséges, mindenektől elfo
gadtatott symbolicus könyve nincs. A' kisebb egyházi felekezetek
nek, a' cseh és morva atyafiaknak, a' hajdani Valdiaknak (Valdenses) 
és Vicleíitáknak , Mennonitáknak , Methodistáknak, sőt a' Quaecke-
rekne'k is (bár ezek nem szeretik magokat hitvallástételekke! korlá
toltatni), a' Remonstransokuak, végre az Antitrinitariusoknak vagy 
Unitáriusoknak és Socinianokuak is vannak különös -nyilvános hitvaU 
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lási irományaik, r.agyobhára magok védelmére, türelemre 'a a' sta-
tusbani szabad vailásgyarkorlás fentartására , mellyek symbolicus 
tekintettel bírnak. Az Unitáriusok ebben nagyobbára megtartották az 
ngy nevezett apostoli hitformát, de egészen más értelmet toltak alá. 
Symbolicus könyvek becse és szükségessége felett, kiváltképpen ujabb 
időkben, némelly peres kérdések keletkeztek ; de egy egyházi közön
ség se hagyott fel symbnlumával 's a' nélkül, ha mint igazi, békés 
vallástársaság fen akar állani, nem is szükölködhetik. Mert minden 
közönségnek kell valamelly erós és meghatározott alapjának lenni , 
mellyben minden tag megegyezzék , ennek világos és egyszerű sza
vakban kell kifejeztetnie, mindenre nézve közönséges kötelező erejé
nek kell lennie , kik hozá igazán ragaszkodni akarnak. — L. JAbri 
Hymbolici ecclesiae evangelicae , J. A. Tittntanntdl (2 kiad. Leipz. 
J827); ugyanazt C. A. Hasétól (Leipz. 1827 , 2 rész); Die symboli-
schen Bii<:her tler evangcl.-luther. Kirche , deutsch m-'t hislorischen 
Einletlungen , Anmerkungen und Erlauterungen für Volhsschullehrer 
ele. Schöpfftol (Leipz. 1827, 2 rész.); t'orpus librormn symbolicorum 
ele. Augustitól (Elberfeld 1827) és Die symbol. Bücher der evangel.-
lut/ter. Kirche Köthetől (Leipz. 1830). 

S m m i L U x küzriinségeseu a' jelképpel egy értelemben vétetik ; 
azonban e' fogalom nem csupán a' képre, miirt alakra szorítandó, 
hanem általában minden ötlet képes ábrázolására viteiiik, akar szók
kal , akar más érzéki módon tétessék az szemléihetévé. A' hajdanko-

• ri emberiségnek minden nyilatkozása és közlése csak kép és jel által 
történt, mert elméje nem vala még ugy kifejlődve, hogy cpak meg
határozott fogalmak szerint gondolkodjék , azért a' valósággal egye
ző kifejezést keresett, 's érzéki szemlélődésben nővén fel, ezt csak 
az érzéki világban találta fel. A' valóságot hat egy más , közelebb 
vagy távolabb rokon tárgy által ábrázolta. Ez a' symbolum. Általá
ban természetében fekszik az embernek azon kivánság , hogy gondo
latit 's érzeményit ön magának képbe öltöztesse 's az által mintegy 
láthatóvá tegye; mennél közelebb éle a' természethez, mennél belsőb-
fceu éle abban, annál könnyebben talált benne alakot és képet min
den belső szemléletének. Elvont gondolkodásra csak akkor szokott, 
inídőn már a' természeten jóval felül emelkedett, 's belsőt és külsőt, 
gondolatot és képet, szót , megkülönböztetett. A' kora emberiség 
magát az istenséget is a'természetben talál ta; az ebben nyilatkozott 
's ez által lett az emberek tanítója. Minden az istenség képe és >ele, 
's a' természet minden egyes tárgya isteni volt. A' miveltebb papok, 
kik az istenségről ollvau fogalmakat i s , mellyeket a' nép közvetle
nül a' természetben nem talált , közleni, vagy magát a' természetet 
magyarázni , 's az istenséget benne és törvényiben felfedezni akar
ták , csak képek álla! tehetek láthatóvá a' láthatatlant; alakitniok 
kellé vagy valóságos formában , vagy képes szókban ; jeleket képez
tek , mellyek akar kézzel készültek, akar beszéd által ábrázoltattak, 
előbb csak magának az észfogatnak megtestesülése voltak 's a' szel
lemi tárgyat csak azután jelentették. Symbolum tehát a' testek köz
vetlen kifejezése, az észfogat képe, legyen az jelkép, jelmondat vagy 
bár egyetlen képes szó is. Mennél tisztábban , közvetlenebbül fejezi 
ki az észfogatot a' jelképi alak vagy szó , mennél igazabban 's sa
játságosabban testesült az meg ezen képben, annál valódibb 's iga
zabb a' symbolum. Az attribútum különbőz a' symbolumtól abban , 
hogy az valamely kép mellé a' vele eg5';jekötött minőségek tökéle-
tesb ábrázolása végett mindenkor mint sajátságos jel adatik; ez pedig 
magában, minden hozzátétel nélkül ön állólag megértethetik ; minden 
attribútum symbolum, de nem minden symbolum attribútum. Az al
legória mindig mesterséges , kész akarva szerzett kép; a' symbolum 
az ész fogatnak mintegy szükséges kifejezése. Nem is fekszik a 'syw-

/ 
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boltim természetében, hogy a' mívészség szabályinak mulhatlanul meg
feleljen 's tulajdon értelemben szép legyen ; hanem az a' fő kívánat, 
hogy az észíogatot valódilag kijelelje 's láthatóvá tegye. Innen az 
indiai 's más keleti mythologiák különös és többnyire idomtalan alak
zatai nem kevésbé valódi symbolumok, mint a' görög világ összehang-
zó 's igazán szép képzetei. — A' symbolicus és metaphoricus beszéd 
nem mindegy; mert a' szelleminek megtestesitése 's viszont a' testi
nek szelleniitése, metaphorában a' hasonlónak össze állítása által 
vagy inkább allegorice eszközöltetik, 's nincs ugy egybe foglalva, 
mint a' symbolum. A' symbolum különösen vallási fogalmakra vite
tik. Mennél inkább a' látszó világ korláti közé van még valamelly 
vallás SKOrulva, 's tanitmanyai mennél inkább természet tanitmanyai, 
annál gazdagabb az symbolumokban; midőn ellenben minden kinyi
latkoztatott vallás, mellynek tanitmányi belsőbb 's egyenesen szelle
mi szemléletekre vitetnek, 's már magokban olly fogalmakat foglal
nak, mellyek a' természeti szemlélet körén kívül feküsznek , symbo
lumokban szegényebb , fogalmakban gazdagabb. Innen a' pogányság 
sokkal több symbolumokkal bővelkedik, mint a' zsidóság és keresz
tyénség , mellyeknél az ésüképek találása nem külső , hanem belső 
's egyenesen szellemi szemlélet által eszközöltetik. De mivel az is
teni t , magában 's mivolta szerint, teljes mélységében 's tisztaságá
ban cg3' symbolummal tökéletesen kifejezni nem lehet, innen minden 
symbolum csak az istenségről való különös észképek különös kifeje
zése, így mind azon istenábrázolatok, mellyekben a' pogányság az 
isteninek természetben kinyilatkoztatott különös fogalmait kifejezte 
's szemlélte, ezen fogalmak symbolumi 's c' tekintetben valóságos 
érzékképek. — Symbolumok azon jelek is {arjfiaba, aíjfima , s i^na, 
ostenta , portenta) , meliyek által az istenség saját akaratját *agy 
valamelly következő esetet, általában a' jövendőt kimutatja , szóval 
minden, mi által az istenség kinyilatkozik. Az illy jelek lehetnek 
valóságos, jelentéssel teljes jelenetek, természeti erők különös nyilat
kozásai, hangok, jövendő mondó szavak, mellyek szinte mint az ora-
culum mondatai , mint BZ istenség akaratjának , a' sorsnak titoktel
j e s , elmés hirdetései, av/ipola neveztetnek. Azon rejtélyesség 's ké
pes kifejezés, melly az oraculumi mondatok tulajdona, megvan a' 
papok beszédiben 's symbolicus tanitmányikban i s , honnan ezek is 
helyesen symbolumoknak neveztetnek. Amaz isteni akaratot magya
rázó elmés mondatoktól , mellyeket mint uralkodó életelveket külö
nösen megtartunk, nem különböznek az úgynevezett választott monda
tok is , mellyekhez a' Pythagoraeusok képes kifejezésben szóló gno-
mái tartoznak. A' symbolumnak még egy más értelme is vala a' Gö
rögöknél; ők t. i. minden titokteljes tudományukat, mint mélyebb 
természet - bölcsesség gyümölcseit jelképekbe 's jelmondatokba öltöz
tetek , nemcsak azért , hogy a' be nem avatott előtt e' bölcsesség út
ját elzárják , hanem hogy azt magát is leggazdagabb kifejezesd ké
pekben adhassák elő. Mivel pedig a' beavatottak , magokat egymás 
közt a' mysteriumok sajátságos je l i ről ' - 's beavatást gyanittató sza
vairól ismerek meg, igy ezen jelek is symbolumoknak hivattak. Men
nyiben továbbá illy ismertető jelek azon szent kötelességre emlékez
tettek, mellyeket a' beavatott, beavatásakor felvállalt, 's különösen 
hallgatásra 's a' titkos tudománynak megfelelő életmódra'utasítottak, 
innen amaz innepélyes kötelezés , vagy fogadás, mellyet valaki isten
nek , embernek , vagy községnek t e t t , szinte ovpfíolov neveztetik , 
miixU fogva ez a' katonaesküről, hadi jelszóról 'si. is értetik. Végre 
tymbolon olly jegyet vagy bélyeget is tesz, millyet például vendég
társak egymásnak ismertetésül, mások valamelly alku vagy kö'.elezéa 
aálogául adtak 's visszaváltottak. 
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K e r e s z t y é n s y m b o l u m o k . A ' symbolon szónak ezen sok
féle , mind egy gyökérből fejlődő jelentései már a' keresztyén idő 
előtt megvoltak 's aztán a ' keresztyén anyaszentegyházban is a l k a l 
mazást nye r t ek . Már előbb némi szent ér te lem vala a' szóval össze
kapcsolva; 's noha az első keresztyének o!ly igen i r tóztak a ' p o g á n y 
ságtól, hogy abból bevenni semmit nem aka r t ak , sőt azér t gyü l eke -
zőházaikban képeket teljességgel sem szenvedtek; mivel mégis egé
szen uj nyelvet nem teremthet tek , ; nom lehete anny i ra el leni ikre 
egyetlen s zó , melly már mintegy megszentel t jelentéssel b í r t , me l ly 
keresztyén fogalom á l ta l még inkább emeltetet t . De midőn a' sym-
bolum aaú a' keres/.tyének közt divatba j ö t t , nem is vala iftár o l ly 
igen nagy az idegenség minden pogányságra emlékeztető t á r g y a k 
i rán t . Sót meglehe t , hogy midőn a ' pogány t i tkok avatot t ja i büsz
kén vetek tudományukat a ' keresztyén taní tók elibe 's t i t ok teljes 
symbolumaikra u t a l t a k , ezek is mintegy ingerelve ""valának annak 
megmutatására , hogy nekik is vannak, még pedig fenségesebb 's nyo
mosabb symbolumaik mint a ' myster íumok. Mint a ' pogány t i t k o k 
avatottjai rej télyes j e l e i k k e l ' s szavaikkal magokat a ' t i t k o s tudomány 
választott inak mutat ták , ugy a' keresztyének is symbol icus tani t -
mánya ika t ' s szokásaikat e sn ie r t e tó ' s egyesítő eszközül 's a ' pogányok
tól és Zsidóktól elválasztó je lü l használ ták . Inne:i s.vmboluuioknak 
nevezték a' szentségeket ( sacramentmn) , mint a' la that lan idvesség 
látható j e l e i t 's zálogai t . Ez él te lember neveztetnek a ' keresztség és 
úrvacsora mint sajátképi sacramentomok symbolumpknak. Symbolu
mok minden keresztyén szer tar tások 's isteni t iszteletek i s , mennyi 
ben az á l ta tok bélyegzett fogalmak szükséges kifejezéseinek lenniek 
kell. A' sacramentomok és szer tar tások is elkülönző jegyek azokra 
nézve , kik velők élhetnek , 's ezeket mint a' ker. egyház avatot t ja i t 
bélyegzik. Ezeken kivül voltak a ' ker . egyháznak még más sokat j e 
lentő jegyei is , sajátképi symbolumok , mel lyeket csak a' keresz tyé
nek ér tet tek , de ezeknek a.' kifejezett fogalmat t isztán ábrázo l t ák . 
Hlyen vala a ' ke resz t , Maria a ' gyermek Jésussal . Azonban i t t is 
meg kell különböztetni a ' sajátképi symbolumokat a ' symbo í i cum a t -
tr ibutumol »!ól, mellyek á l ta l a' mi vészeli az evangélistákat, apos to lo
k a t , szenteket , ábrazo 'ásikban megkülönbözte t ik , p . o . Mark melléi 
oroszlánt , János mellé sast festenek 'st . Te rmésze t e s , hogy a' kije
lentett tudomány az elmének azt , mi előbb re j té ly és symbolum volt , 
felfedezvén , a' symbolumok száma á' keresztyénségben megkevesadett . 
De mint a' szellemileg felfogott lisz-ta ész - kép szókba öntetni kíván 
's szókban talál ja a' legélénkebb kife jezést , ugy most a' tudomány 
közlés<e 's előadása különösen a' ker. egyház sajátságos tani tásformái 
á l ta l tör ténik . Innen symbolumoknak neveztetnek különösen ama r ö 
vid formákban kifejezett t anúságok , mel lyek mint a ' keresztyénség
ben lényegesen lakó f cga lmak , minden keresztyéntől el i smer t e inek , 
ezeket a' nem keresztyénektől elkülönzik , 's amazokat mint közös 
jegyek egymáshoz kapcsolják. Ez értelemben symbolumok azon va l -
lástéfelek, (Con 'éss iók) , mellyek mind 'n keresztyén tudomány t a r 
t a l m á t , mint a' keresKtyénség minden tagja inak közös meggyőződé
sét , kevés , egyszerű , de határozot t szavakban kifejezik. Mindig a ' 
szent i rás lesz és marad ugyan a' hi tnek mint a' taní tásnak valódi 
alapja 's legfőbb zsinór - m é r t é k e ; de a ' symbo l i cus 'val lástételeknek 
kell röviden magokban foglalniuk- az irás fő igazságait 's vallásos 
tar ta lmát , 's igy az i rásmagyarázásbel i Önkényt 's a' t an i tás szaba
dos változtatását meggátolniok. A' symbolumok korántsem ál lanak egy 
tekintetben a' szent i rássa l , 's ennek használata amazok végett egy hí
vőnek sem is t i l ta t ik ; de mivé1) csak ugyan az i rás t foglalják mag
okban , 's vele megegyeznek , megkívánta t ik , hogy mind a z o k , k ik 
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te t te l *s valósággal a' községhez ta r tozni a k a r n a k , magokat ezekre 
kötelezzék. L. Marheinecke Christl. Symbolik (Heidelb. 1810.) 

S Y I I M B I R U arányosság , az egész egyes viszonyinak számban 
és mértékben összeil lése, vagy azon külső cgybehangzás , melly va
lamelly tá rgy egyes részeinek k imér t idomzatiban egymáshoz *s az 
egészhez képest nyi la tkozik . Leginkább ol ly tá rgyakon tapasztalható, 
mel lyek 2 részre oszthatók , különösen pedig az á l la t i 's emberi te 
steken , mellyeknél rendes ál lapotban a' hasonló részek mindenik fe
len hasonló helyet foglalnak. A' mivészetnek a' szoros értelemben 
vett s y m m e t r i á t , vagy a' hason nemű részek idomzatos elrendezését 
olly mivekbea kell utánazni , mellyeknél szükségképen egyenlő 's ha
sonló részek kívántatnak. De e' szükség nem áll m i n d e n ü t t , s í t sok 
t á rgyakná l a ' szabad szépség t i l t ja az i l ly egyformaságot , mellynek 
pontos megtar tása néha az ábrázola tot szorongóvá 's eről te te t te tenné, 
hennán tájfestésben, kertészségben, festményi alakok csoportozatában 
's összeállításában , já tékszini jelenésekben gyakran nagyon visszatet
sző. Leginkább helyén van a' synimetr ia az építő mesterségben, melly
nek l é n y e , a' té r elmésen elrendel t felosztásától 's holt és merevény 
tfimegek jó ízléssel ta lá l t összillesztésétől függ, ugy hogy az egyes 
részek össze nem i l lését mint az építés első 's legnagyobb hibáját 
a' legjára t lanahb néző is legott észre veszi. 

S Y M P Á T H I A (consensus, közérzés), a ' müszerességnekazon saját* 
s á g a , ,niel!ynél fogva valamel ly műszer nagyobbí tot t vagy kevesbített 
munkássága ál tal más valamel lyiké is uagyobbi t ta t ik vagy kevesbitte-
t ik . Mivel az organisnwis fogalma hozza magával , hogy a' sokságból 
egység , a ' különbözőből egész ál l i t tassék e l ő , innen minden részek
nek szükségképpen meg is kel l egyezni egymással 's a' müszeressé'g 
fogalmából már magából szükségképpen következik azon költsönha-
tás , mel lynek egy részét teszi a ' sympáthia . Azon műszer közt, melly-
r-ől a' munkásság jő 's a' k ö z t , mel lyre e' ki ter jed , öszvekötő 's kö
zép tagoknak most az idegrendszer 's az egyes idegek orzvekötteté-
se , majd az edéuyrendszer , majd a' reczeszövet , majd a' nedvek né
zetnek ; 's nem lehet t agadn i , hogy ezek , főleg az ideg - és edény-
rendszer , némelíy sympathia i jelenetekben ugy jőnek e l ő , ' mint ösz-
vekötő tagok; de bár ezért a ' sympathia okának ta r ta tha tnak is azok, 
mégis tesz a ' tapasztalás e l lenvetést , melly azt taní t ja , hogy sympa-
th iának ol ly műszerek (organa) közt is van h e l y e , mellyekben se 
i d e g - , se edénycsz^eköttetést nem lehet ta lá lni 's ha mind e' mel le t t 
is ezen okot abban akarja valaki ta lá ln i , hogy az ideg- és edéuyrend
szer egészet képeznek , akkor válóban igén sokat á l l i t ; mert a r ra sem
mi ok se hozathat ik f e l , miér t nyi la tkozik éppen e ' ' s nem valamelly 
más műszerben sympath ia i j e l ene t? A' synipathia jelenetei már egész
séges ál lapotban is gyakran mutatkoznak ; egy műszer t. i. egy idő
ben fejlik ki m á s s a l , a' szózat vál tozik a' férjfiasodás be lép téve l , a' 
m á j , n y á l i k r a , pankreas , a ' gyomor bőrei emésztéskor több folyó-
ságot választanak külön; a' szem világosságtól ingereltetvén p rüszkö l , 
csiklandozástól nevet az ember ' sa t . Még számosabbak pedig az i l ly 
je lenetek betegségekben 's a l ig lehet csak egyet is nevezni , mellyben 
valamit sympathíából nem lehetne ki magyarázn i . Továbbá a' sym
pathia fogalma több ember közti viszonyra is ál tvi tetet t 's valóban 
nyi lván lá tható is azon é r c b e n , mel lyel bennünket avmelly ember t e 
kinte te lebi l incsel , a ' szánakozás ha ta lmában 's mások akara t elleni 
követésében. Hogy nem lelki % hanem test i tekintetben is -behat egy 
ember másra , mint est az á l la t i magnetismusban tapaszta lhatn i , 's e' 
behatás sympathiá'ból k imagyarázha tó , Hufeland, mint kétségbe-hoz-
hat lan igazságot , elfogadta. 

S í M P H o m * (av/Kpoivoa, o l . sinfonia , szószerint összehangzás, 
harmónia . ) Mai hangászatban egy az egész orchestrának összes hala-
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sara számolt , több fő té telekből ál ló szeres muzs ikadarab . Máskor 
az ouverture pó t lá he lyé t . Sulzer (Allgem. Theor. der scftb'nen Kiinsle) 
azt jegyzi meg, hogy azon nehézség, mel ly as ouverlurenek helyes előa
dásaiul, de még inkább annak készítésével j á r , adott a lka lmat a' kön
nyebb symphoniára . Ma inkább a£t lehetne mondani , hogy a' sympho
niát az ouver ture mind inkább elnyomja A' symphoniá t , (küiönböztetés 
végett az ouverturetól) , teljesen kit 'olgozott szeres muzsikadarabnak ne
vezhetni. Mert ;'z ouver turene \ már lénye szerint is függőnek kell len
ni a' megnyi tot t egésztől , e r re vigye 's készítse , ne pedig tő le el
vonja a' f igyelmet; miér t ennek főgondolati t mintegy vázlatban kel l 
képeznie , honnan legtöbb operairók leginkább akkor készí t ik az ou-
v e r t u r e t , mikor már az egész operát befejezték. De a' symphonia 
önálló orchestrai darab 's innen muzsikai gondolatok bővebb kivitelé
re képes. Fenebbi meghatározásánál fogva kiilönböz az concer t tő l 
i s , mellyre az egy vagy két obligát szerszámmal készült (versenyező) 
symphonia mintegy ál tmenetel t képez. A' concert czélja az , hogy va-
lamelly hangszerszám cháracterét és tehetségét a ' többi orchest ra k í 
sérete 's emelése mellett (noha valamennyi szerszám kiizredolgozása 
nem szükséges) , fejtse k i ; ezen hangszerszámnak tehát aká r kifeje
zéssel teljes eiőadás , aká r já tszásbel i ügyesség á l ta l mindenkor ki 
kel l t ű n n i , ki h a l l a n i , 's a ' concertben loglal t gondolatoknak és ér
zemények nek mindenkor ama hangszerszám alap charactere á l ta l ke l 
lene meghatározta tni . Az ouverture , melly mai fogalmunk szerint va-
Jamelíy já tékszini darabnak szeresmuzsikai bevezetése, szinte lehet 
néha versenjező , 's egy hangszerszámot különöset* k i tünte the t . ])e 
sympboniában az egész orchest rának vagy legalább a' főbb hangsze
reknek egy muzsikai egészet kell k é p e z n i , 's m e g m u t a t n i , mit t ehe t 
a' szeres muzsika önállólag égése t e l j ében , azaz a' főbb szerszámok
nak egybeolvasztása á l t a l , noha még ekkor sincsenek egyes soló rész
letek egészen kizárva. A ' symphon ia más orchestrai darabokkal egyea 
a n n y i b a n , hogy az a l aphangza toka t , mel lyeket a ' húros szerszámok 
visznek, mindig többen já tszák, azér t i t t önkényes ékesgetésnek nincs 
h e l y e , hanem mindent pontosan ugy kell j á t s z a n i , mint irva v a n , 
's kivéve a' taián előforduló so idka t , kofában mindent ha tá rozot tan 
ki kell je le ln i . Az a laphangzatoknak tehát nem kell ol ly nehezüknek 
l e n n i , mint a ' versenyező h a n g z a t o k n a k , de ki ujabb mestereink 's 
jelesen Beethoven legnagyobb symphoniá i t i s m e r i , á l t ' á í and j a , hogy 
már ma azon régi s z a b á l y , melly a' symphoniában minden nehézsé
get t i l t , épen nem ta r t a t ik meg. A' symphonia több fő té te lekből 
á l l , 's ezzel is különbőz az ouv t r tu re íő l , mél lynek rendesan csak egy 
fő té tele van. Azonban a' S3niphonia tételeinek számát nem lehet 
meghatározni . Csak á l tá lában mondhatni , hogy kettőnél kevesebb , 
négynél vagy ötnél több nem igen l ehe t , mert a' teljes szeres muzsi
kai d a r a b , mc!Ívnek a ' hangászat legfőbb hatása i t kellene m u t a t n i , 
ha nagyim hosszú, mindig unta tó . Most többnyire mindig A l l e g r o , 
Andante vagy Adagio kezd i ; e r re régi szokásnál fogva MKKCKT (1. e.) 
vágj- helyette Scherzo következik , 's az egészet egy Allegro zár ja be. 
Beethoven 's más ujabbak nem köték magokat szorosan a' számhoz, 
l l ly nagy kiterjedés 'a az egész orchestra á l ta l nyerhető nagy hang
segédek me l l e t t , a' symphonia legnag3'obb önálló hangfestemény , 's 
azért nagynak , fenlengőnek 's innepéíyesnek kifejezésére leginkább 
alkalmas ; ez okon könii3'ebb , melodiás tételek és tánezdarabok, mel-
lyekből különben a' symphonia á l l o t t , ha csak ha ta lmas és magas 
darabokkal összefűzve nincsenek, vagy ezekkel mivészeti ellentétben 
nem ál lanak, kicsinké 's törpévé aljasitják a' symphoniát . P o m p á s , 
tüzes ,, teljes s t y l , nagy széles themák , erős melódiák és bassusok , 
hathatós tnodulatiók, melódiák és rhythmusok legmerészebb összeszövé-
se , hangszerszámok legnagyobb változása 's legtarkább együvé hatása, 
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mellyek a'melódiát majd felváltva, majd együtt hangosra, majd ural
kodva, majd csak pótlólag és kisérőleg képzik, fő tulajdonai a'sympho-
niáiiak, kivált az első és utolsó teteiben. Symphoniák tehát harmóniá
ban, szerszámok ismerelében , 'st. mesteri ügyességet kivannak. A' ré
gibb szerzők közt kedvesek valának Benda , Bocherini, Bittersdorf, 
Hofmeister, l'leyl , kiknek mivei már ma többnyire feledékenységbe 
mentek; legnagyobb mesterek Haydn , Mozart, Beethoven. Haydn 
symphortiái pásztori, vidám, gyakor szeszélyes charactererűek, Mo
zart fenebblengő, lyrieus. Beethovenné!, a' hangászi óriásnál, a' hang
szerkar drámai viszonyba lép, hogy a' természetet 's emberi álla
potokat legtarkább spinekkel 's charakterekkel ábrázolja. Haydn és 
Mozart követői llomberg, Spohr, Kberl, Kies, Neukomm, í'eska'sat. 

S Y M H E O Í D O S , termékeny, a' kievezést keskenyitő 's nehe
zítő kősziklák a' thraciai Bo3pornso-i, mellyek öszveütődéssel fenye
getőznek, mellyen Juno az ARCONAUTÁKAT (1. e.) szerencsésen keresz
tülvitte. Orpheus tette lantoiásával azokat mozdulhatlanokká. 

S J M P T O M Á K N A K gyógytudományban a ' betegségek jelenetei 
neveztetnek, mellyekből, minthogy érzékek alá esnek, a' betegség 
létezését 's nemét kihozni lehet. A' symptomákat vagy csupán a' be
tegek veszik észre p. o. a' fájdalmat 'sat. 's azokat, mellyek az ér
zés megváltozásán alapulnak, vagy egyszersmind az orvosok is, mil-
lyenek t. i. a' beteges mozgásban ál lók; amazok subjectiva, ezek 
objectiva symptomák nevet viselnek. Elosztatnak betegség syínpto-
maira, ok symptomáira 's symptoma symptomáira. Az elsők magá
ból a' betegségből származnak. Az ok symptomái azok, mellyeket a' 
betegség oka történetesen állit elő ; ha t. i. meghűléstől mejjgyula-
dá» kelekedik, ez az ok ugyanazon időben náthát, köhögést 'sat. is 
szülhet; fontosságáért főbetegségnék a' mejjgyuladás tekintetik, a' 
nátha , köhögés 'sat. yedig az ok sysnptomái. A' symptoma sympto
ma ja végre egyes sympto-mából V.ÍSZÍ eredetét; p. o. a' hányás, melly 
gastricus hideglelésnek symptomája, fájdalmat, vérköpést 'sat. okozhat. 

S Y N A G O G A (gör. szó, gyülekezet), zsidóoskola i s , azon hely, 
mellyben gyűlnek öszve szombaton 's i-nnepeken a' Zsidók, hogy imád
kozzanak , az ótestamentomot olvassák 's a' vallásról tanításokat ad
janak ; de ;gy neveztetik maga a' gyülekezet is. Eredetileg oktatás 
volt czéljok ; hanem miután a' Komaiak a' jerusalemi templomot le
rontották , a' synagogák istentisztelésre szolgáltak. Most egyetlen 
templomi intézetei a' zsidóságnak , mellyekhez tartoznak : egy elöl
járó vagy rabbi , több vének 's mint szolgák az előlimádkozó , felvi
gyázó vagy alamizsnaszedő. Az istentisz.telés liturgiája kévésé távo
zik el a' keresztényekétől , mivel ez a' zsidó synagogák után képezte
tett. Jesus idejében mindenkinek szabad volt abbaj. vallástanitást tar
tani , inost rendszerint csak a' rabbik teszik ezt. Az imádkozás fen-
szóval esik 's ha az előlimádkozó elkezdte , egyszerre mindnyájoktól; 
innen jő a' Zsidók öszrehangzatlan mormogása. 1S10 olta palléro
zott Zsidók, t. k. Jakobr.sohn, Friedlánder Dávid, a" zsidók isteniisz-
telésmódjának czélirányosabb alakot adtak. 

S Y N C H R O N I S N U S (gör. szóból), egy időben élt személyek 's 
egy időbea történt dolgok öszveállilása. Innen az egy idei (syuchro-
nistica) mód, vagy az a} mód, melly szerint bizonyos idászakak tör
ténetei egy ideileg, vagy egymás mellé állítva adatnak elő; 's az 
egy idei táblák. (L. TÖRTÉNETTUDOMÁNY.) 

S Y N D I C U S azon meghatalmazott, kit egész község ügyeinek 
folytatására kinevezett. Hogy választatá:i megálljon, szükséges 1) 
hogy az egész község, ide számlálván özvegyeket, árvákat, gyermeki 
komákat 's ezeknek gyámattyait, öszvehivassék syndicus választatá
sakor; 2) hogy a' község f része megjelenjen, és 3) hogy ezen f rész
nek nagyobb száma megegyezzék abban. Ha syiulicus bizonyos esetek-



SYNEDIUUM SYNKIIETISMUS 2 8 9 

re Tálasztatik , particularisnak , ha minden esetre , universalisnak , 
's ha meghatalmaztatása nincs bizonyos időhez kötve , perpetuusnak 
neveztetik. 

S Y N E D R I U M , 1 . S A N H E D R I N . 
S Y N K R A T I A a' polgári alkotmány olly neme, hol a' ne'p a' fő 

hatalom gyakorlásában, jelesen annak törve'nyhozást és adót illető 
részében maga választotta képviselők által bizonyos részt vesz, 's igy 
maga magát, vagy a' statust együtt kormányozza. Innen az illy al
kotmány képviselői, repraesentativa constitu-tio. Ezzel szemközt áll 
áz Autocratia, hol egyetlen személy viseli 's gyakorolja a.' legfőbb 
hatalmat. Az etíől választott tisztek nem a nep, hanem inkább az ural
kodó képviselői, mivel ez maga személyesen mindenütt jelen nem le
het. Innen a' synkratica constitutionál azon köz hivatalt viselő tisz
tek , kik a' legfőbb hatalom gyakorlásában az uralkodó személyét 
viselik , nem lehetnek egyszersmind a' nép képviselői is. Ez által az 
uralkodó a' nemzet képviselői gyűlésében olly befolyást nyerne az 
ezek által hozandó végzésekre, hogy az állított synkratia csak elrej
tett autocratia lenne. A' synkratia tehát megfér a' monarchiával, de 
nem az autocratiával. 

S Y N K R E T I S M U S különnemű, össze nem férő nézetek összeza
varása. Különösen igy nevezek azok törekvését, kik hogy a' vallás-
beli felekezetek közt békét szerezzenek, ezek különböző tanitmányit 
ugy magyarázták, hogy mindenik fél saját véleményét képzelé fel
lelni a' magyarázatban. Sokfélekép származtaták e' szót. A' Krétai
akról a/.t beszélik , hogy törzsökeik belső szakadások 's kül megtá
madás ellen szövetkezés által iparkodtak magokat bátorságba tenni. 
Így írja I'lutarch (De fraterno amore, Vö. Neumann: Rerum Cretica-
rum specimen.) Innen az egyházi felekezetek, kivált az evangelicusok 
felszóllittattak , hogy felejtenének el minden versenygést, 's egyesült 
erővel küzdenének. Így Pareus Dar. a' 16 száz. végén Heidelberg-
ben ref. hittudomány tanitó, buzgó synkretismussal inté a' Lutheránu
sokat és Iteforiwatusokat. Utóbb más jelentést kapott e' szó. Midőn 
iti században Olaszországban a' régi literatura ismét feléledt, 's a* 
görög classicusokat örömmel kezdek olvasni, különösen pedig Plató 
philosophjája kedveltetett, némelly tudósok, mint Picus , Bessarion 
és mások ifrístotelest sem akarák egészen félrevettetni hagyni, 's igy, 
mivel a' Platonicusok 's Aristotelicusok közt közbenjárőskodtak, szin
te synkretistáknak neveztettek. Azonban e' szó leginkább az evangeli-
cus egyházban forgott elő , 's a' SynJcretista gunynevezetté vált. Igy 
nevezték t. i. a' 17 század kezdetétől különösen CAMXTUS (1. e.) Gj'örgy 
helmstadti hittanitó tanitványit 's általában a' helmstádti hittudóso
kat. Calixtus szabadabb véleményeket fejte ki nyomozatiban , mint 
akkor még eltűrhették ; sok elkülönző tanitmányt , melly eddig meg
hasonlást szült, kevésbé fontosnak ál l í to t t , 's lehetőnek tárta a' fe
lek megbékülését, a' nélkül, hogy az evang. egyházat a' romai alá 
vetni akarná. Azt véle, hogy az apostoli hit formája, meJly minden 
fő keresztyén felekezeteknél egy és közös , elegendő a' Kristus alap
tudományának meghatározására 's azért a' békének valamennyi feleke
zet közt visszaállítására is. Illy vélemények az akkori különben is 
marezona időkben sok luther. theologust lobbantanak ellene, 's mi
vel némelly tanítványi még a' római egyházhoz is által mentek, majd. 
kryptopapismussal, majd kryptocalvinismussal , de mindig synkretis
mussal, vallás - keveréssel vádoltatott. Még holta után is folytaták 
tanítványi, '» Hja Fridiik a' mérges harezot, melly sokáig dühön
gött \s a' perlekedők igazán soha sem békültek meg. Ujabb időkben 
azon szabadabb theologokat is , kik az egyház tanitmányi felett me
részen felemelkedtek és saját tudományuknak fentebbi tekintetet tu
lajdonítottak , synkretistáknak nevezték. Óhajtandó , hogy az egész 

If i 
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szó, melly az egyházban olly sok illetlen jelenetekre emlékeztet, 
feledékenységbe menjen. (V. 8. Walch Eitileit. in die Religionsslrei-
tigh. in der evang.- lutlter. Kirche 1, 4, 5 rész. 

S Y N O N Y M Á K , eredetileg hason értelmű szavak; szorosan véve 
egy nyelvben sincsenek. Lehet ugyan külön beszédmódokban ugyan 
azon egy fogalomra különféle, egészen hason jelentésű szavakat ki
találni , de mihelyt ezek a' közönséges (irási) nyelvbe áltmennek , 
vagy minden hason jelentésűt elnyomnak, vagy változtatott értelemmel 
ragasztatnak melléjek. Synonymák tehát rokon értelmű szavak- Né
ha a' hasonlatosság olly nagy, hogy csak éles elme fedezheti fel a' 
finom különséget. Ez adott alkalmat az illy szavak megkülönbözteté
sét taní tó , 's logicai elveken nyugvó szabályokra, a' Synonymicára. 
Valamint a' nyelv általában a' nép szellemi idominak legbizonyosabb 
mértéke , ugy a! synonymica , éles elméjének fokmérője. A' metapho-
rákban gazdag keleti nyelvek , a' keleti népek élénk képzelő erejére 
's vnerész elménc/.ségére , r.yugot legtöbb nyelvei pedig rokon értel
mű szavaik bőségével az azokat beszélő népek éles elméjére mutat
nak. Az arab nyelv, melly képes formáival 's rokon értelmű szavai
nak rendkívüli gazdagságával egyaránt büszkélkedik , azoknak , kik 
rajta beszéltek s énekeltek , leleményességét, képzelő erejét 's éles 
elméjét bizonyítja. Azon népek , mellyekben még inkább az érzéki 
tehetségek uralkodnak, nem foghatván fel a' tárgyak finom kiilrinsé-
geit , minden hasonlót közönséges jelek alatt foglalnak össze. Ha ké
sőbb kinyilik előttÖk a' szellemi világ, ebbe is áltviszik az érzéki 
dolgok előbb -megvolt neveit, ha bár homályosan érzett hasonlati 
viszonyok szerint változtatott értelemmel is. Minden nyelvben lehet 
nyomát találni ezen legrégibb képnyelvnek. Mennél inkább halad a' 
nép szellemi miveUséghen, annál könnyebben fedezi fel a' fogalmak 
finom különségeit; egy közönséges fogalomból egész sor különösek 
fejlőinek k i ; a' kijelelés szüksége uj szavakat szül , vagy az eddi
gieknek más értelmet ad. Így támadnak szócsaládok, mellyeknek 
tagjai egymás közt nem a' jelentés érzékileg megismerhető rokonsá
ga á tal vannak össze kapcsolva. De e' kapcsolatnak csak ott lehet 
helye , hol több szavak, mint különböző fogalmak jegyei egy közön
séges fogalomban össze jőnek. Synonymák ttfhát szorosabban megha
tározva , olly' szavak, mellyek ugyan egymástól bizonyos lényeges 
bélyegek által különböznek, de egy fenebbi értelem viindenőjökkel 
közös. Ezek vagy egymás alá rendelvék, mint ruhá/.at, ruha; vagy 
csak mint fajok állnak egy közvetlenül magasb fogalom alatt. —, A' 
synonymica, melly e' finom különségeket tanítja , sninden mivelt em
bernek , 's k ivá l ta ' nyelvbuvárnak mulhatlanul szükséges, azonban 
ebben főleg logica, etymologia é-.< nyelvtörténet segítheti. Már Kr. u. 
a' második század vége felé nea» egészen szerencsétlen próbát tettjul. 
Pollux a' görög nyelvre nézve Onomastikonában. A' Németeknél je
les Eberhard Vers. einer alig. deulscli. Synonimik és synonym. Hand-
wörterbuch (1795) , — Francziáknál Vaugelas, Girard, Beaazée, 
ltoubaud ; Angoloknál Blair , Dav. llooth, és Crabb. Dumesnil - Er-
nesti latin synonymicáját Dr. Kamshorn (Leip. 182S) adta ki. Ha
sai literatúránk illy felette szükséges munkának mind eddig hijjá-
val van. 

S Y N T A x i s , szókötés tudománya , vagy a' nyelvtudománynak 
azon része , melly egyes szóknak , egész tételekbe és kerekmonda
tokba foglalását tanítja. A' különféle népek előadásbeli módja, min
den nyelvben különböző syntaxist szül ; de még is lehet egy általá
nos syntaxist képzelni, meliynek fő szabálya minden szókütésre néz
ve állhat , t. i. rakd a' szókat természet szerint , azaz ugy , mint a' 
beszédben felvett előadásnak belső (logicai) viszonya kívánja. Az 
egyes nyelvek syntaxisa legelőszer egyes beszédrészek összekötését, 
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ezek kfilcsöníls viszonyait 's a' nyelvszokásban alapuló változatit ta
nítja. A' fogalmak egwmástól való belső függése a' beszéd külön ré
szeiben is hasonló függést okoz. Gyermekek és vad népek s mellyek 
a' szókat összefüggés nélkül egymás mellé rakják, sajátképen riem 
is beszélnek. Minden nyelvben maradt nyoma e' gyermekes módnak. 
Mennél többféle viszonyokat jelelhet ki valainelly riyelv, szavainak 
ejtegetése és hajtogatása ál tal , annál alkalmasb 's haszonvehetőbb. 

S Y N T H E S I S vagy S T N Í H K S K szószerintÖsszefüggés, összekö
tés ; philosophia körében sokfélekép használni szokott kifejezés, melly-
nek ellentétele majd mindig az Analysis , Analyse, Összekötni 's el
választani főmunkálódási az észmérő tehetségnek , de az összekötés 
mindig előbbi, mert előbb vesszük észre az egybefogl&ltat; az ntób-

/ bi már az érzéki szemléletnél mutatkozik , mellyben a' tárgy külön 
részeit az egésznek képzelete alatt fogjuk fel. De az értelmi munkás
ság, melly fogalmakat, Ítéleteket, következtetéseket képez, az el
választásnál vagy feltagolásnál (analysis) kezdi el , 's ennyiben min
den fogalom analytica egység , mert összekapcsolja az elhalasztot
takat , 's előre bocsátott elválasztás után egybe foglalja azt , mi több 
dolgokkal közös, és ennyiben a' synthesis az elvonás (abstraetio) 
által nyert képzetek összefogása. De mivel összetétel által fogalmak
ból is fogalmak képeztetnek , az illy módon nyert fogalmat néntel-
lyek logicai synthesisnek nevezik. Ez az előbb elvalasztoftnak újra 
egyesítése, 's méltán determinationak , meghatározásnak, neveztetik, 
mert adott fogalmak egybekötése által az általános ábrázolat korlá-
toztatik vagy meghatároztatik. Az illy fogalom magyarázata synthe-
tica magyarázatnak hivatik. Illy definitiókkal él különösen a' mathe-
malica. De ha a' fogalom tartalma érzéki vagy értelmi szemlélet 
által szereztetett, az ollyat csak analytice lehet meghatározni, azaz 
előbb alkotó részeire feltagolni. I l ly analytica definitiokat ad külö
nösen a' philosophia. Synthese az Ítélet, ha ellenkező állításokat 
(tétel - these , ellentétel - antithese) köt össze, Syritheticai Ítélés az , 
midőn a' praedicatum nem fekszik a' subjectumban , hanem elébb a' 
subjectummal összeköttetik , p. o. ez hó ; ellenben analyticai, ha a' 
praedicatum már a' subjectumban foglaltatik, 's az ítélet ekkép a' 
subjectum feltagolásából kelekedik p. o. az állat organicus teremt
mény. — Syntheticii következtetés vagy megmutatás az, melly ala
pokból következményekre, vagy közönségesből különösre halad; meg
fordítva anaiyticai. Syrithetica methodus azon tanítás mód, melly el
vekből vonja ki as egyes tételeket, mint a' mathematica ; ANALYSIS 
(1. e.) ellenben az, melly a' tételeket felkeresi. Ezeknél fogva syn-
theticai észméret az , melly nem csupa gondolkodás, vagy fogalmink 
puszta feltagolásából, hanem érzéki, vagy felsőbb szemléletből szár
mazik. 

S Y P H A X , Masaesyliának királya Afrikában. A' 2-dik cartha-
goi hadban Roma szövetségese volt , de Massinsssátóí, Numidia ki
rályától, többszer megveretett és Scipicval Spanyolországban leendő 
egyesülése meggátoltatott. Azonban megváltozott a' dolgok helye-
zete. Massin'issa a' királyszéktől megfosztatott és S. e' kedvező kör
nyülállások közt nem csak visszatért statusaiba, hanem, elhagyván 
a' Romaiakat , Massinissa országát is elfoglalta. Híjában iparko
dott Scipio a' Syphax és Roma közti szövetséget helyreállítani. S. 
kihez adá feleségül Hasdrubal elébb Massinissának ígért leányát, 
Soi'HONJSJtKT (1. e.) , midőn Scipio és Massinissa Afrikában megje
lentek, Carihago szövetségesének nyilatkozott, de megveretett 's el
fogatott. Livius szerint a' halál megmentette attól, hogy Scipio dia
dali pompáját diszesitse ; Polybins ellenben, Scipio meghitt barátja, 
azt irja, hogy S. is jelen volt a' diadali innepen. 

19* 
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S Y R A C U S A (Syracusae), hajdani fővárosa Siciliának , a' kel. 
o ldalon, tenger mellett, egy nagyobb (külső) 's egy kisebb (belső) 
ki kötővel a' mostani Siragossa helyén , a' régi világ legpompásabb 
városainak egyike, kiterjedése mintegy J80 stádiumot vagy 6 nem. 
mf. tevén. Tulajdonképen 4 városból ífilott, mellyek közül mindenik 
külön fallal volt körülvéve. Legkülsőbb Acradina volt 's legmesszebb 
nyúlt kelet felé. Fala rendkívül erős roit 's igen nagy piaczát min
den oldalról oszloptornácz vette körül. A' piacz közepén állott a' 
pr3'taneum vagy tanácsház 's Jupiter ülympius igen szép temploma. 
L'gy palota iá fénylett i t t , a' legfelsőbb törvényszék üléseinek he
lye. Többi részei voltak a' városnak : Tyche vagy Syche gymnasiuin-
maí 's Fortuna templomával, mellytől kapta nevét; az uj város 
vagy Neapolis amphitheatrummmal , Ceres és l'roserpina fényes tem
plomokkal 's Olympium erxős várkastélyai, melly Jupiter ülympius 
pompás templomáról neveztetett igy. Ortygia szigetét királyi palota, 
mellyben laktak későbben a' romai helytartók , 's a' város védisten-
néinek, Minervának és Dianának, templomai diszesitctték. Syracusa 
JC e. 735 alapíttatott a' Korinthusiaktól Archias Heraklida alatt 's 
tulajdon, még pedig Siciliában leghatalmasabb statust képzett, melly-
nek törtenete egyszersmind az egész sziget története. Midőn a' nép 
a' nemességet (Geomorokat vagy Gamorokat) kiűzte, GELON* (1. e.), 
gelai uralkodó , foglalta el a' várost , meílyet népesített 's nagyoh-
bitott , a' lerontott Kamarina lakóit ide hozván. Általa a' város ha
talomra 's fényre emelkedett. Követte öccse, I HIKRO (1. e.) , ki nem 
volt ugyan Gelon, de a' tudományokat pártolta. Kifoglalta Naxost 
és Catanát 's mii. K. c. 407. üccse , Thrasybulus , kegyetlenségéért 
10 hónap múlva kiűzetett, a' democratia (K. c. 400) ismét bevitetett, 
'a a' helyreállított szabadság emlékezetére eleutheriák (innepi játékok 
'» áldozatok) alapíttattak. De majd visszatért a' Gelon előtti régi 
szerközel; hanem mivel némelly hatalmasabb akarta a' főuraságot 
kezére keri tni , petalismus vitetett be , melly által a' hatalmokkal '• 
gazdagságokkal másokon felyülemelkedő polgárok száműzettek. Mind
azáltal rósz következéseiért a' törvény ismét eltöröltetett 'B Syracusa 
uj fényre emelkedett. A' Leontiumiakkal, Egestaiakkal, Atheneiekkel, 
Spártaiakkal's másokkal folyt több had után Syracusát Carthago is fe
nyegette. E' felett Hermokrates kivégeztetése miatt belső nyugtalan
ságok is törtek ki 's ennek veje, DÍONYSIUS (l. e.) kezére kerítette 
a' vezérséget, pártosokat szerzett, elfoglalta Syracusa várát 's 406 
királynak kiáltotta ki magát. Fija , 11 Díonysius, TIMOLEONIÓI (1. e.) 
kiűzetett 's Syracusa mest elébbi szabadságát visszanyerte. Timo-
leon a' statusnak uj törvényeket adott 's legfőbb tisztviselőt nevezett 
ki Jupiter ülympius Amphipolosa (azaz, szolgája vagy papja) czim-
mel , melly méltóság csak Augustus alatt szűnt meg. Ekkora ' Car-
thagoiakat haddal támadta meg, 340 niegverfe Hamilkart és Hanni
bált 's káros békekötésre kénszeritette. De holta után 20 évvel uj 
mozgások törtek k i , 's ismét uralkodók emelkedtek fel , kik közt 
Agathocles (K. e. 317) legkitets/.őbb. Hosszas belső #áboru és sok 
kegyetlenkedés után Agathocles Mamontól megöletett, kit leetas rö
vid idő múlva kiűzött. Uralkodásának 9-dik évében fellázadtak elle
ne Thoenion és Sosistratus Syrakusaiak 's poigárhadat támasztottak, 
inellynek súlyát megunván, a' város epirusi Pyrrhus, Agathocles 
veje , alá adta magát, ki tiját tette királya , de kegyetlenkedésével 
a' ;nép szeretetét eljátszván , visszatért Olaszországba. II Hiero , ki 
választatott ekkor jeles tulajdonságaiért királya, berekesztette Sy
racusa arany korát; mert unokája, Ilieronymus, k i jö t t utána, rósz 
erkölcsű fejedelem volt , vigyázatlanul Carthagoval öszveszövetkezett 
Koma- ellen 's egy öszveesliüvés alkalmával megöletett- Végre 212 
Marcellus romai vezér megvette Syracusát, miután Archiiaedes 3 
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tfvig védte. Virágzó korában Syracusa oüy hatalmas volt, hogy Dio-
nysius 10,000 lovast, 100,000 gyalogot 's 400 hadi hajót tartha
tott zsoldban a' status jövedelmeiből. Mivészségek 's tudományok vi
rágoztak. Archimedes és Theocritus költő Syracusaiak voltak's a' Ro
maiak számtalan miveket vittek Syracusából Olaszországba. — A' 
mai S i r a g o s a , a' kormányság 's érsek lakhelye; 4261 ház. 'a 
13,800 (2000 év előtt 300,000) lak. van. Az érseki templom régen 
Minerva temploma volt. Az úgynevezett Dionysius füle, fül formájú 
kősziklabarlang, erős viszhangal. A' városhoz közel nő a' papiros
növény (parocca), mellyből papiros csináltatik. Jan. 1827 Syracu-
sánái régi , ép itésmód jávai 's f estemé nyék kel jeles f erdőszoba fedez
tetett fel. 

S V R I A , török birodalomhoz tartozó tartomány, Ázsia nyűg. 
oldalán a' földközi tenger mellett, a' szent Írásban Aramnak, az 
Araboktól Al-Schamnak vagy Barrel - Chamnak , a' Törököktől és 
Persáktól Surnak és Suristannak neveztetik. Határai é. Kisázsia , 
kel. az Enphrates és a' nagy puszta, délre köves Arábia és nyűg. 
a' földközi tenger. A' LIBANON (1. e.) Taurushoz tartozó hegysor, éj
szaktól délnek Suezig 's Arabiába nyúl ; 2 egyenlő közüleg futó 
lánczból, a' tulajdonképpi Libanonból nyugot felé 's Antilibanonból 
kel. felé , áll. A' Karmel hegy a' Libanon előhegycihez tartozik. A' 
bibliai históriából esmeretesek a' Tábor és Olajfahegy. Syriának ter
mészeti tulajdonságához képest 3 főrésze van , u. ni. a' nagy térség, 
keletre a' hegyláncztól, a' széles hegyláncz és keskeny partmelyék. 
Az elsőt messzeterjedő pusztaságok , homokos és kősziklás térségek 
teszik 's az egész 2000 1. feks'zik tenger felett. Tele kemény 's a' 
száraz éjsz. éa éjsz. - keleti szeleknek nyitva áll. A' hegylánczi tarto
mányt az előbbitől a' Jordán és Orontes választják e l , melly fo-
lyóknak hyug. oldalán emelkedik fel ama tartomány számtalan kő
szikláival , 's hosszú völgyeivel. Kel. lejtőségei a' puszta, felé eső ol
dalon kopaszak 's szomorú tekintetnek ; ellenben a' nyugotiak bájo
lók '» vizteljesek és a' föld igen termékeny lévén, népes tájékok. 
A' harmadik vagy partnn eső rész keskeny, igen termékeny 's egész
ségtelen levegője van. Vize Syriának van , bár fófolyója nincs. Leg
főbbek : a' Jordán és Orontes. Tavai közt esmeretesek : a' holt tenger, 
Tiberias tava (a' szentírásban Kinnaret tenger), a' Genezaret 's in. Földje 
mindennemű gabonát, kukoriczát, riskását, szeszámot, durrát (árpanem), 
olajfát, datolyái , pomagránátot, czitromot, narancsot, figét, ba-
raczkot, almák, szilvát, jánoskenyeret , pisztáczot, bo r t , dohányt, 
makkot, cziprust, czédrust (hányszor nem említtetnek a'szent - Írás
ban Libanon czédrusai ?) , eperfát, másztikszot. pamutot terem; van 
bivalja, kövér farkú- juha, kecskéje, gazelája , tevéje, kőszáli kecs
kéje , sertése, méhe , selyembogara , bársanycsigája , vasa , márvá
nya és mesze. Lakói (2,400,000) Görögök, Arabok, Törökök, Zsi
dók, Frankok, Örmények, Turkomanok , Kurdok, Beduin - Arabok , 
Itusovánok , Ansarik , Maroniták , Drusok és Motualik. Közönséges 
hőnyi nyelv az arab különbféle beszédmóddal; csak a' katonák 's 
országlás tagjai bes/.élnek törökül; a' régi syriai nyelvnek sehol sincs 
többé nyoma. A" lakókat igen nyomja a' porta önkénye ; csak a' Dru
sok és Maroniták élnek könnyebben tulajdon fejedelmeik alatt- Min
denütt tudatlanság 's "babonaság uralkodik. Könyvek felette ritkák. 
A' tartomány (Cannabich szerint 2300 nsz. mf.) 4 basaságra osztatik, 
inellyek a' halebi, tripolii , acrei és damascusi. E' tartománnyal 
nagy történetek vannak öszvekötve. Kebelében fekszik Zsidóország , 
a' keresztény vallás bölcsője, különböző időkben Assyriaiak, Zsidók , 
Görögök, Párthok, Romaiak 's m. csatáztak benne, mint Ninus , 
Semiramis , Sesostris , Sándor, Pompejas , Marius , Antonius, Cae
sar , Titus , Aurelius , Bctüllon Gottfried 's más keresztény hősök ée 
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időnkben Napóleon. Most ezen tetteknek, mint minden előbbi mi-
veltségnek i s , semmi nyoma többé. 

S Y R i A r vagy C H A L D A E A I K E R E S Z T É N Y E K nevet a' Nes-
torianusok viselnek, mivel istentiszteletiekben régi syriai nyelvelél
nek, mellyen van irva uj testamentumok is. Ezen keresztény feleke
zet az 5-dik száz. állott elő Nestorius , — ki 431 az ephesusi zsi
naton, mivel nem akarta Máriát istenszülőnek nevezni 's a' Kvistus-
ban két (isteni 'g emberi) természetet lenni vitatott, excomiminicál-
ta tot t , azaz , a' keresztény egyházból kirekesztetett, — követőinek 
egyházi egyesülése által. Bár a' Kristu3bani két természetről való tu
domány tíz igaz hitű egyházba is bevitetett későbben 's a' inonophy-
sitisnius (egy természethivés) eretnekségnek neveztetett, a' Nestoriá
nok mégis száműzetve maradtak, mert Mariát csak Kristusszülőnek 
mondták 'a az 5-dik száz. vége felé a' persiai király oltalma alatt , 
kihez szaladtak, tulajdon egyházat alapítottak. 499 a' I'ersiában volt 
többi keresztények is egyesültek vélek, m i n t a kel. Asiában lakott 
TAMÁSKERESZTÉNYEK (1. e.). A' 11 száz. megtérítették ama tatár 
népséget, mellynek keresztény fejedelme János pap név alatt esmé
retes a' históriában; ez a' nép akkor is megmaradt Nestorius hitval
lása mellett, miután 1202 Dsiugis- Chantól meghódittatván , mongol 
felsőség alá jött 's a' 14 századig fenálíottak községei közép és éjsz. 
kel. Ázsiában , mig Timur hódításaikor el .nem pusztultak. Chinába 
is bevitték a' Nestoriánok a' kereszténységet, mint egy Chinában ta
lált 781-rőli emlékből ítélni lehet 's a' lamaismusnak kereszténység
gel! rokonsága hasonlóul a'. Nestoriánok vallásterjesztöinek befolyá
sából hozatik le. A' syriai keresztények fejei örökös patriarchák. A' 
legfőbb ezek közt az 5 száz. először Babylonban lakott ; mostani 
lakhelye Elkes (Mosulnál) Mesopotamiában 's Katholikos nevet visel; 
alatta 5 püspök van. Ez és egy más nestori patriarcha, a' diarbski-
ri (Syriában) megesmérik most a' pápa felsőségét 's községeikkel 
egyesült Nestoriánok (Nestoriak) , kik , mint az egyesült Görögök , 
régi egyházi szertartásaikat megtartották. Csak a' papok házasulha
tásáról kellett lemondaniok 's a' 7 sacramentumok hívesét elfogadni-
ok. Egyébiránt hittudományok 's istentiszteléset egészen megegyez 
az igaz hitű görög egyházéval és csak képeket nem akartak megszen
vedni eleitől fogva templomaikban, mellyekben csupán keresztet lát
hatni. Nem egyesült ellenben a' giulamorki syriai patriarcha Akaria 
magas hegyei közt, az alatta lévő püspökökkel 's községekkel. — 
A' s y r i a i n y e l v sémi (semítica) 's a' zsidó nyelvtanulásra nézve 
felelte fontos. Először Michaelis és fia 174S , azután Agrelt svédfi 
tanították tudományosan, azolta pedig kiváltképpen Hoffmann Andr. 
TheopJi. Jenában, ki Grammatica Syriata-t adott k i , (Halle 1827). 

S Í I I H X . I) Najas, Ladon folyó leánya Arcadiában. Pan bele 
szeretett 's mivel ennek kisértgetéseit ki nem kerülhette, a' Ladon 
vize útját mindenütt elzárván előtte, húgait segítségre hívta, kik 
őtet sássá változtatták. Midőn az isten sóhajtozva 's panaszkodva ál
lana a' parton, a' szél a' mozgatott sásból édesen panaszló hangokat 
lengett, meliyek bűbájos erővel hatották keresztül szivét 's hogy e' 
gyönyörűséggel, valahányszor akar , élhessen, nádból sipot faragott, 
mellyet syrinxnek nevezett. Innen kapta 2) bizonj'03 sípnem , melly 
hét viaszai egymáshoz kötött 's különböző nagyságú csőből (eredeti
leg ugyan annyi nádszálból) ál lott , svrinx nevét. Bár Pan tartatik is 
feltalálójának , de már Homer és Hesiod esmérték , mielőtt arcadiai 
Pan mythusa elterjedt volna. A" 7 csővös SÍD egyébiránt közönséges 
használatban volt a' görög és latin pásztoroknál. Későbben a' csővök 
száma szaporittatott \s Olaszországban itt amott most is hallhatni 
syrinxet. 

S Y S T E M A , l . R E N D S Z K R . 
S V Í V C I . I E , l.' N A i> és F ö r, n i a Á N Y i F É N Y . 
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S Z A B A D C S A P A T O K , ezelőtt olly seregosztályak, mellyek csak 
a' háború folyamatjának végéig tar ta t tak, könnyű csapatok szol
galatjára használtattak 's mint csekély veszteség, ellenség elibe, a' 
legveszedelmesebb helyekre küldettek. Jgy állított fel 11 Fridrik a' 
hétéves háborúban több, szökevényekből képzett, szabad csapatot, 
mellyek gyakran hasznos szolgálatot tettek , de a' lakóknál nem igen 
dicséretes emlékezetet hagytak magok után, sőt az álló katonaság is 
megvetéssel teliintett rajok. Ujabb időben az önként vállalkozott hon
védők neveztetnek szabad csapatoknak. A' Francziák Napóleon alatt 
nem tartottak, illy csapatokat. De czéliránytalanok is , mert. mintegy 
statust képeznek a' statusban, örömest magok kezére csatáznak 's 
rendszerint nincsenek ot t , hol szükség volna rajok, vagy éppen út
ban állnak és igy több esetben megzavarják a' köz munkásságot. 
Ezerifetyül sok ollyan ember áll közikbe, kiknek az álló seregben 
igen jó hasznokat lehetne venni. 

S Z Á R A D G O N D O L K O Z Á S Ú nem az , ki meggyőződéseit az 
egyház nézeteitől fügetlenekké teszi , hanem részint a' ki a' kijelen
tett vellásbani hitet,~ vagy általában minden hitet megvet; az első 
nemű szabad gondolkozás deismus, az utolsó hitlenség. A* szabad gon
dolkozás ezen értelembeli neve eredetét az Angoloktól kapta , hol a' 
18 száz. a' kereszténységnek több ellenségei léptek fel, 's a' hivők, 
mint gyenge fejűek, kigunyoltattak az ugy nevezett szabadon gon
dolkozóktól, kik magokat Franczíaországban erős lelkeknek , sőt phi-
iosophusoknak nevezték. Ezen szabadon gondolkozók ott is megmu
tatásokat kivántak , hol a' lehetlen 's a' vallás legszentebb tárgyait 
zabolátlan elméskedéseikkel kétségbe hozták. Dodwel , Steele, Ant. 
Collins , ki üisco?trse of freelhinlivg-je által (London 1713) először 
tette e' szót s z a b a d g o n d o l k o z á s pártnévvé, 'H barátja John 
Tolland törtek erre u ta t ; sőt 1718 heti irat is jelent mej Thefree-
ihinher, or issays of teit and liumour czimmel. Matth. Tindal (rnh. 
1733}, Morgan, Kernad Mandeville zabolátlan gondolkozásokat az 
erkölcstudományra is áltvitték'. Legmesszebb mentek e' szabad gondol
kozásban Angolországban lord BOT.INGBROKE (I.e.) és scepticus HUMF 
(1. e.). Mindazáltal ezek hatalmas ellenmondókra talál tak, kik a 'ke-
Tesztóny vallást nyomosán védték e' veszedelmes gondolkozásmód mi
rigye ellen. — Franczíaországban a' szabad gondolkozást az egyház 
nyomása szülte 5 előbb csak titokban harapódzott, de utóbb nyilván 
is fellépett. A' vallás, mint előítélet, megti'ímadtatott és sokan athe-
ismüsbu estek. Voltaire, d' Alcmbert, Diderot, Helvetius, a' Sys-
teme de la nalure szerzője, hintették e' gyomot, mclly a' lázadás 
idejében olly véres gyümölcsöt termett. II Fridrik alatt Németország
ben ícezdett g^'ökereKtii. 

S Z A B A D K A (Sz. Már;a , Maria Theresiopolis) a' Tisza partján, 
termékeny térségen, 1743 olta Sz. Mária névvel kiváltságos mváros, 
1770 olta pedig (Maria Terézia országlása alatt) szabad kir. varos , 
4271 ház. 30,773 kath. 3012 ó h i tű , 38 protestáns, 201 zsidó és 
igy öszvesen 34,924 lak. Határa 36 nsz. mf. Kath. gymnasium, nem
zeti főos-kola 's postahivatal vannak benne. Vásáraiban sok marha ada
tik el. 

S Z A B A D K I R Á L Y I V Á R O S . Hogy valamelly község szabad 
királyi város czimet7 's ezzel járó jogokat nyerhessen, szükség 1) 
hogy magát a' földes uri hatalom alól megszabadítsa, 2) hogy a' ki-
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rályi felségtől felszabaditási kegylerelet (privilégiumot) nyerjen, és 
3) hogy nz országgyűlésen, hol egyébként üléssel és szavazattal nem 
liirhatandna , beczikkelyeztessék; meltyiiél fogva azután a' tb'rvéiiyho-
xásban két követje által részesülhet. Minden sz. kir. város különvéve^ 
egyes nemesi személy gyanánt tekintetik honi törvényinkben,'s mint 
Hlyen, saját telkeire nézve ugyan azon jogokkal bir , mellyekkel a' 
nemusek önnön javaikban. De ezen általános állítás nem kevés kivéte
leket szenved, mellyekre nézve 1. KIRÁLYI VÁROSOK. Minthogy továb
bá ezek régi időktől fogva a' koronajavakhoz számláltatnak : minden 
évben mérsékelt királyi adót űzetnek , 's jövedelmeik igazgatása te
kintetéből a' királyi kamarától függnek. Tisztviselőiket magok vá
lasztják , kik a' város kiterjedése és népessége szerint, a' szokás ál
tal meghatározott elsőbbséggel ezek : főbíró, polgármester, kapitány, 
fő- és aljegyzők, ügyészek,'tanácsbeliek, biztosok 'sat. Hivatalaikra a' 
40, 60 , 80 vagy 100 személyből álló választott polgárok szavazása által 
juthatnak. Ezen tisztviselőség gyakorolja a' politicai és törvénykezési 
hatalmat, mind a' polgári, mind pedig a' büntető perekre nézve. Egé
szen független a' vármegyétől, 's csupán ennek árszabását tartozik 
helyesnek esmérni és elfogadni. "Végre a' kormányszékekkel és kir. 
udvari cancellariával közvetlenül levelez. Vö. KIRÁLYI VÁROSOK.—no— 

S Z A B i n K I K Ö T Ő , olly különbféle szabadságokkal megajándéko
zott kikötő , mellybe minden népek hajói szabadon vagy kevés rámért 
beerezhetnek *s kerejkedhetnek portékáikkal. 

S Z A B A D K Ő M I V E S E K , egy a' föld kerekségének minden ré
szében az európai mivsltséggel együtt elterjedt 's különbféle rangú 
és vallású tagokból álló társaság, mellyntik tagjai atyafiak neve alatt 
titkos gyűléseikben (Logen) bizonyos mesterséget, ábrázolóíag kő-
mivességet űznek, mellynek a' társasághoz nem tartozók előtti eltit
kolását mindenik tag felvétetésekor szentül fogadja. Honnan vette lé
gyen ez a' társaság eredetét ? e' felől sokféleképpen vélekednek; né-
mellyek a' görög, mások az egyiptomi mysteriumokból (titkos tudo
mányból) , mások Pythagoras egyesületéből , mások végre a' Tem-
plariusok rendjéből, sőt némellyek a' kőmivesek czéhéből hozzák 
azt le , holott még mielőtt Európában czéhek voltak volna, fenállott 
már a' szabad kőmivesek társasága; hanem ezen vélemények a' his
tóriai rostából kihullanak; leghitelesebben adja azt elő Lawrie az ő 
szabad kőmivességről irt históriájában (Edinburg 1804), mellyet né
met nyelvre fordított 's kiadott Burkhardt 1810 Freibergben. Lawrie 
előadása szerint a' szabad kőmivesek eredeteket azon építő társasá
goktól vették , mellyek a' Rómaiaknál eollegia 's coTpora név alatt 
léteztek. Az építők első társaságait, (Collegia Fabrorum) , Kuma 
Pompililis Romának második királlyá vitte be 's nekik gyűléseket és 
tulajdon istentisztelés - módot rendelt. E»en kollégiumoknak a' XII 
táblába foglalt törvények szerint szabad volt magoknak alkotmányt 
adni 's magok közt egyezeteket kötni, ha ezek a' törvényekkel nem 
ellenkeztek. Ezen 's több ezekhez hasonló megkülönböztetéseknél '» 
kedvezéseknél fogva a' czéhek csak hamar mindenfelé elterjedtek, ki
váltképpen pedig a' város- vízi és hajóépítésre tartozó mesterségek
nél 's a' provinciákban erkölcsök, tudományok és mivészség közönsé
gessé létére felette sokat tettek. Azen hajdani időkben alkottatván , 
midőn a" status és av társaságos vallásgyakorlás, mint elválhatlan 
egészek, háznép forma alkotást kaptak, a' romai collegiumok a' mes
terségre nézvei egyesülésen kivül egyszersmind polgári intézetek 's 
vallásos egyesületek is voltak , melly az emberiség kifejtódésére ter
mékeny tulajdonságokat a' collegiumok, főképpen az építő niivészeké 
's kézmíveseké egészen a' romai birodalom elenyészéséig megtartották, 
's a' közép időben újjá - született Európa építő egyesületeibe is ált-
meatek. Miuthogy pedig a' romai collegiumok gyűléseiket bezárt 
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hetyeken tartották, ennél fogva azok nem csak a' köznéptől elrejtett 
titkok (Mysteria), titkos beavatások 's mindenfele tudomány, hanem 
a' polgári pártok menedékei is lettek. Hlyen építő czéhek , mellyek-
nek a' Corpus Jurisban a' 3 és 4 századokban olvastatható lajs+romai 
közt ház-, 's hajóépítők , erőmivekhez értők , festők , képfaragók , 
márványmivészek , kőmivesek , kőfaragók, ácsok 'sat. jőnek elő, mint 
adótól szabad mivészek és kéamivesek, minden városban és tartomány
ban talál tat tak, mellyeknek tulajdon alkotmánnyok 's czéhbeli tör-
•vénnyeik voltak. AB építőknek nevezetesen kötelességek a' császárok 
parancsolatjára, városok, templomok 's paloták építése volt, melly 
alkalmatossággal a' birodalom minden részeiből őszve kellett jőniek. 
Hlyen épitő társaságok voltak a' romai uraság alatt mivelt Britan
niában, Spanyol- 's Fraucziaországokban, a' Rajnánál 's Dunánál. 
Britanniában ugyanezen collegiumok a' Pictek , Scotok és Saxok dú
lásai miatt elenyésztek; virágoztak ellenben Spanyol-, Franczia-, 
Olasz- 's Görögországokban, mellyekből vitettek Angliába a' szász 
nemzetbeli keresztény királyok, nevezetesen Alfréd és Athelstan több 
inivészeket és épitőke-t váraik , templomaik és klastromaik felépítésé
re , kik ámbár már ekkor keresztények voltak , alkotmánnyok mind
azáltal ugyan az volt, mellyet a' hajdani collegiumok a' Corpus Ju-
ris Romani szerint kaptak. De mivel a' 10 századnak ezen épitő tár
saságai külömbféle nemzetbeliek 's azoknak tagjai közt külöuiböző és 
részint eretnekséggel vádolt vaílásfelekezetbeliek is találtattak , kö
vetkezésképpen hitekre, szokásaikra és áletmódjokra nézve igen kü-
lömbözők voltak , ennélfogva csak azon feltételek alatt lehetett őket 
a' Britanniába való menetelre rávenni, hogy a' pápa 's a' király ol-
talomle^eleket, 's szabadságokat ajándékoztak és tulajdon törvény
széket \s a' munkabér meghatározására hatalmat adtak nekik. £zeket 
megnyervén , írásba tett alkotmány alatt egyesültek , 's a' különb
féle tagok egy testet formáltak , , melly alkotmánynak talpkövévé a' 
hajdani római és görög czéheket 's a' romai törvényeket tették. Ezen 
építők különböző hitbeli véleményei, 's az őket igazgató épitő mes
terek és papok mély belátása tette le azon tiszta erkölcstudomány, 
•vallás turedelem és példás istenfélő élet talpkövét, melly által ezen 
társaságok a' vélek egy időben élők nagj részétől magokat megkü-
lümböztették , 's szolgáltak azon mivészi szorgalomra való ösztönül, 
melly bámulásra méltó építményeikről századok múlva is bizonysá
got fog tenni. Az épitőmivész képződéséről és méltóságáról való tu
dományt pedig Vitruviusnak épitésr-ól irt munkájából, melly volt a' 
közép időben a'mivészek kézi könyve, merítették, és belső titkaikat 
(Myuteria) vallási és erkölcsi ábrázolatokba (symbola) öltöztetett tu-
dománnyok, öszveelegyittetvén a' görög, főképpen a' stoícus bölcsek 
tudománnyával és az egyiptomi 's görög mysteriumok riémelly töre
dékeivel , az első keresztények , kiváltképpen a' gnostica secta tudo
mánnyával Y szokásaival, tette. Az eddig előadott históriai öszveköt-
tetések a' mai szabad kőmiveseknek a'közép időbeli épitő társaságok
kal , 's ezeknek a' romai collegiumokkal, már a' régiség nyomozásá
ból , Anglia történeteiből 's a' mostani' szabad kőmivesek alkotmán-
nyának, jeleinek és szokásainak az azokéivali megegyezéséből is el-
lenmondhatlanúl kiteszik ugyan, vannak mindazáltal még ezeknek há
rom ollyan írásban lévő emlékeik , mellyek ezen öszveköttetést, va
lamint a' feljebb emiitett epitő társaságok tudománnyáit 's szokásait 
tökélletesen előadják. 

1) 'S legrégibb ezek közül az a' constitutio vagy alkotmány , mel
lyet Athelstan király adott 926 minden Britanniában léve épitő tár
saságoknak, 's az öccse Edwin által Yorkban megerősittetett, melly-
nek eredeti ké/.iratját angol- szász nyelven még most is lehet York
ban látni, törvényesen hitelesített forditatja pedig ki ia van nyom-
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tatra . Ea a' docunientum egy keresztény vallást tárgyaaó bevezetés
sel kezdődik, mellyet az épKés mesterségének históriája követ Ádá
mon kezdve, előadván Bábel tornyának, Salamon templomának 'sat. 
építtetését , 's azután a' Görögökre 's Rómaiakra megyén által; ezen 
históriai rajzolat közben leginkább Pythagorás , Euclides és Vitruvi-
us magasztaltatnak. Ezután a' britanniai építés történetei adatnak 
elő igen pontoson benne, többek közt arról tétetik említés: Hogy 
Sí. Albanus, érdemes romai nemes 300 körül e' mesterséget pártfo
gásába vévén , a' kömiveseknek alkotmányt és sarkalatos törvényeket , 
munkát 's jó bért adott és Carausius császártól kiváltságlevelet esz
közöli' ki számokra , melly szerént egy épitő mesterek alatt lévő tár
saságot formáltak: üzen tárgy után Britanniának 's az itt lévő épii-
letekniisk az éjszaki nemzetek 's az Anglosaxok által történt elpusztít 
tatása beszéltetik e l , végre, hogy és mi módon végezte el a' kegyes 
király, Athelstan, a' békesség visszatérése 's a' pogányok megtérítése 
után, a.' hajdani építő társaságok viszont felállítását. Ekkor a' 16 
legrégibb törvények , mellyek a' hajdani romai épitő társaságokéival 
pontoson ;megegyeznek , következnek. Ezt a' coustitutiot az Angliá
ban , és Scotziában lévő épitő társaságok mind addig megtartották, 
inig a' .14 században lassanként állandó városi czéhekké nem változ
tak által. A' társaságoknak bizonyos épitő helyeik (Loge) voltak, 
mellyek az épitő mivészeken kivül tudósokat 's nagy tekintetű lérj-
íiukat is, mint ugy nevezett bevett kőmiveseket, fogadtak be keblekbe 
's gyakran hatalmas nagyok , sőt királyok is voltak köztok. 1717 
ezen logek közül 4 létezett még , aiellyeknek tagjai többnyire csak 
bevett kőmivesek , 's nem valóságos mivészek voltak, honnan azok 
a' mivészségüzes helyett csak a' társaság törvényeit , tudoniánnyát és 
ftzokásák tartották meg , hanem elébb az akkori világ környülállás-
aihoz képpest uj alakba öntötték , és itt végződik a' szabad kőmive
sek társaságának első időszaka. Ezt a' munkát a' 4 fenmaradt loge 
3 tagjai Desagulier híres physicus , Anderson tudós theologus és 
Payne György igen tanult férj Hu készitették , és ezek voltak legel
sők , kik a' logek többi tagjait arra b í r ták , hogy a' társaság, régi 
alkotmánnyá, tudománnyá és liturgiája megtartása mellett, tovább is 
megmaradjon , de már nem ugy, mint épitő , hanem mint minden 
czéhtől fügetlen társaság , mellynek belső lénnyé 's czéljai testvéri 
szeretet, segítés és hűség voltak (brothérly lőve, relief and truth) , 
's különös gondjokká tették, hogy a' társaság a' néptől és országid 
széktől emberszeretetre, türelemre és társalkodásra való egyesülésnek 
jiézessék és tartassék , honnan a' törvényes uralkodó eránti feltéte
leden engedelmességet tette magának kötelességévé 's egyszersmind 
magok közül egy nagymestert választottak , ki az egész társaságot 
igazgassa, é» i.tt kezdődik a' szabad kómivesség második időszaka, 
mellytől fogva ez minden épitői egyesülettől különvált társasággá lett 
"s most is az. Ezen második időszakban a' társaság alkotmánnyá is 
nemi részben uj alakot kapott, mellynek időhez képpesti megváltoz
tatása a' társaságnak egy Anderson James nevű tagjára bízatott, ki az t , 
a' yorki constitutio sarkalatos törvénnyeit tevén talpkövül , el is ké
szítette 's 1722 a' nagy gyűléstől, melly évenként egyszer szokott 
tartatni , megerősíttetett. Így mindazáltal nem maradt, mivel ne'nielly 
bővítésekkel és változtatásokkal ez a' munka több ízben újra kidol
goztatott, legújabban pedig 1813. Ezen alkotmányi könyvben fog
laltatik be azon hat fő kötelesség i s , mellyeket minden szabad kő-
mívesnek szentül meg kell tartani, 's mellyek • minden angol, hol
landi , dán, svéd és német alkotmányi könyvekbe következőképpen, 
vannak beiktatva: A' kőmives, mint kómives, köteles az erkölcsi tör
vénynek engedelmeskedni, és ha mesterségét jól ér t i , sem toirtpa ér-
zetű istentagadó , sem vallástalan zabolátlan életű ember uem lehet 
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az. Jóllehet a' régi időkbeli kőmivesek mindenütt köteleztettek azon 
tartomány- és nemzetbeliek lenni, Hiellynek kebelében a' társaság fen-
állott; most mindazáltal csak azon valláson kötelesek lenni, melly-
ben minden ember megegyez, azaz, arra a* vallásra köteleztetnek, hogy 
hiv, becsületes és fedhetlen életű emberek legyenek a' különös val-
lásbeü vélekedések követése ellenben a' tagok tetszésére hagyatik. 
Ezáltal a' kőmivesség olly egyesülés középpontjává és hiv barátság 
eszközévé lesz, mellynél fogva az ollyan személyek is testvérekké le
hetnek, kiknek különben egymástól örökre távol kell lenniek. A'kőmi-
ves a' polgári hatalmuknak békés alattvalója, akárhol lakik, 's nem sza
bad közbékesség és nemzet java elleni öszveszövetkezésbe keverednie, a-
vagy a' felsóség eránti kötelességeiről elfelejtkeznie. Semmi különös 
gyülőlségnek, és perlekedésnek ae szabad a' gy ülés (Loge) küszöbén ál
tal vitetnie, annyival kevésbé vallás, nemzet vagy polgári alkotmány 
felett akárhol is veszekedni, mivel mi kőmivesek mindnyájan a' fel
jebb emiitett katUolika (közönséges) vallás tagjai, minden nemzet 's 
mindenféle nyelv barátjai, ellenben minden polgári zendülésnek, mint 
a' mellyek még soha voltak 's nem is lesznek a' társaság javára, ellen
ségééi vagyunk." 

2) A' fenenilitett oklevelek közt a' VI Henrik angol király alatt, 
az egyesület belső valóságáról, a' feljebb előadott törvényekkel meg-
egyezőleg leirt töredék, melíy hasonlóképpen a' kőmiveseknek a' ro
mai épitő társaságokkal! öszveköttetésére mutat. 

3) És utolsó a' kőmivessé létei hajdani szertartása's módja, melly 
a' világ minden részében egyforma, 's egy idős a' yorki alkotmán
nyal és a' romai épitő társaságok, hajdani keresztény Asceták (ke-
gyeskedők) és szerzetesek szertartásait 's szokásait foglalja magában. 

Czélja a' szabad kőmivesek egyesületé.lek törzsökös eredete 'a 
időről időrei küejlése szerint az emberiség pallérozása és a' tökélle. 
tességnek mentől magasabb polczára emelése lévén, mennyiben éri 
el az ezen nemes czélját? ennek feszegetésébe, valamint a' szertartá
soknak, leírásába ereszkedni nehéz. Annyi bizonyos, hogy csaknem 
mindenfélj nemzetek egyaránt törekednek a' beavattatásra , de hihe
tőképpen sokan nem annyira a' fenemiitett czél elérésére , mint uj-
ságkivánásból. — Bővebben adják elő a' szabad kőmiveseket : Lessing 
(Ernst und Falk) ; Nicolai (Versuche über den TempelAerrnorde.i , 
Béri. 1782); Die Eleusinien des 19 Jahrhundertes ; Fesziéi' (Síimmt-
liche Schriften über Freimaurerei , 3 köt.) ; Krause (Zwiílf Logen-
vortriigt) ; Moszdorf {Mittheilungen an denkende Freimaurer); Sil-
ber {Vertraute Briefe, 1818); Heldmann (Drei alteste Denkmale.der 
deutsclien Freimaurerbriiderschaft, Aarau 1819); Wedekind (Pylha-
goraischer Orden , 1820); Linuner (Macbenac , 3 kiad. 1819) ; Ge-
dike (Freimaurerlexicon, 1818); Sarsena, oder der vollkommener 
Baumeister; Lenning (Freiinaurere.ncyklopiidie, Leipz. 1S22, 3. köt); 
I'reston {Illustrations of masonry, 8 kiad. Lond. 1 8 1 2 ) ; Lawrie 
(ffístory of freemasonry, Edinb. 1804, németre ford. Burkhard, Frei- N 

berg 1810) ; Tbory (Histoire dn Grand - Orient de Francé, Paris 
1812, '» Acla latomorum, 2 rész. Paris ISI5) 'st. 

S Z A B AD K Ö Z S É o-nek olly helységbeli lakosok összesége nevez
tetik, melly vagy semmi földesúr hatalmának nincs alája vetve, vagy 
földes úrral bir ugyan, de nincs lekötve iránta jo'.bágyi tartozások
kal. A' szabad községek nemesi javakat nem szerezhetnek , részint 
azért, mivel eüt az eltörlési törvény (lex amortisationis), tilalmazza, 
részint mivel azoknak bírására-, törvényeink szerint egyedül csak a' 
nemes személyek alkaliaatosok. Hogyha pedig mind ezek ellenére is 
szereznének, azoknak bírásából, törvényes utón, akármelly nemes 
által is kiüzetheínek. Olly szabad községek, mellyek privilégiummal 
bírnak, egy nemes személynek tekintetvén , hatalmaskodási bűneik 
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miatt a' nemesi bíróság által Ítéltetnek meg; a' pririlegiáltlanok pe
dig az nrszék előtt bűnhődnek. Ha privilégium szerint elrendelt tiszt-
viselőségek van, ez előtt indítanak személyt és dolgot targyazó min
den pereket , 's az Ítéletet az urszékre viszik; — közvetetlenuraság-
jok pedig nem lévén , a' vármegye törvényszékére. Az emiitett tiszt-
viselőség nélkül való községeknek minden ügyeit azuriszék vizsgálja 
meg , 's ez gyakorol rajtok birói teljes hatalmat. Amazoknak pana
sza i , leginkább a' privilégium (kegylevél) tartalma szerint intéztet
nek e l , ön bíróságaik által. — Végre, az adóssági levelek bejegy
zését (intabulatio) is csak azok a' községek tehetik sikeresen , mel-
lyeknek ez , privilégiumaiknál fogva megengedtetett. —no— 

S Z A B A D L É L E K , naturalista i s , közönségesen az , ki a ' kije
lentett vallás tanításait megveti 's csak a" természeti valláséit fogad
ja el. Sokan egynek veszik ezt a' deistával, mivel hiszen ugyan is
tent , de azt nem hiszi, mit a' kijelentés az istenről tanit , hanem 
ha az okosság is helyben - hagyja azt. Mindazáltal ezen s/.ólásformát 
nem kell az igazi szabad lélek fogalmával felcserélni. Mert szabad 
lélekkel bírni 's ennek szabadságát fentartani , mindenkinek» mint 
okos lénynek, kötelessége. Ugyanis maga az isten legszabadabb lélek 
's istenhez hasonló lenni , a' kijelentett.4udomány szerint i s , legfőbb 
czélja az emberi törekvésnek, llíyen atósa értelemben vett szabad lé
lek az , melly a' tévelygés és vétek kötelei közül, mellyek legtöbh 
embert fogva tartanak, magát kimenti. 

S Z A B A D L E Í. K Ü K K-nek nevezte magát a' 13 száz. bizonyos, 
Rajna tájékain, kelekedettvallástársaság azért, mivel a' szentírásnak 
balul értett helyei szerint azt hitték,h*gy a' keresztények semmi törvény
nek sincsenek alávetve és isten gyermekeinek szabadságára jutottak. 
Ezen szabadságot ők az uralkodó egyháztóli elszakadásokba helyez
ték , minden külső istentisztelést feleslegesnek tartottak 's olly ra-
joskodásokra vetemedtek, mellyekkel a' kereszténység igazságait csu
dálatosan öszvekeverték. Mindent istenítő képzelgéseket csúsztattak be 
a' hitbe ; erkölcsi tökéletességekben bizakodván, azt h i t ték , hogy 
minden testi ösztönt elnyomhatnak, innen mind két nem meztelenül 
társalkodott egymással, mi utálatos fajtalanságot szült, mellyet azon 
állitmánnyal akartak szépíteni, hogy a' testi cselekedetek a' lélekre 
semmit se tartoznak. A' kölni (1306) és trieri (1310) zsinatok ke
mény végzeteket hozván ellenek, ezeknek következésében részint meg
tértek , részint megölettek 's szétszówittak. Maradványaik elvesztek 
a' Beghardok közt 's ugy látszik Csehországba is mentek közülök , 
hol a' Hussiták nyugtalansága alatt hasonló separatisták fedeztettek 
fel. Vö. ADAMITÁK. 

S Z A B A D O S O K alatt honi törvéuy«ink szerint olly személyek 
értetnek, kik földesúri hatalom a la t t , legalább szoros lekötelezés-
sel nincsenek, de mind a' mellett még sem nemesek. A' szabadosok 
vagy egyes személyenként véve illyenek , vagy csak erkölcsileg, mi
nők p. o. a' községek; mind a' kettő viszont, vagy teljesen szabad, 
ha semmi földe? urok ninps , vagy nem teljesen, ha földes uraságok 
ugyan van, de annak hatalma alatt, szoros jobbágyi kötelezéssel nin
csenek. A' szabadosok nemesi javak szerezhetésére egészen alkalmat
lanok ; az anyai öröklésül nyert telkeket azonban megtarthatják; 
de ha ezeket vagy anyjok, vagy magok elidegenítették, vissza nem 
vehetik többé, kivévén a' zálogot 's haszonbérbe adott javakat. Ha 
az anyjok vagy nőjök nemesi javain hatalmaskodás vétkébe esiíek, 
a' nemesekhez hasonlóul, 100 forinttal büntettetnek; azonban a' ne
mesek ellen csak tisztügyészí pártfogás mellett van felperessógek , 
dijok pelig 40 frt. Az egyik vármegyéből másikba engedelem nél
kül költözők , visszakivántatnak. Ha földes urok , szabad királyi- , 
vagy mező- városi rendes tisztviselőségök nincs, a' nemesi törvény-
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'hatóság által Ítéltetnek. A' magvaszakadtaknak és hűtleneknek ingd 
javait, 's azokban lévő investiturátkut (áruzataikat) a 'k i rá lyi ügyész 
foglalja e l , ha urasági vagy városi telken laktak volna is ások , 
csak ez a' helybeli törvényhatóságtól való mentességöket tudja be-
biz.onyitni. —no— 

S Z A B A D S Á G erősítőleg mondva a z , a' mi tagadólag kifejezve 
fiigetlenség. Tehát annyi a' íügés , mennyi a' szabadság neme. A' fa 
fügő a' földtől, mellyben vannak gyökerei. Fügetlen a' madár azon 
fától , mellyen ül 's a' földtől, mellyben gyökerezett meg a' fa ; sza
badon reppen fel a' levegőbe, ha fa és föld alatta elsülyednek. I t t 
a' szabadság nem egyéb önkénytes mozgás tehetségénél, mellynélfcg-
va különbőz az állatvilág általában a' növényvilágtól. Az okos ember 
's oktalan állat közt e* szabadságra nézve nincs különbség. E' tehát 
állati szabadságnak neveztetik ; de mint tudva van , igen korlátolta-
tik ; mert bár melly önkényesen mozogjon is az állat, mégis földhez 
van lánczolva, 's e' mellett történetes környülállásoktól korlátoltat-
hátik vagy mégis szünethetik. A' beteg, megláuczolt's bezárt ember 
e' tekintetben is hasonló a' beteg , meglánczolt vagy bezárt állathoz. 
De van szabadság , mellyel az okos ember kirekesztőleg bir , 's ez 
az emberi szabadság. K' b e l s ő , melly az embert csak magát te
kintetve, 's k ü l s ő , melly az embert más embeiekhezi viszonyában 
gondolva, illeti. Cselekvésre nézve amaz e r k ö l c s i , e ' j o g i sza
badságnak neveztetik, mellytől a' p o l g á r i (politiea) különböző ne
mű. Az erkölcsi szabadság (akarat szabadsága) t. i. azon tehetség, 
melly szerint az ember magát érzéki ösztönök kivanataitól fügetlenné 
teheti 's az okosság főbb kivánataihoz szabhatja. Kire ' ember illy fel-
tételetleu önhatározotlság tehetségével, vagy nem? eleitől fogva fon
tos kérdés volt. De ha meggondoljuk, hogy az emberi cselekedetek 
minden erkölcsi megitéltetése, következésképpen minden jutalom vagy 
büntetés is ptiszta szavak volnának, ha az ember nem volna szabad; 
hogy továbbá minden ember , belső erkölcsi érzetének sugallása sze
rint , a' roszra való hajlandóságnak ellenállhat 's kötelességét telje
s í thet i , ha eltökélve akarja; hogy végre a' legehetemedettebb go
nosztevőt i s , lélekesmerate időről időre kérlelhetlen keménységgel 
vonja számadásra azon gonosz tetteiért, mellyeket véghez - vinnie nem 
kellett 's kikerülhetett volna : ekkor igazságok lehet azoknak , kik 
azt állítják, hogy tettlegesen szükséges az embernek önnön szabad
ságát hinni , ha szinte olly felséges tehetségnek egy egyszersmind 
természeti szükségességnek is alávetett lénybeni lehetőségét nem lát
hatja is által 's nem foghatja is meg. Jogi szabadság azon tehetség, 
melly szerint az ember erejét mások önkényétől fügetlenül használja 
azokkali öszveköttetósében. Mivel pedig az ember mindég törekszik 
inunkásságkörének terjesztésére , tehát, magára hagyatva, megkíván
ja magának ezen szabadságot, 's másoknak rendszerint csak annyiban 
engedi meg, mennyiben az ő szükségeihez alkalmazott, azaz, ezekkel 
megfér. Hogy tehát jogi szabadságával mindenki leglehetőbb kiter
jedtségében éljen 's általában létesüljön a' jog ideája az érzéki vi
lágban , — az okosság emberek egyesületét kíván, mellyben törvény
alakban lévő közakarat, 's uralkodó alakjában lévő öszveserő váltsa 
fel egyesek akaratját 's erejét. Illy egyesület polgári társaságnak 
vagy statusnak neveztetik, 's innen a' jogi szabadság polgárinak vagy 
politicainak , mennyiben az a' statusban törvényesen megesmertetik 
's fentartatik. Némellyek azonközben a' politicai szabadságot az ál
tal különböztetik meg a' polgáritól, hogy amazt egész statusra, 
mennyiben e' részint más statusoktól fiigetlen , részint nincs örökös 
uralkodója , hanem mint ugy nevezett szabad status választott sze
mélyektől igazgattatik , a' polgári szabadságot pedig egyes polgá-
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rokra viszik, mennyiben ezeknek kölcsönös viszonyai a'ként vannak 
meghatározva, hogy köztök született szolgák és urak nincsenek. 

S Z A B A D S Á G F A , a' franczia lázadásban szabadság jele, mel-
ly t t a' Jacnbinusok először Parisban ültettek , hogy a' ne'pnek néző
játékot adjanak. Ezen innepiség töbíi váróéban is követtetett, 's a' 
franczia seregek ugyanazt tették külföldi városokban. Eleinte nyárfa 
ültettetett; de mivel e' fának franczia neve (peuplier) gúnyokra adott 
alkalmat, azután tölgy- vagy fenyőfa választatott. — S z a b a d s á g ? 
s ü v e g . Legrégibb időben kalapot vagy süveget, sipkát viselni, sza-
oadság jele volt; innen a' rabszolgák hajdon fővel jártak, 's szabad
dá tétetésekkori innepiségek egyike volt, hegy eddigi urok süveget 
tett fejekre. Ujabb időben hasonlóul szabadságot ábrázolt a' fő el-
fedeztetése. Azon kalapnak, mellyet Geszier uraságának jeléül meg-
kösröntésül ki te t t , köszönik nemileg a' Sehweiziak szabadságokat. 
Innen a' schweizi (anionok czimere kerek kalap. Angolországban is 
a' süveg (kék, fejér széllel 's ezen aranyos körirattal: L i b e r t y ) 
az alkotmányi népszabadság ábrázolója 's Britannia néha magasan 
felnyújtott dárda hegyén (közönségesen mindazáltal Neptun szigonyát 
süveg nélkül) tartja azt hal kezében , jobbját pedig a' béke olajfa-
koszorúja diszesiti. — Francziaorszűgban is süveg volt , a' lázadás 
kiütésekor, a', szabadság jele 's mint a' szabadságba helyezett és egész 
csapatokban Paris felé vonuló marseillei gályaraboké, veres szinü 
volt. Mivel a' Jacobinusok Parisban esmertetó jelül viselték a'veres 
süveget , innen későbben Jacobinussüveg gUny nevet kapott. 

S Z A B A D S Á C O S I T Á S (manumissio) , a' Romaiaknál innepélyes 
cselekedet , mellynél fogva rabszolga felszabadittatott, vagy szabad
dá tétetett. Az illy felszabadított szabadsága jeléül sipkát vagy ka
lapot viselt, urának nevét vette fel 's ettől fejér ruhával 's gyűrű
vel ajándékoztatott meg. Szabadságával egyszersmind polgárjogot is 
kapot t , de csak plebejusok közé tartozott 's hivatalra nem juthatott. 
Ö és ura kölcsönös segítséggel és gyámolitással tartoztak egymásnak. 
Idővel a' szabadosak száma felette nagyra nevekedvén 's hátalmok és 
gazdagságok a' gyenge császárokban félelmet ébresztvén , különbféle 
parancsok kezdek a' szabadságositást korlátolni; így p. o. 20,000 
rabszolga közül végrendelet szerint 160-náltöbb nem helyeztethetett 
szabadságba. A' végrendeleti szabadságositáson kivül még két neme 
divatozott ennek. Egyik abban állott , hogy ura rabszolgáját a' een-
sor polgárlajstromába iktattatá. A' másik leginnepélyesb volt. Ura 
rabszolgáját kezénél fogva a' praetorhoz vagy consulhoc vezeté, mond
ván : Akarom, hogy ez az ember szakad legyen, a' Romaiak joga 's szo
kása szerint. Ha a' praetor vagy consul megegyezését adta, az ur 
pálcxával mogulé rabszolgájának fejét, igy szólván: Ext az embert 
szabadnak nevezem , a' Romaiak szokása szerint. Erre a' lictor vagy 
az ur a' szabaddá teendőt körülkerülvén , arezon csapa, 's elbocsátá, 
intvén, hogy mehet, a" hova akar. Ez a' praetor jegyző-könyvébe 
íratott 's a' rabszolga kalapját, mint szabadságának je lé t , elhozta 
magának Feronia istenné templomába. — Nagy Konstantin keresz
ténységre menvén á l ta l , megengedte az uraknak , hogy szolgáikat 
innepeken , főleg husrétinnepon , &". oltár előtt szabadokká tegyék , 
midőn az ur szolgájának fejére tévé a' si.abadságlevelet, a' község 
jelenlétében. 

S z A B A D s z i i. r. Á s, város, a' Kis - Kunságban , térségen, 886 
ház, 22 kath. , 17 óhitű, 4894 prot. , öszvesen4933 lak. vásárjoggal, 
postahivatallal 's helvetiai hitvallásnak gymnasiumával. 

S z A B ó i. e s , most falu hasonló nevű vármegyeiben , melly tőle 
kapta nevét, 62 ház. 's 488 lak. Hajdan hires vár 's nevezetes város 
vol t , melly eredetét SzaboUstól, Árpád fijától 's vezérétől vette. Sz. 

* 
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László országgyűlést tartott benne 1097. Most omlade'kai is alig lát
szanak. 

S Z A B O L C S vármegye, nevét Szabolcs várától kapta. Határa i : 
kel. Szathmárés Beregh, nyűg. Heves és Borsod, díL're Bihar 's éjsz. 
Zemplin vármegyék. 7£ nsz. mf-en 14 mvárost, 134 falut, 91 pusz
tát , 192,579 's ide számlálván a' Hajdúk városait is 243,056 lak. 
foglal magában. Hegye nincs, de mocsarai számosak; legnagyobb a' 
Vencsellő és Kisvárda közt több rsz. inf. ellepő posvány. Ezek nem 
csak sok jó földtől fosztják meg a' lakosokat, hanem a' levegőt is 
egészségtelenné teszik. Folyói : a' Kösely , Kadarcs, Hortobágy, Ár
kus és Tisza. Termékeny földje bőven ad gabonát, dinnyét, dohányt; 
nincs ellenben jó ivó - vize 's bora. Marha sok neveltetik nagy le
gelőin. Hala annyi van a' Tis-zában , hogy sertést is hizlalnak vele. 
A' mocsárok körül sok széksó találtatik. Salétrom egész országban 
sehol sincs annyi, mint i t t ; Nagy Kallóban 's Nj'iregyházán igen 
sok főzetik. Lakói csaknem csupa Magyarok 's vallásokra nézve 
63,630 Reform., 44,000 Kath. , 8500 Lu th . ,4200 Zsidók 'sat. Fő-
foglalatosságok földmivelés. A' vármegye 4járásra osztatik, ineliyeki 
a' kisvárdai, nádudvari, dadái és bátori. Főispánja széki gróf Te-
leky József Eó Méltósága. 

S Z A G L Á S (olfactus) azon érzék, mellynél fogva a' testek finom 
kifolyásait (illatát) érezzék. Az orr belsejét boritó gyenge nyálkás 
bőr , melíyben terjed el az agyveiőból lenyúló szaglásideg, tulajdon-
képpi eszköze ezen érzéknek. ÁE orr által behúzott levegővel együtt 
a' testek kifolyásai vagy szagolható részei megilletik az orrban le
vő idegeket , 's ezek a' kapott benyomást az agyvelőhez viszik, melly
nél fogva a' lélek is megérzi azt. A' szaglás feltétele a' nevezett 
bőrnek nedvessége, melly bizonyos visszonyokban kevesbedik , vagy 
megszwn. A' lélekzéssel 's egész állati élettel ezen érzék legszoro
sabb öszveköttetésben áll 's a' többi érzékek közt az Ízléssel legro-
konabb, mellyel legtöbb tárgyai is közösek. 

S Z A G O S S Z E R E K , 1 . P A R F Ü M . 
S Z Á J azon természetes nyiiása az emberi fejnek, melly belehel-

lésne , evésre és beszéllésre szolgál, felüí a' szájpadlás, alól pedig 
lágy részek által korlátoltatik , hátul a' torokban végződik , 's egy 
takonyhártya által borittatik. A' szájnak két részét külömbözteíjuk 
meg. Elsőben, melly az ajkaktól a' nyelvtövéig terjed , a' njelv fek
szik körülvéve a' fogaktól, ajkaktól és pofától. Ezen rész a' nyál-
mirigyekben elválasztott, 's a' beléje nyiló csatornákon beszivárgó 
nyáltól szüntelen nedves. A' száj hátulsó része a' lefüggó lágy iny 
yagyis iuyvitorla által korlátoltalik, melly három részre oszolván két 
inyivet készít , 's a' két oldalsó oda nőtt részeken a' mandotakhan , 
középen pedig a' nyelvcsapban végződik. Ezen belső részbe nyil a' 
torok, az orrürege is a' hátulsó orrnyilasoknál fogva, sőt a' középső 
fül ürege is az ugy nevezett Eustach kürtje által. A' száj munkál' 
kodása : az izlés , 's áz eledelek megrágása és nyállal Öszvekeverése. 
Közönségesebb betegségei: a' nyelvesek rövidsége, fogbajok , vadfog-
hus , u' nyálcsővek bedugulásából eredt békadaganat, a' nyálcsator
nák sértései, a' nyelvcsapnak 's mandoláknak betegségei, az inyvitor-
la elemésztése , 's a' szájpadlás keresztül lyukadása. 

S Z A K Á C S M E S T E R S ÉG. Ezt Ázsiában csupán férjfiak , a* Gö
rögöknél asszonyok , főképen rabszolgálók 's a' Romaiaknál eleinte 
csak jobágyok űzték. A' Romaiak ebédje három osztályból ál lot t , 
az elsőt könnyű ételek (t. k. tojás, csiga \s más ét kívánást inger
lők) , a' másodikat a' főételek (minden nemű sült 's főtt) tet ték, 
végre az utóétkek (mensae secundae) , mint gyümölcs és sütemények 
jöttek. Hanem az asztali fényűzés majd nőt t , midőn a' Romaiak az 
ázsiai pompázással megismerkedtek, ugy , hogy törvényekkel kellett 



304 SZAKADÁS SZAKÁLL 

korlátolni. Leginkább űzte a' dorbézolás* LucuHus, kinek több '« 
külön isten nevét viselő ebédteremei voltak házában. Az Apolloterem-
ben egyebed rendszerint 50,000 drachmába (6250 tall.) került. l'om-
pejus alatt talál,a fel M. Aufridius Lurco a' pávahizlalást 's rövid 
idő múlva 60,000 sestertiust keresett. Kz időben bizonyos színjátszó 
vendégség alkalmával egy tálételt tétetett fel, melly 2500 tall. ke
rült ; mert csapa éneklő '« beszélő madarakból á l lo t t , mellyeknek 
mindenikét 150 tall. vette. Ezen színjátszó fia vendégeinek eczetben 
felolvasztott gyöngyöket tétetett fel. Tiberius alatt szakácsoskolák 
is voltak Komában; egy Apiciusok nemzetségéből való tanító sok uj 
é te l t , konyhaedényt talált fe l , 's a' sertések száraz íigével hizlalá
sát. Más hasonló nevű szakácskönyvet irt 's feltalálta azon módot, 
meliy szerint a' csigákat frisen el lehet tartani. Vitellius császárt 
egyszer öccse 2000 válogatott hallal 's 7000 madárral vendégelte 
meg ; Vitellius maga egyetlen tálban sok igen drága hal és madár 
máját, c»irkéit, tejét és velejét hozatta fel. Ujabb időben a' fran-
czia szakácsmesterség, főképen XIV Lajos olta, divatoz Európában. 
Ennek czélja, az inyek különbféle, de kevés ételmennyiséggeli gyö
nyörködtetése ; ellenben az angol szakácsság inkább keményebb, táp
lálóbb 's erősítő eledeleket készit, mcllyek tésztás és hnsételekből 
állanak. A' Spanyolok és Olaszok keveset tartanak az asztali örö
mökre 's az elsők kiváltképen mértékletesek az evésben. A' Németek 
középponton állanak. A' Magyarok az Angolokkal tartanak. A' régi
ek szakácsságára nézve I. ifjabb Anacharsis görögországi utazásának 
25 czik. 's Nouius De re cibaria veterum (L. APICIUS , CSEMEGE, 
GRIMOD DE LA HEVNIÉRE). 

S Z A K A D Á S , 1 . S E C T Á K . 
S Z A K Á L L , állán, orczán 's felső ajakon találtató szőrök, fér

fi nem bélyege. A' többi szőröktől nagyobb keménysége 's idoma ál
tal különbözik. A' szakáll csak a" férfiasodás idejekor búvik k i , 
csak gyenge pehely vonván be ezelőtt a' mondott helyeket. Hogy a' 
szakúllnövés a* férfiasodással egybeköttetésben van, azt többek köz* 
azon környülmény is bizonyítja, hogy a' herélteknél nem fejlődik k i , 
's ha már ki veit fejlődve, nem vesz el, herélés által. A' szakáll kifej
tésének clkésését az egészr,ek kifejlődésére, 's kivált az erőre kedvezőnek 
tartják , de vágynak sok esetek , hol ez gyengeséget jelent , igy a' 
gyenge alkotásuaknál, fehér színüknél g3'engeségnek je le ; a' termé
szettől gyengén alkotott 's félénk Amerikaiak szakálla egyes szőrök
ből áll, mellyeket kitépnek. A' szakállszőreinek szine, száma , sűrű
sége és hossza arányban van az éghajlattal, a' férjliu természetével , 
életidejével, testállapotjával 's eledelével; igy feketék, szárazak, 
kemények, egyesek a' hirtelen haragúknál, érettebb idejüknél, forró, 
's száraz tartományok lakosinál, mint ax Araboknál, Négereknél, In
dusoknál, Olaszoknál, Spanyoloknál; szőke, sürü , kévésé göndör 
ellenbep. a' nedves alkotásuaknál, fiataloknál, a' hideg 's nedves 
tartományok lakosinál (Hollandiaknál, Angoloknál, Svédeknél); lágy 
és puha -a' j ó , tápláló eledelekkel élőknél, kemény és szárait a' 
sovány és emészthetetlen eledelektől. — Az orczán találtató szőrö
ket b a k o n p a r t n a k , a' felső ajakon találtatókat b a j u s z n a k 's as 
állon lévőket szorosabb értelemben s z a k á l Inak nevezzük. — Általá
ban véve a' szakáll eleitől- fogva minden nemzetnél, mint a' férfi 
ékessége, a' bölcsek, 's papok bélyege, nagy tekintetben volt; most 
is kevély a' Magyar bajusszára 'a a' napkeletieknél most is tisztessé
get jelent a* szakáll. A' most Európában annyira divatozó szakállnyi-
rás XIII és XIV Lajos idejében kezdődött, kik mindketten szakáll nél
kül léptet a' királyszékre, ekkor az udvariak és polgárok, hogy ki
rályokhoz hasonlók legyenek, levágták szakáitokat, a' mi később 
szokássá lett, 's csak hamar elterjedt egész Európában. Haszna ugyan 
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a' nagyobb t isztaság , de az is igaz , hogy a" levágás á l ta l anny i r a 
elósegittetett nevekedésök a' többi test t áp lá lására szükséges nedvnek 
egy részét elvonja, 's igy egy oka az emberek mostani e lpuhulásának. 

S Z A K A S Z A I A Z Í I Í T I K K , A ' hol élet m u t a t k o z i k , ott a * 
jelenések egyre változnak , oktejökre nézve mindég belső munkásság
tól függők , de majd többé , majd kevesebbé külső befolyások á l t a l 
támadók. Ha most a' nrj'szerzetre ható külső befolyások rendesen 
következnek egymásra , rend lészen a' müszerzet hatásaiban is. Azon
kívül az életerőtől közvetlenül származó változásoknak is ha tá rozot t 
törvények szerint kell történniek, metlyek azt okozzák, hogy a' tüne
mények bizonyos időközben fel 's el tűnnek és megint visszatérnek. A z i l l y 
jelenesek időszakiaknak mondatnak , 's az idő , mellyben feltűnnek , 
időszak-nak. A' kül természetben i l lyen időszakokat l a t r án , m i l l y -
en az éj és nap , a' hold és évrészek vál tozásai 's gyanítván , hogy 
a' nagyobb körökben is hasonlókép van a' d o l o g ; mivel az ember i 
müszerzet a' tőidnek 's a' mindenségnek része , előlegesen lehet m á r 
h a t á r o z n i , hogy ebben is azoknak megfelelő időszaki jelenések lát
tatnak. \S nincs máskép a' dolog. Lá t juk hogy a' nap 's éj szakainak 
az ébrengés és álom felel m e g , a' betegségekben az. est i keseredések 
's a ' szaki ostromok hasonló törvényen nyughatnak. A' hold befo
lyásától szokás a' tenger dagát 's apát szármoztatni 's valami hason
lót vehetni az á l la t i test nedveiben é s z r e ; az érverés időszaki vál to
záséi 's a ' nap részeiben szakonkint bővült vagy szűkül t elválasztá-
sak 's kiüri tések valódi dag és ap- ra mutatnak az á l l a t i nedvekben. 
A' iioldnegyedekben leginkább neki nevűiteknek látszanak a' lázos kó
r o k , 's a' írói hószáni egészen megegyez a' holdszakával . Az évsza
kok sfeinte befolyással vannak a' miiszerzetre , majd nagyobb majd 
kisebb életmunkásság ál tal mutatkozők, különösen pedig a' j á rványok
ban láthatók. Az éveken á tnyúló nagyobb körök és szakok befolyása 
gyakrau és könnyen búvik a 'v isgálódó szem elől , azonban ezen a lapul , 
legalább rész in t , az állandón k o r a i k a t , a ' g y a k r a n évekig t a r t ó . Az 
ön-iniiszcrzet életmnnkásságától pedig az é le tkorokhoz kötött , 's es-
meretes változások liignek. 

S z A K o r . c z A , szabad k i r . város N y i t r a vármegyében,-a' Morava-
folyó mellett Morvaországtól nem messze. Némelly.ek szerint a ' M o r v á k 
alapi ták \s II Méla k i rá ly i t t születet t . Kir. város 1 Lajos a la t t le t t 
1382. IV Héla uralkodásának idejében a' Ta tá rok tó l , a' 1 7 száz. pedig 
Bocskai, Bethlen, Tököli 's Rákóczi á l t a l ol ly sokat szenvedett, hogy 
most se ju tha to t t hajdani íénnyére . Van kath . gymnasiuma. Szorgal
matos lakói (884 ház . 4 9 5 2 ka th . 0 7 4 luth. l(»ti zsidó l ak . ) s/.öló-
mivelők 's posztószövők. 

S Z A K O S « Y A V A I , T Á K azok, mellyek bizonyos időszakban ren
des ostrommal vagy neki keseredéssel bii nak. Ezen tulajdon igen gya
kori és igen számos bajnál l á t h a t ó ; sőt a l ig van betegség, mellyben 
vaíamelly egyéneknél észre nem vétetett volna. Ellenkezőleg a l ig t a 
lálhatni viszont betegséget , melly mindig időszakonkint folyna l e ; 
'a innét u' nyavalyák időszakiságát mindig csak történetben tulajdon
nak kell tekinteni . 

S Z Á L A v á r m e g y e , Mag) 'arország dunántúli k e r ü l e t é b e n , 100 
nsz. ml. Nevét Szála nevű erőségtől , mások szerint a' Szalafolyó-
tól, melly a ' vármegyét áltfolyja, vette. Ha tá ra i : nyűg. Ste iermark, 
éjsz. Vas és Veszprim , kel. Somogy vármegyék 's délre Horvátor 
szág. A' Balaiontó mellékén fekvő része ige» g y ö n y ö r ű ; h e g y e k , 
völgyek, dombok , t é r s é g e k , e r d ő k , szántóföldek, rétek egymást 
váltják fel. Hegyei közt nevezetesebbek : S í . György négyszegletű 
hegye , Hadamon , Csúcshegy, Hegyesdi , a' csobánczi és halápi he
gyek. Jelesebb f o l y ó i : a ' D r á v a , a ' Balatonba ömlő S z á l a , a ' Stei-
enuai'kból befolyó M u r a , melly a ' Drávával formálja a ' Muraközt , 
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's Kanlsn. A' Balatonnak éjszaki része a' tihanyi gyönyörű félszi
gettel Szála vármegyéhez tartozik. A' nagyobb folyók körül , mint 
Hidvég és Kiskomárom közt is sok mocsár fekszik. E' vármegyének 
sok jó földje van, de a' Muraközben köves a' föld, hanem bortermesz
tésre annál alkalmasabb. A' föld termékenysége, tulajdonságának 
különbféleségéhezt, képes különböző. A' Balaton felett a' honi szük
ségre se terein eiég gabona; bor ellenben sok 's-jó termesztetik, ne-

. vezetésen Badacsonban ; egyébiránt jó asztali borok : a' sz. györgyi, 
edericsi, ábrahámhegyi, őrsi, íiliphegyi , reai 's keszthelyi. A'Mu
raközben is sok bor terem , mellyet a' szomszéd austriai tartományok 
igen szeretnek, insulaner név alatt , hörpölgetui. Gyümölcse, gesz
tenyéje, dinnyéje sok. Szép legelóin sok szarvas marhát és juhát 
t a r t , 's nagy bikkerdeiben számos sertést hizlal. Hallal folyói 's a' 
Balaton bővelkednek-, főleg kedves izü fogassal. Híresek teknősbé
kái 's rákjai. Mézet 's viaszát sokat eladnak a' lakosok. Köve van, 
nincs ellenben ércze. — Lakói száma 257,026, kik 32 városban, 575 
falub. 's 266 pusztán laknak, (1819) 198,216 kath., 7,214 Kel'orm., 
3448 Luth., 180 Óhitűek, 1756 Zsidók. Eredetekre nézve nagyob-
bára Magyarok , a' Muraközben Horvátok ; Németek is szép számmal 
vannak. Élelmek: földmivelés, bortermesztés, baromtartás, mester
ségek, kereskedés. Járása 6: a' tapolczai, szántói, kapornaki, eger
szegi, lövői 's muraközi. Eőispánya : várkonyi gróf Amadé Antal, 
Eő Exrell. 

S i í r . Á i i n ! J Á N O S , 1647-ben I Rákóczi György fejedelemnek 
másod titoknokja, 1666 fő adószedője a' Hódoltságnak és Kolos, Doboka 
's belső Szolnok vármegyéknek, megholt ugyan ebben az esztendőben. 
Utdnbi tisztsége mellett és előtt a' kplosinonostori convent levéltárno
kának is kellett neki lennie, az 1666 Sept. 27 költ erdélyi országos 
végzés 3-óik koncza szerint, mellynek szavai ezek: üiéhai Szalárdi 
János helyeit rendeltük Colosvárra («' hol tartaték már akkor a' ko-
losmonottori convent levéltára) Fizető Mesternek, l'ereeptornak és 
Cáptalannak (azaz , káptalanbeli leviltárnoknak , a' mint Ilenkő Jó-
sef magyarázza) Virginás István Atyánkfiát. E' tisztségének vejzteg-
letes minősége érkezést és ösztönt ni ujtott neki irásba foglalni a' ko
rabeli történeteket, ^lly rzim ala t t : Siralmas Magyar Krónikának VIII 
Könyvei. Mellyeket a' Következendő Vosteritasnak meg-irt Szalárdi 
János 1662-diA- Esztendőben. Előadja főképen az I és 11 Rákóczi 
György fejedelemségik alatti 's kevéssel azután történt dolgokat, és 
mivel az utóbbiak Erdélyre "s Magyarország ahoz tartozott részeire 
nézve valóban siralmasok valának , azért nevezte krónikáját a' szerző 
siralmasnak. Egyébiránt a' munka kéziratban maradott. Budai Ézsai
ás állitmánya szerint (Magyar Ország Históriája, 111, 277 lapon) 
1660, Nagyvárad megvételekor a' Törökök ál tal , nagyváradi, világi 
kanonok vala Szalárdi, 's igaz i s , hogy-a' vivást és védelmet olly 
módon irja le , mintha annak szemmel látott tanúja lett volna. Ha 
igy , tehát 1660 után kellett Kolosvárra kerülnie. Fabry l'ál. 

S z Á T.' t, A M i N Y , I. B s v o r . o i i o . 
S Z Á L T T Ó K E R E S K E D É S (Speditio) abban áll, hogy bizonyos 

útközben eső kereskedők idegen portékákat rendeltetések helyére kül
denek. A' ki e' kötelességet magára vállalja, szálitónak neveztetik. 
Szó szoros értelmében nem kereskedés, mint az Ar.xszÁr.iTÓ KERESKE
DÉS (l. e.) se. 

S / A r. MA. A" gabonát termő füvek, ha magvaik kicsépeltet-
nek, z s ú p s z a l m á t , nyomtatás által pedig z a v a r t s z a l m á t 
adnak. Szalmafedélre, szalmakötelekre, tűzre 's marhatápláUisra mind
kettőt lehet használni , de szecskának, 's mesterségesebb fonatok ké
szítésére, zsúpszalma kell. Marhák táplálására leginkább íoróitlalik 
a' zabszalma. A' szalmából készült mesterséges fonatok kStr-t első 
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helyet érdemel a' szalmakalap , 's ezek közt a' florenczi, melly so
vány , terméketlen földben termesztett kalásztalan búza még megnein 
ért szalmájából készül. Lapastólle szerint a' szalmakötelek jó meny-
kő-és jegesőmentők , de ezen állítás mindeddig be nem bizonyosodott. 

S Z A L O N N A K Ő (Steatites), leginkább kova-ég keserű földből 
iiszvetett, többnyire mocskos fehér, ritkán zöld , veres, sárga, vagy 
szürke, darabos, lágy, kövér tapintású kőuem, melly Eunopa több he
gyeiben , nálunk is találtatik, és leginkább pecsétek tisztítására, kü
lönbféle apró eszközök készítésére, lágyabb kövek tisztítására és si
mítására használtatik. 

S Z / I I O N T A (Nagy), mváros , Bihar vármegyében , postahiva
ta l la l , 1186 ház. 's 7210 protestáns lak. Midőn Bethlen István a' 
török udvart fellázítván I Rákóczi György ellen, a' budai basa azt 
a' parancsot vévé Konstantinápolyból, hogy Rákóczit erdélyi fejedel
mi méltóságától fossza meg 's Bethlent emelje fel arra , Szalontánál 
verte meg Rákóczi a' basát 6 Oet. 1636. 

S Z Á M . Több hasonló nemű egység számot képez, melly szám
jegyek által fejeztetik ki. Kétféle, u. m. egész, mellyben az egy
ség egyszer v. többször fenoiaradás nélkül megtaláltatik, és tört, ha 
valami felyülmarad; p. o. -| törtszám, mert az egység nem találtatik 
meg pontosan, hanem négy részre osztatott 's ebből csak 3 ollyan 
negyed vétetett. — Nevezett szám is van , ha t. i. megmondom , mi 
az a' szám, p. o. tallér, réf, font 'st. ellenébe téve a' nevezetlennek, 
melly csak az egységek sokaságát mutatja , mint 1 0 , 2 0 , 3 0 , 'st. 

S Z A M Á R , a' hasadtlan körmű állatok közé tartozik ; feje nagy, 
fülei hosszak, farka kopasz 's végén bojtos, szine rendszerint fakó
szürke , de van tejér szamár is. Gazzal, tüskével 's bogácskóróval 
él. Lépése bátorságosabb a' lóénál 's nem tántorog. Sokat elbir. 
Keveset alszik 's betegeskedik, kemény és száraz bőrét nem hábor
gatják a' bogarak. 25—30 évig él. Nálunk igen alávaló állatnak te
kintetik , de a' keleti és déli tartományokban, hol részint az égalj', 
részint a' jobb velebánás által eredeti erős termetét, nagyságát 's 
elevenségét megtartotta , igen becsültetik. Olasz-és Spanyolorszá
gokban húsát megeszik. Teje, nem levén benne annyi kövérség és 
sajtos rész , mint a' tehéntejben, könnyen emészthető 's aszlázra haj
landóknak igen hasznos. 

S Z Á M (arany) , 1. K A L E N D Á R I U M . 
S Z A M Á R H U R U T , közönségesen csak gyermekeket, de néha 

megletteket is bántó betegség. A' valódi szamárhurut több egymás 
után következő kilehellésből, mintegy apró tüdőgörcsökből áll, melly 
ha a' tüdők csaknem egészen levegő nélkül vannak , mély süvöltő bé-
lehelléstől szakasztatik félben, mellyre az előbbi köhögés újra kezdő
dik , 's ezen jelenségek mind addig tartanak, mig a' tüdőket öszve-
szoritó görcs a' legnagyobb mértéket el nem érte, mellyre a' beteg 
merevedtségbe 's lélekzetelállásba esik, setét, vagy egészen kékveres 
ábrázattal. Következvén orrvérzés, a' szeleknek, 's vizelletnek önkén- ' 
telén elmenése, vagy hányás, a' tünemények mostanra megszűnnek; 
ha a' köhögés ezen jelenségek nélkül mul el, az emiitett beteges tü
nemények csak hamar előlkezdődnek. •— A' szamárhurut egy más vi
lág részéből (Rosenstcin szerént Afrikából) hozánk hw.atott járványos, 
és ragadós nyavalya; az embert közönségesen csak egyszer szokta 
bántani; közönségesen 4—6 hétig tart, de magára hagyatva több hó
napig , fél évig is el tart , 's ha előbb nem halálos, szárazbetegség
be megy által. Veszedelmes a' görcsöket követhető tüdőgyuladás, sérés, 
szárazbetegség 'sat. miatt; ha a' gyomor tele van, a' beteg a' köhögés 
alatt könnyen megfúlhat, ezért az illy betegeknek keveset kell enni 
adni, 's a' hányást könyebbiteni ; jó őket előre oltalmazni a' sérés 
ellen is kötőkkel. Mint ellenálló orvoslás, legjobb &' gyermekeket 
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a' ragadványtól oltalmazni, ajánl ta tnak görcs ellenes repülő szerek is 
p. o. kántornak , moschusnak hordozása. 

S Z Á M C Z I M (exponens) mathesisben a ' v i s z o n y - , gyökérmutató. 
H a t . i . bizonyos nagyság egy-vagy többször sokszoroztatik maga á l ta l , 
t e h á t , hogy a' factort gyakran ne kelljen ismételni , jobb felől felibe 
egy kisebb számjegyet t e szünk , mel iy azt m u t a t j a , hánys/.or kellett 
volna a' szám vagy nagyság önmagával! sokszoroztarásának ismétel
tetnie i p. o. 

<z4 ~ nana ~ a. a. a. a. 
9 S r : 9 . 9 . 9 r : 729 . 

S Z Á M J E G Y E K , számok jegyei . Vagy köl t sünöztek , mint be
t ű k , mellyekkel Görögök 's több éjsz. népek é l t e k , vagy tulajdonké
p i e k , mint a ' Romaiaké i és A r a b o k é i , melly utolsók e z e k : 1 . 2 . 3 . 
4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 0 . 's Abülpharag {Dynd'st I. 16 1.) szerint Indiaiak ta
lá lmánya . Már a' 9 száz. elójőnek , de r i t k á n , Francziaországban 's 
csak a' 11 száz. lett használ ta tások közönségesebb Európában. 

S Z Á M K I V E T É S , 1 . S Z Á M Ű Z É S . 
S Z Á M O L Á S , S Z Á M O L Á S R E N D S Z E R , S Z Á M R E N D S Z E R . 

A' mi számrendszerünkben az egymás mtíllett á l ló számok jobbról 
balra számlá l t a tnak , u. rn. e g y e s , tizes , s z á z a s , ezeres , t izezcres , 
százezeré? 's ha az ado t t számmenyiségben ha t számnál több van , a' 
m i l l i ó k , 12-nél többnél a ' b i l l i ó k , 18-náI többnél a ' t r i l l iók 's i . t . 
kezdődnek. Így 415-né l 4 s z á z , 1 tizes és 5 egyes van; ha vafa-
mel ly ik hely üres , oda o t é t e t i k , hogy a' többi számjegyek helyese
tekhez képest i becseket ne veszítsék el , p. o. 405-ben a ' t i zes helyen 
számjegy nem lévén , o á l l , külömben a' százasnak a' tizes helyén 
kel l lennie 's 400 helyet 40- t számol. Mivel ezen számalkotmánv, az 
ekén számjegyek a l a t t 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 esmeretes 10 egység 
együvn-vevésében á l l , innen ezt tizes (decimális) rendszernek nevezzük. 

S Z Á M L Á L Ó (numerator . ) Ha számból vagy nagyságból nem az 
egész , hanem csak az egésznek egy vagy több része ve te t ik , e ' tört 
számmal fejeztetik ki , azaz, két eg}'más felett ál ló 's vonallal külön
választot t számmal. A ' felső , s z á m l á l ó , azt muta t j a , hány rész 
•e te t ik , az alsó , n e v e z ő , pedig , hogy az egész hány részre osz-
t a t i k . Így p . o . e ' tö r t számban A, 10 nevező, 9 számláló. 

S Z A M O S , Kolos vármegyében ' s Beszterczc-kerületben több for
rásból eredő , sárga vizű folyó , melly hév , hideg , nagy és kis Sza
mos nevezetű ágaival Erdé ly nagy részét megfutván, Érdőszada fe
le t t Szathmár vármegyébe foly be 's i t t Olcsvánál a' Tiszába ömöl. 

S Z A M O S K Ö Z I I S T V Á N , szül. a ' 1 6 évszáz közepe tájján hi
hetőleg Erdé lyben , Gyulafe jérvára t t , "hováSzatmár vármegye szamos
köz nevű vidékéről költözött , és hol polgár i jogo t nyer t vala esmeret-
len nevű apja , ki a z o n t ú l , származása h e l y é r ő l , Szamosközinek ne
veztetek. Bocskai Istvántól és , ennek ajánlására , Bátor i Sigmond fe
jedelemtől is pénzzel segittetve , jó l lehe t helvét vallású, bejárta Sza
mosközi István az olaszföldi tudományos intézeteket . Bocskai István, 
minekutána E r d é l y fejedelmévé választa tot t v a l a , a ' maga udvari tör
ténetírójává te t te őt, és végrendeletében szorosan meghagyta Alvinczi 
P é t e r , udvari pap , Örvendi P á l , tanácsnok és kincstartó , 's Pécsi 
Simon t i toknoknak, mint kinevezett végrehajtóknak, hogy azon tö r t é -
,<etiratot, vnellyet Szamosközi készí te t t vala , kinyomattassák, és egy

szersmind elegendő költséget is rendelt e' végre. A' végrendelet sza
vai ezek : Az Historicus , mellyeket mind magunk , és előttünk való 
Fejedelmek idejében 's dolgairól irt. Szamosközi István Uramnak, 
deputáltunk az Kolosvári Conventról kel ezer forintot; mellyeknek ki
nyomtatására hogy szorgalmatos gondgyok legyezi , Lelkekre kötöttük 
az Testamentumosoknak; és az Istennek Széke eleibe idézzük őket éret-
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te, hogyha abban hiven és szorgalmatosan «l nem járnak. Bod Péter* 
Magyar Athenássában , 2 ezer forint helyett 7 ezerét olvas, hihető
leg a' k és h betűk elcseréléséből; de Betlen Farkas világosan tum-
viam duorum millium florenorum hungaricalium eniíit történetiratjá-
nak XV könyvében; melly adatnak kétség alóli kiemelteiése annyiban 
volna nyomatos , a' menuyiben abból vetni lehetne az elveszett munka 
nagyságához. A" végrehajtók t. i. a',szoros meghagyás ellenére is , el
mulatták a' kinyomatást; és a' munka, mellynek szerzője Rákóczi 
Sigmond fejedelemnek J 007 Oct. 5 költ adománylevelében a' gyula-
fejervári káptalan levéltárnokának (Requisitor Literarum) neveztetik, 
ugyan azon levéltárban maradott kéziratban illy czim a la t t : Stepfta-
ni Szamotközi Rermn Hungaricarum Penlades VII. Innen gyanitbatólag 
későbben Hetién Farkasnak adatott aa ki, a' ki a' maga történetiratjá-
1>aii ugy használta Szamosköziét, hogy ennek ívnyi darabjait is csak
nem minden változtatás nélkül felvette abba; a' mire nézve maga 
Hetién illy vallomást tesz XV könyvében : ex <jua (História per Ste-
pltanum Szaninsközium conscripta), quidquid ad praesentem hanc no-
stram Históriám necessarium videbatur, summa fidclilate depromsi-
tnus. Hetién Farkas kezeiből vissza nem került többé, a' munka az 
emiitett levéltárba , hanem a' bekövetkezett zararok alatt , valatnint 
Betlen munkájának kéziratja is , darabonként elszéledett, sőt jobbára 
végképen el is sikkadott. Az utóbbiról 1. BETLEN FARKAS ; Szamnskö-
ssié nem vala olly szerencsés , mert csak az V Pentás 4-dik és 5-dik 
könyve maradott meg belőle, a' VI Pentás 1 könyvével együtt és 
ezek is helyenként csonkulva ; melly maradváivyban Bátori Sigmond 
és András fejedelemségükről és a' Básta György és Székely Móses 
közölt folyt habomról van a' szó. E' maradvány mennyiségéből, melly 
Benkő Jósef szerént, a' kinek tudományos kincsei között megvala az 
i s , illendő Írásban 120 Ívnyire tel ik, vethetni hozzá , mi Ily bőségü 
lehetett az egész 35 könyvből állott és 1526—1008 terjedett munka. 
Benkő Jósef véleménye szerént Szamosközi István vala szerzője ama 
munkának is, melly Páduában 1593 illy czim alatt jelent meg : Síe-
phani Zamotii , Transyltano - Hungari , Analecta Lapidum vetusto-
rum et nonnullarum in Dacia Antiquitaluvi; ad Gcnerosum el Illu-
slrem Dominum Wolfgangum Kovaehocium, Regni Transylvaniae 
Cancellarium summum. Az orsttógos könyvtár lajstroma ellenben e' 
munka szerzőjét magyarosítva Szomosinak i r ja , megjelenése idejét 
pedig, sine loco, 1508-ra teszi. Egyébiránt több irók i s , mint neve
sen \Vallaszky, egynek tartják a' Zamosius, Zamoscius, Samoscius 
és Szamosközi neveket ; és ha valódi a' Szamosköziféle történetirat
nak azon töredéke, melly a' Sáromberkén Teleki Sámuel gróftól fel
állíttatott könyvtárban tartatik , és az 1003-diki történetekről szól , 
úgy annak Benkő Jóseftől (Transsilvania II , 601 1.) felhozatott sza
vai id quod laté in Analeclis lapidum Dacicorum nvstris, Vatavii 
édilit, explicuimus csak ugyan bizonyossá teszik, hogy az Anale-
ctnk szerzője "egy a' Pentásokéval. Fábry Fai. 

S Z A M O S U J V Á K , népes mezőváros Belsószohiok vármegyében , 
a' Szamos mellett, ho! Martinusius György várat építtetett. Moldvá
tól ide származott nagyobbára örmény lakói szorgalmatos kereske
dők. Híresek vásárai. 

S Z Á M R E N D S Z E R , I . S Z » M O I , Í S . 
S Z Á M T V D O K Á N Y , 1 . A R I T H M E T I C A . 
S Z Á M Ű Z É S , S Z Á M K I V E T É S , azon büntetés , mell y szériát 

valaki a' statusegyesületből kitaszittatik, bizonyos hely vagy egées 
kerület mutattatván ki lakául , az ország többi részeiből ki rekesz
tetik , örök vagy bizonyos időre. Ama száműzés (exilium), ez eltá-
yozlatás , (coniinatio.) A' száműzés, melly már a' régi viiágban elő-
jő (p. o. Athénében ostracismus névvel azok ellen is használtatott, kik 
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tekinteteknél és érdemeiknél fogra a' kö/.üiiséges szabadságot vesze-
delmeztetni látszottak 's a' Romaiaknál, mint fenyegetődnél büntetés
tál leendő megmenekvés eszköze (Verres létezett) időnkben még csak 
idegenek ellen 's mint politicai rendelet alkalmaztathatik; tulajdon-
képpi gonosztevőket nem lehet idegen statusok nyakára tolni, hanem 
honyokban kell megbüntetni. A' confinationak helye lehet, 's akkor 
czélirányos, há a' józan érzés azt javalja , hogy a' száműzetett, sze
mélyes jelenlétével, szomorú történetek emlékezetét ne ujitsa meg. 
Innen e' néha megkegyelmezésből is történ. A' DEPORTATIO (1. e.) ke
ményebb lépcsője a' confinationak , 's néha töinlöcczel és közönséges 
munkákra kénszeritéssel párosittatik, Kiint Sibtriában és Guyanában. 
Minő czélirányosan lehetne ezen büntetést elintézni ? bizon/itják az 
angol büntető gyarmatok, mellyekben a' civilisatio csak hamar meg
gyökerezett. 

S Z Á M V E T É S , adott számokat bizonyos rendszabások szerint ösz-
vekötni vagy egymástél elválasztani, hogy a' keresett szám kitaláltassék. 
Ítészei: öszveadás, kivonás, sokszorozás, elosztás, hármas- , láncz-, 
társaság - , elegyítés - 'st. más számvetésnemek. Igen könnyittetik a* 
számvetés a' tizes számolás, logarithmusok 's úgynevezett fejszámolás 
által. L. Köhler Anweisung zum Kopfrechnen ; Schellenberg Kauf-
mannische Arithinetik (7 kiad. Rudolstadt); Fr. Gottl. Busse Gémei-
niiixiges Rechenbuch fiir Schulen (3 kiad. 1800); Vollstündiges Reck-
nenbueh von allén kaufmanntschen Reehnungsarten (2 k. Berl. 1793); 
Leuchs Vollslánd. wissenschaftl. bearbeit. Rechneibuch fiir iie hö~ 
hern Standé, bitonders fiir den Handeltstand (Nürnb. 1821); G. .A. 
Fischer Lehrbuch zum ersten Unterricht in der Zahlen - und Iiuch~ 
stabenrechnung fiir OescJiaftsmanner (2 r. ISI5.) 

S Z Á M V E T Ő H I C H I N A , ujabb idjk találmánnyá, melly a" 
számvetésben igen szükséges figyelmet fentartja 's a' hibázástól óvja 
a' számvetőt. Sok mathematicus , 's maga Leibnitz i s , foglalatosko
dott ezen eszköz feltalálásával, részint tökéletesítésével. Legjobb '* 
czélirányosabb Grüsoné. E' 9J hüvelyknyi átmérőjű karikából á l l , 
mellynek középpontján mutató forog; a' középponttól bizonyos tá-
volyságra körvonalok huzatnak, mellyek rajtok keresztülvont fél
mérők által 9 darab körgyűrűre osztatnak. A' körvonaloktól 's fel
mérőktől képzett közökben állanak a' bizonyos, alapul szolgáló, rend* 
szerhez képest rendelt ssámok- A' mutatón állanak a' számok 1-től 
O-ig. A' körgyűrűk 9 nagyobb darabjai közül az öszveadásnak 's ki
vonásnak egy, 's a' sokszorozásnak és elosztásnak a' többi vannak 
szánva. Mindenik e' két utolsó számvetésnemnek szánt darabon áll 
legfelyul a' szeglet hegyén saját száma. Ha t. i. az ember bizonyos 
számot elosztani akarna, így kell vele bánnia : feltevén, hogy az 
osztó 7, az osztandó 31976 , a' mutató azon táblára fordittatik, 
mellyen 7 á l l , 's 31-ig elótolatik , mint az első egyes osztandóig. 
Ezen 31 alatt találtatik a' mutatón a'quotiens 4, a' tábla szélén pedig 
jobbról ugyanazon irányban a' maradék azaz 3. Ezen maradék a' fő 
osztandóban következő 9 elibe tetetvén , lesz a' második osztandó 39, 
's ha ezzel az ember ismét ugy bán, mint az előbbivel, kijő a' má
sodik quotiens 5 's a' maradék 4 , 's ha e' munka folytattatik, végre 
az egész quotiens, azaz, 4568. Két e' machinához későbben ragasz
tott számvető rud 's egy második karika által annak használását ösz-
vetett, sőt megnevezett számokra is ki lehet terjeszteni. L. Beschrei-
bung und Gebrauch einer neu erfundenen Rechnenma&chine von Grii-
son (Halle 1795), továbbá Gütle Beschreibung einiger Universal-
und Varticularrechnungsmaschinen (Nürnberg 1799) és Klügel Ma-
thematischet WSrterbuch. . 

SZÁNDÉK. Mind physicai mind erkölcsi világban van oka minden 
hatásnak , csak hogy amott eszmélet nélkül esik az , mi itt szaba-
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dabb 's üntmlott munkássággal történik. Csak ezt lehet egyedül cse
lekvésnek nevezni 's csak okos lény cselekhetik szándék és ezél sze
rint. Ki cselekszik , azt akarja , bog}' cselekvése által valami történ
jék 's ezen valami a' cselekvés czéija ; azon szabad akaratból szár
mazó oklo pedig , roelly ezen valaminek létre hozását meghatározza, 
a' szándék. Szándék és czél tehát olly visszonyban állanak egymással, 
jnint ay> ok és foganat ; a' foganat előeszméletuél fogva jött létre, 
az ok pedig egy gondolkodó lény akaratjában meggyőződésre alapul. 

S z A P Á ív v (Péter, gróf). Dühös iolyó jnódjára , inelly a' védő 
gátakat szétszaggatván, mindenütt pusztítást 's ijedtséget terjeszt, 
robanának a' 17 száz. a' Törökök Magyarországra, elfoglalák e' pusz
ta tartományt 's Austriába nyomuláuak, a' megrémült császárváros 
vívására. JIol csak keresztény megfogatok, halál vagy rabszolgaság 
leve sursa. Boldog vala, kit az ellenség hirtelenkedő dühe egyszer
re lefejeze , mert se öuuön , se keresztéig' hitsorsosi nyomorúságá
nak tanuja nem kénteleiiitteték lenni , 's azon kínokat, mellyekct a' 
találmányos vallásdüh a' keresztén} ekén elkövetett, érezni 's látni. — 
A" császári sereg hősei közt kitetsző volt S i a p á . r y .P é t e r , ek
kor még magyar nemes , ki már virágzó ifjú korában villogó fegy
vert ragada, a' rabló Törökök ellen örök gyűlölséget esküvén. Né
hány órányira Bécstől csatára kerüle a' dolog , mellyben Szapáry 
bámulásra méltó tanúbizonyságát adá vitézségének. Százada a'temér
dek 's övéi számát jóval lelyülmuló ellenségtől visszanyomatván , 
hogy elszántságával küzdésre bátorítsa népét , tajtékozó lovára kap, 
'a villámmódra vágtat a' török csoportra, sebeket és halált szórván 
kardjával. Azonban hátulról vágást kap , érzéketlenül rogy le lová
ról 'a csak a' diadalmaskodó ellenség örvendező ailah kiáltása ébresz
ti fel bódultságából , midőn meglánczoltatva 's lóra köttetve rabság
ra hurczoltaték a' nemes lelkű honli. — Meglakolsz vakmerőségedért, 
orditá Hamsa-Bég, a' török csoport parancsnoka, boszut lövellő sze
mekkel 's menydörgó szavakkal. Le «' kutyával, — kétszáz korbá
csot köszöntésül. Örömmel teljesítek a' kereszténység ellenségei ve
zérek parancsát. .Békésen szenvedő a' hős a' talpára tett ütéseket 's 
egy jajszóval se jutalmazá ellenségeinek kegyetlenségét. Megkínoztat
va , sebei miatt elerőtlenedve , Budára liozá őtet magával Hamsa-Bég, 
nielly már régolta török hataloi.n alatt volt. Itt földalatti tömlői zbe 
tétetek a' fogoly, penészes kenyérrel tartatok 's rothadt szalma ada
ték ágyul. Midőn Szapáry erős természete a' rosszul ápolt sebeket 
meggy ógyitá , a' legnemesb bajnok*'s férjfi legalacsonyabb rabszolgai 
munkákra kinszeritteték , kegyetlen bánást 's gunyoltatást kellé ki
állnia ; sőt annyira niene a' Törökök vadiága , hogy járomba fogaték 
's földet kellé szántania , mint igás baromnak, llly helyezetében egye
dül hite 's azon reménye vigasztalhatá , hogy Az , ki most e' nehéz 
próbát ráküldé , érdemletrer szenvedéseinek valaha véget vetend. Re
ménye nem marada teljesítetlen. Barátja, Bathiany, bizonyos agát, 
kit a' vezér fontos titkos parancsokkal a' Bécs előtt állott sereghez 
külde, elfogott, 's csak azon feltétel alatt igére szabadon bocsát-
tatását , ha Szapáry rabságából visszaeresztetik. Hamsa-Bég kéntelen 
vala engedni a' feltételnek, 's Szapáry nagy örömmel fogadíaték a' 
császár népétől. Azonközben a' lotharingiai herczeg, a' kereszténység 
védő angyala, ki a' Törököket Austriából 's Magyarországból kiker
gette , diadalmas hadát a' Muselmannok ellen vezeté, mindenütt győze-
delmeskedék, 's végre 14ó évi török járom alatt léte után Budát is 
visszafoglaló , hol diadali 's hálainnepet tárta. A' vezéreknek adott 
ebédhez Szapáryt is meghivá a' herczeg, ki igen szíves részt véve a' 
nemes bajnok sorsában 's intvén, bevezeteté az elfogott Hamsa-Béget, 
ki alig jöhete magához ijedtségéből, meglátván az általa kínzott Sza-
páryt a' jelen vendégek közt állni. Még nagyobb leve a' fogoly ag-
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godalma, midőn a' herrzeg Szapár\'hoz igy szóla : Vitéz Szapáry, 
ime kezedbe adom a' kereszténység e' nyomorult ellenségét, állj boszut 
rajta, mint tetszik. Ekkor Szapáry felállván székéről, miután köszönő 
pillanatot vetett volna a' herczegre, e' szavakkal lépé meg a' levert 
török vezért: Nagy embertelenséggel bántál velem és sok kereszténnyel. 
Szabadságomban volna most azt hasonlóval visszafizetni; de keresz
tény nem esmér bosszúállást. Vallásom isteni alkotója azt parancsolja : 
szeresd ellenségedet is és ezt én örömmel teljesítem. Hamsa-Bég , én 
megbocsátok neked. —- Szabad vagy.' Leirhatlan vala a' durva niuzel-
iiiuiiii elcsodálkozása. Lehetséges e' ? felkiálta ; nem képes halandó illy 
nemes szivüségre. Csalódásommal csak bosszúállásod diadalmát akarod 
öregbilni. De midőn többen is biztositák annak valósága 's a' felől, 
hogy Kristus tudománya szerint ellenségnek is meg kell bocsátnia 's 
vele jót tenni kötelessége a' kereszténynek , elfogódva igy kiálta fel 
llamsa-üég: Most látom, hogy ti lisztelitek az igaz istent. Olly ve-

• lem bánást vártam, mint hitem tudománnyá tanítja 's hogy érdemlelt 
gyalázattál megmenekedjem , — mérget vettem le. K' szavakra Sza-
páry tüstént orvosért és papért kiilde 's még néhány hétre niegnyuj-
tatá a' Török életét, ki ezalatt kereszténységre tért 's megkeresztel
tetve hunyt el legnemesb ellenségének karjai közt. Szapáry idővel is
mét visszanyerő erfijét. Tisztelet, szerencse 's áldás kiséré földi pályá
ját . A' császár vitézségét 's keresztényi gondolkozásmódját gróli mél-

,-tósággal jutalmazá 's ezen S z a p á r y P é t e r a' mostani Szapáry 
grófok idősb ágának törzsökatyja. 

S Z A P P A N az állati vngy növényi kövérségnek alkálival egye
sülése , melly tiszta vízben 's borszesz,ben'habozva felolvad. Illy szap
pant hármat esmérünk a' benne foglalt alkáli szerint. A' széksó-szap-
pan legközönségesebb , 's egészen kemény; a' hamagszappan puha 's 
igen zsiros ; a' büzsó szappan pedig egeszén folyó , és csak orvosi ha
szonra fordittatik. A' széksó szappanok közt légnevezetesebbek: az 
orvosi haszonra fordítandó maudola olajjal készült szagtalan és ízet
len szappan; a' faoiajjai többnyire rézedényekben készült velenczei 
és 3panyol szappan ; a' zsírral készült debreczeni és más kevésbé tisz
ta közönséges szappan; a' halzsirral készült fekete , és a'kender- len-
répaolajjal készült zöld szappan. — Az olajnak földekkei egyesülése 
is szappannak neveztetik, igy ered mész-, agyag- "stb. szappan, ha a' 
közönséges szappan olvadékát i Ilyes földek olvadékával lecsapatjuk. 

S z Án *:Z ujj r K os K G , S o K. v A D Á s olly hosszas beteges álla
po t , mellyben-a' beteg ereje és teste lassanként mind inkábh fogy 
és emésztődik.Származhat a' sorvadás 1) az élet által elemésztett nedvek
nek és életerőnek hijános. visszapótolásából , mint ezt leggyakrabban 
a' gyermekeknél és öregeknél tapasztaljuk , száradás (trophia). 2) A' 
nedveknek szerfeletti elhúzásából, és az életerőnek szerfelett! elvesz-
tegetéséból, ú g y h o g y azok olly hamar vissza nem szereztetnek, mint 
az egészség fenntartására szükséges. Ide tartozÍK az i d e g s o r v a 
d á s , melly ^eleinte minden helybeli baj és hideglelés nélkül kezdő
dik, sáppadtság ^ gyengeség által mutatkozik, melly kivált az alsó 
végtagokban nagy, 'a ' hátgerincz lefolyta szerént viszketegség érez
te t ik , az alvás nyughatatlan, nem erősítő, a' gyengeség, kivált ned
ves és meieg időben nagyobb, míg végre a' sorvasztó hideglelés is 
hozzájárul. 3) Az üteres rendszerre folyvást tartó ártalmas benyomás
ból (hectica)j melly által a' vérrendszer elégtelen gyuladásokat hozni 
elő, 's csak a' rendes kerengést zavarja lassú sorvasztó hideglelések 
által ; 4) valamelly belső rész genyedéséből, melly által a' vér tojás
fehér-része emésztetik, egyszersmind bele keverődvén a'vérbe a' rossz 
geny , ezt egészen megváltoztatja , 's ezáltal a' te&t táplálására al
kalmatlanná teszi (phthisis). Kredhet ez á' tüdőnek, májnak; vesének, 
'» más belső részeknek genyedéséből , de leginkább 's leggyakrabban 
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a* tüdő bajaihói , miért is ezen nevezetet a' tüdő bajairól szoktuk 
leginkább használni , melly ha szinte egészséges is , a' más belső ré
szek bajaiban igen könnyen részesül , mivel a' vértisztiíására lévén 
rendelve, ezzel közelebbi 's legnagyobb érintésben van, és igy kivált 
ha rósz vértől izgattatik igen hamar meggyulad, és genyedésbe megy 
által. 

S z Í R A Z V ö t l i ) B Ü S B S Í Í B , Napóleon terve , hogy Angol-
országot liuropa szárazától elszakassza ; innen az angol portékákkal 
's termes/.tinénvekkel és a/. Angolországgal való kereskedés mindén 
nemzetnek megtiltatott, hogy e' szerint AngolországJ;azutrechti bé
kekötésben alapított tengeri jognak megesmerésére kénszerittessék. 
Hoszahb idő olta fénforgott ugyanis a' neutrális lobogók jogai felet
ti kérdés, melly e' pontokat foglalta magában : 1) Szabad hajó sza
baddá teszi é; a' rajta levő vagyont ? 2) A' nem szabad hajó tilal
massá teszi e' a' ráterhelt portékát? 3) Mennyire terjed a' hadakozó 
hatalmasságok joga, a' neutrális hajók megvizsgálására nézve, ha 
kiséret alatt vagy nélkül eveznek ezek ? 4) Mi a' hadi contrebande 
tengeren's mire ad jogot? 5) Mennyire hat ki a' partágyuzás vagy 
paríbekerités , elrekesztés, elzárás jogai 's végre 6) Szabad e' a' neu
trálisuknak had idején a' békesség alatt megengedett kereskedést űz
ni, vagy szabad e' a' neutrálisuknak a'hadakozó hatalmasságok gyar
matival kereskedést űzni, vagy nem? A' neutrálisuk kereskedésére 
nézve érien fontos kérdésekre való megfelelésben az Angolok nem csak 
a' neutrálisuktól különböznek ujabb időkben, hanem a' kevésbé ha
talmas tengeri statusoktól i s , mellyekkel hadba keveredve voltak. 
Ugyanazt tette Fraucziaország 's más tengeri hatalmasságok is , mi
helyt elég erőseknek érezték magokat kivanataik kivivésére. így soha 
se esinertetett meg az erősebb tengeri hatalmasságtól amaz elv: S z a-
b a d h a j ó s z a b a d d á t e s z i a ' r a j t a l é v ő h o l i n i t i s , é s 
nem csak egyes hajók vizsgáltattak meg, hanem a' kiséret alatt eve-
r.ők i s , nem hajtván a' vezértiszt bizonyozására, hogy tiltott portéka 
nincs hajóin ; továbbá nem csak fegyverek és táboreszközök foglaltat
tak be tiltott portéka neve alá, hanem azok is, mikből fegyverneme
ket lehetett készíteni, sőt utóbb a' két elsőhez nem tartozók i s ; 's 
igy mindég közönségesebb leve azon elv, hogy szabad akárinelly til
tott portékát, gyakran a' hajóval együtt , mellyen vitetik, elfoglal
ni. — A' partágyuzásra nézve hasonlóul uj ideák jöttek létre. A' neu-
tralisok 's kisebb tengeri statusok azt vitaták, hogy ezen ágyúzás csak 
bizonyos helyet vagy kikötőt tárgyazhat 's csak akkor igazolható a' 
hajók elfoglalása, ha ezek az ágyúzó hajókon álttürni akarnának ; az 
Angolok ellenben, ujabb időkben nem csak folyók torkolataira, sőt 
egész partokra és tartományokra i s , terjesztek ki az ágyúzás vagy 
kereskedés-zár megfogatját, hanem azt vitaták, hogy vigyázó hajók 
se szükségesek e' végre , 's csak irott nyilatkoztatás is elég a' keres
kedés elzárására. Rzen 1756 mozgásba jött kérdésre i s : ha szabad 
e' ueutralisokiiak az ellenség gyarmatjaivali béke idején eltiltott ke
reskedést folytatni had alkalmával, ha a' gyarmatok birtokosai azt 
megengedik? nemmel feleltek az Angolok; mert , ugy mondának, egy 
illyen kereskedést ugy kell tekinteni , mint ellenséges birtokot 's a' 
győzedelmes zsákmányát. Kérdé3,- hogy jutott Angolország illy di-
ctatori hatalomra tengeren ? Fel. A' Francziák á l ta l , kik szárazani 
hatalmaskodásaik által Angolországot 20 évi csak nem szakadatlanul 
folyt 's szerencsés hadra kéuszeriték, mel'yből , ellenségein győze
delmeskedvén, mint első tengeri hatalmasság, lépett ki Angolország. 
De valóban olly veszedelmes e' ezen tengeri elsőség, hogy ellene leg
erőszakosabb és pusztító rendeléseket kelljen tenni ? Ma meggondol
juk , hogy ezen elsőség csak a' kereskedést nyomta "s ezt is háború
kor , 's néhány fényportékát drágított meg, végre az t , hogy tengeri 
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hatalmasság soha se fenyegetheti ugy bilincsekkel a' népek szabadsá
gát , mint száraza hatalmasság, —bizonyára nem felelhetünk igennel. 
Kzenfelyül e' rosszak a' szárazi népeket csak had idején énleklették, 
mert béke alatt soha se nyomta Angolország a' neutrális kereskedést; 
sót had folytában is csak ugy lehet AngolorsKágnak szemrehányást 
tenni , ha a' tengeri hadat minden tekintetben a' szárazi had népjogi 
rendszabásai szeriül Ítéljük meg. Pedig e' kettő igen különböző. T. i. 
közönséges, legalább megesmért, bár nem mindég követett s/.abály 
aí a' szárazi hadakban, hogy az ellenség tulajdon vagyona megkí
méltessék. Ez a' tengeri hadra nem alkalmazható. Hogy okozzon t . i . 
Angolország, ha Francziaországgal háborúskodik, miután ennek ke
vés gyarmatjait elfoglalta, hajóseregét semmivé te t te , kárt i s , haa' 
tulajdon vagyont általánosan megkímélnie kell ? Innen természetesen 
következik, hogy, ha az ellenségeskedés gyakorlásának egyetlen ne
me, t. i. ha a' tulajdon vagyont nem lehet éppen ugy elvenni, minta' 
statusét, megszünetnék , magától elaludna a' had tüze. Ugyan ezen ok
nál fogva a' neutrális vitorla se kiméltethetik meg tcltételetlenül had 
idején. Ha e' megtörténne, a' kevésbé hatalmas hadakozó statusnak 
lobogói minden tengerről eltűnnének, ellenben a' neutralisok tulaj
don lobogóik alatt zavaratlanul űznék a' kereskedést, — és miként 
lehetne a' csalásokat ekkor akadályozni ? A' neutralisok magok is meg
esmérik , hogy nem szabad had idején tiltott portékákkal kereskedni, 
's csak az ezeknek megfogatja feletti kérdés nincs eldöntve ; ellenben 
menteknek kívánják magokat a' vizsgálatoktól 's ez elv megismerte
tését sürgetik : S z a b a d h a j ó s z a b a d d á t e s z i a ' v a g y o n t . 
De az utolsóban Angolország az emiitett okokból nem egyezhet meg, 
mig olly hatalmas marad , hogy tengeri had kiütésével ellenségeinek 
lobogóit minden tengerről elrettentheti 's éppen olly kévésé az elsőt; 
mert a' vizsgilatoktóli szabadság védelme alatt nem kereskedhetné
nek é szabadon neutralisok tiltott portékákkal? A' neutralisok, min
denek felett Francziaország, panaszkodtak Angolország ellen a' part-
ágyuzás miat t , 's Napóleon repressaliákkal élt Angolország ellen ; 
de ezeknek káros következései nem Angolországra hárultak, hanem a' 
neutrálisukra, kiknek kereskedése semmisittetett, midőn amazétakar
ta elnyomni. Azt kívánta Francziaország, hogy mindenik status zárja 
Ije kikötőit, mivel Angolország a' tengereni szabadságot 's a' neutra
lisok kereskedési jogát nem esméri meg és mindenik statusnak köte
lessége függetlenségét védni. Igaz, hogy ez utolsó állítmány igen a-
lapos, de egy harmadik statusnak nincs joga a' gyakoroltatás nemé
ről 's módjáról mást számadásra vonni , 's legkevésbé teh%tte azt 
Francziaország, melly a' neutralisok jogait , a' hol lehetett, éppen 
olly gorombán sértegette, mint Angolország; illyen volt nevezetesen 
e' tiltó parancsa, melly szerint a' neutralisoknak megtiltá más sta
tussal békében élni 's ezzel barátságosan kereskedni;. 's mi lett követ
kezése a' tilalomnak? Az, hogy Európa szárazának statusai sok eléb-
bi portékákra nézve szükséget szenvedtek 's önnön gyáraikban készí
tett miveik többe kerülvén az Angolokéinál, nem keltek, a' mi ad
digi jóléteken érezhető csapást ejtett; az Angolok kereskedése ellen
ben más világrészek felé vévén irányt, továbbra is virágzó maradt 'a 
Napóleonnak magának is meg kellett a' felől győződnie, hogy An
golország gazdagságának 'a hatalmának nem az európai kereskedés 
egyetlen kútfeje. Ebből későbben a' let t , hogy a' zárrendszar mellett 
is kinyittattak alattomban Európa kikötői az Angoloknak, kiknek gaz
dagsága 's hatalma a' más világrészekkel folytatott kereskedésnél fog
va gyengitetlenül maradt. 

( A' szárazföldi rendszer Napóleon Berlinben 21 Nov. 1806 költ 
végzetével kezdődik , melly szerint minden brit szigetek szárazon és 
vizén elzárattak, minden kereskedés Angolországgal eltiltatott a'neu> 
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(ralisoknak , minden Angol, ki akármelly a' Francziáktól vagy szö
vetségesektől elfoglalt tartományban talál tat ik, hadi fogollyá téte
tett , 's minden angol portékának el kellett vétetnie. Angolország se 
mulasztá el a' berlini végzet ellen repressaliákat rendelni 's a' 7 Jan. 
1807 költ titkos tanácsi végzet megtiltá a'neutrális hajóknak az egy 
kikötőből másba való evezést, ha ezen kikötők Franciaországéi és 
szövetségeseiéi voltak 's ha ezekbe az Angolok hajóinak evezniek nem 
volt szabad. Ezt követé a' 11 Nov. 1807 költ még súlyosabb végzet, 
mellyben az angol országlás Francziaországnak 's szövetségeseinek 
európai 's gyarmati kikötőibe az evezésf> általánosan megtiltotta, a' 
hajók elfoglaltatásának büntetése alatt. Még azt is tilalmazá az an
gol cabinet, hogy a' hadakozó felek hajókat adhassanak el neutra-
lisoknak. De alig hirdettettek ki e' végzetek , Napóleon uj repressa
liákat tett azok ellenébe, 's a' Mailandban 17 Dec. 1807 és Tuile-
riákban 11 Jun, 1808 költ végzetek szerint akárnielly nemzet hajója, 
ha angol hajótól megvizsgáltatott vagy Angolországba evezett, vagy 
az angol országiásnak adót fizetett, nemzetiségét vesztettnek, angol 
tulajdonnak 's elfoglaltathatőnak hirdettetett. Sót végr.i a' 18 Oct. 
1810 Fontainebleauban költ végzet minden angol portékát elégettet
ni parancsolt. E' vala ama nevezetes szárazföldi rendszer, melly min
den szárazi statust 's a' kereskedőket részint Igen zavart helyezetbe 
hozott. Azonközben szárazon a' gyárak több ága emelkedett az An
golok kárával; ellenben a' gyarmat portékák árra rendkívüli magas
ságra emelkedett, miáltal egyes kereskedők sokat nyertek , de a' mi-
velt néposztályok szokott életmódja érezhetőleg megzavartatott. In
nen Napóleon szerencsétlenségei Oroszországban 's Németországban 
(Leipzignál) igen könnyen öszvedönték a' szárazföldi rendszert i s , 
melly Európa politicai életéből egészen eltűnt. 

S Z Á R M A Z Á S A AZ E M B G R N R M N E K . Azon kérdés, ha az egész 
embernem egyetlen pártól származott e', mint Mózses a' teremtés histó
riájában irja , vágj' annyi párt kelljen felvenni , a' hány főágat ta
lálunk abban? sokképen vitattalott. Hogy a' Néger és fejér, Tatár és 
Szamojédé egy 's ugyanazon nemzetséghez tartozzék, azáltal czáfol-
hatlanul megbizonyittatik, hogy azok öszvekeverédvén, további nem
zésre alkalmatos maradékot állitnak e lő , ellenben az egész természet
ben agy vesszük észre, hogy két különböző állatnem öszvekeveredé-
séből származó lény nem szaporo.dhatik , p. o. az öszvér 'st. De nein 
éppen olly könnyen megmutatható azon lehetőség vagy lehetetlenség, 
hogy a' fejér európai és fekete Afrikai, kik színekre, 's testalkat-
jókra nézve olly különbözők, közös szüléktől származzanak. Azok 
közé , kik az egész embernemet egy törzsökpártól származtatják, tar
tozik , Buífbn természetbúvár, ki azt állítja, hogy, mint növényekés ál
latok, ugy emberek i s , több vagy kevesebb változás alá vettettek kü-
lörböző egáljuk alatt , 's a' sz-» inek , hajnak és testalkatnak külön
bözése a' különböző égaljnak szüleménye. így vélekedett még Kanit, 
azon hozátétellel, hogy a' természettől bizonyos magvakat elrejtve 
lenni mond az emberekben , mellyeknél fogva csak alkalom kell , 
hogy külső okok á l ta l , millyenek a' levegő, nap, viz 'st. azok ki
fej Ijenek. De e' vélemény ellen következő kétséget lehet felhozni : A' 
természet vagy az egész embernembe beplántálta a' változás emiitett 
magvait, mellyek csak külső okokra várnak , vagy csak e' vagy ama 
nemzetségbe, ahoz képest, mint ez e' vagy amaz égalj alá rendelte
tett. Ha ez utóbbi igaz , ugy éppen annyi eredetileg különböző tör-
Z30köt kell felvennünk, a' hány az égal j ; ha az első á l l , honnan 
van, hogy ama magvak külső okok mellett se fejtenek ki olly em
berekben , kik sokáig éltek valamelly égalj alatt ? A' fejér fejér ma
rad Afrikában , 's a' Ne'ger fekete Európában is , sőt maradékaik is 
ugyanazok maradnak. Azt kell tehát felvennünk , hogy a' meglévő 
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magvak csak a* származás hosszas sora után fejlenek ki lassanként. 
Azok véleménye t e h á t , kik egy pá r tó l hozzák le az embernem szár
mazásá t , o d a ' m e g y k i , hogy külső okok eszközük az érdeklett vál
t o z á s o k a t , aká r vannak bizonyos magvak a r r a , aká r nincsenek, mel!yr 

véleményeket a* nyelvek rokonságával is támogat ják. Fő ellenmondó
ja ezen ál l i tásnak ÍSume , ki aat v i ta t ja , , hogy az emberi szin ,. h a j , 
n a g y s á g , arcz 's nyelv kuloinhözésének okai ii<%n az égaljak, hanem 
a z , hogy külömbiéle nemeik vannak az embereknek, "s hogy ezeknek 
a' természet különbféle tá jékokat mula to t t k> l a k h e l y ü l , t. k. azt 
hozván fel , hogy az Amerikaiak , bármel ly külömbiéle égaljak alatt 
é l n e k , rézsziivüek ; Atsóaethiopia l a k ó i , bár a' nap lejek felett áll , 
sárga sz ínűek, holot t kik a ' mérsékle t i Monomotapáhan é l n e k , feke
t é k ; az idegen égalj ulá á l t t e t t népek megtar t ják eredeti színeket; 
a' Négerek ,4-dik ize is fekete 's a' cochini Zsidók századok olta is 
e,uropai szinüek marad tak 'sat . V. ö. a' mit l íume 's ez ellen Féder e' 
tá rgyban mondanak és Schlosser Oesch. d. altén We.lt- I. 1 rész. 

S Z A R U azon k e m é n y , kévésé ál t ia lszó t e s t , m e l l y , mint csont-
nemű k inövés , több á l la tok, főképp a' kérődzők fején t a l á l t a t i k , 's 
némel lyéktől évenként elvettetik. A ' s za ru különbféle haszonra fordit-
t a t ik , fésűk, gombok, csutorák 's több ékességek készíttetnek belől-
l e k . ' t l j j a b b időkben forgácsát is, gőz által meglágyítva j idomokba 
nyomván , megkeményít ik 's újra haszonra fordítják. 

S Z A R U R Z Ü S T N E K hivat ik az ezüstnek vizben felolvadó^ nap
fényen megíeketűlő egyesülése a" sósavval , | mivel a' tűzben egy sza-
runemü ál t látszó anyaggá változik. A' többi ezüsthöz hasonló eVezek 
is , a' kéneső, ólom 'sat , a' sósavval hasonló egyesüléseket készítenek, 
mel lyek hasonlókép szarukénesőnek , szaruólomnak 'sat . neveztetnek. 

S z A R u H * R T v A a' szemnek előrészét elfoglaló á l t lá tszó, több 
lemezekből üszvetett h á r t y a (1. S Z E M ) . AZ ezen keresztül j á ró fekély 
szarvaipolyuak neveztetik. 

S z A R u K ö v E K.NK K neveztetnek azon.kövek, mellyek szinökre, 
á l t l á t s z ó s á g o k i a , ' s a l ko t á sok ra nézve szaruhoz .hasonlítanak, illyenek 
az ál t tetsző csigástorésü kövek , . m i n t az a g á t , kova, 'sat . 

S ' Z A R U S I . P ' , tű rök nálunk is esmeretes muzsikai eszköz a ' pász
torok kezében. Különös a ' Walesben használt t ű r ö k , melly mindkét 
végén szaruba végződő íasipból á l l , 's a' mel ly mel le t t a' köz Angor 
lok a ' M a t e l o t t e név a la t t esníert tánezot faczipőben szokták j á r n i . 

S Z A R V A S G O M B A közönséges neve a ' drága pöfetegnek, gömbö
l y ű , húsos béiü, tüskés vagy- r ipacsos fekete héjú gombának , melly 
kedves csemegének t a r t a t i k , 's némelly erdőkben a' fatövónél ta lá l ta
t ik , egészen a' föld a la t t lakozva. A' fákat k i i r t v á n , a' gomba is 
elvész. Leg jobbak , mel lyek tölgyfák a la t t t a l á l t a tnak az Aug. Sept. 
hónapoki t a r tó s esőzés után. Keresésére több módok ajánltatnak. .Leg
gyakrabban ku tyák ' s kivált pudlik * l t a l ke res t e t ik , mellyeket vá
szonba bevárt gomba apor t i rozta tása , 's földbe elásása á l ta l tani tnak 
meg szaglására. Mások disznók áital kuta t ják k i , mellyeket a ' ta lál t 
gombának m a k k a l , vagy más kedvesebb eledellel kicserélése által 
szoktatnak rá , mint Francziaországban szokás. A' Burkusok a' föld
nek nleghasadásábói , és a* felette repkedni szokott légy-fajból esmé
r ik meg a' gomba lakásá t . Leghíresebbek az olasz kivált piemonti 
sza rvasgombák , de nálunk is igen számosan ta lá l ta tnak . 

S Z A R V A S M A R H A . A Z ökör nemhez tar tozó fajokat nevezzük 
i g y , mel lyek közül nálunk legesmeretesebbek 1) a ' t ehén , mel ly 
most többnyire csak szelíden t a l á l t a t i k , mer t a ' déli Amerikában ta
lá l ta tó vadak az oda vit t szelídekből s zá rmaz tak , 's annyi ra elsza
porodtak , hogy most leginkább bőrökér t vadásztatnak. Tenyésztés 
á l ta l tübh egymástól külömböző hasonfajai e r ed tek , mel lyek közül 
legnevezetesebbek a ' f í ieslandi, helvét iai , jü t t landi , m a g y a r , lengyel 
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fe's cseh fajok. Temérdek sok hasznok miatt mindenütt teuyésztetiiek, 
de betegségei is számtalanok, sokan jánányosok és ragadósok. 2) 
A' vad ökör régeuten közép Európa messzire kiterjedt erdeit lakta, 
a' közönségeshez sokat hasonlít; most csak az éjszaki vidékekben ta
láltatik. Sebessége és vadsága nagy, szelídíteni nem lehet. 3) A'bi-
•»al déli Áznia némelly vidékiben vadon találtatik , Európa melegebb 
tartományiban , nálunk is , nem kevés haszonnal tenyésztetik , hátra 
görbült szarvairól könnyen megesmérhető. 

S Z A R V A S M A R H A T E N Y É S Z T É S legrégibb foglalatossága a ' 
valamennyire szelídülő durva emberi nemnek; melly, valamint a' 
szarvasmarha fajok T 's az azokat tápláló lű , uz egész föld kereksé
gén el vagyon terjedve. Altlátták ugyanis az emberek csak hamar a' 
szarvas marháknak számtalan hasznait, mellyek nem csak minden ré
szekkel : bőrökkel, húsokkal, szarvakkal, szőrökkel, zsírokkal, 'sat. 
hanem ganéjjokkal is az ő boldogulásokat segítik e lő , 's igy termé
szetes volt, hogy mindjárt eleinte ezen hasznos állatok tenyésztésén 
iparkodtak. Ezen tenyésztés által a' különbféle levegő éghajlat, ele
del á l ta l , az eredeti fajból számtalan hasonfajok eredtek, mellyek 
közül mai időben a' helvetziaiakból eredtek leginkább dicsértetnek.— 
A' szarvasmarha - tenyésztés mind czél, mind eszköz. Czél , hol a' 
vadon helyeknek jobb hasznát venni nem lehet, mint a' rajtok termő 
csekély füveket marhák táplálásara fordítani, mint a' havasok alsóbb 
részein; eszköz, hol a' marhák földmivelés kedvéért tartatnak, mellyet 
mind munkájnk, mind gané/ok által elősegítenek. Ez Európa nagyobb 
részeiben mindenütt történ is. A' szarvasmarha - tenyésztést egész és 
fél akoibeli táplálásra osztják, egésznek nevezvén azt , ha a' marha 
legelőre soha sem hajtatik, félnek ellenben, hol a' marha.csak télen 
záratik akolba, és a' hol legelőknek szűke van, nyár közepéig i s , 
egyébkor pedig a' learatott szántó földek, 's lekaszált rétek tarlóira 
hajtatik. A! fél ólbeli táplálás többet ér az egésznél. Igaz ugyan, 
hogy igy egy része a' ganéjnak elvész , de sok , másképen nem hasz
nálható táplálmány használhatóvá tétetvén , a' többi táplálmány ki-
mélíetik , 's igy több marhák tartathatnak, az elhűlt ganéj is a'föl
deket 's réteket kövéríti. A' marhák egész évi legeltetése , és csak 
kemény télen ólbeli tartása nálunk nagyobb divatban van, 's itt hol 
még annyi földek hevernek csaknem hasztalan , nagyobb haszonnal is 
folytatódik, mint az ólbeli tartás; de még nagyobb lehelne a' haszon, 
ha azon sok földnek illendő hasznát vennék gazdáink. A' mi az egyen
ként vett szarvasmarhafajokat illeti, ott y» hol a' bivalok az éghajlatot 
kiállják, ezeknek legnagyobb hasznát tapasztalták, mivel jó tejet 
legnagyobb mennyiségben adnak , de nagsobb gondot is kell reájok 
fordítani, 's ugyan azért ritkábban tartatnak. A' közember a'szán
tásvetésre leginkább használja az ökröket, mig ótet, 's házanépét a' 
tehén teje táplálja. Nagyobb városokhoz közel a' tehén tejével nem 
csekély hasznot hajt, de ez átaljában véve nincs annyi mint a' tehén
re fordított költség, kivált nagy városokban , hol a' takarmány árra 
nagy; innen van, hogy illy helyeken ritkábban szoktak szarvasmar
hákat tartani, mivel a' ganéjnak is kevés hasznát veszik , mi kissebb 
helyeken a' föld kövéritésére igen nagy haszonnal fordittatik. 

S z A R V t > R R U , l . J t l N O C E R O S . 
Sz Á s z F ö i. D, az erdélyi nagyfejedelemségben. A' Szászföldnek 9 

kerülete együtt, 2 pedig ezektől külön feküvén, határaikat is külön 
kell előadni. A' 9 öszvefüggő kerületet vagy széket Alsóf'ejér és Hunyad 
vármegyék 's Oláhország, a' logarasi kerület, Felsőí'ejér vármegyé
nek némelly darabjai, mellyek részint Szászfold belsejében feküsznek, 
Udvarhely-szék 's Kükülő vármegye határoznák. A' brassói kerület 
határai: Felsőfejér vármegyének némelly részei, Fogaras kerülete 's 
Háromszék. A' besztertzei kerületet Magyaiorsaág, Belsőszolnok 's 
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Doboka vármegyék határozzák. Nagysága 126 , nsz. mf-re tétetik 'a 
a' nép száma 300,000-re megy. A' 9 szász szék földje legalacsonyabb 
nyugot felé 's kelet felé mindég magasi)ra emelkedik. Legmagasabb 
Brassó és JSesztercze kerülete földje, mivel az első 326 öllel esik ten
ger felett. Ezen két szász kerületnek , kivévén a' szebeninek oláh-
Országi határát , egyszersmind legmagasb hegyei is vannak. SÍászfold 
belsejében nincsenek havasok, hanem esak elő- és középhegyek; ha
nem derék és kellemetes nagy térségek terjednek el köztök. Ez okból * 
a' levegő általánosan igen mérsékleti, 's mindennek, ms é l , kedvező, 
sőt a' nagy Kükülő partjain 's általánosan nyugot felé igen kelleme
tes és tiszta. Fő 's legnagyobb folyó az Olt, mert a' Maros csak ke
vés részét mossa. Többi folyói : a' nagy Kükülő , Szeben , Brassó 's 
más számos apró folyók és patakok. Szászföldön a' természet mind 
három országából találhatni terményeket. Mindenféle fanemmel bő
velkedő nagy erdei messzeterjednek , mellyekben szarvasok , medvék 
farkasok, hiúzok, őzek, vad disznók , vad kecskék, vad macskák 's 
mások tanyáznak, fajdtyukok , keselyük 'st. repkednek. Nyula mind 
a' mellett i s , hogy általánosan mindennek szabad a' vadászás, mint 
szalonkája, fogoiymadara 'sat. is számosak. Folyói 's patakai bővel
kednek legjobb izü halakkal. Mindennemű gabona bőven terem, fő
leg igen jó búza, ugy, hogy a' Szászok nem esmérnek rozskenyeret. 
Bort legjobbat 's legtöbbet Medgyes és Szegesvár székek termeszte
nek ; a' bort nem termő helyek pedig bőven kapják azt a' szomszéd 
's borral gazdag Oláhországtól. .Gyümölcsre a' Szászoknak különös 
gondjok van, honnan Szászföldnek minden része gazdag igen jó gyü
mölcsei. Baromtartás csak annyira űzetik , mennyi a' honi szükségre 
megkívántatik. A' szarvas marha kisebb a' magyarországinál, de na
gyobb , mint az oláhországi. A' lovak középszerűek, de erősek 's 
tartónak. A' juhok nem igen nemessittetnek; tisztaságokra kevés 
gond van 's télen nyáron szabad levegőn tartatnak. Évenként csak 
egyszer i^iretnek meg. Sok méh és viasz is van itt. A' rodnain kí
vül nincs több bányája Szászföldnek ; de arany több •helyen mosatik. 
Ásványos vizben se lát a'Szász fogyatkozást, mint sóforrásokban sem. 
1772 Szászföldön 170,989 hold szántó-, 90,349 rétföld, 44,879sző
lő , 100,874 darab igás barom, 46,496 tehén, 27,171 borjú's csikó, 
130,364 j u h , lg ,825 kecske, 58,374 ser tés , 's 11,647 méhkas ta
láltatott. 

S z á s z o k p o l g á r i s z e r k e z e t e . I I András 1224 költ ki
váltsága 's a' szász nemzet 1805-ki legújabb organisatioja szerint min
den Erdélyben Szászföldön lakó Németnek egy főbírája 's feje van 
minden politicai, törvényszéki 's polgári dolgokban, ki a' szász nem
éét grófja (comes.) 1224 előtt annyi volt még a' gróf, hány az Er
délybe bevándorlóit gyarmat és helység; hanem II András 1224-ben 
minden comest eltörölt a' szebeniu kívül , ki ekkor az egész nemzet 
fejévé tetetett 's egyedül viselte a' comes nevezetet. A' szász comes 
egyszersmind erdélyi kormányszéki (gubernialis) tanácsnok- Az egész 
nemzetnek tulajdon törvénykönyve van, mellyel Fronius Mátyás bras
sói tudós senator készített a' szász nemzet felszóülására, mell}' azt 
aztán megvizsgálta 's egy küldöttség á l ta l , mellynek feje Húrt Al
bert Szászok grófja volt , Báthori István lengyel királynak 's er
délyi fejedelemnek áltadatta , ki azt e' czim a la t t : Statula Jurium 
municipalium Saxonum in Transsilvania, megerősítette 1583. E'sze
rint ítél minden szász törvényszék , ha csak ujabb törvények valamit 
meg nem változtattak. A' törvénykönyvben nem foglalt esetek a' ro
mai és német, 's szokási törvények (Jura consvetudinaria) szerint dön
tetnek e l , melly utolsók csaknem mindenik székben és kerületben 
különbfélék. A' polgári alkotmány mindazáltal általánosan egész 
Szászfölden ugyanaz. E' szerint a' Szászok közt nincsenek polgári 
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szabadságokkal "s különös jogokkal bíró néposztályak, 's ranglép-
esók; Baját földje van minden Szásznak ; semmi különös joga sincs 
itt a' nemességnek, 's a' leveles nemesség éppen olly kevés elsőséget 
ad, mint a' jobágyságbirás , íneilyet néhány Szászok kaptak. A'nem
zet saját 's ön maga választotta birák alatt van, kik közt legfőbb 
az tmiíitett comes vagy gróf. Az erdélyi nagyfejedelemség gyűlései
ben (országgyűlésekben) mindenik saász kerület részt vészen követei 
által. — Nemzeti tisztviselők : a' nemzet grófja (comes), ki a' 22 tá-
blabiróból , kik a' különbféle szász kerületekből választatnak, álló 
szász universitas (közönség) elölülője 's legfőbb bird , mivel minden 
per az ennek elólülése alatt mnnkálődő universitashoz vitetik feljebb; 
többi tisztek : egy provinciális jegyző , egy comitialis vagy gro/i ti
toknok , két grófi accessistával, egy lajstromozó, egy levéltárnok. Ide 
lehet még számlálni a' grófi vagy nemzeti számvevő hivatalt is egy 
számvevővel, két calculatorral, 1 canrellistával '» 1 szolgával. Ezek 
nézik által a' Szászok közönséges számadásait. Nemzeti tisztek még: 
a' nemzeti pénztár tisztei,, u. m. egy bevevő, egy ellenőr, néhány 
pénztárs/.olgával. Mindenik szász kerületben két lőtisztviselő van, kik 
közül egyik némelly kerületben polgármesternek , másokban király
bírónak , másokban ismét városbírónak, a' másik pedig némelly ke
rületben szék - vagy kerületbirónak , másokban villicus Quaestornak 
neveztetik. Esek mellett bizonyos számú senatorok 's más alsóbb tiszt
viselők is vaunak. 

A ' S z á s z ok e r e d e t e . Voltak, kik az erdélyi Szászokat Gothok 
maradékainak tartották, bár egyetlen erős és alapos ok nélkül; ellen
ben II Andrástól nyert kiváltságlevelek el lenmondhat lanul bizonyít
j a , hogy a' Szászok Németországból hivattak be a' 12 száz. II Geiza 
magyar királytól, a' bányászság üzésére, mellyhez a'Magyarok nem 
ériettek. Erre mutat a' brassói templomon levő felirat is: Anno 1143 
Geyza ÍJ , avus Andreáé regis , Saxones evocavit in Transsylvaniám. 
Szász neveket onnan kapták , mivel nagyobbára Alsósaxoniából jöttek 
be, melly tartomány beszédmódjával az erdélyi Szászoké most is leg
inkább megegyez. — A' szósz nyelv a' német nyelv rokona, mellytől 
mindazáltal különbőz. Talán egy nemzet közt se találhatni annyi beszéd
módot , mint az erdélyi Szászoknál. Három mindazáltal a' legfőbb , 
n. m. szebéni, brassói, és beszterczei. A' tiszta németséghez legköz-
lebb áll a' beszterczei. — Vallásokra nézve a' Szászok, keveset ve-
vén ki , ágostai hitvallásuak. Cháraoterekre nézve szelídek , engedé
kenyek , mindent megfontolok , e' mellett munkásak , takarékosak , 
szép 's kézi mesterségeket kedvelók , rendszeretők 's becsülettudók. 
A' kézi és szép mesterségeket annyira szeretik , hogy földmivelő pa
rasztok is űzik. Vannak olly szász parasztok , kik falórákat, gyö
nyörű asztalosmiveket, sót fortepianokat is csinálnak, lakiroznak , 
aranyoznak 'sat. Nevezetes tánczaik közt a' kardtáncz , mellyet in-
nepélyességek alkalmával főleg szűcslegények szoktak tánczolni. E' 
csaknem ugyanaz, mellyet Tacitus De Moribus Ger?nanorii}ii-ában (cap. 
24) Ieir. — A' Szászok oskolái : gymnasiumaik vannak Szebenben, 
Brassóban, Szegesvárott, Medgyesen , BesMerczén ; polgároskoláik 
Brassóban, Szász - Sebesen , Kőhalmon, Szászvárosban, Nagyainkeu , 
Ujegy házon, Szerdahelyei; ; íaluoskolák minden faluban. 

A' Szászok földje 9 székre 's 2 kerületre osztatik. A' székek 
ezek: 1) a' szebeni, 2) szegesvári, 3) medgyesi, 4) száz-sebesi, 5) 
nagysinki, fi) szerdahelyi, 7) kőhalmi, 8) ujegyházi, 9) szászvárosi. 
A' 2 kerületek következők : a) a' brassói 's b) beszterczei. 

S Z Á S Z - G O T H A , 1 . GeTHA. 
S Z Á S Z - M K I N I N O E N - H í i . DnuROHAt iSRN, az erne^zti 

szász ház ága. Meiniiigen a' t.ajdani Henneberg giőfság része, melly 
1583 a' hemiebergi fejedelmitett grófok férjfi ágának kihoíta utáu 

« 
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szált a' szász házra, egy 1554 kötött öröklési egyezet szerint. A' 
meiningeni herczegek , hennebergi örökségrészeken kívül, ,a' koburgi 
fejedelemség egy részét is birják, meliy régenten uj hennebergi ura
dalomnak is neveztetett 's 1347 jött a' szász házra Szigorú Fridrik 
meiszeni márkgrófnak Katalin hennebergi grófnéval való házassága 
által. Eaek először az ókoburgi ágra, azután AHenburgra 's midőn 
az altenburgi ág kihalt, gothai kegyes iirnstre szállak, kinek harma
dik hja, B e r n h a r c i , lett a' meiningeni ág alapitója. ISernhard ele
inte (1681) csak Meiningent, Maszfeldet, Wasnngent, Sandát, Frauen-
breitungent és Salzungent bírta. Öccse , Albrecht, ki osztozáskor Ko-
burgot kapta, 169.9 örökös nélkül halván meg, Bernhardra maradt 
a' mondott tartománynak egy része. Három fijai alatt , kik közösen 
uralkodtak, 's kik közül csak a' legifjabbnak Antal Ulrichnak vol
tak gyermekei, a' biitokak nagyobbodtak, midőn 1710 a' lömhildl 
á g , alapitójával, Henrikkel, kegyes Ernszt negyedik ttjával kihalt, 
\s ennek minden előbbi birtokai Meiningen, Gotha , Saalfeld és Hild-
burghausen szász házak közt felosztattak. Antal lllrich két íijai, Ká
roly és György, jöttek uralkodásra anyjo'k gyámsága alatt. Károly 
mh. 17S2 's György, ki eddig közösön uralkodott vele, egyedül vet
te kezébe a' tartomány kormánnyát. 9 Dee. 1800 bevitte az elsőszü
löttség jogát. 24 D e c . 1 8 0 3 történt holta után fija , B e r n harci 
E r i c h F r e u n d , lépé helyébe, anyja, Louise Eleonore herezeg-
né , gyámsága alatt. 17 Dec. 1821 maga vévé által a' status kor
mánnyát 's 13 Mart. 1825 Maria kurhesseni hercegnét va aszta nő
jévé. A* meiningeni tartományok (11 megye, 8 az al- 's 3 a' felföl
dön) eddig 184. nsz. raf. foglaltak magokban, 56,100 igen munkás ágo
stai hitvallású lakossal 's 380,000 for. jövedeleminél. — A'fő 's fej-
delmi lakó városnak, M e i n i n g é n n e k , a' Werra völgyében, 4500 
lak.' van. A' fejedelmi kastélyban különbféle tudományos és mügyüj-
temények vannak, a' fejedeímitett Henneberg grófság öszves levéltá
rával együtt. A' városban több képző intézetek és parketszövők lé
teznek. A' herczeg az Ernes* ágából való fejedelmekkel közösen 12-dik 
helyen ül a' néniét szövetség gyűlésében; a' telyes gyűlésben egy 
szava van. 4 Sept. 1824 olta a" parasztok is a' status rendéi közétar
toznak. Első országgyűlés 17 Dec. 1824 tartatott. — Mikor 15 Nov. 
1826 a' gothai ág birtokai elosztattak, Meiningennek jutottak : 1) 
Hildburghausen herczegség , Königsberg és Sonnenfeld megyéken ki
vül ; 2) Saalfeld fejedelemség ; 3) néhány koburgi helységek a' Stei-
nach bal partján ; 4) Themar megye ; 5) ttömhild megyének gothai 
harmada; 6) Kamburg megye; 7) Kranichfeld megye 's m. Lemon
dott ellenben addigi birtokaiból Kahlenberg és Gauerstadt kamarai 
jószágokról, Koburg részére. Most Szász-Meiningen-Hüdbuvghausen 
41f nsz. fekszik,131,000 lak. (ezek közt 128,000 Luth.) 's 750,000 
for. jövedelemmel. A' statusadóság 2-4- mii. for. ; a' szövetség seregé
be adandó katonaság száma 1150 ember. A' status eloszthatlan; a' 
statustÍ32frek felelet terhe alatt vannak. 

S Z Á S Z O R S Z Á G . I Régibb története. Noha a' Szászokat Taci
tus a' germániai népek sorában elő nem hozza, 's rólok sem Ponipo-
nius Méla, sens Plinius nem emlékeznek; mégis igen hihető, hogy 
eredetileg az éjszaki német törzsökökhez tartoznak , mellyek Cimle-
rek '» Teutonok neve alatt dél felé vándorolván, a' római birodalmat 
hatalmasan fen5'egetíék 's csak Marius bajnoksága által győzethettek 
meg. Előszer Ptolemaeus említi e' néptörüsököt a' mai holsteini bir
tokban 's környékében. De mióta a' Szászok a' 3 keresztyén század
ban Németország éjszaki részén mint külön vált német népség feltűn
nek, mindég mint számos, hadako/.ó 's tengeri rabló nép említtet
nek, melly a' belgiumi, armorai 's britanniai partokat olly gyakor 
fenyegette, hogy a' romai imperátorok exen partok fedezésére sa-
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ját hajósvezért (comitem litoris saxonici) neveznének. Már a' 3 szá
zad vége felé a* romai határszéleket is háborgaták a' Szászok a' 
Khenus és Schelde vidékén, 's hihetőleg megtelepítek a' népek 
vándorlása által a' Khenus és Élbe közt üresen maradt helyeket. 
Két tetemes csoportjok 449 táján Hengist és Horsa vezérek alatt 
BRITANNIÁBA (1. e.) tolakodott's ott 7 angolszász királyságot alkotott. 
A' Szászok urasága Britanniában 1066-ig tartott . A' Németországon 
hátramaradt Szászok messze kiterjedő birtokaikban Ostfalok, Wcst-
falok és Engerek nevei alatt fordulnak elő. Ezek egyesülve a' Fran
kokkal, kik Chlodovig alatt 486 Galliában a' római hatalom utósó 
maradványát eltörlötték , — 528 feldúlták az akkoriban közép Né
metországon nevezetes thüringeni királyságot, mellynek éjszaki ré
szei a' Szászoknak jutottak. Azonban a' Szászok és Frankok meg
hasonlanak egymás közt ez uj foglalás felett, 's midőn Nagy Károly 
a' frank birodalom hatalmát kívül Velői megerősítette, elkezdő a' 
30 esztendei hadakozást a' Szászokkal, kiket felsőségének megisme
résére 's a' keressstyén hit felvételére kinszeritni akart. Ezek kemény 
ellenállása, kivált Witlekind bajnok vezérük alatt inegmutata, milly 
drágán adandja el e' szabad náp előbbi függetlenségét. Mert még 
miután AViítekind megkeresztelkedett 's a' Szászokat nem vezérletté 
i s , egyre folytaták a' véres háborút, inig a' 803 kötött alku szerint 
a' Szászok megtértek , a' papoknak dézmát ígértek '« a* Frankokkal 
egy néppé lettek. Noha Károly e' nemzet megszelídítésére 's mive-
lésére számos püspökségek és iskolák felállítása által sokat t e t t , in
tézetei az utána következett uralkodók alatt egyre dúló *'kul és bel 
zivatarok közt többnyire felforguttattak. De midőn Károly leghatai
masb unokája Német Lajos alatt Németország a' verduni (843) alku 
szerint, mint önálló I/irodalom , Francziaországtól örökre elválaszta
tott volna, ekkor a' Szászok a' német birodalomhoz számlált 6 nemzet 
közt a' hatalmasabbak közé tartozának , illy renddel állának t. i. 
keleti Frankok, Szászok, Friesek , Thüringiek , Svábok, Bajorok. 
Már Lajos kormánya alatt (845) szász herczegnek neveztetik Ludolf, 
ki Ostfalenben nagy örökös jószágokat b í r t ; e' méltóságban követé 
idósbik fia Bruno (859), ki (801) építette Braunschweigot, 's 880 
egy csatában a'. Normannok ellen , elesett. Most ennek öccsére Ottó
ra szállott a' méltóság, ki a' carolingi háznak gyermek Lajosban 
(911) Németországon magva szakadván, a' neki ajánlott német koro
nát el nem fogadta, hanem a' nemzet választását ostfranki Konrád 
grófra hárította. De ezen Konrád , halála előtt. Ottó fiát, a' vitéz 
Henrik szász herc/.eget javalá utódjának , 's így Henrik , ennek í ia , 
unokája 's másod unokája 1, I I , III Ottó egymás után viselek a' né
met koronát. E' négy szász nemzetbeli fejelem közt leghataimasb 
volt / H E N R I K ((.«.)• Ez még megtartotta a' szász herczegséget, de 
fia I Ottó (936—973) egy rokonának a' vitéz szász Billung Herman-
nak adá azt. — Ezen Billung-ház 1106 kialudt Magnus herczegben , 
mire'V Henrik császár Szászországot supplinburgi és querfurti Lot-
har grófnak adta. Miután pedig ez (1 j25) a' német trónra lépet t , 
vejének, a' kevéíy bajor Henrik herczegnek engedé Szászországot, 
ki apai ágon a' Guelf házból származott, anyja után pedig az Utő-
BÓ szász herczegnek Magnusnak unokája volt. De csak két gvelf, 
úgymint Kevély Henrik 's derék fia Oroszlán Henrik bírák változó 
szerencse mellett Németországnak akkoriban két leghataimasb her-
czegségeit egyszerre, mert ez utóbbinak ellenségei, kivált az éjszak 
németországi egyházi fejedelmek, \s I Fridrik császárnak a' biroda-
lombeli legnagyobb vasallusok gyengítésére czélzó politikája egyesü
lének romlására. 1180 kitiltaték a' birodalomból 's ekkor megtört 
politikai hatalma. Alig lehete háza részére a' braunschweigi örökös 
birtokot megmenteni; a' bajor herczegséget a' Wittelsbach ház, a* 

21 



322 SZÁSZORSZÁG 

szász herczegséget pedig askaniai Bemard , Magnus Berezegnek má
sodik leányától való unokája nyeré el. 1180 tehát Szászországban az 
ascaniai férjfi ág kezde uralkodni. De Bemard nem birt elég erővel, 
hogy a' nagy szász herczegséguek •*' császár á fal czélha-vett feldara
bolását meggátolhassa. Eddigi fővárosa Eübcek , szabad város lett; 
a' kölni érsek a' westfali herczegséget rántá magához, több egyházi 
's világi l'cjdeímek, kik eddig a' szász berezeg reisósége alatt voltának, 
egyenesen birodalmi fejdelmekhé tőnek, mint jelesen Meckleríburg és 
Pomerania. Ila tehát a' szász herczegnév 's az ezzel összekapcsolt 
birodalmi mársalság askaniai Bernardra szállott is, mégis ettől fogva 
ama név Németország más vidékire ment ál tal , mint mellyek 1 1 80-
ig Szászországnak hivattak. — Az uj , askaniai szász herczegség kö
zéppontja most Wittenberg lön azon tájékokban , nvellyeket Bemard 
atyja Albert, a' medve, több évi harcz után a' szláv népektől ellog-
lalt 's Németalföldről hozott gyarmatokkal megnépesitétt. E' birto
kokban követé atyját Bemard 1170, 's a' kevésbé erős szász vasaito
kat , mint a' Schwerin Danneberg 's több grófokat, hatalma alá haj
totta, '« foglalásinak védelmére a' Folabok ellen Lauenburg (l'olahen-
burg) várát építette. Halála után (1211) a' szász herezegségben kö
veté fia 1 Albrecht 's az anhalti nemzetségi birtokban másik fia Hen
r ik , a' még ma is virágzó három Auhalt ház törzsökapja. Mivel Al-
baecht több okleveleket Wittenbergben adott k i , ugy látszik, hogy 
tőle kezdve ez vala az askani sxász herczegek lakéi városa. Kis tarto
mányát 1260 megoszták fiai, 's jelesen János a' lauenburgi, 11 Albrecht 
pedig a'wittenbergi részeket tartá meg. E/.olta e' két birtok sohasem 
egyesült. A' szász lauenburgi ág kiholt I 689, 's ennek birtokai az Alber-
tini 's Ernestini szász házak közt hosszasaii folyt perlekedés után Brauu-
schweig-Ceilere szállottak; a'szász-wittenbergi ág pedig még 1422 ki-
holt 111 Albrecht herczegben. K' tartományokba 's berezegi méltó
ságba, Sigmond császár bajvivő (der Streitiare) Fridriket a' meisze-
ni markgrófot 's thüringeni landgrófot ülteté, mi által a' Meiszenben 
1127 óta örökösen uralkodó Wettin nemzetség szász választó lejde-
leinségre 's birodalmi marsaiságra emelkedett. A' wcttini háznak e-
zeu örökülése, önkényt a' meiszeni birtok, mint a' még ma is ural
kodó ké»t szász, a. m. az Ernestini 's Albertini ág sajátképi anyaföl
tlének korábbi történetére vezet. 

E' tartományban, hol a' meiszeni markgrófságot I Henrik né
met k i rá lya ' 10 században alapította, római iiók bizonyítása szerint 
a' Hernuuidur német néptörzsök a' keresztjén számlálás kezdetén , 
mint vándor csoporí jelen meg. Ez a' >l század végéig bekóborolta 
az E!be, Mulda, Fleisze, Elstér 's Saale közti tájakat. Ez időpont
tól , mint a" nemzetek vándorlása korátél fogva a' liermundur név 
eltűnik ugyan a' históriából; de semmi középkorbeli iró sem mond
ja , hogy ezen Hermundurok a' római birodalom leié tolakodó többi 
német nemzetségek tömegéhez csatlakoztak 's lakhelyeiket elhagyták 
volna. Honnan több irók (mint Adelung is Direcloriumúban) ugy 
vélekednek , hogy a' Hermundurok 's Thüringerek egy 's ugyan azon 
nép voltának, mint a' Rómaiak is a' Hesseket csupán Kattok neve a-
latt ismerték. E' gyanitást igazolni látszik a z , hogy miként előbb 
a' Hermundurok 's Kattok közt a' Werra folyó vala határ , ugy ez 
a' Thúringen név beállása után is határ marad* a' Thüringerek 's e-
zek szomszédi a' Hessek 'között. Állandó megtelepedés 's a' Werra, 
Un&trut és Saale közti lapálynak mivelése által megvettetek tehát a' 
thüringi királyság talpköve, melly az 5 század második negyedétől 
fogva közép Németország több részein egész Csehország határáig ter
jedt, mert annyi német népek csatlakozván a' nemzetek vándorlásához, 
ezek előbbi lakhelyei üresen maradtak. Mig ezen thüringi királyság 
erejében állott , biztos védfalat képze az a' keleti tengertől az adriai 
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tenger felé vonuló sláv nemzetek ellen. l>e midőn e' királyságot 
52S a' Frankok és Szászok egyesült erővel íeidulták, akkor nem
csak megjelentek a' Sorbak a' Slávok egyik fő ága , az Kibe, Mulda 
's Saale közt 5 3 4 , hanem meg is állapodtak ot t , 's az ott lakolt 
Németeket magok alá hajtották. 534—028 Sorbok birák tehát a/. Él
be, Mulda, Pleisze, Elster és Saale közti tartományt, melly tülök 
íurabiának neveztetett. Sok utóbb hiresekké lett városok a' Sorbok 
által épittetének , mint Lipzk (Leipzig), Zeitz, Alténburg , Zwi'kuu 
'st. — A' frank birodalom, mellynek keleti részéhez (Austrasia) Thü-
ringen is tartozott, a' Carolingi házból való Mujores Domus-ok által 
ismét emelkedvén, gyakran háboruskodának a' Németek ezen Sorbok-
kal 's már Nagy Károly a' Sorbokat az Tílbeig , ugy a' Milzeuereket 
's Obotritákat adóli/.etésre szorította. Azonban csak 1 Henrik igémet 
király alatt hódoltatának meg végkép a' Sorbok, ki Gana várát (928) 
feldúlta 's a' meiszeui marksrróíságot felállította, hogy az Oberlau-
BÍtzbu vissza nyomott Slávokat 's az ott lakó Milzénereket féken tart
sa 's adójok lclizetésére kinszerithesse. Ugyan ekkor foglaita el Hen
rik a' Havellek .földét is, miután Brennibor (Hrandenburg) várukat 
(931) ostrommal megvette, 's a' tőlük elvett földön Nordsachsen 
markgrófságot állította. Ennek hja 1 Ottó alapitá 965 a' meiszeni , 
908 pedig a' merseburgi és zéitzi püspökségeket, melly utóbbi 1029 
Naumburgba tétetett által. Mivel azonban ez idő korban 's a' feuda-
le systema charaktere szerint, a' német berezegek, land-, píalz-, niark-
és burggrófok méltóságai némclly famíliáknál nem örökösek valának, 
igy ezen birtokok urai is szüntelen változának, inig végre II Lothar 
császár mind ezen méltóságokat örökösen azon nemzetségeknek adá , 
nieliyek épen ő alatta viselték. Innen a' meiszeni markgrofi méltóság 
is , miután 200 esztendeig szüntelen változott , Konrád markgróffal , 
11 Eothár császár hitvesének közel rokonával, 1127 örökösen a' Wet-
tin házra szállott. — Azonban ha ezen ház, mellynek származása hi
telesen esíi-k ituzici Thcodorikig (I Ottó császár alatt) vitethetik fel , 
sláv vagy német eredetü-e? bizon; os^n nem lehet kitapogatni. Jlogy 
nemzetsége Halle vidékén nagy örökös jószágot birt 's ott Wettin vá
rát építtette és magát attól nevezte, historice igaz. — Wettin Kon
rád első örökös ineíszeni niarkgróf sógora Eilenburgi Henrik gróf 
halála után ennek eilenburgi birtokiban is örökült , 1143 pedig II 
Lotharlói Jtochlitzot, 's még 1136 Niederlausitzet is megnyerte, 's 
innen .Marchio Misnensis et Ll» icensis czimet viselt, Kirtokiban 1156 
történt halála után öt fiai osztozának , de a' mellékágak jókor kihal
ván, többnyire e' birtokok ismét a' meiszeni törzsökágra visszahárom-
lottak , kivéve Brenát és Wettint, mellyeket 1 Rudolf császár (1290) 
a' szász berezegnek ajándékozott, ugy hogy Brena csak 1423 került 
ismét vissza a' szász herczegséjrgel együtt a' meiszeni házra , Wettin 
pedig már még előbb a' magdebiirgi érsekségre háromlott. Konrád 
után közvetlenül uralkodtak: hja Ottó a'gazdag (1156—00), ki alatt 
a' freibergi bányák felfedeztettek 's az első leipzigi vásárok alapít
tattak ; továbbá ennek idősb fia, Kevély Albrecht (1190—1195), ez 
után öccse a' megszorult Detrik (1195—122i), ki testvérével perle
kedett 's csak VI Henrik császár halála után juthatott a' markgróf
ság csendes birtokához. Ezen Detriknek thiiringeni landgrof Her-
jnann leányával összekslése okul szolgála arra , hogy fija , felséges 
Henrik alatt (1221—1288) a' thüringi landgróíság Meiszennel egybe 
kapcsoltatott. 

A' thüringi landgrófság korán sembiit azon kiterjedéssel, mel
lyel a' hajdani thüringeni királyság, mellyet, Herrnannfried utósó 
királya a'ult, 528 a' Frankok és Szászok elpusztítottak 's ugy osztot
tak fel , hogy a' valódi Thüringen mint tartomány Fraiikhonhoz csa
toltatott, éjszaki réssse pedig a' Szászoknak jutott. 687 Kezdé í t t ter-

21 » 
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jeszteni a' keresztyén hitet Winfried b r i t t , (Monifaciiis), hol már 
nevezetes Tarosok virágzanak , mint Erfurt , Weimar , Gotha, Eise-
iiach , Eisleten, Arnstadt, Nordhausen , Mühlhausen 'st. 's több gró-
fi házak szép szabad jószágokat szereztek, mint \Vein;ar, Glei-
chen, Mansfeld , Schwarzburg 'st. Mind ezen thiiringi nemzetsé
gek közt egj' sem emelkedék olly hamar fel, mint az, melly sza
kállas Lajos gróftól származott, ki mint Gisela császárné rokona, 
11 Konrád császártól 102G körül a' thiiringi erdő mellett nagy darab 
földet kapott, 's birtokait Sangerhausen Ceciíia grófnéval kötött házas
sága által is öregbítette. Ennek íia Lajos, Fieiburg városát építette. 
Eunek fia ismét Lajos 1 1 30 elnyerte a 'IV Henrik császártól felállított 
thüringeni landgrófságot, mi eredetileg herczegi joggal felruházott csá
szári birói hivatalt tett. E' méltóság aztán megmaradt nemzetségé
nél , mig 1247 Raspe Henrikben kiholt. 11 Fridrik a' megürült bir
tokot és méltóságot felséges Henrik meiszeni markü-rófnak adta. Ezen 
Henrik sokáig hadakozott Thiiringen birtokáért Brabant fSoha her-
ezegnével, az előbbi landgróf Urabanti (szent) Lajos leányával, végre 
1203 békét kötött, 's Thürinjjent ugyan megtartá, de hessi szabad 
birtokai a' Brabant házra juttottak , 's Sofia hja Henrik az öszves 
Hesz házak törzsökapja lett. — Thü-ringen által gazdagulva egyik 
leghatalmasb német uralkodó ház lön a' AV'ettin ház. Felséges Henrik 
iiai ugyan huzamosan rongálok egymást az osztály" miatt, mig végre 
(megharapott) FriJrik Meiszen és Thiiringen békés birtokához jutha
tott. Ezt köteté íia, Komoly Fridrik (1324—49). Ennek iiai ismét 
osztozkodának ; jgy szigorú Fridrik (uraik. 1349-^-81) . sors által 
eszközlött osztály szerint kapta Osterlandot, öccse Boldizsár Tfaürin-
gent 's 1 Vilmos a' legifjabb testvér, Meiszent. Boldizsár házasság 
által nyerte Mildburghausent, Fridrik pedi«£ Koburgot. Az ország 
szerencséjére 1 Vilmos 1407 mag nélkül halt meg, a' thiiringi ág 
is kialudt 1440 .-Boldizsár fijában Békés Fridrikben. Ellenben szigo
rú Fridrik fijai, hadakozó Fridrik és 11 Vilmos közösen uralkodának 
Osterlandban , mig a' meiszeni ág 1407 kihalván, uj osztályra lép
tek. Ezek alapiták 1409 a' lipcsei egyetemet, 's thiiringi Fridrik 
sógorokkal együtt segiték Sigmond- császárt a' Ilussiía-hadban. E' 
háború ugyan sok kárt okozott a' meiszeni birtokban, de egyszersmind 
alkalmat szolgáltatott, hogy Sigmond császár hadakozó Fridriknek 
vitézi tetteit 's hadi érdemeit meg akarván jutalmazni , 1424 az as-
kani ház kimultával megürült szász választóságot, a' hozzá tartozó 
birtokokkal együtt nekie adná. Ekkép Szászország, Meiszen és Thü-
ringen egy uralkodó ház alatt egyesülvén, a' szász választósagnak igy 
sokkal nagyobb tekintete 's tetemesb befolyása lön a' német dolgok
ba. 'S valóban ev. időtől fogva a" szász választó fejedelem, az ural
kodó luxemburgi császári ház után leghatalmasb 's legnagyobb tekin
tetű herczege lett Németországnak, sőt maga az auslriai ház sem birt 
annyi politikai befolyással, mint a' "Wettini, mig császári méltóság
r a , 1477 Burgund birtokára, majd Magyarország királyságára és 
1527 a' cseh feudális tartományokhoz nem jutott. — A' szász válasz
tóságban 's a' hozzá tartozó oszthatlau tartományokban, hadakozó 
Fridriket felválta íija Fridrik a' szelid , (1428—64); de a' többi ha
sú bii tokokban közösen uralkodott öccsével 111 Vilmossal (mgh 1482), 
miután a' thiiringi mellékág kihaltává! (1440) beállott testvéri hábo
rú a' császár és több birodalombeli fejdelmek közbenjárultára lecsil
lapodott. Azonban a" szász herczegrablás (1455) ezen testvér hadnak 
következete volt. A' választó fejdelemségben továbbá finist egyedül, 
a' többi örökös birtokokban pedig testvérével Albrechttel közösen u-
ralkodott, 's ezek nagybátyjok III Vilmos- halála után 1485 Leip-
zigban megosztoztak az öszves nemzetségi jószágokon ; ekkor finist 
Thüringent, Albrecht Meiszent kapta , Osterlandot pedig íelez'.ék. 
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Ez osztálytól fogva a' Wettin nemzetse'g birtokai soha sem 
egyesittettek többé. — Ernestct követék fiai, bölcs Fridrik vál. lej-, 
(1486—1525), 's állhatatos János, kire Fridrik halála után a' >á-

t lasztóság szállott (1525—32). Nem ok nélkül magasztalák akkoriban 
Fridrik bölcsességét, mert nem csak Németország ügyeire tetemes 
befolyással b i r t , hanem a' császárnak is , távolléte alatt helytartója 
volt. Ö alapitá (Ocr. IS. 1502) a" wittenbergi egyetemet. Azon sze
mélyes tekintet nélkül, mellybeu Maximilián 's V Károly császárok 
előtt ál lot t , 's ügyessége és okossága nélkül a' merész Luther alkal
masint IIusz sorsára jut. De már Fridrik halálakor ugy méggyökerezett 
az uj tudomány, hogy többé sem a' Vatican átkai, sem száműzés, sőt 
még a'schmalkaldi és 30 éves háborúk sem irthaták ki. A' wittenbergi 
capitulatio (íVIaj. 19. 1547), melly által János Fridrik vál. fejedelem 
ezen méltóságától megfosztatott, és sógora Móricz a' választói mél
tóságon kivül még az Ernestini ág jószáginak nagy részét is az Al-
bertini ágra szállította, csak 50,000 f. jövedelemre szorította ug3'an 
az uj , 's leginkább csak némelly thüringeni hivatalokból alkotott 
fejdelemséget a' fogságba tett választó fejdelem fijaira nézve; de a' 
választói status is vesztett az á l ta l , hogy Mórica a' cseh királynak 
más birtokokon kivül a' sleziai Sagan herczegséget által engedni 's 
a' meiszeni három püspökséget és káptalant tovább is meghagyni kény
telenült. Az előbbi vál. fejedelem János Frid.-ik öt esztendei fogság 
után tért vissza a' fiainak kimutatott birtokokba, de már 1554 meg
halt, miután az uj vál. fejed. August., az Ernestini ágnak az eddigi 
visszálkodások lecsendesitésére Attenburg herczegséget oda engedte, 
's 100,000 forintot fizetett. Korunkban az Ernestini ágból még 2 
ág virágzik , a' weirnári 's a' gothai öszvesház , melly utóbbi ismét 
3 mellékágra, u. m. Meiningeu-Hüdburgh., Altenburg, és Koburg-
Gotha , oszlik. 

11 Ujabb története. Az Albrecht herczeg alapította Albertini 
ház Meiszen 's Osterland egyes részeinek birtokában maradt, mig 
Móricz a' szász választó fejdelemséget is elnyerte, ez meghalt Jul. 1 l 
1553 azon sebben, mellyet a' kulmbachi markgróffal Albrechttel Sie-
^ershausenuél tartott csatában kapott. Követé öccse August 1553—86, 
ki a' statusnak belső elrendelése , igazságszolgáltatás , közjövedelmek 
reudbeszedése 's számtalan hasznos intézetek, ugy tartományinak ö-
regbitése és népesitése által nagy érdeme.ket szerzett. Ennek fija I. 
Keresatély igen rövid ideig (1580—01) uralkodván , kiskorúságban 
maradt követője II Keresztély helyett (1591 — 1011) eleinte a' szász-
altenburgi herczeg vivé a' gyámsági kormányt. II Keresztély végre 
trónra jutván, midőn az utósó Jülich herczeg (1609) megholt, el
mulaszt* ennek öröksége végett igazait erőbe léptetni , 's Branden
burg és Pfalz-Neuburg foglalák el a'szép birtokokat, hennán ezek 's 
a' szász berezegi ház közt idegenség támadt, melly még a' 30 éves 
háborúban sem maradt következés nélkül. Mert midőn 11 Keresztély 
halála után, öccse I János György (1611—56) ült uralkodó székbe, 
ez nem csak a' Csehektől (kik II Ferdinándot ki akarák zárni) aján
lott koronát el nem fogadta, hanem még V Fridrik pfatzi választó 
fejdelmet is (noha sikeretlenül) hasonlóra akará venni. János György 
mint Ferdinánd frigyese , ennek ineghódoltatá Lausitzot és Sleziát, 
a' 72 tonna aranyra számított háborúi költségek fejében (1623) mind 
a' két Lausitzet csak zálog gyanánt, a' császárral folytatott háború 
után pedig a' prágai béke által (1635) teljes joggal nyerte. A' visz-
szaállitói parancsért t. i., (1029) melly szerint a' passaui egyesség 
óta seculárisált jószágok ismét előbbi papi állapotba helyheztetni 's 
a' protestánsok által kiadatni rendeltettek, felbomlott a' választó fej
delem's a' császár közt az egyetértés. János György (1631) Gastav A-
dolf svéd királyhoz állott, mi által a' Svédek a' Szászokkal egyesülve 
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Tülj ' t (Sept. 7. 1031) líreitenfeldnél, Wallensteint pedig (Nov. 6. 
J 632) Lützennél megverték. De a' király elesve'n, utána a'svéd ügyek
nek Németországon vezetése Oxenstierna cancellárra bízatott, kivel 
a'' választó fejdelem nem tuda megegyezni. Ezek egyenetlenségének 
következménye volt Szászországnak fenébb emiitett 'i a' császárral 
(1035) kötött békéje, melly által Austria a' választó fejdelem ré
szére mind a' két Lausitzról lemondott. De midőn kevéssel e' béke 
után János György a' Svédek ellen Austria mellé ál lot t , tartományát 
irtóztatóan pusztiták a' svéd hadak 'a a' westfali béke (1048) Szász
országnak csak a' prágai béke által nyert birtokok megerősítését 
szerzé ;iieg. Általában a' prágai békekötés , melly óta a' szász vá
lasztó íejdeleir.ség kiterjedésben nem gyarapodott, hanem a' bécsi 
(Maj. IS. J815) egyességig in statu quo maradt, Szászország politi
kai fontosságának tetőpontja vala; mert ettől fogva a' császári ház 
után birt első lépcsőről másodikra szállott le , mivel Brandenburg 
elhomályositá politikai befolyását, 's tulajdon uradalmit és hatalmát 
a' westfali béke óta , kivált 11 Fridrik alatt szembetünőleg öregbítet
te. — Azon ártalom, mellyet János György a> Albertini jószágoknak 
három (Weiszenfels, Mersehurg, Zeitz) ágra , végrendeletében paran
csolt felosztása által okozott, szerencsére csak áltfi'tó volt, mert e' 
mellék ágak jókor kihal tak, 's jószágaik, (a' zeitzi 1718 , a" mer-
seburgi 1738, a' weisení'elsi 1 746) a 'vál . fejdelemséggel ismét egye
sittettek. — II , 111 és IV János György minden nevezetesség nél
kül uralkodtak. De midőn az utóbbinak öccse I Fridrik August (1604 
— 1733) trónra lépett (1. e.), cath. hitre térte (1697) belül ugyan 
lényeges változást nem okozsitt, hanem lengyel királya választatása 
nemcsak fényesebb udvar-tartásra a»'a alkalmat , mint mellyet Szász
ország ereje megbírhatott ; hanem Szászországot az éjszaki háború
ba is bele ke véré , melljet August Oroszországgal 's Dániával egye
sülve XII Károly pvéd király ellen indított, ki Lengyelországban 
Augustus letételét 's Lesczinski Szaniszló választaíását eszközlötte , 
1706 ősszel pedig Szászországba ment, Altranstadtban Sep. 24 1706 
az Augüstussal kötött káros békéljek feltételeit dictálta , 's esztendei 
ott mulatása a' választó f'ejdelemségiiek temérdek költségbe került. 
Ha bár későob August, Károlynak Pultavánál (1709) történt megve
retése után a' lengyel koronát tüstént visszanyerte is, még is a' Sve-
ezia ellen megújított háború leginkább szász seregekkel 's szász pénz
zel folytaitatott, a' nélkül, hogy akár Szászországra , akár magára 
Lengyelországra nézve valami haszon háromolna. August pompaked
velése sok szé*pitésre adott ugyan alkalmat a' fő városban 's megked
velteié a' mivészségeket, de más részről szomszéd herrzegeknek tete
mes birtokokat i» zálogosított 's adott el status jószágiból. — Ezt 
követé fia II August (1733—03) mint lengyel király e' néven harma
dik , kinek a' lengyel trónt Lesczinski Szanisló megújított 's Fran-
cziaország által is gyámolított keresete ellen, a' lengyel öröklési há
borúval (1734 's köv.) kellé elnyerni. Kitörvén az austriai öröklési 
háború, III August az első sleziai hadban (1741) M. Terézia ellen
ségeivel tartott. í!ár a' berlini béke által (1742) a' porosz király 
Austriától Sleziának nagyobb részét elnyerte , Saxonia, meily szinte 
hozzá állott e' békéhez, még sem kapott semmit az austriai örökség
ből , '» már Maj. I 744 Austria részére állott. A' második sleziai 
háború után is csak előbbi birtoki állapotjában hagyaték meg Saxo
nia a' dresdai (Dec. 2 5 , 174 5) béke által ; ellenben nem tekintve e' 
táborozásban szenvedett tetemes veszteségeit, Poroszországnak egy 
milliót köteleztetek űzetni , 's ennek növekedő hatalma , Sleziának 
megállapított birtoka által éjszaki Németországon biztosítva lön. Igy 
maradt a' hubertsburgi (Feb. 15 , 1763) béke után is , melly a' har
madik slesiai vagy hét esztendős háborút bevégezte ; de e' háború 
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is«nnyatos szenvedéseket 's 20 mil l . t a l l é r adósságot hár i ta Szászor
szágra. 111 August uralkodásának ár ta lmas következéseit leginkább a' 
gyenge politicus. és pazarló Brühl gróf első minisíersége ( 1 7 4 6 — 0 3 ) 
okozta, ki rémí tő tékozlása mellett is tetemes vagyont és nevezetes 
birtokokat hagyot t . — Hogy Szászország a' hét esztendős h a b o m se
beiből k iépül jön , szoros gazdálkodást kellé behozni 's a' s ta tushi te l t 
megalapítani. Erre czélirányas lépéseket t e t t a' csak 2 hónapig (Oct. 
6—Dec. 17 , 1763) uralkodott érdemes vál . fejdelem F r i d r i k Keresz-
tély , kinek tervét III August kis korusága a la t t is (1768-ig) á l lha
tatosan folytatá Xavér adminis t ra tor , ugy hogy már 1 807 az ország 
adóssága 15 millióig le vala fizetve. Már F r i d r i k Keresztély a l a t t 
16 ,000 tal lér jövedelemmel emeltetek rajzoló mivészetek academiájá-
vá Dresdában 1703-tól fogva fenálló képírói academia , mellyel az 
administrator. 1761 a' lipcsei rajz-, képiró-és építő academiá t is ösz-
szeköté , 1766 pa t tan tyu iskolát á l l í to t t 'st. — 111 F r i d r i k Augi i s t ' a ' 
bajor öröklési háborúban Poroszországgal egyesül t Aust r ia el len. E' 
frigy még erősebb l e t t , midőn (1785) a ' II F r i d r i k a lapí to t ta német 
fejdeimek szövetségéhez á l lo t t , melly á l ta l Bajorországnak Németal
föld nagy részével leendő, 's Austr ia á l ta l czélba vekt kicserélése 
meggátol ta to t t . 1791 nem fogadá el a ' n e k i 's leányának ajánlott len
gyel k o r o n á t , mer t Oroszországnak Lengyelország elleni helyzeténél 
fogva nem lehete r emény len i , hogy II Katal in a' Lengyelek és k i r á 
lyuk Stanislaus Augustusi á l ta l elfogadott uj po lgá r i a lko tmány t eles-
merendi. Szinte nem fogadta el a ' meghívást (Feb r . 17, 1792), mel
lyel felszólítva v o l t , hogy a ' franczia támadás ellen Austr ia és Po
roszország közt kötött frigyben részt vegyen , 's 1793- tó l fogva csak 
mint német birodalombeii fejedelem á l l i tá ki i l l e tő ségé t , miután Ke-
gensburgban a ' birodalmi háború Francz iaország ellen e lha tá roz ta 
tott. Még akkor i s , midőn Poroszország a ' baseli békében ( 1 7 9 5 ) 
Austriától 's a' német birodalomtól e l s z a k a d t , harezmezőn marad t a' 
Szászválasztói tábor 's (Jun. 1796) részt vett Káro ly fóherczegr:ek 
AVetzlar mellett nyer t diadalában. Csak midőn Jourdan és Moreau 
előre nyoinultával az egész felső szász kerület (Aug. 13. 1796) Er -
langenben íegyverszünesi 's benefjaelegyülési egyességre l é p e t t , hivá. 
vissza hadait a' választó fejdelem ezen kerület véde lmére , 's követei 
Rnstadtban (1797) és I tegensburgban (1802) hiába vitaiak a ' Neme ' 
b i roda lom ' joga i t Francziaország kivánat i , 's a ' kisebb birodalombeli 
rendekéit a' nagyobbak vágyai el len. — I l a bár a' vál . fejdelem sze
mélyes gondolkodásmódja, a ' mar akkor (Lengyelország felosztásá
tól fogva) nagyou lábrakapot t bir tokbővi tő (arrondirung) po l i t iká t 
nem gátolhat ta is , még sem kívánta országai ha t á rá t idegen b i r tok
kal terjeszteni. Így a' vál. fejdelemé' méltóságát még akkor is meg-
t a r t á , midőn a' rénusi sz-övetség ( Ju l . 12, 1806) a l k o t á s a , 's 1! F*> 
rencz rsáazár (Aug. 6. 1806) lemondása á l ta l a ' német birodalom 
megszűnt. És midőn éjszaki Németországot a' F*incz iák ellen véde
ni k e l l é , noha Poroszország éjszakon saját pár t fogáia a la t t szinte 
olly frigyet akara fe lá l l í t an i , mint Napóleon délen é» n y u g o t o n , 
még ekkor is 2 2 , 0 0 0 Szász viaskodott (Oct. 1806) Thüringenben 
Hohen>lohe vezérlése a la t t Napóleon ellen , mig az Auerstadt és Jen*, 
melletti kettős csata éjszaki Németország sorsát e lha tározá . Hihe t -
len gyorsasággal nvi ták meg a' Francziák előt t kapuika t a' par.o.vz. 
várak; már Hohenlohe ég Blücher Prenzlaunál és I latkaunál capitu 
láltak ; már kezdődék a' nagj ' hareznak második része a' Viszlul i -
nál ; midőn a' választó fejdelem (Dec. 11 , 1S06) birodalma függet
lenségét 's épségét a' Francziaországgal Posenben kötöt t béke által 
megmentette , a' rénusi szövetséghez állva felvette a' k i rá ly i méltósá
got 's kötelezte m a g á t , hogy éhez 2 0 , 0 0 0 e m b e r t , a ' porosz-orosz 
háború'.uz pedig csak 6 0 0 0 embert á l l i t . — A' t í l s i t i békekötésben 
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(Jul. 7 és 0. 1807) Orosz-ós Poroszország megismerek a' rénusi szö
vetséget Napóleonnak minden abban eddig tett 's ezentúl teendő inté-
ssetivel 's a' szász királyt , mint az ezen békében ujdon felál litott 
•varsói herczegség regensét, mellynek alkotmányát Napóleon (Jul. 
22. 1807) Tilsitból visszatértekor Dresdában irta a lá , melly alka
lommal legelőszer osztatott ki innepélyesen a' gyémántkprona-rend. 
Egyébiránt e' történetek Szászországban sem az ország alkotmányát 
nem változtatták, sem a' franczia törvénykönyvek bevételét nem von
ták magok után , hanem csak a' cath.olicusoknak , 's utóbb a' refor
mátusoknak is a' luteranusokkal egyenlő lábra tételét 's az öszves 
választó fejdelmi tartományoknak királyságra emeltetését eszközlöt-
ték. — Az lS09-ki háborúban, midőn Wagramnál szász vér is folyt, 
Saxonia csak némelly Lausitzben fekvő cseh helyeket nyert , de ezek 
forma szerint nem foglaltattak e l , 's némileg egész uj időkig uraság 
nélkül maradtak. 1812 ismét vért ontanak a' Szászok az Oroszország 
ellen vitt háborúban. De midőn Moskau leégése Napóleon világura
ságának véget vetett, a' Szászok is elváiának a' Francziáktól » 's mi
dőn az olasz vice király a' franczia sereg maradványával Saxoniát 
még Mar. 20-ig 1813 tar taná, akkor a' szász király is elhagyá la
kó városát, hol Davoust Mar. 19-én az Élbe hidját szét vettette, "s 
«!őszer Plauenbe, innen Itegensburgba, végre Prágába ment, mert 
c' háború folytatása végett Áustria tervéhez akart szegődni. Ez okon 
a' szász követ 's az austriai ministerium közt Bécsben olly egyesség 
köttetett, melly szerint a* király magára vállalta, hogy a' béke helyre 
állítása végett Áustria állal teendő lépéseket, minden erejével tegi-
tendi, 's ez esetben a' varsói herczegségról való lemondásban is elő
re megegyezett. Midőn aztán Napóleon Lützennél (Maj. 2. 1S13) a' 
szövetségeseket megverte, 's a' Fraucziák Leipzigot 's a* Elbeig ter
jedő részeket elfoglalták; midőn a' weimari herczeg Napóleonnak 
Saxoniára nézve tett nyilvános parancsát (Je veux que le Hoi se dé-
cla~e, je saurai alors ce que j' aurai a' fairé ; mais s' il est contre 
moi , il prendra tout ce qu' il a) a' királynak tudtára adta , 
's Maj. 9-én Dresdábúl az előbbi párisi szász követ , 's Montes-
quiou franczia ezredes a' császár egyenes meghagyásával Prágába 
mentek 's annak Dresdába érkeztét jelentvén , a' királytól vilá
gos nyilatkozást kívántak az iránt , ha fővárosába visszatérni, 
Torgaut 's minden szász hadakat a' császár parancsára bizci 's 
kötelességeit mint réuusi szövetség tagja , teljesitni akarja — e? 
mert különben Saxonia elfoglalt tartomány gyanánt tekintendő len
ne : ekkor visszatért a' király Drssdába , megnyittatá a' Francziák-
nak Torgaut, 's hadai ezentúl részt vevének a' táborozás viszon
tagságában. — A' fegyverszünet alatt uj készületeket tett Áustria; 
Napóleontól Dresda melletti (Aug. 27) győzelme után elpártolt a' 
szerencse, 's a' nemzetek csatája Leipzignál (Oot. 16 és 18) el-
határozá Saxonia sorsát. A' k i rá ly , ki Napóleon ajánlatát, hogy 
követné, el nem fogadta, (Oct. 19) a' szövetségesek foglya let t , or
szágától, melly Nov. 10-ig 1814 orosz, azután porosz kormány alatt 
á l lo t t , 20 hónapig elszakasztatott. Tetemes szász sereg, mellyet az 
ország állított , követé a' szövetségeseket a' Iténuson tu l , inig Paris 
megvétele a' franczia császárt (Apr. 11 1814) lemondásra kénysze
rűé . — Azonban a* bácsi congressuson kell vala még Saxonia sorsá
nak végkép elhatároztatni, 's Mar. 12 IS 15 ki is jelentetett a' ki
rá lynak , ki Berlinből Posonyba jött : hogy országának feloszlatása 
elhatároztatott, 's annak azon része, melly porosz felsőség alá fog 
esni, a' többitől, melly a' királynak maradand, tüstént elválasztan
dó lesz, de ez is egy ideig a' porosz király kormánya alatt marad. 
— E' közben Napóleon ismét Francziaországban termett , a' bécsi 
gyűlés tanakodásit félbe kellé szakasztani; a* király ulúirá tehát 
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Bécsben Maj. 13 1615 Poroszországgal a' békességet, melly szerint 
birodalmának terjedményre nézve nagyobb, népességre nézve kisebb 
felét amannak engedte. Egyszersmind (Jun. 8) a' német szövetséghez 
állott, illetőségét Francziaország ellen kiállította 's Jun. 7 1815 
Kresdába visszatért. Ez egyesség által vesztett Saxonia 3 7 3 | usz. 
mf. és 845,218 lakost, ugy elvesztette legjobb gabona és fatermő 
vidékeit 's valamennyi sóbányáit; 's ez eldarabolás által állása is 
Németországra 's Európára nézve felette változott. — A' király vis
szatérte után legelőszer is bel dolgok helyre hozására, a' 10 eszten
deig dúlt háború sebeinek megorvoslására forditd figyelmét, 's való- ' 
ban mivelődés , mive'szetek, tudományok, kereskedés 'st. körül ne
vezetes és. jeles intézeteket tett. Emlékezetes két vég parancsa, egyik 
Feb. 19 1827, melly szerint a' mindenkori apostoli helyettes, jobb
ágyi és szolgálati esküt tenni köteleztetik; másik Febr. 20-dikán-
1827, melly azt rendeli, hogy a' más vallásba lépni kívánó törvé
nyes korú legyen 's előbbi vallása papjától elbocsátó levelet mutas- ; 
son. -— Maj. 5 1S27 fogva I Antal uralkodik, ki nem régiben uno
káját Fridrik Ágostont corregensének nevezé. 

Statisticai átnézete. 1. A' Tartomány 's lakosai. Saxonia az 
érintett felosztás által negyedik rangú statussá szállott le , 's kiter
jedésének |, jövedelmeinek pedig mintegy -f részét elvesztette. Most 
a' királyság egy mindenfelől szabadon álló országot képez, inelly az 
ön álló európai sftitusok közt térségére huszadik , népességére tizen-
nyolczadik, a' német szövetséges statusok közt ellenben első tekin
tetben hatodik, másodikban ötödik. Fekszik az é. sz. 5 0 ° 4 8 ' 3 0 " 
51° 29' és k. h. 2 9 ° 34 '— 32® 44'közt . Határozódik Csehország
gal, a' porosz szász herczegséggel, Altenburg , Weimar , Reusz ta r 
tományokkal, 's a' bajor menusi kerülettel. Természetes határai csak 
Csehország felől vannak, mellyeket hegyek képeznek. Területe Schlic-
ben földabrosza szerint (1825) csaknem 273 nsz. mf. Az országnak 
mintegy A síkság, | dombos, -£ hegyes. Hegyeinek legmagosbika 
3758 par. láb. Legnagyobb völgye az Élbe völgye. Földje általában 
középszerű, legjobb iVleíszentől a' lapály felé, Chemnitz, Zwickau, és 
Bautzen körül, legroszabb az Ertz-hegyek 's a' Voigtland erdős ré
szein. A' hajózható Elbével minden vizei az éjszaki tengerbe folynak. 
Tavai nincsenek. Csatornákkal sem dicsekhetik, kivéve a' szálak ere-
getésére 's bányászathoz szolgálókat. Ásványos vizei számosak. Ég
hajlata mérsékleti és egészséges, leghidegebb az Erczhegyek és Voigt
land egy vidékén, mellyet szász Sibirián.ak neveznek, hol a' hó néha 
csak legforróbb nyárban olvad fel; legszelídebb a' meiszeni, és leip-
zigi kerületekben 's Oberlausitzben. 

T e r m é k e k b e n nem felette gazdag, de nem is szűkölködik az 
ország ; azon körülmén}', hogy ezeket fáradsággal kell megszerezni, 
munkásságban tartja a' lakosokat, 's a'nyereség eléggé megfizeti a' 
rá fordított fáradtságot. Saxonia az á s v á n y o k összes nemeinek fe
lénél többel bir , 's illy kis téren Németországnak egy tájéka sem 
gazdagabb érczekben. Arany még a' vizekben is ritkán találtatik. 
Ezüst, vas, kobalt , ón, legfontosabb éreznemek. Rézben, czinben , 
kénesőben st. sem lát szükséget. Többi ásványok közt emlékezetes: a' 
topaz-szikla, (geognosticai tekintetben figyelmet érdemlő csigakő), 
természetes czinobrium , porrzellánföld , márvány, kigyókő , basáit, 
szalonakő , kőszén, homokkő, st. ugy némelíy < drága kövek , mint 
rubin (ritkán), safir, gránát. Az évenként ásatni szokott ezüst 48— 
50,000 markra, vagy pénzben 640—670,000 tallérra, általában pe
dig az ásványok összes évi jövedelme közel 4 mill. tallérra megy. 
Ezek ásása 10,000, feldolgozása pedig 50,000 embert táplál. —Növé
nyek közt legfontosabb a' fa; az országnak közel j részét erdő fedi, 
laellyek tüzelő fát, sokféle vad bogyókat, sőt még valódi isiandi mo-
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hot is bőrén szolgáltatnak. A" földmivelés az ország legjövedelmesb 
foglalatossága 's azért nagy vigyázat tal is űzet ik. Az esztendei min
dennemű termest mint egy 8 inill. mérőre tehetni . Dohányt al ig ter
meszt 4 0 0 0 mázsát. A' gyüniölcsfatenyésztés ínég jutalmakkal is 
e lőmozdi t t a t ik , 's Dresda , Meiszen, Leisnig 'st . tájékán különösen 
virágzik. Tulajdon borsdorfi a lmá ja , mel ly még Csehországban is 
könnyen elfajul, saját kereskedési czikket tesz a' l ipcsei sz. mihály-
napi vásárokon , hol gyakran 20 ,000 ta l l . áru gyümölcs kel el. A" 
bor termesztés mintegy 2 0 0 , 0 0 0 dresdai akóra té te t ik . Komlója a'bel
földi fogyasztásnak felére sem elég.—Vadja előbbi idókhez képest na
gyon megkevesedett. Marhája sincs elég hazai szükségre 's a' szükség 
Lengyelországból pótol ta t ik . Lovai ugyan az 1787 felál l í tot t orszá
gos méné?1 csődörei ál tal nemesültek, de bonni szükségre szinte nem ele
gendők. Juhtenyésztés teszi a' nemzeti gazdagság fő forrását . 17Gö-tól 
lógva spanyol merino juhok á l ta l ugy megnemesittetett a ' honi fai, 
hogy többi Szászországban eredeti nemét- juhot sehol sem t a l á l h a t n i , 
ellenben finom fürtű j uha több van 2 mit l . darabnál . Ternaux (Par i s 
1827) azt jegyzet té m e g , hogy a ' szász electoralis gyap jú , melly-
nek ki logrammája 1804 csak 16 frank vo l t , 1827 már 34 frankra 
rúgo t t . De épen e' mia t t az ország földének tized része nevelet len 
hever. Sertése és mélitenyésztése csekély. 

I lassel Szászország lakosinak számát J 4 5 városban , 57 mező 
városban és 3198 faluban 1 ,486,400-ra t e sz i , következőleg 1 nsz. 
mért földre 54 84 ember esik 's igy Saxonia h'uropa legnépesb tar to
mányi közé tar tozik ; á l talában minden négy szegü mértlöidön 14—15 
helységet számlá l , 's 2 nsz. mfdnél kevesebb tér re mindenütt egy vá
ros esik. Négy kerület iben népességének több mint harmad része vá
rosban l a k i k , Oberlausitzben ellenben a' városok arány szerint keve
sebb lakos t számlálnak mint a ' faluk. Dresda az európai negyed, Lip
cse pedig ötöd rendű várasok közé t a r toz ik . A' l a k o s o k , 's jelesen a' 
népség tömege , Néme tek , és Oberlausitzben Vendek , kik szokásik-
nál 's viseletoknél fogva t iszta sláv eredetre m u t a t n a k , testi e i o v e l ' s 
test iségre hajlóssággal a ' Németektől kü lönböznek , de egyszersmind 
szorgalmuk és vendégszeretetük á l ta l ajánlkozók. Általában a' Szász 
a' német miveltség fő pontján ál l , vá l la la tokra kész és munkás, mivé-
szetekkel és tudományokkal b a r á t k o z ó , becsületet 's hazát s z e r e t ő , 
új í tásoktól i r tózó, munkásságában csendesés meggondoló. —Legjobban 
beszélnek Dresda körül , noha még sem igaz , hogy i t t a' német nyelv 
legt isztább volna. Évenként mintegy 36 ezer ember hal m e g , 's 50 -
ezer gyermek szület ik . — Sziszország a' reformat io bölcsője lévén, la
kosai 1539-től óta a' lu therana valláshoz ragaszkodnak 's általában 
vallásos buzgósággal és jámbor gondolkodás-móddal jeleskednek. Cath. 
valláson, mel lyre ] 697 a' berezegi ház is visszament, 46 ,000-en vannak, 
Reformátusok mintegy 6 0 0 , többnyire franczia üldözöttek ivadéki. A' 
Csehországból kiűzött protestánsoknak Dresdában és Zi t tauban saját 
templomuk '3 préd iká toruk van. Oberlausitzben t a l á l t a tnak Quakerek , 
Schwenkfeldianerek Ilöhme János t an í t vány i , Dresdában valami ezer, 
Lipcsében még kevesebb Zsidó. A' szász nemesség, melly még a' feu-
dale rendszertől fogva nagy kivál tságokkal él , főre és alsóra oszlik. 
Amahoz tar toznak, kik az ország- és megyegyüléseken régtől fogva 
üléssel és vokssal b i rnak, 's jobbágyaikon k i rá ly i hatalom alat t most 
is kisebb vagy nagyobb felsőségi jogot gyakorolnak. A' kisebb ne
messég a la t t közönségesen a' lovagok ér te inek , ide számlálván az or-
azágrendei közé nem tar tozó grófokat és bárókat is. A' nemesség jogai 
részint személyesek, részúnt jószág bi r tokától függők ; ezek közé tar
toznak : országgyűlésre mehetés ( f e l t é v e , hogy a' megkívántató ősök 
száma nem hibázik) , mindenféle országos adóktól és vámoktól való 
mentség , törvény szolgál ta tás és apró vadászat. A' felette régi nem-
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sietségekkel büszkélkedő szász nemesség gazdagsága vágj' mindig né
hány dúsabb háznépnél ha'mosult össze, vagy a' polgárokra háram
lik. A' szász nemesség Németország legmiveltebbjei 's legszorgalma-
sabbjai közé, de nem mindig az előítéletektől legszabadabban közé 
tartozik. — A' polgári rendhez számittatnak mind azok , kik a' né
met törvény szerint szabadon szüleiteknek tekintetnek 's általában 
minden különben nem nemes városi lakosok. Ezek nemesi jószágokat 
is szerelhetnek , de azért személyes jogokat nem nyernek. Ezek ke
zében van a' kereskedés és kézmüvek, mellyékkel a' lakosoknak -f ré
sze foglalatoskodik, ugy hogy földmivelésre 's termesztésre rsak -f 
marad. A' pórság közt vannak eredetileg szabadok, kik uri szolgálat
tól ment jószágot bírnak ; szabadokká lettek, kik uri szolgálattal tar
toznak ; 's Oberlau/ntzbeu örökös jobbágyok , kik uraik jószágát tet
szésük szerint el nem hagyhatják. A' szász parasztnak nem szabad 
kézi mesterséget űznie 's noha számtalan adóval terheltetik , ország
gyűlésen képviselője nincsen. — A' személyes rendek közt Szászor
szágban a' tudósok érdemlett tiszteletben élnek , valamint az ország 
is külföldön nagy részben ezeknek köszönheti becsültetését. Az aca-
demiai oktatók , prédikátorok és oskola - tanítók saját törvényható
sággal, 's különös elsőségekkel és szabadságokkal bírnak. Szinte igy 
a' többi személyes rendek is , udvari cselédek és hadviselők. 

Tudományos miveltségre nézve Szászország a' reformatio óta 's 
ez ál tal , nem Csak a' német, de Európa öszves statusai közt is jeles 
polczon áll , 's'y felső és közép néposztá^'a már századoktól fogia meg
előzte pallérozotlságban a' déti Németeket. A' tudományok csak nem 
minden ágában mutathat Saxonia jeles embereket 's némellyekben leg
előszer is ŐK tettek lépéseket. Németország Íróinak T'T részét Szászok 
teszik. Minden fenebbi miveltség intézetei közt első a' lipcsei egye
tem. Több miveltségi iskolák vannak Meissenben, Grimmában, Dres-
dában, Lipcsében, Bautzenben , Freibergben ' s t ; nem tudós mivelt
ségre rendelvék Dresdában , Lipcsében, Bar.tzeíiben , Zittauban. PJgy 
parnehia sincs iskola nélkül , nagyobb falukban pedig több is van. 
A' tanítás javítására sokat tettek az 1788 felállított tanítókat nevelő 
intézitek. Szegények számára szabad iskolák, mester legények 's ina
sok számára vasárnapi iskolák vannak Dresdában, Lipcsében , Frei
bergben. A' különös czélokra rendelt tanitó intézetek közt jelesek l) 
a' bányász academia Freibergben , me.llyet nem csak európai, de még 
más világrészekből jövő tanulók is látogatnak. 2) az; eredetileg 1748 
alkotott 'a 1815 jobb terv szerint elrendelt sebészorvosi academia 
Dresdában , mellyel bábaiskola , szülőház és baromorvoslóintézet van 
összekapcsolva. 3) az 1816 nyilvános intézetté tett erdőszacademia 
Thararitban , mellyet szinte számos külföldiek látogatnak. 4) Az I 8 1 5 
és 1816 felállított 's minden fegyvernemre hadi tiszteket képző ka-
tonaacademia Dresdában. 5) A' cadétek háza Dresdában, mellyben ne
mes ifjak, különösen hadi szolgálatra készíttetnek. 6) Technira isko
la (1828) Dresdában. Tudományos egyesületek közé tartoznak : a'gaz
dagsági társaság, mellynek fő helye Dresda, mellék ága pedig Lip
csében van ; a' Jablonoivski , a' német-, a' Linné-, a' természetvisgá-
ló , a' régiségbuvár-társaságok, mind Lipcsében; a' mineralog-, a* 
természet- és gyógytan-,, a' Flóra- (fülészeti) társaság Dresdába n. 
A' nyilvános könyvtárak közt első 'a ' dresdai 220,000 kötettel 's 
2700 kézirattal. Nevezetes köuyvgyüjteménjek vannak még Lipcsé
ben , Zittauban , Meissenben 'st. Fontos előmozdító eszköze , 's egy
szersmind fokmérője a' tudományos miveltségnck a' könyvktsreskedés, 
mellynek közép pontja Lipcse , hol húsvéti nagy vásárkor néha 200 
kAlföldi könyvkereskedő is összegyűl. A' nyomtató műhelyek igen 
számosok ; csak középszerű városban is 2—3 van. J Fridrik Ágoston
tól fogva a' mirésKctek is nagyon előhaladtak Sa^oniában , mii el ő 
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és fia részint a' mivészeket ébresztek és foglalatoskodtáták, részint 
mügyüjteményeket állítanak, vagy a'megvoltakat bőviték. Egyes mi-
vészségek közt ugy látszik , a' szobrászság és építő mesterség Saxo-
niában legbátrabb maradt; ellenben képírás és rézmetszés igen jeles 
nevekkel dicsekhetik. A' képirö-iskola, melly már a' 18 száz. elején 
ál lott , Keresztély vál, fej. által 1763 Hagedorn terve szerint képző 
mivészségek acaJemiájává emeltetett; ez Dresdában van, de összefügg 
vele a' lipcsei hason nemű intézet i s ; egy építő-iskola 1819 csatol
tatott hozzá. I és II Fridr. Ágoston alatt a' hangászat is emelkedni 
kezdett 's a' dresdai és leipzigi conccrtek a' muzsikai ízlést ma is 
naponként gyarapítják. 

, Szászország eleitől fogva a' legmüszorgalmusabb országok közé 
tartozott; de legnagyobb szárnyalatra kapott az ipar a' 10 század 
közepe táján a' spanyol Németaliöldrcl, Austriából és Francziaország-
ból vallásueü üldöztetés miatt kivándorlóit mesteremberek, kivált 
gyapjutakácsok által. Az uralkodás jutalmakkal ébreszti a' kézmű
veseket,.'s egy országos gazdasági- kézműi- és kereskedői kiküldött
ség hasznosan munkálódik e' részben 1764-től fogva. Legrégibb 's 
legfontosabb ipar-ág a' vászonszövés, mellyel, noha korábbi idökhez 
képest csökkent, még ma is 70,000 ember foglalkozik, de fejérités-
ért Csehországba és Sleziába évenként mintegy 50,000 tall. megyén 
ki. E' kereset évi jövedelme 3 raill. tallérra tétetik. Ez előtt Lipcsé
ből egész hajókkal hordták a' viaszkos vásznat Amerikába ; Dresdá
ban igen jó képiróvásznat, Anna- és Schneebergben különös szépségű 
czérnacsipkét készítenek, mellyel 30,000 ember foglalkozik "s 1 mill. 
tall . árut tesz forgásba. Papirusgyárakban Saxonia igen gazdag, mert 
több mint 40 pap. malma van, ,'s belíöldi szükségre íaég sem győz 
eleget kiállítani; Mind ezeknél tetemesb a' részint Angliában, részint 
HZ országban font pamuk gyárolása. Egész Németországon nem ké
szítenek olly szép pamuíszüveteket, mint Saxoniában. Több mint 
18,000 angol fonószék van mozgásban, 's már annyira vitték, hogy 
16 la'tnyi pamutból 45,000 lábnyi fonalat húznak. Fonó malom is 
több van húsznál. A' szász pamukmivek egy harmadát teszik az egész 
Németországon készíttetni szokott mennyiségnél*. Famivek , u. m. ját
szószerek, liaiigszerszámok , bútorok évenként 200,000 ta!l. áruk ké
szíttetnek , 's ennek egy negyedét a' külföld fizeti meg. Szinte en
nyit készítenek a' Dresda körüli szalmakalapgyárok is. Nevezetesek 
továbbá a* tobákgyárok , kivált Lipcsében. Készül évenként 60,000 
darab jó féle posztó. Nem régtől fogva nagyoa előhaladt a' kazimir 
készítés, "s a' merinomivek az angoloknál sokkal jobbak. — Ezüstöt 
évenként mintegy I mill. tall. vernek pénzzé. Híres pléhkanál gyára 
van Schwarzenberg tájékán, melly 100,000 tall. árut állit k i , jele
sek ékes vas müvei, porczellánja 'st. 

A' belföldi kereskedés mintegy 10 millióra tétetik , mellyből 8 
mill. a' lipcsei kereskedők kezén fordul meg ; a' lipcsei vásárok ösz-
szes kereskedése 18 mii!., a' könyvkereskedés 2 mill. megy; 's az 
ország mindenféle kereskedésből befolyó tiszta nyereségé évenként 2 
mill., a' könyvkereskedésé 200,000 tall. 

2) Alkotmány és kormány. Az ország politicai tekintetben még 
most is , mint hajdan , egyesült és nem egyesült tartományokra osz-
tatik. Az elsőbbeknek általában közös alkotmányuk 's igazgatásuk 
van ; ezek, elosztatnak a) közvetlenekre , hova a' 4 kerület tartozik, 
's ezek örökös tartományoknak hivatnak, b) közvetettekre, meliyek-
hez Meíszen, Wurzen 'st. tartoznak. A' nem egyesülteket teszi ' az o-
berlausitzi markgróf'3ág maradványa, mellynek saját alkotmánya 's 
igazgatása van. — Szászország az uralkodónak német szövetség irán
ti viszonyai, 's alkukra épült alkotmánya által korlátozott monarchia. 
A' koronát az 1499 megállapított elsőszülöttség szerint, az Alberti-
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ni ág ferjíi ivadéka örökli 's az örökös 18 éves korában teljes idejű. 
A' gyámságot 's helyettes kormányt a' legközelebbi atyafi viszi. Az 
uralkodó ág magva szakadtával az örökös tartományok az idősebb, 
vagy Ernestini ágra szál tanának , Lausitz birtokát pedig a' prágai 
(1635) békepontok határozatidnak el. Czimere 5 fekete gerenda arany 
mezőn , 's a' paizs felett herczegi korona. A' király a' végrehajtó ha
talmat egyedül birja', egyedül nevez minden hivatalokra, kezében a* 
megkegyelmezés joga, 's minden katonai hatalom. A' rendek a' kor-
mányozásban részint az adó megajánlása, részint az ország közös és 
fontos ügyeiben, mint vallási , tanitási, közbátorsági, kézműi és ke
reskedési tárgyakban gyakorolni szokott tanácsló voksaik által vesz
nek részt. Ezek alkotmánya még most is majd egészen a' hajdani , 
mint korábbi századokból fenmaradt. Oberlausitz rendelnek ugyan sa
ját alkotmányuk van, de 1817 fogva a' közös országgyűlésben ezek 
is részesülnek. 

Az örökös tartományok rendéit teszik a) a' főpapok, grófok és 
urak , kikhez a' mciszeni alapítvány, Solms és Schönburg uradalmak, 
ugy a' leipzigi egyetem küldöttjei számíttatnak; b) a' nemes birto
kok tulajdonosai ; de csak régi vérből származott nemeseknek , azaz 
ollyanoknak , kik mind apai mind anyai részről 8 öst számlálnak 
(mellynek mcgbizonyitásától csak a' valóságos titkos tanácsnokok , 
's háborúban szolgált ezredesek mentetnek fel) , van saját nevükben 
székük és szavuk ; az illy jószágok polgári eredetű , vagy uj-nemea 
birtokosi pedig dOkövet által repraesentáltatnak. c) A' városok, vagy 
is ezek küldöttjei. Az országgyűlési tagok számÁnintegy 350. Elöl
ülő az örökös marsai, melly méltóság több századokon keresztül a' 
Lőser grófi háznál volt, de.mivel ez azt a' .folyó század elején letet
te, helyettest a' király nevez. Az országgyűlésnek csak megnyitása 
'a berekesztése innepélyes, melly mindenik a' király jelenlétében tör
ténik. Amabban felolvastatnak a' királyi előadások, ezeken foly az
tán a' tanácskozás; majd előterjesztetnek a'rendek nehézségei's aján
latai. Az ülések alatt az uralkodás részéről tétetni szokott nyilatko
zások dseretumok által történnek. Ha a' kormány és rendek közt ne
hézségek nem fordulnak elő, az adót megajánló felírást az örökös 
marsai egy a' rendek három osztályából nevezett küldöttséggel bemu
tatja, 's ekkor a 'gyűlés berekesztetik, melly alkalomkor a' király 
magát, mindenkor kötelezi , hogy a' rendek tanácsa 's megegyezése 
nélkül az adó állapotján változtatást tenni nem enged. Az ország
gyűlés actáit előbb i r ták, most kőre metszik, de csak a' gyűlési ta
gok számára , mert azoknak nyomtatás által nyilvánítása nincs meg
engedve. Ujabb időkig régtől fogva minden 6 esztendőben tartattak 
crszággyülések , 's az adó is ugyan annyira ajánltatott meg, de ezt 
nem régiben csak 3 esztendőre ajánlák meg a' rendek , 's igy most 
gyűlés is minden 3 évben tartatik. 

3) Udvari tisztségek l ) a ' fő udvari marsai, mint első udvari tör
vényhatóság, melly elibe minden udvari ügyek tartoznak ; alatta van
nak az első udv. marsai, fő asztalnok, főpohárnok, uti marsai , udv. 
komornyikok, udv. orvosok 'st. 2) a' fő kamarás, ki alatt, vannak a* 
szertartásmester , kamarás urak , kir. könyvtár 's más gyűjtemények, 
kir. gyóntató pap, az udv. templom cath. papjai, udv. orvosok, gyógy
szertár 'st. 3) A' házi marsa! , 4) a' fő lovász - és íővadászmeste-
rek hivatalai. Az udv. színház (német színjáték, olasz opera) és a* 
hangászkar különös -igazgatóság alatt vannak. A' királynénak 's kir. 
ház minden tagjának különös nag3'obb vagy kisebb udvara Van. Az 
udvari rang 5 osztályból á l l , a' fő udv. marsaitól le a' ezimzetes ta
nácsnokig ; melly szorosan megtartatik. Vitézi rendek Daz 173C fel
állított 's 1768 megújított Sz. Henrik rendé, hadi érdemek jutalma
zására, három osztállyal. 2) az 1807 felállított gyémántkői on» rend, 
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inellynek első vitéze Napóleon v o l t ; ház i rend herezegek és je les s ts-
tus tisztek s z á m á r a ; 3) a ' k i r á ly visszatérte után 181b alapított pol
gár i érdemrend. 

Kormány ágai 1) a' t i tkos cabinet , kül- bel- és hadi ügyek 
niiriistereive!. 2) a' t i tkos t a n á c s ; éhez t a r toz ik 3 eonterentialis mi-
nis ter , kiknek , mivel az evangelicus egyházi ügyeket kell igazgat
niuk , evangelicusokíMvk kell lenníek 's vallási esküt tenniek , — to
vábbá 3 valós. t i t k . t anácsnok, a' h'nanczcollegium és ha<ii kamara 
e l ö l ü l ő i , a ' kormányszék cancellárja 'st . 3) A' finauczcollegiuiu. 4) 
A' hadi kamara . 5) Az ország kormányszéke. 6) A' fe lébb viteli tör
vényszék. 7) A' fő adószedő tanács. 8) Az egyházi tanács és fő con-
sistórium 'st . Az udvari fő törvényszék Lipcsében van 's usztendőtsza-
ka négy fő ülést t a r t . A' policzia dolgait az ország kormányszéke 
intézi . 

A' s ta tus összes jövedelmei 6,500,000 ta l l . vagy 10 mii!, forint
ra tétetnek. Mivel Poroszország az Aug. 2 8 . 1819 kötött alkunál fog
va a ' s ta tus-adósságok egy részét á l t a lve i t e , igy megmarad t a 'szász 
k i rá lyságra 16,600,000 t a l l . adósság. Kamatok le rovására ' s enyésztő 
tőkéül évenként 1 mil l . t a l l . fo rd i t ta t ik . 1823 minden előbbi száz
tól 5 kamat 4-re s zá l l í t t a t o t t , vagy a' tőke visszafizettetett. Forgás
ban 2,500,000 ta l . papiros pénz van, melly azonban a' pengő pénz
zel egy becsű , 's köz pénztárakba is fele fizetést mindig szabad pa
pirossal tenni . 

Hadi erő 13307 ember , tehát kevéssel több mint a ' szövetségi 
i l l e tőség , me l ly 1#)00, '» mellyel Saxonia a' német i r igy 9 táborá
n a k 1 osztályához béke idején is mindig készen ta r tan i köteles. Iva-
tona ta r t á s ra 9 2 3 , 6 6 3 tal l . lizet az ország. —• Kül udvaroknál lévő kö
vetekre pedig adnak a' rendek 30 ,625 ta l l . — Saxonia a' német szö
vetségben negyedik s tatust képez , 's teljes gyűlésben 4 voksa van. 
A' háborúkor 18,000 emberre emeltetni szokott i l l e tősége t , a ' többi 
Szász, u. m. A n h a t t , Kurliessen , Euxeuburg , Nassau 'st. házakéival 
e g y ü t t , Saxonia vezérli . A' katonáskodni ta r tozók 20 esztendejükben 
lépnek pá lyá jukra 's 8 évig szolgálnak. Kivétetnénk a' l i pcse i , frei-
beigi , dresdai 'st . t anu lók . 

4) Az öszves Szász ház Meissenben 1 4 8 5 két ág ra o s z l o t t : A. 
az ifjabbik , vagy az A l b e r t i u i , a lapí to t ta bátor Alber t herczeg (-f-
1 500), 1697 olta cath. vallást t a r t , Dresdában lakik. B. az öregebbik, 
vagy Ernes t in i ág, lu therána va l l á sú ; felál l í tot ta Ernest vál . fejdelein 
(-f- 1486) , ez idő folytával ismét 2 ágra osz lo t t ; egyik Sachsen-Weimar-
Eisenach (1815 ótanagyherczegség) és Sac!»sen-Gotha. Ez utóbbi, j ám
bor Ernest fiai á l ta l szin-te 7 ágra szakadt , mel lyből még e 'három virág-
síik . Sachsen-Meininger.-i-lildburgshausen, Sachsen-Altenburg, és Sach-
sen-Koburg-Gotha. A' n,agy herczeg és a' 3 szász her fzega ' szövetségi 
gyűlésben 12-dik helyen vannak 's egy közös vokssal bírnak. A" Szász-
Ernes t in i ház öszves bir toka 178 nan. m i . 601,900 lakossal . E' l a r t e -
mányok öszves egyeteme Jena. — L. Pieifler : „Uíer die Ordnungund 
fíegierungsnaehfolge in deutschen Staaten iiberhatipl und in dem herz. 
Gesaimnth. S. Got/ta insbei. (Kassel 1 8 2 6 ) ; Pöl i tz : „Gesc/t. des Kö-
nigr- Sachsen (Dresd. 1S27) , ugyan a t tó l Gesch. der Slaaten des 
S.-Emestin. fiauses. (Dresd. 1 8 2 7 ) , Wach te r Thiiring. und ober-
siichs. Gesch. b. z. Anfallé T/iiiritigenr an die Markgr. v. Meissen 
1247 (Leipz. 1826) . Fe rbe r L' esprit et le tysléme du gouverne-
ment de la Saxe. (N. A. 1801) . 'sat . 

S Z Á S Z V Á R O S , szabad kir. város, az erdélyi Szászok földje'nek 
hasonló nevii székében. Közel esik hozá a' Kenyérmező a' Kenyér-
folyó mentében , mellyen nyer te Kinisi Pál fényes győzedelmet a' 
U'örökök'in , 30 ezerét vágván l e , 's 50 ezerét fogván el közülök. 
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S Z A T H M Á R - N É M K T I , szab. kir. város n' Szamos mellett. 
Szathmár Németivel 1715 egyesittetett , midőn szab. kir. várossá 
tétetett. Németi nevét a' Gizela királyné által behívott 's itt megte
ltepedett Németektől kanta. Szathmárnak hajdan erős vára volt, mel-
lyét 1562 Zay várparancsnok vitézül védett a' Törökök ellen. 1605-
ben 16 Jan. Bocskai István kezébe került 's azután az erdélyi leje
delmek hatalma alatt maradt ; de háborús idákben felette sokat szen
vedett. Környékét nagy szilvások diszesitik. 1804 olta püspök lakja. 
Nevezetesek benne: a' káptalan; papnevelő intézet; püspöki lyceum ; 
kath, és reform, gymnasiüni ; városház; püspöki palota, meliy haj
dan a' jesuiták laka volt; 1 kath . , 2 reform, 's 2 óhitű templom; 
posta- és sóhivatalok ; 's 5 nagy és népes vására. Háza 2 2 1 1 , lakói 
3423 Kath., 10856 Protestánsok, ösz*eseti 14270. 

S Z A T H M Á R . vármegye, Magyarország Tiszántúli kerületében, 
kel. Máramaros várm. , Kővár vidéke, 's Kraszna várni., nyűg. Sza
bolcs vármegye, délen Bihar- 's éjsz. Bereg és l'goosa vármegyék 
közt. Nagysága 106 nsz. mf., mellyen 2 szabad kir. városban (Szath
már-Németiben 's Nagy - Bányán), 20 mvárosban , 248 faluban, 'a 
52 pusztán 225,808 lélek lakik. — Folyói : a 'Tisza ; Szamos; Krasz
na, melly a' Meszeshegyből ered 's az. ecsedi lápon keresztülfolyván, 
Szarnossaegnél a' Szamosba foly ; Túr; Szaszar, Lápos és Feífleaíely, mel-
lyek a' bányamunkáknál hasznos szolgálatot tesznek. — Le.gnevey.e-
tesb tava az ecsedi, 7 mf. hosszú, 4 mf. széles és 10— 12 láb. mély 
láp, mellynek helyén régen 9 falu feküdt. — Két kitetsző hegylán-
cza közül a' üikkoldal Erdély felé határt von, az. Avas Kővár vidé
ke felé húzódik. A' Gutin sziklacsucsot tengerszem nev.ezeiesiti. — 
Földje különböző ; nagyobbára termékeny ; csak Nagybányán felyül 
ad kevés áldást a' köves föld. Nemcsak nemes (aranyat 's ezüstöt), 
hanem nemtelen ércsseket is adnak Nagy-, Felső-, Lápos- és Mis«-
bányák , 's lloba. Savanyu vizei: a' vámfalvi, nagybányai, felsőfal
vi 'g bikszádi; ásványosak a' bajfalvi , mikolai '» az ugy nevezett 
vámfalvi büdös sár. Gyümölcse temérdek , a' Szamos és Tisza part
jain fekvő csaknem végetlen gyümölcsökben (vagy mint itt hívjak , 
lankákban). Talám sehol se főznek annyi szilvapálinkát, mint itt. 
Még cseresznyét is fordítnak pálinkának. Nagybánya vidékének sok 
jóizü gyümölcse közt hires a' gesztenye. Borai közt jelesbek: a'szi-
nyér - várallyai, erdődi, szathmári, apa i ; azután jőnek a' bélteki , 
sárközi, újvárosi , kányaházi , nagybányai 's t. Dinnyéje a' Nyírnek 
sok van , mint lenje is. Dohány évenként 10 's több ezer niázs. te
rein , nevezetesen Füzes - Gyarmaton, Tunyogon, Zsarolyánban, Csen
géiben , Sályon , JÓKselházán , Angyaloson. Erdei közt leghíresebb a' 
Gombás , inellyben 30,000 sertésnél több hizik. A' Nyir szalmával 
és náddal tüzel. — Lakosai nyelvekre 's nemzetségekre nézve legtöb
ben Magyarok (137 faluban, 13 II«BZŐ- 'S két királyi városban); Svá
bok (10 helységben, gróf Károlyi jobágyai); Oláhok 65 fámban, kik 
csak oláhul, 's 62-ben, kik magyarul is beszélnek; Tótok, Magj'a-
rokkal'vegyesen 5_íaU ; Oroszok (10 helys.). Vallásokra nézve : Kath. 
2S.200 egyesült Görögök 08 ,570, Reformátusok 97 ,570, Luth. 
115. Mesterségek itt is gyarlón űzetnek; főfoglalatossága a 'nép
nek földmivelés és baromtartás. Járása 4 , a' krasznaközi , nagybá
nyai , szamosközi, nyiri. Főispáanya : vécsei és hajnácsközi báró 
Vécsey Miklós Eő Mélt. 

S z A v A T o s (védő , evictor) olly mellékes törvénykezési személy, 
ki az által vett jogbeli gyengeség miatt ügyében hanyatló sőt rende
sen falszó litó alperest, a' törvényes megtámadok ellen birtollábau 
védni , oltalmazni es megtartani, vagy ha ezt nem tehetné, neki 
egyébként elégséget szerezni köteleztetik. A' szavatosság (védség, 
evictio)- törvény-, egyezet-, vagy természet - szerinti, a' képen, a' 
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mint az bizonyos esetekre nézve a' törvény által parancsoltatik, az 
egyezetben állapittatik meg , vagy inár magában a' dolog természe
tében fenekük ; igy a" szavatosság , minden terhes egyezetekben ön-
kényí értetik, p. o. cserében, adás - vevésben, osztályban, biréi fog
lalásban, végrehajtásban. A' szavatosság (védség) terhe az örökösök
re száll. — Ha a' testvérek közül valamell) ik javait eladván, a' ve
vő azokra nézve megtámadtatnék, 's ez az eladót , ez pedig testvéreit 
idézné szavatosságra , az utolsók nem tartoznának amazt ve Mii; mert 
a' testvér , a' javak megtarthatására nézve , csak testvér iránt köte
leztetik védéssel. — A1 szavatosság (védség) csak az által adott jog 
erősségére nézve értetik , 's azért a' törvénytelen megtámadok ellen 
nincs Í3 helye. A' szavatost mindig biróiképen kell a' szavatosságra 
felszólítni, mert különben nem köteles megjelenni. Ha a' szavatos 
minden igyekezete mellett sem tudta a' védendőt kimenteni vagy ja
vainak birtokában megtartani , az ón kölcségén folytatott pernek el
vesztése után , kárát kelt kielégitnie. Ha valaki egyedül, szavatossá-
nak felszólítása nélkül folytatja a' pert, és abban elmarasztaltatik , 
az ujitott perben felszólitandhatja azt. — Ha valaki egész territóriu
mot (lakvidéket) másnak elad, és annak eg3' része attól elvétetik, 
a' szavatosság illetősége tekintetéből arra kell vigyázni: vallyon a' 
lakvidék kijelelt 's megnevezett határai szerint adatott - e el ? ha igy, 
akkor van helye a' szavatosságnak ; ha pedig csupán ezen zárlattal: 
minden hozzá tartozó , 's jog szerint hozzá tartozni hello iírtekok-
hal, akkor nincs helye a' szavatosságnak. — A' szavatossági per, 
mellékes; t. i. azon perhez való, mellyel az alperes megtámadtatik, 
's ugyan a' fő-perbeli bíróság eleibe tartozik. Kunöss. 

S Z Á Z A D , 100 évi időkön. A' 17 és 18 száz. vita támadt e'kér
dés felett, ha a' század végének 99-et vagy a' következő évet kell 
e'venni? Több időszámlálók a' 99-et álliták század utolsó évének, 
mi vei vélemények szerint Kristus 1 évvel későbben született idő szám
lálásunknál és igy 1799 helyett 1800-at kellett volna irni. Mások 
ugy vélekednek, hogy 1700-al vagy 1800-al folyna le teljesen a' 
század. De az elsőbb párt nem ezen véleményt vivta , hanem csak 
idoszámlalasunk helyességét, melly csak K. u. a' 0 száz. jött létre 
Kis Dionysius által , ki Frank szerint 2 , mások szerint pedig (kik
kel tart Brédow) 5 évvel számolt kevesebbet K. szül. olta. 

S Z E B K N (Cibiuium, Hermanstadt) , szabad kir. város (220(V 
ház. 16,000 lak.) Erdélyben a' Szászok földén. Magyar nevét a' Szi-
bin folyótól, melly most is igy hivatik oláhul, a' németet pedig bi
zonyos Hermáimtól, ki itt főpap , vagy a' város alkotója volt 1160 
körül kapta , a' város régi pecsétje körül legalább e' volt irva : Si-
gillum civium de villa Hermanni. Helye az erdélyi hadi kormánynak, 
erdélyi kincstartóságnak , görög nem egyesült püspöknek, szász egye
temnek , nemzeti levéltárnak, katb. és luth. gymnasiumnak , oiáh fő-
oskolának , különbféle kézmivesnek és kereskedésnek. Vannak benne : 
több közönséges épület 's palota, 500 árvának nevelő háza, nemzeti 
i-auseuni, könyv-, festemény-, pénz-és ásványgyüjtemény. Szeben kör
nyéke szép , a' veres torony nevű hegyszorosut , melly Oláhország
ba riszen, harmadiél órányira van innen. Gyönyörködtető a' kilátás 
a' Szarul hegyre , melly 7122 láb. van tenger felett. 

S Z E B E N (Kis), nevét Timon és Kaprinay szerint I I I , mások 
szerint IV Béla király Sabina nevű leányától vette. I Ferdinánd alatt 
szabad kir. város lett. A' Tarcza folyó mellett fekszik , szép helyen. 
A' Katholikúsoknak gymnasinniok van benne. 434 háza, 2111 ro-
m a i ' ' s görög kath. , 607 protestáns és 62 zsidó, Öszvesen 2780 
lakosa van. 

S Z É D E L G É S olly beteges állapot, meliyben a' körüllévő testek 
hajlongó vagy kerengő mozgásba látszanak jutni a' beteg szeme előtt 
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különbféle , többnyi re homályos színek jelennek m e g , néha ket tős lá
tással párosí tva , a' sulyegyen és a' tes tet egyenesen ta r tó erő fogy , 
innen elesés fé le lme , ingadozás , kerengés , végre elesés következik. 
A' bajnak nagyobb fokán undorodás , h á n y á s , f ü l z ú g á s , 's a ' helyi
nek nem esmerése kapcsol tat ik h o z á , valamint az eleséshez tökéile-
(es k á b u l t s á g , melly több ideig t a r t h a t . A' szédülés vagy áj lilásba 
megy á l t a l , mellyben a' beteg minden érzés és mozgás , sziv- és üt-
érverés nélkül fekszik, vagy szélütéses , nyavalyatöréses á l l a p o t b a , 
melly lassanként ismét elmúl és csak egy kis gyengeséget hagy 
maga után. Legközelebbi és főoka ezen á l lapotnak az agyvelőben van 
és ennek leginkább azon részében, ineUyböl a' lát- és hall idegek erednek, 
és mellyben az eszmélet széke van, tehát azon részben, melly közérzéknek 
neveztetik. A' szédelgést t. i. iigy lehet tekinteni , mint azon zava-
rodási állapotját a" l é l eknek , melly a' képzetek igen hamar egy
másra következéséből ered ; mer t hogy a' képzetek egészen világosak 
legyenek, a' lélek tehetségeinek több vagy kevesebb ideig kell kö
rül tök munkálkodni , ha tehát ezen képzetek olly hamar jőnek egy
más után , hogy a' léleknek őket felfogni nem l e h e t , akkor ezek ho
mályosok maradnak , 's egy homályos képbe futnak öszve. Mivel pe
dig a' lélek munkálkodása az életben bizonyos életmivhez van kötve, 
ez is részt vesz a' Kavarodásban , mel ly azután az egész testre elter
jed. Tapasztal juk ezt, ha többször egymásu tán körben forgunk, ekkor 
is a' többi testeknek hamar egymás után szemünkbe , 's innen lel
künkbe hatása á l ta l szédelgés ered. Eredhet szédülés külső és belső 
okokra , mellyek az eszmélet Kavarodását okozzák , ' s k i v á l t a ' belső 
okokra e r e d t , nagy baj , melly orvosi segedelmet kivan , annál in
kább p e d i g , ha más nevezetes betegségnek p. o. gutaütésnek elől
já ró je le . ' 

S Z E D E R F A (eperfa , Moius ) . Különbféle nemeinek honya mér
séklet i égalju Ázsia , de többen tenyésznek Európában is , nevezetesen 
a' fekete gyümölcsű Persiából 's a ' fejér gyümölcsű Chinából, mel ly-
nek levelei a' setyembogaraknak eledelül szolgálnak. A' déli t a r tó 
Hiányokban, l 'rovenceban és Olaszországban , fáját is használják a' 
fejér szederfának nedveket ta r tó edényeknek , mivel a' vizet sokáig 
kiál ja romlás nőikül. Héjából köteleket lehet fonni 's a' chinai papi
rosszederfáéból papirost csinálnak Chinában és Japánban . L . K e t t e m -
beil Anweisung iiber die Erziehung des weiszen Maulbeerbaumes , 
so wie aiifji. iiber die Erziehung und fíehandlung der Seidenravpe (Nord-
hausen 1 829>i 

S Z E G , S Z E G L E T . Két vonal, különböző i rányokból menvén k i 
's egymást keresztülvágván , sj.egletet képez 's ez a' pont te tőpontnak 
neveztetik. Ha a1 két vonal egyenes , egyenes vonalú szeglet ál l elő ; 
ellenkező esetben görbe vonalú. Ha egyik vonal függőlegesen esik a' 
m á s i k r a , ugy a ' szeglet tökéletes és 0 0 ° , ha kisebb ÖO°-nál , he 
g y e s , ha nagyobb tompa. Két szegle tek , mellyek egy egyenes.vona
lon egymás mellett vannak ' s egy tetőpontjuk v a n , 2 tökéletes szeg
letet képe/nek 's 1 8 0 ° tesznek. Ha két vonal egymást keresztül vág
ja , a' szemben lévő szegletek , mel lyek vert icalisoknak neveztetnek , 
mindég egyenlők. Tes t i szegletek azok , mellyeket 3 vagy több egy 
pontban öszvemeno lapok képeznek. — A' hadi építésben bemenő szeg
letek a z o k , mellyeknek száraik a ' m e z ő , ' s kimenők, mel lyek a ' v á r 
felé nyílnak. 

S Z E G L E T M E R Ő , I . A S T R O L A B I U M . 
S Z E G E D , 1715 olta szabad k i r . város. Csongrád vármegyében, 

a' Tisza jobb part ján fekszik a' Marosnak a' Tiszába ömléséné!. Ha j 
dan híres hely v o l t , 1444 i t t kötötte I Ulászló k i rá ly halhata t lan 
Hunyadi Jánes javala tára azon kedvező b é k é t , mel lynek megszegésé
ért Várnánál éltével adózott a" könnyen hivő k i r á ly . Mátyás k i rá ly 

2 2 
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1459 országgyűlést tartott benne. II fSoliman török kézre kerité 's 
megerősitteté és csak Károly Istharingiai berezeg vévé vissza a' Tö
rököktől. Vára most az ország különbféle részeiből ide küldött go
nosztevők fenyitékháza. Maga a* város Palanka nevet visel. Hajdan 
20-uál több temploma volt, most csak 7 áll fen, u. ni. szent Deme
teré , szent Rochusé , Minoritáké , Frauciscauusoké , Piaristáké , vár
őré , 's nem egyesült Görögöké. Zsidó synagoga is van benne, mint 
lyceum 's kath. gymnasium, só-, postahivatalok 's polgári kórház is. 
A' város nagy kereskedést üz , főleg dohánnyal. Vannak tiniárjai, 
posztószövői és csizmadiái is. Hajókat is épit, mellyekre 4 — 5000 
mázsa terheltetik. A' házak száma 4291 , 's a' lakosoké 32,209, kik 
közt 29,456 romai 's görög kath. , 1883 óhitű, llü protestáns és 
751 zsidó. 

S Z E G É N Y . A' szegénységnek különbféle lépcsői vannak, mel-
lyek részint azon szegényel kezdődnek, ki két ke/.e munkájával be
csületesen iparkodik élelmét megszerezni, de minden igyekezete mel
lett se kereshet annyit, mennyire magának 's övéinek szükségek van, 
részint pedig ollyan szegényei, kinek fedele 's házi eszköze még van; 
az elsőbb rendbeliek aora a' korhel kóborlókig, az utóbbiaké azon 
szegényekig lemegj', kiknek nincs há*ial< , hanem barlangokban, or-
szágutakan , mező ken , istálókbau, erdei kunyhókban 'st. hálnak. A' 
szegénységnek minden lépcsője több vagy kevesebb mértékben, érzi 
az élet fentartására szükséges dolgok hijányát 's minden jólétet ki
rekeszt- Ezt koldulás, korhelség , csalás és végre lopás k&veti; de 
MSIUL általánosan, mert vannak becsületes érzetű szegények is. A'nem
zeti jólét kétszeresen szenved a' szegények miat t : 1) mivel gyerme
keiket rendszerint rosszul nevelik 's munkára nem szoktatják és igy 
a' statust dolgozó kezektől megfosztják ; 2) mivel a' tehetőseknek 's 
gazdagoknak táplálniok kell őket , 's igy a' status szükségeinek ki
elégítésén kívül uj terh nyomja amazokat. A' szegénység okai 's kút
fejei vagy okoztak, mint a' restség 'sjMieverés szeretése 's az ebből 
származó játékosság, tékozlás, fajtalanság 'st. mellyeknek követke
ltése elszegényedés ; vagy történetiek , p. o. ha valaki keresetre tehet-
lenül születik, vagy a' mesterségek csökkenvén, megszün keresetje, 
az élelem rendkívüli árra hág, tűz, viz , csalók, lopók, elbetegese-
dés , had 'st. végpusztúlást okoznak, a' dologtalanok 's henyéíők 
számára dologiutézetek nincsenek 's i. t. Mind e' szerencsétlenségekne-k 
elejéket vennie az orszaglásnak nem lehet, de segitnie kell .' rosszán. 
Legalaposobb út erre az, hogy a' statusban mindennek lehetőségig 
meg kell könnyíteni természeti erejének 's tehetségeinek kifejtését. 
Az alamizsna csak pillanati segítség, sőt az épeket is e' könnyű , 
de a' statusnak káros keresetre csábítja el. Legjótevőbb alamizsna 
mindennek alkalmat nyújtani a' szükségesek megszerzésére. Segítik 
az elszegényedést az egyes személyek eránti oktalan kedvezés , mel-
lyek minden jószágot 'a birtokot azokra halmoznak, akár földbirtok 
nagyobbittatása , majorátusok, hitrebizások 'st. akár kiváltságok, 
monopóliumok vagy mást kirekesztő szabadságok által mutattassanak 
ki e' kedvezések; 2) több munkakörnek egyre bizása , melly másokat 
a' hivatalaktól megfoszt 's igy elszegényit, midőn ama meggazdag
szik ; 3) az erőmivek iránytalan soksága a' gyárakban, mellyek sok 
kezet tesznek szükségtelenné; e' miatt történt 1812 Manchesterben 
az erőmivek széttöretése. Mivel pedig ezen okokon ki<'iü is az előlem-
lit tettek, mint szerencsétlen esetek 's m. miatt, több szegény tar
tózkodik a'status keblében, szükséges azokat ápoló intézetekről gon
doskodnia a' statusnak , ezeket mennél jobb rendben tartani 's min
den koldulást általánosan eltiltani. (L. Friedr. I5eued. Weber Slaats-
wirtschafll. Versuch iiber dus Armenwesen u. die Armenpolizei, mit 
vorziigl. Hintiekt auf die dahin einschlagende Literalur, Giitt. 1807). 
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A' szegények intezetei íőelvének kell l e n n i , hogy a' szegényeket csu
pán az/.al g y á m o l i t s a , a' mi éltek legfőbb szükségeinek k ie légí tésére 
t a r toz ik , 's a ' mit tulajdon iparkodásokkal nem szerezhetnek meg. 
De a' szegények vagy egészségesok és erősek , vágj gyengék , öre
gek , betegesek és roncsoltak , felnőttek vagy gyermekek ; ezen kü
lönböző" testi tulajdonságokhoz kell t ehá t a' szegények intézeteit a l 
kalmazni . Innen minden statusban legyen : 1) Önkéntesek DOLGOZÓ 
HÁZA (1. e.) ; 2) kénszeritő dolgozó h á z a k , de ezekbe nem kell go
nosztevőket bevenni, mer t ezeknek fenyitékház h e l y e k ; 3) olly sze
gények háza , kik ugyan táplá lhat ják még m a g o k a t , de nincs ha j 
lékok ; 4) beteg szegények háza , hol ezek ápol tassanak 's erejekheas 
képest foglala toskodtathassanak; 5) s zabadosko lák , mel lyekben a' 
gyermekek tanulási óráik után dolgot is kapjanak ; végre 6) t a lá l t 
's árva gyermekek h á z a , hova a' szegéinek gyermekeike t nevelés vé
gett letehessék. Az ezekre szükséges költségek kú t f e j e i : 1) a' sze
gények dolgozása ; 2) önkéntes adakozások ; 3) szükség esetében sze
gények a d ó j a ' s a' fény Ali vektől fizettetni szokott a d ó k ; 4) szegények 
perselyei , mel lyek népinnepekkor , vendégeskedésekkor , keresztelés-
k o r , lakadalomkor 'st. szoktak k i t é t e t n i ; 5) templombeli pénzszede-
ge tések , tánj 'érok tetetvén ki a ' tejnplomajtók e l e i b e ; 0) a jándéko
zások 's hagyományok; 7) fekvő jószágok e ladatásakor 's elcserél-
te tésekor fizetendő segédpénz, bizonyos számú krajczár t vetvén min
den forinthoz 'sat. Legjobban igazgat tatnának pedig az i l ly intézetek 
egy az országiastul kinevezendő helybeli íókormányzástól 's az e' 
mellé rendelendő, de csak becsületért (hogy a' szegények tőkéje ne 
fogyjon) szolgáló tehetős polgároktól , kik az ápolásokra bizott 
szegényeket szemmel t a r t anák . Fájdalom ! az e féle intézetek még 

igen el vannak mellőztetve. Németországban Hamburg és Olden-
burg törtek u ta t . Angolországbau a ' Dar tmoore rdőbeu , Németal
földön a' Németországgal haláros l apáhoUon , I lols teinban Pin-
nebergben szegények gyarina**fei te lepi t te t tek . De a' nemes le lkű 
Owentől Scotországban kivi t t terven kivül még mkid csirájában van. 
(Vö. FRKDKRIKSOOÍU)). 

S Z E G É N Y E K G Y A R M A T J A I , segédintézetek, mellyekbe ha j 
lék 's hony nélkül szűkölködők telepít tetnek 's oskolai t an í t t a t á s és 
dolgozás á l ta l neveltetnek. Részint földmiveló , részifit g y á r g y a r m a 
tok. Il ly gyarmatok te lepí tését legelőször Hollandban vévé munkába 
I S I 8 egy részvényes t á r s a s á g , mellyuek feje a ' munkás és ember
szerető Fr id r ik herczeg. Első gyarmat volt FREDERIKSOORD (l. e . ) . 
Dán- 's Angolorwzágok hasonlókat a lko t t ak . Holsteiuban a' f rederiks-
gabei gyarmat k e r t - , fcöldmivelést , gyümölcs t e rmesz té s t , méh- és 
juhtenyésztést 'űz, ezenkívül szövéssel 's fonással foglalatoskodik, 
üszvekötve van vele egy szegények oskolája. 5 év múlva (1825) ez 
a ' gyarmat 105 szegényt foglalatoskodtatok. Tapasztalás megmutatá , 
hogy il ly telepítés kevesebb költségbe kerül a' dolgozó házaknál '» 
hasznosabb is , mert egész puszta tájékok tetetnek mivel tekké. (Vö. 
Füxr.ENBKRG, H O F W V L ) . Első tudósí tást e' t á rgyró l André te t t a' Hes-
perusban 1810. 

S Z E G É N Y Ü K O S K O L Á I , vagyontalan szülék gyermeke i t taní tó 
intézetek. 

S Z E G E S V Á R , szabad k i r . szász v á r o s , csaknem mindenfelől 
hegyektől ker i t te t ik , ugy , hogy csak éjszakkeleten a' Kükülővölgy-
oen van tágasabb ki lá tás , a' nagy Kükűlő me l l e t t , 800 ház. és 6 0 0 0 
lak. Az ugy nevezett felsőbb város 38 ölnyi magas heg3ren fekszik 
mintegy másfél száz házával. E' várnak Í3 nevez te t ik , mivel fa l la l 
vetetik k ö r ü l , melly mindazál ta l főleg a' hegytetőn le van r o m o l v a , 
mint 11 tornya is. A' 12 torony íeuyitékházzá , a' 13-dik a' város 
tornyává formáltatott által, 's a* 11-dik egészen el van hordva. A' 
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lifpcsűkíiiii alkalmatlan járás megnehezítvén az alsó várossqli őszre-
köttetési, már 1513 elhagyatott a' város ezen része '3 pusztulni kez
dett ; hanem Ulászló király Gerend Miklós kincstárnoka javalására 
ismét megerősíttetni parancsol;), azt 's azokat, kik f'elkiiltűztek , 7 
évre minden adó alól felmenté- Itt áll szent Miklós temploma a' hegy 
tetején , honnan az egész környéket láthatni; a' tanácsház , hajdan 
Domiuicanusok klastroma ; 's az evangelicu3ok 1790 építtetett gym-
nasiuma. Áz alsó városnak volt fala, de a' kuruczháborukor (1704 
— 1711) lerontatott. A' város lakói nagyobbára Szászok, de vannak 
benne Németek, Magyarok, Görögök, Örmények 's a' külvárosokban 
(a' Kükülófolyón tul 's a' nyugotiban vagy Korueschtben) Oláhok és 
Czigányok. A' város czimere három tornyú vár , egy kapuban álló 
oroszlánnal, melly kardot tart . 

S z K G K. s v Á 11 (szék Szászföldön), 6| nsz. w.f. 19,500 lélekkel, 
kik közt 13,636 Szász és Német, 4190 Oláh, 1545 Czigány, 138 
Magyar, néhány Örményes Görög. Földje hegyes (de nincsenek ma
gas hegyei) es termékeny. A' levegő szelid. Legjelesebb folyója a' 
nagy Kükülő. Termékei: mindennemű gabona , ' bor , de savanyu , 
gyümölcs és marha. Erdei is vannak. Határai : Felsőfejér vármegye, 
Udvarhely szék , Kükülő vármegye , Medgyes szék , Nagysink szék 
és Kőhalom szék. Főbb tisztviselők : egy polgármester és székbiró , 
9 senator, egy királyi adószedő , 3 oskolaiigyelo, egy jegyző, két 
czéhügyelő, egy fenyitékhá*;ügyeló. 

S Z E G F Ű , növény - nem, mellynek 16 faja nálunk is találtatik, 
részint vadon tjriuő , részint kertekben szorgalommal neveltetik , 's 
kivált Hollandia nagy kereskedést űz vele. A' fűszerek közt s z e g 
fűnek neveztetik bizonyos indiai fának (Eugen'a caryophyllata) még 
ki nem nyílt szegforma virágbimbója , melly elébb füstön, azután a' 
napsugarain megszárítva hozatik kereskedésbe , hol részint mint fű
szer, részint mint orvosság gyakorta h^ználtut ik, valamint a' belőle 
lepárolt olaj is. Ugyan ezen fának mégért gyümölcse a' s z e g f ű 
b o r s , melly inkább házi, mint orvosi haszonra fordittatik. 

S z E G M Í s r , ó (Transportator), mathematicai eszköz, a' szegle
tek mérésére. Fából vagy rézből készíttetik 's fél kört képez, melly 
nem csak az ő 1 8 0 s - r a , hanem mindenik gradus 'él és fertály gra-
dusokra is osztatik. A' gondosan készített szegmáylóknál Nanius v. 
VERNIKR (1. e.) is van, mellyeknél fogva még kisebb osztályokat le
het meghatározni. 

S Z E G M É R Ő , ! . A S T R O L A B I U M . 
S Z E G O S Z L O P (Pilaster) épitésmesterségben négyszegletű oszlop, 

melly azon oszlop rendben, mellyhez tartozik , bizonyos ékesitéseket 
kap 's éppen ezáltal különbözik a' közönséges oszloptól. 

S Z E G Y E N K Ő , kő- vagy oszlop, mellyhez köttetvén a' gonosz
tevők , megszégyenülés végett közönséges nézés tárgyául tétetnek ki. 
Ezen büntetésnek különböző lépcsői 's formái vaunak. Hlyének : a' 
bünkő , mellyre kellett a' fizetni nem tudó adósoknak meztelen far
ral ülni némelly olasz városokban; a' szamár, mellyen kellett haj
dan Darmstadtban a' férjeket megverő asszonyoknak lovagolniuk; a' 
fa szamár, mellyen lovagoltak a' megrészegedett katonák; a' PILORY 
(1. e.) Angolországban; az egyházi fenyítékek; bűnszék (Cucking v. 
Hiteking stóot), mellyhez köttettek Angolországban a' veszekedő as
szonyok 's hogy hevességek enyhüljön, folyóba mártattak; rostélyos 
kalitkák tornyokon, mellyekbe, hogy minden láthassa, fajtalan sze
mélyek zárattak ; a' cathedra stercoris , mellybe a' rósz sert főzök 
tétettek ; a' kaloda hazánkban , 's t. 

S Z É K E L Y E K . A' Székelyek földje (ide nem számlálván a' kü
lön fekvő Aranyos széket) a' hosss. 41° 16'— 44° 4' 's a' szél. 
45° 32' és 47° 9' közt fekszik. Kerülete Aranyoson kívül 81 geogr. 



SZÉKELYEK 341 
f 

mf., Aranyos széké fl| geor. mf. és így öszvesen 0O| geogr. rnf. Te
rülete Aranyoson kivül 203}, Aranyosé 11 J öszvesen tehát 214§ nsz. 
mf. A' Székelyek antipodesei Ujbritannia lakói Kjszakamerikában. 
Székelyföld határai : éjsz. Moldva ; kel. Moldva és Oláhország ; dél. 
Felsőfejér várni., a' brassói kerület, Olt vize , Kőhalom és Szeges
vár szász székek 's Kükülő vármegyének egy része ; nyűg. Kükülő 
vármegye 's a' beszterczei kerület része. Aranyos széket éjsz. 's kel. 
Torda várm., nyűg. és délen alsó Fejér várni, kerítik. A' föld felseje kü
lönbféle jelenetekkel lepi meg a' nézőt. Nyűg. 's déli részeiben gyönyörű 
térségek díszlenek gazdag gabonaföldckkel 's kereskedésre alkalmatos 
nagy folyókkal, termékeny hegyek emelkednek fel, mellyeknek déli 
oldalait bőven termő szőlők ékesítik ; a' nyugotit bő gabona nevezete-
siti ; az éjszaki részt szép bik- «s tölgyfák árnyékozzák ; keleten 
roppant, bérezek «melke,diiek fel óriási bikfáikkal 'a fenyő-erdeikkel. 
Éjszakon ezen bérezek 's hegylánczok közelebb nyúlnak egymáshoz , 
roppant kopasz kősziklák nyúlnak fel belőlük 's a' ki ezekre felniász, 
a' természetnek csudaszép nézőjátékától lépetik meg. Ezen hegyekből 
kapja Erdély legtöbb 's legnagyobb folyóit; innen Székelyföld Er
dély legmagasabb 's leghegyesebb Tészének tartathatik. Székelyföld 
heg5'ei a' Kárpátok lolyamatja , mellyck a' galliciai királyság ég 
Mag3'arország közt Máramaros vármegyén keresztül nyúlnak be Er
délybe 's itt éjszakon a' Neagra pataknál lépnek be a' Mogura hegy
gyei. Székelyföld számtalan hegycsúcsai közt csak az Udvarhely 
székben levő Rika van megmérve, mellynek magasaága 1920 párisi 
lábra tetetik. Örök hó egyen se fejérlik ; mert a' Hargitán nyáron 
is látszik ugyan hó , de Júliusban elolvad , mire Augustusban fris 
szokott esni és igy a' mi egy évben esik , másikban elolvad. A'he
gyekben találtatnak: t imsó, festő föld, sok vaskő, réz , ón, vas. 
A' hasadékokban idegen drága követ kaphatni. A' határon Moldva 
felé nemes ásványok nyomait láthatni 's az almási liegyhasadásból 
kifolyó vizből aranyszemek mosatnak ki. Legnevezetesebb barlangja 
a' homorod - almási a' Hargita mellékágában. Egészen még nincs m?g-
vizsgálva, fojtó levegő miatt , melly a' fáklyákat eloltja. Hajdani 
rege szerint gyakran szolgált ez a' barlang', a' szemben levő kicsiny 
almási bariangal , az udvarhelj' széki lakóknak , meredekül a' Tatá
rok kóborlásaikor. (L. leírásokat Beukő Jmago specum M. Frincipa-
lus Transyleaniae ele. Harlem 1774; Naturwunder des österrcichi-
schen Kaiserthums von Dr. F. Sertori, Wien 1809; Az Udvarhely 
szék, Ht.morod - Almási barlang } bővebb esmerele, Kolosvárott 1810; 
Sesc/treib. einiger Kerge und Höhlen im Eurzenlaiid und Szekelland. 
Siebeubürg. Quartalschrift 3 Jahrg.) Nevezetes még a' háromszéki 
barlang, a' llüdöskő hegy éjsz. oldalán, melly 70 öl. magas. — 
Erdei közt nagyobbak : a' Rica Udvarhely székben , 3 ór. hosszú ; 
rege szerint itt temettetett el Attila első nője, Reca vagy Recca; 
a' három mf. hosszú mikói erdő ; Pisztrangos és Vadas ; Nagy-Erdő 
(1 mf. széles); a' Gyergyó, Csik és Kászon hegyeiket fedő roppant 
erdő Moldva felé; a' háromszéki nagy erdők Moldva és Oláhország 
felé. Nem levén ezen messzelerjedő erdők megmérve , nem lehet a' 
mi veit földhezi viszonyokat tudni. — Legszebb térségei vannak Szé
kelyföldnek délen az Öltfolyónál 's Fekete - ügynél, melly Szépme-
zó'nek neveztetik; az Aranyosnál, Marosnál, két Homorodnál, Var-
gyasnál 's Nyaradnál , mellyek egyszersmind igen termékenyek. Leg
magasabban fekvő térség a' gyergyói a' Marosnál. — Vízzel Székely
föld felette gazdag. Főfolyói, mellyekbe ömlenek minden más fo
lyók, 's mellyeknél fogva ezek vizeket közvetve a' fekete tengerbe 
öntik, a' Marcs , Olt és Szeret. A' Marosba (magyarul Maros, szá
szul Mihresch , oláhul Mures , latinul Marusius , Pliniusnál Maros, 
Strabonál Marisos , lierodotuál Maris , László király adományában 
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1289-tíl Marus), melly Gyergyóban több forrásból ered, Tekerő-
patak környékén , jobb felől 25 's bal felél 30 patak foly. A' Ma
ros Topliczán felyül hagyja el Székelyföldet 's Torda vármegyébe 
foly be ; Udvariasánál ismét meglátogatja Székelj-földet, nevezete
sen Maros széket 's Nyáradtónél újra elhagyja azt , ismét több fo
lyó egyesülvén vele, többek közt a' Nyarad és Aranyos, Kis- és 
Nagy - Kükülő 's ezeknek számos mellék folyói. Az Olttal, melly a* 
Lóhás hegy bal oldalán ered, Gycrgyó - Szent - Miklós határán, ha
sonlóul számtalan folyó (t. k. a' Vargyas , Nagy- és Kis - Homorod, 
Fekete - ügy 'st.) egyesül. A' Szeret nem Székelyföldön ered 's nem 
is mossa ezt, hanem csak a' székely határhegyek keleti oldalán ere
di) vizeket veszi magába. Tavai 1 özt legnevezetesebb a' Sz. Anna tó, 
mellynek kerülete 1 ór . , vize sótlan, iható 's olly tiszta, hogy szé
lén," hol csekély, a' lakók n}áron ferednek 's a' barmoknak ivóhe
lyül szolgál. Hal nincs benne. Említhető mocsarai : a' Pokolsár, Ko-
vásznában , mellyet a' lakók sikerrel használnak büdösférges szobáik 
meszelésére; és a' Soosmező az oytosi szoros ntnál, mellyból sze
kérkenő dohot merittetik. Ásványos vizei , mellyek ivásra 's ferdés-
re használtatnak , számtalanok. Jelesebbekkel dicsekesznek : Bélbor, 
Borszék, líorr - Sáros , Borr - hegy , Bodok , Csik - Hosszuaszó, Csík
szereda , Farkasmezó , Homorod, Jakabfalva, Korond, Lövéte, Po-
ján , Rákos, Szaldobos, Sombor, Szombatfalva, Soosmező 's fer-
dőknek használtatnak: a' Bugyogó Málnásban, Büdös Zeike Udvar
helynél, Fortgyago Cs. Láaárfalváu, Kovászna Háromszéken, Lobo
gó Borszéken , a' szombatfalvi 'sm. Sóforras mindenütt van a' sóbá
nyák , mellyek teszik Székelyföldnek legnagyobb ásványgazdagságát, 
szomszédságában. — Fghajlatja felette változó ; délben tikkasztó a* 
hévség , este , éjei és reggel híves a' levegő 's a' hegyek közt hideg. 
A' tél hosszú rövid elő - 's utótétellel ; az ősz hosszú 's gyakran igen 
kellemetes, hideg éjekkel; a'tavasz fergeteges ; 's a" Jul. belépő nyár 
rövid , de olly meleg , hogy mindent megértei. Egyébiránt, hogy az 
éghajlat sokkal kehiemesehb lesz , ha a' messzeterjedő erdők kiirtat
nak , kétségbe hozhatlan. — Székelyföldnek az ásványok országából 
van: sója, timsója, vasgáíicza , széksőja, salétroma (Kozmásnál), 
arannyá (az Arai.yosban , Marosban), ezüstje (Békény - Inkánál), 
reze (Csík - Sz. -Domokosnál , hol bányászhivatal van), vas (kivált
képpen Udvarhely székben), ón (Békény - Inkánál), kéneső Lemhény-
nél és Észteteknél; a' növényországból terein földje mindenféle ga
bonát; állatai, mind szelídek, mind vadak, mind szárnyasak számo
sak. Tiszta 's jó Tizeiben sok kedves izü hal úszkál. 

Székelyföld politicai tekintetben 5 székre , ezek kerületekre 's ezek 
ismét járásokra osztatnak. A'székely székek ezek : Udvarhely, Három
szék, Csik, Maros és Aranyos. Ezeket lakják : 1) S z é k e l y e k ; ezek 
teszik a' fő 's különös jogokkal biró nemzetet 's ügyelnek a' nép és tarto
mány ügyeinek kormánybzására; 2) S z á s z o k , kevesen, kik mes-
terségilzés végett költöztek ide az erdélyi Szászok földéről; 3) Né-

* m e t e k , kik Németország különbféle tartományaiból szá'ingoznak 
b e , kiváltképpen a 'városokba, 's mesteremberek; 4) Ö r m (í n y e k; 
Örményországból jöttek be , a' Törököktől 's Persáktól nyomatván 
1 6 7 2 , Krímen 's Moldván keresztül; kereskedők *s tulajdon nyel
veket megtartották; 5) O l á h o k , kik hihetőképpen a' szomszéd 
Moldvából 's Oláhországbál és Erdélynek más részeiből költöztek 
Saékelyföldre; <5) C z i g á n y o k ; kétfélék, a) letelepedtek vagy 
ujparasatok, kik kovácaságból, muzsikálásból 'a aranymosásból él
nek , b) sátorosak , kik gy helyről másra kóborolnak, sátorok alatt 
élnek , kovácsmiveket árnlgatnak , szerencsét mondanak 's a' hol le
het lopnak; 7 ) ' Z s i d ó k ; élelmek kereskedés, ser-és pályinkafő-
z<S*. — Hitvallásokra nézve .Székelyföld lakói : A) Katholtkusok (leg-
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többen), kiknek egyházi ügyöket a' káralyfejérvárí püspök kormá
nyozza ; ezekhez tartoznak a) az Örmény-Katholikusok , kik csak 
abban különböznek az elsőktől , hogy örmény nyelven tisztelik az, 
istent; b) Görög - Katholikusok , kik a' fogarasi püspök alatt van
nak. B) R e f o r m á t u s o k , a' nagyenj-edi superintendens alatt. C) 
U n i t á r i u s o k , Kolosváratt lakó superintendensek alatt. B) Ó h i 
t ű e k . E) Z s i d ó k . — Hajdan a' Székelyeknek 3 rendjék volt 1) 
a' főranguaké , tiszteké (primőré* , potiores , elsők, főnemesek, pri-
niarii nobiles) ; 2) a' lovasságé (Lófő - Székelyeké , primipili) ; 's 3) 
a' gyalogságé , darabantaké (pixidarii). Ezek mind ugyan azon tör
vények alatt állottak 's mindnyájan egyenlők 's különbféle neveik 
eleinte inkább becsület czimek, mint elsőségi jogok voltak. Alta
lános kötelességek katonáskodás volt. De idővel Magyarorsaággal 
öszveköttetésbe jővén a' Székelyek , megtetszett ezeknek a' magyar
országi feudális rendszer, 's a' gazdagabbak, nagyobb befolyással 
és hatalommal birok , bár makacs ellenállást szült is ez a* Székelyek 
közt, bevitték azt 's így a' szegényebb Székelyeket lassanként jobá-
gyaikká tették , birtokaikban lakást és földet adván nekik jobágyi 
szolgálattételekért 'D ekkor csak a' szabad Székelyek viselhettek fegy
vert. Midőn Erdély Austria védő urasága alá jött, a'Székelyek eredeti 
rendeltetése is t. i .a ' határok ellenségtóli védetése, a' döghalál aka-
dálj7ozása 's a' kereskedés bátorságositása , czélirányosabb szerkeze
tet kaptak. A' határszelén lakott Saékelyek katonai lábra állíttattak 
's az állandó katonaság szerkezetét kapták. A' városokban mester-
ségüző pnlgárrend képződött, mint urak és szolgák közt álló közép 
osztály, honnan most következő rendeket találjuk a'Székelyek közt : 
J. A' főranguakét , kik 1) főnemesek (gróf, báró czimmel), 2) al-
nemesek, kik ismét a) birtokosok vagy királyi adományosok 's b) ar-
malisták , nemes levelesek , kiknek jobágyaik nincsenek. II. A' pol
gároké. III. A' szabad parasztoké, kik a) egészen szabadok 's tulaj
don községi szerkezetek van és a' statusnak adóznak, b) katonapa
rasztok, kik katonáskodni kötelesek 'a az 1764 katonai szabály sze
rint szolgálnak. IV. A' jobágyoké , kiknek nincs tulajdon földjek 's 
földes uraiknak robotolnak. A' Székelyek fófoglalatosságai : földmi-
velés , baromtartás , vadászai, halászás^ és bányászás. A' mesterségi 
szorgalom még csak az élet első szükségeire terjed 's a' kézi mester
ségeket leginkább Székelyfölden megtelepedett Szászok és Németek 
űzik. A' kereskedés hasonlóul gyarló. — Tudományokat terjesztő in
tézetek : a'Katholikusok maros -vásárhelyi, székely-udvarhelyi gym-
nasiumai , 's az esztelneki , esik - somijai , kantai oskolái ; a' Re
formátusok maros - vásárhelyi 's székely - udvarhelyi collegiumai és 
kezdi - vásárhelyi gymnasiumá; az Unitáriusok szitás - keresztúri gym-
nasiuma ; s az Óhitűek bagyoni oskolája. Katonai tanitó intézetek: 
a' gvergyo - sz. - miklósi német normális osko'íi; á' esik-szerdai fá-
oskola ; a' kezdi - vásárhelyi székelj' nemzeti főoskola, 100 nevendék 
számára, a' 3 székelj' ezeredből. Legnevezetesebb 's czéliránj'os ren
del szerkeztetett könj'vtár a' maros - vásárhelyi , melly 1828-ban 
80,000 kötetet foglalt magában 's széki gróf Teleki Sámuel által 
alapíttatott. Könyvnyomtató intézetek: a' esik - somijai , melly a' 
Franciscanusoké és a' maros - vásárhelyi , melly a' reform, colle-
giumé. 

S z K K E r. y K ö i, n T ö R T É N R T E i. Legrégibb uralkodó nép, melly -
ról a' történetírás hiteles tudósításokat közöl, Székelyföldön a' Gé-
ták voltak, kiket a' Dákok követtek ; de birták e" ezek egész Erdélj-t 
és igy Székelyföldét is ? erről halgatnak a' történetírók. K. u. 105 
Erdély Trajanus vitéz romai császár által, ki a' Dákok hőskirályát, 
Decebalt teljesen legyőzte, elfoglaltatott 's Dacia Trajani , Dacia 
mediterranea névvel a' romai birodalomhoz kapcsoltatott. Még most 
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is látható emlékek ellenmondhatlanul bizonyítják, hogy ekkor Székely 
föld is romai uraság alá jött 's alatt volt. A' népvándorláskor K. n. 
374 Aureliánus császár kihozván Erdélyhői a' romai katonaságot, 
nyűg. Gothok telepedtek meg az elhagyott tartományban, de csak 
376-ig birták azt, midőn a' Hunnoktól kiszorittattak. Attila hirtelen 
holta után a' Gepidák zsákmánya lett Érdél;', Ardarich király alatt, 
's K. u. 565-ig maradtak annak urai. Ekkor az Avarok meggyőzvén 
Alboiu királyt , Gepidiában az Avarok telepedtek meg, kik 7£6-ig 
békés tulajdonosai voltak foglal mamitoknak ; hanem az említett év
ben Pipintői, Nagy-Károly fiától , megtámadtattak, megverettek 's 
Trajanus hajdani Daciájára korlátoltattak. A' Bolgárok 562-től 635-
ig hasonlóul avar felsőség alatt voltak; de majd elpártoltak az Ava
roktól , 's mai Bolgárországot a' Haemustól Pannóniáig és fekete 
tengerig hatalmok alá hajtották- A' Magyarok bejöven Európába s 
atetköz'i lakhelyekből 883 a' török eredetű Pesenegck^.ől kiűzetvén, 
az Olt vizéig terjesztették ez«k hatalmokat. Az Utzok vagy Kunok , 
öszveszövetkezvén a' Chazarokkal, kinyomták a' PesenegeUet, kiter
jeszkedtek keleti Európában , elfoglalták 1050 Moldvát és Oláhor
szágot 's 1070 beütöttek Erdélybe, Salamon, koronavosztett magyar 
király, alatt és iszonyú dulást tettek. Ezen népek valamellyikétől 
kell már származóink a' Székelyeknek ; de mellyíktől ? erre a' tör-
ténetnyontozók különbféJeképpen feleltek , 's a' Székelyek törzsök
atyjainak némcllyek a' Hunnokat, mások a' Magyarokat, Ranzanus 
bizonyos siciliai ezeredet , mell;' Attila alatt szolgált 's ennek holta 
után Székelyföldre vetődött, mások a'"Kunokat, mások a' Jászokat 
's Filiszteusokat, kiket IV Béla küldött oda a' 13 száz. a' Tatár
járás után , mások fógre a' Pesenegeket tartják. MeUyiknek legyen 
igazsága? nem lehet tudni ; talám a' mostani nyomozódó század el 
fogja e' jeles nemzet eredetéről a' homá'yt oszlatni. 

S Z É K E L Y H Í D , mvás-os Bihar vármegyében, 556 ház. 1221 
kath. , 9 óhitű, 2101 protestáns, 5 zsidó, 's öszvesen 3336 lak. , 
vásárokkal, postahivatallal és kedves izű borával. Hajdan erős vára 
volt, minek bizonysága az , hogy midőn Szejdi basa rabló népével 
1660 ott kóborlott, 's népében a' székelyhídi várból kirohant trizet 
nem csekély* kárt tett volna, boszuját a' várbelieken nem tölthette, 
mint a' pocsajin , mellyben mindent, kit ben talál t , lenyakaztatott; 
hanem a' szomszéd tavak nádjai közé bujt szegény lakosokat hajhássf-
tatta fel, 's 4 ezernél többet oda égetett, fulasztott vizbe 's vága
tott le. 

S Z É K É P I T É S (restaurafio.) Így neveztetik valamelly testezet 
tisztjeinek ujakkal való feháltatása , vagy a' voltaknak ujjáválasz-
tatása , áltáljában; szorosabban pedig, a' nálunk divatozó beszédmód 
szerint, a' vármegyék, kerületek, sz. kir. városok 's egyéb helységek 
tisztjeinek fel- és leléptetése. A' széké^itéaek a' különféle szokások
hoz és szabályokhoz képest különfélék. Vármegyékben minden har
madik esztendőben, 's ha ugy kívánja a' szükség, még három év el-
tőlte előtt is tartatik széképités ; 56': 1723. 

S Z E K É R , a" kerekekkel bíró szekér kétségen luvül hengerekre 
tett szánokból eredt, ntelly hengerekből későbben karikákat vágtak , 
ezeket a' szekérhez erősítették, 's foroghatőkká tették. Mózes szerint 
Egyiptomban használtak legelőször szekereket, mellyeknek feltalálá
sá t , a' Chinaitk Hiene Yuenenek , a' Görögök pudig Athene 4-dik 
királyának Erechthoniusnak tulajdonítják , ki sántasága miatt hasz
nálta azokat. Két kerekű szekerek voltak hihetőleg elsők , de már 
Homerus említi a '4 kereküket, mellyeknek feltalálása a'Phrygiaiak-
nak tulajdoníttatik. Fény üzés tárgyává sokáig nem lettek a' szeke
rek, a gyalog hintákat, 's a' lovaglást sokkal alkalma:osabbnak 's 
illendőbbnek tárták a' régiek , a' háborúban ellenben jókor használ-
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tattak, mert már Mózes emliti Pharao társzekereit. A' Görögöknél 
Theseus használt legelőször hadi szekereket, uiellyekiiek lovai vas 
pikkelyekkel voltak befedve, a' rud elején lándzsák, a' szekér olda
lain 's alján kaszák voltak; illy kocsikkal mentek az ellenség sorai
ba. Egyébiránt a' Görögök kétkerekű, alacsony, hátul nyitva levő 
szekereket használtak, mellyekről a' rajta álló vitézek hajigálták dár-
dájikat. A' Romaiak is jókor kezdték használni a' szekereket, már 
a' 12 táblákban említtetik az arcéra. Használások szerént különbfé
le neveket kaptak a' romai szekerek ; carpentumnak nevezték a' leg
inkább asszonyoklól használt két kerekű fedeles szekeret; carrucá-
nak a' 4 kerekű udvari hintót ; voltak még cisium , essedum , győze
delmi kocsi 'sat. (1. Kocsi). Szekerek állatok, emberek, vagy erőmjvek 
által mozgattatnak. Evőmivek példái már a' Görögöknél találtatnak ; 
és a' 13 száz. Baco Roger angol Franciscanustól kezdve a' mostani 
időkig sok illyeit magoktól mozgó szekerek készUtettek , de részint 
igen sok részből állottak, részint sok erővel járók voltak, részint 
sok alkalmatlansággal kötettek öszve. Pontosabbnak lehetne tartani 
azon találmányt, mellynél fogva a' szekerek vitorlák által mozgattat
nak , de a' melly mindég csak próbák mellett maradt. Steviu Simon 
Brüggében készített illyen 28 embert elbiró szekeret, mellyel 2 óra 
alatt , 14 hollandi mf. járt meg. Slater Angol hasonló szekérben jó 
szél mellett egy óra alatt 4 német mf. haladt. Ujabb találmány a' 
szekérnek gőz által hajtása (1. GŐZMACHINA.) Angliában C kerekű, 
Francziaországban egy kerekű szekér is találtatik. — 

S Z E K É R G Á T , szekérsánczolás, mell}' hajdan egymáshoz tolt 
szekerekből állott , hogy a' gyalogság megé húzódván, magát a' lo
vasság ellen védhesse. Olvassuk, hogy Attila kaszás szekerekkel vé
vé körül táborát, Aetius ellen bátorságba akarván magát helyezni. 
Az ágyuk létre jötte megsemmisité a' szekérgát használatát. 

S z É K E s - F E j É R V Á R M E G Y E , Magyarország Dunán túli ke
rületében. Nevét SZÉKES - FEJÉRvÁHtól (1. e.) kapta. Határa i : kel. 
's délen Peot, Esztergom és Tolna vármegyék, nyűg. Veszprim 's 
éjsza.kon Komárom vármegyék. Nagysága 75 nsz. mf. Földjének alsó 
\s nagyobb része térség, némelly helyen domboktól hasittatva. Éj
szaki részén a' Bakony erdő 's Véries részei és ágai nyúlnak el. Sok 
vize számos posvánnyal boritja e' vármegyét. Nevezetesen a' Sárvíz 
sok ezer holdföldet borit cl, noha temérdek költségbe került csator
na már sok hasznos földet felmentett a' vizek árjai alól. Feját vár
megye környéke gyönyörű 's földje termékeny , kiválíképpen igen jó 
búzára nézve. Levegője a' tavak körül nem igen egészséges, de az 
ott születteknek nem ártalmas. Terem mindennemű jó gabonán kivül 
bort is , de nem igen tarthatót ; legjobbak a' bicskei, záinolyi és 
pátkai. Jó legelőin sok báróm tartatik , főképpen nagyon divatoz a' 
juhtartás. A' Bakonyban , Arértesben 's más erdős helyeken sok vad
ja van, vizeiben számos hal úszkál, csak hogy sok helyen sár izfi 
nyáron. Legnevezetcsb folyója a' Sárvíz , melly részint a' Sárrétből, 
részint a' velenczei tóból ered. Lakosainak száma 161,078, kik I 
kir. városban (SZÉKES - FEJÉRVÁR , 1. e.) 13 mvároshan , 61 faluban 
's 172 pusztán laknak, nagyobbára Magyarok, kevesebben Németek, 
legkevesebben Tótok és Ráczok; vallásokra nézve (1810 , midőn a' 
népesség 118,658 lélekre tetetik) 58,600 Katholikusok , 35,260 Re
formátusok, 4100 Lutheránusok, 1482 Óhitűek, 2040 Zsidók. Elosz-
tatik a' vá/megye 3 járásra, mellyek a' sárniellyéki, bicskei és csák
vári. Fóispánya cziráki és dienesfalvai gróf Cziráky Antal ur Eő Ex
cellentiája. 

S Z É K E S - F K J É R V Á R (Altjíí - Regalis, StuhI weisenburg) haaon-
ló Inévá vármegyének, melly nevét• tdlw kapta, fővárosa, mocsáros 
helyen, 1351 házzal, 19,378 kath., 558 óhitű, 114 protestáns, 19 
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z s i d ó , öszvesen 2 0 , 0 6 0 lakossal . Hajdan i t t koronáztattak m e ; a ' 
m a g y a r k i rá lyok (légutoljára 1 5 2 7 I Ferdinánd) szűz Mária tcmpln 
inában. I t t temettet tek el szent I s tván , K á l m á n , II Róla, 111 és IV 
I s t ván , III I5éla, III L á s z l ó , I K á r o l y , I Lajos , Albert , 1 Mátyás , 
II Ulászló , II Lajos és Zápolya János ; de ezen kirá lyi emlékeknek 
ma seinnii nyoma sincs többé , a' Törökök dúlásai m i a t t , kik azt II 
Soliniann a la t t 1543 elfoglalták 's l(5SS-ig bí r ták ' , midőn gróf Bat
t h y á n y a1* keresztényeknek visszaszerzé. 1541 1 Ferdinánd alatt sza
bad k i r . város le t t . Nevezetesek benne : a ' M á r i a Theréz ia ál tal 1777 
a lko to t t püspök l a k a ; a ' káptalan; vármegye háza; ka th . gymnasium; 
pos tahiva ta l 'sat . 

S Z K K F Ü , 1 . S Z E G F Ű . 
S Z I Í K S Ó az égvények (a lká l ik) sorában második , mel ly kivált 

Egyiptomítau és hazánkban Debreczen és Nagy-Várad vidékén a' föld
ből igen nagy mennyiségben virágzik ki . Az igy ta lá l ta tó széksó 
többnyire szénsavval szokott egyesülve lenni , igy ta lál ta t ik a' vizek
ben is leginkább felolvadva; a' tenger vizében kénsavval," a' szappan
ban zs i radékkal , a' konyhasóban pedig sósavval van egyesülve. Ta
lá l t a t ik több növényekben i s , legtöbb a' tenger iekben, és a* sósdi fa
ja iban . A' széksó áltál jában véve a ' s avakka l könnyen e g y e s ü l , 's ve-
lök könnyen o lvadó , de a' szabad levegőn el nem m á l l ó , kedves izii 
sókat képez. 

S Z K K S Ü Á R D , a ' Sárvízhez közel fekvő mezőváros Tolna várme
gyében , 1245 h á z . , 6 4 2 7 k a t h . , 3 ó h i t ű , 1702 p r o t . , IS zsidó és 
igy öszvesen 8150 lak. I Béla apátságot a lapi to l t benne a 'Beued i r t i -
nusok s z á m á r a , de most nem lé tez , 's várkastélyának omladékain 
most a ' vármegye háza á l l , mivel i t t tar ta tnak Tolna vármegye gyű
lései . H í re s jsí, de erős veres bora, melly a' budainál inkább becsül
te t ik . Van postahivatala is . 

S 7, É L. A ' fö lde t körül vevő levegő, mint minden folyó test, ipar
kodik ininHég sulyegyenben l enn i ; ha tehát ezen sulyegyen vagji az 
öszvehuzó h ideg , vagy a' k i tágí tó meíeg miat t meg bomlik, a' szom
széd levegő annak visszaál l í tására oda tódul , és ez a' legközönsége
sebb oka a' szeleknek. Éhez j á ru lnak több más okok is ; igy a' téritű 
k i r ö k közt folyvást uralkodó kelet i sz,e'I a' nap erejének ' s a ' föld ke
le t re forgásának egyesi tet t munkálkodásából szármáz. A' levegőnek t. i. 
ezen körök közt szüntelen melegülése á l ta l a* hidegebb vid-ékekról 
leveg'őfolyás ered ezen környékre , hol nagyobb lévén a' földnek kerü
lése , az érkezet t levegő a' földforgás el lenirányába e l ragadta t ik 
's igy szél támad. Ezen állandó szelíken kiviil vágynak időszaki sze
l e k , hova leginkább a' Mousonszelek t a r t o z n a k , meüyek a* tenger 
némelly vidékein az esztendő némelly részében e g y , másikban ellen
i rányban fúnak, és a' mellyeknek okát , a' felh-ozott okoknak helybeli 
vá l tozásában , kel l keresni , A' mi vidékünkön csak á l lhata t lan szelek 
vágynak , mel lyek azon állandó , 's egyenlő szelektől erejek változá
sa á l ta l is különböznek. Egy Angol felvetése szerént a' gyenge ked
ves szél egy perez a l a t t 10, az erős szél 3 0 , a' kemény szél 50, a" 
dühös 7 0 , a' szélvész SO, a' dühös szélvész 1 0 0 , a' kegyetlen forgó
szél (orkán) 120 és a' fákat 's házakat öszvetörő orkán 150 angol 
lába t halad. Az i l ly orkánok leginkább a ' f o r r ó éghajlat alat t je len
nek meg 's re t ten tő puszt í tásokat tesznek. Hasonlók valamennyire , 
de sokka l gyengébbek, a ' föld tengelyek körü l forgó, 's egyszers
mind haladó forgó sze lek , esmeretesek elégé a' forgó szeles felhősza
kadás , vagy is az ugy nevezett v i z n a d r á g , melly a ' tengeren ura l -

. lcodi<V ; az olaszországi egészség rontó SIROCCO (I. e-) az a ráb ia i SAM 
(1. e.) ' s t . -

S Z E L E L J (venti látor) , a r r a való eső vagy l yuk , hogy a ' Ba
zár t közökbe fris ' levegő hasson be 's a' romlot t egyszersmind kiho-
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nódjék. Ass aMakokon lévő kerek szélcsovek ezt legegyiigyübben ad
ják eiő. Ha kandalótüz ég a' szobában , a' szobalévegő annak táplá
lására a' kandalóba hefoly, 's a' külső levegő ,. hogy magát egyenlő
ségbe helyezze, minden nyilason benyomul . Az ezen vagy hasonló mó
don mozgásba íiozott levegőliuzás azon e l v , Jirelly minden s/.é'csőnek 
alapul szolgál . Ezek különböző, főképpen pedig e l lyan neműek, hogy 
a' levegőhuzás kévésé érezhető legyen, mit ugy lehet eszközölni, hogy 
a' csövek a' megmelegedett köz fedelébe csinál tatnak 's egyiknek nya
ka kifelé közel a' földhez a lanyul , honnan nehezebb (öszvenyomol-
tabb) levegő száll fel belé 's lassanként a' szoba levegőjével öszve ele
gyedik. A' szeleink kiváltképpen tenger i hajókon használ ta tnak , ho l 
a' fedelek közt igen meg szók romlani a' levegő. Éppen ez ada á l -
kaimat fe l t a lá l t a tásokra , I la les Angol ál tal fi 741.) L. Cavallo Ab-
liandlung über die FÁgenschaften der Luft ( ango lbó l , Leipz . 1783 . ) 

S Z É L E S S K G (geographiai) valamelly helynek ais egyenl í tő tő l 
számlált távolsága, mel ly az i l iető déli körvonalnak a' kérdéses he ly
től az egyenlí tőig terjedő ive szerint méretik meg. E' szélesség é j 
szaki vagy d é l i , a ' s z e r i n t , mint a' felvett hely az egyenl í tőtől , é j 
szaki vagy déli földsark felé fekszik. Az egyenlítő a la t t fekvő helyek
nek mind két pólusai a' horizonon esvén , sem szélességük, sem polu-
yi "hiagosságuk nincsen. Valamel ly hely szélessége soha sem terjedhet 
többre 90 gradusnál . mert a' pplusmagosság sem mehet ennél töb
b r e , a z a z , mer t a ' pólus legfelebb magában a ' zenithben lehet . A' 
szélességek és hosszúságok határozzák meg a' földön a' he lyek egy
más i ránt i fekvését. E' meghatározáson épül a' f'öldirás és a' föld
képek helyes rajzolása. Csillagászatban szélesség a la t t valamelly csil
lagnak az eclipticától számlál t távolságát é r t ik . I t t is megkülönböz
tetik a' déli és éjszaki szélességet. Az Ecl ip t icában egy csi l lagnak 
sincs szélessége, így a' napnak sincs, a' p lanétáknak pedig csak igen 
csekély van. A' csillagok szélessége sem mehet 90° tu l . Ezen széles
ségek az álló csillagok lajstromában már feljegyezve t a l á l t a tnak . 

S Z E L E T (segmentum) földmérésben a ' t é rnek azon része, mel lye t 
az egészből egy a' körületet két pontban érintő egyenes vonal vág el . 

- Hlyen szelet a' kar ikának is hasonlóul elvágott része. 
S Z É L G O L Y Ó , egy szűk lyukú csővel készült golyó forma érez 

edén) ' , mellybcn kevés viz felforraltatván , gőze élénk sziszergéssei 
tolakodik k i . A' régibb physica ezen tapaszta lmány á l t a l a ' szelek 
támadását akará m a g y a r á z n i , de nem sok szerencsével , mer t te rmé
szetben hasonló forróságnak nincs helye . 

S z É r . H Á R F A Aeol hárfája; húros muzsika s ze r , 'me l ly h a szél
re t é t e t i k , magától zeneg. Ugy látszik K i r c h t r ta lá l ta fel. Popé az.t 
t a lá l t a Eustathiusban , hogy ha a' szél kifeszített hurokba ü t k ö z i k , 
harmoniás hangot a d ; miben Oswald , skót muzsika szerző próbát is 
t e t t ; egy hosszúkás és hangfenékkel készül t ládikára 8 vagy 10 mind 
egyhangú bélhurt vont f e l . egymáshoz nem igen közel ; 's mihe ly t 
ez szél ellenébe á l l í t ta t ik , medtlig a' szél csendesebb a' hangok egy
formák , de mennél inkább emelkedik a' s z é l , sokféle hangot s z ü l , 
melly rendkívül bájoló. 

S Z K L K Ó R S Á O (tympanitis.) Jgy nevezik azon beteges á l lapotot , 
midőn az al test a' belekbe foglalt levegőtől fellúva és kifeszítve va
gyon. Többnyi re csak más nagyobb betegségeknek egy jelensége szo
kott lenni. 

S í É m í í 5 (Anemometrum , anemoskopium) minden eszköz, 
melly a1 szél i r ányá t mutathat ja . Tornyokon , házak tetején a' vitor
lák legegyszerűbbek; de vannak olly késssületek is , hol a' te tőn lévő 
zászló egy orsó vagy tangely kö rü l forog, me l 'y a' padláson keresz
tül egész a' visgálódó szobájába nyúl ik ; ennek padolatjáu egy szél
rózsa van festve, 's a' vitorlával együt t az orsó is fordulván, aa 
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éhez ragasztott mutató a' szél irányát a' szélrózsán pontosan kijeleli. 
Vannak igen mesterséges, szélmérők, sajátkép anemonietographok is, 
mellyek a' visgálódó távollétében is feljegyzik a' szél változását. Ezek 
közt legjobbak Moscati professoré és Marsilio Landriani lovagé. 

S z K L, «t u T-A T ó , S Z É L R Ó Z S A , vagy H u ó t ó z n a ' K O M 
P A S Z N A K (l. e.) része. Szélmutatónak neveztetik t. i. a' kompasz lát
határt mutató 's 32 széltájékra osztott karikája, mivel nemi hasonló
sága van a' rozsához. Bizonyos tájék felé venni futását, tehát annyi, 
mint a' hajó evezését az emiitett 32 koinpaszvonal közül valamellyili 
szerint intézni. A' 4 tájék : éjszak, dél, kelet, nyugot, mellyek a' kari
kát quadransokra (k<>reknegyedekre) osztják, főtájéiokuak, a' kisebb 
osztályok pedig rnelléktájékoknak neveztetnek. A' 4 fő tájék mindenike 
2 egyenlő részre osztatik 's ezen első melléktájékok közül mindenik 
azon két főtájéknak , mellyek közt esnek, nevéből tetetnek öszve, 
ugy mindazáltal, hogy éjszak és dél mindég elől állanak; innen éj-
szitk-nyugot , éjszak-kelet, dél-nyugot, dél-kelet nevet viselnek azok. 
Ezen 8 tájék továbbá 2 egyenlő részre osztatik 's igy 8 uj melléktá
jék szármáz, u. m. dél-dél-nyugot, nyugot, nyugot-éjszak-nyugot, 
éjszak-éjszak-nyugot , éjszak-éjszak-keltt , kelet-éjszak-kelet , kelet
dél-kelet , dél-dél-kelet. Ezen 16 tájjk ismét 2 részre osztatik, '» 
ismét 16 uj melléktájék jó létre, mint: dél-nyugot felé, dél-nyugot-
tlél felé 's igy tovább. 

S •/, E i. ő (seca.ns) felsőbb geometriában azon egyenes vonal, melly 
valamelly görbe vonalt két vagy több pontban is talál. — Trigono
metriában pedig azon egyenes vonal, melly a' karika közép pont
jából valamelly iv végpontján ál tal , annak érdeklőjéig (tang6iis) hu-
zatik. 

S Z K L P U S K A . Olly lövő eszköz, mellyben a' megsiiiűdött leve
gő hajija puskapor helyett a' golyót. Már a' 15 száz. vége felé vol
tak szélpuskák, a" 17 száz. közönségesebbek lettek, 's Nürnbergbe.! 
készíttetett egy szélágyu, melly a' 4 fontos golyókat 4ii0 lépésnj ire 
olly erővel lökte ki , hogy két hüvelyknyi vastag deszkát keresztül 
lyukasztott. Leginkább megkülönbözteti őket a' többi puskáktól az 
öszvenyomott levegőtartó ércztömló, inellyből egy légcsap segítségé
vel szükség idejében annyi levegő eresztetik k i , mennyi a' goíyóhaj-
tásra szükséges. Természetes dolog, hogy többször lehet a' szélpus
kából lőni , mig a' levegő-tömlőt újra szükség inegsüritett levegővel 
megtölteni. . 

•S' •/. K L •/. í ii minden készület, melly a' levegőhuzás visszamentét 
feltartóztatja. Orgonában innen azon billentyű neveztetik szélzárnak, 
melly a' szelet a' szélládákban feltartja, hogy vissza ne menjen. Ví
zi építéseknél vagy kutaknál szélzár az.on billentyű, mel'.y a' levegő 
véknyulása által emeltetik fel '3 igy bocsátja által a' vizet, de ezen 
áltbocsátott viz nehézsége által ismét bezáratik '* a' viz visszafölyá-
sát megakadályozza. 

S Z E M a' látás műszere, melly a' külső dolgok idomát a' tőlök 
jövő világosság sugári által magában lefesti. Az embernek saeme vagy 
is szemgolyója nem tökélletes gömbölyű, kemény, a' szemgödörben 
könnyen mozogható 's oldalaslag 6 apró izmokhoz , hátúi a' latideg
hez foglaltatik. Elölről tekintve észreveszünk benne éppen közepén 
egy kerek fekete foltot, a' szemfényt, mellyet egy szélesebb festett 
kör a' szivárvány kerít körül 's e' körül látunk egy fehér domború kört, 
a'szemfehérét. Oldalvást tekintve a' szemet, ugy vesszük észre, hogy 
a' szemfényt 4» a' szivárványt az áltlátszó domború szarvhértya fedi 
be. A' szemgolyó több hártyákból tétetik öszve, mellyek külömbféle 
nedveket zárnak magokba. A' legkülsőbb fehér hártya legkeményebb 
's legerősebb, 's tülkhártyának neveztetik, a' látidegtől kezdődvén 
előre meg vékonyul 's &' köthártyával bcrittatik be. Belső szine fe-
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ketés uz azt beborító barna lemezzel; elől egy áltkítszó hártyába, 
a' szarvhártyába , megy á l ta l , melly több egymás felett fekvő leme
zekből áll , véredénnyel 's ideggel nem bir 's nagyon domború. A' 
tülkliártya alatt fekszik a' két lemezből álló , 's kivált belől fekete 
festékkel bevont edény hártya, melly a' látidegtól kezdődve, ez/.el 
párhuzomosan folytatódik egészen a' szarvhártya kezdetéig, hol egy 
fehér süriibb sejt szövetű gyürü a' sugártányér által vetetik körül , 
mellyben Fontana csatornája foglaltatik, innen befele folytatódva a' 
lencsetok felé a' sugártestet képeli, melly befele mintegy 80 ránezok-
ká, sagárnyujtványokká vonódik öszve, 's a' lencsetokhoz ragad. A: 

sugártest, 's a' szarvhártya közt fekszik a' szivárvány hártya, melly-
nek közepén találtató nyilas a' szernfény , másik széle a' sugártán3'ér-
ral köttetik öszve. Első lapja színes 's a' szivárványt képsi , hátulsó 
csikós, és fekete festékkel bevont lapja pedig szőlőhártyának monda
tik. A' szivárvány hártya nagyon érzékeny, 's a' világosság kisebb 
vagy nagyobb foka szerént öszvehuződik vagy kitágul , hogy igy a' 
szernfény nevekedhessek vagy kissebbedhessék. Az edényhártyán belől 
fekszik, hozzá ragadva az idegrecze , melly a' tü'kés edényhártyán 
keresztül hatott látideg kiterjedése, á' sugártestnél végződik 's há
rom lemezből tétetik öszve. Közepén az idegreczének hátul a' szem-
fény irányában találtatik egy sárgafolt, melly a' gyermekeknél , va
koknál 's állatoknál hibázik , középen egy kis nyilasa, középponti lik 
•van. A' szem nedvei a' mondott hártyáktól vétetnek körül 's e' követ
kezendők .- a' jéglencse, me!hT a'szemfény háta megett helyezve a' su
gártesthez ragad , egy tulajdon hártyában a' lencsetokba záratik , 's 
egy lencseidom kocsonyás test, mellynek azonban hátulsó része dom-
boruhb. A' lencsetok , 's a' szarvhártya közt lévő üregben foglaltatik 
a' vizes nedv, mellyet az ezen üreget beborító Descemet hártyája vá
laszt e l ; ez egy áltlátszó, folyó, könnyen kipótolható nedvesség, melly 
a' szarvhártya kidiilledését okozza. Az üvegnedv, az idegrecze 's len
csetok közti üreget tölti be , egy a,' viznedvhez hasonló nedvességből 
áll , melly az ugy nevezett üveghártya számos sejtjeibe van bezárva. 
Hol az üveghártya a' lencsetokkal egyesül, ott egy ránezos gyürüt , 
a' sugárkoszorut képzi , mellyben végződnek a' sugárnyujtvauyok. 

Miképen származik a' külső dolgok képe a' szemben ? azt először 
Keppler tanította. Minden világító vagy megvilágosított testből ered
nek világosság sugarat, meílyek kupképen terjednek el. Ezen sugá-
rok behatván a' szembe a' szarvhártyán, viznedven , szer.sfényen, jég
lencsén, 'süvegnedven keresztül ugy törődnek meg, hogy minekelőt
te az idegreczét elérnék , egymást keresztben vágják , 's igy a' sárga 
folton a' testnek ' megfordított képét festik l e , mint setét szobába 
valamelly domború üvegen keresztül behatott testek sugarai, ezen te
steket a' falon megfordított idomban festik le. A' test egy pontjából 
eredő sugároknak tökéletes egyesülése oka a' kép és a' látás világos
ságának, a' sugároknak, párhúzomossága pedig annak, hogy két sze
münkéi nem két , hanem csak egy testet látunk, mert az izmaik ál
tal tökéletesen mozogható szemek ugy vannak helyezve , hogy a' sii-
gárok beléjük páríiuzomosan essenek ; ha pedig ezen helyezés erő
szak által megváltoztatik p. o. as egyik szemnek félre nyomása által, 
akkor két testet látunk. A' világos látás határa , mellyben egy jól 
alkotott szem írást vagy nyomtatást olvashat, 8 hüvelyktől kezdve 
15-ig szokott lenni. 

S Z E M Á P O L Á S azon vigyázat , mellyel élni kell , hogy a' lá
tó erőt olly jó állapotban tarthassuk meg, mint csak lehet. Ki sve-
meit gyakorta erőltetni, sokat írni , olvasni, 's apró dolgokat nézni 
kéntelen , leginkább figyelmezzen az időire, a' ízem használás módjá
ra és a' látást elősegítő eszközökre. A' szem erőltetett használására 
legalkalmatosabb idő a' reggel éa a' délelőtti, esíve a' látóerő már 
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a" nappal i használás ál tal sokat gyengül t . Nem kell a' szemet sokáig 
egy húzómban e r ő l t e t n i , hanem néha pihenni is kell neki. A' lá
tásnál e l ég , de nem teíettébbi világosságnak kell lenni. Kerülni kell 
a' világosság sugárinak egyenesen a' szembe esését , kivált a' nap 
s u g á r i n a k , mivel ezek a' lát ideg szé lü tésé t , vagy a' fekete hályo
got okozhat ják , de a' gyer tya és tüzr i iágba nézés is nagyon gyengí
ti a ' látó e r ő t ; ki tehát kéntelen estve sokat olvasni vagy irni, hasz
náljon árnyéklót vagy a' gye r tya e l e i l e , vagy még jobban homlo
kán szeme e l ő t t ; legjobb a' zöld á r n y t k l ó . A' világosságnak nem is 
ke l ! gyengének lenni , mivel így a' szemnek erőlködni kell a' sugá-
rok egyesítésénél ; ezért ol ly ár ta lmas az a lkonyodáskor dolgozás. 
Legjobb a' nappali , csak hogy a' napsugarainak nem szabad közvet
len a' fehér tes t re esni, mivel e«en lelettébbi világosság á l ta l a' látó 
erő igen gyakoro l t a t ik 's könnyen kitneri t tet ik. A' ki az estve dol
gozást é lnem kerülheti , figyelmezzen a' világitás-vátasztásra. Legjobb 
vi lágí tás egy széles bélü lámpásé, mellynek világa elég nagy és egyen
lő , nem lobogó. Kevésbé jobb a' nem elégé világító viaszgyertya, 
rosszabb a' fagyugyer tya , részint mivel nagyon lobog , részint mivel 
gyakor ta kell t i s z t í t an i , 's i l lyenkor a ' gye r tyába nézn i , mi kivált 
a' már gyenge szemnek igen á r t a l m a s ; legrosszabb a' mécs , nielly 
már a' tüzvilághoz köze l i t , nagyon lobog , 's nem is világit eléggé. 
Legjobb a' felyülről vi lágítás, innen a' dolgozó bal oldalára helyezett 
g y e r t y a magos legyen. A' nappal i dolgozó szobának egy bal oldalon 
helyezett ab laka l egyén ; h a t ó b b van, ezeket zöld árnyéklóval beke l l 
a k a s z t a n i ; ablaka ne nézzen v e r e s , vagy nagyon világos f a l r a , mi
vel , kivált ha a' nap reásüt , igen erős benyomása lesz a' lá teróre. 
A' gyenge szemet segitő szerek közt elsők az úgynevezett szemüve
gek. A' zöld üvegük többnyire laposak , nem nagyí tanak , de nem is 
kissehbitenek, 's csak a 'v i lágosság erejét gyengitvén, csupán olly sze
mélyeknek v a l ó k , kik érzékeny szemekkel gyakran kénte!e..ek fehér 
dolgokra p. o. papirosra , vászonra 'sta ' kivált erős világitásnál néz
ni . A' domboruk , mellyek domboruságok arányában nagyítanak., a ' 
messziről látó szemet segítik , a' sugárok egyesülését, mozdítván elő. 
A' homorúk kisebbítvén , a' rövid latásu szemet segítik , a' sugárok 
egyesülését akadályozzák. A' szemüvegek választásában igen nagy 
vigyázassál kell élni , nekik nem 3zabad sem nagyi tóknak, sem kis-
sebbitóknek lenni, hanem csak világosan mutatóknak, különben a' sze
met kénszerit ik , hogy az üveg hibáját is megjobbí tsa , és igy még 
rosszabbá legyen. A' messziről látónak még a r ra is nagyon kell vi
g y á z n i , hogy azon üvegge l , mellyenek) a ' közel testeket lá thatókká 
t e s z i , a' messzebbeket ne nézze , hanem mihely t dolgát abban hagy
t a , a ! szemüveget mindjár t tegye le . A' második szemet seg í t i szer-
az idegerejénck n a g y i t á s a , init a ' vértorlódás megakadályozásával 
érünk e l ; mer t az i dege rő , és a ' vér ereje egymással ellenkezésben 
v á g y n a k , ugy hogy a' még nem gyengül t idegerő uralkodik a' vé
ren , de a' meggyengül t a' vérrendszertől elnyomatik ; innen van a' 
veresség, forróság, égetés a' gyenge szemnek bár csekély megerőlte
tése után. Ezér t a' szemet többször kell napjában hideg vizzel , vagy 
kevés borsíesszel e^yveli tet t vizzel mosogatni. Ha a' gyengeség na
gyobb, estvénként hivesitő szemvizbe már to t t nyomfoltokat, vagy fél
szilvát , keyésé kivájt ro thadt vagy sü l t a lmát kell a' szemre tenni , *s 
néhány óráig raj ta hagyni . Bővebben 1. Vajnótz Szemápolás. Pest 1832. 

S Z K I I K M S S K mondat ik a z e m b e r , erkölcsi ál lapotjában te
k in te tve ; ál lapotját pedig azon minémüsége t e sz i , mel ly tő l különb
féle jusai 's kötelezései fügnek; a' személyek jusai pedig a z o k , mel
lyek a' személyt 's annak különböző állapotját i l le t ik . A' mint azon
ban az embernek különbféle minémüsége i , a' természetben vagy pol
gár i a lkotmányban a l a p u l n a k , a ' szerint e s e k , ' s következéskép álla-
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l»otja is természeti, vagy polgári ; és valamint sok a" különbség mind 
a' polgári mind pedig a' természeti állapotra nézve, ugy különbféle 
jiisai 's kötelezései támadnak az embernek is. — Természeti - és pé
tiig 1) születési úllapotjokra nézve felosztatnak a' szemeljek: szület-
tekre , togantattakra (conceptae) , és inéhben-maradtakra-vagy boltu
tániakra (posthumae^) A' szulettek nemzetségüknek minden közönsé
ges és egyes jusaikban részesülnek ; de szükséges, hogy törvénye
sek , azaz igazi és valóságos , vagy legalább iliyennek vélt házasság
ból származottak, jól képzettek, vagy is emberi test-alkotásuak , 
élők és élhetek legyenek. — A' fogantattak , gyűlöletes esetekben 
(in odiosis) nem létezőknek , a' kedvező kiirnyülállásokban pedig a' 
születettekhez íiasonlóknak tekintetnek ; sőt á' méhben lévő magzatra 
nézve, az anyáinak némelly jótétek is tulajdonittatnak; p. o. kemény-
testi büntetéssel nem illettetnek , minekelőtte szülnének halálos bün
tetés alá nem vettetnek 'sat. A' fölebb mondott megkivántatóságokkal 
biró méhben-maradtaknak vagy holtutániaknak, épen nincs az károk
r a , hogy atyjok halála után jöttek a' világra, csak születésűk nap
jából kitessék , hogy törvényes házasságban nemződlek. — A' sze
mélyek 2) nemekre nézve: fiakra és leányokra osztatnak, kik közül 
törvényeink majd a' fiak,' majd pedig a' leányok helyeztetését tart
ják jobbnak , 's teszik kívánatosabbá. így a' leányok férjhez men
tekig gyámság (tutela) alatt vannak ; ők , kivévén az anyákat, más
nak gyámolását magokra nem vállalhatják; mig nemzetségben férj-
fiak élnek, addig a' levelek gondviselői nem lehetnek; országgyűlé
seken 's más egjebeken is nem személyesen , hanem csak követjeik 
által jelenhetnek meg; a' gyermekek nem az anyjok, hanem az aty
jok nevét, czimét (titulus) és nemességét viselik, kivévén az egy fiú
sítás (praefectio) esetét; a' nemesi birtokokban nem tuiajdonkép va
ló örökösök, hanem csak abban az esetben, ha azon javak mind a' 
két ágat illetik. 3) Korokra nézve továbbá a' személyek törvényeink 
szerint tökéletes - vagy nagy - korúak, kiknek teste 's itélő tehetsége 
teljesen megérett; és tökéletlen avagy kis-korúak, kikben még a' test 
és lelek, egészen kifejlődve nincsenek. Ezen utóbbiak ismét, vagy 
törvényeskoruak , ha 12-ik esztendejekeit tul haladtak, vagy törvény-
telen-koruak , ha a' mondott időt el nem érték. A' törvénytelen-kora 
személyek semmi köss tettet fel nsm vállalhatnak, 's ugyan azért ma
gok nevében, mások ál tal , dij büntetés alatt (poena homagii) perbe 
sem idéztethetnek, \s ha netalán hiíletétel kívántatnék is tőlök , az 
érettebb korokra halasztatnék el. De törvényes korok elején mind a' 
két nemű személyek vallhatnak, ügyvédet tulajdon ügyeikben. A' fiak 
16 éves korokban az adósságokról, 's zálogokról, 18-ban az aranyról, 
ezüstről és egyéb ingóságokról, 24-ben pedig minden javaikról 's ju-
saikról , a' törvény értelméhez képest, szabad ktí*nyek szerint tehet
nek rendelést. Eletek 14-ik évén tul haladt leányok, az adósságokról, 
zálogokról, aranyról, ezüstről's más ingókról, 16-kon tul pedig a'jegy
pénzről , jószág-negyedről (quartalitium) 's nemesi birtokról is sza
badon intézkednek. Akár melly neműek legyenek pedig , ha tökélet-
l«ii korokban magok részére káros bevallást (Tassio) tettek, azt azon 
idejökben ugy vissza vonhatják, hogy tulajdon felperességek (actora-
tua) alatt elerőtlenithető. A' 60 esztendőnél öregebbek minden nehe
zebb munkáktól, sőt mélj a' köz-hivataloktól , p. o. a' gyámságtól 
'sat. is felmentetnek. 4) Egészségökre nézve: némelly személyek egész
ségesek másek betegek ; amazok életnemeknek és koroknak minden 
jusaival élnek , de a' betegség által sem tagadtatik meg a' jus, ha
nem csak gyakorolhatása gátoltatik. 5) A' becsületre nézve némel-
ljek jó, mások rósz hírűek vagy is becsületesek és becstelenek. Kzen 
utolsók kétféleképen lehetnek illyenek, t. i. cselekedetnél fogva, 
laelly az ocsmán tetteknek következése, és jua s/.eriut, vagyis bün-
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tetésképen; midőn valaki, veikéért, a' törvények világss rendelésé
hez képest, mint bűnös, becsületétől birói ítélet által megí osztat ik. 
A' jus szerintit többféle cselekedetek vonják magok után, mint p. o. 
a' rokonvértagadás , hitszegés , hamis leveleknek készítése 'st. e. f. — 
Polgári állapotjokra nézve felosztatnak a' személyek ÍJ hazafiakra és 
külföldiekre vagy is idegenekre. Széles értelemben mind azok haza
fiaknak mondatnak, kiknek állandós maradási lakhelye Magyarország
ban van, ennek tagjai , 's itteni jogaikkal teljesen élnek. Az idegenek 
nem valóságos alattvalói a' magyar koronának. 2) Függetlenekre 
vagy mástól függőkre, a' szerint, a' mint atyai, uri 'sat. hatalom alatt 
vannak vagy nincsenek. Vallásokra nézve a' személyek két félék, 
minthogy hazánkban a' sok különböző vallás két főbb ágra szoritta-
tik öszve törvényeink á l ta l , roillyeknek egyikét a' bé\étetettek , má
sikát pedig a' türelmezett (tolerata)' teszik. Amazok alatt a' latin és 
görög szertartású romai catholica, ágostai és helveticai evargelica, 
és a' nem egyesült görög vallás; emez alatt pedig a' Zsidók isteni 
tisztelete értetik. A' bevett vallásúak mind egyenlő jussal élnek, csak 
az Évangelicusokra nézve vannak némelly kivételek, millyenek p. o. 
hogy ők Horvát- és Tótországban vérségi jussal nyert javaikat nem 
tarthatják meg, hanem azt a' királlyal felcserélni kénytelenek, ki 
nekik egyenlő értékűt ad'Magyarországban. Vegyes házasságaik ca-
tholicus pap előtt köttetnek, valamint a' netalán illyenekre nézve tá-
nadandó perek is a' sz. szék előtt intéztetnek e l ; a' vegyes házas
ságban nemzett gyermekek , ha az atya catholicus , mind , ha pedig 
as anya az , a' leányok lesznek catholica vallásúak. A' Zsidók, Hor
vát- és Tótországban , sz. kir. bánya városokban, '» más illyen ki
rályi privilégiummal (keggyel) bíró városokban nem lakhatnak, 's 
kereskedést nem űzhetnek. Különös tulajdon esküvések van. Minden 
köz-hivatalokra, polgári czéhekre 's vám-bérlésre alkalmatlanok, Ti-
lalmaztatik nekik a' hegyallai részekben nemesebb borokkal keres
kedni , sőt , bármelly szin a la t t , szőlőt is birni. Ha telkeket bérle
nek , azokat magoknak kell mivelniek , nem pedig keresztények állal. 
Egyezeteket 's végrendeléseket nem a' magokén, hanem csak közönsé
ges nyelven tehetnek. A' zsidó ifjaknak meghagyatik az oskolába já
r á s , különben a' kereskedéstől e'3 házasságtól el tiltatnak ; melly ren
delésnek azonban igen kevés sikerét tapasztaljuk. —no— 

S Z E M É L Y A D Ó K azok, mellyeket az alattvalók személyes tulaj
donságaik szerint fizetnek ; illy«uek : a' személyadók , hivataladók , 
zsidóadók , keresztényadók , szakáladó 1 Péter alatt 'st. 

S Z E M É I Y É S I I Í S (personificatio), a" politicában és rhetorícá-
ban, lelketlen lénynek, mint személynek, előállítása, t. i. ha a) 
azoknak olly tulajdonságok adatnak, mellyekkel csak személyek bír
nak , 's munkásság és beszéd tulajdoníttatik nekik, mintha személyek 
volnának, vagy b) ha ugy bánunk vélek, 's ugy rajzoljuk őket, mint 
személyeket. Elsőbb esetben a' személyesités költészeti rajzolat is 
lehet p. o. drámai; utóbbi esetben poetica vagy rhetorica figura 's 
prosopopoeiának is neveztetik. Azon figurákat is lehetne személyesi-
téseknek nevezni , mellyekben egyetlen mássalérthetőnek hozátételé-
vel élő lények tulajdonságait ruházzuk a' tárgyra , p- o. az újra fel
ébredő természet, haragvó szélvész, ésigy a' metonymia, metapho-
ra 'st. is ; de legkülönösebb értelemben csak a' személyesités , ha a' 
t á r g y , mint fügetlen személy, szólittatik meg, rajzoltatik vagy beszél-
Te adatik elő. Ide tartozik a' sermonicatio is, vagy azon előadásmód, 
melly szerint lelketlen tárgyak vagy lelkek beszéltednek ; gyakran a' 
visio és allegória is. 

S ?.E M É Í.v R A B L Ás, ollj' gonosz cselekedet, melly által az em
bernek egyéni szabadsága sértetik meg. Személyrablás, vagy a' testi 
gyönyörök kielégithetése tekintetéből követtetik el, (nőszrablás), vagy 
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más egyéb uyomos nézetek miat t . Az első esetben, ha az e l r ab lo t t 
egyénnel házasság köttetnék is , mindaddig nem volna annak törvényes 
e re je , mig teljesen ki nem vi lágosodnék, hogy a z , nem erőszakosan 
's kinszerités á l ta l l é t es í t t e t e t t , vagy hogy -azóta az e l rabo l ta to t tnak 
nyilvános megegyezése és helyben hagyása is hozzá j á r u l t . Büntör-
venyeink mélyen hallgatnak a' személy rablások megboszulásáról . A' 
törvényes szokás , b í rói .szabad aka ra t r a hagyja azt . A' személyrab
lástól meg kell különböztetni a ' szökött j obbágyok vagy szolgák le
ta r tóz ta tásá t . Ezekről 1 . S Z Ö X Í T É K V . 

S Z K M H E J a ' szemnek fedele, ket tő van , egy alsó, ' s egjr felső, 
mind kettő folytatása a' kü lbőrnek , 's a' szem első részét beborí tó 
k ö t h á r t y á n a k , meltyek közé a ' szemhéj zárizma re j te t ik . Egymás fe
le fordult szabad szélök egyenes szűrökkel , szemszőrökkel vannak 
megrakva. Azon be tegségek, mel lyeknek ki vannak t é v e , számta la 
nak. Hasznok nagy , mer t nem csak a' szemet őrzik az idegen tes tek 
beesésétől, hanem a' világosság nagy behatását is gá to l ják , a' könye-
ket egyformán osztják fel , 's vezetik ki a' s zembő l , sőt s.' szemsző
rök á l ta l a' lá tás ereje is nevekedik. 

S z E M i R Á N v (anamórphosis) , egyes részeknek, az igazi viszonyok 
e l l ené re i , hamis öszvekötése, mellyet a' mivésznek a' perspecíiva sza
bályai "tesznek szükségessé. 

S z K M K ó R T u » o M Á v Y a' szem betegségeit adja elő , mel lyek 
annál számosabbak és nevezetesebbek, mennél öszvetettebb és mester
ségesebb a lko t á sú , 's mennél nevezetesebb és tar tósabb munkálkodása 
a' szem. Legnevezetesebb 's legközönségesebb bajai a' szemnek : a' 
szem-gyuladás (ophthaliiiia), melly különbféle okokból származhat , 's 
e' szerént különbféle is mint az ugy nevezett árpaszem, vagy a' szem
hár tyák szélében lévő takonyini r igy gyu ladása ; a ' kö thá r tya gyu la -
dá3a, niellynek vagy csak a' t ü l k h a r t y a n i része gyulád és veresedik 
m e g , vagy a' szarvhár tyán fekvő is és apró hólyagooskákra emelke
dik fel , mint ezt leggyakrabban tapasztal juk a ' csecsemőknél , a ' ké 
sőbbi pecséteket okozza , 's leggyakrabban náthás bajokra, vagy sér
tésre következik. Közönséges jelei ezen gyuladásoknak : veresség, 
szemlájás , eleinte mintha valami beleesett vo lna , f o r r ó s á g , szemhéj-
daganat , világosság eránti nagy érzékenység , gyak ran a' k ö t h á r t y a 
nagyobb daganatja is hozá j á r u l ; fekete , és hamuszín HÁLYOG ( l - e . ) 
A' szem munkálkodása körül a' legközönségesebb hibák közül való a" 
közelrőllátás vagy csak a' közelebb lévő testeknek lá tha tása ; mi szár
maz ik , ha a' testekből kijövő sugárok a' szemben nagyon megtöret
vén, a' sárga folt előt t távol egyesülnek , mint ez a' nagyobb váro
sok lakóinak közönséges hibája, és a' szarvhár tya vagy jégléncse nagy 
domborusága , vagy az idegreczétől igen távol voltától, szármáz ; igeii 
r i tkán gyógyí tható , hohioru üvegek használásával jobb í tha tó . A' 
messziről látás az öregek közönséges h i b á j a , kik csak a' messzebb 
levő t á rgyaka t lá that ják világosan ; mert a' szarvhár tya és jéglencse 
kicsiny domborusága, vagy az idegreczéhez közelléte mia t t a ' testek
től jövő sugárok kévésé töretvén m e g , a ' sárgáfolton tul egyesülnek; 
hasonlókép r i tkán gyógyí tha tó és csak domború üvegek használásá
val jobbí tható baj. A' láterőgyengssége , ha tar tós nézés után a' t e 
stek egymásba fo lynak , a ' szemerőltetésnek következése. S z i k r á k , 
világos, vagy setét foltok megjelenése a' s zemelő t t a ' szemgyengeség
nek 's vértorlódásnak következése. Ha ezen foltok á l l a n d ó k , 's ha
marabb nevekednek , a' hamuszín há lyog elöljáró j e le i . A' szembeteg
ségeiről remek kézi könyv a' C, J. Theops . Fab ín i Doctrina de mor-
bit oculorum-a. (2 kiad. Pest 1831.) 

S Z E M L É L E T , (oculata) olly birói te t t , mel lyné l fogva a ' ké r 
désben lévő dolognak, szemmel lá tha tó k ö r n y ü l á l l á s a i , az ügybeli bí
róság ál tal bővebb értesedés végett megvizsgál tatnak. A' kii-. fáblá-

2 3 
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tó i , itélőmester vagy előadó-biró szokott szemléletre kiküldetni, ki 
aztán a' látottakról 'a értettekről tudósítást tesz. A' szemléletnek, a' 
perbeli tárgyra nézve, a' közös határosok és szomszédok előtt, kik
nek neve a' tudósító levélbe bele i ra t ik , kell megtörténni; vizsgálat 
alá vétetvén egyszersmind ezen alkalommal, a' fenforgó homályok és 
kétségek. Az urszékről, szemléletre, vaiamelly uradalmi tiszt szokott 
kiküldetni, az e' végett felkért szolgabiróval. A' szemlélet megaka
dályozása vagy háboritása íőhatalmassági büntetés alatt tilalmaztatik. 

S Z E M L É L E T eredeti és szorosabb értelemben látás érzéke ál
tal, tágabb értelemben pedig minden más érzék által közvetlenül nyert 
képzet. Bz ugyan minden képzetek közt legviTagosabb 's legelevenebb, 
de egyszersmind legszűkebb korlátú, egyes, rideg, tárgyhoz és érzékiség 
szabályihoz kötött 'a az érzéki tapasztalás körén tul nem terjedő. Va
lamint külső és belső érzés van, ugy a' szemlélet is külső és belső. 
Minden , mi térben van, külső szemlélet tárgya; mi pedig időben 
van , 's miket csak ugy rewünk észre , mint bennünk történt válto
zásokat, gondolatokat, 's képzelőerő szüleményit, mellyek térben 
nincsenek , belső szemlélet tárgyai. De mivel minden külső is szük
ségképen valami időben van, következik, hogy minden külső egy
szersmind belső i s , 's innen térbeli, tárgyakat képzelő erőnk által 
belsőképpen is előállíthatunk. Megfordítva a' belső , 's csak időben 
ábrázolható , nem lehet egyszersmind külső , honnan ismét követke
zik , hogy ez utóbbi ábrázolásoknak nem lebeí formájok. —-. Fordít
suk most ezeket a' szép mivészségekre, mellyeknek czélja minden kül
sőnek belsővé 'a minden belsőnek külsővé tétele , legott nemcsak az 
idő és térbeli mivészségek közti különséget megalapítva látjuk , ha
nem e' két feltételből fognak minden művészi ábrázolatoknak lénye
ges törvényei is kelekedni. Valami szép mestermivnek hatása is legin
kább szemlélhetóségétől függ. A' szemlélhetőség, melly alatt általá
nosan világosság, bizonyosság előállítás meggyőző ereje, észméret 'st. 
értetik, vaiamelly szépmivészségi munkánál elŐszer az egész alakjában, 
aztán minden egyes résznek ábrázolásában 's kifejezésében fekszik. 
Amaz abban á l l , hogy minden részek ugy egyesítve legyenek, hogy 
emlékezet és értelem segélye nélkül a' képzelő erő által mintegy ész
revetlenül öszvesen felfoghatók 's következéseikben megérthetek legye
nek. Minden egyesnek ábrázolásában 's kifejezésében szemlélhetóség-
nek kell lenni, különben a' világosság 's elevenség hiánya a' mivet 
szárazzá 's lankadta tenné. Philosophiában még éríelmi szemléletről, 
a' végetlen szemléletéről 'st. is van szó. Kant a' tapasztalati szemlé
lettől megkülönböateti a' tiszta (a priori) szemléletet, melly aman
nak alapul szolgál, p. o. a' térnek és időnek szemléletét. 

S Z E M L É L E T E S O K T A T Á S N A K nevezi Pestalozzi azon mó
dot , melly szerint a' gyermekeket a' szám és mérték viszonyinak 
megfogására vezeti, az a z , számolásra és geometriára tanítja, mert 
a' gyermekeket olly karba igyekszik helyezni, hogy a' képzendő 
nagyságokat minden részeikben 's viszonylataikban ön magoktól ér
zékileg szemlélhessék. E' szemléletet egység táblája által eszközli , 
melly a' szemnek látható képet ad a' tized rendszer viszonylatiról, 
'a a' gyermekek, mathematicai rendes figurák és testek tervszerinti 
mutatása által , ezeknek utánazására vezettetnek. Nem szenved két
séget, hogy ez oktatásmód legjobb előkészítés a' fentebbi mathent. 
tanulmányokra, de nagy érdeme van abban is, hogy a' fiatal értelmi 
erőt szabályos gondolkodásra szoktatja. Némellyek ugyan azt vetek 
ellene, hogy a' gyermeki léleké ' mód szakadatlan 's szorosan elren
dezett haladása által olly nyűgbe szorittatik , melty az erők szabad 
játékát gátolja 'a az elmét más tudományok iránt , mellyek illy szo
ros szabályokhoz kötve nincsenek, eltompítja. De ez aggodalom alap
talannak látszik, ha meggondoljuk, hogy olly gyakorlatoknál, mel-
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lyeknél a' gyermek saját eszmélete által ke'pzi magának az oktatási 
szert, az erőnek rendkívül gyarapulni 's minden idegen kinszeritéa-
től megszabadulnia kell ; 's mi e' szoros rendet illeti, valóban ae an
nyira szétkalandozni szerető gyermeki elmét semmivel sem lehet job
ban összetartani, mint oliy tanitásmód á l ta l , melly szabályosságra 
kénszerit. Tapasztalás is bizonyította már, hogy illy móddal nevelt 
gyermekek , ha különben tompa eszűek nem voltak, minden egyéb 
tudományok megtanulására alkalmasabbak lettek más gyermekeknél; 
mert Pestalowinak ezen tanításánál fogva elly világos szemléletet 
nyertek a' mathematicai következtetések okfejeiról 's szükségességé
ről , 's olly ügyességet szereztek a' nagyságok összeállításában, hogy 
más tanulmányoknál is mindig okot nyomozni, 's a'dolgot önmagok
tól megfogni természetükké vált. Igaz , hogy e' gyakorlatok legkö
zelebb csak a' külső szemléletet élesítik , 's tisztán belső szemléié* 
tekre adhatnak-e ügyességet, még sem visgálódások sem tapasztalás 
után nincs eléggé megmutatva. Erkölcs és vallás oktatásra, történet
es természettudományra , nyelvekre e' tanitásmód ugyan nem alkal
mazható , de általa ezekre nézve is mindig nyernek a' tanítványok 
foghatóságban , rendben és tartósságban. Schniidt Jósef a' rajzolásnál 
akará e' módot alkalmazni , mit különösen a' mivészek gáncsoltak; 
ellenben Pfeiffer és Nageli énekoktatásban , 's több németországi isko
lák írásban annál nagyobb sikerrel használták. 

S Z E M J L . Í L Ő D É S , I . C O N T E M P L A T I O . 
S Z E M L I N , Z K M r, i x , Tótország katonaközsége és megerősí

tett határszéli város , egy halom alján , mellyről szép a* kilátás, kö
zel a' Szávának a' Dunába ömléséhez , csak •£ mf-re van a* Dunántúl 
eső 's török kézben levő Belgrádtól. 7 temploma 's kápolnája, 1 klas-
troma , 1 kórháza, 1200 ház, katonaság nélkül SOGO lak. só és har-
minczad hivatalai, veszteg-háza vag3' tisztuló intézete, 's a' Török
ország és Austria közti kereskedésnek középpontja levén, 116 keres
kedő házai vannak. Helye a' határőrző katonai kormányszéknek. A* 
város 1739 építtetett, minekutána Belgrád török ké«re került 's in
nen csaknem minden kath. és sok görög lakos elköltözött volna. E- \ 
lébb várkastély áliott i t t ; mellyben lakott Hunyadi János 1456. 

S z K M M É R T E K , I . M É R K i í K . 
S z E M.Ö L c s áltáljában véve rendetlen kinövés az életmüves test 

felső színén ; különösen az embernél igy nevezik az Hlyen kinövést a' 
kezén vagy más részén a' testnek , melly kásaszem nagyságtól kezd
ve borsó-nagyságra vágy nagyobbra is megnő. Közönségesen a' fel
bőr megkeményedésének tart ják, de nem az , mert gyökere magában 
a' bőrben van , 's bár eleinte a' felbórrel be van fedve, de ezen csak 
hamar által törvén, nagyobbra nő ; a' formáló ösztön el fajzásának ter
méke. Némelly embereknél a' hajlandóság reá nagy és az illyeneknél 
gyakran megjelen kivált a' kezeken , 's csak gyökerek elrontása , ki
vágás , égetés , rágó szer vagy lekötés által vesznek el , de gyakran 
magoktól is elmúlnak. 

S Z E M P O N T vagy látpont, a' perspectivában azon pont a' táb
lán, hol a' szemből kimenő fügőleges vonal a' táblát érinti. 

S Z E M S Z E G L E T . Valamelly tárgynak tetsző nagyságáról azon 
szeglet szerint ítélünk, mellyet az ezen tárgynak határaitól sze
münkbe ötlő világsugárok bezárnak; ez a' szeglet, mellynek tetőpont
ja a' szemcsillag középpontjába tétetik , innen helyesen neveztetik 
szem- (opticai) szegletnek. 

S Z E M Ü V E G , {pápaszem). Ezen eszköz mind a' rövid-, mind a* 
messzelátásuak használatára alkalmazható , hogy tisztábban láthassa
nak. Első esetben az üvegeknek hupályosan, az utolsóban domborúan 
köszürülteknek kell lenniek ; mert amott a' világsugároknak szemek -
beni nagy megtörődését kisebbíteni, itt pedig a' kicsinv megtörődést-

2 3 * 
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nagyobbítani kell. A' szentüvegek választásában felette ajánlható a' 
vigyázás, mert a' szemek lassankint az üvegekhez szokván , mind az 
erősekhez ,. mind a' gyengékhez hozászokhatnak. Az üvegeknek men
nél áltlátszóbbaknak kell lenriiek és semmi szinek se legyen. Csak 
az igen ingerelhető szemek vagy azok, kiknek sokáig kell fényes fe-
jérséget (p. o. havat) nézniek, használhatnak zöld üvegeket. Ezen
kívül használtainak szemüvegek a' kancsalságróli leszokás végett is ; 
de ezekben nitics üveg, hanem pléh , 's ennek közepén lyuk van, hogy 
az itt betóduló sugárok felé intézze forgását állandóul a' szemgolyó, 
ha valamit látni akar , 's ezáltal egyenes látáshoz szokjék. — A' régi 
Görögök 's ilo;naiak nem esmértek szemüveget, A' 12 száz. találta
tik Alhazen arab írónál olly felfedezésről emlitéa, melly a' szemüveg 
feltalál tatására vezethetett. A' 1 3 száz. végén beszél róla Haco llo-
ger. A' tulajdonképp! szemüvegek 1280 és 1311 találtathattak fel. 
1270 már esmértek Németországban szemüvegeket. Nem régiben Pa
risban lazurkő szinü szemüvegek találtattak fel, melfyek, mint szem-
erősitők, igen dicsértetnek. VúVHagen Uber den zweekma szigeti Ge-
braucli far Rrillen und Aiigenglaser (Wien 1822), és Hüchs Handli. der 
Erfindungen-]éhen, mint Ersch és Gruber Encykloi>aedia-yÁ\ía.xi a 'Br i l -
leu czikelyeket. 

S Z H M Ü V E C , messzelátó csőben a' szem felé lévő üveg. 
S Z E M Z K S , S Z R M R E o r, T ,Í S , neme az oltásnak , mellyben 

egyik fának szorgalmatosan lemetszett bimbója más fának felhasított 
héja közé ugy helyeztetik, hogy tovább nevekedhessek. Történhet a' 
szemzés mindaddig, mig a' héj a ' farai öszve nem nőtt, de leginkább 
tavasszal és ősszel. A' tavaszi még azon évben kihajt, az őszi csak 
jövő tavasszal. AJ legfiatalalib ágról vett bimbót a' körüllévő héjjal 
ugy vágjuk le , hogy benne a' bimbóba lyuk ne támadjon , mert ek
kor &' hajtás a' fán visszamaradott. Ezen levágott bimbót a" másik 
fának villa idomú hasadásába ugy helyeztetjük, hogy a' bimbó szaba
don álljon; egyszersmind az ágat mintegy 2 hüvelyknyivel feljebb 
elvágjuk, de ha ősszel történt a' szemzés, ezen elvágást csak tavas/.-
szal visszük végbe. A' kötözést, mellynél a' szemnek szabadon kell 
maradni , a' foganzás után levesszük. Egy faja a' s'/emzésnek a' sí
polás i s , melly abban á l l , hogy egy oltandó fa héját több szemek
kel együtt levonjuk a' fa ágáról és egy hasonló vastagságú lehántott 
ágra húzzuk. 

S Z K N egy jobbára szénőbői (carbnnium) álló fakete, festő, sza-
gatlan , ízetlen, zárt edényben tűzálló, de a' szabad tűzben megégő 
lény, a' melegnek rósz, de a' villanynak jó vezérje, a' levegő ésned-
rek befolyásának hathatósan ellen áll, vízben, borszeszbei], égvények-
hen , 's a'ylegtöbb savakban nem olvad ; a' légidomú testeket magába 
szívja, 's a' rothadásnak hathatósan ellen áll. Találtatik a' termé
szetben mint ásvány, kőszén névvel ; minden megégett állati és növé
nyi részek is megégettetvén, ha a' tüz a' nagyobb láng elmultával 
eloltatik , szenet hagy'nak magok u táti,, de e'mint a' kőszén i s , nem 
tiszta szénő, hanem különbféle só , föld , és érezrészeket foglal ma
gában. Legtisztább szenet kaphatni a' tiszta nádméz leparolása, a' 
kántor , füszerolajok szétbontása által , a' tisztán felfogott 's lepárolt 
olajkorom is elég tiszta szenet ad. A' természetben előforduló leg
tisztább szénő a' gyémánt. Hegen a'szenet csak mint égő szert használ
t á k , de az ujabb időkben a' cheniiábah tett nagy előmenetelek, ezt 
i» nagyon nevezetessé tették. Használtatik legiiikább a'rothadás meg
akadályozására , kivált a' viznek'jó állapotban tartására a' tengeri ú-
takon, a' rothadás rossz szagának eltávoztatására, sőt magának a'rot
hadásnak is gátot vet. — Midőn a' szén szabad levegőn égettetik, an
nak sréiiőjé a' levegő savitójával egyesülvén, szénsavat képez, melly 
•se, állatok leletezése által és a' szeszes forrásnál is szármáz, a' tüzet 
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nem táplálja , a' lélekzetet is akadályozza, a' légidomu testek közt 
legnehezebb, azért is a' pinczéknek , kutaknak, barlangoknak, 's 
szotáknak alját foglalja el , 's nem ritkán oka illyen helyeken törté
nő szerencsétlen fuladásoknak , egy lévén a' leghatósabb bóditó sze
rek közt. Találtatik ezen sav a' savanyu vizekben, 's a' termeszetbeu 
sokféle egyesülésekben fordul elő. 

S Z É N N É v Á r . s i , s e é n k é s a i t é s , s z é n é g e t é 3 , azon mun
ka , nielly által a' fának, vagy kőszénnek lánggal égő részei elvonat
nak. A' fának szénné égetése csak a»kkor történ kemencékben , mi
den olajt akarunk belőle késziteni ; a' kőszén-készités többnyire min
dég kernencsiékhen törtön , 's leginkább Angliában van szokásban, hol 
az igy elkészített kőszenet Coaknak nevezik. Nálunk közönséges a' 
fáknak szénné égetése rakásokban , hol a' meghatározott hosszúságú 
és vastagságú fadarabok, részint vizerányosan rakatnak, r/szint fel
állíttatnak, az egész halom azután gyeppel, lombbal, és földdel hefe-
detik , alól szelelő lyukakát hagyván, alól 's felül meggyuj'.atik. Ha 
végtére a' tűz ezen ljukakon nyomul k i , akkor ezek is bedugatnak, 
's igy a' tüz eloltatik , 's későbben az elaludt, 's meghűlt szén ki-
Tonatik. 

S Z E NT-nek nevezzük azt, mi a' közönségesen felyülemelkedett 's 
a' legfőbb valóság tulajdona vagy annak van szenteltetve. Az igazság 
és erény ideái, a' tiszta szeretet és barátság érzeti szentek , mert a' 
lelket a' közönségesen felyülemelik 's istenhez vezérlik. Szent gon
dolatok és érzetek öszves foglalatja a' vallás, innen mind si szent, 
mi kirekcsztóleg vallási rendeltetés állal kitetsző 's minden közönsé-
gcsseli öszveelegyédestől tisztán megőriztetik vagy vallásos jelenté
séért 's méltóságáért kiváltképpen tiszteltetik és sérthetlennek tar-
tatik. Szentségei, szent helyei , palládiumai minden első vadságáből 
kilépett népnek vannak ; a' valami szent eránti tiszteletben esmérjük 
az emberiségnek első nyomát. Azok, kiknek semmi se szent, vagy 
nem emelkedtek még íelyül vadságon ± vagy elfojtotta emberiségeket 
az elvadulás és elfajulás. Jnnen idővel a'polgári társaságokban egye
sült emberek személyekre is áltvivék a' szentnek megfogatját 's ne
vezetét. Már a' pogány vallásuaknál találunk herosokat, félisteneket, 
istenitelt embereket, kik az emberi nagyságnak ideáljai. A' keresz
tény hit mártírjai, kik a' kereszténység első századaiban vagyono
kat , szabadságokat 's életeket elvesztették , a' kereszténység hero-
Bai , hősei , lettek , kiket a' későbbi keresztény világ hitbeni állha
tatosságokért szent névvel tisztelt meg. Hasonló czimmel tiszteltettek 
meg az egyházra nézve érdemteljes férjliak is és a' kik példás ke
gyes életekkel magokat mások felett megkülönböztették. Eleinte min
den püspök birt szentté nevezési joggal ; de III Sándor pápa 1170 ezt 
a' pápai szék tulajdonává tévé, CANOMSATIO (1. e.) névvel. Világiak 
ritkán juthattak e* megtiszteltetésre, hanemha a' kereszténységet elő
mozdították , mint Nagy Vladimír Oroszországban, Knut Dániában, 
Olaf fcrvegiában , 1 István 's 1 László Magyarországban ; vagy nagy 
áldoz!rrokat teltek 's nagy tettekkel fénylettek, mint Nagy Károly 
és II Henrik; vagy példás életet éltek, mint lengyel Kár.mér és 
cseh Veuczel ; vagy különös érdemeket szereztek a?, egyházra nézve 
's ennek szolgalatjában haltak meg , mint angolországi I Edvárd 's 
IX Lajos franczia király. A' tudományok nyugoton lett újra feléle
dése után a' pápák kevésbé éltek a' szentté nevezési joggal , mivel a' 
philosophiai eritica eloszlatá a' könnyen hivő vakbuzgőság homályát, 
's némelly fejedeleni kételkedni kezde a' pápa csalhatlanságán. VII 
Gergely canonisatiojának megesirertelését XIII Iíenedek 1728 Fran
czia- , Nápolyországokban 's a' német császár statusaiban nem vihető 
S<i; kevesebb nehézségre lalála ellenben prágai Nepomuk János apo-
theosisa, mint ezt egy romai pénz nevezé. A' legújabb szenteket a" 
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romai egyház VI és VII Piusnak köszöni, ki 1803 Toniaai cardina-
list canonisálta. A' görög egyház a' romaitól lett elszakadása olta 
nevezett szenteket nem esméri meg , 's ezek helyett tulajdon szentéi 
vannak. Némelly tartományok's városok a'keblekben született szen
teket védőjüknek tartják, mint Palermo Rosaliát , Nápoly Januari-
ust , Francziaország Dionysiust, Magyarország Istvánt, Oroszország 
Miklóst, Andrást 's i. t. sőt minden Görög és Katholikus is pártfo
gójának tekinti a' nevét viselő szentet , 's a' többinél inkább tiszte
li. A' szentek tisztelésének előmozdítására képek is jöttek szokúsba, 
mellyek elébb a' templomok pitvaraiban tartattak 's az 5-dik száz. 
vitettek be templomokba. A' Katholikusoknak a' szentek tisztelésé
ben! nézeteire nézve 1. Leibnitz Systema theologiae és Buchholz Fhi-
losoph. Vntersuchungen iiier die Römer. 

S Z E N T E L T V Í Z a' kath. templomok ajtainál lévő víztartókban 
á l lóv íz , mellyel a' be- és kimenők megfecskendik magokat. A' 6 
száz. olta szokott e' végre viz szenteltetni. Óhitűek 's Protestánsok 
nem használják. 

S Z E N T - G E L L É R T , első csanádi püspök (l. GELLÉRT). Róla 
neveztetik Szent - Gellért hegyének a' hajdani (Turóczi szerint) Ke-
lenfeld (talán, gyönyörű fekvéséért, Kellemföld) , mellyről áz em
iitett püspök az I András király alatt pogánysagra visszatért Ma
gyaroktól 1047 levettetett. Most szőlő 's a' tetej*:i levő csillagvizs
gáló torony diszesitik. 

S Z E N T - G R Ó T , vásárjoggal bíró mváros Vas vármegyében 111 
ház. 843 kath. , és 7 prot. öszvesen 850 lak. szőlőhegyekkel és vár
ral . A' Cisterciták gazdag apátságát III Béla alapította 1 1 33. Te
temesen megverte itt a' török nagyvezért Montecuculi császári vezér 
1664. 

S Z E N T - G Y Ö R G Y , 1647 olta szabad kir. város Poson várme
gyében, 232 ház. 1456 kath. , 860 prot . , 3SÖ zsidó és így öszve-
sen 2696 lakossal. Kellemetes fekvése, egészséges levegője, kénkö
ves ferdéje, szép erdei , jó bora (aszuszőlóből i s ) , 's termékeny 
földje vannak. Rudolf és II Mátyás királyok idejében az ország leg
virágzóbb városai közé tartozott, hanem azután részint az ellenség 
gyakori dúlásai, részint tűz által igen megrongáltatott. Jelesek ben
ne : Szent-György temploma, kath. gymnasium 'st. 

S Z E N T - G Y Ö R G Y É J E , köznép mondája szerint varázslók 
és boszorkányok éjféli innepi öszvegyiüéséuek ideje, uroknak, az ör
dögnek előluiése alatt. A' gyűlés helye Szent - Gellért hegye. (Né
metországban is divatoz illy rege, csakhogy az itteni gyűlés ideje 
30 Apr. és 1 Maj. közt eső éj 's helye a' Brocken vagy Blooksberg, 
a' Harzhegy legmagasb csúcsa). A' leikek órája ütvén , felkölti sátán 
tanitványit első álmokból. Kecskebakok, szamarak, seprűiyelek, 
peneték, azsagok 'sat. szélsebességgel ragadják azokat a' levtgőn ke
resztül , néhány varázssző elmondása után, 's ekkor a' legvastagabb 
kőfalak, a' legerősebb lánczok se tesznek nekik akadályt. H u ' tár
saság öszvegyült, megjeleli az ördög , közönségesen nagy kedJPebak-
alakban , erős szarvakkal 's elől bak-, hátul hosszú farka alatt lévő 
fekete emberarczal. Végek lévén a' köszöntgetéseknek , fellép sátán 
trónjára, megvizsgálja az egész sereget, az újonnan felvetteké* be-
mutattatja, testek titkos részén megbélyegzi őket a' szövetség jegyével 
's kimutattatja nekik jövendő munkásságköröket. A' régibb tagok közt 
előmozdítások, de hivataltőli megí'osztatások , jutalmak, 's bünteté
sek is történnek. Ezen innepélyesség után fekete köleskenyérból, bé-
kahusból 's kivégzett gonosztevők 'st. húsából álló vendégség ada
t i k , mellynek végével sátán a' Kódolásokat fogadja el.^ A' vendégek 
mindkét arczát (elsőt 's farka alatt lévőt) megcsókolják , különbféle 
áldozat adomány okát nyújtanak be , keresztet vetnek , de visszalő r-
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dúlva 's bal kézzel 'síit- Bevégzésül e'nekelnek, tánczolnak , fajtalan
kodnak 'sat. inig a' kakas kukorékolása reggelt nem hirdet , mire az 
egész pokolbeli gyülekezet szétszalad. 

S Z E N T H Á R O M S Á G , 1 . H Á R O M S Á G . 
S z E N T H I v A T A r, (Inquisitio). 111 lnnocentius pápa , ki 1199 

ült a' szentszékbe, állította fel a' szenthivatalt, hogy azokat, kik 
apostasiába estek vagy a'keresztén}'vallást elhagyták és más eretne
keket, kik az anyaszentegyháztól kárhoztatott dogmákat makacs 
megátalkodással oltalmazták, törvényes ítélet alá vonja. Azon idő
tájban ugyanis nagyon szaporodni kezdtek az eretnekek , 's veszede
lem fenyegette a' hit egységét, 's a' felállitatott szent hivatalt leg
jobb eszköznek vélte a' szent szék , az elhatalmazni kezdett hitetlen
ség meggátlására. Legelébb is Romában állott fel , de nem sokára 
IX Gergely pápa alatt Olaszország több más városaiban, és Fran-
cziaország déli részeiben is elterjedett , hol az Albigensesek erősen 
megszaporodtak. Szent Ferencz és Dominikus rendjeiből tetettek ren
desen a' birák , kik a' szentszék utasítása szerint folytatták" hiva
talaikat. A' 13 száz. közepe felé már Spanyolországban is állíttat
tak fel illy törvényszékek , jóllehet eleinte a' castiliai és lconi püs
pökök nem akarták azoknak felállítását, püspöki hatalmokkal nem 
tartván megegyezhetónek, hogy a' püspöki széken kívül más törvény
szék is felügyeljen a'lelki dolgokra. Azonban még is Spanyolország
ban formálta magát ki az ínquisitio , midőn más országokban soha 
tartós és állandó gyökeiét nem verhetett ; nevezetesen Francziaor-
szágban cancellarius De 1' Hospitál idejében (1560) , midőn annak 
újra felállításáról erős szó folyt, királyi parancs által meggátolta
tott, miért a' cancellariust, mint liraníome mondja, sokan Hugon-
nottának is tartották , mi pedig nem volt igaz. 

Hogy Németországba is bement az ínquisitio, kitetszik Voigt-
nak koszorús írásából, (Ubcr denOeist der biikmischen Gesetze in den 
verschiedenen Zeitallern Dresden 1788), mellyben a' IV Károly csá
szár által 134S kiadott Majestas Carolina czimü törvények közt az 
eretnekek ellen hozott törvények is említtetnek, nevezetesen hogy ak
kor már az ínquisitio fenállott, Dominikánus barátok a la t t , 's a' 
törvényekben Inquisitor haeretieae praeitatis czim alatt emlegettetik 
az elölülő. Spanyolországban aragoniui Ferdinánd és casiiliai Isabel-
la használták a' 15 száz. az inquisitiót világi haszonra, hogy általa 
hatalmokat megerősítsék az aristocratismus ellen. 3féle hitsorsosok 
lakták akkor Spanyolországot, Keresztények , Zsidók és Mahomeda-
nusok. Az utolsók bírták még Granadát , régi birtokaiknak utolsó 
maradványát , inellyet Ferdinánd és Isabella készült elvenni tőlük. 
A' zsidóknak minden fővárosban voltak synagógáik, 's külön nem
zetté lettek a' spanyol földön. Többnyire Zsidók űztek kereskedést , 
a" királyoknak és nagyuraknak haszonbérlői voltak, és nem érzettek 
nyomatást, kivévén, hogy 1302 ólta 20 denart tartoztak főadóbau 
évenként fizetni a' papságnak. Nagy gazdagságra tevén szert , későb
ben irigyleni kezdték azt nekik; az irigységet 1391, 1392 körül ül
döztetés követte és néhány városban kirablotta a' köznép házaikat és 
boltjaikat. Sokan közülük illy veszedelmek közt megkeresztelkedtek, 
hogy az által életeket megmentsék 's éppen ezen megkeresztelkedett 
Zsidók maradékai lettek egy század múlva az inqnisitiónak első tár
gyai , azt hiven felölök a' Spanyolok, hogy lelkekben nem igaz ke
resztények. Miután a' kormány 1477 déli Spanyolországban sok fő
embert hatalma alá hajlott, Isabella királyné Don Pedro Gonzalez 
de Mendoza cardiualis társaságában Sevillába ment, hol a' cardinalis 
mint sevillai érsek éppen munkás volt az időtájban az inquisitiót 
felállítani, mivel kipuhatoltatott , hogy sokan a' régi zsidó szárma
zású keresztények közt titkon oda haza a' zsidó vallást követik. Né-
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melly papokat megbízott tehát a' cardinaiis , hogy az így Sevillá
ban gyanú alá jött háznépeket oktassák a' hitben, miben sokaknál 
szerencsések is voltak , de találkoztak makacsok i s , kik az oktatás
sal nem gondoltak, 's azért büntetést kaptak. Nem sokára tervet 
kellett Mendozának készíteni Eer<4itiand és Isabella számára, hogy 
miniódon lehessen az inquisitiot kiterjeszteni az egész országra, olly 
móddal, hogy az a' világi kormány hatalmának is öregbitéséM szol
gáljon; mi valósággal meg is történt osztán , meri az inquisitiot az 
udvar keze alá vette, meíly által a' titkos és nyilvános Zsidókat, 
Mohamedanusokat 's uémelly kerc3ztényhitü aristokratákat, kiknem 
voltak a'kormánnyal megelégedve, üldözőbe vett, vagyqnaikat elfog
la l ta , sot magának a' papi hatalomnak megzabolázasára is élt vele. 
Két fődolog kívántatott meg az ii.quisitio felállítására, 'a hogy az 
erős lábra kaphasson Castiliábari. Első a' rendek megegyezése , má
sodik a' pápa engedelme, melly annak tekintetet adjon. Főí'oglalatossága 
bett tthát a' cardiiialisnak, hogy az 1480 tartott toledói országgyűlés 
elfogadja az inquisitiot. Miután a' rendek megerősítették a' főbb tör
vényhatóságokat u. m. a' castiliaj nagytanácsot, statustanácsot, financziai 
és aragoniai tanácsot, előhozta a' cardinaiis, hogy egy állandó kü
lönös törvényszék felállítása is szükséges volna, melly a' hit dolgát 
és papi politiát igazgassa. Nasry ellenmondások mellett is meghatá-
roztatott csakugyan egy illy törvényszéknek felállítása inqaisitio ne
vezet a l a t t , 's az országgyűlés végzése mellett mindjárt 1481 az uj 
rendes törvényszék Sevillában létre jött. Thomas de Torquemada a" 
Dominikánusok segoviai klastromának priorja 's Mendoza cardinaiis 
gyóntatója kineveztetett már J478 elölülővé. 200 személy vitte a* 
hivatalt felügyelése a*!att , és ötven lovas katona állott szolgalatjára 
készen. Az első Autó da Fe (hitmunkálat) alkalmával 7 keresztény 
vallástól elpártolt szerencsétlen büntettetett halállal, többen voltak ol-
lyanok , kik magok magokat feladták az inquisitionál , mások ellen
ben a' szomszéd országokba szöktek , különösön a' Zsidók Portugal-
liába és Afrikába költöztek. Megnyervén az igazgatás egyszer az or
szággyűlés egyezését, a' volt csak hátra , hogy a' pápától is engedel
met nyerjen ; de e' már az iuquisiüo kezdetével ellene szegült á" do
lognak , nem akarván, hogy papi törvényszék világivá váljon, vagy 
a' világi hatalomnak önkénye maga hasznára fordítsa az t , azért 
többször azt nvilatkoztatá k i , hogy az illy újítást nem szenvedheti. 
A' toledói érseket, mint ki Mendoza cardi-nalissal nagy ellenkezésben 
é l t , meghatalmazta , hogy egy elvádolt salamankai tanító felett ina
sa tartson inquisitiot , nem pedig a' szent szék engedelme és helybe
hagyása nélkül felállított törvényszék, a' mellett Torquemádát, mint 
főinquisitort , számadásra Romába idézte, de e' nem mervén itt sze
mélyesen megjelenni, egy barátjára bízta védetését. A' spanyol udvar 
és szentszék köüt hevesen folyt az öszveszólalkozás, mig végre IV 
Sixtug megengedte az inquisitiot , és Torquemádát főinquisitori hiva
talában megerősítette 1483. A' pápa bullájában megengedtetett az is, 
hogy a' hit dolgában alsóbb törvényszékeket is állítsanak fel, sőt 
későbben nem csak Castilia és León tartományokra terjesztetett ki 
az inquisitio , hanem Aragónia, Valcntia, Sicilia is a' casíiüai í'óin-
quisitor felügyelete a!á jutottak , 'a az aragoniai rendeknek Tarra-
gonáhan esküvésse! kellett magokat 1484 az ország gyűlésében lekö
telezni, hogy az inquisitiot minden erejekhó'l oltalmazni fogják. Mind 
ezen előlépések mellett se lehetett megakadályozni a' fellázadásokat, 
wellyekre az újonnan felállított törvényszékek adtak okot, sót ma
gok a' püspökök se lévén az uj intézettel megelégedve, nem is pár
tolhatták a' nép előtt , ugy .hogy sok város be se fogadta a' hozá 
küldött inquisitorokat, kik közül némellyek életekkel adóztak kül
döttségekért. Legtovább nyakaskodott Saragossa, de a' kormány végre 
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ennek a' városnak is nyakára tolta ass inqui-sitiot , ugy hogy azután 
alattvalóinak eletekkel és vágyóitokkal szabadon parancsolhatott, mert 
azT inquisitiot tetszése szerint igazgatta. Főinquisitort ugyanis mindég 
a' világi kormány te t t , 's ennek befolyásánál fogva választattak a* 
papi és világi rendből a' többi bírák , kik közé a' castilíai nagy ta
nács is 2 tagot küldött. E'szerént egészen az udvartól fugvén az inqui
sitio , e' csak eszközül szolgált az ország és rendek régi szabadság 
romjain a' világi uralkodás határtalan hatalmát alapítani, a' nagy 
befolyással birt papságot és vitéz nemességet minden régi kiváltsá
gaival elnyomni. Az elfoglalt jószágok a' kormány kezére jutottak 
és ha néha az inquisitio birtokába jöttek is, a' kormány szabad aka
rat szerint határozott felölök. Igaz, hogy Ferdinánd és Isabella az 
elfoglalt jószágok egy részét uj klastromok é3 kórházak felállítására 
/ordították , de mind e' mellet is az inquisitio sok papi jószágot el
szedett , 's a' háborúk folytatása miatt kiürült királyi kincstár pót
lására uj csatornákat kellett felnyírni az inquisitionak mint Torque-
ínadának egy 1487 költ rendeléséből ki lehet venni , mert már ak
kor ugy ki volt az inquisitio pénztára ürítve a' kormány által, hogy
annak tagjai alig kaphatták ki fizetéseket is. Torquemadának első 
hivatalos rendelése, melly által az uj törvényszék munkálkodását kö
zönséges módon megkezdette 1484 költ, mellyben a' kormány poli
tikai czéljai kézzel tapogathatok. Ezen rendelés szerint minden kö
zönség kebelében a" fóinquisitoritak 3 0 — 4 0 napi kegyelem időt kell 
előre kihirdetni , mellyek alatt eretnekek és apostaták tartoztak ma
gokat az inquisitio előtt bejelenteni. Azok, kik bűneiket megbánták, 
kegyelmet nyertek ugyan, de törvényesen még se lehetlek polgári becsü
letben , innen közönséges hivatalokat nem is viselhettek , haszonbér
lők , ügyvédek, orvosok, gyógyszertárosok, fűszer kereskedők nem 
lehettek , aranyat , ezüstöt, drágaköveket nem hordozhattak , nem 
lovagolhattak , fegyveresen nem járhattak , különben a' megszegés 
esetében ugy nézetnének , mint eretnekek , 's mind ezen megszorítá
sok mellett is tartoztak bűneik váltságául vagyonok egy részét a' 
Maurok ellen folytatandó háborúi költségre oda "adni. A' ki a' kegye
lem idő eltelése után nem teljesítette a' rendelést, annak minden 
vagyona elvétetett. A' jelen nem lévőket, sőt megholtakat i s , ha ta
nuk vol tak , perbe vonhatta a' törvényszék, 's megítélhette. IVIh. Tor-
quemada 1498 's a' Dominikánusok avilai templomába temettetett 
el , mellyet a.% elfoglalt vagyonok egy részéből építtetett. Halálaelőtt 
két évvel már lemondott hivataláról , mert köszvény kínozta. Eleinte 
nem volt az inquisitio törvényhatósága szorosan meghatározva, de az 
1484 költ rendelésben már állandóbb szerkezet jött é 'etre, 'a az or
szág tartományaiban Tendes törvényszékek állíttattak fel, mellyek 
a' főinquisitortól fiigtek. Későbbi időkben a' hit főt örvényszéke Mad
ridban állott fel , mellyben a' főinquisitor voit elölülő. A.' hat, vagy 
hét tanácsnok közül , kiket kiráJj i javalatra a' fő inquisitor válasz
to t t , 111 Filep király rendelése szerint egynek Dominikánus barát
nak kellett lenni. Ezen tanácsnokokon kívül a' nagy - vagy főin
quisitor szolgalatjában voltak egy 'ügyvédé,- két titoknokok, egy 
pénztárnok, két referens, 's mások, kiket az előlülő a' király tudtá
val választott, lnnepeksn kivül mindennap üszvegyült az inquisitio 
tanácsa a' királyi palotában , 's a' hét 3 utolsó napjaiban a' casti
líai tanács két tagja is megjelent az ülésben. A' törvényszék némellv 
tagjai arról hoztak í téletet , hogy valamelly theologiai vélemény 
vagy állítás micsoda viszonyban áil az anyaszentegyház dogmai
val. A' tebbi tagoknak, kik törvénytudók voltak, r«ak tanácsló «za-
vok volt. Az inquisitorok ítélete döntötte el egyedül a' dolgot , au 
ügyvédőnek pedig kötelessége volt a' tanuk vallomását feljegyezni, 
a" vétkeseket bejelenteni , azoknak elfogatását hivataloson kérni és 
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eszközleni, 's ha az megesett, a' panaszos keresetet ellenek megin
dítani. Jelen volt azügyvédő nem csak a' tanuk kihallgatásán, hanem 
a' kínzásnál és azon gyűlésben is , mikor a' hirák »zovatoltak az i öt
letre. Az írnokok tiszte volt a' jegyzőkönyv vitele mellett a' törvény 
lefolyása alatt szemmel tartani a' feladókat, bevádoltakat és tanu
ka t , 's azoknak legkisebb mozgásaira is figyelmezni. A' tisztviselők 
kötelessége volt, törvényes kiküldetés mellett elfogni a' kijelelt sze
mélyeket , kiknek ha vagyonaik elvétettek, ezek a' Sequestrador 
igazgatása alá jöttek , kit rendes kezesség és jótállás mellett nevezett 
ki a' törvényszék. A' pénztárnok kezébe ment a' pénz , 's utasító és 
nyugtató levelek szerint fizette ki a' szükséges költségeket. Spanyol 
írók szerint szinte húszezerre ment az ínquisitiohoz tartozó segédek 
száma az egész országban, kik familiares fn-vet viseltek, 's titkos 
kémlelésre is használtattak. A' familiarisi szolgálatot nagy nemzet
ségből valók is vadászták gvakran, mert bizonyos polgári elsőbbségi 
jogokkal volt az egybekötve. Mihelyt megesett a' vád valaki ellen , 
és az ügyvédó a' törvényhatóságot megkérte, parancsolat adatolt a' 
bevallottnak elfogatására. Az 1732 költ rendelésben meghagyatott a' 
többek közt minden igaz hívőnek Spanyolországban, hogy bejelentsék 
az inquisittonak mind azokat, kikről tudják, hogy zsidó vallást kö
vettek, vagy követnek, eretnekek, koránt 's más egyéb veszedelmes 
foglalatú könyvet tartanak házokban, nem külömben azokat i s , kik 
pártolják és magoknál rejtegetik az apostatákat és más eretnekeket. 
Ha a' bevádolt harmadik felszólításra nem jelent meg a' törvénj'szék 
előtt , átok alá vettetett. A' fogolynak azon szempillantattól fogva, 
hogy fogságba esett, nem lehetett közösülése többé a' világgal. A' 
íömlöczök (casas santas, szent házak) bólthajtásosok voltak, négy 
szegletesen építve, 10 I. magasan, két sorban egymás felibe építve. 
A' felső emeletü osztály, hová rostélyos nyilason szolgált be a'nap
világ, tisztább és világosabb volt , mint az alsó emelet. Minden töm-
löcz két ajtóval volt bezárva , a' belső ajtó rostélj'os volt , hol az 
eledelt benyújtották a' fogolynak, u' külső nappal nyílva állott sze
lelés végett. Mig a' per lefolyt , idegenek vagy atyafiak nem láthat
ták a' foglyot , 's a' tömlöcztartő senkit engedelem- nélkül be nem 
bocsáthatott. Rendesen minden fogolynak külön tömlöcze volt, kettőt 
csak ritkán és bizonyost okokért-zártak egy szobában öszve. Az első 
kihallgattatáskor a' fogoly fclszólittatott önvallomásra, ha megval
lotta vétkét magáról-, azzal ki is mondta az ítéletet, 's vagyona el
foglaltatott, ha pedig semmit se vallott, a' tanukat hallgatták ki , 
"s azoknak bizonyságok szerint lett az ítélet. A' fogolynak azonban 
mindég rendelt a' törvényszék ügyvédőt , kimentse , de az csak az 
inquisitorok jelenlétéhen beszélhetett a' fogóival, szembe állításnak 
nem volt helye, hanem ha nyomósok voltak a' vádló és tanuk fel
adásai, a' fogoly kínzás alá is húzatott. A' melly fogoly megbánás 
és szíves vallomás által megmenekedett a' haláltól , tartozott bit le
tétellel megtagadni addig űzött eretnekségét, és megígérni , hogy a' 
törvény által reá kiszabandó büntetésnek és testsanyargatásnak alá 
fogja magát vetni. Hosszas , sokszor holtigi tömlöcz , tesfsanyarga-
t a s , jószágfoglalás voltak az illy megtért bűnösök büntetése. A'test
sanyargatásnak egy neme .volt a' Sanbenito vagy sáfrányszinü bűnbá
nó öltözet, mellynek első és hátulsó részén egy kereszt volt, 's az 
ördög álorczája lefestve rajta. Ha a' bevádolt elszökött, akkor is 
folyt ellene a' kereset , mint megátalkodott bűnös ellen. Minden fő
ntszákon hirdetményeket raggattak ki róla, 's ha bizonyos idő alait 
személyesen nem jelent meg, 'a a' tanuk vallomásai bebizonyították 
a' vádat, áltadatott a' rilági törvényszéknek, inelly a' szökevény ké
pét megégette. Ha a' fogoly halálra ítéltetett , e' nagy innepiséggel 
ment régbe. Rendesen vasárnap , szentháromság innepe és advent közt 
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tőrtént. Korán reggel kezdtek harangozni a' püspöki templomnak 
nagy harangjával, 's a' legelső rangú emberek ajánlották magokat 
a' niegitélt kikisérésére , ugy hogy gyakran lehetett spanyol Gran
dokat mint inquisitio familiareseit a' csoportban látni , melly a' bű
nöst kisérte , ki Sanbenitoba öltözve jelent meg , fejere egy csúcsos 
süveg lévén húzva. Dominicanusok nyitották meg a' kíséretet az in
quisitio zászlójával. Előlmentek a' bűneiket megbánok, kik csak test
sanyargatásra voltak ítélve, ezek után vitték a' keresztet, mellyet 
a' halálra szántak követtek. Az elszöktek fekete lángok közt lobogó 
képeit vagy a'korán megholtak sokféle figurákkal befestett koporsóit 
lehetett hasonlóképpen illy alkalommal látni , 's az egész kíséretet 
papok és barátok rekesztették be. Az utat a' város főutszájin keresz
tül a' templomhoz vitték, hol innepélyes beszédet tartván, annak 
végzetével félolvastatott a' halálos Ítélet, mellynek kihirdetése alatt 
a' megítéltek egy kereszt előtt állottak, eloltott viaszgyertyát tar t
ván kezekben. Annak vége lévén a' törvényszék szolgája kezével min
denik bűnösnek méjjé re üíött , értésekre adván azáltal , hogy az in-
quisitiouak több hatalma már nincs rajtok, 's ekkor egy a'világi tör
vényszéktől arra rendelt személy vette ált őket, 's vesztőhelyre ki
sérte, hol azokat, kik az anyaszentegyháznak hitében kívánkoztak 
meghalni, megfojtották, a' makacsokat pedig megégették. Ezen szer
tartások azonban nem mindég mentek iily keménységgel végbe. Ma
gok a' Spanyolok kezdették jókor észre-venni , hogy az intézet sze
mélyes szabadságaikat fenyegeti, és már I Károly idejében kérések 
nyújtattak be , hogy az udvar mérsékelve és igaz úton használja az 
inquisitiot. A' 18 száz. már nagyon sziint az inquisitio keménysége, 
's a' kiket megbüntetett i s , mind ollyanok voltak, kiket a' büntető 
politia is éppen ugy büntetett volna. Hatalma is nagyon csökkent az 
inquisitionak, 's már 176'2 az udvar egy nagyinquisitort egy Mad
ridtól 13 mf-re eső klastromba zárt , mivel a' király akaratja ellen 
hirdetett ki egy bullát , mellyben egy fruncziául irt könyv kárhoz
tatva volt. Hasonló módon megparancsolta a' kormány, hogy kirá
lyi engedelem nélkül semmi parancsot se adhasson ki magától az in
quisitio. A randa ministersége alatt pedig 1770 az is megtiltatott, 
hogy Spanyolt elébb elfogathasson , mig a' vád ellene tökéletesen 
bebizonyíttatnék. 1784 a' rendeltetett, hogy a' nagyobb rangú sze
mélyek ellen folytatandó perek a' királyi udvar elibe terjesztessenek 
végső itélethozás végett. Mind ezen lágyító rendelések mellett se le
het tagadni, hogy néha visszaéléseket ne követett volna el a' spa
nyol inquisitio hatalmával, mind addig mig Napóleon 4 Dec. 1808 
egészen el nem törlötte azt. Igyekeztek ugyan azt azután is némel-
lyek a' belső háborúk megszűntével felállítani , 's VII Ferdinánd 
1814 visszanyervén az uralkodást a' sok sürgetésre tett is lépést ar
r a , de viszont kiütvén a' revolutio 1820 a' Francziák , kik azt le
csendesítették , nem tanácslották többé annak helyreállítását. — Por-
tugallban 1577 állitatott fel az inquisitio sok ellenmondás után ; a' 
főtörvényszék Lisabonban volt, mellynek nagy inquisitorát a' király 
nevezte ki , 's a* pápa erősítette meg. Midőn braganzai János füget-
lenné tette Portugált Spanyolországtól, az inpuisitiót is el akarta 
törleni , de csak annyira mehetett, hogy a' jószágfoglalást vette ki 
annak kezéből, azért halála után az inquisitio átok alá is vetette, 
de későbben még is felmentette az alól őtet. Az amerikai spanyol és 
portugali birtokokra is kihatott az inquisitio 's Keletindiában, ne
vezetesen Goában, illy főtörvényszék állíttatott fel, mellyet azután 
IV János 1816 mindenütt eltörlött. Llorente azt irja, hogy a' spa
nyol inquisitio 1700-tól 1808-ig öszvesenl578 személyt küldött Au
tó da Fera. Ez a' spanyol ir<f leghitelesebb kútfők után irta meg a' 
spanyol inquisitio históriáját , meily sok nyelvre le van fordítva. 
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Llcrent maga is. szolgált még az inquisitionál , 's mint toledói ka
nonoknak módja volt a' régi levéltárokban vizsgálatokat tenni felvett 
tárgyáról. Históriáját még József, Napóleon testvérje , uralkodása 
alatt világra bocsátotta. — Spittler és Plürs is azt állítják , hogy 
a' spanyol kemény inquisitio eredetét nem a' régi vallásbuzgéságban, 
hanem Ferdinándnak és Isabellának despntismusában kell keresni, 
mit azzal támogatnak , a) hogy a' törvényszék királyi volt, '« az 
elölülőt tetszése szerint nevezte ki a' király, kiál tat mintegy igaz
gattatta a' törvényszéket, b) A' rendszabásokat nem erősítette meg 
a' pápa , vagy synodus , hanem a' királytól fiigöít azoknak megvál
toztatása , 's magyarázata, c) Nem igaz, hogy Domiuicanusok kire-
kesztőleg vezették volna az inquísitiot, mert a' király szabad aka
rat szerint választhatott tagokat, d) Minden haszon a' királyra és 
nem az egyházra háromlott; mert az elfoglalt javakat az ügyvéd 
vette kezére, mint mind ezek kitetszenek a' rendszabásokból , s hogy 
IV Sixtus pápa megerősítette az inquísitiot , az sok maga vonogatá* 
után esett meg , mikor már látta , hogy nem lehet a' kérésnek és 
gürgetésssek ellenállani. Nevezetes munka e' tárgyra Sammlung der 
Instrucíionen des spa?iischen Inquisitioiisgerichls. telist einem F.nt-
wurfe der Geíckichte der spaniscJicn Inquisition von Spüíler 
Hannover 17 88. A' gyűjteményt carríinulis Don Alonsó Maurique 
sevillai érsek és nagyinquisitor szedette öszve, 's lleussz spanyolból 
németre fordította. 

S z h N T J A K A B H A V A 1. J Ú L I U S . 
S Z E N T J Á N O S L O V A G J A I aztán rhodusi , utóbb m&Iíai 

lovagok. Így neveztettek ama hires egyházi, a' >zent földen, a' ke-
Vesztes hadak elején megállapított , lovagrend tagjai. Nápolyországi 
amalíibeli kereskedők már 104 8-ban kezdtek Jerusalemben egy tem
plomot építeni, 's mellette klastromot is , mellyet keresztelő Sz. Já
nosnak szenteltek. A' barátok , kik sz. János vagy korházbarátoknak 
neveztetének , kötelessége volt, betegeket és szegényeket ápolgatni, 's 
átaljában a' búcsúba járóknak segítségül lenni. Ezen szerzetet, melly 
időjártával gazdag birtokot szerzett, a' 12 században, Du Puy Rai-
mond a' szerzetmester, megtartván a' szerzetes szabályokat, lovag
renddé változtatta, mellynek kötelessége, az engedelem, szeplótelen-
ség és szegénységen kívül , még abban is állana, hogy az egyházat 
a'hitetlenek ellen védelmezze. Rajmund valamennyi lovagot 3 osztály
ba osztá : lovagok (kik fegyvert viseltek), káplánok (tulajdonképen, 
való papok) és Servienti d' armi (fegyvernekek), kik a' betegeket a-
polgatni , és szarándokokat kisérni tartoztak. Vitézség és egyetértés 
á l t a l , sokáig tudta magát ezen rend a' Saracenok és a" Törökök ellen 
feltartani, mig 1291-ben Palestinaból kikergettetett. Akkor Cyprus 
szigetén kelepedének meg , de nem tartván illendőnek , hogy a' fel
séges rend más földjén tengődjék, Rhodus szigetét válasHták. lakhelyül, 
mellyet 1310 August. 1-5-kén a' hitetlenektől el is foglaltak, 's azu
tán 200 észt. birtokában maradtak. !>' Aubusson Péter (Nagymester, 
1503) Rhodust vitézül oltalmazá II Mohamsned ellen. Elvesztvén a' 
szigetet (1522) II Zulejmann által, a' lovagok Kandiában, Messiná-
ban , Romában , Viterboban, Nissában, Villa Francában, Syracusban 
bujdostak, mig V Károly császár (1530) nekik Málta, Gozzo és Co-
inino szigeteit, felséges "birtokul, olly feltétel alatt adá, hogy a' hi
tetlenek és tengeri rablók ellen szüntelen harczoljanak , a' szigeteket 
pedig , ha Rhodust visszavehetni találnák, Nápoly országnak vissza
adják. Azóta a' lovagok közönségesen máltai lovagoknak nevezteté
nek. Lavalette (1568) főmestersége alatt , II Zulejman 1565-ben 
Máltát szörnyű hatalommal megtámadá, de szörnyű veszteséggel visz-
szaverettetett. A' lovagok azután egész az ujabb időkig, folyton folyt 
tengeri háborút viseltek a' Törökkel, 's nem egyszer egyedül vitéS" 
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ségök és megförhetlen bátorságok által kerülhették el a' végveszedel-
inet : 1760-ba.n mindazáltal, franezia segédeiéin nélkül j alkalmasint 
legyőzettek volna, Ezóta tengeri háborúik inkább csak tréfák voltak. 
— A' rendnek, meliy egész Európában nagy jószágokat birt és lako
zott, vezérleje üly czimet viselj:: Jerusalemi sz- János szent korhá
zának nagymestere , és Jesus Kristus seregéuek guardianja ; szabadon 
választatott, 's Málta szigetén Lavalette .városában lakott. Más fej-
delmek őtet Altezza eminwntissinia czimmel tisztelék ; a' rend kama
rájából pedig évenként 0000 scuóit, 's a' hárem szigetnek minden
nemű jövedelmét kapta , ugy hogy esztendei jövedelme egy milliomra 
is rámehetett. A' világi hatalom csak nem egészen a' nagymester ke
zében vala ; csak annyiban koriátok közé szórhatván , a' mennyiben 
a' különböző nyelvek (kerületek) előljáróji törvényt szabhattak , adót 
vethettek 's t. e. f. tehettek. Az egyházi hatalmát, azaz a' rendí.ek 
közvetlen dolgait, a' káptalan igazgatta , meliy 8 Ballivi conventua-
liból ál!»att, 's meliyben az elől illőséget a' nagymester vitte. A' fíhi-
vatalokat a' rendben , ezen 8 nyelv, mellyekre a' rend, a' hozzá tar
tozó nemzetek szerint, felosztva vaSa , vezérfejei (Piliers) viselték. 
A' nyelvekezek voltának : Provence, Auvergne, Francziaország, Olasz
ország , Aragon , Németország, Castilia és Angolország. Ezen nyel
vekből választattak a' bailivi conventuaii , a' beunők íekvő jószágok 
pedig perjelségekre, ezek balleiségekre , ezek ismét commendaságok-
ra (Comthurságokra) osztattak fel. A,' perjelségek közt első volt a' 
német, 'a azért is főperjelségnek neveztetett. Ezt a' németországi fő-
perjel , vagy németországi Johannitamester (a' Sz. János lovagos ren
dének német országban legjobb mestere) viselte, ki német birodalmi 
berezeg volt és Heitersheimban (város és vár Borisgauban, most ba-
deni Treisam-kerületben) lakott. Heitersheiin, a' hozzá tartozó fa
lukkal egyetemben , mint herczegség a' felső rajnai kerülethez szám-
láltaték és a' íőperjel, mint birodalmi fejdelem, a' birodalmi fejdelini 
tanácsban, és a' felső rajnai kerületben, székkel és szóval birt. A' 
Johannitamester alája vala rendelve a' máltai nagymesternek , kinek 
évenként bizonyos torökadót és feleletpénzeket (Responsgelder) fizetett, 
mellyek 170,000 forintra becsültettek. Az ő törvényhatósága pedig 
terjede a' brandenburgi seregmesterségre (Heermeisterthan), 's Magyar-
és Csehországokra ; mindazáltal Austria-, Cseh- és Morvaország kü
lönös német nyeivü, és a' heitershei'mi fómesterséggel majd ;semmi ösz-
veköttetésben nem függő, főperjelséget tettek. Az utolsó német or
szági Johannitamester, avagy heitersheimi főperjel, gróf Heichenbach-
Fouxmaigne (vagy Baldensteini Báró Ilink '!) a' posoni békesség 's a' 
rajnai szövetség íéialliíása által minden , a' nyugoti sváb kerületben 
fekvő birtokait elvesztette, mellyek a'badeni nagy herczegnek adattak. 
A' feljebb emiitett 8 nyelv közül, Angolország már 16 században el
szakadt; a' 3 francziát a' rerolutio enyésztette é l ; a' castiliai és a-
ragoni pedig a<z umiensi békesóg óta vált el Máltától ; 's végre az? 
olasz és némc-t nyelvek is szintúgy; elenjésztek a' legajabb történetek 
által. így tehát a 'Sz. János rendje eitöröltettnek tekintethető, 's hely
reállítása annyival kevertbe várható , mivel Málta teljem birtokába ju
tott Angolországnak. A" melly porjsz Jánosrendet £11 Fridrik Vilmos 
király alkotott , az királyi rend, 's csak emléke ama régisége és ér
demeinél fogva tiszteletre méltó rendnek. A' Sz. János lovagjai a' 
Sz. Ágoston szerzetének törvényét tartották ; a protestánsok azonban 
házasodhattak. Minden tagnak jó régi nemesnek kellé lennie. Olly 
lovagok , kik őseiket iegszorosb pontossággal^ bebizonyíthatták , igazi 
lovagoknak (cavalieri di giustizia) ; a' kik pedig őseik bebizonyításá
ban nem egészen boldogulhattak , mindazáltal érdemeik tekintetéből 
felvétettek , kegyelmi lovagoknak (cavalieri di grazia) neveztetének. 
Minden lovagnak a'rend szabta kötelessége, legalább háromszor a' hi-
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tétlenek vagy tengeri rablók ellen táborozni, az utóbbi időkben nem 
igen tartatott meg , sőt az ainiensi békeség által a' török elleni har-
czolás át aljában megtiltatott. A' lovag öltözete, békeség idejében, 
volt egy hosszú fekete köpenyeg, bal melljén nyolcz szegletü fejér, 
melljközépen pedig arany kereszt; háború idejében pedig veres övet 
és ezüst keresztet viseltek. Egyedül egyházi dolgokban volt a' rend 
a' papának alája rendelve; világi dolgaiban pedig teljes felséggel birt. 
Tengeri ereje I770ben 4 gályából, 3 galeottaból, 4 hatvan ágyús 
hajóból, és 2 harminczhat ágyús fregattaból , 's különböző kisebb 
hajókból állott. — Málta szigete 1798 Június 8. Bonaparte által vé
letlenül megtámadtatván , védelmezés nélkül capitulatio utján , meg-
adá magát (I. HOMPESCB) ; 1800-bau pedig angol hajóseregek éhség 
á l ta l , foglalák el a' szigetet, melly azóta Angolország birtokában 
maradt. Az amiensi békeség (1802) kikötötte ugyan, hogy a' sziget 
a' rendnek vaíamelly neutrális hatalmasság kezessége alatt, visszadas-
sék ; de mivel Angolország attól tar tot t , hogy Francziaország jöven
dőben Ismét nagyobb befolyást nyer a' szigeten , 's az által a' kff-
séptengeri angol főhatalmat veszedelembe ejtheti, azért még azután 
is megtartá a' szigetet, és a' kárpótlási ajánlatnak 26 czikkelye, 's 
az 1803. Febr. 25. birodalmi küldöttség határozatja siker nélkül ma
radt. Időközben a' rend 1 Pál orosz császárt, ki az J 798-ki capitu-
latiót mint hütelent megveté , 's a' Jánosrendet oltalmába vévé, vá
lasztotta 1798. Decemb. 16. nagymesterévé. Ezen választásnak sokan 
ellenmondának ; maga a' pápa is ; az uj bajor-palatinalis választófej
delem, Maximilián Jósef, az Oroszországgal való villongás elkerülése 
végett, országában a' rendet, 1799. Febr. 21 . egészen eltörölte. 1. 
Pál császár halála után, a' pápa, 1805. Febr. 9. Tommasi olasz em
ber t , ennek halála után pedig, a' főkáptalan Caracciólo baillit neve
ző nagymesternek. Azalatt a' rendnek főlakhelye Cataneában volt: 
1826-ban pedig megengedő a' pápa a' rend káptalanjának és kormá
nyának , hogy lakhelyét Ferraraba átvihesse. A' Franczia revolutio 
előtt valamennyi lovag szánta 3000-re becsültetett. — A' nagymester 
czimfcre volt egy nyolczszegletü ezüst kereszt veres mezőben ; felette 
herczegi korona; körülette olvasó , 's alatta az olvasóról függő ke-
resztecske 's ezen felírás : Pro fide (a' hitért). — Főmunkák a' rendről : 
Yertot , Rerté Aubert de Histoire de cJievaliers de S. Jean de Jéru* 
.in le in , appellis depuis chevaliers de Rhodes et aujourd'hui les cheva
liers de Malte, Par is , 1726 4. dar. in 4. ki azonban az időszámo
lásban nem igen pontos; és Boisgelin , L. de Ancient and modern Mál
ta, cuntaining a description of the portsand cities of the islands of 
Málta and Goza ele. 3. dar. 4. London. 1804.— Vö. Rauschnik Hi-
Storische Darstellung des ritlerl. Ordens von Hospitál des h. Johan-
net zu Jerujalem Justi Die Vorzeil czimü zsebkönyvében (1822). 

S Z E N T ír , O N A S Z I G E T E , 1. S A N C T U KI. E N A. 
S Z K N T - J Ó B , S Z E N T - J Ó c (szent István jobb kezéről, melly 

itt tartatott egy ideig) mezőváros Bihar vármegyében, legrégibb apát
ság, 178 házzal, 's 1072 lak. Hegen vára volt, melly a" környék
kel együtt török kézre került 's csak 1686 vetetett vissza tőlük a' 
keresztények által. 

S Z E N T I R X s , 1. B I B L I A . 
S Z E N T M A R I A , 1 . S Z A B A D R A . 
S Z E N T S É G E K , 1 . S A C R A M E N T U M . 

. S z E N T s É G T ö R É s , az egy házi társaság, melly mint erkölcsi 
személy, természeti és szerzett jogok birtokában van, jogainak szánt
szándékos megsértetése. Ha keményebben kell e' a' szentségtörést, 
mint egyszersmind istenkáromló cselekedetet, megbüntetni, mint más 
társaság jogainak hasonló megsértetését ? 1825 a' franczia kamarák-
bau, a' sur le sacrilége törvényjavallat előterjesztetéséuek alkalma-
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val alaposan megczáfoltatott. Vö. St. Edme La législation Mttorique 
du tacrilége chez tous les peuples (Paris 1825.) Ezen szentségtörést 
törvény a' ciboriuni ellopatását istengyilkolási.ak (déicide) veszi 's 
halálbüntetést mond reá. 

S Z E N T S Z Ö V E T S É G , országlók egyesülete , mellynek ideáját 
először Sándor császár fogta fel 's Parisban 26 Sept. J 815 Ferencz 
esás.zár éa 111 Fridrik Vilhelm porosz király tulajdon kezekkel aláir
tak. 1816 először hasonlóul Sándor császár hirdette k i , mit a' két 
más fejedelem is tett azután. Ezen minden fejedelmek és népek egye
zésétől különböző szövetség szelleme abban áll , hogy az elébbi Görö
göktől, Romaiaktól 's barbároktól örökségként vett pogány politica 
helyét keresztény foglalja el, melly a' kereszténység alkotójának pa
rancsolatain , u. m. igazságosságon, szereteten és békén alapul y4n' 
statusoknak mind belső igazgattatására , mind külső viszonyaira néz
ve. Ezen szövetség elfogadására minden európai keresztény fejedel
mek felszólittattak 's a' pápán kivül és az amerikai egyesült statusok 
congreszén kivül mindnyájan aláirtak azt , XV11I Lajos franczia ki
rály és az angol országid herczeg mindazáltal csak személyekre néz
ve. Általánosan e' szövetségactát nem kell formás status-egyezetnek 
tekinteni; mivel ebben bizonyos köteleztetésnek vagy költsönös segí
tésnek semmi nyoma sincs, a' honnan hogy valósuljon, különös sta
tus - egyezetek voltak szükségesek. Ezek az Aachenben 8 statusmini-
stertől aláirt Diclaration des Monarques-ben 15 Nov-ről 1 8 1 8 , *s a' 
laibachi és veronai congreszek végzeteiben jöttek létre. — L. Buch-
holz Monatsschrift fiir Deutschland, Sept. 1 8 2 5 ; Ancillon Über den 
Geist der Staatsterfassvng; Schmidt - Phiseldeck Die Politik nach 
den Orundsiitzen der heil. Allianz , Kopenh. 1822 ; Notice sur Al<e-
xandre , Empereur de Rtissie (Empeytaztól, Genf 1S28.) Ha nem huz 
is maga után örök békét, az európai statuskormányzás történeteiben 
időszakot csinál. 

S Z E N V E D E T , Y E K , (anthropologiaban és lélektanban) erős, ural
kodóvá lett vágyak. Ezek nem nyomják el egészen, mint az indula
tok a' megfontolást, hanem annak még gyakor szabad választást en
gednek , noha felette rendesen gyűzelmeskednek. A' szenvedélyek nem 
szokják ragadni az embert annyira magán kivül, mint az indulatok, mel
lyel, nél nincs megfontolás vagy választás : az indulatok elragadják az 
észt. Ugy tetszik mintha a' szenvedély az ember characterében gyö
kereznék , 's mintha egy régi , értelmes vakiló szokás volna. Az in
dulat pedig inkább véralkatban látszik lenni, 's csak pillantatnyi fel-
lobbanás , melly féketlen tör czélja felé, 's többnyire az ész nem 
bir vele. Az indulat idővel fogy, a' szenvedély ellenben nő , p. o. a' 
fösvénység. Szenvedélynél elhagyja az ember szabadsága használását, 
mennyiben arra veti magát, mire vágyakodik; azért jól mondja Kant , ' 
hogy ha az indulat részegség, a' szenvedély oüy betegség, mellyre 
nincs orvosszer. Szenvedély csak okos lényben, oktalan állatban nem 
lehet , mert bizonyos tárgy előbbi választása kívántatik rá , mellyet 
óhajtunk vagy utálunk ; az állat pedig csak természeti ösztöne után 
megy. Továbbá nyilatkozásában, mint a'fösvénység, a' czéljához ve
zető eszközök választásában sok megfontolást és hidegvérüséget mu
tathat. Ennfck nincs helye az indulatban ; mi okon együtt ritkán fér
nek össze. De a' szenvedély elvakit, mert a' választott 's óhajtott 
tárgy szokás által olly uraságot gyakorol az.emberen, hogy ez által 
a' dolgok valódi becsülése elenyészik, minden más tárgyak, még ma
gast) kötelességek is homályba döntetnek , 's ama tárgynak alá ren
deltetnek. E' tekintetben a' szenvedély még az indulatnál is veszedél-
mesb lehet. A' szenvedélyek felosztatnak ollyakra, mellyek velünk 
született ösztönökből származnak,' p. o. szabadságvágy, nemi ösztön 
' « . és ollyakra, mellyek miveltségből erednek, p. o. dicsvágy, ha-
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-szonvágy 'st. L. Maasz Vers. über die Leidenschaften ((ialle és LeiüJí, 
1805.) 

S Z É P , S Z É P S I Í C . Olly különböző értelemben vannak az embe
rek a«ou tulajdonság iránt , mellyet a' szép szóval fejeznek ki, hogy 
némellyek olly dolgokra ruházzák , mellyektől azt mások egyenesen 
megtagadják , sőt épen ellenkező tulajdonságuaknak tartják. í)e még 
sem kell hinni, mintha a' szépet áltáljában meghatározni nem lehet
ne. Mert yalamint a' törvény alkalmazása , a' nélkül hogy maga a' 
törvény változnék, az embereknél különböző lehet; mint továbbá a/, 
embernek belső törvénye 's eredeti szüksége különféleképpen ábrázol-
tathatik 's fejeztethetik ki ; ugy a' szépnek gondolatja is , és azon 
szükség, mellyet az állatiságon felülemelkedett ember azon törekvés
ben , hogy magát szép tárgyakkal vegye körül, hamar elárul, több 
vagy kevesebb tökéllyel nyilvánulhat a' miveltség különböző fogaihoz 
képest, 's egyik ember nagyon eltérhet a' másiktól a' szép megvá
lasztásában 's megítélésében , minél fogva a' szépséget is egészen kü
lönböző fogalmakban 's képekben gondolja; ugy hogy mit egyik rút
nak tart 's elveti, másik szépnek találja, a' nélkül, hogy a' czél , 
mellyre a' szépnek keresésében mindketten törekesznek , megváltoz
nék, llly módon különfélekép fejeztetik ki az erkölcsinek fogalma is, 
mint a' különböző erkölcsi elvekből láthatjuk; egyes cselekedetek 
megítélésében sem egyeznek meg az emberek, noha azért az erköl-
«sösség lényét változónak nem tartják. Bár milly különböző és tévely
gő azonban ama fogalmak kifejezésében a' szokás, abban mégis mind 
egyeznek, hogy a' szépség alatt valami jelességet, tökélyt értenek, 
habár az , mit tökélyesnek hisznek, nem mindig igazán tökélyes is. 
E' szerint tehát a' szépség idea, fogalom, képzelet, mert az ideák a' 
tökélyesnek gondolati, eredeti képei, mellyekhez a' valóság csak 
mint másolat hasonlít. Szépség tehát a'tünet tökélyéről való képzelet, 
's e' szerint szép, mi tökél3'esnek tetjzik. De a'szép nem csak minden ér
zékileg megfogható tárgyakon, hanem belsőnknek azon változásiban 
is nyilatkozik, mellyeket belső érzéseink által veszünk észre. Hogy 
azonban a' kifejezésnél szép , legelőszer is láthatót gondolunk, nem 
lehet csodálni, mert a' látható tünetek leghatározottabbak, miért 
ezeken a' tökélyt legkönnyebben 's íegjókorabb megfogjuk. Epén ez 
okból ismerek meg előbb a szépet a' képző mivészségek munkáiban. 
A' tünet tökélye még azért nem csupa érzéki tökély, ii'z t. i. vagy 
az érzéki tárgyaknak érző és észrevevő létszerinkhez (organuminkhoz) 
illőségében állana 's ennyiben egészen subjectiv lenne, vagy egyszers
mind a' dolgok objectiv tulajdonságúi alapulna, mellyeket érzéseink 
által ábrázolunk. Ha az első eset állna, akkor azon organumi érzel
mek tárg3Tai, mellyek különösen subjectiveknek neveztetnek (t. i. sza
glás és izlés) , ezen behatás miatt szépek lennének , ncha ezek csak 
materialis ingert okoznak organuminkban ; és így a' szép egyét ten
ne a' kellemessel. De ebből az is következnék , hogy a' legérsséki'ob 
ember legjobban megfoghatja a' szépséget, 's hogy a' szép leginkább 
ingerli az érzéki ösztönöket; de amazt megezáfolja a' miveletlen né
pek áüapotja ; ez csak némelly nemeire illik annak , mit szépnek 
hivunk. A' nyelv is csak azokat nevezi mi vészi és szépségérzékek
nek, mellyek által a' dolgok objectiv 's legközelebb indivinualis for
májukat szemlélni képesek vagyunk. De hol ezeket szemléljük, az 
érzéki inger nincs ugyan egészen kizárva , hanem még is egy magasb 
szellemi jelentés párosul vele. A' tünet tökélyét tehát csak ott talál
j u k , hol érzékek vagy képzelő erő által szemlélhető 's általlátható 
egészet tapasztalunk vagy teremtünk, mellyoek sokféléje nemcsak egy 
kedves és örvendetes összes behatásnak szülésére összehangzólag mun
kál (a' tárgy formális tökélye), hanem egy az egészet megelevenítő 's 
képző fogalomra is belsőleg össze egyez (ideális tökély.) A'tnnet szép-


