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R ó n y a , község Nógrád m. 298 lak. Fü rdő . 
R o o d of l a n d (ang. rúdoflend), angol területmér

ték = 1IÍ acre = 10'117 ár . 
Roon Albe r t T ó d o r Emi l gróf, porosz hadügy

miniszter, szül. 1803. ápr. 30. Pleushagenben, 1821. 
lépett a porosz hadseregbe, 1835. a vezérkarban, 
1859. tábornok és még ez évben hadügy-, 1861. egy
úttal tengerészminiszter. 0 szervezte a porosz had
sereget a későbbi diadalokra, 1871. grófi rangot 
nyert, 1873. jan. 1. tábornagy és porosz miniszter
elnök, 1873. nov. 9. visszalépett; { 1879. febr. 23. 
Katonai szakműveket irt. 

Röperő, központfutó erő, 1. központi mozgás. 
Röphártya, patagium, a test és végtagok között 

kifeszített bőrlemez denevéreknél, némely erszényes 
állatnál, félmajmoknál, a röpülő mókusnál s a rö
pülő gyíkoknál. 

Röpirat , vmely politikai, irodalmi, társadalmi v. 
egyéb napi renden lévő kérdést tárgyaló és meg
világító rövid tanulmány. 

Röpkedők, volitantia, az emlősök egyik rendjét 
alkotó állatok, melyek szegycsontja, mint a mada
raké, tarajos, mellső végtagjaik nagy repülő szervvé 
alakultak, az ujjak között, vmiftt az egész mellső és 
hátsó végtagok között röphártya van kifeszítve. 
Asatag alakjaikat a harmadkori rétegekben találták. 
Felosztásuk: G y ü m ö l c s evők, carpopkaga: repülő 
kutyák, pUropina; r o v a r e v ő k , entomophaga; hár-
tyásorruak, hislierrhina (vampyr-félék, phyllortoma, 
patkós orruak, rhinolophina); s i m a o r r u a k , gym-
tiorrkina (denevérek, vespertiüonina). 

Ropni (vog. rajp = ugrálni), tánczot járni. 
Röppálya, a lövedék mozgásának útja a lövegtől 

egész leeséséig, mely egyrészt a kisütésnél nyert 
gyorsaság és irány, másrészt a föld vonzó ereje, le
vegő ellenállása stb. folytán parabola-féle alakot 
(ballistikai görbe) vesz fel. 
Röppentyű, 1. rakéta. 
Röpülő gyikok, pterosauria, 1. e. 
Röpülő hal , 1) dactylopterus volitans, a Földközi 

tengerben élő hal a csontosak (teleostei) rendjéből, a 
pánczélosak (cataphracti) családjából. Mindkét olda
lán két-két melluszonya van, melyek közül a felső 
majd olyan hosszú mint teste s röpülő szervül szol-* 
gál, mi által gyakran a viz szine fölé veti fel magát; 
— 2) exocoelus, halcsalád a forrtgaratcsontuak 
(pharyngognathi) alrendjéből, a scombcresoccs csa
ládjából, 50 faja van, heringalaku, melegebb tenge
rekben él; melluszonyai nagyon hosszúak s ezek 
segélyével egész 120 m. távolságra és 5 m. m. képe
sek röpülni. 

Röpülő kutya , pteropus edulis, emlős állat a röp
kedők (volitantia) rendjéből; kifeszített szárnyai szé
lessége 1'3 m. Kelet-Indiában él; húsát csemege gya
nánt eszik. 

Röpülő mókus , pteromys volans, törzse és vég
tagjai között kettős bőr van kifeszítve, melyet ugrás 
közben fenntartó ernyőül használ; Oroszországban, 
Szibériában él. 
Roquefort (rokfór), sajtjáról ismert falu Aveyron 

franczia departban. 
Roquette (-ket) Ot tó , német költő és iró, sz. 1824. 

ápr. 19. Krotoschinban (Posen), 1869 óta tanár a 
darmstadti műegyetemen. Főleg a lyrai és elbeszélő 
költészetet, regényt stb. műveli. Liszt Ferencz »Szent 
Erzsébet* oratóriumának szövegét irt. 

Rorate (lat., harmatozzatok), az adventi hajnali mi
sék elnevezése (Jes. 45,5 kezdőszavai után). 

Rorschach, helység Sz. Gallen svájczi kantonba-
a Boden tó m., 5000 lak. Kikötő, élénk keresk. 

Rosa, rózsa (1. e.). 
Rosa (-zá) S a l v a t o r e , olasz festő, szül. 1615.. 

jun. 20. Arenellában Nápoly mellett, j 1673. márcz. 
15. Rómában. Naturalistikus csata- és tájképfestő.. 
Költeményeket és zeneműveket is irt. 

Rosanilin, 1. anilin. 
Rosario (di Santa Fé), kikötő város Argentiniában, 

a Parana torkolatánál. Az Andes-ek felé vivő vas
utak kiinduló pontja. 45.000 lak. 

Rosarium (lat.), olvasó, 1. e. 
Rósasav, a. m. ónchlorid. 
Roscher Vi lmos, német nemzetgazda, szül. 1817.. 

okt. 21. Hannoverában, 1843. tanár Göttingában, 
1848. Lipcsében, most nyugdíjban. A nemzetgazda
ság terén a történeti módszer első német képviselője. 
Számos nagybecsű közgazd. művet irt. Főműve: 
A közgazdaság rendszere négy ktben, mely számos 
kiadást ért s egyik része magyarra is lefordíttatott. 

Roscius, ünnepelt római színész, Cicero kortársa, 
ki nagyon dicséri; f 61 körül Kr. e. Átvitt ért.-ben 
nagy színész. 

Roscoe (roszkó) H e n r i k Enf ie ld , angol vegyész, 
szül. 1833. jan. 7. Londonban, 1S58. a vegytan ta
nára Manchesterben, megállapította a fény vegyi ha
tásának mérését és a színképelemzés terén fejtett 
ki nagy tevékenységet. Vegytani tankönyvei közül 
egyet magyarra is lefordítottak. 

Roscommon, ír grófság, ter. 2459 km9, 114.194 L 
Főhelye R. 

Rosebery A r c h i b a l d F ü l ö p P r i m r o s e gróf, 
angol államférfiú, szül. 1847.; báró Rothschild Hannát 
vette nőül, kivel nagy vagyonra tett szert; a szabad
elvű párt híve; 1881. belügyi államtitkár, 1885 — 86., 
és 1892 óta külügyminiszter. Pitt Vilmosról nagy 
munkát irt. 

Rose-féle fém, bismutum. 
Rosegger Pe t r i K e t t e n f e i e r , német iró, szül. 

1843. jul. 31. Alplban (Felső-Stiria), Gráczban él. 
Számos elbeszélést és rajzot irt az Alpes-országok 
népéletéből. 

Rosen G y u l a (tkép Duffek Miklós) , német vig-
játékiró, szül. 1833. okt. 8. Prágában, 1867. állami 
szolgálatban, 1874. a Karl-szinház dramaturgja. 
Bécsben. Számos, nálunk is ismert vígjátékot és bo
hózatot irt. f 1892. jan. 4. 

Rosenberg G y u l a , orsz. képv., sz. 1856. szept. 12. 
Kis-Czellben Vas m. Jogot végzett, 1880. ügyvéd; 
feltűnést keltett párbaja Batthyány István gróffal, 
mely ez utóbbinak halálával végződött. 1892. orsz. 
képviselő. 

Rosenheim, város Felső-Bajorországban az osztrák 
határon, az Inn m., 10.000 1., sósfürdők; sótermelés. 

Rosenkranz K á r o l y , német bölcsész, szül. 1805. 
ápr. 23. Magdeburgban, 1$33. tanár Königsbergá-
ban; f 1879. jun. 14. Hegel követője. Számos bölcsé
szeti és irodalomtört. munkát irt. 

Rosenkranz és Güldenstern, Klapp Mihály vígjá
téka, ford. Csiky Gergely (Olcsó kvtár); eredetileg 
két udvaroncz Shakespeare » Hamlet «-jében. 

Rosenstiel-féle zöld, mangansavas baryt. 
Roseola (lat.), bőrkiütés, mely gombostűfej — len-

csényi nagyságú, nyomásra eltűnő vörös foltok alak
jában lép föl; rendesen a hag3'máz (r. typhosa) és 
bujakór (r. syphilitica) kisérő tünete, néha önálló 
betegség. 
Rosé-olaj, török geraniumolaj. 
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Rosetta (francz., -zetta), rózsaalaku diszitmény; 
rózsaablak, a gót kerekablak díszítésekkel kitöltve; 
melyet nagy mértékben alkalmaztak több díszítő stíl
ben; kövek csiszolási alakja, melynél az alap lapos, 
fent pedig három oldalú facettek futnak össze egy 
csúcsban. 

Rosette (arabul Rasid), város Alsó-Egyiptomban a 
Nílus torkolatánál, 19.000 lak. Kikötő. Az 1799. itt 
talált ugynev. r. felirat a hieroglyphok megfejtését 
nagyban elősegítette. 
Rosinante (spany., Rgcinante), Cervantesnál Don 

Quijote lovának neve; rossz ló, gebe. 
Roskovics I g n á c z , festő, szül. 1854. Szalókon 

Zemplén m. Egyházi festményeivel és genreképeivel 
(ezek közt főműve: Piczi piros alma) tűnt fel; fest 
arczképet is (Madách). 

Rosner E r v i n báró, főispán, kamarás, szül. 1854. 
Rimóczán. Jogot végzett, 1876: a nagyváradi jog
akadémián helyettes tanár, 1878. az egyházjog 
egyet, magántanára, 1879. nyilv. rendkívüli, 1880. 
nyilv. rendes tanára, 1877 — 87. a főrendiház tagja. 
1883. kamarás, 1887. orsz. képviselő, 1891, Hont
megye, Selmecz- és Bélabánya városok főispánja. A 
régi magyar házassági jogról nagy művet irt. 

Rosoglio (ol., rozolyi), 1. rozsoli. 
Ross, 1) J o h n sir, angol tengerész, szül. 1777. 

jun. 24. Skócziában, 1818. tett első expeditiója 
északnyugoti átjárás felfedezésére balul ütött ki, 
1820—33. azonban Boothia Félix félszigetet fedezte 
fel. 1850—51. sikertelenül kereste Franklin expedi-
tióját, f 1866. aug. 30. Utazásairól műveket irt. — 
2) J a m e s C l a r k sir, szintén tengerész, az előbbi 
unokaöcscse, szül. 1800. ápr. 15. Írországban, 
1829—35. részt vett nagybátyja sarki expeditiójá-
ban, 1839. a déli sark felé indult s a d. szél. 
78° 1 l'-ighatolva előre nagy continenst (Dél-Viktória) 
fedezett fel és meghatározta a mágneses déli sark 
fekvését, anélkül, hogy azt elérte volna; 1848 — 49. 
eredménytelenül kereste Franklint; f 1862. ápr. 3. 
Utazásairól ő is művet irt. 

Rossbach, falu Merseburg porosz kormánykerü
letben, 1757. nov. 5. Nagy Frigyes győzelme a fran-
cziákon és a császáriakon. 

Rosse V i l m o s P a r s o n s gróf, ír csillagász, szül. 
1800. jun. 17. Írországban, f u. o. 1867. okt. 30. 
Igen nagy teleskópot állított föl, melylyel kimutatta 
sok ködfolt felolvaszthatóságát. 
Ross és Cromarty, skót grófság, ter. 8409 km2, 

77.751 lak. Főhelye Tain. 
Rossi , 1) E rnő , olasz színész, szül. 1829. Livor-

nóban, 1850 óta több izben tett művészi körutakat 
(nálunk is), főleg a tragikai jellemszerepekben 
(.Othello, Hamlet, Kean) kiváló. »Shakespeare-tanul-
mányok* ez. művet irt. — 2) P e l l e g r i n o , 1. De 
Rossi. 

Rossia, 1) község Arad m., 1403 lak.; — 2) község 
Bihar m., 2163 lak. 

Rossini G i o a c h i n o , olasz zeneszerző, szül. 1792. 
febr. 29. Pesarohan, 1812. lépett föl először »De-
metrio e Polibio* ez. operájával Rómában, 1822-ig 
többnyire Nápolyban élt, 1823 — 26. Parisban, azután 
ismét Olaszországban, 1855 óta Passyban Paris 
mellett; f u. o. 1868. nov. 13. Operái (számra nézve 
39) kedves dallamaikkal főleg 1815—30. közt rend
kívül népszerűek voltak Európa színpadain, több 
állandóan fentartja magát. A főbbek: >A sevillai 
borbély (1816), »Tell Vilmos* (1829), »Tancred«, 
»Othello«, »Semiramis« stb. Operákon kívül : egy 

»Stabat mater«-t, egy misét, requiemet, zongorada
rabokat stb. szerzett. 

Rosszalás , a tisztviselők fegyelmi büntetésének 
első, legenyhébb foka. 

Rosszhangzat , kakophonia, a stíl azon hibája, 
melyet sok egyforma hangzású szó v. sok egytagú 
v. ellenkezőleg sok nagyon hosszú szónak haszná
lata idéz elő. 

Rosszhiszeműség, mala fides, 1. e. 
Rossz időket érünk, Rossz csillagok járnak, Isten 

ója nagy csapástól Mi magyar hazánkat. A r a n y 
János: Zács Klára. 

Rost, rostanyag. 1. e. 
Rosta, a szemnagyság szerinti elválasztásra, egyen

letes finomságú por nyerésére szolgáló likacsos fém
lemez, fa v. fém oldalfalakkal. Használják a gabona-
nemüek stb, tisztításánál, vagyis rostálásánál is. 

Rostacsont, os ethmoideum, az arezcsontok egyike, 
mely a koponya alapján az orrgyök mögött foglal 
helyet; finom nyílásain át térnek a szaglóideg ágai 
az orrüregbe. 
Rostaházy K á l m á n , bpest-krisztinavárosi plébá

nos, volt orsz. képviselő, szül. 1836. ápril 1. Tatán, 
1869. plébános, 1881. képv., a főv. bizottság tagja. 
Rostáló gép, különféle szem nagyság szerinti el

választására szolgáló berendezés; áll a szemnagy
ságnak megfelelő lyukakkal ellátott fémlemezből v. 
szövetből, melyet mechanikai berendezés ide-oda tör
ténő mozgásba hoz; ezen alkalommal a lyuknál 
kisebb szemek áthullnak, a nagyobbak pedig a rostán 
visszamaradnak. Czélja v. tisztítás v. szemnagyság 
szerinti osztályozás. 
Rostanyag, rostonya: n ö v é n y i r.,cellulose (1. e.); 

á l l a t i r., flbrin (1. e.) ; az állat- és növényország 
által nyújtott anyag, mely a fonásra alkalmas és me
lyet a fonó- és szövő-iparban feldolgoznak. 

Rostély, rács (1. e.). 
Rostock, város Mecklenburg-Schwerin nagyher-

czegségben a Varnow m., 44.000 lak. Egyetem 
(1419.), kikötő. 

Rostonya, 1. rostanyag. 
Rostoptsin F e o d o r gróf, Moszkva főkormány-

zója, szül. 1763. márez. 23., Pál czár alatt tábor
nok, külügyminiszter lett, 1799. birodalmi gróf, 
1812. Moszkva katonai kormányzója; a francziák 
közeledtére a várost felgyújtotta, bár később azt 
tagadta, f 1826. jan. 30. 
Rostov, város Jekaterinoslaw orosz kormányzó

ságban a Don m., 61.000 lak. Élénk kereskedelem, 
káviárkészités. 

Rost ra (lat. -csőr), a régi Róma piaczán álló szó
noki állvány, mely a 338. Kr. e. az antiatusoktól el
hódított hajóorrokkal volt díszítve. 

Rosztiszláv v. R a t i s z l ó csernigovi hg., A n n a 
hgnőnek (1. e.), IV. Béla leányának férje, Szt Mihály 
csernigovi fejedelem fia, a mongolok elől menekült 
Magyarországba, hol 1243. lépett házasságra Anná
val. Miután nem sikerült őt országába visszahe
lyezni, Macsó vidékét és Bosznia s Bulgária egy ré
szét kapta. Hű segítője és tanácsadója volt IV. Bélá
nak az ország uj rendezésében, részt vett az osztrák 
Frigyes és az Ottokár elleni hadjáratokban; f 1263. 
5 gyermeke volt: M i h á l y , kiről közelebbi adatok 
hiányzanak, Béla, macsói és boszniai bán (1. e.), 
K u n i g u n d a , II. Ottokár cseh királynak s ennek 
halála után Rosenberg Zavis cseh főúrnak hitvese 
(t 1285), Gryf f ina , fekete Leszek krakkói fejede
lem neje (f 1288.) és egy 3-ik leány, ki mint Aszián 
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Mihály bolgár czár neje, Bolgárország történetében 
szerepelt. Wenzel Gusztáv: R. galicziai hg. (1888.) 

Rota, hegy Kapnikbánya mellett, aranybám-ák, me
lyeket a R. Miklós-Anna társulat müvei. 

Rota, fokföldi vörösbor. 
Róta, lapdajáték. melynél a játszók körbe állanak 

s az egyiket, ki a középen áll, a lapdával megdobni 
igyekszenek. Ha a lapda talál, a játék tovább folyik; 
ha pedig nem talál, akkor a középen álló fogja fel s 
a kit vele eltalál, az jő helyébe. 
Rotál (ratel, artal), marokkói súlymérték = 508 g. 
Rotang, spanyolnád. 
Rotatio (lat.), forgás, tengely- v. kerékforgás. 
Rotatiós gép, körforgó gép a nyomtatásnál (1. 

nyomda-gép). 
Rotatoria, k e r e k e s férgek, a férgek egyik osz

tálya, górcsövi, apró, áttetsző állatkák, fejükön be
húzható csillószőrökből álló készülék, mely forgó 
kerékhez hasonlít és a táplálék odasodrására szol
gál. Édes vizekben élnek részben kocsonyás tokban 
v. finom csövekben. Kb. 200 faj ismeretes. 

Róth G e r g e l y , nagykikindai törvényszéki elnök, 
szül. 1848. aug. 26. Szepes-Bélán, 1872. lőcsei tszki 
joggyak., 1877. újvidéki alügyész, 1880. pancsovai 
törv. biró, 1883. ügyész, 1891. n.-kikindai tv. elnök. 

Rothadás, nitrogéntartalmú növényi v. állati anya
gok szétbontása bizony, fermentumok (rothadási bak
tériumok) behatása folytán. Lefolyása alatt bűzös 
gázok és többféle szétbomlási termények fejlődnek, 
melyek közül számosak mérgesek (v. ö. alkaloidák, 
ptomainok). Levegő jelenléte nem okvetlen szüksé
ges; ha sok levegő van jelen, akkor a r. s z é t b o m 
l á s s á változik és a végső termények: szénsav, víz 
és ammóniák. 

Rothadás ellenes szerek, 1. antiseptikus szerek. 
Rothenburg, város Bajorországban, 7000 lakossal. 

Középkori színezete van, erőditvények védik, régi 
városház és templomok. 

Rotherham (hém), város York angol grófságban 
a Don m., 36.000 lak. Vasöntödék, szénbányák. 

Rothfeld, 1) Samu, idősb, író, szül. 1830. Pesten; 
itt és Kecskeméten végezte középisk., Bécsben jogi 
tanulmányait; a szabadságharczban honvéd, azután 
Szemere Miklós lasztóczi jószágára menekült; 1859í 
a Pester Lloyd egyik szerkesztője, 1866. főszerkesz
tője, később az Ung. Lloyd szerkesztője s sokáig a 
N. Fr. Presse bpesti levelezője; — 2) Samu , ifjabb, 
hírlapíró, szül. 1857. febr. 7. Bécsben végezte az 
egyetemet, hol jogtudor lett; azután Parisban és 
Bécsben hírlapíró, 1889. visszatért Budapestre, hol 
az Agence Havas s több külföldi lap képviselője s a 
Neues Politisches Volksblatt főszerkesztője és kiadó-
tulajdanosa. Politikai czikkeken kivül több önálló 
tanulmányt is irt. 

Rothschild, bankház, alapította R. Anse lmMaj -e r , 
szül. 1743. Majna-Frankfurtban, 1801 óta I. hes-
seni Vilmos udvari ügynöke, ki 1806. országából 
való kiűzetésekor rá bizta pénzét megőrzés és gyü-
mölcsözés végett; f 1812. Öt fia maradt: 1) A n s e l m 
M a y e r báró,sz. 1773. jun. 12., a frankfurti R.-ház fő
nöke, f 1855. decz. 6. — 2) S a l a m o n M a y e r br., 
sz. 1774. szept. 9., a bécsi bankház főnöke; f 1855. 
jul. 27. Parisban. — 3) N á t h á n Mayer , sz. 1777. 
szept. 16., 1798. banküzletet alapított Manchester
ben, melyet 1803. Londonba helyezett át; t 1836. 
jul. 18.Majna m.Frankfurtban. — 4) K á r o l y M a y e r 
"báró, szül. 1788. ápr. 24., a nápolyi bankház feje; 
t u. o. 1855. márcz. 10. — 5) J a k a b , szül. 1792. 

máj. 15. 1812 óta a párisi R.-ház főnöke; f u. o. 
1868. nov. 15. Ez utóbbinak fia, a párisi ház főnöke 
s a család feje Anse lm, szül. 1827. febr. 1. 

Rotifera, rotatoria (I. e.). 
Rotolo (rottolo, rotál az arab rathe fontból), súly

mérték; Konstantinápolyban = 0'56i kg, Egyiptom
ban =0 44.-, kg, Törökországban = 0'556 kg; a keres
kedelmi r. Alexandriában = 0'324 kg, Kairóban a nagy 
r. = l'ooi kg., Tripolisban 0'4gs kg., Tunisban mint 
fém- és gyarmatáru-mérték 0'507, mint hus-, vaj- és 
szappanmérték = 0 r>(ss kg., Bassorában — 7'soi kg., 
Abessiniában = 0'3ii kg. 

Rottal J á n o s gróf, stájerországi főnemesi család
ból, mely 1622. magyar indigenatust, 1841. grófi 
rangot kapott. Anyja, Thurzó Szaniszló nádor húga, 
magyar nevelésben részesítette. 1648-tól Morvaor
szág főkapitánya. 1665 ő vitte végbe Székelyhíd le
rombolását. A magyar főurak összeesküvésének fel
fedezése után a lőcsei commissio, majd a pozsonyi 
judicium delegatum elnöke; neki tulajdonítják, hogy 
az itt hozott 22 halálos Ítéletből csak egy hajtatott 
végre, f 1674. 

Rotteck K á r o l y , német történetíró, szül. 1775. 
jul. 18. Freiburgban, 1798. u. o. tanár, 1819. az. 
1. badeni kamara tagja, u. o. a szabadelvűek vezére, 
1832. nyugdíjazták: f 1840. nov. 26. Számos törté
neti s egyéb művet irt. Világtörténete s az általa
szerkesztett államjogi lexikon egykor szabadelvű 
szellemük miatt nagyon olvasottak voltak. 

Rotten-borough (ang., -borro), Angliában olyan 
város, mely a parlamenti képviselők számának régi 
megállapításánál még tekintélyes volt, de később 
hanyatlásnak indult s így a képviselőválasztás joga 
igen kis számú polgár kezébe jutott; 1832. az. 
ily városoktól megvonták az önálló követküldés 
jogát. 

Rotterdam, Németalföld 2. kereskedelmi városa a 
Maas m., 203.000 lak. Képzőművészeti és műszaki 
akadémia, múzeum, kikötő, a németalföldi hajózás 
központja, élénk kereskedelem, gép-, papír-, czukor-, 
dohány-, kartongyárak. Szép városház és székesegy
ház, r.-i Erasmus szobra. 

Röttih, gyöngymérték líombayban = Vs* tank = 
194'4mg.; Suratéban = 0'i2."i g.; Bengáliában arany-, 
ezüst- és pénzsúlymérték = "/»« tola = 121-1 mg. 

Rottolo, 1. rotolo. 
Rotunda (lat.), kerek épület kupolaszerű fedéllel. 
Roture (francz., -tür), nem nemes, polgár-, pór

nép; r.-ier (-türié), az alsóbb társadalmi osztályból! 
származó. 

Roubaix (rubé), város Nord franczia departement-
ben 100.000 1. Élénk kereskedelem, selyem-, gyapju-
és gyapot-czikkek gyártása. 

Roubelle V i l mo s F e r e n c z , franczia vegyész, 
szül. 1703., f 1770. Mint tanár működött és a vegy
tani elméletben megállapította a só fogalmát. 

Roublard (francz., rublár), csaló; r.-i se, csa
lárdság. 
Roué (francz., >kerékbe tört«), akasztófa virága: a 

XV1IÍ. szd óta előkelő kéjencz. 
Rouen (ruán), Alsó Seine franczia departement fő

helye a Seine m., 107.000 lak. Élénk kereskedelem, 
czukor-, posztó- és gyapotáru-gyártás; érsekség. 
hires gót székesegyház (1200—1600. épült), 149 m. 
magas áttört toronynyal. A római Rotomagus; itt 
égették meg 1431, máj. 30. az orleansi szüzet, kinek 
utóbb szobrot emeltek. 

Rouge (francz., rúzs), veres, piros. 
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1. királynő, 2. here, 3. dolgozó. 

4. M
icrogaster. 

5. A
 körlsbogár (Lytta vesioatoiia 1.1, 

a nőstény, b hím
, "e az első álcza-'alak. 

6. A
 bíbor-pajzstetü (Coccus cacti £.)<

 
a hím

, b nőstény. 
7. A

 selyem
hernyó pilléje (Bom

byx m
óri L.) him

. 
8. U

gyanannak nősténye. 
9. Syrphus. 

10. A
z aranyos futó

bogár (C
arahus auratus L.) álczája. 

11. Staphylinus. 
12. Cicindela cam

pestris L. 
13. Eehinom

yia fera L. 
14. A

 rózsagubaesdárázs (K
hodites rosae L.). 

15. A
 veres hangya. 

16. C
arahus coriaceus L. 

17. A
 selyem

hernyó (Bom
byx m

óri I.). 
18. A

 hétpettyes böde, álezájával és bábjával. 
19. D

ögbogár (Silpha obscura L.). 
20. Szitakötő. 
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Rouge et noir (franezia, rúzs é noár), veres és fe
kete, hazárdjáték 6 whistjátszmával (312 kártya), 
melyet veres és fekete mezőre osztott asztalon ját
szanak. A bankadó két sor kártyát rak ki, egyet a 
rouge, egyet a noir fél számára. Egy-egy sor órték-
ósszegének nem szabad 31-en alul és 40-en felül 
lennie; az a szin nyer, melynek sora a 40-et inkább 
megközeliti. 

Kouget de Lisle (rúzsé dlil) József , franezia mér
nökkari tiszt, szül. 1760.máj. 10. Lons-le-Saunierben, 
•)• 1836. jun. 26. Párisbar^ A marseillaise, franezia 
nemzeti ének szerzője. 

Rouge végétal (francz., vézsétal), 1. saffior. 
Rouher (ruer) J enő , franezia államférfiú, szül. 

1814. nov. 30. Riómban, u. o. ügyvéd, 1848. a con-
stituante, 1849. a législative tagja, Napóleon hive, 
1849—52. igazságügyminiszter, majd az államta
nács alelnöke, 1855. kereskedelmi miniszter, 1856. 
senator, 1863. decz. 2-án államminiszter, ez év okt. 
13. —1870. miniszterelnök, később a senatus elnöke; 
1872. a nemzetgyűlés, 1876. a képviselőház tagja, a 
bonapartisták vezére a császári herczeg haláláig 
(1879); f 1884. febr. 3. 
Rouille (francz., ruly), rozsda; vaspácz, a selyem 

feketére való festésére. 
Roulade (francz., rulád), henger alakuan összesod-

rott husnemü. 
Rouleau (francz., ruló), tekercs; felhúzható ablak

redőny, függöny. 
Roulette (francz., rulett), hazárdjáték; forogható 

korong 37—38 felváltva veres és fekete szakokkal 
és számokkal. A korong szegélyén golyócska szalad 
körbe s a szakaszok egyikébe esik, a játékosnak 
nyereséget v. veszteséget hozva a szerint, a mint a 
táblán veresre vagy feketére, avagy egy vagy több 
számra tett. 

Rousseau (russzó), 1) J e a n B a p t i s t e , franezia 
költő, szül. 1670. Parisban, szatírái miatt száműzték 
sf 1741. Brüsszel mellett. — 2) J e a n J a c q u e s , 
Voltaire mellett a múlt szdbeli francz. irodalom leg
nagyobb alakja, szül. 1712. jun. 28. Genfben, ifjúsá
gában egymás után volt vésnök, lakáj, zenetanitó, 
írnok, nevelő, titkár, színházi költő; többnyire Pa
risban élt, 1752—62. Montmorency mellett, Epinay 
asszony »Eremitage« nevű falusi lakában tartózko
dott,majd »Emile«-je miatt üldöztetve, Neuenburgban 
s t 1778. jan. 1. Paris mellett Ermenonvilleban. Mint 
költő s mint társadalmi iró egyaránt a természethez 
való visszatérést (»Retournons á la natureN) sür
gette s e jelmondatához hiven »Emile«-jében (1761.) 
a természetes nevelés előnyeit fejtegette, »Julié ou 
la nouv-elle Héloi'se« ez. regényében a társadalmi 
előítéletek és kinövések ellen szállt sikra, »Contrat 
social* (1762., magy. lord. König F., Olcsó ktár) ez. 
munkájában pedig az ultra-demokratikus államfor
mát állította fel mint a természetjog elveinek egyedül 
megfelelőt. Tanai roppant befolyással voltak az 
európai gondolkodásra. — 3) F ü l ö p , állatfestő, 
szül. 1808. Parisban, f 1887. — 4) Pi e r re É t i en ne 
T h e o d o r e , az előbbinek fivére, tájfestő, szül. 1812. 
Parisban, f 1867. 

Rousset (ruszé) Kami l l , franezia történetíró, szül. 
1821. febr. 15. Parisban, 1864. a hadügyminiszté
rium levéltárnoka, 1871. az Akadémia tagja és tit
kára. Számos történeti müvet irt. t 1892. 

Roussillon (ruszijón), régi franezia grófság (a mai 
Kelet-Pyrenéek depart.), főhelye Perpignan. 

Rout (ang., raut), társas estély. 

Route (francz., rút), út, irány, utazás; r o u t i e r . 
(rutjé) útmutató; utazási térképek gyűjteménye, kül. 
tengerészek számára; zsoldos Angol- és Franczíaor-
szágban a XIII. és XIV. szdban. 

Routine (francz., rutin), gyakorlat utján szerzett 
jártasság, ügyesség. 

Rouvier (ruvié) Mór i cz , franezia politikus, szül. 
1842. ápril 17. Aixben; előbb ügyvéd, 1871. képv., 
főleg pénzügyi kérdésekben szerepelt, 1881—8.5. is
mételve keresk. miniszter, 1887. néhány hónapig mi
niszterelnök, 1889. febr.—1892. decz. pénzügymin.. 
Ekkor a Panama-botrányban való szereplése miatt 
vissza kellett lépnie. 

Rovancs, üzleti könyvek megvizsgálása, össze
egyeztetése; kereskedőknél könyv a napi ügyletek 
bejegyzésére (adósok r.-a, áru-, váltó-r. stb.): r ó v a n-
c so ln i , összeegyeztetni, megvizsgálni (számlát, üz
leti könyvet). 

Rovarevők, insectivora, állatrend az emlősök osz
tályából. Fogazatuk tökéletes, szaglás-szervük jói 
fejlett; rovarokból és kisebb állatokból élnek. Csak 
az ó-világban s Észak-Amerikában ismeretesek. Asa-
tag maradványaikat miocaen rétegben találták Fran
ciaországban. Ide tartoznak a s ü n vagy t ü s k é s 
d i s z n ó f é l é k , erinacei; c z i c z k á n y o k, soricina 
és v a k o n d o k , talpina. 

Rovarevő növények, kül. a droseraceák, lentibu-
lariák és nepentheák rendjébe tartozó növények, me
lyek erőmávi inger (p. o. érintés) iránt nagyon érzé
keny leveleikben v. az ezek által alkotott üregekben 
kis állatokat megfognak s azokat el nem bocsátván 
belőlük táplálkoznak. A levelektől elválasztott nedv 
pepsinszerü emésztési erjesztőt és egy savat tartalmaz. 

Rovarok, insecta, az Ízeltlábúak egyik osztályát. 
alkotó állatok, melyek teste fejből, torból és potrohból 
áll. Szájrészük a homlokhoz mozgékonyan szülő 
felső ajak (labrum), a két rágony (felső állkapocs), 
a két alsó állkapocs és az alsó ajak. Ezen szájrészek 
a r.-ok életmódja szerint rágásra, nyálasra, szúrásra, 
szívásra szolgálnak s czéljuknak megfelelőleg módo
sultak. A t o r elő-, közép- és utótorból (pro-, meso-
metatkorax) áll, mindegyik részen egy lábpárra!: az. 
első szárnypár a közép-, a második az utótoron van 
elhelyezve. Különben a r. szárnyai a madarak szár
nyával (mely végtagnak felel meg) csak czéljukra 
nézve azonosak. A szárnyak chitin-erekkel átvont 
hártyák, számuk 2—4; vannak szárnyatlanok is. 
A potroh 4—11 gyűrűből áll, melyek közül a két 
utolsó néha tojócsővé, fogóvá, tülánkká stb. alakul. 
Izomrendszerük aránylag nagyon kifejlett; egyesek 
testük hosszánál 200-szorta nagyobb távolságra, 
képesek ugrani; némelyek még az erezet is megrág
ják. Szemeik összetettek, némelyeknél pontszemek: 
hallásuk szerve kevéssé ismert; szaglásuk, kül. pedig 
tapintásuk szervei a fejen elhelyezett két csáp (anten
náé). A szivet a test közepén, a hátoldalon elhelye
zett hátedény képviseli; ez cső-alaku szerv, mely 
több egymásután fekvő kamrácskából áll. A légzés 
légcsövek (trachea) által eszközöltetik s igy a vér a. 
test minden pontján élenyül. A szájnyílás rövid bár-
zsingba vezet, melynek kezdetén van két nyál- vagy 
fonómirigy; egyeseknél a bárzsing vékonyfalu szi-
vógyomrot v. vastagfalu begyet alkot. A bárzsing 
az elő- v. rágógyomorba (proventriculus) vezet, meh" 
belül chitin-fogacskákkal van ellátva s az előbb le
írtaknál hiányzik; ezután jön a valódi v, chylus-
gyomor, mely mirigyekkel bír s a magasabb rendűek. 

I gyomrát és vékony belét képviseli; ebbe nyílnak a. 
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veséket képviselő Malpighi-edények; a chylusgyomor 
után jön a bél, mely a szabadba nyílik. Előfordulnak 
még viasz-, szag- v. bűz-, fonó- és méregmirigyek; 
egyeseknél világitó-szervet is találunk. Kifejlődésük 
leginkább átalakulással történik; vannak teljesen 
(holometabola), félig (hemimetabola), és át nem ala
kulók (ametabola), egyeseknél (hólyaghúzók) túlala-
kulás (hypometamorphosis) észlelhető, midőn is az 
álczábol álbáb (pseudoohrysalis), ebből ismét álcza 
s ebből valódi báb lesz. Az álczák lábatlanok (nyü, 
kukacz) v. három pár izeit lábbal ellátvák (pondró, 
pajor) v. ezen kivül a test egész hosszában csonka, 
nem izeit lábpáraik is vannak (hernyó, cruca). Han
got csak a kifejlett r.-ok képesek létrehozni s ez legin
kább egymás figyelmessé tételére s csalogatására 
szolgál. Némelyek a fában kótogva szabályos zörejt, 
mások egyes testrészeik összedörzsölése által han
got, ismét mások a tor léglyukai mögött elhelyezett 
különféle ruganyos lemezek rezgésbe hozatala utján 
danát képesek létrehozni; némelyek szárnyuknak 
repülés közben való rezegtetésével idéznek elő han
got. P. o. a házi légy szárnyrezgései a közép g-t, le
mezkéjének rezgései a közép h-t adják, a méh szár
nyai közép a-ban, lemezkéi ennek oktávájában re
zegnek. Táplálékuk növényi, részben állati; egyes 
fajok élősdiek. Mindenütt elterjedtek ; kb. 200.000 élő 
faj ismeretes. Asatag alakokat már a kőszénképlet
ben találni, a jurában a lepkék kivételével az összes 
r.-rend képviselve van. A r.-ok leginkább a növények 
termékenyítése által nyújtanak hasznot; egyesek 
selymet, mézet, viaszt, festéket, eledelt stb. szolgál
tatnak; mások a növények pusztítása által, v. mint 
élősdiek károsak vagy kellemetlenek. Felosztásuk: 
Egyenes szárnyuak, orthoptera; reczés szárnyuak, 
neiiroptera; hártyás szárnyuak, hymenoplcra; fede
les szárnyuak, coleoplera- pikkelyes szárnyuak, 
lepidoptera; kétszárnyúak, diptera ; félfedelüek, lie-
miptera. — A r.-kal a r o v a r t a n (insectologia, en-
íomologia) foglalkozik. L. E m i c h Gusztáv, Hasz
nos és kártékony rovarok, Budapest, 1868.; dr. 
N y á r i Ferencz: A mező- és kertgazdaságra káros 
rovarok ismertetése és irtásmódja. Budapest, Falusi 
könyvtár. 

Rovarpazérok, entomophaga, alrend a peteralrós 
hártyás-szárnyu rovarok (hymenoptera terebrata) 
rendjéből. A nőstény peterakója hosszú fúróvá (te-
rebra) alakult, melyet 2 oldali billenő (pillenpánty) 
takar. Többnyire más rovarok testében élnek. Ide 
tartoznak a f ü r k é s z e k , ichnenmonida, a p a r á n y 
f ü r k é s z e k, proctotrupida, a fém f ü r k é s z e k , chal-
tidida és a g u b ó d a r á z s o k , cynipida. 

Rovarpor (kaukázusi, perzsa, örmény, dalmát r.), 
különféle pyrethrum-tajok porrá tört virágkelyhei, 
melyek vmint borszeszes kivonatuk (r. tinctura) kü
lönböző rovarok, férgek kiirtására használatosak. 

Rovar tan , entomologia, 1. rovarok. 
Rovás, egykor, mikor az irás tudománya még ke

véssé volt elterjedve, hosszú vessző v. bot, melyen az 
adószedő ( rovó) bizonyos jelekbemetszésével nyug
tázta az adó fejében minden egyes adózótól besze
dett adópénzt; később maga az adó. Szólásmódok: 
Sok van a rovásodon (sokkal tartozol v. sok csinyt 
követtél el);r rovásra hazudni, mások r.-ára Ígérni 
vmit stb. 

Rovaték, vmely munkadarabon kidolgozott ba
rázda, melybe a vele összekötendő darab csapja pon
tosan bele illik. 

Rovátka, 1. rovaték. 

Roveredo, város Tirolban a Leno m., 9000- lak., a 
tiroli selyemipar főhelye, selyem-, bor- és déM-gyü-
mölcskereskedés. 

Rövidáru, fémből, fából, üvegből, porczellánbó! 
stb. készített kisebb áruczikk; a czérnát, pamutot,, 
tűt, szalagot stb. szintén a r.-khoz sorolják; mivel 
főleg Nürnbergben állítják a r.-kat elő és onnan ke
rülnek forgalomba, n o r i n b e r g i á r u n a k is hívják,. 

Rövidlátás, myopia, a látási rendellenesség, mely
nél a szembe beeső fénysugarak az ideghártya előtt 
egyesülnek- s azután széttérvén, az ideghártyán a_ 
tárgynak csak szóródásos és igy elmosódott képét 
adják. Oka vszinüleg tulnyomólag öröklés, gyakran 
a közelre való tartós alkalmazkodás folytán a szer
zett fénytörési rendellenesség. Közvetlen oka a szem 
petéded alakja és hosszátmérőjének túlságos hosszu-
sága, mely 27—28, sőt 33 mm.-nyi lehet, mig a nor
mális szem hossztengelye 23—23'5 mm. h. Kezelés: 
homorú lencsék, melyek az összehajló sugarakat 
széthajlóbbakká teszik s a reczehártyán való egyesü
lésüket eszközlik. L. dr. Hoor Károly, A szem fénytö
rési és alkalmazkodási rendellenességei, Bpest, 1892.. 

Rövidlet, compendium, rövid összefoglalás, kézi
könyv. 

Rövid papir, váltó, mely néhány nap múlva (8 —14-
nap) esedékes. 

Rovigno (-nyó, Trevigno), város Isztriában az Ad
riai tenger m., 10.000 lak. Kikötő, jó bor, szardella-
halászat. 

Rovigo, Velencze olasz tartomány kerülete, ter. 
1665 kma, 230.000 lak. Főhelye R. az Adigetto m., 
8000 lak. 

Rovna, község Trencsén m., 3989 lak. A messze 
löldre járó drótos tótok hazája. 

Rovott fal, bornafal, 1. bornafa. 
Rovuma, folyam Afrikában, a Nyassza tót környező 

hegyekben ered, a Delgado foknál az Indiai oczeánba 
szakad. 

Rowdy (ang., ródi), faragatlan, mihaszna ember; 
csőcselék. 

Roy (ó-franczia, roa, ma ro i = király), igy ne
vezték Chambord grófot (1. e.), ezzel is jelezni akarva 
ősi jogait, de ósdi gondolkodását is. 

Royal (francz. rójál, ang. rajel) királyi; r o y a l i s 
t ák v. legitimisták Francziaországban 1789 óta a 
Bourbon család hívei, ellentétben a republicanusok-
kal és a bonapartistákkal; r . - ismus, a királysághoz 
való ragaszkodás. 

Royal Society (ang., roiel szoszíeti), a londoni, 
edinburghi és dublini hires tudós (kül. természettudo
mányi) társulatok neve. 

Royer-Collard (roajé-kolár) P i e r r e Pá l , franczia 
tudós és államférfiú, szül. 1763. jun. 21. Sompuis-
ben, ügyvéd, 1871. a bölcsészet tanára, később ál
lamtanácsos és a kamara tagja, a franczia doctrinaer 
párt megalapítója, 1828. ^ kamara elnöke, 1830-ban 
visszavonult; f 1845. szept. 4. Számos munkát irt. 

Roxane, Orestes baktriai fejedelem leánya, macedó
niai Nagy Sándor neje; férje halála után három hó
nappal szül. fiát, Sándort Macedóniába vitte, de ott 
316. Kr. e. elfogták s öt év múlva meggyilkolták 

Roxburgh (Teviotdale), skót grófság, ter. 1734 km2, 
53.726 lak. Főhelye Sedburgh. 

Rozália, szent, II. Vilmos szicziliai király uno-
kahuga, Palermo közelében egy barlangba vonult 
vissza, hol t 1160. után. Palermo védszentje, 
hol emléknapját jul. 11 —15. közt nagy fénynye! 
ülik meg. 



ROZÁLIA 
1507 

RÓZSAFA M 

Rozália, hegység, az Alpesek rendszeréhez tarto
zik; a k. osztrák Alpesek tengelyét alkotó kristályos 
pala hsg. Grácztól ny.-ra ket felé szakad, s é.-i ága a 
Wechsel hsgben folytatódik, s ennek egyik kiágazása 
a Rozália hsg. A R. hsg alatt mind azon hsgeket ért
jük, melyek a bées újhelyi lapály s a Fertőbe ömlő 
Vuka és Ikva völgyei között d. felé a Rábáig terjed
nek, mig k. felé a magyar medencze harmadkori 
dombvidékébe merülnek. A hsg főgerincze a Weehsel-
hez csatlakozó tulajdonképeni Rozália hsg, egyik k. 
mellékága a S o p r o n i h sg (1. e.), továbbá a Bo
r o s t y á n k ő i hsg és a hozzá csatlakozó harmadkori 
dombvidék ( N é m e t u j v á r i , D o b r a i dombok). A 
tulajdonképeni Rozália hsg Sopron megye ny. hatá
rán húzódik a Vulka felé, mig é.-ról a bécsújhelyi la
pály határolja. A hsg magyarországi része éles ge-
rincz jelleggel bir s völgyektől át nem szakított bás
tyaként húzódik az ország határán, mind a bécsúj
helyi med., mind a Lajta felé oldalgerinczeket bocsátva, 
melyeket keresztvölgyek választanak el egymástól. 
Legmagasabb csúcsai: a Stein-Kogel (637 m), Kric-
Rigel (684 m.), Mittereck (631 m.) és végre a Rozália 
kápolna hegye (746 m.). A hsg Ausztriába átcsapva, 
gerincz jellegét megváltoztatja s magas fekvésű fen-
föld lesz, melyen alacsony hegylánczok vonulnak. E 
magas lapályon nincsenek mélyen bevágódott völ
gyek. A hsget túlnyomóan erdőségek borítják. 

Rozamunda, Kunimund gepida király leánya. Mi
kor Alboin longobard király Kunimundot legyőzte és 
megölte, koponyájából serleget készíttetett s arra 
kényszeritette R.-át, kit időközben nőül vett, hogy a 
saját atyja koponyájából készült serlegből igyék. 
E miatt 573. R. megölette férjét, Alboint ésRavennába 
menekült, hol t méreg által. 

Rozgony, község Abauj Torna m., 1070 lak. Itt 
verte meg I. Károly Csák Máté seregét 1312. jun. 15. 
A réteken régi hadi fegyvereket és sánczok nyomait 
találták. 

Rozgonyiak, ősrégi magyar főúri család, melynek 
őse Reno ld V. István és IV. László alatt kir. fő
lovászmester és Szabolcs vm. főispánja volt; 1270. 
kapta kir. adományul Rozgony várát. 1289 —90. a 
nádori méltóságot viselte. Utódai legnagyobb része 
nevezetes szerepet játszott a magyar történelemben. 
A család fiága 1523. halt ki R. Istvánban, kinek va
gyona egy részét a Báthory család örökölte. A csa
ládi czimer fehér hattyú, csőrében arany liliommal 
vagy hallal. — 1) G y ö r g y , Simon országbíró fia, 
Zsigmondot elkísérte a konstansa zsinatra.. 1430. 
pozsonyi főispán, 1444. országbíró lett. f 1452 
után. — 2) I s t v á n , László fia, 1410. temesi, majd 
pozsonyi főispán, 1428. Galambócznál harczolt; az 
ő neje volt a hires S z e n t g y ö r g y i C z e c z i l i a , ki 
Galambócz ostromában egy hadihajót vezérelt s 
abból a várat keményen lövöldöztette. — 3) J á n o s , 
Lőrincz fia, sárosi várnagy és főispán, Nápolyi 
László mozgalmában Zsigmond király ellen hűtlen
ségbe esvén, 1410. kapott kegyelmet, 1434. tárnok
mester, 1451. erdélyi vajda, mely tisztet 1458-ig 
viselte. — 4) J á n o s , Istvánnak és Sz. Czecziliának 
fia, 1458. erdélyi vajda, 1471. országbíró, f 1471. — 
5) Ra jná id , az előbbi testvére, 1442. Nógrád és 
Heves vm. főispánja, 1448. részt vett a rigómezei 
ütközetben, 1459. a székelyek ispánja, 1471. tárnok
mester. — 6) S e b e s t y é n , Lőrincz fia, 1457. fő
lovászmester, 1459—61. erdélyi vajda. —7) Simon, 
Miklós fia, részt vett Nagy Lajos nápolyi hadjára
taiban s 1357. Tarviso mellett sebet kapott. 1396. Ni-

kápolynál harczolt; 1409. országbíró lett. f 1414. — 
8) Simon, egri püspök, az előbbi fia, 1397. eszter
gomi kanonok, 1411. szepesi prépost, 1429. vesz
prémi, 1440. egri püspök. Erzsébet királynéval, 
Albert özvegyével ellenséges viszonyban állván, ez 
az esztergomi érseki szék betöltésénél mellőzte, 
miért 1. Ulászló egyik legbuzgóbb pártosa lett; 
1440. május 22. elűzte Buda várából a királyné 
híveit. A várnai ütközetben f 1444. nov. 10. 

Rozmaring, rosmarinus, növény az ajakosak 
(labiatae) rendjéből. A k ö z ö n s é g e s r., r. officina-
lis, illó olajat szolgáltat, melyet borszesz denaturá-
lására, az illatszerészetben és gyógyszerül használ
nak. Népünk kedvelt virága. 

Rozr. arinolaj , a közönséges rozmarinból (rosma
rinus offlcinalis) nyert illó olaj, szesz denaturálá-
sára, illatszerészetben és gyógyszerül használják. 

Rozmárok, trichechina, állatcsalád az uszony-
lábuak (pinnipedia) rendjéből; felső ebfogaik lefelé 
kiállók, agyarszerüek. A r o z m á r , trichechus rosma-
rus, 6—7 m. h., felső ebibgai 80 cm. hosszúak; az 
északi Jeges tengerben él; bőrén, húsán és zsírján 
kívül agyarait használják, melyeket elefántcsont 
gyanánt, botfejek,álfogak stb. készítésére használnak. 

Rozomak (orosz), a Szibériában, Kamcsatkában 
és Észak-Amerikában é\ő gulo borealis, hosszúszőrű, 
sötétbarna gereznája, a hátrészen szivalaku fekete 
folttal, a vállrészen pedig világossárga vagy vörös 
csíkkal fedett; kül. az Oroszországból való becses. 

Rozs, sccale, növény a pázsitfélék (gramineae) 
rendjéből. Virágzata füzér, kelyhei két szálas hegyes 
polyvájúak, 2 viráguak, a gerinczre lappal állanak; 
magva hosszú, hengerded, egyfelől hegyes; polyvái 
az ondóknál kisebbek. A g a b o n a r., s. cereale, ál
landó fajtái nincsenek; nyári és téli r. egymásba 
átvezethetek. Európában az északi széles. 50—67°, 
keleti Észak Amerikában a 40 —50°-ig mivelik. 

Rózsa, orbáncz (1. e.). 
Rózsa, vigj. S z i g l i g e t i E.-től (1840); egyik fő

szereplője Toldi Miklós, s Arany néhány motívumot 
innen átvett a »Toldi Szerelmé«-be. 

Rózsa S á n d o r , az Alföld hires zsiványa, szül. 
1813. Szegeden; honnan a betyáréletre adta magát, 
de a szabadságharczban a magyar ügyet szolgálta ; 
rablásai miatt 1856. elfogták s életfogytiglani fog
ságra ítélték; 1867. kegyelmet kapott, de csakhamar 
ismét rossz útra tért, 1868. megtámadott egy vasúti 
vonatot, 1872. ismét életfogytiglani fogságra Ítélték; 
f 1878. a szamosujvári fogházban. 

Rózsa ablak, 1. rosetta. 
Rózsafa, rosa, növény a rózsa viráguak (rosaceae) 

rendjéből. A k e r t i v. s z á z l e v e l ü r., r. centifolia, 
hazája Perzsia; 120 — 200 cm-nél magasabbra ritkán 
nő, törzse s galyai szúrósak. Piros virága mindig 
teljes, gömbölyű, zárkózó alakú, illatos, kiválóbb 
válfajai a s z e g f ü r ó z s a , r. centif. caryophyllea; a 
d i jon i m o h a r ó z s a , r. cent. kenedyana pomposa; 
a m o h a r ó z s a , r. cent. muscosa; tömérdek egyszer 
s kétszer nyiló válfajokkal. A vad- v. csipke-r. , 
r. canina; virága piros v. sárga. A b o l y h o s r., r. 
villosa, egész Európa, 2 — 4 m. m.; a r o z s d á s r., 
r. rubigiuosa, Németország, egész 3 m. m., levele 
dörzsölve almaszagu; az ár va r., r. alpina, 1 — 2 
m. m., virága vörös, szép válfaja a r. Boursault; a 
fehér r., r. álba, 120—300 cm. m., Ausztria, Dél-
Németorsz.; a s á r g a v. k a p u c z i n u s v., r. Eglan-
teria, Dél-Európa, 1—2 m. m., virága sárga, bibor 
foltokkal, poloskaszagu; szép válfaja a k é t s z í n ű 
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v. t ö r ö k r., r. bicolor, kivül sárga, belül tüzvörös 
szirmokkal; a f r a n c z i a v. c z u k o r r., r. gallica, 
60—120 cm. magas, sötétvörös; kiváló változatai a 
r.gall. hybrida, marmorea és a k i s b u r g u n d i v. 
kis p ü n k ö s d i r., r. gall. parvifolia. Az i n d i a i r., 
r. indica, hazája Khina, főbb válfajai a b o u r b o n r., 
r. ind. borbonica, a r. ind. Lawrenceana, apró, szag
talan, majd egész évben virit, a r. ind. Noisetijana, 
Amerika, 120—240 cm. m., virágja nagy bugákban 
áll (néha 200 rózsa egy csomóban); elterjedt a thea-
v. i l l a t o s r., r. indica odoratissima, hazája Kelet-
India, 30—90 cm. m., virága r.-szinü, alul sárgába 
hullámzó, theaszagu, számos átmenete van; a r. 
ind. sempcrflorens, bengáliai mindig virágzó r., hó
n a p o s i\, hazája Khina, 120 — 240 cm. m., virága 
halvány ív színű, szagtalan v. gyengén szagos, egész 
éven át virágzik, nagyon számos játszványa van, a 
fehértől a bíborvörösig és kénsárgáig a legváltoza
tosabb szinhullámzatokban; a k h i n a i r., r. ind. 
chinensis, 60 — 90 cm. m., virága teljes, sötétkarma
zsinpiros. A f ü z é r v i r á g u - v. s z o m o r ú r., r. mul-
iiflora, hazája Japán, 3 — 6 m. m., igen hosszú gá
lyákkal; virága igen teljes, sürün bokrosán ülő, 
estefelé nagyon illatos. A p é z s m a r.,r. moschata, 
hazája Dél-Spanyolorsz. és Madeira, 180—350 cm. 
m., levele le nem hulló; virágai 20—100-ával ülnek 
egy csomóban, aprók, fehérek, gyengén pézsmasza-
guak.A t o m p a l e v e l ü r..r.pimpinellifolia,60— 120 
cm. m.; virága fehér, szagtalan, egyszerű, müvelés 
által márványozott és kétszínű fajtákat is neveltek; 
korán virágzik. A k a p a s z k o d ó - v. futó r., r. sem-
pervirens s. scandens, Dél-Európa, 3 — 4 m. m., levele 
bőrnemű, le nem hulló; virága a legkülönfélébb szín
árnyalatú, pészmaszagu. A kén r., r. sulphiirea, 
tövise sárgás, 120—200 cm. m.; fajtája a t ö r p e 
kén r., r. sulph. pumila. — A r. a virágok király
nője nevet vivta ki magának, a szépség jelképe. Az 
egész világon elterjedt, csak az egyenlítő vidékén és 
Ausztráliában nem terem. A r.-t már Hómer emliti; a 
görögök és rómaiak magukat és áldozataikat r.-ákkal 
ékesítették ünnepeikhez és lakomáikhoz. A r. Venus-
nak, Aurorának, Ámornak vmint Harpokratesnek, a 
hallgatás atyjának volt szentelve. Talán innen van, 
hogy Európában is szokássá vált társaságok allfal-
mával a boltozatra rózsát függeszteni, jeléül annak, 
hogy az ott történtekről és hallottakról — azaz mind
arról, a mit »sub rosa« beszéltek — hallgatnak. — 
J e r i k ó i r. (1. anastatica); k a n d i a i r., mesembryan-
themum Tripolium maghona, mely nedvességben ki
nyilik, szárazon összehúzódik; S á r o n r ó z s á j a , a 
m. anemone coronaria. 

Rózsafa, sötétveres, erezett, illatos asztalosfa Dél-
Amerika, Afrika és Birma pterocarpus fajaiból s 
egyéb fákból; convolvulus fajok gyökere, melyből 
az illó rózsaolajat (oleum ligni Rhodi) nyerik. Ame
rikai, jamaikai rózsafa az amyris balsamifera fája: 
cyprusi r., a cordamyza fája. 
Rózsafélék, rosaceae, cserjék v. fák, melyek kelyhe 

állandó, 5 részre osztott; virágzata 5 levelű; kb. 570 
-faj,melyek közé a szamóczák,/ra^aí-/Ví, a pimpó> 
potentilla, a s zede r , rubus, és a r ó z s á k tartoznak. 

Rózsafüzér v. r ó z s a k o s z o r ú , 1. olvasó. 
Rózsageranium, muskátli, 1. pelargonium. 
Rózsahegy, község Liptó m., 6879 lak., a Vág bal

partján a Revucza torkolatánál Törvényszék, járásb., 
adóhiv.,kath. algymnasium. Főbb épületei a plébánia
templom, a kegyesrendiek háza és temploma s a 
kincstári épületek. 

Rózsakeresztesek (Rosenkreutzer), titkos társa
ság a XVII. szdban, a XVIII. szd második felében 
Dél-Németországban megujittatott s külföldön is 
elterjedt. 

Rózsák harcza, az angol Lancaster (vörös r.) és 
York uralkodó családok (fehér r.) hosszas harczai 
1452—85 közt; az elnevezés a két párt jelvényétől 
vétetett. 

Rozsálj hegy, 1397 m. m. a Gutin hsgségben. 
Nagy-Bánya mögött emelkedik kopár sziklás ge-
rinczczel. 

Rózsamái, hires bortermő hegy Alsó-Fehér m.-ben 
Gyulafehérvár mellett. 

Rózsamályva, 1. althaea. 
Rozsanya, 1. anyarozs. 
Rózsaolaj, a rózsa szirmaitól lepárlás utján nyert 

sárga, alkoholban és aetherben oldódó olaj, Kelet-
Indiában, Egyiptomban, Tunisban, de kül. a Balkán
félszigeten nagyban állítják elő és hozzák forga
lomba, fajsúlya O'si —C'ss; 5000 kg. rózsából nyer
nek 1 kg. r.-at; az illatszerészetben használják. 

Rózsavasárnap, 1. Laetare. 
Rózsaviráguak, rosaceae, növényrend, Linné 13. 

serege. Füvek, cserjék, fák; a levelek váltogatok, 
egyszerűek v. füzöttek, pálhások, a bokréta 4—5 
hasábu; csészéjük állandó, gyümölcsük húsos vagy 
száraz. Ide tartoznak a csőn t a r o s a k , amygdaleac 
(mandolafa, őszi és kajszinbaraczkfa, szilvafa,kökény, 
cseresznyefa, borostyánmsgy), a r ó z s a fa fél ék v. 
r ó z s a f é l é k (1. e.) és az al ma fafélék, pomaceae 
(galagonya, nászpolya, berekenye, almafa, körtefa, 
birsalma) családja. 

Rózsavíz, rózsalevelén átszűrt és lepárolt víz, kül. 
Dél-Francziaországban állítják elő nagy mértékben; 
könnyen megromlik. Igen gyakran hamisítják olyké-
pen, hogy 1 1. vizet 3 csepp rózsaolaj alkoholos ol
datával kevernek; az illatszerészetben, szagositóul 
stb. használják. 

Rozsda (végy.), a vasnak a levegőn való oxydáló-
dása, mely barna vashydroxyd (rozsda) képződésére 
vezet. R o z s d á s o d á s ellen megvédik a vasat alká-
liák, mészviz, horganynyal való érintkezés, bevonás 
vasoxyduloxyddal vagy antimonnal, nikellel, ötvé-
nyekkel, üveggel, emaillal, bekenés zsírral, higany
kenőcscsel, terpentinolaj-viaszkeverékkel. 
Rozsda (növényi) a baudiomycetákhoz tartozó 

rozsdagombák (uredineae) által okozott növényi be
tegség. A g a b o n a r., csikós r., puccinia graminis, 
kül. a rozson él, egyik fejlődési alakja mint sárga 
accidium a borbolyán (berberis)él. Apucc. straminis, 
szalma r., foltos r., a búzán tenyészik, soká fenma-
radhat accidium nélkül, mely az atraczélon (anchusa) 
és nyakon (lycopsis) él. A pucc. coronata árpán, az 
uromycas betae burgundi répán tanyázik, a roestalia 
gyümölcsfákon él és gymnosporangium-fajok acci
dium alakja, melyek tűlevelűek törzsén és ágain te
nyésznek. 

Rozsdafolt-tisztitó szer, sóskasav (acid. oxal.) és 
borkősav (acid. tartar.) egyenlő mennyiségben ke
verve. A rozsdafoltot megnedvesítjük, a szert ráhint
jük, kis idő múlva dörzsöljük s 20 perez múlva 
tiszta vízzel jól kimossuk; ez eljárást azután eset
leg megismételjük. 
Rőzse, különféle fának, de főleg a fűzfának levá

gott ágai és galyai. 
Rőzsekéve, egy köteg rőzse 25 — 50 cm. átmérővel 

és 3 — 4 m. hosszal, melyet füzguzszsal 2 — 3 helyen 
megkötnek. Nagyban használják különféle vizi épit-
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menyeknél, továbbá útépítésnél, ágyutelepek bizto
sításánál stb. Legalkalmasabb a fűzfa r. 

Rőzsekévés ut, posványos és süppedéses talajon 
rőzsekévéket fektetnek szorosan egymás mellé, erre 
kavicsot tesznek és egy másik sor rőzsekévét, melyre 
azután a kőalap elhelyezhető. 

Rőzsemű, partbiztositó v. vizszabályozó építmény, 
melynek főalkatrésze a rőzse; lehet: 1) b o r í t ó mű, 
a rőzsét a megvédendő parton elterítik, rőzsekolbá-
szokkal és karókkal megerősítik; 2) r a k o t t r., rend
szeresen rétegzett, kolbászok, karók és terhelő anyag 
által jól összekötött rőzsekéve rakások; a víz felüle
tén úszó és a parttal összekötött rakások terhelő 
anyaggal egymásután a folyó fenekére lesülyesztet-
nek; sarkantyúk és párhuzamművekhez használják; 
3) s ü l y e s z t ő r., állványokon készített nagy tábla-
alaku rőzsemű, melyet elhelyezési helyén megterhel
nek és elsülyesztenek v. hengeralaku, melynek bel
seje kővel, kavicscsal van megtöltve; nagy mélye
dések kitöltésére alkalmazzák. 

Rozsnok, bromus, növény a pázsitfélék (gramineae) 
rendjéből. Kelyhe kétpolyváju, sokvirágu; füzérkéi 
laposak, kétsorosak, külső ondója kalászos, a 
belső fésűfogformán szőrös, virágzata buga. 16 faja 
van. A g a b o n a r., br. secalinus, gabna közé ke
verik. 

Rozsnyai Dáv id , az utolsó erdéh'i török deák, 
szül. 1641. Marosvásárhelyen, 1663. Apaffy szolgá
latába lépett, ki Konstantinápolyba küldé a török 
nyelv megtanulására. 1669. török »deák« (tolmács) 
lett a fejedelmi udvarnál s e minőségben többször 
küldetett. Törökországba. Itt gyüjté össze a szüksé
ges okiratokat történeti munkájához, mely Erdély-
Magyarország történetét a mohácsi vésztől I. Lipótiír 
tartalmazta. A Rákóezy-mozgalom idejében 1705. a 
fejedelem táborába hivatott s a törökökhöz küldött 
levelek fordításával bízatott meg. f 171S. márcz. 4. 
Fogarasban > Történt dolgok« ez. munkáját és napló
jegyzeteit (1660 — 70) önéletrajzával s egyéb iratai
val egvütt kiadta Szilágyi Sándor (Magyar Tört. 
Emlékek II/VIII. 1868.). 

Rozsnyó, 1) rend. tanácsú város Gömör m., 4S12 
lak. Kath. püspök székhelye. Főbb épületei: a püs
pöki székesegyház és palota, a káptalan házai, a 
ferencziek kolostora és temploma. Van járásbíróság 
és adóhivatal; kath. és evang. főgymnasium és áll. 
felsőbb leányiskola. Lakosai bányászattal és iparral 
foglalkoznak; hajdan élénk kereskedést űzött viasz-
szal, mézzel, mézsörrel; mézes pogácsája híres; 
jelentősebb a bőrgyártás; van még papír és kőedény
gyár. A várostól J/j órán3'ira a Csuczomi völgyben 
egy vasgáliczos és egy égvényes vasas savanyu víz
forrás és fürdő. — 2) község Brassó m., 4409 lak. 
Majdan sok ideig Brassó versenytársa; rendezett vá
roska. K. oldalán álló meredek és merész szabású 
mészkőhegyen van a régi r o z s n y ó i vá r részben 
használható állapotban. 
Rozsnyói hegység, 1. Szulova hegység. 
Rozsnyói r. kath. püspökség, alapíttatott 1776., 

az egri érseki tartományhoz tartozik, kiterjed Gö
mör megyére, Abauj-Torna, Nógrád, Szepes m. 
egyes részére; a plébániák száma 99. Püspöke 
Schopper György (1. e.). 

Rozsoli (rosoglio), gyümölcsléből készült v. virág
gal szagosított szeszes ital, likőr. 

Rozstermelés és forgalom. A világ rozstermelé
sét évi 370 millió hl.-re becsülik, melynek nagyobb 
felét Oroszország adja; körülbelül ötödrésze jut 
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Németországra, míg a többi Francziaország, Ausz
tria, Magyarország. Svédország, Dánia és Belgium 
közt oszlik meg. A rozs Európának úgyszólván spe-
cziális gabonája, mert az Egyesült-Államokat kivéve 
a többi világrészekben alig termelik. A rozsbevivő 
országok közt Németország áll első helyen, mely 
évenkint mintegy 15 millió hl. visz be, továbbá Né
metalföld (7'a millió), Norvégia (2\'a millió hl.). Svéd
ország; a kivivő országok közt az első hely Orosz
országot illeti évi 20 millió q.-lal, mellette utóbbi 
időben még Komániának van jelentékeny rozskivitele 
(évenkint kb. 3 (i millió hl.). 

Ruanda, terület Közép-Afrikában a Viktoria-Nyan-
zától nyugatra; itt van a Mfumbiro hegy (3000 m. 
magas). 

Rub (arab = ' / , ) , 1) török pénz = V« piaszter v. 
10 pára; — 2) egyiptomi gabonamérték = '/«< ar-
gele; — 3) török és egyiptomi hosszmérték = "« 
pile Ü. e.). 

Rubel, az orosz pénzegység, eredetileg ezüstrűdról 
leszelt ezüstdarab, innen neve (rubitj oroszul = 
vágni, szelni); először 1655-ben hozták forgalomba. 
Az 1810. jun. 20. rendelet szerint 17'966 g. finom 
ezüstöt tartalmaz és 100 kopekre oszlik. Oroszor
szágban nem ezüst, hanem papir r. van forgalom
ban, mely Finnországot kivéve kényszerforgalommal 
van felruházva és habár névleg az ezüst r. egyenér
tékű, tényleg 1854 óta disagiója folyton emelkedik, 

Rubens P é t e r Pá l , hires németalföldi festő, szül. 
1577. jun. 29. Siegenben, Antwerpenben, később 
Olaszországban képezte magát; a vlám iskola feje, 
nagy befolyással volt az utókorra; t 1640. máj. 30. 
Antwerpenben. Festményeit (körülb. 2500) mély ér
zelem, szenvedélyes indulat valamint pompás színe
zés jellemzik; rendkívül termékeny és sokoldalú. 
Történeti festményei: San Ildefonso (Bécs), az érez 
sárkány csodája (Madrid), Xáver és Loyola Ignáez 
csodatételei (Bécs), Szt.-Péter kinzása (Köln), ma
donna- és szentképek stb.; mythologiai képek: Ama
zonok harcza (München), Szerelemkert (Madrid) 
stb.; tájképek: Odysseus és Nausikaa (Flórencz), 
Philemon és Baucis (Bécs), s több közülök Parisban, 
Windsorban stb. Genreképei közül jelesek főleg az 
arczképek, állatképek és a gyermekélet köréből vett 
kedves jelenetek. A bpesti országos képtárban is 
több műve van. 

Rubeóla, piros kiütés (1. e ). 
Rűbezahl, az Oriáshegység (Szilézia és Csehor

szág) számos regéjében szereplő hegyi szellem. 
Rubia, b u z é r , 1. e. 
Rubicon (Rubico, ma Rugone), kis folyó Felső-

Olaszországban, a római korban határfolyó Itália és 
Gallia Cisalpina közt; a folyón való átkeléssel indí
totta meg Kr. e. 49. Caesar a polgárháborút, azért 
a R.-non á t m e n n i , azt jelenti: döntő lépést tenni. 

Rubidium, R, alkalikus fémelem, a káliumhoz ha
sonlít; előfordul több ásványforrásban, bányasóban, 
lithioncsillámban, földpátban, melaphyrban, bazalt
ban stb., de mindig csak kis mennyiségben. Fehéc; 
p. s. 85'2, f. s. T53, forrp. 38 5°. 

Rubin, vörös drágakő; v a l ó d i k é le t i r., veres 
korund (1. korund); a b a l i a s r., halvány veres, a r. 
s p i n e l l lángveres spinell. Cseh, szász, sziléziai 
r.-ok gyémántfajok; brazíliai r., a veres topáz. Ibolya 
r. az amethyst. 

Rubinstein An ta l , zongoraművészés zeneszerző, 
szül. 1830. nov. 27. Vechvotynetzben Jassy mellett. 
1839. Parisban Liszt, 1845. Berlinben Dehn vezetése 
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mellett képezte ki magát, 1848. Heléna nagy ber
ezegné kamara-művésze Pétervárt, 1862. u. o. con-
servatoriumot alapított és annak igazgatója lett. 
1854 óta több izben tett művészi körutat s ha
zánkban is megfordult. Szerzeményei: kamara
zeneművek, symphoniák, operák, oratóriumok; zene
kari művek: »Faust«, nyitányok, hegedűhangver
senyek és számos dal. 

Rubrica (lat.), rovat. 
Rubrum (lat.), beadványnál az okmány tartalmá

nak rövid összefoglalása. 
Ruche (francz., rüs), organtinból v. tüllből sűrűen 

fodorrá rakott rátét női ruhára. 
Ruchonnet (rüsonné) La jos , svájczi politikus, sz. 

1834. Angliában; Lausanneban jogot végzett, 1863. 
Waadt kanton nagy tanácsának, 1881. a svájczi köz
ponti képviselőháznak tagja; 1883. és 1890. a sváj
czi szövetség elnöke. Jeles jogász és szónok. 

Rückert F r i g y e s , német költő, szül. 1788. máj. 
16. Schweinfurtban, 1814. magántanár Jenában, 
1815. lapszerkesztő Stuttgartban, 1826. a keleti 
nyelvek tanára Erlangenben, 1841 óta Berlinben; 
t u. o. 1866. jan. 31. Németország egyik legterméke
nyebb és legjelesebb byrikusa, főleg a hazafias és 
szerelmi költészet terén. Sokat fordítottak tőle 
magyarra. 

Ructus (lat.), felböfögés. 
Rud, hosszirányban terjedő és csak kisebb kör v. 

szögletes keresztmetszetű fa, vas, fém v. más anyag
ból készített tárgyak általános elnevezése. 

Ruda, község Hunyad m., 474 lak. Az erdélyi ércz-
hegység egyik legjelentékenyebb bányaközsége. 

Rudacs, kisebb méretű rud. 
Rudaczél, a kereskedésbe jutó aczél neve, melyből 

a különböző aczéltárgyakat készítik. 
Rudarany, a nagykereskedelem tárgyát tevő arany

rudak neve, ebből verik esetleg az aranypénzeket. 
Néhol (Khina, Egyes.-Államok) fizetési eszköz; leté
tekhez is használják; hasonló a r u d e z ü s t . 
"Rudaria, község Krassó-Szörény m., 2741 lak. 
Rudas, a négyesfogat egyik lova, 1. kisefa. 
Rudasfürdő, Budapest 1. kerületében, a Gellért 

alján a Dunaparton; 1566. a törökök építették; az 
akkori nagy medencze most is használatban van. 
A fürdő, mely a főváros tulajdona, öt forrásból 
kapja a hévvizet (45° C ) ; köszvény, bőr- stb. beteg
ségek ellen javalt. 

Rude, község Zágráb m., 1427 lak. Határán vas-
és rézérczeket aknáznak. 

Rüdesheim, boráról híres város a Rajna m. Wies-
baden porosz -kormánykerületben, 5000 lak. 

Rudhámor, azon ipartelep, hol a rud-árukat pl. 
rud-vasat hengerlik v. pörölyözik. 

Rüdiger F e o d o r V a s z i l y e v i c s gróf, orosz tá
bornok, szül. 1784. Mitauban. Részt vett különböző 
háborúkban, 1849. hadtestparancsnok a hazánkba 
betörő orosz seregben; a váczi és debreczeni csaták
ban részt vett. Aug. 13. ő előtte tette le Görgey se
rege a fegyvert, f 1856. Karlsbadban. 

Rudimentum (lat.), első kezdet, kísérletezések, el-
csenevészett, fejlődésben elmaradt, visszafejlődött 
szerv növényeknél v. állatoknál; r . - t a r i u s , kezdet
leges, visszafejlődött. 

Rudini A n t o n i o S t a r r a b a , m a r c h e s e di, olasz 
államférfiú, szül. 1839. Palermóban, korán vett részt 
a politikai életben, 1869. okt. belügyminiszter, de 
néhány hét múlva visszalépett, 1890. a jobb oldal 
vezére, 1891 — 92. miniszterelnök és külügyminiszter, 

Rudkémle, a megolvasztott anyagból vett, kis rud 
alakba öntött próbaanyag. 

Rudna, 1) község Torontál m., 1288 lak.; - 2 ) köz
ség Bars m., 693 lak., a Garam m. Üveggyár. 

Rudnay, 1) Béla, Komáromm. főispánja, sz. 1857. 
okt. 2. Szeniczen, Nyitram. Jogot végzett, 1878. 
Nógrádmegye tiszt, aljegyzője, 1880. főszolgabíró, 
1884. megyei főszámvevő Nyitrán, 1887. Nyitra m. 
főjegyzője, 1892. orsz. képv., ez év okt. Komáromm. 
főispánja. — 2) S á n d o r bibornok, herczegprimás, 
sz. 1760. okt. 4. Nyitra-Szentkereszten. 1805. eszter
gomi kanonok. 1808. helytartósági és 1809. udvari 
kancelláriai tanácsos, 1815. erdélyi püspök, 1819. 
esztergomi érsek; ő tette vissza az érsekség és káp
talan székhelyét Nagyszombatról Esztergomba, hol 
a mai székesegyház alapjait megvetette. 1828. bi
bornok. f 1831. szept. 13. 

Rudnok, község Abauj-Torna m., 813 lak. Ásvá
nyos források és fürdő. 

Rudnyánszky Gyu la , költő és hírlapíró, szül. 
1858. máj. 1. Özdögén, Nyitra m. Tanulmányait be
fejezve, korán írói pályára lépett és a fővárosban s 
a vidéken hírlapíró volt. Számos verskötete jelent 
meg, ujabban a vallásos költészet köréből. 

Rudnyánszky J ó z s e f báró, a főrendiház tagja, 
szül. 1855. aug. 10. Kolozsvárt. Jogot végzett, 1876. 
ügyvéd, 1872 — 81. a közoktatási minisztériumban, 
1881. a m. kir. államvasutak felügyelője, 1886—88 
vezértitkára, 1888 óta a vallás- és tanulmányi ala
pok felügyelője. 1876. a főrendiház tagja, 1878 óta 
jegyzője. 

Rudóbánya, község Borsod m., 1434 lak. A borsodi 
bányatársulat vasércztelepe. 

Rudolf, m a g y a r k i r á l y , mint római császár II. R., 
Miksa császár és király fia, szül. 1552. július 18. 
Bécsben. Még atyja életében 1572. febr. 2. megvá
lasztatott s szept. 8. Pozsonyban megkoronáztatott 
magyar királynak. 1575. nov. 1. római király. 1576. 
okt. 13. lépett trónra, de beteges és uralkodásra kép
telen lévén, a kormányzást Ernő, majd Mátyás főhgek 
vitték helyette; ő maga Prágába vonult vissza és tu
dományos kedvteléseinek, főleg a csillagászatnak és 
alchimiának élt. Rendkívül féltékeny lévén uralkodói 
jogaira, folytonos viszályban állt háza tagjaival, ke-
gyenczei hatalma alatt állott és a jezsuita befolyást 
engedte elhatalmasodni, a mi ugy Magyarországon, 
mint az osztrák tartományban folytonos zavaroknak 
lőn kútfejévé. Az országgyűlések hasztalan követel
ték e sérelmek orvoslását; s a törökök az évi adó 
árán megvásárolt béke daczára folyton pusztítot
ták az országot, 1593 ban pedig hadat indítottak R. 
ellen, mely éveken keresztül váltakozó szerencsével 
folyt. Erdély visszaszerzésére irányuló politikáját 
nem koronázta siker, bár Báthory Zsigmondot 1594. 
a töröktől való elszakadásra s 1598 — 99. ismételt 
lemondásra birta. Mihály vajda és Basta kegyetlen 
kormányzása által tarthatatlanná tette uralmát Er
délyben. Az erdélyi események s a protestánsok ül
dözése Magyarországon 1605-ben Bocskay István 
(I. e.) vezérlete alatt felkelést idéztek elő, melynek 
eredménye az 1606-ban megkötött bécsi béke lőn. 
Öcscse, Mátyás főhg, ki ekkor már teljesen kezében 
tartá a magyar ügyek vezetését, 1606. nov. 11-én 
Zsitvatoroknál a törökkel is megköté a békét, s mi
dőn a bécsi béke feltételeinek végrehajtását Rudolf 
meggátolni iparkodott, 1608. magyar és ausztriai 
hadak élén nyomulva Csehországba, R.-ot jun. 26. a 
magyar koronáról s az osztrák, stájer és morva tar-
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tományokról való lemondásra kényszerité. R. csupán 
Csehországot tartá meg a császári méltósággal, de 
1611. márcz. 20. 400.000 frt évi dijért Csehország
ról is lemondott, t 1612. jan. 20. Prágában. 

Rudolf r ó m a i császárok: 1)1. R., a Habsburg-ház 
megalapítója, Albrecht habsburgi gróf fia, szül. 1218. 
május 1. Limburgban. 1241. elkísérte keresztatyját 
II. Frigyes császárt Olaszországba. 1273. szept. 29. 
német királyivá választatott. II. Ottokár cseh királyt, 
ki nem akarta elismerni, IV. László magyar király 
segítségével a dürnkruti csatában 1278. aug. 26. 
•negvervén, Ausztriát, Stájerországot és Krajnát fiai
nak Albertnek és Rudolfnak adományozta s ezzel 
:negvetette alapját a Habsburg-ház ausztriai birodal
mának. A német birodalomban a rablóvárak nagy 
részét leromboltatta s a közbékét helyreállította. IV. 
László magyar király halála után lépéseket tett 
Magyarország elnyerésére, a mennyiben azt mint 
birodalmi hűbért fiára, Albrechtre ruházta, f 1291. 
jul. 15. Speierben. — 2) II. R. (1. Rudo l f magy. kir.). 

Rudolf F e r e n c z K á r o l y József, főherczeg, az 
osztrák és magyar trón örököse, szül. 1858. aug. 21. 
Laxenburgban, 1880. tábornok, 1883. a 25. hadosz
tály parancsnoka Bécsben, 1881. máj. 10. nőül vette 
Stefánia belga herczegnőt. Egyetlen gyermeke Erzsé
bet főherczegnő (1. e.). f 1889. jan. 30. öngyilkosság 
által. Sokat járt hazánkban; igen élénken érdeklő
dött a magyar irodalom iránt; maga is irt s ő alapí
totta az >Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és kép-
~^en<i vállalatot. 

Rudolfsheim, Bécs 14-ik kerületének egy része, 
utóbb falu. 

Rudolf-tó, Kelet-Afrikában, 1. Basszo-Narok. 
Rudolphiás, Pálóczi Horváth Ádám hőskölteménye 

<1817.), hőse Habsburgi Rudolf. 
Rudolstadt, Schwarzburg R. német fejedelemség 

fővárosa a Saale m., 11,000 lak. Bőr-, posztó-és 
porczellángyártás. 

Rudopolje, község Lika-Krbava m., 1338 lak. 
Rudvas, a rudalakura hengerelt vagy kalapált vas

áru neve. 
Rue (francz., rü), utcza. 
Ruffo-Scilla F é l i x La jos , főpap, szül. 1840; 

1877. chietii érsek, 1887—89. nuntius Münchenben; 
azóta pápai majordomus Rómában. 

Rufidsi, folyó Német Kelet-Afrikában, é.-i forrásága 
Kisigo néven Mdabura m. ered, a d.-i Ulanga néven 
a Nyassza tó é.-k. részén, felső folyásának neve 
Rocha, Mafla sziget átellenében az Indiai oczeánba 
szakad. 

Rugalmasság v. r u g a n y o s s á g , vmely testnek 
az alakváltozás iránt való ellenállása, melyet 
külső erő (nyomás, húzás, hajlítás, forgatás) beha
tása előidéz, kapcsolatban az eredeti alak vissza
nyerésére való képességgel, ha a külső erő behatása 
megszűnik. Minden test csak bizonyos határok kö
zött teljesen rugalmas (r.-i határ), ezentúl állandó 
alakváltozás áll be; r.-i e g y ü t t h a t ó kifejezi, hogy 
1 kg. húzóerő vmely 1 mms keresztmetszetű rudat 
hosszának hányadrészével hosszabbítja meg; r.-i 
m é r t é k , a kilogrammok száma, melyek vmely 1 
mm3 keresztmetszetű rudat kétszeres hosszára meg
hosszabbítanák. A gőzök r.-át feszültségnek nevezik. 

Rugany, hibás elnevezése a rugónak. 
Ruganyosság, 1. rugalmasság. 
Ruge A r n o l d , német iró, szül. 1802. szept. 13. 

Bergenben, Rügen szigetén; 1832. docens a hallei 
egyetemen, később Parisban és Svájczban élt, 1848. 

szélsőbali képviselő, később lapszerkesztő Berlinben, 
majd Londonba ment, hol Ledru-Rollinnal, Mazzini-
val s másokkal európai demokrata bizottságot alapí
tott, 1850 óta Brightonban élt: f 1880. decz. 31. 
Drámát, novellát, önéletrajzot s történet-politikai 
műveket irt. 
Rügen, a legnagyobb német sziget, a Keleti tenger

ben fekszik, ter. 967 km3, 47.000 lak. Igen termé
keny, földmivelés, állattenyésztés, halászat. 5 nagy 
öble és 4 félszigete van, k.-en hegyes ("Stubbenkam-
mer). Főhelye Bergen. 

Ruggyanta, kaucsuk (gummi elastícum), 1. kaucsuk. 
Rugiaiak, germán nép az Odera torkolata, később 

a Duna középső vidékén, Attilának hódoltak; Odoa-
ker által 487. legyőzetve a keleti gótokkal Olasz
országba költözködtek. 

Rugó, rugalmas fém, rendesen aczélíemez v. te
kercs, melynek feladata lehet nyomást, vonzást v. 
húzást gyakorolni, mozgást szabályozni, pl. az óra
rugó, hirtelen beállható erős lökéseket ellensúlyozni, 
pl. a vasúti kocsik összeütközésénél, rántást csök
kenteni az aknaszállitó gépeknél a megindítás pilla
natában stb. 
. Rugó erő, a rugalmasság (1. e.) tulajdonságának 
okozó ereje, mely a legkisebb részecskék összetartá
sában keresendő. 

Rugony, 1. elastics. 
Rügy, a hajtás azon fejlődési szakasza, midőn 

tengely és levélszervek már megkülömböztethetők 
rajta. 

Rüh, scabies, viszkető bőrkiütés a test külrészein, 
kül. a derék körül, himtagon, végtagokon stb., me
lyet a rühatka (1. atkafélék), acarus scábiei, okoz. 
Kezelés: zöld szappan, Wilkinson-féle kenőcs, fürdők. 

Ruházati ipar, régebben teljesen a kisipar kezében 
volt és csak ujabban lett gyáriparrá. A férfi ruha 
gyári módon való előállítása nálunk még nem hono
sul! meg; behozatalunk (1891-ben 7'392 millió frt) 
túlnyomó részét Ausztria fedezi, hol Bécsben, de fő
leg Prossnitz és Bisencz morvaországi városokban 
nagyon kifejlődött ezen iparág. Női ruha (köpeny, 
mente stb.) iparunk szintén nem fedezi a szükségle
tet, mert a behozatal, főleg Bécsből 1891-ben 8'032 
millió frt. A fehérnemű (női és férfi ing stb.) ipar Bu
dapesten szépen fejlődik, a szükségletet a helyi 
gyártmányon kivül főleg Bécs és a cseh ipar fedezi, 
1891-ben a behozatal 4'225 millió frt. Nemezkalapot 
Pozsonyban gyártanak, a behozatal (1891-ben 2'28G 
millió frt) főleg Bécsből, Cseh- és Morvaországból. 
A r.-hoz sorolják még a selyemkalap- (cylinder, 
claque), szalmakalap (Hajdu-Nánás), a művirág-, 
czipő- ül. lábbeli-, keztyüipart is stb. 
Ruhla, gyárhely a Thüringiai erdőben, részben 

Szász-Gothához, részben Weimarhoz tartozik, 5000 
lak. Tajték- és fapipaszer-, vas- és aczéláru-gyártás. 

Ruhr , hajózható folyó Németországban az Asten-
bergben ered, Ruhrort m. a Rajnába folyik. Vidéke 
kőszénben és vasban gazdag. 

Ruhror t , város Düsseldorf porosz kormánykerület
ben a Ruhr és Rajna egyesülésénél, 10.000 lak Ki
kötő, hajó- és gépgyártás, élénk kereskedelem. 

Ruina (lat.) összeomlás, rom; r u i n á l n i , tönkre 
tenni. 

Ruisdael (reuszdál) J a k a b , németalföldi tájkép
festő, szül. 1628 körül Haarlemben, R. S a l a m o n 
tájképfestő (1600—1670.) tanítványa és rokona; 
t 1682. márcz. Amsterdamban. Főleg azon képei 
jelesek, melyek vízesést ábrázolnak. 
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Rukavina G y ö r g y báró, táborszernagy, szül. 
1 777.márcz. 21.,katonai pályáját az olasz harcztéren 
kezdte. 1818. határőrvidéki ezredes, 1829. vezérőr
nagy, 1836. altábornagy és péterváradi hadosztály
parancsnok; 1840. július 29. báró, 1844 óta temes
vári várparancsnok, 1849. megvédte Temesvárt a 
magyar sereg ellen, miért az aug. 9. temesvári csata 
után táborszernagy lett. f 1849. szept. 9. 

Rule Britannia (ang., = uralkodjál Br.), az angol 
nemzeti himnus kezdőszavai. 

Rum (taffia), czukorgyártási hulladékból, czukor-
nádnedvből v. melászból erjesztés és lepárolás 
utján nyert szeszes folyadék; eredetileg színtelen, de 
ha hordóban soká áll, sárgás szinü lesz, pörkölt 
czukorral barnára festik. A legjobb rum a jamaikai, 
mely szép sárgásbarna szinü, sajátságos kellemes 
szagú és izü; nagyban utánozzák olykép, hogy a 
burgonya v. más szeszt vajaetherrel zamatosítják 
és pörkölt czukorral v. tölgyháncsból készített festő
anyaggal színesítik, v. pedig, hogy a finom jamaikai 
r.-t más csekély értékű r.-fajtával v. közönséges bor
szeszszel keverik. 

Ruma, rend. tanácsú város Szerem m., 9582 lak., 
a Ruma patak mellett. Járásbir. és adóhiv. 

Rumaether, hangyasavaether, rumhamisitásra 
szolgál. 

Rumburg, város Csehországban 11.000 lak. Nagy 
vászonipar. 

Rumburgi vászon, Csehország északi részén, kül. 
Rumburgban szőtt finom, fehér lenvászon. 

Rumélia (törökül Rum-Ili, római ország), a legtá
gasabb értelemben a szultán európai birtokainak ösz-
szesege; szűkebb ért. a régi Thrácia és Macedóniá
nak keleti része v. csak a drinápolyi vilajet. 

Rumeli-Fener, a Bosporusnak (a Fekete tengerbe 
való torkolatánál) védelmére szolgáló erőd és üteg; 
vele szemben, az ázsiai parton Anadoli-F. 
Rumeli-Hiszar, erőd a Bosporus (I. e.) legszűkebb 

részén, az európai parton, szemben vele (Ázsia) 
Anadoli Hiszar. 

Rümelin G u s z t á v , német államférfiú és iró, szül. 
1815. márcz. 26. Ravensburgban, 1848. a frankfurti 
nemzetgyűlés tagja, 1870 óta a tübingai egyetem 
kanczellárja; f 1889. okt. 28. Számos munkát irt, 
főleg Shakespeare-tanulmányai keltettek figyelmet. 

Rumén, bendő (1. e.). 
Rumének, románok v. oláhok. 
Rumex, lórom,növényaczikszárfélék (poh'goneae) 

rendjéből; r. acciosa, sóska-lórom (1. sóska). 
Rumford (römförd) gróf, tkép. T h o m p s o n Ben

j á m i n , természettudós, szül. 1753. márcz. 26. Rum
fordban (most Concord), E.-Amerikában; részt vett 
az amerikai függetlenségi háborúban, később bajor 
szolgálatban, hol hadügyminiszter és gróf lett s em
berbaráti törekvéseivel tűnt ki; f 1814. aug. 20. 
Természettani kutatásai főleg a hőtanra vonatkoz
nak s e téren a mechanikai hőelmélet megalapítójá
nak tekinthető. 

Ruminantia (lat.), kérődzők. 
Rumor (ol.), zaj, lárma, zsivaj. 
Rumun v. r u m u n y , egyjelentésü a rumén, román 

v. oiáh nevekkel. 
Run (ang. rön), futás; a betevők által a pénzintézet 

ellen intézett roham, pénzügyi válság, háború stb. 
alkalmával. 

Rúna-irás (skand. run = titok), a germánok leg
régibb Írásjegyei, melyeket fegyverekre, sírkövekre 
stb. róttak v. karczoltak. A latin Írásjegyekből kelet

keztek, de mivel pogány vallási czélokra használták, 
a kereszténység kiszorította. 

Rundlet (ang., rönlet), angol folyadékmérték = 18 
gallon = 81'77 1. 

Runeberg J á n o s La jos , svéd-finn költő, szül, 
1804. febr. 5. Jakobstadtban, 1841 —57. tanár Hel-
singforsban; f 1877. máj. 6. Az első realistikus irá
nyú svéd költő; irt még regényt, drámát stb. 

Runk, község Torda-Aranyos m., 385 lak., a runkt 
patak völgyében, mely a runki sziklahasadék regé
nyes szorosához vezet. A hasadék közepe táján, a 
völgy jobb oldalán magasan van a cseppkőbarlang 
szádája. 
Runka, szikla Szolnok-Doboka m., Kis-Nyires kö

zelében, az alatta fekvő (100 m. m.) cseppkőbarlang 
25—30 m. széles és magas üreg, boltozatáról 1—2 
m. stalaktitek csüngnek alá. Patak járja, mely benne 
eltűnik és csak 3 km.-nyire d.-en, Resztolcs falunál, 
bukkan ismét felszínre. 

Rupertus (Ruprecht), a kereszténység egyik apos
tola Németországban. Worms püspöke; főleg Bajor
országban terjesztette a kereszténységet; a salzburgi 
püspökséget alapította; f u. o. 717. márcz. 27. 

Rúpia (a szanszkrit rupya-ból = szép, szépség, 
feldolgozott ezüst), Kelet-Ázsiában, kül. Indiában, 
továbbá Perzsiában forgalomban lévő arany, ezüst és 
számadási pénz, különböző, habár egymástól nem 
nagyon eltérő értékkel. Indiában 1835 óta a r a 
pénzegység, mely 16 annast és ezek mindegyike 12 
picét tartalmaz; ezüstből verik ' ' / is finomságban és 
az aranyhoz viszonyítva 1:15 arányban, ugy hogy 
10'692 gr. finom ezüstöt tartalmaz és névértéke 96 kr. 
aranyban, de az ezüst elértéktelenedése folytán tény
leges értéke jelenleg 80 kr. (papírban) körül ingado
zik. A P o n d i c h e r y r. 0'958Vs finomságú 10Í>3"> gr. 
finom ezüstöt tartalmaz és névértéke 98 + arany kr. 
100.000 r. = 1 lak. 
Ruprecht herczeg, pfalzi, V. Frigyes hg, Cseh

ország királyának 3. fia, szül. 1619. Prágában, részt 
vett a 30 éves háborúban, 1644—45. az angol pol
gárháborúban, 1665 — 66. és 1673. a hajóhad élén 
harczolt a hollandok ellen; f 1682. mint Windsor 
kormányzója. 

Ruptura (lat.), repedés, szakadás, sérv. 
Ruralis (lat.), falusi, mezei, paraszti. 
Rurik, az orosz birodalom megalapítója, S62. fivé

reivel, Sineussal és Truvorral meghódította a nov-
gorodi tartományt a Dunáig és Volgáig, fivéreinek 
halála után egyedül uralkodott Novgorodban; f 879, 
Az uralkodói hatalom századokig megmaradt csa
ládja birtokában, mig 1598. az uralkodó ág Feodor-
ban, Rettenetes Iván fiában ki nem halt. Oroszország
ban 34 herczegi család viszi eredetét Rurikig vissza. 

Rusani, község Verőcze m., 1498 lak. 
Ruscsuk, város Bulgáriában, a Lomnak a Dunába 

való torkolatánál, a román Gyurgyevo átellenében, 
a várnai vasútvonal végponíján, 27.194 lak.; ipar, 
élénk kereskedés. A római P r i s t a ; 1878. februárig 
török birtok és a bolgár várnégyszög egyik fontos 
pontja ; 1887. katonai lázadás, melyet a bolgár kor
mány gyorsan elfojtott. 

Rusnyák, rutén, 1. rutének. 
Russell (röszl) John , lord, angol államférfiú, a bed-

fordi herczeg 3. fia,szül. 1792, aug. 18., 1813. az alsó
ház tagja, 1819 óta hirdette a parlament reformjának 
szükségét, ide vonatkozó terveit 1831. terjesztette 
az alsóház elé, 1835—41. belügyminiszter, 1846 — 52. 
miniszterelnök, 1852 — 55. és 1859 — 65. ismételve 
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külügyminiszter, majd ismét miniszterelnök; 1861 
óta gróf és peer; f 1878. máj. 29. Polit. műveket irt. 

Russophil (gör.), oroszbarát. 
Russopulos R u s s o s , Erzsébet királynénk görög 

nyelvmestere; 1889 őszén Korfuban kezdte meg a 
tanítást s azután a felséges asszony környezetében 
maradt 1891 nyaráig; azóta a bpesti keleti kereske
delmi akadémián a görög nyelv tanára. 

Rustica (ol.), faragott kőfalazat durván hagyott 
felülettel v. ennek utánzása. 

Rusticus (lat.), parasztos, durva, falusias. 
Rüstow Vilmos, nemet katonai szakiró, szül. 

1821. máj. 25. Brandenburgban, 1840. porosz mér
nökkari tiszt, egy röpirat miatt Svájczba kellett me
nekülnie és svájczi katonai szolgálatba lépett, 1860. 
Garibaldi alatt ezredes és vezérkari főnök; f 1878. 
aug. 14. A legtöbb ujabb háborúról német művet 
irt, igy a magyar szabadságharczról is. 

Rüsz, község Szeben m., 1005 lak. 
Ruszandó, tó, 1. melenczei R. tó. 
Ruszka, község Krassó-Szörény m., 1562 lak. 
Ruszkabánya, község Krassó-Szörény m. 2992 lak. 

Vidékén leginkább vasérczek találtatnak, ezüst-
tartalmu ólomérczek is vannak, de ezeket nem 
aknázzák. 
Ruszkirva, község Máramaros m., 1468 lak. 
Ruszkova, község Máramaros m., 2008 lak. 
Ruszpolyána, község Máramaros m., 4150 lak. 
Ruszt, szab. kir. rend. tan. város Sopron m. Az 

ország legkisebb sz. k. városa; a Fertő tó ny. part
ján. Régies külsejű falak övezik; de két tornyú régi 
kapui ma már nem léteznek. Főbb épületei a kath. 
egyház Mária királynő által épített kápolnával; a sz. 
háromság egyház (épült 1651). A XIV. századbeli ok
mányokon Zec, Zil (azaz szil) néven fordul elő, mi 
egyértelmű a Ruszt (szilfa) német szóval. 1681. vé
tetett fel a sz. k. városok sorába. Hegyek környezik, 
ezeken terem a hires bor; kőbányák. 

Rusztán császár, a Csorna-codexben fenmaradt 
verses elbeszélés a XVI. szdból, szerzőjét Toldy Fe-
rencz drávai névtelennek nevezte el. 

Rusztem, a perzsa »Sahnámei: egyik főhőse, ki 
700 évre terjedő életén át megtöri Turánt, a sötét
ség országát, boszut áll rajta az Ireds óta elköve
tett vértettekért és megalapítja Iránnak, a fény orszá
gának hatalmát. 

Ruta, ruta, növény a terebinthineák rendjéből. A 
b ű z ö s r., r.graveolens, a Földközi tengermelléki or
szágokban, nálunk kertekben mivelik, az illatos r. 
olajat szolgáltatja; konyhafüszer. 

Rutének, rusznyákok, a kis-oroszokhoz tartozó 
népfaj főleg Galiczia k. és hazánk é.-k. vidékein; 
vallásuk a görög kath.; Galicziában több egylet fog
lalkozik a r. nyelv és irodalom fejlesztésével és a 
műveltség terjesztésével a nagyobbára igen szegény 
lakosság közt. Lembergben r. színház is van. Ma
gyarországban o r o s z o k n a k nevezik őket. L. oro
szok hazánkban. 

Ruth, az ó testamentom egyik könyvének (R. könyve) 
s a benne elmondott családi idillnek hősnője; Boassal 
való házassága által Dávid király ősanyja. 

Rutherford (rözerförd) Dán ie l , angol orvos, szül. 
1749. Edinburgban, hol később a botanika tanára 
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lett; f 1819. Az általa szerkesztett maximum- és mi
nimum-hőmérő ma is használatban van; R. egyszers
mind a nitrogén egyik felfedezője. 

Rutil, vastitán, ásvány az anhydridok rendjéből, 
négyzetes rendszerben jegeczedik, néha tü- v. haj-
alaku; kagylós egész durva törésű; titánsavból 
(Ti 02) áll, kevés vasoxyd. A porczellánfestészethez 
világos-sárga festéket készítenek belőle. 

Rütimeyer La jos , palaeontologus,szül. 1825. jun. 
26. Biglenben Emmenthalban; 1885. óta az állattan 
és összehasonlító boncztan tanára Baselben, főleg 
az emlős állatcsoportok származásával foglalkozott 
s e terén nagy irodalmi működést fejtett ki. 
Rutland (rötlénd), angol grófság, ter. 384 kma, 

20.659 lak. Főhelye Oakham. 
Ruttka, község Turócz m., 2933 lak. A Kassa-

oderbergi és m. állam-vasút találkozója, s nagy for
galomnak a középpontja. 

Rüttli (Grütli), havasi rét Uri svájczi kantonban a 
vierwaldstátti tó m., hol 1307. nov. 7—8. éjjelen a 
svájcziak szabadságuk megvédésére szövetségre lép
tek s azt ott esküjükkel megerősítették. 

Ruvenzori (= felhő király), hegység Kelet-Afriká
ban az Albert Nyanza és Albert Edward tó közt. 
Stanley 1888. fedezte fel s 5500 — 5800 m. magasra 
becsülte, benne ered a Nilus ny.-i ága. Kráter alakú, 
szaggatott, meredek, örök hótól borított sziklák 
fedik. 

Ruyter (rejter) M i h á l y , hireshollandi tengernagy, 
szül. 1607. márcz. 24. Vlissingenben, 1635. hajós
kapitány, 1652. részt vett az angol-hollandi hábo
rúban. 1653-tól altengernagy, 1665. az angolok ellen 
küzdött hajóhad parancsnoka; 1672. tengernagy. 
1676-ban a francziák ellen a spanyolokat segítve 
Nápolyba ment és itt keresztülvitte a gályarabo
kul kihurczolt magyar protestáns papok kiszabadí
tását. A cataniai öbölben a franczia hajóhaddal ví
vott ütközetben megsebesítve, f 1676. ápril 29. 
Siracusban. 

Rybinski M á t y á s , lengyel szabadsághős, szül. 
1784; előbb franczia szolgálatban harczolt az oro
szok ellen; később orosz ezredes; az 1831. forrada
lomban ezredével a lengyelekhez csatlakozott, több 
izben megverte az oroszokat, szeptemberben az 
összes lengyel hadak fővezére, de már okt. 5. sere
gével porosz területre kellett vonulnia, hol letette a 
fegyvert, f 1874. Parisban. 

Rydberg V ik to r , svéd író, szül. 1829. decz. 18. 
Jönköpingben, 1855 óta lapszerkesztő és 1877 óta 
a svéd akadémia tagja, 1884. tanár Stockholmban; 
Irt számos regényt, elbeszélést, költeményt stb. 

Ryde, tengeri fürdő Wight szigeten. 
Rylajev K o n d r a t i j F e d o r o v i c s , orosz költő, 

szül. 1796.; előbb katona, később magánhivatalnok. 
Több kötet, főleg hazafias szellemű verset irt. 1825. 
decz. 27. összeesküvésben való részvétel miatt el
fogták s 1826. jul. 14. négy társával felakasztották. 
Ryswyk, 1. Rijswijk. 
Rzeszow, város Galicziában 12.000 lak. 
Rziha F e r e n c z , osztrák mérnök, szül. 1831 .márcz. 

28. Hainspachban Csehországban. Nagy érdemei 
vannak az alagútépítés fejlesztése körül; uj vas-
alagűlépitési rendszert talált fel. Több szakmunkát irt. 
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s. 
S és sz, mássalhangzók, sziszegő hangok, az előbbi 

inyhang, az utóbbi foghang. Az J a latin szavakban s 
a latin betűsort használó európai (román és germán) 
nyelvekben sz-nek v. z-nek hangzik, mig a mi vastag 
s hangunkat e nyelvek eh v. sch betűkkel jelölik. 
Hogy mi az s betűt a német sch v. franczia eh jelölé
sére s nem a német v. franczia sjegyéül alkalmazzuk, 
egyik különössége Írásunknak, melyet némely tudó
sunk azzal a feltevéssel magyaráz, hogy mi az irás-
olvasás mesterségét (1. irás) a kereszténységgel 
együtt olasz, még pedig velenczei papoktól vettük, 
a mennyiben a velenczeiek a latin s-t ugy ejtették, 
hogy az közel állt a vastag s-hez. Tény, hogy a 
régi magyarok, s egyes vidékeken a maiak is, a latin 
szavakban az s betűt sok esetben vastagon ejtették: 
spondeo, papyrus, nem s~pondeo, papyrusz. Az sz 
betű jegye csak később fejlődött. Kezdetben (mivel 
az olaszosan ejtett latinban e hang nem volt meg), 
egyszerűen a megfelelő lágy hang jegyét a z-t, majd 
az se kapcsolatát alkalmazták s csak jóval később 
terjedt el a máig megmaradt sz. Mint számjegy s = 
90, S = 90.000; a vegytanban Sakén (sulphur) vegy
jele; mint rövidítés s = sacer, sanctus, sive v. seu. 

S, kötőszó, az és (a régieknél gyakran es) csonkí
tása, már régi codexeinkben előfordul. Megvan az 
ily kifejezésekben is: ide s tova, ki s be, egyszer
smind, nos stb. 

Saa, gabonamérték a keleten, Tunisban = 2'588 1., 
1 s. olaj = 1 '26 1. 
Saadani, kikötőhely a k.-afrikai német tengerparton, 

Pangani és Bagamoyo között. Itt gyilkolták meg a 
lázadó arabok 1889. Brookes angol missionariust; 
e miatt a németek a megerősített helységet megostro
molták és teljesen elpusztították. 

Saadi, perzsa költő, 1. Szádi. 
Saale, folyók Németországban, 1) S., a Fenyves

hegységben ered. Naumburgnál hajózható, Barby m.* 
az Elbebe folyik. Mellékfolyói: Elster, Pleisse, Ilm, 
Unstrut, Wipper, Bode, Selke; — 2) Frank-S., a 
Majna mellékfolyója, Römhild közelében ered. 

Saanen (francz., Gessenay), falu Bern svájezi kan
tonban, a S. völgy főhelye, híres sajtkészités. 

Saar (francz., Sarre), hajózható folyó, a Vogézek-
ben ered, Conz m. a Moselba szakad. 

Saar-bor, a Saar folyó partján tenyésző bor, izre 
és zamatra nézve a rajnamelléki borhoz hasonló. 

Saarbrücken, város Trier porosz kormánykerület
ben a Saar m., 14.000 lak. Hatalmas kőszénbányák. 
A franczia német háborúban (1870.) véres küzdel
mek színhelye. 

Saargemünd, gyárváros Lotharingia német kerü
letben a Blies és Saar m., 13.000 lak. 

Saarlouis (szárluj), város Trier porosz kormány
kerületben a Saar m. Vár; bányászat. 

Saati, Masszauatól ny.-ra fekvő hsg Abessziniá
ban; 1887. jan. 26. az abessziniaiak egy 550 ember
ből álló olasz csapatot egy tiszt és 130 közember 
kivételével lemészároltak. 

Saavedra, 1. Cervantes. 
Saaz (Zatec), város Csehországban az Eger m., 

11.000 lak. Nagy komlóvásárok. 

Sába, tartomány déli Arábiában, főhelye Mariába. 
(Marib). S. királynője fejezte ki hódolatát bölcs Sala
mon király előtt. Lakói, a sabaeusok, Boldog-Arábia. 
ősrégi lakói voltak. 

Sabacz, város Szerbiában, a Száva m., 10.000 lak. 
Régi várában, a magyar S z a b á c s végvárban, 1867-ig 
török őrség volt. 

Sabadilla magvak, a veratrum officínale-nak s a 
sabadilla off. (zászpa) magvai, melyek 3°/0o veratrint 
tartalmaznak. Tincturáját kül. bőrélősdiek ellen hasz
nálják bedörzsölésre. 

Sabaeismus, csillagimádás, mely kül. a bolygók 
tiszteletében állt; nevét a régi boldog Arábia lakói
ról, a sabaeusokról (1. Sába) vette. 

Sabaikal, 1. Transbaikalia. 
Sabaria, Szombathely helyén levő római város 

neve, teljesen Colonia Claudia Sabaria. 
Sabarios, a pogány hit hanyatlásakor, a római

görög világban tisztelt ázsiai istenség; Dionysossal 
és Zeussal azonos. 

Sabbás-rend, 1. Száva-rend. 
Sabbatai Czví, 1. Czvi Sabbatai. 
Sabbatharii (lat.), szombatosok, 1. e. 
Sabbation (szambatjon), a zsidó monda szerint, 

folyó, melynek habjai 6 napon át köveket hordanak 
magukkal és szombaton pihennek. 

Sabellok, az olasz népek neve, melyek a sabinok-
tól származnak, igy a samnitok, hirpinusok stb. 

Sábesz (héb., sabath), szombat (1. e.). 
Sabina juniperus, n e h é z s z a g u b o r ó k a , 1.: 

boróka. 
Sabina-olaj, 1. boróka. 
Sabine (szébin), határfolyó Texas és Louisiana é.-

amerikai (Egy.-Áll.) államok közt, S. City mellett a. 
mexicoi öbölbe torkol. 

Sabin hegység, az Apenninek része, az Abruzzok-
tól a Turano választja el, elágazása a Monté Soracte, 
a Monté Genaro 1269 m. 

Sabinok, közép-italiai nép, a sabellek őse, Tatius-
királyukkal egy részük Rómában a Palatínus hegyen 
telepedett meg és egybeforrt a latinokkal, más részü
ket 290. Kr. e. Curius Dentatus leigázta. A sabin nők, 
elrablása tette lehetővé Romulus római gyarmatosai
nak a családalapítást. 

Sabinus M a s u r i u s , római jogtudós, Tiberius alatt, 
élt. Követői, a S a b i n i a n u s o k , a törvénymagyará
zatban lehetőleg a törvény betűjéhez és nem szelle
méhez, mint a P r o c u l i a n u s o k , tartották magukat. 

Sable Island (szébl ájlend^, homoksziget a canadai 
parton, az é. szél. 44° és a ny. hossz. 60°-a között, 
46 km. hosszú, időnként elsülyed. 1880 óta három 
világító torony épült rajta. 

Sablon (a francz. échantillon = próba szónak elfer
dítése), kivágott minta, melynek segélyével fából, bá
dogból v. papirlemezből bizonyos alakú tárgyak sok
szorosan utánozhatok; az építészetben vmely épü
letrészletnek természetnagyságu rajza. 

Sablónszerüség, a műformákhoz való merev ra
gaszkodás, önállóság hiánya. 

Saborskó, község Modrus-Fiume m., 1821 lak. 
Sabot (francz., szabó), faczipő, fapapucs. 
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Saburra (lat.), a gyomorban lévő meg nem emész
tett anyag. 

Saburral is állapot, gyomorbélhurut. 
Sacca kávé, 1. sultánkávé. 
Saccharat (lat.), czukornak aljjal való összeköttetése. 
Sacchariflcatio (lat.), czukorképződés. 
Saccharimeter, czukormérő, vmely folyadékban 

oldott czukor mennyiségének meghatározására szol
gáló készülék, milyen kül. a czukornak a sarkított 
fényt jobbra fordító képességén alapuló spcctro-po-
larimeter. Leginkább használják a Soleil-Ventzke-
félét; könnyebbéit kezelhető a Fleischl-féle s. 

Saccharimetria, vmely anyag czukortartalmának 
megvizsgálása (1. saccharimeter). 

Saccharin (lat.), szerves vegyület, C6Hi0Os, mely 
mésznek dextrosére v. más czukorfajtákra való be
hatása által keletkezik. — Ettől különbözik az 
ujabban gyártott anhydroorthosultaminbenzolsav, 
toluolból nyert színtelen és szag nélküli kristályt 
képző anyag, vízben nehezen, alkoholban könnyeb
ben oldódik, oly erősen édes izü, hogy 1000 rész 
keményitőszörpnek 3 rész s. a tisztított czukorszörp 
izét adja; sói könnyen oldhatók és szintén igen éde
sek. A s. az egészségnek nem árt, a czukrászat-
ban, likőrkészitésnél, diabetikus és kövér egyénnél a 
czukor pótlására, gyógyszerizesitőre stb. használ
ják. 1885 óta több gyárban gyártják és fontos keres
kedelmi czikk lett. 

Saccharose (gör.), czukornád. 
Saccharum (lat.), czukor, czukornád; s. lactis, tej-

czukor; s. saturni, ólomczukor. 
Sacellum (lat.), szent hely, oltár, kápolna. 
Sacer (lat.), szent, az isteneknek ajánlott. 
Sacerdos (lat.), lelkész, pap. 
Sacer morbus (lat.), epilepsia, eskór. 
Sacher-Masoch L ipó t , német iró, szül. 1835. jan. 

27. Lembergben, hosszabb ideig a történelem magán
tanára Gráczban. Elbeszélést és regényt irt, melyek 
egy részét magyarra is lefordították. 

Sáchrisz, a zsidóknál a reggeli ima ellentétben a 
délutáni (mincha) és alkonyati imával (maariv). 

Sachs, 1) G y u l a , német botanikus, szül. 1832. 
okt. 2. Boroszlóban, 1861. tanár Poppelsdorfban, 
1867. Freiburgban, 1868. Würtzburgban. Számos 
növénytani és növényélettani művet irt. — 2) H a n s 
(János), a legjelentékenyebb drámaköltő a régibb 
német irodalomban, szül. 1494. nov. 5. Nürnbergben, 
hol mint varga és mesterdalnok élt, f 1576. jan. 19. 
Nagyon termékeny iró volt, 6000-nél több költői mű
vet s ezek közt 200 színművet irt. Van egy darabja 
Bánk bánról is (1. Bánk b. a költészetben). 

Sacking, jutából készített csomagoló vászon. 
Sackingen, város Baden nagyherczegségben a 

Rajna m., 4000 lak. Sósfürdő, ipar. 
Sacra (lat.), szentségek, szent dolgok. 
Sacramento, 1) folyam Californiában, a Mount 

Shasta m. ered, gazdag aranyvidékeken halad át, 
felvéve a San Joaquim-t a San Francisco öbölbe 
torkol; — 2) California fővárosa a S. folyam m., a 
központi Pacific vasút végállomása, 24.000 lak. 1839. 
alapíttatott. 

Sacramentum (lat.), szentség (1. e.). 
Sacré coeur (francz., szakré kőr), >Jézus szent 

szive* nevű női szerzetrend (1. Alacoque). 
Sacrificium (lat.), áldozat, mise. 
Sacriflzio deli ' intelletto (ol.), az ész feláldozása; 

azon kath. püspökökre mondták, kik meggyőződésük 
ellenére elfogadták a csalhatatlansági dogmát. 

Sacrilegium (lat.), templomrablás; szentségtörés. 
Sacrosanctus (lat.), a rómaiknál a sérthetetleneknek 

nyilvánított személyek mint pl. a néptribunok, kö
vetek stb. 

Sadchen (héb.), házasságközvetitő. 
Saddai (héb.), Jehova mellékneve. 
Sadeolaj (sevenolaj), a seven fa (juniperus sabiua) 

gatyából lepárlás utján nyert viztiszta v. sárga szinü, 
kámfor szagú, fűszeres keserű izü, híg folyó, de gyor
san gyantásodó olaj, ha tiszta, alkoholban könnyen 
olvad; gyógyszerül szolgál; néha terpentinolajjal 
hamisítják. 

Sadi, perzsa költő, 1. Szádi. 
Sadi-Carnot, 1. Carnot 2). 
Sadilovac, község Modrus-Fiume m., 1162 lak. 
Sadismus, a kóros nemi ösztön azon alakja, mely 

kegyetlen, vérengző cselekedetekben nyilvánul; a 
londoni hasfelmetsző .lack szörnytettei is valószínű
leg ily alapon magyarázandók. Nevét Sade marquis 
franczia regényírótól vette. 

Saecularis (lat.), évszázados, világi; s. j á t é k o k , 
a régi Rómában minden száz évben tartott ünnepi 
játékok; s . - r izálni , olyas valamit, mi előbb papi v. 
egyházi volt (pl. birtok), világivá tenni. L. még sae -
c u l a r i s a t i o . 

Saecularisatio (lat.), világiasitása az egyházi és 
papi személyeknek v. javaknak. Az egyház szem
pontjából a s. csak az egyház v. rend beleegyezésé
vel és teljes kárpótlás mellett történhetik; az egyház 
ez irányban nem ismeri el az állam főtulajdonjogát a 
papi javakra nézve. A XVIII. század végén azon
ban az összes európai uralkodók számos szerze
tesrendet feloszlattak és javaikat az állam czél-
jaira fordították vagy e czélokra alapokat létesítet
tek. Szerzetesek s.-ja a pápa engedélyével történhe
tik; de az illető személy továbbra is kötve marad 
fogadalmaihoz és csupán a közösségből bocsátják 
el, hogy külön (in saeculo) élhessen. 

Saeculum (lat.), évszázad; a kánonjogban a világi 
és polgári élet szemben az egyházzal. 

Saenz Pena (-penya) L a j o s , az argentiniai köz
társaság elnöke, szül. 1823. Buenos-Ayresben. 1845 
óta ügyvéd, 1860. a nemzetgyűlés tagja, 1874. el
nöke. Buenos-Ayres tartomány alkormányzója, a vá
ros polgármestere, a jogtudományi akadémia igazga
tója is volt, 1892. az arg. közt. elnöke. — Fia S. 
Roque , szül. 1852., 1890. külügyminiszter. 

Sáfár (ném., Schaffner), gazdatiszt, ispán v. az 
urasági házra felügyelő házi tiszt; s á f á r k o d n i , 
gazdálkodni, felügyelni, gondozni. 
Safarik (-esik) Pá l József , cseh iró, szül. 1795. a 

magyar felvidéken, előbb Újvidéken, azután Prágában 
tanár és hivatalnok. Költeményeket, pánszláv szel
lemű tört. munkákat irt. f 1861. Bécsben. 

Safflor, vadsáfrány, a Kelet-Indiában, Dél-Európá
ban és nálunk is tenyésztett sáfrány szeklicze (car-
thamus tinctorius) sötét és fonnyadásnak induló vi
rágjának szárított szirma; néha kül. Egyiptomban 
vízzel mossák, hogy az értéktelen festőanyag eltá
volodjék, mire a carthamin (rouge végétal) nevű 
szép, de nem tartós vörös szinü festék marad. '"Leg
jobb a bengáliai s., továbbá a bombayi, egyiptomi, 
perzsa és a magyar s., szép sötétvörös és a nemesi
tett fajta az egyiptomival egyenlő jóságú; kül. se-
lyemi'estésre használják. 

Safflorvörös (saftlorkarmin), lug által tisztított 
carlhamin, alaktalan, zöldbe játszó vörös szinü, víz
ben nehezen, alkoholban jól oldódik, festékül, arcz-
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festésre, czukrászatban stb. használják; a s.-t tányér-
v. tálczaveresnek is hivják. 

Safi (Asafli), város Marokkóban az Atlanti oczeán 
m., 9000 lak. Kikötő, kereskedelem. Tőle nyerte ne
vét a saflian. 

Safranin (polychroit), a sáfrányban levő rubinvö
rös szinü festőanyag, melyet tömény kénsav először 
kékre, aztán violaszinüre, salétromsav pedig zöldre 
változtat; vizes alkoholban könnyen,aetherben nehe
zen oldódik, szövetfestésre használják; s.-nak (sáf
ránypótlék), hivnak egy dinitrokrezolból álló kát
rányfestéket is, mely tej, vaj, sajt festésére szolgál. 

Sáfrány, az Angliában, Alsó-Ausztriában, Spanyol
országban, Svájczban, Tirolban és a Keleten termő 
crocus salivus szárított bibéje, melyet papíron vagy 
szőrszitán szárítanak; a sáfrány barnás-vöröses 
szinü, zsiros tapintatu, nehezen poritható, kábitó 
zamatu, kissé kesernyés izű; van benne 6'8i°/o 
aetheres olaj, crocit (polychroit, safranin) (1. e.) nevű 
festő anyag, 16°/o víz, 12°/o nitrogén tartalmú anyag, 
3°/o zsír, 16°/o czukor, 45°/0 nitrogénmentes anyag, 
a többi növényi rost és hamu; a legjobb sáfrány a 
levantei, továbbá a perzsiai, ujabban különösen Alsó-
Ausztriában termelnek jó s.-t; Magyarországban 
szintén termelik, habár csekély mértékben, leül. Pécs 
és Temesvár környékén. Használják fűszerül, festé
kül és a gyógyászatban, rendesen 140—160.000 vi
rágból nyernek 1 klg. fris s.-t, mely szárítva súlyá
nak mintegy 4/s-öd részét még elveszti. A s.-t már az 
ó-korban ismerték. Európában az arabok honosítot
ták meg. S z ó l á s : Megérezte a s. illatot = megsej
tette, hogy baj készül. 

Sáfrány-hamisitás, borszeszszel kivont sáfrány
nyal, valamint az által történik, hogy olajjal megned
vesítik. Hamisítják még a sáfrány szeklicze, kerti pe
remér (calendula officinalis) és gránátfa szétmetszett 
leveleivel, sőt szárított husrosttal is; a hamisítás 
vízben áztatás utján könnyen felismerhető. 

Sáfránypótlék, 1. safranin. 
Ság, 1) község Győr m., 1063 lak.; — 2) község 

Temes m., 2674 lak. 
Saga (szá-), az északi mythologiában a történelem 

istennője, Odhin felesége; elbeszélés, monda. 
Sagacitas (lat.), éleselműség; finom szaglás. 
Sagasta P r a x e d e s M a t e o don, spanyol állam

férfiú, szül. 1827. jul. 21. Torrecilla de Camerosban, 
1854. a cortes tagja és lapszerkesztő, 1868—70. és 
1871 — 72. belügyminiszter, 1874. külügyminiszter s 
még ez év szept.-decz. 30. miniszterelnök, 1875. a 
cortes tagja és a dynastikus ellenzék vezére, 1881 
óta többször, legújabban 1892. deczember óta mi
niszterelnök. 

Sage-femme (francz., százs famm), bába. 
Sághy Gyu la , bpesti jogegyetemi rendes tanár, 

orsz. képv., szül. 1844. máj. 8. Edelényten, Borsod 
m., 1866. jogtudor és ügyvéd, 1868. a győri jog
akadémia rendes tanára, 1870. a bpesti egyetemen 
rendkívüli, 1872 óta rendes tanár, 1884. és 1892-ben 
orsz. képviselő. Számos jogi czikket irt, főművei: 
»A római ősalkotmány* és »A kötelmi jogról*. 
Sagittarius (lat.), íjász; nyilas (csillagkép). 
Sagori (Zagore), kis szabad állam Janina török vi

lajetben, 44 faluból áll, lakói (25.000) sagorezok; 
1850. a porta is elismerte. 
Saguna A n d r á s báró, nagyszebeni metropolita, 

szül. 1S09. január 1., 1840. az erdélyi óhitű püspök
ség helynöke, 1847. erdélyi püspök; főszerepet ját
szott az erdélyi oláhok 1848—49. mozgalmaiban s 

keresztülvitte 1864. a püspökségnek metropolitai 
méltóságra emelését, f 1873. jun. 29. 

Saguntum, görög gyarmat Spanyolország k.-i part
ján, Hannibál általi elpusztításával (219. Kr. e.) kez
dődött a II, pun háború. Helyén épült Murviedro. 

Ságvár, község Somogy m., 1540 lak. 
Sah (perzsa), király, a keleti uralkodók czime, sah-

in-sah a királyok királya, a perzsa uralkodó czime. 
Sahi, perzsa számadási és váltópénz = Vsoo toman 

= 2'8 kr. 
Sahnáme, Firdúszi (1. e.) nagy eposza. 
Saida, az ó-kori Sidon. kik.-város Syriában, 12.000 1. 
Saidsitz, falu Csehországban Brüx m. Itt vmint a. 

szomszéd Sedlitzben és Püllnában keserűsé-fórrá sok. 
Saigon (Saigun), a franczia Cochinkhina megerő

sített fővárosa, a Mekhong m., 65.000 lak. Kikötő,, 
élénk kereskedelem. 

Saima, regényes fekvésű tó Wiborg finn kormány
zóságban, ter. 1760 kma, 63 km. hosszú, 31 km. szé
les, belőle a Wuoxen a Ladoga tóba folyik ki. 

Saime, számadási pénz Algírban = SOasper = 54kr.. 
Saint (francz., szén, nőnemben: sainte), szent. 
Saint Albans (szent albensz), város Hertford ang._ 

grófságban, 11.000 lak. Hires apátsági templom. 
Saint-Amand (szent ámán), város Valenciennes-

franczia depart.-ben a Scarpe m., 8000 lak. Ásvány-
források, iszapfürdők. 
Saint-Andrews (szent éndrúsz), város Fife skót: 

grófságban, 7000 lak Kikötő; székesegyház, egye
teme (1411. al.) a legrégibb Skócziában. 

Saint-Arnaud (szentarnó) J a k a b Le roy de,'fran
czia tábornagy, szül. 1796. aug. 20. Bordeauxban,. 
Kalandos ifjúság után tábornok lett Algériában,. 
1851. hadügyminiszter, 1852. tábornagy, később a. 
hadsereg parancsnoka Krímben; f u. o. 1854. 

Saint-Barthélemy, a Kis-Antillákhoz tartozó fran
czia sziget, ter. 21 km2, 3C00 lak. Főhelye Gustavia.. 
1785—1877. svéd birtok. 
Saint-Brieuc (szén briök), Cötes du-Nord franczia. 

departement főhelye, 13.000 lak.; múzeum; hires ló
versenyek. 

Saint-Chamond (szén sámón), gyárváros Loire: 
franczia departementben a Gier m., 15.000 lak. Se
lyem-, csipke-, szalag- és vasgyárak. 

Saint-Clair (szént-klér), tó Canada és az Egyesült-
Államok határán, 1969 km3, az Erié tóval a Detroit,, 
a Húron tóval a Clair River köti össze. 
Saint-Cloud (szén klú), város Paris közelében 

Seine-et Oise departementben a Szajna m., 6000 iak. 
Saint-Cyr (szeri-szír) L a j o s G o u v i o n marquis de,, 

franczia tábornagy, szül. 1764. ápr. 16. Toulban,. 
1794 óta mint tábornok számos hadjáratban vett. 
részt, XVIII. Lajos pair-ré nevezte ki, 1815 hadügy-,. 
1816. tengerészminiszter, 1819. ismét hadügyminisz
ter; f 1830. márcz. 17. 

Saint-Cyr-1'Ecole (szén szí( lékol), Versailles kö
zelében fekvő falu, hires katonai iskola. 

Saint-Denis (szén deni), 1) gyárváros Paris közelé
ben a Szajna m, 48.000 lak. Vár, régi székesegyhá
zában a franczia királyok temetkezési helye, régi 
apátságát 630.1. Dagobert király alap. — 2) Réunion. 
franczia sziget fővárosa, 36.000 lak. Kikötő. 

Sainte-Beuve (szent-bőv), K á r o l y Ágos t , francz. 
költő és író, szül. 1804. decz. 23-án Boulogneban,. 
1845. az akadémia tagja, hírlapíró, 1865 óta sena-
tor; f 1869. okt. 13. Költeményeket, regényt, kriti
kai, irodalmi és tört. műveket irt. Tanulmányaiból.' 
több magyarul is megjelent. 
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Sainte-Claire Deville (szent-kler-devil) H e n r i k 
Is t ván , franczia vegyész, szül. 1818. márczius 11. 
"St-Thomasban, 1851. a vegytan tanára Parisban; 
f u . o , 1881. jul. 1. Az alumínium- és magnesium-
ipar és az ujabb platina ipar megalapítója. Ennek kö
réből irt műveket. 

Sainte-Croix (szént-kroá), nyugat-indiai sziget 
Portoricotól k.-re, ter. 218 km2, 20 000 lak., a dánok 
birtoka. Főhelye Christianstad. 

Saint-Etienne (szent etjén), Loire franczia departe-
rnent főhelye, 118.00,0 lak. A >franczia Birmingham*, 
kiterjedt kőszénbányászati kerület központja, nagy 
állami fegyvergyár, vadászfegyver, kés, gép, vas
szerszámok gyártása, élénk selyemipar. 

Saint-Germain(szenzsermen) gróf,kalandor, vszi-
nüleg portugál, 1740. előkelő párisi körökben lépett 
föl, azt állította, hogy 2000 éves és hogy erejét élet-
elixirium által tartotta fenn. Állítólagos drágakő-ké
szítési tudománya és jövendőmondása sok hívőre 
talált; f 1784. Eckernfördeben. 

Saint-Germain-en-Laye (szén zsermen án lé), vá
ros Paris közelében a Szajna m., 15 000 lak., kas
télya egykor a franczia királyok székhelye volt; 
nagy park. 1570. aug. 5. béke IX. Károly és a huge
nották közt. 
Saint-Gervais-les-Bains (szén zservé lé bén), für

dőhely Felső-Savoya francz. depart., a Montblanc 
alján a Montjoie völgyben. Híres kénforrások; 1892. 
jul. 11. gletser-omlás következtében elpusztult. 

Saint-Hélier (szent elié), Jersey angol sziget fő
városa, 20.000 lak. Kikötő. 

Saintin (szentén) G y u l a Emil , franczia festő, 
szül. 1832. aug. 14. Lemében (Aisne depart.), tanul
mányait Parisban befejezve, az é.-amerikai Egy.-
Allamokba ment, visszatérte óta minden Salonban 
részt vesz. Művei genre-képek, arcz- és tájképek. 

Saint-Ives (szent eivsz), kikötőváros Cormvallis 
angol grófságban, 7000 lak. A szardinia-halászat 
főhelye. 
Saint -James (szén-zsemsz), királyi palota London

ban; innen s.-j.-i kabinet, az angol kormán}'. 
Saint-Jean-d'Acre(szén zsán dákr, Akka, az ó-kori 

Ptolemais), megerősített kikötőváros Syriában, a 
Földközi tenger m., 8000 lak. Görög érsekség; élénk 
kereskedelem. 1191. a keresztesek foglalták el; a 
johannita rend székhelye, 1291. újra a mohammedá-
nok kezére került, 1799. Bonaparte ostromolta. 

Saint-Julien (szén zsüljén), vörös boráról hires 
falu Bordeaux m. 

Saint-Juste (szen-zsüszt) A n t a l , franczia forra
dalmár, szül. 1767. aug. 25. Décizeben, Robespierre 
barátja, a jakobinus-club, 1792. a convent, 1793. 
a közjólétbizottság tagja, és ismételve ennek biz
tosa a Rajna mentén küzdő csapatoknál és Belgium
ban; 1794. jul. 28. lefejezték. 
Saint-Louis (szén-lui), 1) város Missouri é.-ame

rikai (Egy.-Áll.) államban, a Mississippi m., 450.000 
lak.^Egyetem^ 1832 óta), érsekség, élénk ipar (vas
öntödék, festék-, olaj-, dohány-, szövőgyárak), fejlő
dött kereskedelem (gabona); az Unió ny. részének 
főhelye, vasúti csomópont, nagy hajóközlekedés. 
1764.^ a francziák alapították; — 2) a franczia birto
kok főhelye Senegambiában, a Senegal m., 19.000 
lak. Kikötő. 

Saint-Malo város Ille-et-Vilaine franczia departe-
mentben a La Manche csatornában, 9000 lak. Vár, ki
kötő, hajóépítő műhelyek. Apály idejében a száraz
földdel gyalogközlekedés. 

Saint-Marceaux (szén-márszó) René de, franczia 
szobrász, szül. 1845. Reimsban, 1868. lett ismertté 
Dante ifjúságát ábrázoló szoborművével, azóta szá
mos művet alkotott s dijakat nyert. 

Saint-Marc Girardin (szen-márk-zsirardén) Fe-
r e n c z Á g o s t , franczia publicista, szül. 1801. febr. 
12. Parisban, tanár a Sorbonneon, 1844. az akadémia 
tagja, a >Journal des Débats* munkatársa; f 1873. 
ápr. 11. Parisban. Számos irodalomtört. művet irt. 

Sainte-Marie (szént-márí), 1) franczia sziget Mada
gaszkár k. partján, 165 km2, 8000 lak. Főhelye Port-
Louis; — 2) S.-M.-aux-Mines, Markirch (1. e.) város 
franczia neve. 
Saint-Martin, a Kis-Antillákhoz tartozó sziget, a 

francziák és hollandok birtoka, ter. 98 km2, 7000 lak. 
Saint-Mary's Strait (szent merisz strét), 96 km. 

hosszú összekötő csatorna a canadai Húron és Felső-
tó közt, nagy vizesésekkel. 

Saint-Maurice (szén morisz)rhelység Wallis svájczi 
kantonban a Rhone m. Apátsága (a IV.szdban alap.) a. 
legrégibb kolostor Svájczban. Az ó-korban Agaunum. 

Saint-Nazaire (szén nazér), város Alsó-Loire fran
czia departementben, a Loire torkolata m., 21.000 
lak. 2 kikötő, gőzhajók fontos kiinduló helye, főleg 
Mexikó és Cayenne felé. 
Saint-Nicolas (szén nikolá), élénk gyár- és keres

kedelmi város Kelet-Flandria belga tart., 27.000 lak. 
Saint-Omer (szént-omér), város Pas-de-Calais fran

czia departementben, 18.000 lak. Vár. 
Saintonge (széntonzs), egykori franczia tartomány 

az Atlanti oczeán mentén, a jelenlegi Charente és 
Alsó-Charente departementek. Főhelye Saintes. 

Saint Paul (szent pál), Minnesota állam (Egy.-Áll.) 
fővárosa, a Mississippi m., 200.000 lak. Élénk ipar. 
Saint-Pierre (szén-pjer) J a k a b H e n r i k B e m a r -

din de, franczia iró, szül. 1737. jan. 19. Havreban, 
1794. tanár Parisban, 1796. az Institut tagja; f 1814. 
jan. 21. Leghíresebb műve: »Pál és Virginia«, mely 
igen sok nyelvre, köztük magyarra is le van fordítva. 
Saint-Privat-la-Montagne (szén privá Iá mon-

tány), falu Német-Lotringiában; e hely elfoglalása 
a porosz gárda és a szászok által döntötte el a gra-
velottei csata (1870. aug. 18.) sorsát. 

Saint-Ouentin (szén kantén), város Aisne franczia 
departementben, 48.000 lak. Nagy gyapotgyárak, 
élénk kereskedelem. 
Saint-René Taillandier (szén-rené tajándjé) G á s 

p á r E rnő , franczia iró, szül. 1817., a Sorbonne ta
nára Parisban, hol f 1879. febr. 24. Számos szép-
tani és irodalomtört. munkát irt. Nagy tanulmányban 
ismertette Petőfi életét és műveit, melyekből több köl
teményt prózában francziára fordított. 

Saint-Saens (szen-szán) K á r o l y C a m i l l e , fran
czia zongoraművész és zeneszerző, szül. 1835. okt. 
9. Parisban, u. o. él. Számos operát, énekművet, to
vábbá symphoniát, zongorahangversenyt, gordonka-
és hegedühangversenyt, orgonaműveket és sympho-
nikus költeményeket szerzett. 
Saint-Simon (szénszimón), 1) C l a u d e H e n r i k 

gróf, a róla elnevezett szocialista rendszer megalapí
tója, szül. 1760. okt. 17. Parisban, Washington alatt 
E.-Amerikában harczolt, a forradalomban vagyonát 
veszítette, uj »physiko-politikus« tudomány segélyé
vel a társadalom gyökeres újjáalakításán munkálko
dott; f 1825. máj. 19. Parisban. Több művet irt. — 
2) L o u i s de R o u v r o y herczeg, franczia iró, szül. 
1675. jan. 16., f 1775. márcz. 2. Parisban. Hires 
emlékiratokat irt. 
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Saint-Simonismus, a Saint-Simon Claude Henrik 
(1. e.) által alapított és halála után követői által fej
lesztett socialistikus tan; a vagyontalanok sorsának 
javítását czélozza a tisztán egyéni birtok behozata
lával ; a család örökösödési jogának megszüntetésé
vel az örökjognak az államra ruházását kívánja: a 
munkaeszközök és jövedelem az egész államban el
terjedő bankrendszer segélyével a népesség közt ará
nyosan, tekintettel az egyén képességére és szolgála
tára, megosztandó. A s.-s. első apostola Bazard, 
főbb tanítványai Carnot, Michel Chevalier, Fournel, 
Barrault stb. Egyik híve, Enfantin a s.-s.-tikus vallás
tant (munkával és élvezettel egybekötött istentisz
telet) tanított, mely a nőközösséget is hirdette; az 
ebből származott kicsapongások 1832. a rendőrség 
közbelépését vonták maguk után. 
Saint-Victor (szén-vik-) Pá l gróf, franczia iró. 

szül. 1827. Parisban, f 1881. jul. 9. Kiváló mű-
kritikus és stilista volt. 

Sai's, egykorú hires egyiptomi város (romjai Sa 
el Hagar közelében) a Nilus m., Neith istennő 
templomával, a fáráok és a papi tudomány szék
helye volt. 

Saisirozni (franez., szézirozni), megragadni, elbir
tokolni, zár alá venni, megszüntetni. 

Saison (franez., szezon), évszak, évad, idény, pl. 
színházi, báli, fürdő- stb. idény; s. m o r t e (mórt), 
holt idény, a társadalmi életben és a keresk. forgalom
ban nyár derekán beálló lankadás, 1. uborka-idény. 

Sajan hegység, Szibéria és Mongolország határán, 
az Altaj hegység k.-i folytatása, melyet a Jeniszei 
áttör, a Munku Sardik 3490 m. m. 

Sajátító v. b i r t o k o s ese t , 1. esetek. 
Saját rendelet, váltójogi kifejezés; azt jelzi, hogy 

a váltóösszeg a kibocsátó rendeletére fizettessék. 
Saját váltó (száraz váltó, holt váltó, sola váltó), 

melynek kibocsátója egyúttal elfogadóként szerepel: 
ha a s. v. szövegében fizetési hely nincs megnevezve, 
a kibocsátás helye a fizetési hely; a kibocsátó elleni 
visszkereseti jog a s.-nál a lejárattól számított 3 év 
alatt évül el (1. váltótörvény 110 — 114. §§ ). 

Sajka, kisebb vizi jármű, mely a mozgatás neme 
szerint evező-, vitorla-, gőzs., elektromos s.; nagyobb 
hajók fedélzetén rendesen több s. van. Hadi czélokra 
löveggel is el van látva. 

Sajkacsont, os scaphoideum s. naviculare, a kéztő 
és lábtő egyik sajka alakú csontocskája. 

Sajkások, 1. C s a j k á s o k k e r ü l e t e és D u n a i 
h a j ó h a d a k . 

Sajnovics Nep. J á n o s , a magyar-ugor rokonság 
első hangoztatója hazánkban, szül. 1733. máj. 12. 
Tordason (Fehér m.), a nagyszombati Jézus-társaság 
tagja, a budai csillagdánál mint segéd működött. 
f Budán. A Venus-bolygónak a nap előtti átvonulása 
(1769. jun. 3.) vizsgálatára mint Hell Miksa bécsi 
tanár kísérője Norvégiába utazván, a lapp földön ro
konságot fedezett föl a magyar és lapp szavak közt 
és e kérdést tovább kutatván, 1770. a dán kir. tudós 
társaságnak értekezést nyújtott be »Demonstratio 
idioma Ungarorum et Lapponum idem esse*, mely
ben tulbuzgalmában a magyar és lapp nyelvet azo
nosaknak állította. E munka először bizonyítván 
nagyobb készülettel és helyes módszerrel (nem csak 
szóegyezésekkel, hanem nyelvtani hasonlóságokkal) 
az ugor rokonságot: összehasonlító nyelvészetünk
ben korszakalkotó. L. Halász Ignácz, S. hatása a 
magy. költészetre, Bpesti Szemle, 1880. Munkácsi 
Bernát, A magy. ugor nyelvrokonság, M. Nyelvőr, 

1882. Hám Sándor, S. élete és demonstratiója, Magv. 
Sión, 1889. 

Sajó, 1. szájó. 
Sajó, Jókai irói álneve az 50-es években. 
Sajó, a Tiszának jobboldali mellékfolyója; három 

folyó egyesüléséből: a Sajóból, Rimából és Hernád
ból alakul. A Sajó ered (Gömör m.) a Tresznyik déli, 
Palkóvá keleti és Sztolicska északi oldalán. Keleti 
irányban foly, majd felvéve a Dobsinai vizet délre 
kanyarodik, s regényes, szűk, meredek oldalú völgy
ben töri át a Szepes-Gömöri érezhegység karszt-vi
dékét, elszakasztva a Sziliczai fensiktól a 800 m. m. 
Pelsőczi fensikot. A Rimával való egyesülésénél hir
telen keletre kanyarodik s mindinkább szélesedő 
völgyben iveivé d.-k.-re foly, s a Hernád felvétele 
utána Tiszába szakad. Ennek egyedüli mellékfolyója, 
mely elébb ömlik be mint sem hegyi jellegét elveszí
tette volna; a S. Sáros, Gömör, Szepes, Abauj-Torna 
és Borsod m. vizeit gyűjti medrében. Összes vizte-
rülete 12.100 km2, melyből a Sajóra 6600 km2 és fő 
mellékfolyójára, a Hernádra 5500 km2 jut. Főbb mel
lékvizei jobb felől: Rudnai, Csetnek, Murányi (vagy 
Jolsvai), Turócz (1. e.), Baraczai patakok, továbbá 
a Rima, Hangony, Bánvize hozza a Bükk hsg vi
zeit, Tardona, Varboi patakok és a Szinva; bal-
felől: Csermoslya, Szuha, Bodva a Tornával és a 
Hernád. 

Sajó, a Szamosba ömlő Besztercze mellékfolyója, 
ered a Kelemen havas előhegyein; torkolata Szeret-
falvánál van. 

Sajó, község Máramaros m., 1231 lak. 
Sajog, 1) fáj, pl. seb; — 2) fénylik. 
Sajó Gömör, község Gömör m., 1204 lak. 
Sajói ütközet, 1241. ápril havában a muhi pusz

tán (1. e.) folyt le IV. Béla király serege és a mon
golok között s a 65—70.000 embernyi magyar sereg 
szétveretésével végződött. Mátyás és Ugrin érsekek 
s az egyházi és világi főurak nagy része halva ma
radt a csatatéren; Béla király az őt környező harezo-
sok önfeláldozó vitézségének köszönhette, hogy meg
menekült. A csata után a mongolok az egész orszá
got elárasztották. L. Mongolok betörése. 
Sajó-Kaza, község Borsod m., 1932. 
Sajó-Kazincz, község Borsod m., 1016 lak. 
Sajó-Kesznyéten, község Zemplén m., 1326 lak. 
Sajó-Lád, község Borsod m., 1133 lak. 
Sajó-Magyaros,községSzolnok Doboka megyében, 

1018 lak. 
Sajó-Szent-Péter, község Borsod m., 3377 lak. 

Járásbíróság és adóhivatal. 
Sajó-Vámcs, község Borsod m., 1502 lak. 
Sajóvölgyi nyelvjárás, a keleti palóezos nyelvjá

rásvidékhez (1. palócz nyelvjárások) tartozik s ma
gában foglalja Gömör megye keleti részét. Főbb sa
játságai : é helyett e-t (szekér, tehén) v. ei-t (eides, 
veikony), a h. rövid d-t, d h. á-^ ejt; kedveli a diph-
thongusokat; a ly-t s olykor az 7-t i s i n e k mondja 
(ijjen, ujj, fejhő). L. Balassa József, A magy. nyelv
járások, Bpest, 1891. 

Sajt, többé-kevésbbé bomlásnak indult sajtanyag 
(case in , 1. e.), édes v. savanyu (aludt), lefelezett és 
tejfeles v. tejfellel kevert tejből készítik. Az édes tejet 
hevítik és a borjú-gyomor nyákhártyájának sósavat 
tartalmazó oldatával kezelik, mi által összefut; a 
savanyu tej összefut minden egyéb anyag hozzáté
tele nélkül is; a tejből kivált sajtanyagot kiválaszt
ják, kisajtolják, alakba gyúrják, besózzák és többé-
kevésbbé kiszikkasztják. A sajtanyag kiválása alkal-
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mával a tejben levő zsírból és tejczukorból is ragad 
magával bizonyos mennyiséget és annál jobb a s., 
mennél többet. A kereskedelemben előford. sajt édes 
tejből készül; a benne levő lyukacsok a tejczukor 
bomlásnak indulása folytán keletkeznek, miközben 
szénsav fejlődik. A s. jósága a tejtől, de főleg a meg
érés alkalmával használt hőmérséktől függ. Az édes 
s. ammóniák és savak kifejlődése, gyakran gomba
képződés (penészedés) mellett érik még pedig egyen
letesen, a savanyu s. kívülről befelé. A kereskede
lemben előfordulók közül híresek a s v á j c z i sajt 
(emmenthali, groji, glarusi); az o l a s z s.-ok közül ne
vezetesek a parmezán, stracchino, gorgonzola; a 
i ' r ancz ia s.-ok közül a fromage de Camembert, f. 
de lirie, de Gruyere és roquefort, a b e l g a sajtok 
közül a limburgi, az a n g o l s.-ok közül a a stilton, 
a chester és pine apple cheese, az a u s z t r i a i s.-ok 
közül a haggenbergi és reitenaui. Nálunk kül. juh
tejből készítenek s.-ot; nevezetesebbek a liptói túró, 
ostyepka, a Brassó és Szeben környékén nyert kas-
kavál, székely túró, puszta Dőry és munkácsi sajt; 
ujabban utánozzák nálunk a külföldi sajtokat Sissón, 
Bellyén, Liptóujváron stb. A s. összetétele 25—30°/0 
nitrogéntartalmú anyag, 29—13'4°/o zsir, 2's—5'i9/0 
szénhydrát, 39'2 — 46"5°/o viz, 4o—5°/0 hamu. 

Sajtanyag, casein (1. e.). 
Sajtény, község Csanád m., 4968 lak. 
Sajtfa, bombax ceíba, septemnatum, munguba, a 

mályvafélékhez hasonló növény, tökgyümölcsében 
levő és annak magvát körülvevő gyapotnemü, de a 
gyapotnál jóval rövidebb szálú magszőrét párna és 
matracz kitömésére használják. 

Sajtó, különféle anyagoknak kézzel v. gépezetek 
segélyével való összenyomására szolgáló készülék. 
Igen erős nyomás kifejtésére hydraulikus sajtót (1. e.) 
használnak. A sajtolás czélja lehet tömörítés, víz-, és 
íolyadékmentesités stb. Más értelemben s.-nak mond-
ják a könyvnyomó gépet is. Sajtó-gép 1. nyomdagép. 

Sajtó, az irodalom azon része, mely napi kérdé
sekkel foglalkozik, tehát hírlapok, röpiratok stb. 
Sajtóhiba, vmely nyomtatványba a szedés v. 

nyomtatás közben becsúszott s ki nem javított hiba. 
Sajtó-iroda, preszbüró, több európai államban a 

minisztérium kebelében szervezett azon hivatal, mely
nek a feladata, hogy a sajtót félhivatalos közlemé
nyekkel lássa el s a kül- és belföldi sajtó utján a köz
véleményre befolyást gyakoroljon. Nálunk a minisz
terelnökségben van s a j t ó - o s z t á l y Bérezik Árpád 
(1. e.) min. tanácsos vezetése alatt. 
Sajtolt élesztő, alkoholos erjedés utján nyert, kimo

sott és a benne levő víztől sajtolás által lehetőleg 
megfosztott erjesztő gombák halmaza, mint a szesz-
főzés mellékterményét vagy e czélra szolgáló gyárak
ban állítják elő; gyakran keményitőliszttel keverve 
kerül forgalomba: nem igen tartható. 

Sajtolt szén, a közönséges faszén v. kőszén, koksz 
stb. porából bizonyos kötőanyaggal, pl. kátrány, 
nyálkás növényi anyagokkal stb. való összekeverés 
s sajtolás által nyert téglák neve; főleg azért készí
tik, hogy a hulladék, pornemü szenet értékesíteni, 
tüzelő anyagul felhasználni lehessen. Sajtolás által a 
szén tömöttebbé válik, hőhatálya fokozható s köny-
nyebben szállítható. A faszénből sajtolt tégláknak 
nagy jövőjük van s hazai erdészetünk ujabban fog
lalkozni is kezd a távol fekvő pagonyokban ilyenféle 
s. sz. termelésének kérdésével. 

Sajtószabadság, azon elv, melynél fogva előző 
-•vizsgálat (censura) nélkül gondolatait sajtó utján 

mindenki szabadon közölheti és terjesztheti; ez érte
lemben sajtó utján való közlés a gondolatoknak 
könyv-, kőnyomda v. metszetek és ábrákkal való ter
jesztése, ha ezt akár a példányok ingyen kiosztá
sával, akár eladásával már megkezdették. Hazánk
ban a sajtószabadságot és a censura eltörlését az 
1848 : XVIII. t.-cz. mondotta ki 1. és 2. §§.-aiban. 
Sajtótörvények, azon törvényes rendelkezések, 

melyek az állam magatartását a sajtóval szemben 
szabályozzák. Ma Oroszország kivételével az összes 
államok elvben elfogadták a sajtószabadságot, több
kevesebb megszorítással. Ezen megszorítások rende
sen a p o l i t i k a i tartalmú lapokra, újságokra vonat
koznak és nálunk az 1848 : XVIII. t.-cz. 30. §-ában 
foglaltatnak é. p . : 1) köteles a lap tulajdonosa a 
törvényhatóságnál bejelenteni a tulajdonos és felelős 
szerkesztő nevét és lakását, valamint megnevezni a 
nyomdát; 2) napilapnál 10.000, különben 5000 frt 
biztosítékot letenni vagy jelzálogilag biztosítani; 
3) sajtóvétség esetén a bírságot levonják a biztosí
tékból, melyet a szerkesztésért felelős személy 10 
nap múlva kiegészíteni köteles; 4) köteles a megje
lenéskor egy példányt a törvényhatóság fejének és a 
rendőrségnek megküldeni; 5) sajtóvétség esetében 
hozott ítéletet köteles az illető lap közzétenni. 

Sajtóvétség, azon büntetendő cselekedet, melyet 
valaki nyomtatványban v. időszaki lapban közzé
tett közlemény által követ el. Sajtótörvényünk 3—16. 
§§. részletesen foglalkoztak a s.-ekkel, ezeket azon
ban a 13. §. kivételével az 1881 : XXXVII. t.-cz. 
hatályon kívül helyezte; ekkor az uj bűnt. törvény lé
pett helyökbe. Sajtó vétségért felelős a szerző, ha ez 
ismeretlen, a szerkesztő v. kiadó, ennek hiányában 
a nyomda tulajdonosa. Sajtóvétségekre nézve az 
esküdtszéki eljárás van érvényben (1. esküdtszék). 

Sakál, canis aureus, ragadozó állat a kutyafélék 
(canina) családjából; 70 cm. h. Török-, Görögország
ban, Elő-Azsiában, Észak-Afrikában él; falkákban 
indul zsákmány után, nagyon vérengző. Egyéb fajai 
és válfajai Közép- és Dél-Afrikában, a Senegal m., 
Indiában élnek. A s. fején előforduló csontnövedéket 
a singhalesek talismán gyanánt hordják. 

Sakara, egyiptomi falu a lybiai sivatagon, Mem
phis romjai közelében, körülötte 17 pyramis és az 
1850. felfedezett Serapeum. 
Sakasal , orosz kerület Transkaukáziában, ter. 

4166 kms, 80.000 lak. Főhelye S. 
Sakataly, orosz erőd és a hasonnevű kerület szék

helye, a Kaukázus déli részén, 1079 lak. 
Sakk, Indiából származó s Európában a mórok ál

tal elterjedt játék két személy közt, kétszer 16 (vilá
gos és sötét) bábbal, 64 koczkáju deszkán. Müve
lésére Bpesten régibb idő óta kör alakult, mely 
folyóiratot is ád ki. 

Sakkban tar tani vkit, oly helyzetbe juttatni, hogy 
többé egy lépést sem tehet (mint a sakkban az ellen
fél királyával tenni kell, hogy a játszma nyerve 
legyen). 

Sakter (sochat héber szóból), az, ki a zsidóknak 
a vallástörvényeik által élvezni engedett állatokat 
meghatározott szabályok szerint levágja; e foglal
kozást csak az űzheti, ki 3 rabbitól képesítést (kab
bala) tud felmutatni. Az állatok ily módon történő 
levágását (lesaktolás) mint állatkínzást Svájcz egyes 
kantonaiban el akarják tiltani. 

Sakuntala , hindu szinmü, 1. Kalidásza. 
Sal F e r e n c z , iró, Nagyvárad városa polgármes

tere, kir. tanácsos, szül. 1835. márcz. 26. Gyulán. 
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Irt költeményt, szépirodalmi műveket; egy ideig hír
lapíró, most N.-Várad polgármestere. A vaskorona
rend lovagja. 

Sal, község Vas m., 1014 lak. 
Sal (lat.), só; s. acelosellae, savanyu sóskasavas 

kálium; s. Qlembrolhi, ammoniumhiganychlorid; 
s. amarum, kénsavas magnésia; s. amtnoniacum, 
salmiak; s. anplicanum, kénsavas magnésia; s. auri 
Figuieri, nátriumaranychlorid; s. cornu cervi vola-
tiU, szarvasagancssó; s. marinum, tengeri só; s. mi 
crocosmicum, phosphorsavas natriumammoniák; s. 
mirabile Glauberi, kénsavas nátrium; s. niiri, 
peirae, salétromsavas kálium; s. polychrcslum Gla-
seri, kénsavas kálium; 5. polychrestum Seignetti, 
borkősavas káliumnátrium; s. prunellae, megolvadt 
s cseppalakban megmeredt kálisalétrom; s. sedati-
vum Hombergi, bórsav; s. sodae, szóda; s. succini 
volatile, borostyánkősav; s. iartari, tiszta borkősa
vas kálium; s. volatile, szénsavas ammóniák. 

Sala, város Svédországban, 6000 lak., régi gazdag 
ezüstbánya. 

Salacitas (lat.), vágyódás, bujaság. 
Salacz Béla, a karánsebesi kir. törvényszék elnöke, 

szül. 1845. jan. 5., Gyulán 1870. Arad m. tszlti al
jegyző, 1871. u. o. tszki jegyző, 1874. kassai, 1879. 
aradi kir. alügyész, 1883. karánsebesi, 1887. sza
badkai kir. ügyész, 1890. karánsebesi tszki elnök. 

Saladeros (spanyol), igy nevezik a Délamerika 
ikságain levő vágóhidakat; átv. ért. az itt levágott 

szarvasmarha forgalomba jövő bőre és húsa. 
Saladin-kávé, a kukoricza megpörkölése és meg-

őrlése utján nyert kávépótlék. 
Salaire (francz., szaler), bér, fizetés. 
Salak, a fémek előállítása czéljából történő ércz-

olvasztásnál képződő üvegszem tömeg, mely az ol
vasztóból lecsapoltatik. A s. az érczekben volt föl
des anyagokból képződik s összetételére nézve kova
savas vegyület, azaz silicat. A s. gyakran tartalmaz 
még értékesíthető fémeket, az ilyen s.-ot azután újból 
szokás olvasztani; ellenkező esetben v. eldobják v. 
téglák öntésére használják fel. A vaskohászatnál 
képződő salakból vizgőz erős hozzáfujtatása által 
gyapjuszerü anyagot u. n. s. g y a p j ú t készítenek, 
mely mint rossz hővezető igen jól használható gőz
vezető csövek stb. burkolására. A vaskohászatban 
képződő u. n. Thomas-salak igen jó trágyaszer. 

Salakczement, 1. czement. 
Salakpróba, érezek olvasztása azon czélból, hogy 

megtudjuk, tartalmazzák-e azok a salakképződéshez 
szükséges anyagokat. 

Salakréz, a rézműhelyekben a megmunkálás alatt 
álló réztárgyak felületén képződő s onnan lepergő 
fekete rézoxyd tartalmú hulladék. 

Salamanca, spanyol tartomány (León), ter. 12.510 
km2, 314.424 lak. Főhelye S. a Tormes m., 22.000 
lak. Egyetem (1222 óta), püspökség. 

Salamander, 1. szalamander. 
Salamis (most Kaluri), 1) sziget Attika partján, 

Kr. e. 480. szept. 20. a görögök lengeri győzelme 
Themístokles alatt Xerxes perzsa hadain; — 2) (Con-
stanza), város Cyprus szigeten, hires Zeus-templom. 
449. Kr. e. az athéniek szárazföldi és tengeri győ
zelme a perzsák fölött. Most rom. 

Salamon, bölcs S., zsidó király, Dávid fia és utóda 
993 — 953., az atyja által területében gyarapított 
Palaestinában előmozditotta a gazdasági és keres
kedelmi élet fejlődését; ő építtette a jeruzsálemi tem
plomot, szépítette a fővárost, de pazar udvartartása 

költségeinek fedezésére adókkal terhelte a népet. Mint 
bölcs nagy hírnek örvendett; neki tulajdonítják az 
Énekek éneke, a Példabeszédek és a Prédikátor ó-tes-
tamentumi könyvek szerzőségét, valamint az apo-
kryph Bölcseség könyvét. A zsidó, perzsa és arab 
irodalomban bölcseségén kívül mint bűvész hires. 

Salamon, 6-ik magyar király, I. András és Anasz
tázia királyné gyermeke, szül. 1051., midőn András 
már rég lemondott az utódok reményéről és öcscsát 
Bélát nevezte ki trónörökösnek. így S. születése vi
szályt idézett elő a két testvér közt, a mi 1060. András 
bukásával és Béla trónraemelésével végződött, S., 
kit atyja még 1058. megkoronáztatott és III. Henrik 
császár leányával, Judittal jegyzett el, anyjával 
együtt IV. Henrik császárhoz menekült. Béla halála 
után 1064. a császári udvar segítségével megkapta 
atyja trónját, Henrik császár társaságában bejött az 
országba s Székesfehérvárott másodszor is megko
ronáztatott. Uralkodását a Béla fiaival, Géza, László 
és Lambert hgekkel való viszályokkal kezdé, kiktől 
az ország harmadrészét megtagadta. A herczegek 
lovagias magatartása azonban ismételten elejét vette 
a szakitásnak. 1070-ben Cserhalomnál az ő segítsé
gükkel legyőzte a kunokat, 1072. a görögöktől elfog
lalta Nándorfehérvárt. Itt azonban újból kitört a 
viszály a király és unokatestvérei között; S , kit go
nosz tanácsadója Vid, bácsi ispán befolyásolt, 1074. 
márcziusban Monyoród vidékén legyőzetett s trónját 
vesztve Pozsonyba menekült. Innen a császár segít
ségével tett kísérletet az ország visszaszerzésére, 
melyet a német birodalomnak ajánlott fel hűbérül. 
I. Géza király hajlandó volt a trónt visszaadni, de 
időközben 1077. ápril 25. meghalt s a magyarok 
öcscsét Lászlót választották utódjává, ki 1081. ki
békült S.-al és meghagyta királyi czimét, de 1082. 
élete ellen irányzott fondorlataiért a visegrádi várba 
záratta. Innen Szt-István testének felvétele alkalmá
ból 1083. szabadult ki, 1084. nejéhez, Judithoz ment 
Regensburgba, de hideg fogadtatásban részesült s a 
birodalomtól nem várhatván segítséget, 1085. a ku
nokkal, majd ezek munkácsi veresége után 1086. a 
délvidéki besenyőkkel szövetkezett trónja vissza
szerzésére. 1087. nyoma vész, a hagyomány sze
rint Pola környékén mint remete halt meg. 

Salamon F e r e n c z , történetiró, a bpesti egyete
men a magyar történelem tanára, sz. 1825. szept. 4. 
Déván. Előbb Nagy-Kőrösön tanár, azután Bpesten 
hirlapiró, később egyet, tanár, a Bpesti Közlöny szer
kesztője, a magy. tud. Akadémia s a Kisfaludy-tár-
saság tagja, a Tudomány és Művészet érdemérem 
tulajdonosa. Mint kritikus tűnt fel, de a történetírás 
terén aratta igazi sikerét számos jeles munkával. 
Alapvető fontosságú: Magyarország a török hódítás 
korában (két kiadást ért s németre is lefordíttatott). 
Megírta Bpest történetét (3 kt. a mohácsi vészig ter
jed) ; f 1892. okt. 10. 

Salamon és Markalf, 1. Markalf. 
Salamon nemzetség, Pozsony, Veszprém és Zala 

vmkben virágzó régi magyar genus, melyből az 
Esterházyak és Illésházyak származtak. 

Salamon-szigetek (Uj-Georgia), ausztráliai sziget
csoport, ter. 43.900 kms, 35.000 1., kik melanesiaiak, 
pápuák, vallásra nézve fetisimádók és keresztények. 
1657. Mendana fedezte fel. Egy része angol, másik 
része (22.000 km9) német birtok (Bouquinville, Choi-
seul, Isabel). 1886 óta az Uj-Guinea társulat bírja. 

Salangan, collocallia, madár a kőfali fecskék (cy-
pselidae) családjából. A s. esculenta, 13 cm. h., Kelet-
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Indiában, a malayi szigetcsoporton, a Molukko-
kon stb. él és nyálából épiti az u. n. indiai v. ehető 
madárfészkeket, melyek kül. Khinában keresett cse
megeáruk. 

Salangor, független állam Maiakká hátsó-indiai 
félszigeten, lakói malájok és khinaiak. 

Salánk, község Ugocsa m., 1810 lak. 
Salar ium (lat.), bér, fizetés, munkadíj. 
Saláta, lactuca, növény a fészkesek (compositae) 

rendjéből. Fajai közül fontos a k e r t i s., /. sativa, 
mely mint fejes, kötöző (római s. v. nyári endivia), 
metélő , tépő- és bokorsaláta általánosan elterjedt és 
kedvelt konyhanövény. A m é r g e s s., /. virosa, a 
kerti s.-hoz nagyon hasonlít, levelei vízszintesen 
állanak, hosszas-lándzsásak, alul nyilalakuak, virá
gai bugában állnak, halványsárgák, szára alul tüs
kés. Mesgyék alatt, falak tövében tenyész; szaga 
kellemetlen, ize keserű, csipős, m é r g e s . Beszáradt 
tejnedve lactucarittm név alatt bóditó szer, melyet 
főleg köhögési inger ellen alkalmaznak. 

Salavári (perzsa: salvár), 1) rövid lovagló-nadrág, 
egészen v. felerészben bőrből; 2) durva vászonból 
készült nadrág, melyet napszámosok, kül. bányá
szok viselnek. 

Saldo (ol), egyenleg (Le.); s a l d i r o z n i , a tarto
zást fizetés utján kiegyenlíteni; per s., egyenlegkép, 
maradékkép; s . -conto, folyó számla. 

Saleh (Selah), kikötőváros Marokkóban az Atlanti 
oczeán m., 1000 lak. 

Salem (héb. és arab), béke, salem alechem (arab. 
salem eleikum), béke veled! üdvözlő kifejezés. 
Salem, 1) Jeruzsálem régi neve; 2) város Madras 

kelet-indiai elnökségben, 68.000 lak. 
Salep, kül. kosbor- (orchis) fajok leforrázott és 

megszántott, egyszerű, némelykor kézalakulag osz
lott gyökgumói (kül. Smyrnából). Sok keményítőt és 
bassorint tartalmaz, forró vizzel mint por könnyen 
emészthető nyákos főzetet ad, melyet a gyógyászat
ban hasmenés ellen, az iparban selyemkelme csini-
tására alkalmaznak. A Keleten a nemzőképességet 

•erősítő és visszaszerző szer hírében áll. S.-főzet 
mézzel a Keleten rendes reggeli ital. 

Salerno (az ókori Salernum), a s.-i olasz tarto
mány (5071 km2, 560.000 lak.) főhelye a s.-i öböl 
m., 32.000 lak. 1150—1817. világhírű (orvosi) egye
tem, érsekség, lyceum. Kikötő, kereskedelem és ipar. 

Salesi Szent Ferencz, 1. Ferencz, szent 3). 
Salet (sólet), a zsidóknak babból készült szom

bati étele. 
Salétrom, szikla, földtalaj, falazat kivirágzása, 

különféle sókból áll s csak ritkábban salétromsavas 
' káliból v. mészből. Máskülönben s. alatt salétrom

savas sót értenek, pl.: e z ü s t s., salétromsavas ezüst-
ox_vd; ká l i s. (hasáb s.), salétromsavas káli; oh i l e 
s. (1. e.), salétromsavas nátron; l á n g o l ó s., salét
romsavas ammóniák. 

Salétrom (salétromsavas káli, káli-salétrom), a 
természetben igen el van terjedve, nagyobbrészt am
móniák oxydálása által keletkezik, kivirágzik olyan 
falazaton, melybe hugy, csatornáié, stb. szivárog, 
továbbá némely barlang oldalain, vlmint a talajon, 
igy Bengáliában, Egyiptomban, Perzsiában, Spanyol-

• és Magyarországban. Hazánkban két s a l é t r o m vi
dék különböztethető meg, az egyik Bihar, Szabolcs 

• és Hajdú megyékben, a másik a Tisza mentén Szolnok
tól Titelig terjed, de az itteni termelés már nagyon 

• csökkent. Mesterségesen a s. képződést ugy idézik 
• elő. hogy földet mészszel felhalmoznak és csatorna

lével leöntik; ezen földnek kilugzása és főleg salét
romsavas meszet tartalmazó folyadéknak hamuzsir-
ral való felbomlasztása által s. oldatot nyernek, 
melyet jegeczedni hagynak. Most a s.-t rendesen a 
természetes salétromsavas nátronból (Chile s., 1. e.) 
és a stassfurti chlorkáliumból készítik, az által, hogy 
ezen két só salétromsavas kálivá és chlornatriummá 
alakul és jegeczedés által egymástól elválasztatik. 
A s. színtelen, vízmentes jegeczeket alkot, hűsítő, 
kevéssé keserű ízű, vízben oldódik, de nem alkohol
ban, 339°-nál olvad, magas hőmérséknél oxygént 
vészit és salétromsavas kálit, végre kálit hagy hátra. 
Használják lőporgyártáshoz, salétromsav, lőgyapot 
készítéséhez, üveggyártáshoz, hus conserválásához, 
gyógyszerül stb. 

Salétromaether, 1. salétromossav-aether. 
Salétromgáz, nitrogénoxyd, 1. nitrogén-vegyü

letek. 
Salétromlég, nitrogén (1. e.). 
Salétromnaphta, 1. salétromossav-aether. 
Salétromos sav, 1 tömecs hydrogén, 1 t. nitro

gén éi 2 t. oxygén vegyülete, a természetben sok
félekép keletkezik és mint salétromsavas ammóniák 
fordul elő. Keletkezik továbbá salétromsav szinité-
sénél, pl. az ő behatásánál keményítő lisztre, salét
rom hevítésénél stb.; sói, n i t r i t e k , állandóabbak 
mint a sav. 

Salétromossav-aether , s a l é t r o m o s s á v a e t h y l -
a e t h e r (salétromaether, salétromnaphta), salétromos 
savnak alkoholra való behatásánál keletkezik, szín
telen, gyümölcs izü, szúrós szagú, fajs. 0,94,7, 16,6°-
nál forr, könnyen meggyulad, vízben kevéssé oldó
dik. A s a l é t r o m a e t h e r b o r s z e s z , é d e s í t e t t 
s a l é t r o m s z e s z (spiritus aeiheris nitrosi, sp. nitri 
dulcis) hasonló készítmény alkoholból és salétrom
savból; cognac utánzására, gyógyszerül szolgál. A 
s a l é t r o m o s s á v - a m y 1 ae ther (amylnürü) , füszer-
szagu, fajs. 0,877. 96°-nál forr, vizben oldhatatlan, 
fejfájás stb. ellen használják (1. amylalkohol). 

Salétrompapir, salétromoldattal itatott és megszá
rított papiros-, asthma ellen használják. 

Salétromsav, v á l a s z t ó v í z , 1 tömecs hydrogén, 
1 t. nitrogén és 3 t. oxygén vegyülete, salétromsavas 
nátronnak kénsavval való lepárlása által nyerik. 
Színtelen, különös szagú folyadék, erősen savanyu 
izü, levegőn keveset füstöl, fajsúlya 1,52, 86°-nál 
forr, levegőn sárgás lesz, erős oxydáló hatással van, 
a legtöbb erezet oldja (pl. ezüstöt ; aranyat nem, 
ezért v á l a s z t ó v í z ) , némely szerves anyaggal rob
banó nitroterményt ad (pl. lőgyapot); használják: 
oxydáló szerül; kénsav, phosphorsav, pokolkő, dur
ranó higany stb. előállítására; réznyomó lapok eteté
séhez; bronz és sárgaréz sárgaégetéséhez; nitro-
glycerin, lőgyapot, pikrinsav, oxalsav, dextrin elő
állításához; a kelmenyomásnál és gyógyászatban 
etető szerül. A kereskedésben előfordul: veres füstölő 
s. (sok nitrogénoxydot tartalmaz), f. s. 1,50, kettős vá
lasztóvíz 1.4—1'42, egyszerű választóvíz 1'35—1'38, 
tiszta s. 1'185. — S. sók, n i t r á t o k , nagyrészt oldha
tók, jegeczedhetők, hevítésnél felbomlanak és e mel
lett erősen oxydálóan hatnak. Salétromos nátron 
mint chile-salétrom a természetben előfordul. A 
káli-, mész-, magnézia-ammoniaksó igen el van ter
jedve a szántóföldeken, vizben, stb. Rendesen ammó
niákból (1 töm. nitrogén, 3 t. hydrogén) keletkeznek, 
mely rothadó anyagból fejlődik és azon, valamint 
nedvesség és szénsavas mész közreműködésével a 
levegő oxygénje által s.-vá oxydálódik. 
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Salétromsavaether, kétféle: 1) s a l é t r o m s a v a s -
• a e t h y l a e t l i e r , salétromsavból és alkoholból nyerik, 
színtelen, kellemes szagú, édes égető, azután keserű 
izü. fajsúlya 1'112, 86° nál forr, vizben oldhatatlan, 
éghető, magas hőmérséknél felrobban; — 2) sa l é t -
r o m s a v - m e t h y l a e t h e r , könnyen robban, 66°-nál 
forr, anilinfestékek előállításához használták, de ve
szélyessége miatt abba hagyták. 

Salétromsósav, királyviz (1. e.). 
Salétromvidék, 1. salétrom. 
Salford (szálförd), város Lancaster angol grófság

ban az Irvell m., Manchesterrel összenőve, 198.000 
lak. Gyapot-, posztó-, selyem-, gépipar. 

Salgó J a k a b , orvos, a lipótmezei orsz. tébolyda 
főorvosa, szül. 1849. Bpesten, 1874. Bécsben orvossá 
avatták, 1874—79. Leidesdorf tanár segéde, 1879. 
egyetemi magántanár a bécsi egyetemen, 1884. a 
lipótmezei orsz. tébolyda főorvosa. Számos, az elme
kórtan körébe vágó művet irt magyar és német 
nyelven. Főműve: Az elmekórtan tankönyve (Buda
pest, 1888.). 

Salgó, község Nyitra m., 1002 lak. 
Salgó-Tarján, község Nógrád m., 9478 lak. Mere

dek és csúcsos bazalthegyen a salgói vár romjai, 
a kősziklába vágott lakszobákkal és cziszternákkal. 
Ujabban folyton emelkedő szénbányászatával a vá
ros nagy lendületet nyert; vasúti csomópont. A Rima-
murány-salgótarjáni vasmű részvénytársaság a med-
vesi fensikon 47 egyszerű bányatelken elterülő bar
naszén-bányákban dolgoztat. A telep feküjét palaré
teg, fedőjét homokos palák alkotják. A salgótarjáni 
kőszénbánya részvénytársulat a salgótarjáni és 
inaszói bányakerületeiben művel két harmadkori 
(neogen) széntelepet. Feküje agyag s alatta csil
lámdús homokkő, fedője bitumenes pala és ho
mokkő. Termel évenkint 4—5 millió mázsa barna
szenet. 

Saliai frankok, 1. frankok. 
Saliai törvény, lex sálica (1. e.). 
Salian (.Saljany), város Baku orosz kormányzóság

ban (Transkaukázia) a Keer deltájában, 12.000 lak. 
Salicin, a füz- és nyárfa háncsából nyert színtelen, 

keserű izü, alkoholban és vizben oldható kristály, 
nem illó; gyógyszerül használják a chinin helyet
tesítésére. 
Salicornia, ^somocsing, növény a libatoppfélék 

(chenopodiaceae) rendjéből; a f ü n e m ű s., s. herba
tea, az északi partokon (nálunk is) nő, saláta (levél-) 
növény; egyéb fajokkal együtt nagy szódatartalmú 
hamu (salicor) nyerésére elégetik. 

Salicylgyapot, zsírtalanított és salicylsavoldattal 
(mely kevés ricinusolajat v. glycerint tartalmaz) be
itatott gyapot, kötőszer. 

Salicylsav (C7He03), a legyező bajnócza virágá
ban, továbbá a szegfű- és gaultheriaolajban előfor
duló sav, melyet mesterségesen is előállítanak oly-
kép, hogy a phenolnátriumot hevítik, szénsavat 
vezetnek át rajta és az így képződött nátronból 
sósavval a s.-at kiválasztják; színtelen, szag nélküli, 
hasábokban jegeczedik, édesen savanyu izü, 156°-nál 
•olvad, vizben alkoholban és aetherben oldódik. A s. 
megakadályozza a rothadást, megóvja a húst a 
megromlástól, a vajat az avasodástól, a tejet a sa-
vanyodástól; gyógyszerül is szolgál, vaschloridoldat 
a s. oldatot violaszinüre festi. L. Dr. Koós Gábor: 
>Salicylsav«. 
Salinae v. P o t a i s s e , a mai Torda helyén levő 

TÓmai város. 

Salinaphthol (napthalol, naphthosalol, betol), 
Ci7H]203, a salollal rokon anyag, salicylsavas 
fi-naphthylaetherből áll, színtelen, szagtalan, íztelen 
jegeczeket képez, alkoholban és aetherben oldódik, 
95°-nál forr. Hólyaghurut, izületi csúz és idült gyo
morhurut ellen használják. 

Salingu, 1) siami számadási és ezüstpénz = 42 kr; 
— 2) súlymérték = 3'78 g. 
Salipyrin, salicylsavas antipirin, salicylsavból és 

antipyrinből álló, színtelen, szagtalan jegeczes por, 
vizben nehezen, alkoholban könnyen oldható. Lázas 
bántalmak, heveny és idült izületi csúz ellen hasz
nálják. 

Salisbury (szálszberi) R ó b e r t A r t ú r T a l b o t 
G a s c o i g n e Cec i l marquis, angol államférfiú, szül. 
1830. lébr. 3., 1857. az alsóház tagja, 1865. vis-
count, 1868. marquis, 1866—67. és 1874—78. India 
minisztere, 1878. külügyminiszter, résztvett a ber
lini kongresszuson, 1880. visszalépett s a felsőház
ban a conservativek vezére, 1885—86. és 1886— 
1892. aug. miniszterelnök és külügyminiszter. 
Salisbury (szálszberi), Wilts angol grófság főhe

lye az Avon m., 15.000 lak. Élénk kereskedelem; 
hires gót székesegyház. 

Salis Soglio (szálisz-szolyó), Dán i e l báró, tábor
szernagy, szül. 1826. febr. 19. Churban (Graubün-
den), 1874. tábornok, 1880. a műszaki kar főfel
ügyelője, 1888. tábornagy, 1891. a 76. gyalogezred 
tulajdonosa, 1892 végén nyugalomba lépett. 

Saliva (lat.), nyál; salivantia, a nyálelválasztást 
előmozdító szerek (ptyalogoga); salivatio, nyál
folyás. 

Salix (lat.), fűzfa. 
Sallang, keskeny szálakra metélt szíjak, melyek 

lószerszámon, subán stb. czifraságul szolgál
nak. S a l l á n g o s , átvitt ért. czikornyás, túlságosan 
czifra. 

Sallangosok, a szabadságharcz utáni korszakban 
föllépett Petőfi utánzók, kiknél a népiesség helyett 
vidékieskedést és sallangos czifrálkodást találunk 
(Lisznyay K., Szelestey László, Székely József stb.), 
1. kelmeiség. 

Sallbach R e i n h o l d , porosz tábornok, szül. 1831. 
jan. 8. Bottsovban, 1849. lépett a hadseregbe, részt 
vett az 1870—71. háborúban, 1877. ezredes, 1879. 
a gyalogtüzér-ezred parancsnoka, 1888. tábornok, 
1890. a gyalogtüzérség főfelügyelője. 
Sallustius, G a j u s S. C r i s p u s , római történetíró, 

szül. 86. Kr. e. Amiternumban a sabin földön, ba
rátja volt Caesarnak s ennek kormánya alatt numi-
diai proconsul; f 35. Kr. e. A latin történetírást ő 
emelte először művészetté. Két fenmaradt műve: De 
conjuratione Catilinae és De bello Iugurthino. L. 
Cserép József, S. és a róm. tört.-írás, Egyet. Philo-
logiai Közlöny, 1892. 

Salm (Viel-S.), helység Luxenburg belga tartomány-
a S. m., innen kapta nevét a S. grófi és lédelmi család -

Salm M i k l ó s gróf, ősrégi luxemburgi főúri csa
lád ivadéka, szül. 1459. Nieder-Salmban; a Habs
burg-ház szolgálatába lépve, I. Miksának jeles had
vezére és diplomatája. I. Ferdinánd alatt Alsó- és 
Felső-Ausztria helytartója, a mohácsi vész után 
Magyarországon harczolt s Tokajnál 1527. szept. 
27. megverte János királyt. 1529. őszén Bécset vé
delmezte Szolimán serege ellen s 20 rohamot vert 
vissza. Az ellenség üldözése közben okt. 14. halálos 
sebet kapott s Salmhofban, Marchegg mellett t 1530. 
május 4. 
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SALZBURGI ALPESEK s 
Salmasius C l a u d i u s , franczia tudós, szül. 1588.; 

a protestáns vallásra térvén, előbb ügyvéd, később 
ieydeni tanár, számos munkát irt. Az egyikben 

".. Károly angol királyt védte, mely művére Milton 
.1. e.) élesen felelt. 
Salmen J e n ő báró, orsz. képv., szül. 1828. Nagy

szebenben, jogot végzett, 1847. államszolgálatba 
lépett, 1881. pénzügymin. tanácsos, 18S7. nyuga-
galomba lépett, 1892. orsz. képviselő. 
Salmeron y Alonzo Mik lós don, spanyol politi

kus, szül. 1838. Alhamíi lo Secoban, 1860 óta hir-
'.apiró, 1871. a cortes köztársasági tagja, 1873. febr. 
igazságügyminiszter, jul. 18. — szept. 8. a spanyol 
foederativ köztársaság végrehajtó hatalmának elnöke, 
utóbb egyetemi tanár Parisban. 

Salmi, szárnyasból, főleg vadból készült hus-
vagdalék. 

Salmiak(chlórammonium,sósavas ammóniák), 1 tö-
:necs nitrogén, 4 tömecs hydrogén és 1 tömecs chlor 
vegyülete, csekély mennyiségben található a tűzokádó 
hegyek kráterében: az ammóniáknak sósavval való 
semlegesítése alkalmával keletkezik. A csontszén-, 
vérlugsó- és légszeszgyárak ammóniák tartalmú vi
zét mészszel lepároltatják, az ammoniakot sósavba 
vezetik, elpároltatják, mig megkristályosodik és a 
s.-ot sublimálják. A s. színtelen, szag nélküli, erősen 
sósizü, vizben könnyen, alkoholban nehezen oldódik, 
sublimálódik anélkül, hogy megolvadna, kaliluggal 
kezelve ammoniakot fejleszt, ammóniák folyadék és 
kénsavas ammóniák előállítására, horganyozás, óno
zás, ötvényezésnél, szövetfestésnél, festék- és burnót-
gyártásnál és gyógyszerül használják. 

Salmiakszesz, ammóniáknak vizben való oldata. 
Salol (salicylsavphenylaether), előáll salicylsavnak 

phenollal és phosphoroxychloriddal való hevítésekor, 
színtelen, csaknem íz nélküli, jegeczes por, kellemes 
szagú; alkoholban könnyen, vizben alig oldódik, 
42°-nál forr; lázellenes szer. 

Sálon (francz.), terem, társalgó szoba; az előkelő 
világ; Parisban az élő képzőművészek alkotásaiból 
evenként rendezett mütárlat. S. d e s r e f u s é s , a 
visszautasítottak tárlata, a mütárlatokról visszauta
sított festmények külön kiállítása. 

Salonbetyár, durva magaviseletű, parlagi mo
dorú uracs. 

Saloppe (francz.), tisztátlan, ronda, elhanyagolt. 
Salpetriére (szalpetriér), nagy. női közkórház (ere

detileg salétromfőző, azután fogház) Parisban. 
Salpinx (gör.), trombita, kürt; méhkürt. 
Salsola, savar (1. e.). 
Saltarello, tüzes olasz és spanyol táncz. 
Saltomortale(ol.) , halálugrás, életveszélyes ugrás 

'tornászati és czirkuszbeli mutatvány). 
Salubritas (lat.), egészségesség,alég gyógyhatása. 
Salué'n (Salwen, Thaluayn), folyam Hátsó-Indiában, 

Jünnan khinai tartományban Lukiang néven ered, át
folyik Birmán és Műimen m. a martabani öbölbe 
torkol. 

Salus (lat.), egészség, üdv, jólét; az egészség és 
jólét istenője a rómaiaknál; s. p u b l i c a , közjó, 
közérdek. 

Salut (francz., szalu), köszöntés, kül. katonai kö
szöntés ágyulövéssel (s. lövés.). 

Salvador, közép-amerikai köztársaság a Csendes 
oczeán m., ter. 21.070 km2, 664.513 lak. Földje ter-
nékenj', fő kiviteli czikkei: kávé, indigó, ezüst, ezu-
íor, dohány, peru-balzsam, bőrök. Az elnököt 4 évre 
választják, mellette 25 tagú kamara és 13 tagú sze

nátus. 14 megyére oszlik, fővárosa San Salvador. 
1525óta spanyol birtok, 1821.köztársasággá alakult. 
Salválni (lat.), megmenteni, biztonságba hozni. 
Salvation's Army (ang., szelvésn ármi), üdv had

serege (1. e.). 
Salvator (lat.), megmentő, feloldó, megváltó. 
Salva venia (lat.), ha megengedik, engedelmével. 
Salve (lat.), isten hozott, üdvözlégy; s. regina, 

régi kath. egyházi ének. 
Salvini (szál-) T a m á s , olasz színész, szül. 1829. 

jan. Í.Milanóban, sokat vendégszerepelt. Tragikai 
jellemszerepekben (Hamlet, Romeo, Othello) kiváló. 

Salvino deg l i A r ma ti, a XIII. szdban élt Fló-
renezben. Állítólagő találta fel a szemüveget. A XVII. 
szdban még meg volt sírirata, melyen e szavak áll
tak: »Itt nyugszik S. d. A. Flórenczből, a szemüve
gek feltalálója. Isten irgalmazzon neki. 1317.« 

Salvo errore calculi (lat.), rövidítve s. e. c, szá
madási hibát fentartva; salvo errore et ommissione 
(lat.), rövidítve s. e. & o., a tévedést és kihagyást 
fentartva, megjegyzés főleg folyó számlán és szám
lakivonaton. 

Salvo jure (lat.), a jogot fentartva. 
Salvo remissione (lat.), rövidítve s. r., a vissza-

küldhetés jogát fentartva. 
Salvo titulo (lat.), rövidítve s. t., a czimet fen

tartva, czimzésnél. 
Salvus conductus (lat.), menevéd; közokmány, 

mely vkinek (péld. régen országgyűlési képviselő
nek) személyes szabadsága sérthetlenségét bizto
sítja. 

Sály, község Borsod m., 1691 lak. 
Salzach (Salza), Salzburg herczegség főfolyója, 

Tirolban a Kimler Tauerr ben ered, átfolyik a Pinz-
gau és Pongau völgyeken, a Lugu szoroson, Hal-
lein-nál hajózható, az hinbe szakad. Mellékfolyói a 
vízesést képező Kimler Ache, a gasteini Ache. 

Salzbrunn (Felső S.), fürdőhely Boroszló porosz 
kormánykerületben a Salzbach m., savógyógyinté
zet, gyógyforrások. 

Salzburg, herczegség, ai osztrák császárság tar
tománya, ter. 7163 kma, 173.510 lak. Festői szép 
hegyvidék, déli részén a Tauern ágazza be; gletse-
rekkel és hómezőkkel borított emelkedései közt van
nak a Gross-Venediger (3673 m.), Dreiherrenspitze 
(3499 m.), az Ankogel (3253 m.); az északi Mész-
alpesek ágához tartozik keleten a zord Tánnenge-
birge (2100 m.), nyugaton a Steinernes Meer a Hagen 
hegységgel. Főfolyója a Salzach, továbbá a Mura, 
az Ems, Saale, a gasteini és Kimler Ache. É.-i részén 
számos tó. A földmívelést a zord hegyvidék aka
dályozza, a kellő gabonának felét külföldről szállít
ják, a völgyek rétjei és az erdőségek az állattenyész
tésnek kedveznek, a bányászat élénk: vas, réz, nikel, 
kobalt, só, arzén, márvány, gypsz, kevés arany és 
ezüst. Iparczikkek: vegyészeti szerek, vas-, üveg-, 
fa-, agyagáruk, márványkészitmények, tapéták. A 
tartománygyülés 26 tagból áll. Fővárosa S. (a régi 
Juvavum), a Salzach m., regényes vidéken fekszik, 
3 oldalról magas hegyek környezik, 28.000 lakossal. 
Lyceum (azelőtt egyetem), Carolino-Augusteum mu-
seum; császári kastély (Mirabell), szép templomok és 
paloták. Mozart születéshelye (szobor), Mozarteum. 
A város fölött H o h e n S. erőd emelkedik; közelében 
több kastély, leghíresebb Hellbrunn. Az 1286 m. m. 
Gaisbergre fogaskerekű vasút vezet. 

Salzburgi Alpesek, a Növi Alpesek ága, legmaga
sabb csúcsa a Watzmann, 2714 m. 
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Salzkammergut , alpesi vidék Felső-Ausztriában 
Salzburg és Steierország határán, a Tünnenhegy-
ség, Zinkenhegység, Schafberg, Höllen, Dachsteín 
(2996 m.), Joten hegység nagyszerű emelkedésé
vel, benne a Gmunden-, Atter-, Mond- Hallstatt-, 
St-Wolígang-, Zelli, Fuehel-, Grundéi-, O Aussee-
íavak. Nyaranta sürün látogatják (Ischl). 

Salzmann, i) K á r o l y , német festő, szül. 1847. 
Berlinben, Eschke tanítványa, Henrik porosz hercze-
get kisérte világ körüli útjában. Főleg tengeri ké
peket festett. — 2) K e r e s z t é l y Got th i l f , német 
paedagogus, szül. 1744., f 1811., a philanthropinis-
mus (1. e.) egyik vezérférfia, Schnepfenthalban ala
pított neveidéje ma is virágzik. Több irata magyarul 
is megjelent. 

Samaden, Felső-Engadin főhelye az Inn m., 800 
lak. 1707 m. magasságban. 

Samanismus, é. Ázsia népeinél és Európában a 
lappok közt elterjedt vallás, mely a mennybeli legfő 
istenen (Tengri) és az alvilág istenén (Eriik) kivül 
ÍIZ elhaltak lelkeinek az emberek sorsára gyakorolt 
befolyásában hisz. E vallás papjai, a s á m á n o k , va
rázseszközökkel igyekeznek a szellemek gonosz be
folyását elhárítani. 

Samarkand, a turkesztáni s.-i orosz tartomány 
(68.963 km2, 641.146 lak.) fővárosa, 33.000 lak. 
Elénk ipar (bőr, papír, selyem) és kereskedelem. Az 
ó-korban Maracanda, később Timur fővárosa, ezért 
a mohammedánok búcsújáró helye, azelőtt Bochara 
khanatushoz tartozott, 1868. az oroszok foglalták el. 

Samarow Gerge ly , 1. Meding. 
Samasang, Java szigeten, 71.000 lak. Kikötő. 
Samassa József , egri r. k. érsek, a főrendiház 

tagja, szül. 1828. szept. 30. Aranyos-Maróthon. Isko
láit Nyitrán, Léván és Nagyszombatban végezte, a 
hittani tanulmányokat Bécsben a Pazmanaeumban. 
1852. pappá szentelték, 1854. a pesti közp. papnövelde 
tanulmány-felügyelője, 1859. a bibliai tudományok 
tanára Esztergomban, 1861. a bpesti egyetemen az 
újszövetség tanára, 1869. orsz. képviselő, 1870. osz
tálytanácsos a közokt. minisztériumban, rövidre rá 
apát és esztergomi kanonok, 1871. szepesi püspök, 
1873. egri érsek és titkos tanácsos. Élénken foglal
kozott irodalommal; több latin munkája jelent meg": 
Sambesi, 1. Zambezi. 
Sambor, város Galicziában a Dnjesztr m., 14.000 

iak. Vászonipar. Közelében Ruda vastelep. 
Sambre (szánbr), hajózható folyó Francziaország-

ban, az Ardennekben ered. Namur m. a Maasba sza
kad. Az Oise-zal csatorna köti össze. 
Sambucus, bodza. 
Sámfa, a kaptának a csizmaszárba való folytatása, 

mely a szár kifeszitésére szolgál, pl. tisztítás alkal
mával. 

Samhara , abessyniai parti vidék, danakilek lakják. 
Samiel (Samael), a zsidóknál egy ördög neve. 
Samil (Sámuel), cserkesz vezér, sz. 1797. Pap lett, 

1834. Daghestan hegyi népeit theokratikus állam
rendszer szerint egyesitette, a keleti háború kitöré
sekor 1853. a törökök és a nyugati hatalmak pénz
zel és feg3'verrel támogatták; erre betört Kachetiába, 
1858. aug. 11. megveretett, Weden erődnek az oro
szok általi elfoglalása után (1859. ápr. 12.) Ghunib 
fellegvárba vonult vissza, 1859. szept. 6. kétségbe
esett küzdelem után megadta magát Barjatinszkij 
tábornoknak; f 1871. márcz. Medinában. 

Samnitok (Samnites), a sabinoktól származó kö
zép-itáliai nép, lakhelye Samnium volt az Apenninek 

közt, a campanok támadása miatt háborúba keve
redett Rómával (samnit háborúk: 343 — 341., 326— 
304., 298—290. Kr. e.), melynek következtében a 
rómaiak leigázták őket. 

Samo, sivatag, 1. Góbi. 
Samoa (Hajós-szigetek), ausztráliai szigetcsoport, 

királyság, ter. 2787 km2, 35.565 lak., kik polynesi-
aiak és bevándoroltak. A legnagyobb szigetek Savaii 
és Upolu. Főhelye Apia. A király neve Malietoa Lau-
pepa 1889 óta. Az 1889. berlini S.-conferenczián a 
hatalmak S.-t semleges területnek nyilvánították. 

Samobor, község Zágráb m., 3160 lak., az Uszkok 
v. Szamobori hsg é. oldalán, rézbánya és hámor, 
ásványos forrás; járásbir. 

Samogitia, terület Kovno orosz kormányzóságban, 
azelőtt lengyel uralom alatt herczegség volt. 

Samokov (Samakow), város Bulgáriában az Isker 
m., 10.000 lak. Püspökség; ipar. 

Samos (Samo, törökül Sziszam), sziget a kis-ázsiai 
part., fejedelemség, 1832 óta a poriának adózik, 
ter. 468 km2, 44.000 lak. Hegyes, termékeny, bort, 
olajat, szőlőt, pálinkát és jó agyagot szolgáltat. Fő
helye Vathy. Az ó korban virágzó állam S. várossal, 
melyben a híres Juno-templom volt. 1885 óta fejede
lem Karatheodory Sándor herczeg; a bűbéradó évi 
300.000 piaszter. 

Samothrake, az Acgaei tengerben fekvő török szi
get, 185 km2, 2000 lak. Főhelye Kastro. Az ó-korban 
a kabirok istentiszteletének helye; ujabban ásatáso
kat eszközölnek. 

Sámott (francz., chamotte), tűzálló agyagtömeg, 
melyet tűzhelyek, kemenczék stb. építéséhez hasz
nálnak, égetett és porrá zúzott tűzálló agyagból ké
szítik ; s. t é g l á t ugy készítenek belőle, hogy friss 
agyagot adnak hozzá és azután égetik. 

Samovar (orosz, önfőző), orosz téa-főző készülék. 
Sámson, zsidó biró és óriás, kinek nagy ereje hosz-

szura nőtt hajfürteiben rejlett; a filiszteusok, kiket 
folytonosan támadott, ugy tették ártalmatlanná, hogy 
kedvesével, Delilával levágatták haját. 

Sámson, 1) község Békés m., 3277 lak.; — 2) köz
ség Hajdú m., 4400 lak. Jó dinnyét és dohányt 
termel; — 3) község Somogy m., 1096 lak. 

Sámsonvára v. Fejér kő, várrom Nógrád m., a 
Cserhát hsg vidékén Hollókő falu közelében. 

Samsun, török kikötő a Fekete tenger d. partján, 
élénk keresk. gabonával, ópiummal, dohánynyal stb. 

Sámuel, zsidó próféta és biró, győzelmes harczra 
bírta a zsidókat a filiszteusok ellen, ő kente fel Sault 
és Dávidot királynak, próféta-iskolát alapított. Éle
tével az ó-testamentum I. és II. S. könyve foglalkozik. 

Sámuel m a g y a r k i r á l y , 1. Aba Samu. 
Samum, 1. Számum. 
San, folyó Galicziában, az Erdős-Kárpátokban ered, 

Sandomir m. a Visztulába folyik. 
San, olaszul és spanyolul^szent. 
Sanálás (lat.), beteg állapot gyógyítása, átv. ért. 

kereskedelmi vállalat adósságainak rendezése, fize
tési és működési képességének helyreállítása; a s. 
részvény vállalatnál a szenvedett veszteség leírása, 
a részvény névértékének leszállítása v. ujabb tőke-
befizetés utján történik. 

Sanálni (lat.), meggyógyitani, orvosolni; felsegíteni. 
Sanatorium (lat.), betegek v. gyengélkedők be

fogadására szolgáló intézet v. klimatikus gyógyhely. 
Sanava, a Moldva mellékfolyója Csehországban. 
San Carlo, marchese, Rákóczy József herczeg 

(1. e.) neve. 



SANCHO PANZA SÁNDOR 
- • 1525 " 

8 
Sancho Panza (száncso panszá), Cervantes (1. e.) 

regényében Don Quijote fegyverhordozója. 
Sancta simplicitas, 1. O sancta simpl. 
Sanctio (lat.), szentesítés, megerősítés; vmely tör

vénynek v. szerződésnek ünnepélyes jóváhagyása 
(I. pragmatica s.). S . -ná ln i , szentesíteni, megerő
síteni, jóváhagyni. 

Sanctissimum (lat.), a legszentebb, a kath. egy
házban az oltári szentség neve. 
Sancti Viti chorea, 1. vida-táncz. 
Sanctuarium, szentély (1. e.). 
Sanctus (lat.), szent; a mise (1. e.) egy része. 
Sáncz, általában árok, különösen pedig földből ké

szült erődítés v. más kisebb erődítmény. 
Sánczczölöp, 1. paliszáda. 
Sánczkosár, rőzséből font, hengeralaku, 1 m. ma

gas kosár, melyet mellvéd v. ágyutelep biztosítására 
használnak. 

Sand, 1) G y ö r g y (tkép. D u p i n A u r o r e , férje
zett D u d e v a n t ) , franczia írónő, századunk regény
irodalmának egyik legkiválóbb képviselője, sz. 1804. 
jul. 5. Parisban. 1822. D u d e v a n t földbirtokos 
<t 1871.) neje, 1831. ettől elvált; ekkor Parisban 
»Indiana« ez. regényével megalapította irói hírnevét 
és ez időtől fogva rendkívüli munkásságot fejtett ki; 
f 1876. jun. 8. Nohantban. Regényeiben élesen meg
támadja a fennálló társadalmat és hazugságait. Ma
gyarra is fordítottak belőlük. Regényeken kivül falusi 
történeteket és drámákat is irt. Fia, M ó r i c z , szül. 
1823., festő és iró, t 1889. — 2) K á r o l y L a j o s , 
német rajongó, szül. 1795. okt. 5. Wunsiedelben, 
hittudományokat hallgatott, fanatismusból megölte 
Kotzebuet, a szimüirót 1819. Mannheimben; u. o. 
1820. máj. 20. kivégezték. 
Sandale, szandál (1. e.). 
Sandaraca-gyánta, a tobzosak (coniferae) rendjébe 

tartozó nyugat-afrikai callitrix qiiadrivalvis és Ihuja 
articulata kérgéből önként kifolyó s a levegőn meg
keményedő gyanta. Pora fehér, majdnem szagtalan, 
erős borszeszben részben oldódik. Füstölőszerül, csú
zos, köszvényes bántalmak ellen alkalmazták; a régi 
egyiptomiak a hullák bebalzsamozásánál használták. 

Sandeau (szándó) Gyu la , franczia iró, sz. 1811. 
febr. 19. Aubussonban, 1858 óta az akadémia tagja; 
t 1883. ápr. 24. Számos regényt, drámát, novellát irt. 

Sanders Dán ie l , német szótáriró, sz. 1819. nov. 12. 
Altstrelitzben. Számos német és idegen nyelvű szó
tárt stb. irt. 
Sandhurst (széndhörszt), város Victoria ausztrá

liai brit gyarmaton, 37.000 lak. Aranybányák. 
San Domingo, köztársaság, 1. Domingo. Főhelve 

Santo Domingo, 20.000 lak. Kikötő. 
Sandomir (Sandomierz), város Radom orosz-len

gyel kormányzóságban, a Visztula m., 15.000 lak. 
Élénk kereskedelem. 

Sándor (Alexander Magnus, Nagy S.), Macedónia 
királya, H. Fülöp (1. e.) és neje, Olympia fia, az ó-
világ egyik legnagyobb hóditója, szül. Kr. e. 356. 
Már gyermekkorában feltűnt szellemi tehetségeivel, 
melyek fejlesztését Aristoteles (1. e.) vezette. 18 éves 
korában atyja távollétében ő vitte az uralmat s ő 
döntötte el 338. a cheroneai győzelmet. 336. lépett 
meggyilkolt atyjának trónjára; csakhamar meghódí
totta Kis-Azsiát, Syriát, Egyiptomot, Babyloniát, 
Assyriát, egész Iránt és Turant s India északkeleti 
részét. A perzsákat 334. a Granikos melletti, 333. az 
issosi, 332. az arbelai véres csatákban verte meg. 
327. kelt át az Induson. Neje volt Roxane (1. e.) és | 

Statira, mindkettő perzsa nő. 332. alapította Ale
xandria városát. Általában az ó-világnak nem csu
pán egyik legnagyobb hadvezére, hanem szervezői 
és városalapitói tehetsége; az Oxusig és Indusig 
terjesztette a görög műveltséget, főleg az alatta lé
tesült városok utján. Indiai hóditó hadjárata által 
ismerték meg a görögök az addig egészen meseszerű 
indiai birodalmat. Egyik eszménye az ázsiai és görög 
műveltség összeolvasztása volt. További nagy ter
vekkel foglalkozva hirtelen f 323. jun. 11. Babylon-
ban. Holttestét arany koporsóban előbb Mempbisbe, 
azután Alexandriába szállították, honnan a sarko-
phagot 1802. az angolok Londonba (British Museum) 
vitték. 

Sándor római pápák, 1) I. Szt S. (109-119 . ) ; — 
2) II. S., előbb Anselm luccai püspök, Baggioban 
szül.; 1061. okt. 1. választatott pápává, az első, ki 
a világi hatalom beavatkozása nélkül nyerte el e 
méltóságot. Kanczeliárja Hildebrand (a későbbi VII. 
Gergely pápa) segítségével erélyesen küzdött a pá
paság tekintélye érdekében, f 1073. ápril 21 . ; — 
3) III. S., előbb Roland bibornok, 1159. szept. 7. lett 
pápa, I. Frigyes császár ellen folytatott küzdelmé

ében a császár és II. Viktor, III. Paschalis és III. Ca-
lixtus ellenpápák felett diadalmaskodott, győzelemre 
juttatva az egyház fensőbbségét a világi hatalom 
felett; f 1181 aug. 30.; — 4) IV. S., Reginald ostiai 
püspök, 1254. decz. 25. választatott meg; Manfréd 
siciliai király elől Rómából menekülve, Viterboban 
t 1261. május 25.; — 5) V. S., Philargi bibornok, 
görög születésű, a pisai zsinat által 1409. jun. 26. 
választatott pápává; f 1410. május 3 . ; — 6) VI. S.r 
Borgia Roderigo, szül. Valenciában 1431., nagy
bátyja III. Calixt már 25 éves korában bibornokká. 
tette. VIII. Incze halála után 1492. aug. 11. pápává 
választatott; uralkodásának egyik főczélja családjá
nak emelése volt. Gyermekeinek fejedelemségeket 
szerzett; egyik fiát, Jánost Gandia és Benevento-
herczegévé tette; leányát, Lucretiát a pesaroi her-
czeghez. majd Alfonz ferrarai hghez adta nőül. Ked-
vencz fia Borgia Cesar bibornok, később Valentinois 
és Romagna herczege volt. Méreg által | 1503. aug. 
18.; — 7) VII. S., Chigi Fabius, 1655.. ápril 7. 
franczia befolyással nyerte el a pápaságot, de ké
sőbb ellenséges viszonyba jutott XIV. Lajossal; 
t 1667. május 22.; — 8) VIII. S., Ottoboni Péter, sz. 
1610. Velenczében, megválasztatott 1689. okt. 6. Tel
jesen franczia befolyás alatt állott; t 1691. febr. 1. 

Sándor o r o s z c z á r o k : 1) I. S., Pál czár fia, szül.. 
1777. decz. 23., atyja meggyilkoltatása után 1801.. 
márcz. 23. lépett trónra. Az európai műveltséget 
terjesztette népei közt, de egyúttal óriási arányok
ban folytatta elődei világuralmi politikáját. A köz
gazdasági viszonyokat javította, a birodalom déli 
részein nagymérvű telepítéseket hozott létre, isko
lákat és könyvtárakat alapított, s a mellett franczia. 
és német tisztek segítségével európai formára szer
vezte hadseregét. Hóditó politikája hatalmas ellen
félre talált Napóleonban, ki ellen 1805. csatlakozott 
az európai államok coalitiójához. A tilsiti találko
zás után 1807. szövetségre lépett ugyan Napóleon
nal, de 1812. Napóleon meginditá ellene a háborút, 
mely Moszkva felgyújtása után a franczia sereg teljes 
elpusztulásával végződött. Erre személyesen részt 
vett a Napóleon elleni hadjáratban s Parisig nyo
mult; s a bécsi congresszuson is leginkább ő vitte 
a vezérszerepet. A lengyelekkel rokonszenvezett s a. 
congresszuson visszaállított lengyel királyság szá-
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mára alkotmányt adott, f 1S25. decz. 1. Taganrog-
ban. — 2) II. S., Miklós ozár fia, szül. 1818. apr. 29., 
1855. márcz. 2. lépett trónra, 1856. a párisi béké
ben befejezte a krimi háborút. 1861. márcz. 3. fel
szabadította a jobbágyokat s közgazdasági refor
mokkal és a pánszláv irány felkarolásával igyekezett 
a nihilizmus (1. e.) terjedését gátolni. 1877 — 78. a tö
rökkel háborút viselt, mely a Balkán-félszigeten nagy 
változásokat eredményezett. A nihilisták dynamit-
merényletének áldozatul esve f 1881. márcz. 13. — 
3) III. S., az előbbi fia, a jelenleg uralkodó czár, 
szül. 1845. márczius 18., 1877. részt vett a török 
hadjáratban. Atyja meggyilkoltatása után 1881. 
márcz. 13. trónra lépve reformokat helyezett kilá
tásba. De utóbb a nihilistáktól való félelme miatt 
szakított minden szabadelvű hagyománynyal. A 
pánszláv eszmék az ő uralkodása alatt ismét túl
súlyra kerültek s a roppant fegyverkezést s a Fran-
cziaországgal való barátkozást eredményezték. Neje 
M á r i a F e o d o r o v n a , előbb Dagmar dán kir. her-
czegnő (szül. 1847. nov. 14. ó-naptár szerint), kivel 
1866. okt 28. kelt egybe. Három fia s két leánya 
van. A trónörökös Miklós Alexandrovics nagyher-
czeg (1. e.). 

Sándor s z e r b uralkodók, 1) S. fe jede lem, 1. Ka-
ragyorgyevics; — 2) S. k i r á l y , Milán (1. e.) ex-
király és Natália (1. e.) exkirályné fia, szül. 1876. 
(uj napt. sz.) aug. 14. Belgrádban; atyja leköszö-
nése után 1889. márcz. 6. lépett trónra, de kiskoru-
sága idején regensség vezeti az államügyeket. 

Sándor bolgár fejedelem, 1. Hartenau S. 
Sándor ( s l a v n i c z a i ) grófi család, Trencsén vm. 

ősrégi családja, melyből S. G á s p á r , Thökölynek 
sógora és egyik főembere, 1706. báróságot, S. A n t a l 
hétszemélynök pedig 1788. grófságot kapott. A csa
lád egyik nevezetes tagja volt a bravourjairól híres 
S. M ó r i c z g ró f (szül. 1805. máj. 23'. f 1878. 
febr. 23.), az ország leghíresebb lovasa. 

Sándor, 1) Géza , nyitrai tszéki elnök, sz. 1847. 
febr. 20. Nagyszombatban; 1866. pozsonyi válttszki 
irodagyak., 1868. nyitrai aljegyző, 1872. legfőbb it. 
segédtanácsjegyző, 1873. nyitrai törvényszéki biró, 
1889. b.-gyarmati, 1890. nyitrai tszéki elnök; — 
2) I s t v á n , író, szül. 1756. j 1815-ben. Tötjb 
eredeti s fordított munkát irt s nagy könyvészeti 
gyűjteményt (Magyar könyvesház) állított össze; — 
3) József , író, az Emke titkára, szül. 1853. nov. 
27. Bukarestben; atyja székely volt; tanulmányait 
Nagy-Enyeden, Kolozsvárt, Budapesten (orvosi tan
folyam) végezte; 1884. a Prot. Közlönyt szerkesz
tette s azután élénk hírlapírói tevékenységet fejtett 
ki. Az Emke egyik megalkotója s alapítása óta 
titkára. 

Sándor, község Bács-Bodrog m., 1513 lak., a Pali-
csi tó közelében. 

Sándor-codex, eredetileg a Cornides-c. (1. e.) része, 
a XVI. szd első negyedéből való magyar nyelvem
lék, legendákat és erkölcstanitó példákat tartalmaz. 
Közzétette Volf György, Nyelvemléktár, III. köt. 

Sándoregyháza, község Torontál m., 2129 lak. 
Sándorf, község Nyitra m., 1184 lak. 
Sándorfalva, község Csongrád m., 3780 lak. 

Az 1879. árviz által elpusztult Algyő lakosaiból 
alakult. 
Sándorháza, község Torontál m., 2062 lak. 
Sándor Lipót főhg, Magyarország nádora, II. Li

pót 4-ik fia, szül. 1772. aug. 14. Az alkotmány 
helyreállítása után 1790. nov. 12. az országgyűlés 

a királyi kijelölés mellőzésével egyhangúlag nádorrá 
választotta s első tagja volt az uralkodóháznak, k: 
e méltóságot viselte. A Martinovics-féle pör izgalma: 
következtében megrendült egészséggel 1795. nyár 
elején Laxenburgba ment; ott, mint a chemiában és 
pyrotechnikában jártas, jun. 10. Mária-Terézia ki
rályné látogatása alkalmával tűzijátékot akarván 
rendezni, lőporrobbanás következtében összeégeti. 
s f július 12. 

Sándor-vers , 1. alexandrin-vers. 
Sandringham (szendringem), a walesi herczeg kas

télya Norfolk grófságban. 
Sandsák (tör.), lobogó, zászló, Törökországban a 

tartomány egy kerülete, melynek élén a mutessarií 
áll; s. sherif , » nemes zászló*, a próféta zászlaja. 

Sandwich (ang., szendvics), szeletelt hússal meg
rakott kenyér v. zsemlye. 

Sandwich-man (ang. szendivicsmen), tréfás elneve
zése oly embernek, ki elől és hátul hirdetésekkel 
megrakva az utczán fel és alá járkál. 

Sandwich szigetek, 1. Hawai. 
San Francisco, város Californiában a Csendes 

oczeán és a nagyszerű s.-i öböl közti földnyelven. 
320.000 lak. A világ legnagyobb aranypiacza. Ame
rika ny.-i részének legfontosabb kikötője, nagy for
galmát s keresk. a Pacific vasút mozdítja elő. Élénk, 
ipar (szivar-, sör-, czukorgyárak). Az 1849—51. tűz
vész után újra felépült. Lakóinak száma különösen 
1848 óta növekedett, midőn Californiában gazdag 
aranyerekre bukkantak. 

Sangallo, da, olasz épitész-család, legkiválóbb 
köztük G i u l i a n o (1445—1516.), Flórenczben és 
Rómában működött, fivére A n t o n i o (1450—1534.' 
és unokaöcscsük ifjabb A n t o n i o (1485 — 1546.). Ez. 
építette a Karnese palotát Rómában. 

Sanghai , 1. Shanghai. 
Sanglant (francz., szanglan), vérző, véres, sértő. 
Sango, masango (1. e.). 
Sanguinikus (lat.), vérmes, heves természetű. 
Sanguis (lat.), vér. 
Sanidin (üveges földpát, rhyakolit), világos szürke 

v. sárgás szinü káliumos agyagföld-silikat, az ujabb 
vulkanikus kőzetek jellemző alkotó része. 

Sanies (lat.), ev, rossz természetű geny. 
San Ildefonso (La Granja), város Segovia spanyo'. 

tartom., a spanyol királyok kastélya, Granja (1. e j . 
Sanitas (lat.), egészség. 
San Jüan (chuan), 1) a Nicaragua tó lefolyása a 

Karibi tengerbe (S. del Norte m.), a nicaraguai föld
szoros fontos közlekedési útja. — 2) Észak-amerika: 
szigetcsoport a Jüan de Fuca utón, 440 km3, 185Í-
óta Anglia és az Egyesült-Áll. közt viszály tárgya 
volt; utóbbinak 1872. ítélte I. Vimos német császár 
mint választott biró. — 3) (S. de Portorico), Portorico 
sziget fővárosa 24.000 lak. Kikötő. 

San Jüan del Norte (Greytown), kikötőváros Ni
caragua köztársaságban » Karibi tenger m., 1500 
lak.; 1855. elpusztult; mint a Karibi tengertől a 
Csendes oczeánig tervezett csatorna végpontja hosz-
szabb ideig vita tárgya Nicaragua és az Egyesült-
Államok közt. 

Sank, vmely folyó hordalékja. 
Sánker (a latin cattcer-ból), fekély a nemi szerve

ken, némelykor az ajkakon v. a bőr bármely részén. 
Két faja van, u. m. 1) k e m é n y s., bujakóros fertő
zés eredménye és mint ilyen a bujakór első tünete 
(1. bujakór); — 2) p u h a v. l á g y s., nem jár általá
nos fertőzéssel, de gyakran a lágyékmirigyek fajdal-
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mas lobos megduzzadását és elgenyedését vonja 
maga után. Kezelés: tisztán tartás, kötés gyenge 
rézgáliczoldattal, marószerekkel stb. A fertőzés beáll
hat, ha a bőr bárminemű repedésébe s. fekély válla-
déka jut be, igy osókolás utján az ajkakon, közösülés 
utján a nemi szerveken stb. V. ö. bujakór. 

Sankolás, a talajjavítás egyik neme, ált. vmely ter. 
felmagasitása, hogy a viz azt el ne borithassa, kül. 
pedig a felmagasitás azon módszere, melynél az 
alacsony fekvésű területre a folyónak iszapos vizét 
bocsátjuk, ott töltések £ltal alkotott medenczékben 
nyugodni hagyjuk, mig hordalékát lerakta, s azután 
a megtisztult vizet a folyóba v. más vízfolyásba 
levezetjük; hazánkban a víztelenítés ezen neme még 
nem igen van elterjedve. (L. Kvassay Jenő: Mező
gazdasági vizműtan. Bpest 1875. Faragó Lipót: 
A belvíz levezetése. Bpest. 1889.) 

Sankt Blasien, város Baden nagyherczegségben, 
2000 lak. Klimatikus gyógyhely. A VIII. szdtól 1807. 
gazdag apátság. 

Sankt Flórian, helység Felső-Ausztriában, 2000 
lak. Apátság (a VIII, szdban al.) gazdag könyvtárral 
és gyűjteményekkel 

Sankt-Gallen, kanton Svájczban, ter. 2019 km2, 
228.174 lak.; élénk ipar és kereskedelem; fővárosa 
S t.-G., a Steinach folyó m., 27.390 lak. Kath. püs
pökség, számos tanintézet, műgyüjtemény, városi 
(Vadiana) könyvtár. Egykori benczés apátsága még 
a VII. szdban alapíttatott, nagy kolostorral és temp
lommal, 1700 részben rendkívüli becsű régi kézirat
tal és könyvtárral. 

Sankt Goar, város Koblenz porosz tartományban 
a Rajna m., 2000 lak. Közelében a Rheinfels rom. 

Sankt Ingbert, gyárváros Rajna-Bajorországban, 
11.000 lak. Gazdag szénbányák, vashámorok. 
Sankt Jákob, falu Basel közelében a Birs m., 

1444 aug. 26. 800 svájczi megverte az armagnacok 
20.000 főnyi seregét. 

Sankt Moritz (St Murezzau), fürdőhely Graubün-
den svájczi kantonban. Felső-Engadin völgyben a 
S. M.-tó m. Aczélfürdők. 

Sankt Pölten, város Alsó-Ausztriában a Traise m., 
11.000 lak. Püspökség, hires apátság. 
Sankt Wolfgang, a Salzkammergutban fekvő, láto

gatott helység a gyönyörű S. W. tó (13 kma) m. a 
Schafberg lábánál. 

San Lazzaro, kis sziget a velenczei lagunákban, az 
örmény mechitaristák kolostorával. 

San Marco (ol., szán márkó), Sz. Márk és a róla 
elnevezett nagyszerű egyház Velenczében. 

San-Marco scoglio, a Canal di Maltempo bejára
tánál a Quarneroba, Veglia sziget és a szárazföld 
között. A velenczeiek megerősítették. 

San Marino, régi köztársaság Közép-Olaszország
ban, Forli és Pesaro-Urbino ol. tartományok közt, 
1872 óta Olaszország védnöksége alatt, ter. 59 kms, 
7920 lak. Az Apenninek ágazzak be; földmivelés, 
bortermelés; kiviteli czikkek: bor, gyapjú, olaj, gyü
mölcs, len, mészkő, házi állatok. A törvényhozást a 
nagy (60 tag) és kis (12 tag) gyűlés, a végrehajtó 
hatalmat 2 capitani reggenti gyakorolja. A hadsereg 
békében 30 és háborúban 988 emberből áll. Főhelye 
Marino, a Titán hegyen épült, 1600 lak. 

Sanmicheli (szánmikéli) M i h á l y , olasz építész, 
szül. 1484. Veronában; f 1559. Korfuban. A renais-
sance egyik főmestere. Művei számos templom és 
palota Veronában és Velenczében. 

Sanok, város Galicziában, 6000 lak. Élénk ipar. 

San Salvador, 1) (Guanahani, most Watling), Ba
hama sziget, Columbus által a legelső felfedezett ame
rikai föld (1492. okt. 12.);—2) Salvador (1. e.) köztár
saság fővárosa, 16.000 lak., 1854. és 1872. földren
gések pusztították. — 3) (Ambassi), Kongó portugál, 
gyarmat (Alsó-Guinea) főhelye, 24.000 lak. 

Sansculotte (francz., szánkülott), »nadrágnélkül«,-
a nagy franczia forradalomban a zavargó csőcse
lék gúnyneve, később a szélső elemeket nevezték igy. 

Sans doute (francz., szán dut), kétségkívül. 
San Sebastian, Guipuzcoa spanyol tartomány fő

helye a biscayai öböl m., 29.000 lak. Kikötő, élénk 
kereskedelem. 

Sans facon (francz., szán faszon), teketória v... 
himezés-hámozás nélkül. 

Sans géné (francz , szán zsén), feszélytelenül. 
Sanskrit, 1. szanszkrit nyelv és irodalom. 
Sansovino (szánszo-) A n d r e a , tkép. C o n t u c c i , , 

olasz szobrász, szül. 1460. Sansovinoban, Flórencz-
ben és Rómában él; f 1529. Tanítványa T a t ti Ja -
copo (1479 —1570.), szobrász és építész, ezt szin
tén S.-nak nevezték, Velenczében működött. 

Sans pareil (francz., szánparej), hasonlithatlan. 
Sans phrase (francz., szán fráz), egyszerűen,, 

nagyhangú beszéd nélkül. 
San Pier d'Aréna, Genua külvárosa, 20.000 lak... 

Gépgyárak, vasöntödék. 
San Remo, város Portó Maurizio olasz tartomány

ban a genuai öböl m., 13.000 lak. Téli klimatikus 
gyógyhely. 

Sanssouci (szánszuszi = gondnélkül), porosz kas
tély nagy parkkal Potsdam m., 1745 — 47. épült. Nag3' 
Frigyes és [V. Frigyes Vilmos kedvencz tartózkodó-
helye. Innen s.-i bö l c s v. r e m e t e : Nagy Frigyes. 

San Stefano, helység Konstantinápoly közelében 
a Márvány tenger m., 1878. márcz. 3. béke Török- és 
Oroszország közt, melyet a berlini congressus utóbb 
lényegesen módosított. 

Santa Cruz, a Kanári szigetek fővárosa Tenerifa.-
szigeten, 17.000 lak. Kikötő. 

Santa Elisabetha, marchese, Rákóczy György her-
czeg (1, e.) neve. 

Santalfa, 1. szantálfa. 
Santalin, 1. szantálfa. 
Santa Lucia, a Kis-Antillákhoz tartozó vulkanikus -

brit sziget, ter. 614 kms, 44.000 lak. Igen termékeny. 
Főhelye Castriés. 

Santalum, szantálfa, növény a santalaceák rend
jéből. A s. album, fa Kelet Indiában, Timor-on és a. 
Kis-Szunda szigeteken, más növényeken élősködik; 
ez vmint néhány más s. faj Ausztráliában és a Déli 
oczeán szigetein szolgáltatja a sárga és fehér sán
tái fát. 

Santa Maria (S. M. di Capua), város Caserta ol. 
tartományban, a régi Capua romjain épült, 20.000-
lak. Rómaiamphitheatrum maradványai. 

Santa martha fa (nicaragua fa), az Uj-Granadá-
ban tenyésző caesalpina echinata fája, brasilin nevű 
vörös festőanyagot tartalmaz. 

Santander, 1) spanyol tartomány (Ó-Kasztilia),. 
ter. 5460 km2, 242.843 lak. Főhelye S., a biscayai 
öböl m., 42.000 lak. Nagy kikötő, élénk kereskede
lem és ipar (vasöntödék); tengeri fürdő. — 2) Co
lumbia dél-amerikai köztársaság kerülete, területe 
556.600 kms, 432.178 lak. Főhelye Socorro. 

Santarem (-rén), város Estremadura portugáliai 
tartományban a Tejo m., 8000 lak. Élénk kereskede-

I lem; azelőtt királyi székhely. 
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Santerre (szánter) A n t a l József , franczia forra
dalmár, szül. 1752. márcz. 16. Parisban, sörfőző, az 
1792. jun. 20. és aug. 10. lázadásoknál jelentékeny 
szerepet játszott, a nemzetőrség főparancsnoka lett, 
1793-ban szeptember 18-án letétetett, f 1809-ben 
febr. 6. 

Santi Raffael, 1. Raffael. 
Santiago, 1) (S. de Compostella), város Corufía 

spanyol tartományban 25.000 lak. Egyetem (1511 
óta), érsekség; székesegyházában vannak szt. Jakab, 
Spanyolország védszentjének erektyéi, ezért bucsu-
járóhely. — 2) (S. del Estero), az argentiniai köztár
saság tartománya, ter. 102.355 km2, 158.000 lak.; 
főhelye S., 8.000 lak. — 3) (S. del Chile), Chile közt. 
és a S. tartomány (13.527 km8, 368.615 lak.) fővá
rosa az Andesek alján, 189.000 lak. Egyetem; 
élénk kereskedelmi hely (bányászati termékek). — 
4) (S. de Cuba), kikötő város Cuba szigeten, 71.000 
lak. Élénk kereskedelem. — 5) A zöldfoki szigetek 
legnagyobbika, ter. 966 kms, 43.000 lak. Főhelye 
Portó Praia. 

Santis hegy, az appenzelli Alpesekben, 2504 m., 
Svájcz egyik legszebb hegyvidéke, gyönyörű kilá
tással, regényes tavakkal, 1887 óta meteorológiai 
állomás. 

Santo, olaszul és spanyolul szent. 
Santorin (az ó-kori Thera), a Kykladok legdélibb 

szigete, 71 km2, 16.000 lak. Tűzhányók kitörésétől 
(1870.) szenved, ennek következtében keletkezett 
rajta 1866. Aphroessa uj sziget. Kőkori építmények; 
híres bor (vino santo). Fővárosa Thira. 

Santorin föld, a puzzuolanhoz hasonló anyag; 
főleg kovaföldet, agyag- és mészföldet tartalmaz, 
czementkészitéshez használják, főleg tenger melletti 
és alatti építkezéseknél. 
Santorini-féle porczok, 1. gége. 
Santos, kikötő Brasiliában, 12.000 lak. Nagy kávé

kivitel. 
Sanyaró Vendel, a »Borsszem Jankó* egyik ste-

reotyp alakja, koplaló díjnok. 
Saőne (szón), hajózható folyó Francziaországban, 

a Monts Faucilleban ered, az Oignon, Doubs és 
Seille mellékfolyókat felvéve Lyon m. a Rhőneba tor
kol. S.-et-Loire, departement (ter. 8552 km*, 
626.000 lak.), főhelye Mácon. S. vagy Haute -S . de
partement (ter. 5340 kma, 291.000 lak.), főhelye 
Vesoul. 

Sáo Paolo de Loanda, Angola afrikai portugál 
gyarmat fővárosa az Atlanti oczeán m., 16.000 lak. 
Kikötő, élénk kereskedelem, szép székesegyház. 

Sáp, haszon, nyereség, koncz. 
Sáp, község Bihar m., 1175 lak. 
Sapánfa, a Siamban, Khinában, Japánban, Brasi

liában és Nyugotindiában termő caesalpina sapan-
ból nyert fa, vörös festőanyagot tartalmaz. 

Sapánvörös (brasilin), a sapánfa és fernambukfa 
vörös festőanyaga, borostyánsárga kristály, alj, am
móniák v. baryt behatása folytán karminveres szinü 
lesz. 

Sape (francz.), árok, sáncz; s a p e u r , árkász (1. e.). 
Saphir, 1. korund; b r a z í l i a i s.,' 1. turmalin. 
Saphir M ó r i c z G o t t l i e b , német iró, szül. 1795. 

febr. 8. Lovasberényben (Fehér m.), 1834 óta Bécs
ben élt; f 1858. szept. 5. Szellemes élczeivel és el
més szójátékaival valóságos iskolát alapított Német
országban. Elczei közül sok nálunk is közszájon 
íorog. Költeménj'eket is irt. 

Sapiens (lat.), bölcs, értelmes. 

Sapienti sa t ! (lat.), a bölcsnek elég (ennyi is), nem: 
kell bővebben magyarázni. 

Sapienza (ol.), bölcseség; a római és pisai egye
temek neve. 

Sápkór, chlorosis, általános táplálkozási zavar,, 
melynek lényeges tünete a vérsejtek (haemoglobin)> 
festenytartalmának csökkenésében áll. Leginkább 
serdülő (14—25) éves lányoknál, előrehaladottabb 
korban ritkábban fordul .lő. Tünetei a külbőr és a 
látható nyákhártyák feltűnő sápadtsága (a bőr alatti 
zsírszövet mennyisége nem csökken), élénk mozgás
nál légszomj, gyors kifáradás (testi és szellemi), 
gyakori főfájás, szívdobogás, mellszorongás, gyo
mortáji fájdalmak, s.-osaknál igen gyakran gyomor-
zsába v. átfúró gyomorfekély által okozva; a hószám 
többnyirerendetlen. Górcsövi vizsgálatnál s.-osak ve
res vérsejtjei halványabbaknak mutatkoznak, gyak
ran láthatók rendellenes kicsiny (mikrocyták) és 
eltérő alakú vérsejtek (poikilocytosis). A vörös vér
sejtek száma, mely egészséges egyéneknél 1 cm3-bert 
4—5 millió, sápkórosaknál 3 millió v. még kevesebb-
Magára hagyatva soká elhúzódik, kezelésre több
nyire 5—8 hét alatt javul, sőt gyógyul; egyes ese
tekben állandóvá válik (eh. habitualis). Kezelés: 
egészséges lakás, jó táplálék, a munka és pihenés 
czélszerü beosztása, v a s k é s z i t m é n y e k , vasas
ásványvizek (Szliács, Vihnye, Buziás, Bártfa, Lubló, 
Rodna stb., Levico, Roncegno), china-vasasbor, vas-
pepton, tengeri sósfürdők, klimatikus gyógyhelyek,, 
csukamáj-olaj stb. 

Sapo (lat.), szappan. 
Saponaria, szappanfü. 
Sappho (szafo), görög költőnő, szül. 628 körül 

Kr. e. Mytilenében Lesbos szigetéri, leányneveléssel1 

foglalkozott. Az a monda, hogy Phaon iránti szeren
csétlen szerelmében a leukádiai hegyfokról a tengerbe-
ugrott volna, semmi alappal nem bir. A sapphoi vers
szak (1. e.) megalkotója; f 568 körül. Dalaiból fordí
tott s róla irt Reményi Ede. 

Sapphói versszak, három sapphói sorból ( ^ [ 
— — | — v/w j v | — TJ) és egy adonisiból ( ^w |; 
— ~) álló antik versszak. 

Saprophyták, növények, melyek elhalt szerves 
anyagokból táplálkoznak, rothadási baktériumok. 

Sár, elavult melléknév = sárga, pl. s. arany, s. haj 
(aranyhaj). 
Sár, az utak és utczák stb. poros, homokos, agya

gos talaja az eső v. viz által nedvessé tett állapotban. 
Sár, község Heves m., 2136 lak. 
Sára, Ábrahám pátriárka felesége, Izsák anyja. 
Sarabanda, lassú ütemű, méltóságos jellegű spa

nyol táncz; a lónak ütemszerü kilépése. 
Saracco (szárakkó) József , olasz politikus, szül. 

1821 okt. 9. Bistagonban. Jogot végzett, ügyvéd, 
1851. a sardiniai képviselőház tagja, 1862. államtit
kár a közmunka-, 1863. ^^pénzügyminisztériumban, 
1865. a senatus tagja, 1887 — 89. közm. miniszter. 
Sárafalva, község Torontál m., 4188 lak. 
Sarafan, az orosz parasztnőknek bő, ujjatlan, 

többnyire verescsikos felső ruhája. 
Saragossa (Zaragoza), spanyol tartomány (Ara

gónia), ter. 17.424 km., 414.007 lak. Főhelye S. az 
Ebro m., 92.000 lak. Egyetem (1474 óta), érsekség, 
székesegyházak; élénk ipar (salétrom, csokoládé). 

Sarajevo, 1. Szerajevo. 
Sáránd, község Bihar m., 1567 lak. 
Sarasate (szárazate) Pab lo , spanyol hegedű

művész, szül. 1844. márcz. 10. Pamplonában, már 
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10 éves korában játszott hangversenyen, 1856—59. 
Parisban folytatta tanulmányait, azután művészi 
körutat tett Európában, Amerikában és Keleten. 

Saraswat i , a hinduknál Brahma felesége, az ékes
szólás és harmónia istennője. 

Saratoga Springs, látogatott fürdőhely New York 
államban a Hudsonm., 90.000)ak.,jod- ésvastartalmu 
gyógyforrások. Közelében a Saratoga tó; 1777 okt. 
13. Burgoyne brit tábornok capitulatiója. 
Saratov, kelet orosz kormányzóság, ter. 84.494 km2, 

2.346,333 ter. Főhelye S. a Volga m., 123.000 lak. 
Elénk keresked , ipar fvas, gyapot, selyem, dohány). 

Sarawak, tartomány Borneo szigeten. 
Sárbogárd, község Fejér m., 4492 lak. Járásbir. 

adóhiv. Közelében konyhasós keserüviz-források. 
Sarcey (szarszé), F e r e n c z , franczia iró, szül. 

1828. okt 8. Dourdanban (Seine-et-Oise), 1851—58. 
tanár Grenobleban, azóta a »Temps« színházi kriti
kusa. Novellát, regényt, kritikai tanulmányt irt. 
Sarcina, hasadó gombafaj (baktérium). A 'S. veniri-

ctili többnyire négysejtü csoportokban, zöldes, vere-
sesbarna, 0'003 mm. átmérőjű, gyomorbántalmaknál a 
gyomorban, mykosisnál a tüdők genyes váladéká
ban, a hugyban. 
Sarcophaga, húslégy. 
Sarcoptes scabici, rühalka. 
Sarcz, a nemzetközi jogban azon összeg, melynek 

megfizetésére a háborúban győztes fél a legyőzöttet 
kötelezi; czélja a háború költségeiért való kárpótlás. 
A középkorban a győztes fél v. hadvezér önkénye
sen kirótta a s.-ot és különösen az ostromolt városok 
a s. fizetése által meneküllek meg a fosztogatástól, 
rna a s.-ot rendesen szerződésben állapítják meg. 

Sárczipő, 1, galloche. 
Sárd, 1) község Alsó-Fehér m., 1422 lak. A hires 

erdélyi borvidék (hegyalja) itt kezdődik; — 2) köz
ség Somogy m., 1820 lak. 

Sar Dagh (Skardus), hegység a Balkán félszigeten, 
főcsúcsa a Ljubatrin 3050 m. 

Sardes, a lyd birodalom fővárosa a Tmolos hegyen 
és Paktolos folyó m., a XIV. szdban Timur pusz
tította el. 

Sardoni nevetés, sardonius risus, az arczizmok 
görcsös összehúzódásából eredő nevetés, gúnyos, 
keserű kaczaj; az elnevezést a sardoa herba nevű 
sardiniai mérges növénytől származtatják. 

Sardou (szárdű) V i c t o r i e n , franczia színműíró, 
szül. 1831. szept. 7. Parisban, Marlyban él, 1877. 
óta az akadémia tagja. Az ujabb franczia színmű
irodalom egyik legszellemesebb tagja. Művei erősen 
realisztikusok, közülök A haza, Samu bácsi, Dóra, 
Váljunk el, Fedóra,Thermidor stb. a mi színházaink
ban is műsoron vannak. 

Sarefsan (Serafsanl, orosz terület Turkesztánban, 
1887 óta Samarkand tartománynyá lőn. 
Sarengrad, község Szerem m., 1558 lak. Várrom. 
Sarepta (Zarpath), város Phöniciában, Éliás pró

féta lakhelye. 
Sárfő, község Pozsony m., 1151 lak. 
Sárgabogyó, benge (1. e.). 
Sárga csikó, népsz. Csepreghy F. (1877). 
Sárgaczukor (candis ezukor), a ezukorszörpnek 

lassú jegőczitése által nyert sárga v. barnás ezu
kor; ha tisztább, fehér s.-nak hívják. 

Sárga dinnye, 1. dinnye. 
Sárgafa (sárga brazilfa, fusztikfa), a Délameriká 

ban, Cuba szigetén, Mexikóban termő festő eperfa 
{morus és maciura tinctoria) leháncsolt forgácsa v. 

Az Athcnaeum Kézi Lexikona* 

őrölt pora, halvány sárgaszínű, m o r i n t és m o r i n -
c s e r s a v a t (maklurin) tartalmaz, nem egészben 
tiszta sárga színű, a gyapotot, selymet és gyapjút 
festik vele zöldre, barnára, néha feketére; legjobb a 
cubai és tusszám (Mexico). A m a g y a r s. a hazánk
ban és Tirolban termő cserző v. parókafa (rhus coti-
mus) rudalakuan szétforgácsolt fája, kivül rendesen 
barna, belül zöldessárga barnán erezve; részint tisz
tán, részint biborbogárral keverve használják. 

Sárgaföld v. okker, vasélegvizegy által megfestett, 
többé-kevésbbé sárgásbarna, vöröses szinü agyag, 
porrá törve, néha égetve kerül kereskedésbe külön
böző szinváltozatban; a legélénkebb szinü a r a n y 
v. s a t i n o k k e r . Erősen hevítve vörös szint ölt és 
ekkor p o r o s z vörös a neve. Rendesen bágyadt fé
nyű és rálehelve agyagszagot terjeszt; nem mérges, 
a legjobb s. Ambergnél Bajorországban, Berynél 
Francziaországban található; mázoló és bőrfestékül 
használják, egyik finomabb faját, a t e r r a de s ie-
n á t a képírásnál is. Mesterségesen vasvitriolból és 
mésztejből v. sziksóból nyerik. 

Sárga gyökér, curcuma (1. e.). „ 
Sárga gyömbér, curcuma (1. e,). 
Sárga kármin, I. sárgalakk. 
Sárgalakk, s á r g a ka rmin , sárgafa, benge vagy 

quercitron timsós főzete krétával keverve, bőrfes
tésre szolgál. 

Sárgaláz, febris flava, a m e r i k a i p e s t i s , a forró 
öv partvidékein, kül. Nyugat-Indiában, a mexikói 
öböl mentén és New-Orleanstól Charlestownig fekvő 
területen uralkodó tájkór, mely főleg idegeneket lep 
meg és hagymázos tünetek, vérhányás és sárgaság 
mellett gyorsan folyik ie. Halálozási százalék 33,3. 
Kezelése hatástalan. Óvintézkedés: gyors áttelepe
dés hegyvidékekre. 

Sargans, város St. Gallen svájezi kantonban a 
Rajna völgyben, 1000 lak. Vasúti csomópont. 

Sárgaréz, horgany és réz ötvözete, az ókorban 
vörösréz és galma (aurichalcum), ma csak horgany 
és réz ötvözése utján nyerik; ha horganytartalma 
10°/o-nál kisebb, v ö r ö s ö t v ö z e t , ha 20—50°/o közt 
váltakozik, szép sárgaszínű, ha 50—80°/o benne a 
horgany, fehér r éz a neve. Fajsúlya 7 8—9 5. Néha 
van benne ón és ólom, ekkor bádog- és huzalkészi-
tésre nem alkalmas, de jól használható esztergályo-
zásra. A sárgaréz hidegen kalapálható (Muntzfém, 
hidenscheidi gomblém), kevésbbé rozsdásodik, ke
ményebb, olvaszthatóbb, vékonyabb folyású és ol
csóbb a vörösréznél; öntött áru, lemez, huzal stb. 
készítésére szolgál, használata az összes fémek kö
zül a vasat kivéve a legelterjedtebb. 

Sárgarézbádog, hengerités utján nyert sárgarézle
mez; a nagyon vékony (7»o—Vss mm. vastagságú) 
s. az aranyfüst. 

Sárgaság, 1) icterus, a külbőr és nyákhártyák sárga 
elszinesedesében jelentkező bántalom, mely létrejön, 
ha az epének a bélbe ömlése akadályozva van, 
mi által a máj epeutjaiban pangás jön létre s az epe 
a nagyobb nyomás folytán a nyirkedényekbe s ezek
ből a mellvezeték utján a vérbe jut. Azonkívül ismer
nek s.-ot, mely a veres vértestek szétesése s ily mó
don létrejött nagyfokú epefesteny által okoztatik. Az 
epének a bélbe való kiömlését okozhatják hurutos 
duzzadás (ict. catarrhalis), gyomor- és bélhurutnál, 
májbántalmak (májrák, echinococcus hepatis, cirrho-
sis h.J, epekövek, élősdiek, melyek az epevezetékeket 
eltömeszelik, ujképletek (daganatok), bélsárfelhalmo
zódás, hasüri ütértágulat, melyek a vezetékeket ösz-
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szenycmják stb. Tünetei: a bőr, kül. a köthártya 
sárgasága, gyakran bőrviszketeg, ideges tünetek 
(sárga látás stb.), agyagszinü, kemény szék, puffadt
ság. Tartama és lefolyása a betegség oka szerint 
különböző (p. o. hurutos s. 1—2 hónap alatt vé
get ér). Egyes esetekben a s. rövid idő múlva sú
lyos táplálkozási és agyi tünetekhez (delírium, gör
csök stb.) vezet (chotaemia, ict. gravis). Kezelés: az 
alap-ok lehetőleges eltávolítása; ha ez nem lehetséges, 
tüneti kezelés, az étrend szabályozása, karlsbadi, 
marienbadi, luhi, borszéki viz, karlsbadi só, 1—2 
literes beöntések a vastagbélbe, a kitágult epe-
hólyag összenyomása, villamozása. — A v é r b e l i 
(haematogen) eredetű s.-ot ujabban kétségbe vonják. 
V. ö. Újszülöttek sárgasága; — 2) j u h o k n á l lupi-
ttosis, növényevők, kül. juhok heveny, lázas beteg
sége, megromlott takarmány után lép fel, gyakran 
halálos. Kezelés: jó takarmány, hashajtó és keserű 
szerek. — 3) n ö v é n y e k n é l , hiányos chlorophyll-
képződés növényekben a talajnak, vasszegénysége 
folytán. 

Sargetia, folyó, a Sajkányi viz római neve. 
Sári, község Pest m., 2328 lak. 
Sári néni, életkép (költemény) Petőfitől; népszínmű 

Almási'B. Tihamértól (1885.). 
Sárivári , 1. charivari. 
Sarj, 1. sarjadzás. 

Sarjadzás, granulatio, másodlagosan gyógyuló se
beknél a sebfelületet mindinkább kitöltő hússzínű 
dudorok, melyek főleg kötőszövetté váló kötőszöveti 
sejtekből és újonnan képződő véredér.yekből állanak. 
A s. túltengését köznyelven vadhúsnak nevezik. 

Sarjerdő, 1. erdősítés; s. üzem, 1. erdősítés. 
Sarjú, második vágású rétfü, nem oly jó minőségű, 

mint az első vágású (széna). 
Sark, 1. sarkok. 
Sarkad, község Bihar m., 8244 lak. Határával Bi

har m. d.-ny. szögletét tölti be, onnan van a neve. 
Sarkad-Keresztur , Győr m., 1603 lak. 
Sarkaicza, község Fogaras m., 1132 lak. 
Sarkantyú, folyószabályozó építmény, mely a szi

lárd partból kiindulva és ezzel összekötve a viz fo
lyására, derék- vagy ennél kisebb v. nagyobb szög 
alattafolyóba többé-kevésbbé mélyen benyúl, a folyó 
szélességét egyes szelvényekben szűkíti és kisebb 
vízálláskor a vizszin fölé emelkedik. Czélja szerint 
van: v é d ő s., szakadozó part biztosítására; szo
r í t ó s., a vízfolyás szűkítésére; m e r i t ő s., elága
zásnál a fő víztömegnek egyik v. másik ágba való ve
zetésére stb. A s.-kat fából, kőből és leginkább rozsé
ból készítik. (L. Acsádi Jenő: A záhonyi Tiszahid 
biztosítására épitett partvédő sarkantyúk. M. Mér
nök és Épit. Egyl. Közlönye 1887.) 

Sarkantyuvirág, 1. sarkvirág. 
Sárkány 1) J á n o s F e r e n c z , sport-iró, szül. 1833. 

Bpesten; a lovaregylet titkára, a Vadász- és Verseny
lap stb. szerkesztője. Számos e körbe vágó dolgoza
tot irt. — 2) József, a bpesti kir. tábla alelnöke, szül. 
1828. febr. 28. Egyházán Pest m., oki. ügyvéd; 1847. 
pestmegyei főüg\'észi joggyakornok, 1848. a po
zsonyi országgyűlési követekhez kiküldött iroda
igazgató, majd pénzügymin. elnöki fogalmazó, 1849. 
hadbíró s törzshadbirói igazságügyi osztály főnök. 
1849. gyakorló ügyvéd, 1869. pesti táblai biró, 
1871. pesti tszki elnök, 1875. bpesti táblai tanács
elnök, 1886. u. o. alelnök. — 3) Sámue l , bányake-
r'ületi ág. hitv. ev. püspök, szül. 1823. jan. 19. 
Dunaegyházán (Pest m.), középiskoláit Aszódon és 

a selmeczi lyceumon Petőfivel együtt járta, papi ta
nulmányait Pozsonyban és Jenában végezve, hosz-
szabb külföldiutazás után, a pilisi egyház l e l k é s z e , 
1868. pestmegyei főesperes, 1891. bányakerületi püs
pök. Nagy tevékenységet fejtett ki a nevelésügy terén. 

Sárkány, község Fogaras m., 1556 lak. Járásbir. 
Sárkány, csillagkép az északi égboltozaton Ce-

pheus, Herkules és Lyra között, 220 csillaggal, egy 
2. rendű és tizenegy 3. rendű csillag. Draconis kbl. 
4700 év előtt a sarkcsillag volt. 

Sárkány, a nép képzeletében élő szárnyas, kigyó-
alaku, sokfejű szörnyeteg, mely torkából füstöt, lán
got, mérgező gőzt fuvall. Mint rémkép s kül. mint a 
tél symboluma élt már a legrégibb népek tudatában. 
A magyar előidőkben is megküzd Salamon király 
gonosz tanácsosa Vid, mások szerint a Báthoriak 
őse Opos, az ecsedi láp sárkányával. Szólásmódok: 
S.-tejet szopott.(kegyetlen), S.-t ölt az apja (vitézlő 
ember volt). 

Sárkányrend, régi magyar lovagrend, eredetileg a 
XIV. szd végén keletkezett, de Zsigmond király 1408. 
decz. 12. kelt alapító levelében speciális magyar 
renddé tette. Jelvénye a farkát nyakára tekerő sár
kány volt, hátán vörös kereszttel; a rend nagy-lo
vagjai, számszerint 24-en, ezen kivül még egy ke
resztet viseltek jelvény gyanánt O quam misericors 
est deus és Justus etpius feliratokkal. Zsigmond ural
kodásának vége felé a rend elvesztette kizárólagos 
magyar jellegét s később 111. Frigyes is osztogatta, 
de még Mátyás és II. Ulászló királyok alatt találko
zunk a magyar sárkányrend osztogatásának nyomai
val, A rendtagok a rend jelvényét czimereik körül is 
viselték, s ez utón a sárkány ma is több főúri és ne
mesi családnak, mint a gr. Károlyiaknak, Balassák-
nak, Chapyaknak, Kendéknek stb. czimerén szerepel 
telamon gyanánt. Fejérpataky: A Chapy-czimer és a 
Sárkányrend. (Turul, 1883.) 

Sárkányvér , sanguis draconis, vörösbarna, alko
holban, aetherben és savban oldható, színtelen és 
szag nélküli gyanta, pora élénkvörös, melegített üve
gen szép vörös szinü nyomot hagy, főrészben dra-
c o n i n t és benzoe savat tartalmazz. Az a f r i ka i s., 
az északafrikai sárkányfa kifolyó nedve, a ke le t in -
d i a í s.-t a Jáván, Sumatrán honos calamus draco 
gyümölcséből nyerik, az a m e r i k a i t a pterocarpus 
draco szolgáltatja; fa- és márványfestésére stb. 
használják. 

Sarkáram, a sarkoktól az egyenlítő felé irányított 
áram a tengerben és légkörben. 

Sarkasmus ígör.), maró gúny; fulánkos, csípős 
beszéd; s a r k a s t i k u s , gúnyos, maró. 

Sarkcsil lag, északi cs., 2.-rendű csillag a kis med
vében, mely jelenleg az északi égsarkhoz legközelebb 
( l ' / s 0 távolságra) áll. 

Sarkcsont , os calcaneum, a lábtőcsontok egyike. 
Sár-Keresztur, község j^ejér m., 2642 lak. 
Sarki éj, a hideg földövön az idő, melyben a nap 

24 óránál hosszabb ideig nem emelkedik a láthatár 
felett; ellentéte a sarki nap. 

Sarki fény, 1. északi fény. 
Sark-igazság, 1. axióma. 
Sarki nap, 1. sarki éj. 
Sarki óra, műszer az időnek meghatározására az 

által, hogy azon fénysugarak rezgési sikját megha
tározzák, melyek a kék égboltozatról hozzánk jön
nek. Ezen sík mindenkor derékszög alatt áll azon 
sikra, melyet az égboltozat megszemlélt pontján, 
a vizsgáló szemén és a napon keresztül fektetve 
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képzelünk, s mely a nap folyamán folyton vál
tozik. 

Sarki tás , elektromos, 1. polarisatió; f é n y s a r k i -
t á s , 1. sarkított fény. 

Sarki tenger, 1. Jeges tenger. 
Sarkító készülék, 1. sarkított fény. 
Sarkított áram, elektromos, 1. polarisatió. 
Sarkítot t fény, az a fény, melyben azaetherré?zecs-

kéknek a fénysugárra merőleges rezgései mind egy 
•és ugyanazon, a fénysugáron keresztül menő sikban 
<rezgés i sik) fekszenek, mig a természetes fény
ben azok minden lerfctő, a fénysugárra merőleges 
irányban történnek. A sugáron keresztül a rezgési 
síkra merőlegesen fektetett sik a s a r k i t á s i sí k. 
Részben sarkított az a fény, melyet természetes és 
sarkított sugarak alkotnak. Vmely átlátszó test felü 
létén a visszaverődött, vlmint megtört fény részben 
sarkítva lesz s pedig ugy, hogy ennél a rezgési sik 
a beesési sikban, a másiknál pedig erre merőlegesen 
fekszik. A visszaverődött fény teljesen sarkított, ha 
a visszatükrözött sugár a megtörtre merőlegesen áll; 
a. beesési szög, melynél ez történik, a s a r k i t á s i 
szög(üvegnél 57°/o). Ha természetes fénysugár kris
tályokba hatol, melyek nem szabályos rendszerhez, 
tartoznak, akkor az két, egymásra merőlegesen sar
kított sugárra osztatik ( k e t t ő s tö rés ) . Sarkított 
fény előállítására a N i c o l - f é l e h a s á b szolgál, 
meghosszabbított mészpátr homboeder átlóson ke
resztülvágva és kanadabalzsammal összeragasztva, 
mely egyikét a kettős törés által keletkezett suga
raknak teljes visszaverődés utján a balzsamrétegen 
kiküszöböli. Hasonló czélra szolgál a kristály tengely
hez párhuzamosan csiszolt turmalinlemez, mely 
csak a tengelyhez párhuzamos rezgéseket bocsátja 
át, mig a reá merőlegeseket felszívja. S a r k í t ó ké 
s z ü l é k e t vmely két sarkító eszköz (tükör, Nicol, 
turmalin) alkot, melynek egyike a fényt sarkítja 
<sarki tó) , mig a másik a fényt sarkitására nézve 
vizsgálja ( p o l a r i s k o p ) . Kettős törésű kristályok 
lemezei, lehütött és sajtolt üvegek a sarkító kiszü-
lékben jellegzetes szintünemányeket mutatnak (szí
nes s a r k i t á s ) . A czukoroldat megvizsgálására 
szolgáló bonyolult sarkító készülék ( saccha r i mé
ter) a sarkított fény rezgési síkját az oldat tar
talma szerint többé-kevésbbé erősen forgatja. 

Sarkkörök, I. sarkok. 
Sarkmagasság, a földfelület vmely helyére nézve 

a hegyes szög, melyet a világtengely a láthatárral 
bezár; az egyenlítő magassággal együtt 90° ot ad és 
•egyenlő a holy földrajzi szélességével. 

Sarkok, valamely forgási tengely két végpontja; 
v i l á g - , ég-, e g y e n l í t ő s. a világtengely vég
pontjai; az e k l i p t i k a s. ezektől 23'/2°-ra esnek és 
körülöttük való naponkénti mozgásuk által a sa rk
k ö r ö k e t irják le, melyek a földgömbön a két hideg 
övöt körülzárják. A leghosszabb nap és leghosszabb 
éj a sarkkörökben 24 óra. Sarkok az elektromos
ságban ós mágnességben, 1. galvántelep és mág
nesség. 

Sarkolemma (gör.), az elemi izomkötegek kötő
szöveti hüvelye. 

Sarkoma (gör., husnövedék), kötőszöveti ujképlet, 
mely szalagokból, csonthártyából, csontvelőből, agy
hártyából, bőrből, mirigyekből nő ki; nagyszámú 
sejtekből, kevés sejtközötti anyagból és véredények
ből áll. Kezelése: műtéti kiirtás. A gyorsan növekedő 
puha v. velős (medullaris) s. és az anyajegyekből 
fejlődő bors. rossz indulatnak, leül. a fekete anya

jegyekből és a szem festékes hártyáiból kiinduló nie-
lanosarkoma. 

Sarkophag (gör.), kőkoporsó, kül. antik disz-
koporsó. 

Sarköv, az északi hideg földöv. 
Sárköz, község Szatmár m., 2001 lak. 
Sárközi nyelvjárás, a Duna-drávaközi nyelvjárás

vidék egyik dialektusa, nagyon közel áll a szeged
vidékihez (1. e.). Az özésben azonban nem oly 
következetes s gyakran helyet ad az é'-nek. Az ige
ragozás különösségei: ránti, huzi, adik, mondik 
(rántja, húzza, adják, mondják), a felszólító mód
ban: lássa, roncsa, kericcsünk. Eltér a szeged
vidéki nyelvjárástól abban, hogy az l kiestével az 
a, e zártabbá lesz: asztót (asztalt), émönt (elment). 
L. Balassa József, A magyar nyelvjárások, Buda
pest, 1891. 
Sírköz-Ujlak, község Szatmár m., 1596 lak. 
Sarktávolság, vmely csillag távolsága az egyen

lítő sarkától; s. és elhajlás 90°-ot tesznek ki. 
Sarkvidék, földünk északi és déli sarkkörében el

terülő nagy, lakatlan vidék, mely Grönland egy ré
szét kivéve nincs állami fenhatóság alatt. E sarkkörök 
ha'árai a világtenger részét alkotó és a két sarkot 
körülvevő tengerek (Jeges tenger, 1. e-.). A déli sark
vidék tengere (antarktikai óceán) igen kevéssé ismert, 
a Csendes, Indiai és Atlanti oczeánnal áll nyílt össze
köttetésben; mélysége csekély, állítólag meleg áram
latok észlelhetők benne; kutatásokat eszközölt rajta1 

Köss James 1842. Az északi sarkvidékhez az arkti-
kai tenger számos szigetén kívül Ázsia és Amerika 
é.-i része, Európából Lappföld és Északi Oroszország 
egy része tartozik, ter. 3,817.000 km8, feloszlik k.-i 
(Spitzbergák, Novvaja Setnlja, . Ferencz József-föld, 
Uj-Szibéria szigetek, Wrangell-föld) és ny.-i (Grön
land, Victoria, Vilmos-föld, Parry szigetek stb.) cso
portra. Az egész éven át jég fedi a vidéket, a növény
zetet csak a moh képviseli, az állatvilág gazdagabb, 
a jegesmedvék, rénszarvasok, fókák és czethalak 
vadászokat édesgetnek ide. A déli sarkvidék terüle
tét 660.000 km2-re becsülik, mostanában ismert ré
szei: Victoria-föld, \Vilkes,-Kemp-, Enderby-föld, Dél-
Shetland szigetek, Sándor- és Péter-sziget, ide szá
mítják az északra fekvő Sandwich csoportot, Dél-
Georgiát és a Dél-Orkney szigeteket. A Challenge 
expeditio (1874), Dallmann kapitány (1873 — 74.) és 
a »Gazelle« (1874—75.) utazásai a s. terméketlensé-. 
géről és zordonságáról értesítenek, mely vidékeknek-
egyedüli lakói a madarak. \ 

Sarkvirág v. s z a r ka l á b , delphinium, elterjedt,', 
kedvelt virágfaj a szirontákfélék (ranunculaceae) 
rendből. Az ajaja-s . , d. ajacis, 30—120 cm. m., 
egy nyári, jun.-tól szept.-ig virit különféle szinü für
tökben. Hazája a Taurus, Svájcz és Németország. 
A d. grandiflorum, 60—100 cm., évelő gyökerű; 
szép válfaja a d. chinense. 

Sarlach, v ö r h e n y (1. e.). 
Sarló, ősrégi gazdasági eszköz gabona, széna levá

gására ; hajlított vaslap fafogantyúval; a mezőgazda
ság jelképe. 

Sarlós Boldogasszony, a boldogságos szűz Mária, 
egyik neve a'népnél, mennyiben egy ünnepe július 
2-ára, aratás kezdetére esik, 1. Boldogasszony. 

Sármai József, író, szül. 1862. febr. 27. Kecske, 
méten; jogtudor, ügyvéd, tanulmányutakat tett 
Európában s a Keleten, utazásairól sokat irt, rész
ben franczia és angol lapokban. Az »Élet« ez. fél* 
havi folyóirat szerkesztője. 

97* 
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Sármány, emberiza, éneklő madár a pintyek (frin-
gillidae) családjából; csőre rövid, kúpos, a felső káva 
szélei befelé hajlók. Fajai: az a r a n y s., e. citrinella 
17 cm. h.; a k e r t i s., e. hortulana, 16 cm. h., Dél-
Európában hizlalják; a régi rómaiaknál csemege volt: 
a n á d i s., e. schoeniculus, 16 cm. h. (1. nádi veréb); 
azonkívül a k ö l e s i s. v. s o r d é l y , e. miliaria és a 
h a v a s i s., e. nivalis. 

Sarmaság, község Szilágy m., 1402 lak. 
Sarmaták, Herodotnál a mai Oroszország délkeleti 

részének, a sarmat síkságnak lakói; állítólag azono
sak a scythákkal. Ezekből váltak ki a maeosok, alá
nok, vopolanok és a jazygok. A Volga mentén talált 
emlékeik arra engednek következtetni, hogy a turáni 
népcsaládhoz tartoztak. Nevük a Kr. u. IV. század
ban enyészik el. 

Sármellék, község Zala m., 1753 lak. 
Sarmizegetusa, a dák királyok egykori székvárosa, 

a mai Várhely szomszédságában, a Sargetia (ma a 
Sajkányi viz) folyó partján. Decebal legyőzetése után 
104. Kr. u. Ulpia Traiana néven római colonia lett, 
s mint ilyen megmaradt az uj provincia fővárosának. 
Romjai helyén sok feliratos emléket találtak. 

Sarok v. Prenta, a Rába mellékvize, ered az 
Irottkő hegy d. ny. oldalán. Alsó részében neve 
Sarok. Mellékvizei: jobbról a Doszmati és Jaki, 
balról a Bozsoki és a két Sési patakok. 
Sarolta, magyar fejedelemné, Géza fejedelem első 

neje, Töhötöm fiának Gyula erdélyi fejedelemnek 
leánya; a hazai krónikák őt mondják Szent István 
anyjának, f 963. 

Sarolta-Amália, hesseni herczegnő, II. Rákóczy 
Ferencz neje, szül. 1679. márcz. 8. Atyja Károly 
hessen-rheinfelsi herczeg volt. 1696. ment nőül Rá
kóczyhoz, kivel Bécsben, majd Sáros várában lakott. 
Itten feküdt gyermekágyban, midőn férjét 1701. ápr. 
18. elfogták és Bécsbe vitték. A bécsi kormány őt is 
letartóztatta fiával, Józseffel együtt s Bécsbe vitette, 
hol György fiát szülte. Rákóczy menekülése után is 
a bécsi udvar hatalmában maradt s ez csak egyszer, 
az 1706. tavaszi fegyverszünet alatt bocsátotta el 
férje látogatására. Később sikerült Francziaországba 
menekülnie s ott találkozott a bujdosó fejedelemmel. 
t Parisban 1722. február 28. 

Sarolta Mária, özvegy mexikói császárné, I. Lipót 
(1. e.) belga király leánya, szül. 1840. jun. 7., 1857. 
jul. 27. ment férjhez Miksa (1. e.) főherczeghez s el
kísérte Mexikóba mint császárné. Miksa ügye rosszra 
fordulván, személyesen igyekezett III. Napóleon csá
szárnál s IX. Pius pápánál segítséget kieszközölni. Mi
kor ez nem sikerült s férje agyonlövetett, elmezavarba 
esett. 1867 óta egy belga kir. kastélyban ápolják. 

Sáromberkc, község Maros-Torda m., 960 lak. 
Sáron, termékeny lapály Palaestinában a Karmel 

és Joppe közt, rózsáiról volt hires. 
Saroni öböl (jelenleg Aegina öböl), az Aegaei tenger 

öble Attika, Argolis és a corinthusi földszoros közt. 
Sárosd, község Fejér m., 1894 lak. 
Sáros fürdő, a Gellérthegy alján Budapest I. kerü

letében; kénes hévvizek. 
Sárosi F e r e n c z , zeneszerző, a magy. kir. opera

ház tagja, szül. 1855. okt. 1. Tanulmányait befe
jezve, az opera zenekarába lépett; két nagy operát 
(Atala és Abenszerazs) szerzett. 
Sáros-Patak, község Zemplén m., 6350 lak. Két 

részre szakad: Sáros-Nagypatakra és Sáros-Kis-
patakra; amaz a Bodrog jobb, ez bal partján, a két 
városrészt hid köti össze. Hajdan erős vár; a XV. 

szdban a csehek kezében volt, későbbi birtokosai a 
Rákóczyak, kik közül I. Rákóczy György erősítette 
meg. I. Lipót a várat és erőditvényeit 1702. szét-
hányatá. Ma a várból csak egy magas négyszögletű 
épület áll, melynek három szegletén rovátkos tor
nyok vannak; hozzája csatlakozik az uj kastély, 
melyet herczeg Bretzenheim épített, parkjában rom
maradványokkal. Most herczeg Windischgrátz birja. 
Nevezetessége még a gót stílű kath. pléb. templom; 
a város é. végén a ref. collegium. Első alapitója a 
S. vár ura Perényi Péter volt 1530 körül, fia Gábor 
collegiummá emelte. I. Rákóczy György felesége, az 
uradalom birtokosa Lorántfy Zsuzsána Patakon élt 
és ez idejű virágzását a város az ő buzgalmának 
köszöni. II. Rákóczy György özvegye, Báthory 
Zsófia 1671. a jezsuitáknak adta, de 11 év múlva 
ismét ref. kézre került. Most három facultásu akad., 
(theologia, jog és bölcsészet). Van ev. ref. főgymn. és 
kath. nagygymnasium. 

Sáros vármegye,határai Galiczia, Zemplén, Abauj-
Torna és Szepes vármegyék. Területe 3821'8i km», 
168.021 lak. Nagy részben hegyes, a Kárpáti erdős 
hsg, Branyicskoi hsg d.-k.-re, az Eperjes-Tokaji hegy-
láncz hegységei borítják s a Tarcza-Szinyei viz, 
Szekcső, Tapoly és Ondava jobbára d.-k. irányban 
vonuló völgyei szeldelik, mig a mellékvölgyek kü
lönböző irányúak. A m. d.-ny.-i szegletén a Hernád 
kanyarog. Az é.-i vidékek zordak és terméketlenek; 
s a cultura a d.-ny. tágasabb völgyiapályokon húzó
dik. Az é.-i vidék lakosai szegények, ipar nem lévén, 
erős a kivándorlás Amerikába. Helység legtöbb van 
a közép és keleti vidéken. Van 379 község és 3 r. t. 
sz. k. város. Közigazgatásilag feloszlik 6 járásra; 
még pedig: alsó-tarczai, felső-tarczai, makoviczai, 
sirokai, szekcsői, tapolyi járásokra. Tartozik a 67. 
sz. cs. és k. hadkiegészítő parancsnoksághoz; a 9. 
honvéd ezredhez és a 29. sz. népfelkelési járáshoz. 
Székhelye Eperjes, melylyel 6 képviselőt választ. 

Sárosy G y u l a (pókai), költő, szül. 1816. febr. 12. 
Boros-Sebesen Arad m.; a szabadságharezban részt 
vett; akkor irta az »Arany Trombita« czimü nagy 
politikai verses művét, mely miatt később halálra 
ítélték, de kegyelmet kapott, f 1861. nov. 16. Pesten. 

Sárpatak, község Maros-Torda m., 1353 lak. 
Sarpedon, Zeus fia, lykiai fejedelem. Patroklos 

megölte. 
Sarpi P a o l o , olasz történész, szül. 1552. aug. 14. 

Velenczében, 1579. a szervita rend provinciálisa, 1585. 
főgondnoka; f 1623. jan. 15. Egyháztörténeti mű
veket irt. Főműve: >A tridenti zsinat története*. 

Sarracenia, növény a sarraceniaceák rendjéből d.-i 
Észak-Amerikában, sajátságos levéltömlőkkel, me
lyekben a növénytől elválasztott nedv meggyülemlik 
és a benne megfogott rovarokat megemészti. V. ö. ro
varevő növények. 

Sárrét, 1) terület Székes-Fehérvár és Veszprém 
megye közt; — 2) a Sebes"Kőrös és a Berettyó közti 
mélyen fekvő rónaság Békés k. és Bihar ny.-i részén. 

Sársáp, község Esztergom m., 1333 lak. Határán 
oligocaen korú széntelepek (esztergomi barnaszén 
területe) húzódnak. 

Sarsaparilla-gyökér, gyógyszer, különböző ame
rikai smilax-fajok gyökerei; hatóanyagai a smilacin v. 
pariilin és kevés parilin. Csekély értékű hugyhajtó 
és izzasztó szer. 

Sarsenet (francz., szarszné), vászonszerü, sűrűen 
szőtt és nagyon simított pamutszövet, főleg bélésre 
használják. 
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Sár-Szent-Lőrincz, község Tolna m., 2056 lak. 
Sár-Szent-Miklós, község Fejér m., 2612 lak. 
Sarthe, hajózható folyó Francziaországban a 

Perche-fensikon ered, a Mayenne-al egyesülve Angers 
m. a Maine-t alkotja. S. departement (ter. 6207 km2, 
437 000 lak.). Főhelye Le Mans. 

Sarto A n d r e a del , tévesen V a n n u c c h i n a k 
nevezik, tkép Angel i , olasz festő, szül. 1486. jut. 
17. Flórenczben, 1518. I. Ferencz meghívására Pa
risban működölt; f 1531. jan. 22. Flórenczben. Fő
leg a falfestés terén alkotott jeles műveket. 

Sartok, iráni eredetű, török nyelvet beszélő nép
törzs Turkisztánban, az üzbégek alattvalói. 

Saru, vasrész, mely vmely gerenda végét a felfek
vésnél v. csomópontnál körülfogja; továbbá faczölöp 
hegyének megvédésére szolgál. 

Sarud, község Heves m., 2804 lak. 
Sárvár , község Vas m., 2491 lak., a Rába mellett. 

Járásbíróság, adóhivatal. A XVI. és XVII. század
ban a Nádasdy grófoké, akkor hires könyvnyom
dával. 

Sarvas , község Verőcze m., 1183 lak., a Dráva m. 
Sárviz, a Székesfehérvár és Veszprém m. között el

terülő Sárrétben ered, hol a Séd, Csurgó és Gaja fo» 
lyók találkoznak. Folyása csatornázva van, s mint 
Sárviz v. Nádor csatorna felveszi a Velenczei tónak 
Sár-Keresztur felé szivárgó vizeit, a Balaton felesle
ges vizét szállító Siót, a Kapós folyóval s igy Vesz
prém, Zala, Vas, Somogy, Baranya, Tolna és Fehér 
megyék nagy részének, összesen 14.000 lem" terület
nek vizeit vezeti le. A Sárviz-csatornát 1772-ben 
kezdték meg és 1811—25. elkészítették. A főcsatorna 
a Sárvölgy közepén nyúlik el, azonkívül a Sió és Ka
pós vizeit magába vevő, félre szorító csatornát és 
néhány oldalas csatornát ástak. Az összes csatornák 
hossza 175.994 m.; az általuk kiszárított terület 
69.805 m. hold. A Kapos-Sióval egyesült Sárviz a 
Sárközt alkotva az előtt Battánál ömlött a Dunába, 
de az ottani mocsarakat is lecsapolva Tolna alá 
vezették a Dunába. A főcsatorna nem hajózható. (L. 
még Nádor-csatorna társulat.) 

Sárviz-csatorna, 1. Sárviz. 
Sas, aquila, madár-alcsalád a sólyomfélék (falconi-

dae) családjából. A k ő s z á l i s., a. fúlva, 95 cm. h., 
szárnytávola 2% m., és az a r a n y s., a. ckrisaetos, 
Európában, Ázsiában, É.-Amerikában, a nyájakban 
pusztít. Gyengébb a k i r á l y s., a. imperialis, 86 cm. 
h., szárnytávola 2'2 m., d.-k. Európa, Nyugat-Ázsia, 
a síkságon. A l á r m á s s., a. naevia, 70 cm. h., röp-
távola 1'8 m., Európa, Ázsia, É.-AfriKa, egerekre és 
kígyókra vadász. A c s o n t t ö r ő s., haliaetos albicilla, 
95 cm. h., röptávola 2'5 m., Európa, Ázsia, Egyiptom 
partjain kül. kacsákra és ludakravadász. A fo lyami 
v. h a l á s z s . , pandion haliaetos, 56 cm. h., szárny
szélessége 1'6 m., ó- és újvilágban, halakat fogdos. 

Sas, csillagkép az északi égboltozaton, az Atairral, 
1. rendű csillag. 
Sás, carex, növény a palkafélék (cyperaceae) rend

jéből; több mint 500 faja van, melyek közül Hazs-
linszky nálunk 131 fajt említ. Főleg iszapos, nedves 
réteken tenyész; rossz takarmány. A r e z g e k é p ü s., 
c. brizoides, párnatöltelékül (alpesi fű) szolgál. 

Sas a kö l t é s : hol nem járt senki sem, 0 arra in
dul fennen, szabadom P e t ő f i : Az utánzókhoz. 

Sasfa, faalkotmánynál azon álló gerenda, mely a 
küszöb- és koszorufákba csapokkal van megerősítve. 
. Sashegy, Budapest mellett 257 m. m., hegy a Pilis 
hsg budai szakaszán, hires vörös bor. 

Sáskák, locustida, rovarcsalád az egyenesszár
nyúak (orthoptera) rendjéből; lábaik háromtaguak, 
a két végkarom között tapadó koronggal; a hímek 
ugy czirpelnek, hogy lábszáruk belső fogazott ré
szét a szárnyfedők kiemelkedő erein végig húzogat
ják. Hallószervük dobhártyával ellátva potrohúk tö
vén van; növényekkel táplálkoznak, roppant káro
sak. A v á n d o r s., cedipoda migratoria, 5 cm. h., 
zöldes-piszkossárga, szárnyfedőjén feketés foltokkal. 
Tömegesen él Egyiptomban, a Kaspi és Fekete ten
ger vidékén; nálunk csak egyenként él, néha csapa
tosan lép fel s a vetéseket egészen elpusztítja. Az 
aeridium stridulum, 2 cm. h., szárnyfedője sötét 
szürkésbarna, alsó szárnyai pirosak; az acr. coeru-
lesccns, 2 cm. h., szárnyfedői hamuszürkék 2—3 el
mosódott szalaggal ; alsó szárnyai tengerkékek, feke
tés szalaggal; a meze i s., acr. pratorum, 1 cm. h., 
felül zöld, alul sárgás; igen gyakori. 

Sáskarét, Borszék mellett, hol egymás közelében 
60 szénsavas savanyuvizes forrás fakad. 

Saskő-vár, község Bars m., 241 lak. Régi várának 
romjai a Garam melletti hegyfokon. 

Sásony, község Mosón m., 1143 lak. 
Sassafras, növény a babérfélék rendjéből. A s. offi

cináié, fa Észak-Amerikában, gyökere és kérge gyan
tát és illó olajat tartalmaz, mely gyógyszerül és szap
pan-illatszerül szolgál. 

Sassafras olaj, az É.-Amerikában tenyésző sassa
fras fából nyert aetherikus olaj, gyógyászatban és 
illatszerészetben használják. 

Sassanidák, a közép-perzsa birodalom uralkodó
háza 2 2 6 - 6 3 6 . 
Sassari , Szardínia sziget tartománya, ter. 10.139 km2, 

270.000 1. Főhelye S.,37.000 lak.Egyetem(1766óta), 
érsekség; ipar. 
Sassnitz, tengeri fürdő Rügen német szigeten. 
Sasvár, község Nyitra m., 2296 lak. Csodatevő 

Szűz-Mária kép, gazdag temploma búcsújáró hely; 
a paulinusok kolostora most plébánia. Régi sánezok-
kal körülvett vára még áll. 

Sásvár, község Ugocsa m., 794 lak. Hajdan a 
tiszai szigeten vára volt, mely sasos posványok-
tól vétetve körül Sás-várnak neveztetett. 

Sasvári Ármin , hírlapíró, szül. 1853. Tormáson 
Baranya ni., 1872. a »Pesti Napló« munkatársa; 
1878. hareztéri tudósításokat irt, melyek »Bakaleve
lek Boszniából« czimmel külön is megjelentek; 1880. 
Parisban magyar lapok levelezője és franczia lapok 
munkatársa, hazatérve 1883. a »Nemzet< és »Pesti 
Hirlap« munkatársa, 1886. megalapította a >Revue 
d'Orient« franczia lapot; 1890. a keresk. múzeum 
titkára s a keresk. tudakozó iroda vezetője; több 
munkát irt francziául; számos regényt fordított fran-
cziából, angolból, olaszból, oroszból magyarra. 

Sásza-Vincza, község Torda-Aranyos m., 1260 lak. 
Sat., rövid. »s a többi« helyett. 
Sátán (héb.), ördög (1. e.), akadályozó, ki az embert 

a jónak követésében gátolja, a rossznak személyesi-
tése; az ó-testamentumban már előfordul, de csakis 
a babyloni fogság után irt könyvekben, mi azt mu
tatja, hogy nem zsidó eredetű. 

Satanelló, M á r k u s József irói neve, szül. 1856. 
Nagyváradon, hol középiskoláit, Bpesten pedig a 
jogot végezte. Számos novella-kötete (Téli estékre; 
Köny és mosoly; Tisztességes asszonyok; Exotikus 
növények; Ámor műterméből; Csintalan történetek; 
Mikor Ámor nevet; A szerelem pillangói), aforizmái 
(Cigarettszikrák) jelentek meg. Egy ballépés czimü 
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négy felvonásos színművet is irt. A Magyar Figaro 
szerkesztője s a Pesti Napló belmunkatársa. 

Satellita (lat.), testőr; továbbá mellékbolygó, hold. 
Sati, hindu istennő; az a hindu özvegy asszony, ki 

férje holttestével együtt máglyán tűzhalált szenved. 
Satin (francz., szatén), atlaszféle sokszínű selyem

szövet, erősen fénylő szövet, melynek lánczfonala, a 
nélkül, hogy kereszteződnék, sima; a gyapotból ké
szült s. a n g o l bőr, s. nemű szövet a l a s t i n g is. 

Satinet (francz., szatiné), gyapot alapon szőtt fél
selyemszövet szines csíkokkal, tömött fonalú gya
potszövet; s.-nek hívják a kevésbbé finom lastingot 
és angolbőrt is. 

Satinfa, atlaszfa (l. e.). 
Satinirozni, papirosnak atlaszszerü fényt adni, az 

által, hogy csiszolt horganylemezek vagy aczél- v. 
papírhengerek között egy hengerművön (s.-zó gép) 
keresztül bocsátják. A satinirozott szines papirosok 
és tapéták mész- v. barytfehér alapmázt kapnak. 

Satinocker, I. sárgaföld. 
Satira, gunyirat, 1. szatíra. 
Satisfactio (lat.), elégtétel, kártalanítás. 
Satleds (Setleds), folyó Kelet-Indiában (Pandsab), 

a Himaláján, a Rakus Tal szent tóban ered, az In
dusba folyik. O kori neve Hesudros. 

Satnica község Verőcze m., 1091 lak. 
Sátoralja-Újhely, község Zemplén m., 13.017 lak. 

A megye székhelye; törvényszék, járásbir. és adó-
hív. Sátoralaku trachyt hegyek aljában, a Ronyva 
patak k. oldalán hosszan nyúlik el. Főbb épületei: a 
főtéren a kath. templom, a törvényszék épülete és a 
megyeház. Ipar és kereskedelem élénk; számos gyár. 

Sátorfa, a sátor felállításához szükségelt faeszkö-
zök. S z ó l á s m ó d : fölszedni v. elhordani a s.-t = 
eltakarodni. 

Sátorfedél, I. fedél. 
Sátoros ünnep, a három keresztény nagyünnep: 

húsvét, pünkösd, karácson; a zsidóknál főünnep; 
tisrihó 15—22; a pusztában való vándorlás emlékére. 

Sátortábor, egyes barakkokból összeállított és ál
landóan fentartott tábor, melyben fegyvergyakorla
tok, összpontosítás alkalmával a katonaságot elhe
lyezik; s. van Pécsett, Lúgoson, Kassán stb. 

Satrafa, tájszó: vén asszonyok gúnyneve. 
Satrapa, helytartó az ó-perzsa birodalomban; sat 

rapia, helytartóság. 
Satsuma, Kiusiuban készített sárgás fayence, fes

tett, szakadékos zománczczal; nagyban utánozzák. 
Saturatio (lat.), telités. 
Saturnal ia , római ünnepSaturnus tiszteletére, decz. 

17 — 20., e napokon mindenki az örömnek élt, az is
merősök ajándékot küldtek egymásnak. 

Saturnia, Junonak mint Saturnus leányának mel
lékneve; Itália költői elnevezése. 

Saturnus, az itáliai népeknél a szántás vetés, gyü
mölcstenyészet és bortermelés feltalálója, később azo
nosították a görög Kronossal, ki Zeustól a tróntól 
megfosztva Italiába menekült, hol a népet a földmi-
velésre és társadalmi rendre szoktatta. Az ő korát 
nevezték az arany kornak. 

Saturnus, a nagy bolygók között a hatodik; egyen
lítő átmérője 118,700 km., a naptól való középtávol
sága 1418 mii. km.; sűrűsége a föld sűrűségének 
Vs-ada; a nap fényereje 71 —101 szerte kisebb, mint 
nálunk; az évszakok mindegyike 7 földi évig tart. 
Mint a Jupitert, ugy a S.-t is sürü légkör környezi, 
több hosszú sötét csík látható rajta (felhők) és 8 hold
ján kivü! lapos, fényes gyűrűkből álló rendszere, van, 

melyek a S.-t. egyenlítője táján szabadon lebegve 
környezik, a külső gyürü átmérője 271,000, a belsőé 
192.000 km., a fő választó köznek átmérője 235,000 
km.; a gyűrűk együttes szélessége kb. 40,000 km., a 
belső gyűrűn belül fekvő ür szélessége 36,000 km. 
Ezen űrben még egy csaknem teljesen sötét és áttet

sző gyürü létezik. A S. 10 óra 29 p. alatt fordul meg: 
saját tengelye és 29 év 167 nap alatt a nap körül. 
Első rendű fényességű csillag, de fényessége a Ju
piterénél több mint tízszerte kisebb. 

Satyriasis (gör.), kórosan fokozott nemi ösztön, 
férfiaknál; elmezavar tünete. 

Satyricon, Titus Petronius Arbiternek, Nero udvar
mesterének mesegyűjteménye, melyből némely el
beszélés (1. Szentesiné) általánosan elterjedt. 

Satyrjáték v. s a t y r d r á m a , az ó-görög tragédiák 
parodistikus utójátéka, melyben a mondai hősök 
satyroktól körülvéve jelentek meg. Csak egy maradt 
fenn: Euripides >Kyklops«-a, ford. Csiky G. 

Satyrok, Bacchus kíséretéhez tartozó, érzéki lé
nyek, kik a nymphákat szerelmekkel üldözik; félig 
állatoknak ábrázolták őket, hegyes füllel, kecskefark
kal, bozontos hajjal, tompa Orral. 

Sauce (francz., szósz), mártás, leves, dohány- v. 
burnótpácz; s .- irozni, páczolni. 

Saucisse (francz., szószisz), kolbász, hurka; rob
bantásra szolgáló hurka alakú gyutacs. 

Sauerland, kőszénben gazdag vidék Németország
ban (Westfalia), a Ruhr és Sieg közt, a s.-i hegyek 
borítják (Astenberg 842 m.). 

Saul, a zsidók 1. királya, 1055 — 33. Kr. e., az 
ó-testamentum elbeszélése szerint Isten sugallatára 
emelte Sámuel főpap a trónra; győzelmes háborút 
viselt a filiszteusokkal, de mivel az amalekiták elleni 
háborúban Isten parancsa ellenére a nőket életben 
hagyta, Dávid lőn a trónörökösévé kiszemelve. E miatt 
Dávidot folyton üldözte. Gilboa hegyen a a filiszteu-
sok elleni háborúban megölte magát; fia Jonathan volt. 

Saumur (szomür), város Maine-et-Loire franczia 
departementben a Loire m., 13.000 lak. Druida em
lékek; arsenál, katonai iskola. 

Saurine (francz., szorin), Francziaországban termő 
olajbogyó. 

Sauropterygia (gör.), tengeri gyíkok. 
Saussier (szószjé) Fé l ix G u s z t á v , franczia tá

bornok, szül. 1828. jan. 16. Troyesban, 1871. tábor
nok, 1873 — 76. a nemzetgyűlés tagja, 1881. katonai 
főparancsnok Algériában, ő vezette a hadjáratot 
Tunisban, 1885. Paris katonai kormányzója. 

Saussure (szoszűr), 1) H o r a c e B é n o i t de, fran
czia természettudós, szül. 1740. febr. 17. Conches-
ben, Genf m., 1762—86. a bölcsészet tanára Genfben; 
f 1799. jan. 22. Genfben. A földtan, természettani 
és növényföldrajz terén szerzett érdemet. Hygro-
metert talált föl, mely a hygroskopikus anyagok gőz-
süritő képességén alapuló h.-ek közt a leghaszna-
vehetőbb. — 2) Mik lós T ó d o r de, az előbbi fia, 
természettudós, szül. 1767. okt. 14. Genfben; f u. o. 
1845. okt. 14. Az ujabb növény-vegytan egyik meg
alapítója. 

Saussuri t , ásvány, durva, fehéres, zöldes, szürke 
mésznátrontimsilikát, a gabbro kőzet lényeges al
katrésze. 

Sauterne-bor (francz., szotern-), Sauterne környé
kén termő finom fehér bordeaux-bor. 

Sauvegarde (francz., szóvgard), védő őrség. 
Sauve qui peut (francz., szóv ki pő), meneküljön, 

a ki tud! - • .... 
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s. 
Sav, 1. savak. 
Savak, vegyületek, melyek aljakkal sókat alkotnak, 

többnyire savanyu izüek és a kék lakmuszpapírt ve
resre festik. A halóid elemek (chlor, brom, jod, fluor) 
és egynémely gyógyértékü összetett gyök (mint a 
cyan) a hydrogénnel savat alkotnak (haloidsavak). 
A többi s. (oxysavak) oxygént (a sulfosavak ként) 
és hydrogént tartalmaznak; sók keletkezésénél a 
sav hydrogénjának helyét fém foglalja el, még pedig 
a hydrogénparányok számához képest, melyeket fém-
parányok helyettesíthetnek, léteznek mono-, di- és 
trihydro savak. Az á s v á n y i ; szénnélküli savakkal 
szemben állanak a s z e r v e s s. (eczetsav, borostyán
kősav stb.), melyek mindig tartalmaznak szénenyt, 
hydrogént és oxygént, gyakran nitrogént is. Ha 
vmely savnak összes hydrogénja, annyi oxygénnal, 
a mennyire vizképzéshez szüksége van, kilép,savan-
hy d r id jön létre. 

Savannah (szévéné), 1) határfolyó Dél-Carolina és 
Georgia észak-amerikai államok közt, az Atlanti 
oczeánba torkol; 2) kikötő Georgiában a S. m., 32.000 
lak. Élénk kereskedelmi hely. 

Savannák, nagy kiterjedésű fülapályok a Mis
sissippi mentén Észak-Amerikában. 

Savannerie szőnyeg, 1. szőnyeg. 
Savanyu vizek, szabad szénsavat bőven tartal

mazó ásványvizek, melyek leginkább étrendi ezé-
lokra, enyhe gyomor- és bélizgatókul s gyenge diure-
ticum gyanánt hatnak. L. ásványvizek. 

Savar, salsola, növény a libatoppfélék (chenopo-
diaceae) rendjéből. A k a r a b o r z s., s. hali, szódafű, 
partokon és sós talajon, nálunk nagyon közönséges, 
a s z a k a s., s. soda, Dél-Európában (nálunk is), sa
látanövény és a s. sativa, u. ott, mívelik és sódús 
hamu nyerése czéljából elégetik. 

Savary A n n e J e a n M a r i e R e n é , Rovigo herczege, 
franczia tábornok, szül. 1774. ápr. 26. Mareqban, 
1800. Bonaparte hadsegéde, 1806. hadtestparancs
nok, 1807. febr. 16. megverte az oroszokat Osztro-
lenkánál, herczegi rangot nyert, 1810—14. rendőr
miniszter, f 1833-ban június 2. Emlékiratokat 
adott ki. 

Sável Ká lmán , pécsi törvényszéki elnök, szül. 
1843. okt. 9. Debreczenben, 1867. Bihar m. aljegyz., 
1872. nagyváradi kir. alügyész., 1875. tvszéki bíró, 
1885. szegszárdi, 1887. pécsi tvszéki elnök. 
Savigny (szavinyi) F r i g y e s K á r o l y , német jog

tudós, szül. 1779. febr. 21. Majna-Frankfurtban, 
1808. tanár Landshutban, 1810. Berlinben, u. o. a 
teld. akadémia tagja, 1842. igazságügyminiszter, 
1848. a márcziusi események miatt visszalépett; 
f 1861. okt. 25. A történeti iskola megalapítója a 
jogtudományban. Számos jogtudományi és jogtört. 
rnűvet irt, melyeket idegen nyelvekre is lefordí
tottak 

Saving bank (ang., széving-), takarékpénztár. 
Sávnik, község Szepes m., 985 lak., a Hernád m , 

közelében S. vára, a szepesi püspök nyaralója. ' 
Savó, a tej caseinjének megalvadása után fen-

maradó folyadék, mely (részben főzés közben kiváló) 
fehérnyéket, tejezukrot és sókat tartalmaz. A sajt-
készités mellékterménye, tejezukor nyerésére v. állati 
eledel (takarmány) gyanánt használják. Orvosi hasz
nálatra ( s . -gyógymód) tejből állítják elő borkővel, 
timsóval (savanyu s.), v. oltóval (édes s.). 

Savoir (francz., szavoár), tudni, a tudás; s. f a i r é 
(fer), ügyesség; s. v i v r e (vi'vr), tapintat, okos bá
násmód az emberekkel. 

Sávoly, község Somogy m., 1122 lak. 
Savonarola G i r o l a m o , olasz hitszónok, sz. 1452. 

szept. 21. Ferrarában, domonkos-szerzetbe lépett, 
később Flórenczben élt s mint kiváló szónok a nép 
kegyencze volt. 1494. a Mediciek elűzése után a fló-
renczi állam s a római udvar gyökeres átalakítását; 
hirdette, de elfogták, mint eretneket elitélték s 1498. 
máj. 23. felakasztották és elégették. Bölcsészeti ési 
aszkétai tartalmú műveket irt. 

Sávos aczél, azon aczélfaj, melynél a pöröly alatt 
összeforrasztott lemezek rétegezését ki lehet venni 
(1. damasz-aczél). 

Savoya, francz. herczegség, Olaszország és Svájcz! 
közt, a graji (Montblanc 4810 m.), pennini és a cot-
tiusi Alpesek ágazzak be, vizei az Isére, Arve, Areg. 
folyók, az Annecy, Bourget és Aiquebdette tavak. 
Lakói franczia nyelvű savoyardok, kik szorgalmuk
kal tűnnek ki. Feloszlik Felső-S. (ter. 4315 kms, 
275.018 lak. Főhelye Annecy) és Alsó-S. (ter. 5760 
kma. 267.428 lak., főhelye Chambéry) departemen-
tekre; 1032-ben Németországhoz került, IV. Amadé 
(fl253) alatt herczegség, 1485 óta a s.-i herczegek 
örökség utján a cyprusi és jeruzsálemi királyi czimet 
viselték, II. Viktor Amadé 1715. a szicziliai és 1720. 
a szardniai királyi czimet vette fel, 1860. Szardínia 
Francziaországnak engedte át. 

Savoyai Eugen 1. Jenő. 
Sávozni, karton, papír v. más tárgyakra szines, 

szélükön elmosódó csikókat, sávokat festeni. 
Savsárga, az azoanyagok sorába tartozó sárga 

kátrányfesték. 
Saxifraga, kőtörfélék. 
Saxo G r a m m a t i c u s , dán történetíró a XII. szá

zadban, roeskildei püspök, f 1204-ben. Dánia tör
ténetét irta meg. 

Saxon (Sasson), fürdőhely Wallis svájezi kanton
ban, brom- és jódtartalmú gyógyforrások, lS78-ig, 
játékbarlang. 

Say (szé) León, franczia államférfiú, szül. 1826. 
jun. 6. Előbb publicista, aztán vasutigazgató, 1871. 
a nemzetgyűlés tagja, ez év jun. 5. Seine megye fő-, 
nöke, 1872—79. ismételve pénzügyminiszter, 1880. 
nagykövet, nemsokára a senátus elnöke, jan. 28. 
1882. aug. 7. ismét pénzügyminiszter, 1886. az aka
démia tagja. Számos pénzügyi művet irt. 

Sayous (szájusz) E d u á r d , francz. történész, szül. 
1842. jan. 10. Tanár Besanconban, 1875. a m. tud. 
Akadémia kültagja. Számos tört. és irodalmi munkát 
irt s behatóan foglalkozott hazánk történetével, mely
ről két művet irt: A magyarok és politikai irodalmuk 
tört. 1790—1815., (megjelent 1872.). A magyarok tör
ténete (1877. két kt., leford. Molnár Antal). 

Sbirrek, Olaszországban, kül. az egyházi állam
ban, 1809-ig a katonailag szervezett törvényszol
gák és rendőrök. 

S e , a sscilicet« v. rézmetszésnél »sculpsit< rövi
dítése. 

Scabies (lat.), rüh; acarus scabiei, rühatka. 
Scadenza (ol., szkadenza), esedékesség, lejárat; 

s c a d e n z k ö n y v , lejáratkönyv (1. lejárat). 
Scaevola, 1. Mucius. 
Scagliola (ol., szkályola), gypsnek csillámmal és 

egyéb anyaggal való keveréke; kisebb szobrokat és 
egyéb műtárgyakat készítenek belőle. 

Scala, hanglépcső, 1. skála. 
Scala, del i a (Scaglieri), híres olasz család a kö

zépkorban, 1260—1387. virágzott Veronában. Az 
utolsó S. f 1598. Szép emiékök Veronában. 
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Scala, T e a t r o d e l l a S . , hires színház Milanóban. 
Scaliger J ú l i u s C a e s a r (tkép. Bordone della 

Scala), nyelvész, szül. 1484. ápr. 23. Rivában, a 
Garda tó mellett, f 1558. okt. 21. Fia J ó z s e f Ju s -
t u s , szül. 1540. aug. 4. Agenben. 1572 — 74. tanár 
Genfben, 1593 óta Leidenben; f 1609. jan. 21. Kora 
legnagyobb nyelvésze, főleg a tud. chronologia 
megalapítása körül szerzett érdemet műveivel. 

Scalpellum (lat.), szike, kés. 
Scalpirozni (lat.), feje bőrét venni; az é.-amerikai 

indiánok szokása, hogy a harczban elesett v. sebe
sült ellenség feje bőrét (scalpe) levágják s diadaljelül 
használják. 

Scandálni (lat.), verset a rhythmus szerint tagolva 
olvasni, hogy a verslábakat kitüntessük. 

Scanderbeg, 1. C a s t r i o t a G y ö r g y . 
Scanzoni F r i g y e s Vi lmos , német orvos, szül. 

1821. decz. 21. Prágában, 1850 óta tanár Würz-
burgban. Számos szülészeti és nőgyógyászati művet 
irt. t 1891. jun. 12. 

Scapula (lat.), lapoczka. 
Scarabantia,*Sopron helyén állott római város. 
Scarborough (szkárbro), város York angol grófság

ban. 32.000 lak. Kikötő, tengeri fürdő, heringhalá
szat, hajóépítés. 

Scarificatio (lat.), bemetszés, bemetélés, köpölyö-
zés; scarificalor, bemetsző kés. 

Scarlat ina (lat.), 1. vörheny. 
Scarlatti S á n d o r, olasz zeneszerző, szül. 1659. 

Trapaniban, karmester és igazgató a nápolyi con-
servatoriumon; j 1725. okt. 24. A nápolyi zeneiskola 
megalapítója; számos színművet és egyházi művet 
irt. Fia D o m e n i c o , szül. 1683., f 1757. Nápolyban. 
Kora legnagyobb zongoraművésze, sonátáit és fugáit 
ma is játszák. 

Scarron (szkarón) Pál , franczia költő, szül. 1610 
körül Grenobleban, 1652. nőül vette d'Aubigné (a ké
sőbbi Maintenon (1. e.) asszony) kisasszonyt; 
t 1660. okt. 16. A burlesk irodalom megteremtője 
Francziaországban.Főműve: »Typhon« (burlesk köl
temény) és »Roman comique«. 

Scarron, Mikszáth Kálmán írói álneve. 
Scatola (ol), skatulya, doboz. 
Scbinj, község Pozsega m., 1054 lak. 
Sceaux (szó), város Seine franczia departementben, 

Paristól délre. Kiránduló hely. 
Scena (gör.), 1) a színpad azon része, melyen a 

színészek játszanak; 2) azon környezet, melyben a 
cselekvény lefolyik; 3) jelenet (1. e.). 

Sceneria, 1) jelenetezés, jelenetekre osztás; 2) a 
színpadi díszletek által alkotott kép; táj, tájkép, 
festmény. 

Scenirozás, jelenetezés (1. e ) . 
Sceptrum (lat.), királyi pálcza, jogar (1. e.). 
Scepusia (lat.), Szepesség, Szepesvármegye. 
Scesaplana (csesza-), a Raetikon legmagasabb 

csúcsa, 2968 m., Graubünden és Vorarlberg közt. 
Schiichter Miksa , orvos, a budapesti egyetemen 

a sebészet magántanára és az igazságügyi orvosi 
tanács titkára, szül. 1859. aug. 20. Váczon. 1881. 
orvos, 1886 óta a »Gyógyászat« szerkesztője, az 
orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek 
(1886—1892) titkára. Nagyobb munkája: >A sebek 
gyógyulása és a sebkezelés* (Bpest, 1886.). Az 
»Athenaeum Kézi Lexikona« orvosi czikkeinek fő-
revisora. 

Schack, 1) Ado l f F r i g y e s gróf, német költő és 
irodalomtörténész, szül. 1815. aug. 2. Schwerinben, 

1855. után mint az akadémia tagja Münchenben, 
élt, u. o. értékes képtárt létesített, 1876. grófi rangot 
nyert. Számos német irodalom- ésműtört. művet, köl
teményt, színdarabot irt. — 2) Béla, tanár és iró, sz. 
1859. jul. 11. Miskolczon. Tanulmányait befejezve 
bölcsészeti tudor és középiskolai tanár előbb 
Miskolczon és Kassán, 1887 óta a pozsonyi ke
reskedelmi akadémián. Irt irodalomtörténeti tanul
mányt (A Sturm- és Drang-korszak drámakölté
szete), paedagogiai czikkeket, tankönyveket, szép
irodalmi czikkeket, ez utóbbiak egy részét össze
gyűjtve kiadta »Az Élet MeséibőU kötetben. Dol
gozik külföldi német folyóiratokba, több művet 
fordított németre és 1892. szept.-től szerkeszti a 
• Kereskedelmi Szakoktatás* czimü folyóiratot. 
Schadow J á n o s G o t t f r i e d , német szobrász, 

szül. 1764. május 20. Berlinben, u. o. művészeti 
akadémia igazgatója; f 1850 jan. 27. Realistikus irá
nyú műveket alkotott, főbbek: Nagy Frigyes (Stettin), 
Luther (Vittenberga), Blücher (Rostock) stb. 

Schal'berg, a salzburgi Alpesek csúcsa, 1780 m., 
gyönyörű kilátás a St-Wolfgang- és Atter-tóra. 

Schafer Dezső , orsz. képv., szül. 1849. ápr. 27. 
Szegeden. Jogot végzett, 1876. ügyvéd lett s mint 
ilyen Dettán telepedett le, 1892. orsz. képviselő. 
Schaffer K á r o l y , orvos, szül. 1864. szept. 7. 

Bécsben, 1888. orvos, 1889 óta Bpesten tanársegéd 
az ideg- és elmekórtani tanszék mellett. Szaktudo
mányi működése az idegkórtan körében mozog. Dol
gozatai hazai és külföldi szakfolyóiratokban s a m. 
tud. Akadémia kiadásában jelent meg. 

Schaffhausen, svájczi kanton, ter. 294 km', 
37.876 lak. A Jura nyúlványai fedik, igen termé
keny, bor- és gyümölcstermelés, vasipar. Főhelye 
Sch. a Rajna m., 12.000 lak. Gyapot-ipar, fegyver
es öntöttaczél-gyártás. Közelében Laufen falu m. 
van a Rajna hires vízesése. 

Scháffie A l b e r t , német nemzetgazda, szül. 1831. 
febr. 24. Nürtingenben (Württemberg), 1861. tanár 
Tübingában, 1862—65. a württembergi tartomány-
gyűlés. 1868. a vámparlament tagja; még ez évben 
tanár Bécsben, s egy ideig osztrák kereskedelmi mi
niszter. Számos közgazdasági és politikai művet irt. 

Schandau, város Szászországban az Élbe m., 
4000 lak. A Szász-Svájcz központja, ásványfürdő. 

Schandorph S o p h u s , dán költő, szül. 1834. 
máj. 8. Ringstedben, Kopenhágában él. Lyrai költe
ményeket és elbeszéléseket irt. 

Schanz G y ö r g y , német közgazdasági iró, szül. 
1853.; 1882 óta würzburgi egy. tanár. Több gaz
daságtört, művet irt, 1884 óta a »Finanzarchiv« 
szakfolyóiratot szerkeszti. 

Schaper F r i t z , német szobrász, szül. 1841. Als-
lebenben, a berlini akad. tanára. Főművei: Uhland, 
Lessing (Hamburg), Goethe (Berlin) szobrai stb. 

Scharding, város Felső-Ausztriában, az Inn m., 
4000 lak. Nagy gránitbányíík. 

Scharff A n t a l , német szobrász, szül. 1854. jun. 
10. Bécsben, 1862. az éremhivatal művésznöven
déke, 1881. a főpénzverde éremakadémiájának ve
zetője. Hatvannál több emlék- és pénzérmet készített, 
1891. a berlini nemzetközi műkiállitáson a nagy 
arany érmet nyerte. 

Scharnhors t G e l l é r t J á n o s Dáv id , porosz had
vezér, szül. 1756. nov. 12. Bordenauban, előbb han
noveri, később porosz katonai szolgálatba lépett, 
1806. Blücherrel együtt elfogták, de csakhamar ki
szabadult. A tilsiti béke után a hadügyek vezetője, 
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1813. máj. 2. Grossgörschennél megsebesült; f 1813. 
jun. 28. e sebe következtében. Katonai szakkönyve
ket irt. 1822 óta szobra Berlinben. 

Scharwenka Xavé r , német hegedűművész és 
zeneszerző, szül. 1850. jan. 6. Samterben, 1881 óta 
igazgató az uj conservatoriumon Berlinben. Zongora
hangversenyt, kamara-zeneműveket, zongoraszoná
tákat stb. irt. 

Schauffert H i p p o l y t J á n o s , német drámaíró, 
szül. 1835., t 1872. »Sakk a királynak* ez. vígjátéka 
magyarra is lefordíttatott. 

Schaumburg, uradalom Wiesbaden porosz kor
mánykerületben, ter. 69 km2, 5000 lak. A Limburg-
ház birta, 1812. János főherczeg és fia, István nádor 
örökölte; ez utóbbi halála (1867. febr. 19.) után 
hosszú perben 1887. a waldecki fejedelem nyerte 
meg. Főhelye Holzappel. S. régi várát Balduinstein m. 
a Lahn folyónál István főherczeg nádor 1850. újra 
felépítette. 

Schaumburg-Lippe, német fejedelemség, ter. 339 
km2, 39.183 lak. Földje termékeny, dombok ágazzak 
be. é. részén van a Steinhudermeer-tó. Főterményei: 
gabona, len, kőszén, az állattenyésztést rétek és er
dőségek mozdítják elő, gyárak hiányzanak, a kézmű.-
ipar élénk. A tartománygyülés 15 tagból áll. Jelenlegi 
uralkodó: Adolf; fővárosa Bückeburg. 
Scheda (lat.), papirszelet, egy lap papir; s.-ior, ré

gebben az osztály azon tanulói, kikre egy-eey cso
port (pad) tanulónak kikérdezése bízva volt; schedula, 
czédula; pro s. disputálni, az egyetemeken tartott 
vitatkozás oly tételek felett, melyek egy lap papírra 
voltak nyomatva. 

Schedel F e r e n c z , Toldy F. családi neve. 
Schedius 1) La jos , iró, szül. 1768. Győrött; 1792. 

az aesthetika tanára a pesti egyetemen, s ő volt az 
első protestáns ez állásban. A Zeitschrift von u. für 
Ungarn ez. folyóiratot szerkesztette. 1830. akadé
miai rendes, utóbb tiszt, tag volt; t 1847. nov. 12. — 
2) La jos , curiai bíró, szül. 1841. jan. 4. Budán, 
1867. pozsonyi tb. ügyész, 1872. u. o kir. ügyész, 
1876. nagyszebeni tvszéki elnök, 1887. curiai biró. 
Scheele K á r o l y Vi lmos , svéd vegyész, szül. 

1742. decz. 19. Stralsundban, t 1786. máj. 21. Kö-
pingben, hol gyógyszerész volt. Felfedezte az oxy-
gént (Pristleytől függetlenül), a nitrogént, chlort, 
magánt és barytföldet, a szerves vegytan terén a 
glycerint, kéksavat, tejsavat, czitrom-, alma-, borkő-
és csersavat. 

Scheele-zöld (ásványzöld, svédzöld\ arzénsavas 
réz. rézvitriol és arzénsavas kálium oldatából nyert 
zöld festék, melyet arzénes sav és hamuzsir keveré
kéből is készítenek, néha sárgászöld, néha kékesbe 
játszó sötétzöld szinü, arzéntartalmánál fogva mér
ges; olaj- és vizfesték, mészszel keverve m é s z z ö l d 
nek v. f ö l d z ö l d n e k , schweinfurtizölddel keverve 
p a p a g á j z ö l d n e k hívják. 

Scheffel J ó z s e f V ik to r , német költő, szül. 1826. 
febr. 16. Karlsruheban, jogi és történelmi tanulmá
nyokat végzett, 1857. könyvtárnok Donau-Eschin-
genben, később Karlsruheban és Radolfszellben élt. 
1876. nemességet nyert; f 1885. ápr. 9. Jíegényt 
(Ekkehard stb.) vmint lyrai és epikai költeményeket 
(Sáckingeni trombitás) irt, melyeket színgazdagság, 
hangulat és eleven humor jellemeznek. 

SchefFer Ary, franczia festő, szül. 1795. febr. 12. 
Dordrechtben, f 1858. jut. 17. Parisban. A romanti
kus festőiskola egyik főképviselője; legtöbb festmé
nyének tárgyául Dante, Goethe és Byron műveiből 
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vett jelenetek szolgálnak. Fivére H e n r i k (1798— 
1862) szintén festő. 
Scheidegg, hágók Bern svájezi kantonban, 1) a 

nagy v. Hasli S., a Hasli völgyből a Grindehvald 
völgybe vezet a S. Alpesen át, 1961 m.; — 2) Grin-
delwaldból Lauterbrunnenba vezet, 2069 m. 

Scheiner Kris tóf , német természettudós, szül. 
1575. Württembergben, t 1650. Neissében (Szilézia), 
1611. felfedezte a napfoltokat, de főleg az élettani 
optika terén működött sikerrel. A »pantograph« raj
zoló szerszám is az ő találmánya. 

Schelde(francz. Escaut, az ó-korban Scaldis). folyó, 
Aisne franczia departementben ered, St.-Antoinenál 
Belgiumba, utóbb Németalföldre lép, hol több ágra 
oszlik, szigeteket alkot s Wlissingennél szakad az 
Északi tengerbe; 430 km. hosszú. 

Schelling, 1) F r i g y e s V i l m o s József , német 
bölcsész, szül. 1775. Leonbergben (Württemberg), 
f 1854. Bölcsészete kezdetben azonossági philoso-
phia volt, amennyiben a létnek és gondolkodásnak, 
szellemnek és anyagnak azonosságát fejtette ki s 
pantheistikus természetbölcsészeti rendszert állított 
fel; később theistikus irányú elmélettel lépett elő, 
melybe a neoplatonismus és a Böhme-féle mystika. 
különböző elemeit vegyitette. Fejtegetéseinek köl
tőiségével nagy hatást gyakorolt kortársaira. — 
2) Laj os H e r m a nn, az előbbinek fia, szül. 1824. 
Erlangenben, 1876. porosz igazságügyi államtitkár, 
1889. jan. 31. porosz igazságügyminiszter. 
Schema (gör., szké-), ábra, előrajz, mintául szol* 

gáló forma; s . - t i kus , rendszeres, tervszerű, a min
tának megfelelő, továbbá gépiesen egyforma, feszes ;. 
s . - t i smus, névkönyv, czimtár (tiszti, katonai, 
egyházi stb.); s . - t izá ln i , rendszerezni, megsza
bott formákba önteni. 

Schenek I s t v á n (tanádi), kir. bányatanácsos, ta
nár és iró, szül. 1830. jul. 3. Esztergomban; Bécs
ben végezte a felsőbb chemiai tanfolyamot, 1859. 
tanár Kassán, 1867. Keszthelyen, 1870. Selmeczbá-
nyán a bányászati akadémián. Számos tanulmánya 
jelent meg. 1889. a m. tud. Akadémia lev. tagja. 

Scherer Vil mos, német irodalomtörténész, szül. 
1846. ápr. 11. Schönbrunnban. 1872—77. a német 
irodalomtörténet tanára Strassburgban, azóta Ber
linben; f u. o. 1886. aug. 6. Számos szakművet irt. 

Scherr J á n o s , német iró, szül. 1817. okt. 3. Ho-
henrechbergben (Württemberg), 1849-ben politikai
okokból Svájczba menekült, t 1886. nov. 21, 
mint a zürichi polytechnikum tanára. Igen sok iroda
lom- és művelődéstört., szépirodalmi stb. művet irt.: 

Scherzando (ol., szker-), tréfásan, játszian. 
Scherzer K á r o l y lovag, osztrák utazó és iró> 

szül. 1821. máj. 1. Bécsben, 1852—55. É.-és Közép-
amerikát járta be, 1857—59. az osztrák Novara-
expeditióban vett részt, 1866. min. tanácsos a keres
kedelmi minisztériumban, 1868. osztrák expeditió-
val Keletázsiába ment. 1878—84. osztrák főconsul 
Lipcsében, később Genuában. Utazásairól vmint a 
közgazdaság köréből számos művet irt. 

Scherzo (ol., szkerzo), enyelgő, élénk zenedarab, 
gyakori mint sonaták, symphoniák középső része. • '• 

Scheuthauer G u s z t á v , orvos, a bpesti egyetemen 
a kórboneztan és kórszövettan rendes tanára, szüli 
1832. Tőke-Terebesen (Zemplén m.), Bécsben nyert 
orvosi oklevelet, u. o, tiz évig Rokitanszky assis-
tense, majd docens, 1870. a bpesti egyetemen a kór
szövettan rendkiv., 1873 óta a kórboneztan és kór
szövettan rendes tanára. Az igazságügyi orvosi és 
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a közegészségügyi tanács tagja. Szakdolgozatai ma
gyar és német nyelven jelentek meg. 
.Scheweningen (szke-), helység Haaga (Hollandia) 

közelében, melylyel szép sétányszerü ut köti össze; 
tengeri fürdő; halászat. 

Schiaparelli (szki-) G i o v a n n i V i r g i n i o , olasz 
csillagász, szül. 1835. márcz. 4. Saviglianoban, 1862. 
a csillagda igazgatója Milanóban, az üstökösök és a 
csillaghullás közti összefüggést kutatta, mely kér
désről művet is irt. 

Schiavina (ol., szkiavína), főkép tengerészruhá-
.zatra használt hosszúszőrű, durva, barnás posztó. 

Schiavone (szki-) A n d r e a (családi nevén Medula 
András), jeles olasz festő és rézmetsző, szül. 1522. 
Sebenicoban; t 1582. Velenczében. 

Schilberszky K á r o l y ifj., iró, szül. 1863. nov. 26. 
Bpesten, hol egyetemi és műegyetemi tanúim, végezte, 
főleg növénytani vizsgálatokkal foglalkozott. 1886. 
és 1887. a bpesti állami vetőmag vizsgáló-állomáson 
működött mint assistens, 1888 óta tanársegéd az 
egyetem növénytani tanszéke mellett. Választmányi 
tagja és könyvtárnoka az orsz. magy. Kertészeti 
Egyesületnek. Növényteratologia és a hazai mohflóra 
teszik tanulmányai fő tárgyát. 

Schiller J á n o s K r i s t ó f F r i g y e s , Goethe 
mellett a német irodalom legnagyobb alakja, szül. 
1 759. nov. lO.Marbachban (Württemberg), 1773—80. 
a ludwigsburgi Károlytanoda növendéke, azután 
Stuttgartban tanult, kezdetben a jogi, később az or
vosi pályára készülve. Ekkor irta »Haramiák« ez. 
színművét, mely 1781. Mannheimban szinre is került. 
1780. ezredorvos lett Stuttgartban, de helyzetével 
nem lévén megelégedve, 1782. szept. 17. titkon el
hagyta a várost s egy évig Meiningen mellett, Bauer-
bach faluban Wolzogen asszony házában élt (itt fe
jezte be » Ármány és szerelem* czimű színművét), 
majd Mannheimban egy ideig színházi költő volt. 
Nélkülözésekkel is küzdött, mígnem 1789. a jenai 
egyetemhez a történelem tanárává neveztetett ki. 
1790. nőül vette Lengefeld Charlotte-ot (t 1824.). 
1794. benső baráti viszonyba lépett Goethével s 
1799. Weimarba költözött, hol f 1805. máj. 9. Köl
tői munkásságát 3 korszakra szokás osztani, ezek: 
1. A szenvedélyes, forrongó ifjúkor (1785 ig, főmű
vei: Haramiák 1781., Fiesco 1783., Ármány és sze
relem 1784., tragédiák); 2. a tudományos tanulmá
nyok korszaka (1785—95.; Don Carlos 1787., A har-
miriczéves háború története s mas történeti, vmint 
bölcsészeti és széptani értekezések); 3. a klasszikái 
tökély korszaka (a Wallenstein-trilógia 1800., Stuart 
Mária 1801., Orleansi szűz 1801., Messinai ara 
1800., Teli Vilmos 1804., balladák 1797—98.). S. az 
idealismus költője, a lelkesedés elragadó szárnyalá
sával, hévteljes páthoszszal, mely lendületes nyelven 
nyilatkozik. Irodalmunkban Kazinczy követőinél ta
láljuk legtöbb nyomát S. hatásának. Mig ugyanis K. 
maga inkább Goetheért lelkesedett, tanítványai (Kis 
János, Szemere Pál stb.) az érzelmesebb és szóno-
kiasabb S.-t kedvelték s műveiből sokat át is ül
tettek nyelvünkre. Főbb műveinek fordításait 1. az 
illető czimek alatt. Lyrai költeményeinek for
dítását a Kisfaludy-Társaság adta ki Szász Károly, 
Váró Ferencz és Vargha Gyula fordításában. Élet-
és jellemrajzok: Szász K., Sch., 1887. (olcsó kvtár), 
Stépán Géza, S., Fischer Kuno után, Sárospat. fü
zetek, 1. 1866. A teljes magyar S. philologiát (a 
költő műveinek összes magyar torditásait és a reá 
vonatkozó dolgozatokat) összeállította Heinrich Gusz

táv, Egyet. Philologiai Közlöny, IX. és X. évfolyam 
(1885—86.), 

Schilling-Cannstadt Pá l , a villamos távírók 
egyik feltalálója, szül. 1786. ápr. 24. Révaiban, fj" 
1837. aug. 5. Pétervárt. 1809. készítette villamdele-
jes készülékét, önkényesen jobbra és balra elhajló 
delejtükkel, 1837. Wheatstone és Cook patentiroztat-
ták s a készüléket még ez évben használni kezdték. 
Schinderhannes, tkép B ü c k l e r J á n o s , német 

rablóvezér, szül. 1777. Nasláttmben, bandájával a 
Közép-Rajna balpartján garázdálkodott; 1803. nov. 
21. Mainzban kivégezték. 

Schindler G y u l a , német költő (álnéven J ú l i u s 
von der T r a u n ) , szül. 1818. szept. 26. Bécsben,, 
hol közjegyző és képviselő volt; f 1885. márcz. 16. 
Egyik epikus költeménye »Salamon, a magyarok ki
rálya* czimet viseli. 

Schinkel K á r o l y F r i g y e s , német építész, szül. 
1781. márcz. 13. Neuruppinban, f 1841. okt. 9. Ber
linben; itt és szülővárosában emlékszobra van. Mű
veit a görög építészet szellemében alkotta. A főbbek: 
a színház, a régi múzeum, az építészeti akadémia 
Berlinben, a Miklóstemplom Potsdamban. A szakiro
dalom terén és mint festő is működött. 

Schinznach, falu Aargau svájezi kanionban az 
Aare m., 1500lak. Közelében a s.-i kénforrás (35° C.). 
Schisma (gör... szkiz-), szakadás az egyházban, 

pl. a n a g y s., 1378—1417, mikor a kath. egyház
nak két pápája volt, a római és az avignoni. S.-tiku-. 
sok, szakadárok, azok, kik az egyházi tan mellett 
megmaradtak ugyan, de a pápai hatalmat nem isme
rik el, pl. a gör.-keleti (nem egyesült) keresztények. 

Schistostoma (gör.), farkastorok. 
Schlagintweit H e r m a n n , ném. utazó, szül 1826. 

máj. 13. Münchenben, 1854 — 58. fivérével Adolf
fal (szül. 1829. jan. 9.) és Róbert- te l (szül. 1833. 
okt. 27.) tudományos kutatások végett Indiába ment, 
útközben Adolfot 1857. aug. 26. Kelet-Turkesztán-
ban meggyilkolták. A két fivér, visszatérve útjáról,; 
művet irt, melyben főleg a földmágnességre vonat
kozó adatok fontosak. S. Hermann f 1882. jan. 19., 
S. Róbert 1885. jun. 6. 

Schlangenbad, mély völgyben fekvő fürdőhely 
Wiesbaden porosz kormánykerületben, égvényes 
gyógyforrások ( 2 6 - 3 0 ° C.). 

Schlauch L ő r i n c z , nagyváradi r. k. püspök, a. 
főrendiház tagja, szül. 1824. Új-Aradon. Középis
kolai tanulmányait befejezvén, papnövendék lett,, 
1847. pappá szentelték, 1850. a jogbölcsészet és egy
házjog tudora, 1851. t aná ra csanádi papnöveldén, 
1868. orsz. képviselő, 1872. kanonok, 1873. szatmári, 
1887. nagyváradi püspök. Titkos tanácsos, a Szent 
László-társaság elnöke. Egyházjogi, bölcsészeti mű
veket irt. Beszédei összegyűjtve megjelentek. 

Schlechta O t t o k á r báró, orientalista, szül. 1825, 
jul. 20. Bécsben, 1874-ig diplomatiai pályán szolgált 
Konstantinápolyban és Bukarestben, azután a bécsi 
keleti akadémia igazgatója. A török történetre vo
natkozó számos német munkát irt, törökül irt nagy-
művet a nemzetközi jogról; irt francziául is s per
zsából sokat fordított németre. 1865 óta a m. tud. 
Akadémia kültagja. 

Schlegel, 1) Á g o s t Vi lmos , német költő és tudós.,, 
szül. 1767. szept. 8. Hannoverában, 1798. Jenában,; 
1813. Bonnban a műtörténet és irodalom tanára; f 
1845. máj. 12. A romantikus iskola egyik vezére^ 
nagy befolyást gyakorolt Shakespeare-forditásaiv.aí 
és, juitjkai működésével. Románczokat,.és szatírát is 
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irt s a szanszkrit nyelvekkel behatóan foglalkozott. 
— 2) F r i g y e s , nétn. költő és tudós, az előbbi test
vére, szül. 1772. márcz. 10., 1815. osztrák követségi 
tanácsos, f 1829. jan. 11. Működésében bátyjával 
azonos irányt követett, mint költő azonban kiválóbb. 
Főművei: »Alarcos« szomorújáték, »Roland« ro-
mán-cyklus, >A görög és római költészet története* 
stb. — Neje D o r o t t y a , szül. 1763. okt. 24. Berlin
ben, Mendelssohn Mózes leánya, f 1839. Frankfurt
ban. >Florentin« ez. regényt stb. irt. 

Schleicher Ágos t , német nyelvész, szül. 1821. 
febr. 19. Meiningenben, később tanár Jenában; f u. o. 
1868. deez. 6. Főművei: Az indogermán nyelvek 
összehasonlító nyelvtana, A lithván nyelv kézikönyve, 
A német nyelv. 

Schleiden M á t y á s J a k a b , ném. természettudós, 
szül. 1804. ápr. 5. Hamburgban, 1839. a növénytan 
tanára Jenában, 1863. Drezdában; f 1881. jun. 23. 
Majna Frankfurtban. A növényboneztan és élettan 
köréből számos művet irt. 

Schleiermacher F r i g y e s E r n ő Dán ie l , hires 
német evang. theologus, szül. 1768. Boroszlóban, 

f 1834. mint berlini egyet, tanár. Törekvése volt a 
theologiát a régi supranaturalistikus formákból ki-* 
vetkőztetni s a vallást a modern világnézleltel és tu
dománynyal kiengesztelni. Ily szellemben vannak 
irva theologiai és bölcsészeti művei, vmint hitszó
noklatai és vallásos elmélkedései is. 

Schleim (német), nyák (1. e.). 
Schleissheim, királyi kastély München m. Képtár. 
Schleiz, Reuss (ifjabbik ág) fejedelemség szék

városa, 5000 lak. 
Schlemihl, a tolvajnyelvből származó elnevezés a 

jó tulajdonokkal bőven felruházott, de energiátlan, 
élhetetlen emberekre; Chamisso egy meséjének hőse. 

Schlesinger Z s i g m o n d , német iró, szül. 1832. 
Vágujhelyen, később hírlapíró Bécsben. Számos ki
sebb vígjátékot (A toll hatalma, nálunk is előada
tott) és színművet irt. 

Schleswig, S. Holstein porosz tartomány kormány
kerülete, ter. 18.842 km2, 1,219.479 lak. Főhelye S., 
a Schlei m., 15.000 lak. Kikötő, halászat; közelében 
Gottorp várkastély. 

Schleswig-Holstein, porosz tartomány, ter. 18.842 
km2, 1,219.479 lak. Dánia, az Északi- és Keleti tenger 
közt; sok pusztaság, ingovány mellett termékeny 
területek és számos tó jellemzik; vizei: Eider, Loh-
beck, Widau. A lak. foglalkozása állattenyésztés, 
földmüvelés, balásxat, ipar (hajó-, vasgyárak) és 
kereskedelem. Főhelye Schleswig. Az 13S6. egyesült 
S. és H. tartományokban 1460 óta a dán királyok 
uralkodtak. I. Frigyes gyermekei 1544. felosztották 
egymás közt a birtokot; ekkor III. Keresztély a kirá
lyi és I. Adolf a Holstein Gottorp berezegi ágat ala-
pitá; utóbbitól származik a jelenlegi orosz és olden-
burgi uralkodó család. 1848. jan. 28. VII. Frigyes 
dán király S.-et Dániába akarta kebelezni, nvre kitört 
a lázadás, a lakosság fegyvert fogott, de sikertelenül. 
Dánia bekebelezési törekvése 1864. febr. 1. az osz
trák és porosz seregek benyomulására vezetett; a 
dánok legyőzettek s elvesztették a két herczegséget 
(bécsi béke 1864. okt. 30.), Ausztria és Poroszország 
rövid ideig együtt kormányozták a két herczegséget, 
de csakhamar összevesztek s az osztrák sereg 1866. 
kivonult, mire a két herczegség a prágai békében 
(1866. aug. 23.) Poroszországé lett. 1891. ápril 1. 
csatoltatott az Anglia által Németországnak áten
gedett Helgoland sziget S.-hez. 

Schlick, l ) F e r e n c z gróf, osztrák tábornok, szül. 
1789. május 23. Prágában. Az 1809-iki hadjáratban 
kapitány, 1813. I. Ferencz segédtisztje, 1814. már 
altábornagy, 1848. márcziusban Bécs parancsnoka, 
novemberben 8000 főnyi sereggel Felső-Magyaror
szágba küldetett, deczember 11. Kassánál megverte 
Pulszky ezredest, deez. 28. Szikszónál s ismét 1849. 
jan. 3. Kassánál Mészárost, de jan. 22. Tarczalnál, 
és jan. 30. Tokajnál csatát vesztve s febr. 5. Bra-
nyiszkónál kiveretve biztos állásából, visszavonult, 
s Windisehgrátz-czel egyesülve, részt vett febr: 
26 — 27. a kápolnai ütközetben. Ezután Morvaor
szág, majd Galiczia főhadparancsnoka, 1859. Olasz
országban harczolt, Magenta után átvette Gyulay 
gróftól a vezérséget, s Solferinonál a jobb szárnyat 
vezette; f 1862. márcz. 17.; — 2) G á s p á r , Zsig
mond magyar király kanczellárja, szül. 1400 körül 
Egerben Csehországban. 1415. lépett Zsigmond szol
gálatába; 1421. báró, 1423. kir. főjegyző, majd 
kanczellár, mely méltóságát Albert és III. Frigyes 
császárok alatt is megtartotta. 1437. grófi rangra 
emeltetett: t 1449. 

Schlieffen Alfréd gróf, a német hadsereg nagy 
vezérkarának főnöke, szül. 1833. febr. 28, Gross-
Krauscheben (jószág Bunzlau m.), 1853. lépett a 
porosz hadseregbe, részt vett a vezérkarban az 
osztrák és a franczia háborúban, 1885. tábornok, 
1891. febr. 7. Waldersee gróf utóda a vezérkari 
főnökségben. 
Schliemann Henr ik , német régész, szül. 1822; 

jan. 6. Neubukowban, 1847. kereskedő Pétervártj 
meggazdagodván, nagy utazást tett s 1871. saját 
költségén kezdte a régi Trója maradványainak ki
ásását; 1876 — 84. bejárta Görögország legnagyobb 
részét. A trójai leletek legnagyobb részét (ma Ber
linben) 1881. német hazájának ajándékozta. 1876. 
a régi Tyrins és Mykene helyén kezdett ásatásokat, 
melyek gazdag eredményeit a görög múzeumnak 
ajándékozta Athénben, hol 1871 óta lakott; f 1890. 
deez. 26. Nápolyban. A trójai régiségekről és ásatá
sai eredményéről számos művet irt. 

Schlömilch O s z k á r , német mathematikai iíó, 
szül. 1823.; a tanári pályán működött, 1884. nyug
díjba lépett. Számos mennyiségtani munkát irt. 

Schlosser K r i s t ó f F r i g y e s , német történetíró., 
szül. 1776. nov. 17. Jeverben, 1812. tanár a frank
furti lyceumon, 1814. u. o. városi könyvtárnok, 
1817. a történelem tanára Heidelbergában; f u. o. 
1861. szept. 23. Számos munkát irt, melyek közül 
több kiadást ért Világtörténete 18 ktben. 

Schlözer K ü r t , német diplomata, szül. 1822. jan. 
5. Lübeckben, porosz diplomatiai szolgálatba lépve, 
előbb követ Mexikóban, 1871. német követ Washing
tonban, 1882. porosz követ a pápai széknél. 18tíjk 
nyarán nyugalomba vonult. Számos politika-törté
neti művet irt németül és francziául. 

Schlüsselburg (Nöteburg), város Pétervár orosz 
kormányzóságban a Nevának a Ladoga tóból vaié 
kifolyásánál, 5000 lak. Vár (most államfogház), 1702. 
Nagy Péter foglalta el a svédektől. 

Schmahl-féle légző-készülék, azon eszközök leg
újabb fajtája, melyek segélyével fojtó gázokkaiv. 
füstlel telt helyiségbe behatolnak. Sisakkal ellátott 
álarcz; olykép van szerkesztve, hogy az orr, száj. 
szem előtt és a fül körül sürü dróthálóval zárt nyi
lasok maradjanak,- melyeken át a szarvasbőrből ké
szült álarcz alá szivattyúzott levegő kiáramlik, az 
arezot friss levegővel véve körül. A . nyak körül az 
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álarcz zsineggel van összehúzva. A sisak alján há
tul fémcső van, melyhez spiráltömlőt erősítenek. A 
tömlőt, mely légszivattyú hiányában közönséges 
fecskendővel is össszeköttetésbe hozható, horog se
gélyével az övhöz csatolják. L. mentőkészülék. 

Schmalkalden, város Kassel porosz kormánykerü
letben, 8000 lak. Vas- és aczéüpar (s.-i czikkek: olló, 
kés, ráspoly), sósfürdő. 

Schmalkaldeni szövetség, a német prot. fejedel
mek szövetsége 1531. V. Károly császár ellen; ké
sőbb megújították; s c h m a l k a l d e n i h á b o r ú , 
1545—47. e szövetség s a kath. iiga közt; e hábo
rúban nagy számú magyar sereg vett részt; vitézi 
harczait leírja Tinódi Sebestyén. 

Schmarotzer (német), élősdi, élősködő. 
Schmecks, Tátra-Füred (1. e.) német neve. 
SchmerJing A n t a l lovag, osztrák államférfiú, sz. 

1805. aug. 23. Bécsben, 1848. jul. 15. birod. minisz
ter, ez év decz. 15. leköszönt és az osztrák képvise
lőház tagja lett, 1849. igazságügyminiszter, 1851. 
visszalépve a legfelsőbb tvszék elnöke, 1860. ismét 
miniszter; 1861. az ő műve volt a februári pátens; 
centrálisaié politikájával teljes kudarczot vallott s 
1865. jul. 27. leköszönt, s a legfőbb tvszék elnöke, 
1867. az urakháza tagja, 1891. decz. 19. leköszönt 
legfőbb törvényszéki elnöki állásáról. 

Schmeykal F e r e n c z , osztrák politikus, sz. 1826. 
decz. 3. Böhmisch-Leipában, ügyvéd Prágában, 1861. 
a cseh tartománygyülés és a reichsrath tagja, a né
met szabadelvűek vezére Csehországban, a prágai 
német casino elnöke. 

Schmid Kris tóf , német ifjúsági író, szül. 1768. 
aug. 15. Dinkelsbühlben, kath. papi pályán műkö
dött; f 1854. szept. 3. Augsburgban. Ifjúsági elbe
széléseit ("Húsvéti tojás*, "Genovéva*, "Tannen-
burgi Róza« stb.) nagy számmal magyarra is le
fordították. 

Schmidt, 1) Á g o s t o n , a bpesti kegyesrendi fő-
gymnáziumon a mennyiségtan és természettan ta
nára, szül. 1845. febr. 3. Ferenczfaiván Krassó m., 
1859. a kegyes tanitórendbe lépett; tanulmányait be
fejezve a rend gymnáziumaiban tanárkodott s négy 
évig a kolozsvári tud. egyetemen működött mint az 
ujabb mathematikai módszerek magántanára; 1880 
óta Bpesten tanár. Művei: "Tanulmány a fényéther-
ről* (1879.), »A thermodynamika elvei« (1881.), 
"Természettani (1887.), "Fizika és fizikai földrajz* 
(1892.) stb.; — 2) E r i c h , német irodalomtörténész, 
szül. 1853. jun. 20. Jenában, 1877. tanár Strass-
burgban, 1880. a német irod. tört. tanára Bácsben, 
1885. a Goethe-levéltár igazgatója Weimarban, 1887 
óta egyetemi tanár Berlinben. Számos irodalomtör
téneti művet irt; — 3) J u l i á n , német irodalom
történész, szül. 1818. márcz. 7. Marienwerderben, 
1847 — 61. Lipcsében, később Berlinben élt; t u. o. 
1886. márcz. 27. Számos német irodalomtörténeti és 
kritikai művet irt; — 4) S á n d o r , a bpesti egyete
men a kristálytan tanára, a n. múzeum ásványtani 
segédőre, szül. 1855. jan. 29. Szegeden, tanulmá
nyait befejezve a természettudományok tudora; irt 
szakműveket magyarul és németül; 1891 a m. tufd 
Akadémia lev. tagja. 

Schmidt-Cabanis O t t ó R i k h á r d , német író, szül. 
1838. jun. 22. Berlinben, u. o. lapszerkesztő. Számos 
humoros művet irt. 

Schmidt-Weissenfels Ede, né<net író, szül. 1833. 
Berlinben. Irodalomtörténeti műveket, tört. regényt 
és elbeszélést irt. , . 

Schmitt J en ő , iró, szül. 1851. nov. 5. Znaimban, 
hol atyja a katonai mérnöki akadémia tanára volt, 
kinek halála után anyjával Zomborba költözött; ott, 
Budán és Szabadkán tanult, hol érettségi vizsgát 
tett. Erre Bács megyénél gyakornok és irnok, később 
a zombori törvényszéknél irnok. E közben bölcsészeti 
tanulmányokkal foglalkozott és 1887. a berlini bölcs, 
társaság pályázatán egyik műve nagy figyelmet kel
tett s később a társaság kiadásában meg is jelent. 
Ekkor államköltségen folytathatta egyet, tanulmá
nyait Bpesten és Beriiaben, 1888. bölcsészettudor. 
Számos tanulmánya jelent meg magyarul és németül, 
legutóbb (1892.): Krisztus istensége a modern ember 
szellemében. 

Schmittely József , hírlapíró, szül. 1854. jan. 15. 
Székesfehérvárott. Jogot végzett, de már mint jog
hallgató a hirlapirás terére lépett. Volt a "Magyar 
Állam*, »Jelenkor«, "Budapesti Napilap*, "Közvé
lemény*, "Budapest« dolgozótársa, 1880. Szentir
mai név alatt szépirod. képes hetilapot szerkesztett, 
1882 óta a "Pesti Hirlap« segédszerkesztője. 
Schmií tenhöhe, a salzburgi Alpesek egyik csúcsa 

Zell am See-től ny.-ra, 1956 m. m., szép kilátás ít 
Tauern-hegylánczra. 

Schmitz Bruno , német építész, szül. 1858. nov. 21. 
Düsseldorfban, hol a művészeti akadémiát végezte, 
1881. dijat nyert a Victor Emánuel szoborpályázaton 
Rómában, azóta számos pályázaton nyert első dijat, 
többek közt az I. Vilmos császárnak állítandó nem
zeti emlékszobor pályázatán. 

Schmock, Freytag G. »Die Journalisten« ez. víg
játékának egy alakja, bérencz hírlapíró; továbbá 
nagyképűség, tudákosság. 

Schmoller G u s z t á v , német nemzetgazda, szül. 
1838. jun. 24. Heilbronnban, 1864. tanár Halléban, 
1872. Strassburgban, 1882 Berlinben. Számos köz
gazdasági, főleg gazdaságtörténeti, stb. művet irt. 

Schnaebele, Elzászból származó franczia rendőr
biztos Pagnyban, a Mosel folyó mellett, a német 
határszélen; a németek állítása szerint kémszolgála
tokat teljesített ElzászLothringiában, német alatt
valóktól fontos híreket és hivatalos iratokat vett meg 
és juttatott a katonai sajtóirodába Parisba; 1887. a 
német tvszék rájött a dologra és elrendelte elfogatá-
sát, ha ismét német területre jön. Csakhamar hiva
talos ügyben egy német rendőrbiztos német területre 
hivta, hol 1887. ápr. 20. csellel elfogták. De mint
hogy ezúttal hivatalos meghívásra jött, a berlini 
kormány ápr. 30. szabadon bocsátotta. Elfogatása 
Parisban óriási mozgalmat keltett s a Sch.-ügy csak
nem háborúra vezetett. Később fiatal fia jutott ösz-
szeütközésbe a német hatóságokkal; őt is elfogták, 
de szintén szabadon bocsátották. 

Schneckenburger Miksa , német költő, a "Wacht 
am Rhein* német nemzeti dal szerzője, szül. 1819. 
febr. 27. Thalheimban (Württemberg); f 1849. máj» 
3. Költeményeit 1870. adtak ki. 

Schneeberg, magas hegy, 1) a Fenyves-erdőben 
(1055 m.); — 2) az Élbe melléki homokkő-hsgben 
(727 m.) ; — 3) az alsó-ausztriai Alpesekben (2075 
m.); — 4) a glatzi hegyvidékben (1422 m.). 

Schneekoppe, az Óriás hsg legmagasabb csúcsa, 
1603 m. 
Schneider József , kolozsvári kir. táblai tanács

elnök, szül. 1818. máj. 11. Kis-Csűrön, Szeben m., 
1842. ügyvédi oklevelet nyert, 1838. nagyszebeni 
városi, .1843. szász comitiatusi, 1850. erdélyi pénz-
ügyigazg. hivatalnok, 1852. brassói kerületi tvszéki 
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tanácsos, 1854. szászvárosi tvszéki, 1859. nagy
szebeni orsz. tvszéki államügyész, 186!. szász 
egyetemi előadó bíró, 1863. nagyszebeni főtvszéki 
főállamügyész, 1869. marosvásárhelyi táblai biró, 
1870. u. o., 1891 óta kolozsvári táblai tanácselnök. 
Schnierer, 1) A l a d á r , bpesti egyet, tanár, iró, 

szül. 1836. Lajta-Bruckban; a középiskolát Sopron
ban és Bpesten, a jogot ugyanitt végezte, azután a 
pénzügyi ügyészségnél lépett szolgálatba, 1863. a 
kassai jogakadémián, 1872. a bpesti egyetemen a 
büntetőjog tanára. Főművei • A büntetőjog általános 
tanai (3 kiadás), A bü«tettekről, A magyar büntető
törvény magyarázata (3 kiadás); — 2) G y u l a , ke
reskedelemügyi min. tanácsos, szül. 1832. jul 8. 
Pozsonyban. Közgazdasági, főleg iparügyi szakíró. 

Schnitzer E d u á r d , Emin basa (1. e.). 
Schnorr von Carolsfeld G y u l a lovag, német 

festő, szül. 1794. márcz. 26. Lipcsében, 1827. az 
akadémia tanára Münchenben, ! 846. Drezdában és 
u. o. a képtár igazgatója; f 1872. máj. 24. Főleg 
történeti képeket festett. 

Schobcr, 1) A lbe r t , keresk. min. tanácsos, a m. 
államvasutak igazgatója, szül. 1841. Bécsben; mér
nök, 1862. lépett vasúti szolgálatba, 1878. a m. ál-̂  
lamvasutak főfelügyelője, 1879. min. tanácsos, 1886. 
a keresk. főosztály főnöke, később a m. államvasutak 
igazgatója. — 2) Ernő , orsz. képv., szül. 1849. 
Tanulmányai befejeztével Nyitra megyeben aljegyző, 
majd főjegyző, 1887 óta orsz. képviselő. 

Schöifer Pé te r , a könyvnyomtatás egyik felta
lálója, Gernsheimból való, 1449. másoló Rómában, 
1466 óta a mainzi könyvnyomda tulajdonosa; 
t 1502 körül. 

Scaola (lat., szkola), iskola, tanoda. 
Scholarchatus (gör., szkó-), felsőbb iskolákra fel

ügyelő bizottság; scholarcha, annak tagja. 
Scholastika (lat.), i s k o l á s b ö l c s é s z e t , a IX— 

XV. szdban uralkodott bölcsészeti irány, melyet a 
theologiához való merev ragaszkodás jellemez. Fő-
czélja volt az egyházi tant tudományos rendszerbe 
foglalni és az értelem előtt igazolni. Nevezetesebb 
képviselői: Albertus Magnus, Aquinói Tamás és 
Duns Scotus. Virágzása korát a nominalismus és 
realismus (1. e.) küzdelme jelöli. Scholastikus, a s. 
híve; korlátolt felfogású, merev, vaskalapos tudós, 
önálló, szabadabb gondolkozás nélkül. 

Scholiák (gör.), magyarázatok a régi római és gör. 
írókhoz; scholiasta, ó-kori tudós, ki ily magyaráza
tokkal foglalkozott. 

Scholl A u r é l i e n , franczia iró, szül.\l833. jul. 14. 
Bordeauxban, 185G. hirlapiró. Elbeszélést, rajzot, 
satirát stb. irt, melyek kötetben is megjelentek. 
Scholz, 1) Adolf, porosz miniszter, szül. 1833. 

nov. 1. Schweidnitzban, 1854. lépett porosz állam
szolgálatba. 1880. államtitkár a bírod, kincstári 
hivatalnál, 1882 — 90. porosz pénzügyminiszter. — 
2) B e r n á t , német zeneszerző, sz. 1835. márcz. 30., 
1882. a concervatorium igazgatója Majna m. Frank
furtban. Operákat (»Sáckingeni trombitás«), nyitá
nyokat, zongoradarabokat stb. irt. 

Schönbein K e r e s z t é l y F r i g y e s , német vegyész, 
szül. 1799. okt. !8. Metzingenben, 1828. tanár Ba
selben, később u. o. a nagy tanács tagja; f 1868. 
aug. 29. Felfedezte az ózont, a lőgyapotot, és kimu
tatta, hogy égési folyamatoknál légenysavas ammó
niák képződik. 

Schönborn német eredetű, hazánkban és Cseh
országban honos grófi család, 1701. kapta a grófsá-

í got. Sch. Károly Frigyes gr. az 1715 :CXXXIII. t.-cz.-
! ben magy. honosságot nyert; 1726. kir. adomány
ban kapta a Rákóczyak birtokainak egy részét, a 
munkácsi és szentmiklósi uradalmakat, Bereg vm. 
örök. főispánságával együtt. Ez ágból Schönborn-
Buchheim — 1) E r v i n gr., a főrendiház tagja, szül. 
1842. nov. 7. Bécsben, 1866. beregmegyei főispán. — 
2) F r i g y e s gróf, a Sch.-Buchheim cs. csehországi 
ágából, szül. 1841. szept. 11.; 1889. osztrák igazság
ügyminiszter. 

Schönbrunn, császári kastély Bécs m., Mária 
Terézia épitteté, 1805. és 1809. I. Napóleon főszál-
lása, nagy park és füvészkert, benne állatsereglet és 
a Gloriette oszlopcsarnok szép kilátással. 

Schönebeck, város Magdeburg porosz kormány
kerületben az Elbc m., 14.000 lak. Nagy sóbánya. 

Schönerer G y ö r g y lovag, osztrák politikus, szül. 
1842. jul. 17. Bécsben, földbirtokos, 1873"képviselő, 
az antisemiták s a nagy-német párt egyik vezére; 
1888. négy havi fogságra és nemességének elvesz
tésére itéiték. 

Schönfeld A n t a l báró, tábornok, sz. 1827. jul. 3. 
Prágában, 1845. hadnagy, 1849. a vezérkarban részt 
vett az olasz hadjáratban, 1862. alezredes és a 7. 
hadtest vezérkari főnöke Olaszországban, 1864. a 
Dánia elleni háborúban harczolt, 1865. ezredes, az 
1866. háborúban is részt vett, 1869. dandárnok s 
a dalmát lázadás leverésében működött közre, 1870. 
bárói rangot nyert, 1876. a vezérkar főnöke, 1886. 
tábornagy, 1888. hadtestparancsnok Gráczban, 1889 
óta Bécsben, 1883. a 82. gyalogezred'tulajdonosa. 

Schongauer M á r t o n (Schön), német festő és réz
metsző, szül. 1420 körül; f 1488—99. közt. 

Schönhausen, falu Magdeburg kormánykerületben, 
Bismarck herczeg születéshelye; 1885. nemzeti aján
dékkép visszavásárolták a herczeg számára, ki jöve
delmét közokt. czélokra rendelte. (Sch.-alapítvány.) 

Schönherr Gyu l a , dr., történész, sz. 1864. szept. 26. 
Nagybányán; a bécsi Sickel-féle történelmi intézet 
növendéke volt; levéltári tisztviselő a M. Nemz. 
Múzeum könyvtárában. A Vatikáni oklevéltár kül
detéséből hosszabb időt töltött Rómában s a "Má
tyás király levelezése a római pápákkaU (1891.) 
ez. kiadványt szerkesztette. D é c s é n y i Gyula név 
alatt számos történelmi, czimertani és genealógiai 
czikke jelent meg a Századok, Turul, Archaeologiai 
Értesítő stb. hasábjain. Az Athenaeum Kézi Lexikona 
magyar történelmi s tört. segédtudományokbeli czik-
keinek írója. 

Schönthan, l ) F e r e n c z , német vigjátékiró, szül. 
•1849. jun. 20. Bécsben, Berlinben él. Számos vig-
ijátékot irt, melyek közül néhányat a mi színháza
inkban is adnak. — 2) Pál, előbbi fivére, szül. 1853. 
Számos színművet irt, részben bátyjával együtt. 

Schönwiesner I s t v á n , régész, szül. 1738. decz. 
15., jezsuita s a Theresianumban tanulmányi fel
ügyelő lett; a rend eltörlése után budai egyetemi 
könyvtárőr és az éremtan tanára, 1802. apát és 
nagyváradi kanonok; a pannóniai római útról irt 
nagyobb munkát és megírta Magyarország érem
tanának történetét latinul; f 1815. szept. 26. 

Schooner (holl., szkúnör), könnyű vitorlás hajó 
két árboczczal. 

Schopenhauer A r t h u r , hires német bölcsész, szül. 
1788. febr. 22. Danzigban gazdag kereskedő csa
ládból, anyja S. J o h a n n a , szül. Trosina, ismert 
regényirónő volt. Ifjú korában több évet Franczia-
és Angolországban töltött, 1820. a berlini egyete-
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meri magántanár lett, de egy félév múlva kedvetle
nül abbahagyta előadásait s a magánéletbe vonult 
vissza. Több külföldi utazás után 1831-től Majna-
Frankfurtban kizárólag bölcsészeti tanulmányainak 
élt, t 1860. szept. 21. Főműve: Die Welt als Wille 
und Vorstellung (A világ mint akarat és képzet, 
1819). Bölcsészetének alapelve az, hogj7 a Kant által 
megismerhetlennek mondott »Ding ansich«, a dolgok 
lényege, nem egyéb mint az akarat, melv azonos 
a bennünk működő akarattal, de a külvilágban az 
objectivatio (megvalósulás, létesülés) különböző fo
kozatain jelenik meg. Az akarat az eszméknek azon 
benső ösztöne, hogy megvalósuljanak, alakot öltse
nek. Az alsóbb rendű természeti dolgoknál az aka
ratot még nem kiséri a megismerés, inig a magasabb 
fokú objectivatiókban (az állatvilágtól fölfelé) már az 
értelemmel (intellectus) kapcsolatban jelenik meg, 
de a különböző fokozatokon egyaránt megvan benne a 
létesülési törekvés, mely minden létezőnek lényegét 
alkotja. Mivel tehát minden lét alapjában létesülni 
akarás, az akarás pedig mindig hiányt feltételez, 
mely szenvedést szül, ennélfogva minden valódi lét 
szenvedés, fájdalom. S. elveti a dolgok czélszerü-
ségi összefüggésének gondolatát s el az örök élet 
eszméjét is. Minthogy az emberben az akarás soha 
sem szűnik meg s mindig ujabb szenvedés forrásává 
válik, azért szerinte az embernek feladata az élethez 
való akaratnak megtagadása, az élettől való elfor
dulás. E buddhistikus színezetű pessimismus főelvei: 
»Az élet szenvedés, a világban sokkal több a baj 
az örömnél, a világ a legrosszabb, mely csak lehet
séges.* Erkölcstanában tagadja az akaratszabadsá
got s az erkölcs alapjául a részvétet állítja fel. Aes-
thetikai irataiban a művészetek jelentőségét s a szép 
hatását abban keresi, hogy bennünket az életviszo
nyok nyomása alól felszabadítanak. L. Alexander 
Bernát, A XIX. szd pessimismusa, Bpest, 1884. S. 
több dolgozata megjelent magyarul a Philosophiai 
írók Tárában. 

Schopper G y ö r g y , rozsnyói r. k. püspök, a fő
rendiház tagja, szül. 1819. márcz. 19. Bpesten. Fel
sőbb tanulmányait Bécsben és Budapesten végezve, 
hit- és bölosészettudor, 1855—68. bpesti egyetemi 
tanár, ez idő alatt tanulmányutat tett Európában, 
1868; esztergomi kanonok, 1870 a bécsi Pazma-
naeum igazgatója, 1872. rozsnyói püspök, 1891. 
titk. tanácsos. Egyházjogi és egyházpol. műveket irt. 

Schott Vi lmos , német nyelvész, sz. 1807. szept. 3. 
Mainzban, 1838. egyetemi tanár Berlinben. 1841. 
u. o. az akadémia tagja. A keleti nyelvekre vonat
kozó müveket irt. f 1889. 

Schratt K a t a l i n , német színésznő, szül. 1857. 
Badenben Bécs m., Strakosch tanítványa, 1873. a 
berlini királyi színház, 1874. a bécsi városi színház, 
1883. u. o. az udvari színház tagja. 
Schreckhorn, a berni Alpesek 2 csúcsa, 4080 és 

3497 m., amazt először 1861. mászták meg. 
Schreiber F r i g y e s , orsz. képv., sz. 1826. decz. 14. 

Nagyszebenben, jogot végzett, 1869. a belügy
minisztériumba lépett, 1880. osztálytanácsos, 1889. 
min. tanácsos czimmel nyugalomba ment. 1869 — 
1871-ig és 1892 óta orsz. képviselő. 
Schröder K á r o l y , német orvos, sz. 1838. szept 11. 

Neu Strelitzben, 1868. tanár Erlangenben, 1876-ban 
rJerlinben; f u. o. 1387. febr. 8. A nőgyógyászat és 
szülészet terén, mint műtő és szakíró tűnt ki. 

Schroth-féle gyógymód, Sehroth János (t 1856) 
után elnevezett gyógyeljárás Lindewieseben (1. e.), 

mely a szigorú diaetán (száraz zsemlye stb.) alapszik, 
főleg bujakór is bántalom, köszvény, idült mell-, has-
hártya-izzadmány, gyomortágulat ellen használják. 

Schubert F e r e n c z , német zeneszerző, szül. 1797. 
jan. 31. Lichtenthalban, Bécs mellett ; f 1828. nov. 19. 
Bécsben. A német zenetörténet egyik legkiválóbb 
alakja, rendkívül termékeny és sokoldalú, legjeleseb
bek dal- és hangszer-szerzeményei. Müvei: dalok és 
balladák (400-on felül), 15 opera, számos egyházi 
darab, 8 symphonia, 1 oktett, quartett, quintett, triók, 
zongoraművek. Emlékszobra a bécsi Stadt-parkban.-

Schubin Ossip, 1. Ossip. 
Schuchard Hugó, nyelvész, szül. 1842. febr. 4. 

Gothában, előbb hallei, 1876 óta gráezi egyet, tanár. 
Megtanult magyarul, számos szakmunkát irt, 1889. 
a m. tud. Akadémia kültagja. 

Schulek, 1) F r i g y e s , műépítész, az orsz. minla-
rajziskola és rajztanár képzőint. tanára, szül. 1841. 
nov. 19. Budapesten. Műépitészeti alkotásai közül a 
legkiválóbb a budai Boldogasszony-temploma (1. e.),' 
mely az ő tervei szerint építtetett ujiá. — 2) V i l m o s , 
szemész, szül. 1843. ápril. 21. Budapesten, hol az 
egyetemen a szemészet rendes tanára s a szemé
szeti kóroda igazgatója. Számos szakmunkát irt, 
1889. a m. tud. Akad. lev. tagja. 
Schulfuchs (ném.), pedáns ember, kinek modorán 

és beszédén megérzik az iskolaszag. 
Schulhof L ipó t , a párisi csillagászati observato-

rium segéde, szül. 1847. márcz. 12. Baján; tanul
mányait Parisban fejezte be s ott működik; több 
műve magyarul jelent meg, 1878. a m. tud. Akad. 
lev. tagja. 

Schuller Ala jos , a bpesti műegyetemen a kísér
leti physika tanára, szül. 1845. szept. 17. Bpesten. 
Műegyetemet végzett, két évet töltött Heidelbergá-
ban, hol egy évig Kirchhoff mellett mint tanársegéd 
működött. Visszatérve, 1872-ben műegyetemi tanár. 
Szakmunkákat irt, a magy. tud. Akadémiának 1880. 
lev., 1891. rendes tagja. 

Schuls (Scuols), fürdőhely Graubünden svájczi 
kantonban, 1215 m. m., 1000 lak. Ásványforrások, 
közelében Tarasp-Schuls fürdőépület. 

Schulte J á n o s F r i g y e s lovag, német egyház
jogász, szül. 1827- ápr. 23. Wintersbergben (West-
fália), 1873. tanár Bonnban, 1874. a képviselőház 
tagja, 1871 óta az ó-katholikusok egyik vezére. Szá
mos egyházjogi művet irt. 
Schultze B e r n á t Z s i g m o n d , német szülész és 

nőgyógyász, szül. 1827. decz. 29., 1858 óta a szü
lészet tanára és a bóbaképezde igazgatója Jenában. 
Szülészeti műveket irt és feltalálta az u. n. S.-féle 
l ó b á l á s t , mely élesztési mód tetszhalott újszülöt
tek életrehozására. 

Schultze-féle por, salétrom- és kénsavval kezelt, 
erre salétrommal és vérlugsóval itatott faanyag; 
a lőpor helyettesítésére szolgál. 

Schulverein (német), isl?ola-egyesület (l. e.). 
Schulze-Delitzsch H e r m a n n , német közgazda, 

a róla elnevezett egyesületek megalapítója, szül. 
1808. aug. 29. Delitzschben, 1848. a nemzetgyűlés, 
1849. a porosz országgyűlés tagja, 1850. megalapí
totta az első előleg-egyletet, melynek mintájára szá
mos egylet és népbank létesült, 1859-ben ez egyle
tek szövetkezetének, központi hivatalának vezetője, 
1861. a porosz képviselőház, 1867. a parlament tagja ; 
f 1883. ápr. 29. Számos az egyletek, bankok ügyére 
vonatkozó művet irt. 150.000 márka nemzeti ado
mányt kapott, melyet közczélokra hagyományozott. 
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Schumann Róber t , német zeneszerző, szül. 1810. 
jun. 8. Zwickauban, 1830 óta zenetanulmányokkkal 
foglalkozott, 1834—44. zenei lapot szerkesztett, 
1850. városi zeneigazgató Düsseldorfban, 1854. 
megtébolyodott; t 1856.-jul. 19. Endenichben. Ki
váló zeneköltő. Főművei: zongoradarabok, számos 
dal és ballada, 4 nagy symphonia, 1 zongoranégyes 
és 1 zongoraquintett, 4 vonósnégyes, szonáták, zon
gorahangverseny stb. A zeneelmélet köréből is irt 
műveket. — Neje, K l á r a , szül. 1819. szept. 13. 
Lipcsében, 1840. S. neje, 1878 óta Frankfurtban a 
conservatoriumon taniíonő; jeles zongoraművésznő; 
zeneszerzeményei is vannak. 

Schurz K á r o l y , észak-amerikai államférfiú és hir-
lapiró, szül. 1829. márcz. 2. Liblarban Köln mellett, 
1852. ment az Egy.-Államokba, hol a köztársasági 
pártban fontos szerepre tett szert, 1862. madridi kö
vet, 1863. mint tábornok részt vett a polgárháború
ban, 1868. a congressus tagja, 1877—81. belügymi
niszter. Azóta hirlapiró. 

Schuster, 1) József, orsz. képv., szül. 1849. Med-
gyesen, bölcsészetet és hittudományokat hallgatott, 
1872. tanár, 1887 óta orsz. képv. — 2) K o n s t a n 
t i n , váczi r. k. püspök, a főrendiház tagja, szül-
1817. jul. 31. Szakolczán (Nyitram.), 1840. pappá 
szentelték es mint gymnasiumi tanár működött, 
1865. kalocsai székesegyházi kanonok, 1877. kassai, 
1886. váczi püspök. Titkos tanácsos. 1892. decz. 
Váczott 80.000 frtos alapítványt tett árvaházra. 

Schwanthaler La jos , német szobrász, sz. 1802. 
aug. 26. Münchenben, 1835. a müncheni aka
démia tanára; f 1848. nov. 28. A müncheni szob
rászati iskola megalapítója, számos jeles művet al
kotott. 

Schvarcz G y u l a , iró és politikus, szül. 1839. decz. 
7. Székes-Fehérvárt; atyja főhadnagy volt s korán 
(1841.) meghalt, anyja Horhy Mihály nagyművelt
ségű földbirtokos leánya volt; Székes-Fehérvárt, Bu
dapesten, Münchenben és Berlinben végezte tanulmá
nyait s Empedoklesről görög nyelven irt művével 
nyert 1861. bölcsészettudori oklevelet. Előbb geoló
giával és anthropologiával (1858. és 1862. angol 
nyelven is jelentek meg ids vonatkozó művei), 1867 
óta kizárólag a már előbb kedvelt görög irodalommal 
és államtudományokkal foglalkozik s ide vágó ma
gyar és német művei igen nagy számúak. E téren 
főműve: Die Demokratie (Lipcse, 1881—91.X mely
ből az első kt egészen, a II. fele részben megjelent s 
nagy tudományosságával, vlmint eredeti felfogásával 
hatást tett. Nagy része önálló értekezésekben ma
gyarul is megjelent. Behatóan foglalkozott Aristo-
telessel, fontos magyar közjogi és jogtörténelmi kér
désekkel a közoktatásügy korszerű reformjával stb. 
A m. tud. Akadémiának 1864. lev., 1887. rendes 
tagja; 1868—79. és 1887 óta orsz. képviselő, 1891 
óta a közoktatási bizottság elnöke. 

Schwartz Zsóf ia , családi nevén B i r a t h , svéd 
írónő, szül. 1819. jul. 4. Borasban, 1840. Stock
holmba ment férjhez. Számos regényt, novellát s 
egyéb művet irt; sokat magyarra is fordítottak. 

Schwartze H e r m a n n , német orvos, szül. 1837. 
szept. 7. Neuhofban, 1868. a fülgyógyászat tanára 
Halléban. A tudom, fülgyógyászat egyik megalapí
tója. Számos szakművet irt; szakfolyóiratot szerkeszt. 

Schwarz B e r t h o l d , ferenezrendi szerzetes, Frei-
burgból, minthogy vegyészeti kísérletekkel foglalko
zott, ördöngösséggel vádolták s börtönbe került. A 
hagyomány szerint ő találta fel a lőport (1259. 

1320., 1354. körül); de az ujabb kutatások szerint 
a lőport már elébb is ismerték. 

Schwarza, folyó Németországban a Thüringai er
dőben, a Sandbergben ered, Blankenburg m. a Sau
léba folyik. Regényes völgyében a schwarzburgi 
herczegek ősi kastélya Schwarzenburg. 

Schwarzburg, német fejedelemségek: 1) Sch.-Ru-
d o l s t a d t . ter. 940 km2, 85.838 lak. Részei: a rudol-
stadti felső uradalom és a frankenhausi alsó urada
lom. Északi részét a Thüringiai erdő boritja. A 
tartománygyülés 16 tagból áll, jelenlegi uralkodó 
Günther; főváros Rudolstadt. — 2) Sch.-Sonders-
h a u s e n , ter. 862 km8, 75.514 lak. Részei: az arn-
stadti felső éssondershauseni alsó uradalom. Főrészét 
Poroszország környezi és a Harz nyúlványai borít
ják. A tartománygyülés 15 tagból áll, jelenlegi ural
kodó Károly. Főváros Sondershausen. 

Schwarzenberg, ősrégi német főnemesi család, 
mely 1429. kapott báróságot, Sch. Adolf báró, ki a 
törökök ellen vitézül harczolt, 1599. gróf lett; ennek 
unokája J á n o s Adolf gróf, I. Lipótudvari tanácsá
nak elnöke (f 1683 ), az 1659 : CXXXI. t.-cz. által 
honfiusittatott, s 1670. herczegi rangra emeltetett, 
melyet 1746. a család összes tagjaira kiterjesztettek, 
— 1) Fé l ix hg, szül. 1800. okt. 2., 1848. nov. 22. 
osztrák miniszterelnök s a centralisáló politika 
egyik főtámasza, f 1852. april 5. — 2) K á r o l y , 
szül. 1859. jul. 1. Cimelicben (Csehország), jogot 
végzett, min. fogalmazó, 1889. a cseh országgyűlés, 
1891. az osztrák képviselőház tagja, hol 1892. he
vesen kikelt a magyar kiegyezés ellen. — 3) K á r o l y -
F ü l ö p hg, szül. 1771. ápril 15. Bécsben; 1789. a 
török hadjáratban harczolt. 1800. altbnagy, 1805. a 
haditanács alelnöke, részt vett az ulmi csatában, 
1809. a wagrami ütközetben a lovasság egy részét 
vezette. Ezután párisi nagykövet s Napóleon bizal
mas embere, 1812. elkísérte a császárt az orosz had
járatba. Ennek kudarcza után a szövetséges hadse
regek élére állott s Drezdánál és a lipcsei nagy csa
tában ő volt a fővezér; 1815. a haditanács elnöke, 
f 1820. okt. 25. 

Schwarzwald, a Fekete erdő (1. e.) neve. 
Schwatka Fr ed ér ik, északamerikai sarkutazó, 

szül. 1849. szept. 29. Galenában (Illinois), előbb 
katona, később orvos, 1878 — 80. indult Franklint 
kereső sarki útjára, eljutott az északi sarkig, 1880. 
az expeditio visszaérkezett, 1883. több más nagy 
felfedező utat tett, f 1891. jan. '31. Utazásairól mű
veket irt. 

Schwechat (Kis S.), helység Bécstől dk.-re, 5000 
lak. Dreher-féle nagy sörfőzés és óriási pincze. 1848. 
nagy csata (1. schwechati ütközet). 

Schwechati ütközet, 1848. október 30-án vívatott 
a Bécs fölmentésére siető magyar sereg és a császá
riak közt. A 30.000-nyi magyar sereget Móga altáJ 

bornagy vezette, de Görgei előhadának előnyomu-
lasat megakadályozta; a komáromi kaszások a 
közéjük esett gránáttól megijedve futásnak eredtek 
s magukkal sodorták az egész sereget. Móga a kuJ 

darcz után lemondott a fővezérségről. 
Schwedler J á n o s Vi lmos , mérnök, szül. 1823: 

jun. 23. Berlinben; állami szolgálatban, később mint 
tanár működött; nagy érdemei vannak a hídépítés 
fejlesztése körül, uj vastartót szerkesztett, melyet 
Sch . - t a r t ónak neveznek. 

Sehweidel József , 1848/49-iki honvédtábornok, 
az aradi vértanuk egyike, szül. 1796. Zomborban. 
Katonai pályáját Simonyi ezredes alatt az 1813 —14. 
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hadjáratban kezdte; később Galicziában és Bécsben 
szolgált. 1848. aug. jött Pécsre, mint őrnagy; a ma
gyar seregben rövid idő alatt ezredes, a schwechati 
ütközet után 1848. okt. 28. tábornok és a honv. 
minisztérium osztályfőnöke, 1849. május 9. Pest fő
város térparancsnoka. Aug. 9. aradi térparancsnok ; 
a fegyverletétc-1 után golyó általi halálra ítéltetett s 
t 1849. okt. 6. Aradon. 

Schweidnitz, város Boroszló porosz kormánykerü-
létben a Veistritz m., 25.000 lak. A múlt században 
erős vár, a 7 éves háborúban nagy szerepet játszott. 
Schweiger M á r t o n , az izrael. orsz. iroda elnöke, 

szül. 1834. márczius 12. Kecskeméten, ott és Pesten 
végezte a gimnáziumot s a József-ipartanodába lé
pett; a szabadságharczban honvéd. Világos után kül
földre menekült, honnan 1853. tért haza s kereskedői 
pályán működött; 1860 óta tevékeny részt vett a 
hazai zsidók magyarosodási mozgalmaiban; 1868/9. 
a zsidó congressuson a kecskeméti hitközség képvi
selője s a gyűlés háznagya. A congressus által meg
állapított szervezet keresztülvitelére báró Eötvös 
a 6. orsz. kerület biztosává nevezte ki, később e ke
rület elnöke..1873. az izr. országos irodaszervezé
sekor annak elnökévé választatott; részt vett az orsz. 
rabbikepző intézet felállításának előkészítésében s 
az intézet vezérlő bizottságának elnöke. A hazai ipar 
és kereskedelem terén is működik, a fővárosi bizott
ság tagja, kir. kereskedelmi tanácsos, a Ferencz Jó
zsefrend és a III. oszt. vaskorona rend lovagja. 

Schweiger-Lerchenfeld A m a n d , német író, szül. 
1846. máj. 17. Bécsben, 1871-ig osztrák tiszt, azóta 
sokat élt a Keleten. Népszerű tud. munkákat irt. 

Schweigger K á r o l y , német orvos, szül. 1830. 
okt. 29. Halléban, 1868. tanár Göttingában, 1871. 
Graefe utóda Berlinben. Szemészeti műveket irt. 
Schweinfurt, város Alsó-Frankónia bajor kormány -

kerületben a Majna m., 12.000 lak. Bortermelés, híres 
festékgyártás (s.-i zö ld ) . 

Schweinfurth G y ö r g y , német afrikai utazó, szül. 
1836. decz. 29. Rigában, első afrikai útját 1864-66. 
tette, második útjában 1868. Afrika belsejébe hatolva 
felfedezte az Uelle folyót; később a muzeumok igaz
gatója Kairóban, innét ismételve útra kelt s bejárta 
főleg a Nilus és a Vörös tenger közti területet, 
1891—92. az afrikai olasz gyarmatot. Utazásai az 
ethnographiára, növénytanra és földrajzra fontosak. 
Számos munkát irt. 

Schweinfurti zöld, arzén-eczetsavas réz, eczet-
savas rézélegből készítik arzénes savval való keze
lés utján; a jegőczös s. z. igen élénk szinü, de gyenge 
fedőerejü, az alaktalan (angol zöld) nem oly élénk, 
de jó fedőerejü. A s. z., melyet 1815. állítottak elő 
először Schweinfurtban (innen neve), rendkívül mér
ges; felismerhető arról, hogy a vele festett tárgy el
égetve foghagymaszagot terjeszt, a láng pedig saját
ságos zöldszinü; falszőnyeg, tüll, tárlatán és egyéb 
báli szövet festésére, olajfestékül stb. használják. A 
kereskedelemben bécsi, svéd, császár-, papagály- és 
párisi zöldnek is hívják. 

Schwcinitz J á n o s L o t h á r , tábornok, német dip
lomata, szül. 1822. decz. 30.; 1840. a porosz had
seregbe lépett, részt vett a porosz háborúkban, 
1869/71. bécsi, 1871/92. decz. pétervári nagykövet. 
Schweitzer Ker. J á n o s , német socialista és iró, 

szül. 1838. jul. 12. Majna m. Frankfurtban, u. o. 
ügyvéd, 1864—71. az egyetemes német munkásegye
sület elnöke, 1867. az é.-német parlament tagja; 
f 1875. jul. 28. Vígjátékokat, regényt stb. irt. 

Schwendener S imon, német botanikus, szül. 
1829. febr. 10. Buchsban, 1867. tanár Baselben, 
1877. Tübingában, 1878. Berlinben. A mohokról stb. 
fontos művet irt. 

Schweninger E rnő , német orvos, szül. 1850. 
jun. 15. Freistadtban, 1879. orvos Münchenben, 
később Bismarck herczeg orvosa. 1884. tanár Ber
linben, 1886. Heidelbergában sanatoríumot állított 
fel kövérségben szenvedők gyógykezelésére. Irodal
milag is működik. 

Schwerin, Mecklenburg-S. nagyherczegség (1. e.) 
fő- és székvárosa a s.-i tó m., 34.000 lak. Székes
egyház, múzeum, élénk ipar. 

Schwertner Z s i g m o n d , rajztanár, szül. 1858. 
okt. 6. Vág-Ujhelyen (Nyitra m.), a bpesti rajztanár-
képezdét elvégezvén, 1885. az orsz. iparművészeti 
tanodán mint tanár nyert alkalmazást, 1887 — 91. 
a magy. kormánytól kiküldve, Parisban az üveg
festészetet tanulta s hazánkban a legelsők egyike, 
kik e téren önállóan, nemzeti irányban működnek. 
Jelenleg a VIII. ker. polgári iskolánál rajztanár. 

Schwicker J á n o s Henr ik , orsz. képv., szül. 
1839. ápr. 28. Uj-Bessenyőn, Temes m., 1865. kö
zépiskolai tanári oklevelet nyert, 1869—71. a budai 
tanítóképezde igazgatója, 1871—87. az V. ker. kir. 
kath. főgymnasium tanára, 1887 óta orsz. képviselő. 
Történelmi, főid- és néprajzi, statisztikai stb. műve
ket irt; külföldi szakművekben és lapokban behatóan 
ismertette a magyar viszonyokat. Főműve a magyar 
irodalom története (német nyelven 1889.). 

Schwimmer E r n ő La jos , orvos, a bőrgyógyászat 
nyilv. rendkiv. tanára a bpesti egyetemen, szül. 
1837. nov. 14. Pesten, 1861. orvos Bécsben, u. o. 
mint alorvos működött a közkórházban Hebra osz
tályán; később tanulmányutat tett a Keleten, 1871. 
a bőrgyógyászat magántanára, 1879. rendkiv. ta
nára a bpesti egyetemen, az üllői-uti uj kórház bőr
gyógyászati osztályának főorvosa. Főműve: •Bőr
kórtan* (Bpest, 1874.), ezen kívül számos szakdol
gozata jelent meg magyar és német nyelven. 

Schwind Mór icz , német festő, szül. 1804. jan. 21. 
Bécsben; Münchenben, Karlsruheben és Frankfurt*-
ban működött, 1847. az akadémia tanára .München
ben; f 1871. febr. 8. A romantikus irányt követte. 
Főművei: falfestmények a müncheni királyi palotá
ban, a bécsi operaházban; illustratiók. 

Schwyz, svájczi kanton, ter. 908 km2, 50.378 lak. 
Gyönyörű alpesi vidék (Rigi, Rossberg, Mythen) a 
vierwaldstátti tó in. Állattenyésztés, gyümölcs- és 
bortermelés, ipar, alpesi gazdaság. Főhelye S. a My
then m., 9000 lak. 

Sciences (francz., sziánsz), tudományok, Fran-
cziaországban szűkebb ért. a mennyiségtan és ter
mészettudományok, ellentéte Ictlres = humanisti-
kus tud. 

Scientia (lat.), tudomány, tudás, ismeret. 
Scifarin (faczement), fürészpor és ragaszanyag 

gyúrása utján nyert, szilárd, rugalmas, simítható 
anyag, mintába nyomva fényűzési czikkekre dol
gozzák fel. 

Scilicet (lat.), tudniillik, úgymint. 
Scilla, 1. Scylla. 
Scilly szigetek (francz. Sorlinques), az Atlanti 

oczeánban fekvő brit szigetcsoport; a 30 szigetből 
csak 5 lakott, ter. 22 km3, 2500 lak. A legnagyobb 
St. Marys. 

Scintillatio (lat.), szikrázás, ragyogás; s. oculi, 
szemszikrázás. 
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Scipio, római patricius-család ; kiváló tagjai: 
1) P u b l i u s C o r n e l i u s S. A f r i c a n u s idősb 
(major), hadvezér, a 218. Kr. e. Hannibál által le
győzött és 212. a mai Spanyolországban elesett 
P. Cornelius S. fia, szül. 235. Kr. e., 211. proconsul 
Spanyolországban, hol 210. bevette Uj-Karthagót; 
205. consul, 204. Afrikába tette át a harcztért, hol 
202. a zámai ütközetben megverte Hannibált, miért 
az Africanus nevet nyerte, 194. ismét consul; 187. 
ellenségei sikkasztással gyanúsították, elkeseredve 
visszavonult a magánéletbe s f 183; leánya volt 
C o r n é l i a , a Gracchütsok anyja. — 2) P u b l i u s 
C o r n e l i u s S. A e m i l i a n u s A f r i c a n u s ifjabb 
(minor), Lucius Aemilius Paullus, a pydnai győző 
fia, szül. 185. Kr. e., 147. consul, 146. Karthágó 
elfoglalásával és elpusztításával befejezte a 3. pún 
háborút, 133. elfoglalta Numantiát (innen neve Nu-
m a n t i n u s ) , t 129; valószínűleg meggyilkolták. — 
3) L u c i u s C o r n e l i u s S. A s i a t i c u s , az idősb 
Publius fivére, befejezte a Magnesia mellett 190. ki
vívott győzelmével a III. Antiochos, syriai király 
elleni háborút. Ezért nyerte az A s i a t i c u s nevet. 

Scirocco(ol., siro-), heves d.-ny.-i meleg szél Olasz
országban és a magyar s osztrák tengerparton, 
őszkor és tavaszkor uralkodik, nagy esőzésekkel 
jár, a hajósoknak annyi bajt okoz mint a bora. 

Scirrhus (gör.), kemény rák, rostos rák; scirrhosus, 
kemény, rákosán elfajult. 

Sci tovszky J á n o s , bibornok, Magyarország her-
czegprimása, szül. 1785. nov. 1. Bélán. 1824. rozs
nyói kanonok, 1827. rozsnyói, 1838. pécsi püspök, 
1849. Hám János lemondása után esztergomi érsek, 
1853. bibornok; 1856. aug. 31. ő felsége jelenlété
ben felszentelte az esztergomi bazilikát; 1858. tar
tományi zsinatot tartott; f 1866. okt. 19. 

Scolex (gör.), féreg, a galandféreg u. n. dajkája 
(feje). 

Sconto (ol.), disconto (1. e.). 
Scontro (ol.), 1. rovancs; a kötött ügyletekről veze

tett kereskedelmi segédkönyv. 
Scorzo (ol.), a váltó esedékességi ideje. 
Scorzo, olasz gabonamérték = 18'224 1. 
Scott W a l t e r , híres angol költő és regényíró, szül. 

1771. aug. 15. Edinburgban. 1792-től ügyvéd u. o., 
1820. baronet, 1827. egész vagyonát elvesztette ki
adójának tönkrejutása folytán, f 1832. szept. 21. A 
történeti regény megalapítója; műveinek tárgyát 
többnyire hazájának, Skócziának múltjából mentette. 
Nálunk Jósika Miklósra (1. e.) volt nagy hatása. Ne
vezetesebb munkái: Waverley, Lammermoori meny
asszony (ford. Palóczy K. L.), Ivanhoe (ford. Thaisz 
András), Peveril lovag (ford. Frecskai János). Irt 
számos epikus költeményt is. L. Carlyle, W. S., ford. 
Baráth F., Bpesti Szemle, III. köt. 1873. 

Scotus, 1. Duns Scotus. 
Scriba (lat.), irnok; titkár. 
Scribax (uj-lat.), firkász, rossz iró. 
Seribe (szkrib) Á g o s t Jenő , franczia színműíró, 

szül. 1791. decz. 24. Parisban, 1838. az akadémia 
tagja; f 1861. febr. 20. A franczia polgári vígjáték 
megalapítója, darabjait többnyire másokkal közösen 
irta. Számos vígjátékán kivül (Egy pohár víz stb.) 
ismertek operaszövegei •' »A portici néma«, >Ordög 
Róbert«, »A hugenották* stb. Művei (1874—85.) 76 
kötetet tesznek ki. 

Scrinium (lat.), iroda; könyvszekrény. 
Scrips (ang., subscriptioból rövidítve), nem teljesen 

befizetett értékpapírról (kül. járadék) kiállított ideigle-
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nes elismervény, Angliában az omnium (1. e.) egyes 
részeiről kibocsátott okmány. 

Scriptor (lat.), 1) iró; — 2) Szana Tamás irói ál
neve. 

Scriptum (lat.), irat, irás. Scriptura, irás, iromány; 
s. sacra, szentírás. 

Scrobiculum v. s.-us (lat.), vermecske, gödröcske, 
s. cordis, szivgödör. 

Scrophulosis , 1. görvélykór. 
Scrubber (ang.), permetező, 1. légszeszgyártás. 
Scrupulus (lat.), kétség, kétely, aggály; mint súly egy 

terecs = 1.25 g.; s . - losus , aggályt, kétséget tápláló. 
Scrutatlo (lat.), tudakozás, kikérdezés. 
Scrutator(lat.) , valamely választási eredmény meg

állapításával megbízott személy. 
Scrutinium (lat) , választásnál a beadott szavaza

tok megszámlálása. 
Scsavnyik, község Sáros m., 157 lak. A szepesi 

püspök nyaralója. Kénes forrás és fürdő. 
Scudo (ol.), régi olasz ezüst tallér a velenczei köz

társaságban = 3 forint 25 kr, az egyházi államban 
= 2 frt 60 kr. Sardiniában = 5 frank. 
Sculpsit (lat.), röv. se., rézbe metszette. 
Sculptura (lat.), szobrászat (1. e.). 
Scurra (lat.), a régi rómaiaknál komédiás, bohócz; 

később udvari bolond; emlékeinkben az énekmondók 
(1. e.) egyik neve. 

Scurrl l is (lat.), bolondos, bohóezos; scurrilitas, 
bohóczkodás, alacsony tréfa. 

Scutum (lat.), pajzs. 
Scylla (Scilla), az ó-korban a personnificált tengeri 

örvény, Kratias leánya, szörnyeteg borzasztó hang
gal, 6 nyakkal és kutyafejjel, vele szemben C h a r y b -
d i s . A későbbi monda szerint a szicziliai tenger
szorosban. 

Scythák (skythák), ó-kori népfaj; hazája északon, 
a Fekete tenger és a Kaukázus közt volt. Egyes tör
zsei a maszageták, sakok, sarmaták és a skolosok; 
Herodot csak ez utóbbiakat érti a se. elnevezés alatt. 
630 körül Kr. e. Ázsiába nyomultak s az assyr biro
dalomnak véget vetve, 515. I. Dárius perzsa király-
lyal nagy háborúkat viseltek. A nagy Mithridates 
királylyal is hadakoztak; a III. században Kr. e. sor
suk összeolvad a sarmatákéval s eltűnnek a sze
replő népek közül. S c y t h i a neve azonban fenma-
radt az Európával határos ázsiai terület jelzésére 
s a magyar krónikák e néven emiitik a magyarok 
őshazáját is. 
Scythia (lat., gör. Skythia), 1. scythák. 
Seamile (angol, szimájl), angol tengeri mértföld 

= 1854 m. 
Séance (francz., szeánsz), tartózkodás; ülés. 
Seapoys (ang., szípojsz), az angol hadseregben 

szolgáló keletindiai benszülött katonák. 
Seb, vulnus, erőművileg előidézett folytonosság

hiány az organikus szöveteken. 
Seb, az egyiptomiaknál az örökké ifjú föld szemé-

lyesitése, az idő és az örökkévalóság istene, neje Nut, 
tőle származik Osiris, Osis, Set-Typhon, Nephthys. 

Sebaldus, szent, Nürnberga védszentje, a hagyo
mány szerint e város mellett az erdőben élt mint 
remete, 1425. szentté avatták. Síremléke a nürnbergi 
S.-templomban. 

Sébastiani F e r e n c z H o r a c e gróf, franczia tábor
nagy, szül. 1772. nov. 10. Portában (Corsica), 1789. 
lépett a franczia hadseregbe, részt vett Napóleon 
harczaiban, 18 30. tengerészminiszter, még ez évben 
külügyminiszter, 1840. tábornagy, f 1851. jul. 21. 
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Sebenico, város Dalmátiában a s.-i öböl és a Kerka 
torkolata ra., 18.000 lak. Szép székesegyház, kikötő, 
halászat, bortermelés. Közelében S c a r d o n a , Libur-
nia egykori főkereskedelmi helye. 

Sebes, folyó, a Maros baloldali mellékvize; ered a 
román határszélen (Erdélyi havasok) az Oassa ha
vasnál. A bő vizű folyócska örvénylő sellőket alkotva 
nagy eséssel é. irányban foly, az 1000 m. m. szur
dok fenekén, melyet phantastikus sziklatömegek ki
sérnek. Több öblösödése van, hajdani tómedrek 
(Oassa, Peu), hol (kincstári) duzzasztók által a tuta
jozáshoz szükséges vizet felfogják. Hossza kbelül 
70 km.; esése a Marosig 1900 m.; Sugágtól 32 
km.-en 220 m. Főbb mellékvizei jobbról: Frumásza, 
Bisztra, Dobra, Nagy-Szikás; balról: Riu-Fati stb. 

Sebeshely, község Szeben m., 788 lak. A kincstári 
vasfinomitó 1880. megszűnt. 

Sebes-Kőrös, 1. Kőrös folyó. 
Sebes-kőrösi ármentesitő társulat, 1854. alakult 

s czélja a Sebes-Kőrös jobb- és balpartján lévő árte
ret mentesíteni. Ártere Bihar és Békés megye terüle
tére terjed s jelenleg 66'508 hld. Kötelékébe 24 köz
ség tartozik; székhelye Nagyvárad. 

Sebesség, valamely egyenletesen mozgó test által 
megtett ut osztva a megtételére szükséges időegysé
gek számával, vagyis az időegységben (1 másod-
percz) megtett útnak hossza. Egyenletlen mozgásnál 
a s. vmely pillanatban az ut, melyet a test a legkö
zelebbi másodperczben megtenne, ha a gyorsító v. 
akadályozó erők azon pillanatban megszűnnének 
működni. Másodperczenként a fény 305.000, az 
elektromosság 450.000 km, ágyúgolyó 510, puska
golyó 430, hang 340, vihar 16—39, postagalamb 
30, gyorsvonat 25, személyvonat 16—20, gőzhajó 
5—10, vitorlás hajó 4'5 métert tesz meg. 

Sebességmérő, különféle műszer mozgó testek, 
viz, szél, vonat, hajó stb. sebességének mérésére; a 
viz sebességét úszóval, Pitot v. Darcy-féle csővel, 
Woltmann-féle szárnynyal stb. mérik. 

Sebestyén, szent, Diocletian alatt a praetorianu
sok feje, később keresztény s mikor hitét megtagadni 
nem akarta, mauretaniai Íjászok megnyiíazták; de 
felgyógyult, mire 304. kivégeztek; a vadásztársasá
gok védszentje. Emléknapja jan. 20. 

Sebestyén G y u l a , tanár és író, szül. 1848. 
Gyönkön, Tolna m.; középisk. tanári képesítést 
nyervén 1874. a belvárosi, utóbb a VIII. és V. kerü
leti reáliskola, 1877 óta a VI. ker. állami polgári 
iskolai tanítóképző intézet tanára. Az irodalom terén 
1865 óta működik; irt tárczát, elbeszélést, számos 
történeti és paedagogiai önálló munkát. Főművei: 
Az ókor története és A magyar nemzet története 
(tankönyv). Szerkesztette az Orsz. Középisk. Tanár
egylet közlönyét s 1880—89. a Nemzeti Nőnevelést, 
1888 óta az orsz. közoktatási tanács tagja. Neje, 
szül. S t e t t i n a Ilona, irónő, rendes tanítónő a bpesti 
VI. ker. állami tanítónőképző intézetben, a Nemzeti 
Nőnevelés folyóirat egyik alapitója s 1890 óta szer
kesztője; 1891. az orsz. közoktatási tanács külső 
tagja. Irt Gazdaságtant, Háztartást, Magyar olvasó
könyvet felsőbb és polgári leányiskolák számára. 

Sebesvár, község Kolozs m., 835 lak. A Sebes 
völgyében a falu felett emelkedő hegyen várrom. 

Sebes viz, gyors folyású víz; a hol végződik, ha
lak álló helye. 

Sebészet, chirurgia, a gyógytudomány azon ága, 
mely a betegségek gyógyítását erőművi behatás 
utján igyekszik elérni. Tárgyául szolgálnak a külön

féle külső sérülések, ficzamok, sebek, sérvek, a da
ganatok (ujképletek) eltávolítása, ujabb időben azon
ban belső bajok gyógyításába is sikeresen avatko
zott be és igy a belgyógyászat és s. közti határ 
elmosódott, míg a fogászat, szemészet és nőgyógyá
szat sebészi részei, mint külön tudományágak, a 
s.-től teljesen különváltak. Némelyek megkülönböz
tetnek a k i u r g i á t , mely véres és m e c h a n u r g i á t , 
mely vértelen beavatkozással jár. V. ö. gyógyászat. 

Sebészeti kóroda, bejáró és fekvő sebészi bántal-
makban szenvedők számára berendezett intézet. 
Ilyen van a Bpesten a kir. magy. tud. egyetem or
vosi szakán kettő; az első a Kovács József tanár 
vezetése alatt álló, mintaszerű berendezésű s. k. az 
üllői-uti klinikai telepen, a második a Rókus-kórház-
ban előbb Lumniczer, most Réczey tanár vezetése 
alatt. Hasonló czélnak szolgálnak, de inkább jobb-
móduak számára berendezettek, a különféle sebészeti 
sanatoriumok. 

Sebesztha K á r o l y , tanfelügyelő és író, szül. 1849. 
Pilisen: mint egyet, hallgató államköltségen külföldre 
küldetett s másfél évet töltött német és svájczi főis
kolákon; 1872. znióváraljai áll. tanitóképezdei ta
nár, 1881. Pestmegye segéd-, 1882 óta Zólyom m. 
tanfelügyelője. 1874 óta működik az irodalom terén; 
dolgozatai hírlapokban és szakfolyóiratokban jelen
tek meg. Számos életrajzi és történelmi kisebb mun
kát irt önállóan. 

Sebkezelés, a sebek gyors és bonyodalomtól men
tes begyógyitását czélzó eljárások összesége. Mint
hogy máskülönben ép szövetekben a gyógyulási haj
lam amúgy is jelen van, a sebész főteendője abban 
áll, hogy mindazt, a mi ezen természetes gyógyulási 
folyamatot akadályozza, a sebtől távol tartsa. Ilyen 
károsan beható tényezők: bárminemű piszok, ingert 
okozó, a sebben rejlő idegen test, felhalmozódom 
geny, fertőző baktériumok, a sebszélek tátongása 
stb. Ezért a seb tisztán tartása és a külvilág káros 
behatásai ellen való megóvása az első teendők. Ezt 
a seb kimosásával és teljesen tiszta, fertőző anya
goktól mentes (aseptikus) kötöző szerekkel való be-
burkolása és elszigetelése által érjük el; már fertőzés 
jeleit mutató sebek tisztítására és megvédésére a fer
tőző csirákat elpusztító vagy legalább azok szapo
rodását gátló anyagokat, illetve azokkal praeparált 
kötszereket használunk, azonban ezeknek minden 
esetben való használata, mely nemcsak orvosi, ha
nem laikus körökben is általánossá vált, mint ész-
szerütlen s gyakran veszélyes eljárás, elitélendő do
log. Ha a seb tiszta és a sebszélek teljesen egymás
hoz illeszkednek, a mi ragtapaszcsikok, nyomkötés, 
mélyebb sebeknél varratok alkalmazása által esz
közölhető, a gyógyulás 1 —2 nap alatt gyors össze-
forradás utján (per prímám intentionem) történik. Ha 
a seb túlságos nagy, s a sebszélek nem egyesithetők 
v. pedig az összenövést egyéb körülmények (tisztát
lanság, a sebkedvezőtlerphelye stb.) késleltetik, akkor 
a seb anyagpótlás, azaz sarjadzás által telik ki. Nagy
fokú genyedzésnél, kül. ha az a szövet mélyebb réte
geiben történik, ugy hogy a geny egykönnyen nem 
ürülhet ki, ennek elvezetésére genyszalagot (a sebbe 
tolt gaze-t) v. draincsöveket alkalmaznak. Esetleges 
túlságos burjánzást pokolkővel való edzés utján 
szüntetünk meg. Ha a megsebzett szövet különben 
is egészségtelen (pl. gümőkórosoknál), akkor a seb 
gyakran minden beavatkozás daczára sem mutat 
gyógyulási hajlamot és fekélylyé válik; ilyen ese
tekben a helyi kezelésen kívül az alapbántalom ke-
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;zelése, az általános kezelés főfontosságu. A sebkeze-
Jés egészen századunkig a legprimitívebb állapotban 
volt, mignem Semmelveisz kutatásai és később ezek 
alapján a Lister-féle antiseptikus eljárás egész uj ala
pot teremtettek. Ujabban Lister eljárását is, mint 
túlságosan komplikáltat (Lister-féle kötés) és sok 
esetben észszerütlent, a sebészek nagyrésze az egy
szerűbb és veszélytelenebb aseptikus sebkezeléssel 
(1. e.) cserélte fel. Ezen iránynak egyik előhar-
czosa és részben megteremtője Kovács József bpesti 
egyetemi sebésztanár. L. dr. Scháchter Miksa A sebek 
gyógyulása, Bpest;>dr. Puky Ákos, A sebek kezelése, 
Bpest; dr. Gerster Árpád: Ántiseptic and aseptic sur-
gery, New-York. 

Sebláz, igy nevezik a sebzés után fellépő lázat, 
mely lob, hőemelkedés, gyors érverés, étvágytalan
ság, és az ezekkel járó erőhanyatlás alakjában je
lentkezik. Oka a sebtermények fertőzés által oko
zott bomlása. 

Sebő, község Zólyom m., 1003 lak. 
Sebő Imre, a győri kir. tvszék elnöke, szül. 1832. 

•okt. 4. Nyaradon, Győrm. Jogot végzett, 1854. szol
gabírói gyakornok, 1859. segéd Pápán, 1861. fő
szolgabíró, 1872. győri járásbiró, 1887. tvszki elnök. 

Sebők, 1) G y u l a , hírlapíró, szül. 1865. okt. 26. 
Párkányban, Esztergom m., jogot végzett; számos 
rajza és tárczája jelent meg; előbb a Pesti Hirlap, 
1892. decz. a Pesti Napló munkatársa; — 2) Zs ig
mond, a Petőfi-társaság tagja, szül. 1861. szept. 
22. Párkányban; tanári pályára készült, de 1880. 
hirlapiró lett, s számos fővárosi és vidéki lap mun
katársa volt; 1892 óta a Budapesti Hirlap egyik 
tárczairója. Irt tárczákat, elbeszéléseket stb.; ez utób
biakból egykt(Alakok,Szeged 1887.)külön megjelent. 

Seborrhoea (gör., lat.), a faggyumirigyek bő el
választása, bőratkát (comedo), zsir-tüszeget (acne), 
makkgyulladást okoz. Kezelése: olajjal v. szeszszel 
való lágyitás után a megbetegedett helyek lemosása 
meleg vízzel és szappannal. 

Sebum (lat.), faggyú; s. ovile, juhfaggyú. 
S. e. c, a salvo errore calculi (1. e.) rövidítése. 
Seeale (lat.), rozs; s. cornutum, anyarozs. 
Secans (lat.), szegő, egyenes vonal, mely vmely 

görbét 2 v. több pontban metsz; szögiüggvény, 
vmely szög s.-a egyenlő 1 törve a cosinussal (1. e.). 

Seccálni (lat.), untatni, boszantani. 
Seccatura (lat., kiszárítás), untatás, bosszantás, 

zaklatás. 
Secchi (széki) A n g e l o , olasz csillagász, szül. 

1818. jun. 29. Reggióban, 1848. a csillagda igazga
tója. Fontosak meteorológiai és mágnességi megfi
gyelései, de főleg a nap és az álló csillagok színkép
elemzése körül tett vizsgálódásai; f 1878. febr. 21. 
Szakműveket irt. 

Secco fok) száraz; a s. f e s t en i , száraz falra viz-
l'estékkel festeni, ellentétben a fresco festéssel. 

Secessio (lat.), elszakadás, különválás, s.-nisták, a 
politikai életben, kik pártjuktól különváltak; igy ne
vezték az 1861—65 é.-amerikai polgárháborúban a 
déli államokat, melyek az uniótól el akartak sza
kadni. 

Sechshaus, Bécs ny.-i külvárosa. 
Seckau, helység Stájerországban, 400 lak. 1786-ig 

püspökség (jelenleg Gráczban) székhelye. 
Secretage (francz., szekretázs), higany oldata sa

létromsavban, a kalapkészitésnél használják. 
Secretum (lat.),titok; titkos; s e c r e t a r i u s , titkár. 
Secretum (lat.), váladék. 

Secta (lat.) felekezet, párt, mely egy már fenállóból 
kiválik; s.-rius, felekezet v. párt tagja. 

Seetio (lat), bonczolás, metszés. 
Sectio caesaraea (lat.), császármetszés (1. e.). 
Secunda (lat.), második osztály; másodpercz; s'.-t 

k a p n i , rossz osztályzatot kapni; s .-dálni , vlkinek 
segédkezni, vlkit támogatni, zenében kisérni. 

Secundaer formatio, másodkori alakzat, mesozoi-
kus korszak, a trias-, jura- és krétaalakzatokat fog
lalja magában. 

Secundaer hegységek, 1. secundaer formatio. 
Secundaer syphil is , 1. bujakór. 
Secundaervasut, másodrendű vasút, mellékvasut, 

1. vasút. 
Secundans (lat.), párbaj-segéd. 
Secundarius (lat.), második, következő, alorvos. 
Secundaváltó, másodváltó (1. e.) 
Secunditia (lat.), az ötvenéves papi jubilaeum 

ünnepe. 
Secundogenitura (lat.), másodszülöttség (1. e.). 
Securitas (lat.), gondnélküliség, biztonság; biz os 

tőkebefektetés. 
Séd, régiesen : patak. 
Séd, folyó, a Sárvizet alkotó vizek egyike, némelyek 

szerint főága. Ered a Bakonyban Herend környékén, 
mélyen bevágódott tekervényes völgyben folyik 
Veszprémnek, honnan töltések közé szorított meder
ben jut a Sárrétre, hol azelőtt vizeinek nagy része 
szétterült. Ősitől S á r v í z nevet visel. Mellékvizei 
jobbról csak apró csermelyek, balfelől; Bandi, Ju
tási, Rátóti, Hajmáskéri s a Kikiritói vizek. 

Séda E r n ő , író, szül. 1851. jun. 27. Chenoranban 
Nyitra m., 1874. pappá szentelték, 1882. főszentszéki 
jegyző Esztergomban, 1888. pápai t. kamarás. Élénk 
irodalmi tevékenységet fejtett ki. Főművei az Öngyil
kosság (1877.) és a Párbaj (1882.). 

Sedan, város Ardennes franczia departementben a 
Maas m., 1700 lak. Posztógyártás. 1875-ig vár. 
1870. szept. 1. a németek győzelme a francziákon; 
szept. 2. a vár és hadsereg capitulatiója, mely alka
lommal III. Napóleon császár is megadta magát 
a németeknek, kik innen Wilhelmshöhébe szállí
tották. 

Sedanfekete (elbeuf-fekete), indigóval alapozott 
gyapjú- v. selyemszöveten sumach-hal, vasvitriollal 
v. fernambukfa főzettél előidézett fekete szin. 

Sedan-ünnep, német nemzeti ünnep, szept. 2. tart
ják, a sedani győzelem, illetve III. Napóleon császár 
elfogatása emlékére. 

Sedánveres, 1. naphtaiinveres. 
Sedativum (lat.), csillapító szer. 
Sedec-alak, tizenhatod rét; jegye 16°. 
Sedimentum (lat.), üledék, lerakódás; s e d i m e n -

t a e r k ő z e t , lerakodásbeli kőzet. 
Sedisvacantia (lat.), széküresedés, főleg a pápai 

v. püspöki szék üresedése halál v. lemondás által. 
Seditio (lat.) felkelés, lázadás; s.-sus, lázongó. 
Sedria, a latin sedes judiciaria rövidítése, tör

vényszék, a megye azon gyűlése, mely az igazság
szolgáltatásnak volt szentelve. 

Seehandlung (német), porosz állami intézmény; 
1772. alakult mint részvénytársaság a tengeri sóval 
való kereskedésre; de már kezdettől fogva a porosz 
állam bankáraként szerepelt; 1820. az állam önálló 
pénz- és kereskedelmi, 1845. bankintézete. Szükség
lete az államköltségvetésben szerepel. 

Seekt R i k h á r d , porosz tábornok, sz. 1833. nov 4. 
Stralsundban, 1851. lépett a hadseregbe, mint száza-
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dos részt vett az 1866. és 1870—71. háborúban, 
1890. az 5. hadtest parancsnoka Posenben. 
Seeland, a legnagyobb dán sziget, ter. 6828 km2, 

723.000 lak. Főhelye Kopenhága. 
Seffer L á s z l ó , hirlapiró, szül. 1857. jun. 27. Előbb 

az Egyetértés belmunkatársa, azután lapszerkesztő. 
Segédhangzó, 1. kötőhangzó. 
Segédige, a nyelvtanban oly ige, melynek segélyé

vel az igék némely összetett időalakjai képeztetnek, 
pl. a magyarban az igék jövőidejét a fogn i s.-vel 
alkotjuk (irni fogok stb.). 

Segédkönyv, k e r e s k e d e l m i , melynek vezetése 
nem okvetlenül szükséges, de az ellenőrzés könnyeb-
bitése végett használjuk. 

Segédtelekkönyvvezető, hivatalnok, ki a telek
könyvbe írandó bejegyzéseket teljesiti, »foganato-
sitja«, épúgy mint a telekkönyvvezető (1. e.), kinél 
alsóbb rangú. 

Segédtiszt, a csapatparancsnokok mellé beosztott 
azon tiszt, aki nekik teendőikben segédkezik s iro
dájukat vezeti. A parancsnok rangjának magasabb 
volta szerint a segédtiszti teendőkkel megbizott 
egyén rangja is nagyobb, ugy hogy van segédtiszt 
a hadnagytól kezdve a tábornokig — mindenféle 
rangban. A katonaságnál a segédtisztség nem rang, 
hanem működési szakkör, — a tűzoltóságoknál 
azonban a munkakör e megjelölése rang gyanánt is 
szerepel. L. adjutáns. 

Segédtudományok, oly tudományok, melyek vmely 
más tudomány szolgálatában állanak és ennek segít
ségére vannak feladata megoldásában, igy a törté
nelemnek s.-i a palaeographia, diplomatika, chrono-
logia, archaeologia, numismatika stb. 

Segélykérés, invocalio, az eposzköltők azon eljá
rása, hogy a költemény elején v. később is, vmely 
nevezetes dolog elmondásához készülvén, segélyért 
folyamodnak a múzsához v. mint Tasso és Zrínyi: 
szűz Máriához. 

Segesd, község Nagy-Küküllő m., 1109 lak. 
Segesta (Egesta), ó-kori város Szicziliában, Selinus 

város versenytársa. Romjaiból fenmaradtak Aphro
dité temploma és a sziklába vájt szinház. 

Segestes, cherusk fejedelem, Arminius ellensége, 
ki elrabolta leányát Thusneldát. 

Segesvár, szab. kir. rend. tanácsú város Nagy-
Küküllő m., 9618 lak. A megye székhelye; azelőtt 
a róla elnevezett szász széknek íőhelye. Járásbir. és 
adóhivatal. A Nagy-Küküllő völgyében, mely itt he
gyektől körülvett medenczévé szélesedik. A város
nak egy része, a vár, meredek hegyen épült, hová az 
alsó városból lépcső és meredek ut vezet fel, A Vár-
utczában van a kolostortemplom, az ódon renais-
sance-stilü vármegyeház; az iskola-hegyen a gym-
nasium és a vártemplom, mely gót silben épült Sz.-
Mihály tiszteletére 1429 - 1525-ig; 1676. leégett. 
Az alsó város csinos és szabályos utczáival tűnik ki. 
Főbb épületei: a ref. templom, a városház, kórház, 
a szász leányiskola és a polgári iskola. Ipara vi
rágzó; van sör-, harangöntő- és posztógyár. A város 
közelében van a f e h é r e g y h á z i t é r s é g , a hol 
1849. jul. 31. a magyarok megverettek s Petőfi Sán
dor elesett. Sirja minden valószínűség szerint a Fe
héregyháztól d.-re levő két közös sir egyike. Ott áll 
Skariatin orosz tábornok síremléke is. 

Segg, ülep, a fartájék elnevezése; s e g g p o f á k , a 
fartáji izmokat boritó zsirdús párnák, melyeket a vég-
bélnyilásba átmenő s.-vágány választ el egymástól. 

Segmentum (lat.), szelet. 

Segner J á n o s A n d r á s , természettudós, sz. 1704. 
Pozsonyban, szülővárosában és Debreczenben mű
ködött mint orvos, később Jenában, Göttingában, 
utoljára Halléban a mennyiségtan és természettan 
tanára; f 1777. Halléban. Egyenes karú visszaható 
kereket (S.-féle kerék) szerkesztett. Tőle származik 
az a fontos mechanikai tétel, hogy minden test súly
pontjában három egymásra merőleges tengely talál
kozik, melyekre nézve a forgás támasztotta központ
futó erők minden oldal felé megsemmisülnek. Szá
mos mennyiségtani, természettani és csillagászati 
művet irt. 

Segovia, spanyol tartomány (O-Castilia), ter. 6827 
km2, 151.471 lak. Főhelye S. az Eresma m., 14.0001. 
Híres posztógyártás és gyapjumosás (s.-i gyapjú) ; 
várkastély (Alkazar). 

Segu (Sego, S.-Sikoro), az egykori bambarai (Ny.-
Afrika) birodalom fővárosa a Niger m., 36.000 lak.,, 
a franczia flotta egyik állomása. 

Ségur (szégűr) F ü l ö p P á l gróf, franczia történet
író, szül. 1780. nov. 4.. 1800. a hadseregbe lépett. 
I. Napóleon hadsegéde, 1812. tábornok, 1830. az 
Akadémia tagja és pair; f 1873. febr. 25. Számos 
történeti műve közül leghíresebb az, mely az 1812-ki 
hadjáratra vonatkozik. 

Seherezáde, az »Ezeregy éj« (1. e.) mesegyűjte
ményben a fő női alak, a mesék elbeszélője. 

Sehonnai , csavargó, semmirevaló. 
Seidlitz-por, 1. pezsgőpor. 
Seigneur (francz., szenyőr), Francziaországban 

eredetileg a bíráskodás jogát élvező földesúr; S.-ie* 
az ez alá tartozó terület; s.-iage ( iázs), a s. jogai
nak összesége; most (röv. sieur, sire), az uralkodó 
czime; grand-s., gazdag, előkelő ur. 

Seine (Szajna, lat., Sequana), folyó Francziaország-
ban, a langresi fensikon ered, Marvillytől hajózható,, 
az Aube, Yonne és Marne folyókat felvéve elhalad 
Paris m., azontúl többször nagy kanyarulatokat tesz 
és Havre és Honfleur közt a La Manche-csatornába 
torkol. Tőle nyerte nevét 4 departement: 1) S., ter.. 
479 km2, 3,141.595 lak. Főhelye Paris.. — 2) S.-et-
Marne , ter. 5736 km2, 356.709 lak. Főhelye Melun. 
- 3) S . -e t -Oise , ter. 5604 km2, 628.590 lak. Fő
helye Versailles. — 4) S . - Infé r ieure , ter. 6036 km2,, 
839.876 lak. Főhelye Rouen. . 

Seismit-Doda F r e d e r i c o , olasz államférfiú, szül. 
1825. Raguzában, ifjú korában költészettel és iroda
lommal foglalkozott, 1865. az olasz képviselőház, 
tagja, 1876. pénzügymin. államtitkár, 1878. pénz
ügyminiszter, 1889. Crispi alatt ismét, de 1890. le 
kellett mondania, mert egy udinei banketten irre-
dentista tüntetésben vett részt. 

Seismométer (gör.), földrengés-mérő, műszer a 
lökések irányának, erősségének és tartamának meg
mérésére; higanynyal töltött lapos edény, melyből 16,, 
körbe elhelyezett edénybe csatornák vezetnek; van. 
inga- és elektromos készülék. 

Sejanus Ae l iu s , Tiberius római császár kegyen-
cze, 23. Kr. e. a praetorianusok parancsnoka, a 
császár fiát, Drusust, s a császári család több tag
ját mellőzve, Tiberiusnak Capri szigeten időzése 
alatt (26.) majdnem korlátlanul uralkodott, 31. ki
végezték. 

Sejk (arab), törzsfőnök; a mecset első papja, der-
vis-klastrom főnöke; s. ül i z l á m , Törökország leg
főbb mohamedán papja, 

Séjour (francz., szézsúr), vmely helyen való tar
tózkodás, időtöltés. 
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Sejt, cellula, a növények és állatok elemi szerve. 
Ugy a növényeknél, mint az állatoknál a legalsóbb-
rendű alakok egyszerű sejtből állanak. A n ö v é n y i 
s. lényeges alkatrészei: a p r o t o p l a s m a (primor-
-diális tömlő), melyet rendszerint a s e j t h á r t y a vesz 
körül; ebben foglaltatik a s e j t m a g (nucleus), mely
ben egy v. több m a g v a c s k a (nucleolus) foglal he
lyet. Majd minden s.-ben találunk űröket (vacuola), 
melyek sejtnedvet tartalmaznak, azonkívül kemé
nyítő-szemcséket, chlorophyllt és egyéb festanyago-
kat, jegeczeket, zsircseppeket stb. A s.-ek bizonyos 
fajlagos működésének elvégzésére szövetekké egye
sülnek (kéreg, bél, háncs, stb.), melyeket mindig bi
zonyos sajtalakok jellegeznek, a szövetek egyes rész
leteinek feloldódása v. felszívódása általjönnek létre 
az edények, nedvcsatornák stb. — Az á l l a t i s.-en 
csak ritkán találunk sejthártyát (porcz-, felhámsej
tek) ; leginkább puszta protoplasmából áll maggal v. 
a nélkül. Az összes állati szöveteket sejtek származé
kaiként kimutatni még nem sikerült. 

Sejtes érez, melyben az ásványok sejtszerüleg 
szétszórva fordulnak elő. 

Sekrestye (lat. sacristia), a keresztény templom
ban azon helyiség, hol az istentisztelethez való sze
reket és öltözeteket tartják. S e k r e s t y é s v. egy
h á z fi, ki a s.-re felügyel s különféle templomi szol
gálatokat teljesít. 

Sekuliéi, község Zágráb m., 1390 lak. 
Sela (héb.), jel a zsoltárokban, mely a pontot kép

viseli, azaz azt jelöli, hogy az olvasásban hol kell 
megállapodni. 

Seladon (francz., céladón), Honoré d'Urfé >Astrée« 
ez. pásztorregényének (1610.) hőse: epedő szerelmes. 

Seladonporczellán, régi khinai barna p., vöröses
szürke v. tengerzöld szinü zománczczal. 

Selce, község Modrus-Fiume m., 1445 lak. Kis 
kikötőhely az Adria mellett. 

Sel Clément (szel kléman), ezüstsalétrom, nátrium 
v. magnesium salétrommal; a fényképészetnél hasz
nálják. 

Selecta (lat.), régente a legfelső osztály. 
Selectio elmélet, 1. fajok kiválása. 
Selejtes (a ném. schlecht-ből), vminek alja, hitvá

nyabb, kivetni (kiselejtezni) való része. 
Selen, elem, mely a kénhez és tellurhoz áll közel, 

csekély mennyiségekben fordul elő a kénnel néhány 
ritka ásványban (s. fémek), kénkovandban, horgany-
fényiében. E fémek pirítása- által és kénsavgyárakban 
az ólomkamrák iszapjából állítják elő. Szürkésfekete, 
fémfényü, vékony rétegekben pirosan áttetsző; p. s. 
79, f. s. 4,6, az elektromosságot jól vezeti (használ
ják photometerekhez, minthogy vezetőképessége a 
világítás szerint változik). 0. p. 218°, forrp., 700°, 
fellengül, a kénéhez hasonló vegyületeket alkot. 
Felfedezte Berzelius 1817. 

Selene (a latin Luna), a hold istennője, Hyperion 
és Theia leánya, Helios és Eos nővére, később Arte-
missel azonosították. 

Seleniták, a hold állítólagos lakosai. Se leno-
g r a p h i a , holdleirás. 

Seleuka, 1) ó-kori város Babyloniában a Tigris m. 
Ktesiphon átellenéhen, I. Seleukos alapította, virágzó 
kereskedelme volt. Romjai (El Madain) Bagdad kö
zelében. — 2) (S. Pieria), város Syriában az Orontes 
torkolata közelében. 

Seleukos, több syriai király neve. Ősük S. Ni ka-
to r , szül. 365. Kr. e., 323. Media és Babylonia ma
cedóniai helytartója, uralmát az Indusig terjesztette 

ki, később Nagy Sándornak majdnem az egész biro
dalmát elfoglalta; 281. Ptolomaeos Keraunos meg
gyilkolta. Utódai, a s e l e u k i d á k , 64-ig Kr. e. ural
kodtak, a mikor a rómaiak meghódították Syriát. 

Selfgovernment (ang.), önkormányzat. 
Self-made man (ang., szelf méd men), önerejéből 

felvergődött (önalkotta) ember. 
Selkirk, skót grófság, ter. 674 km", 27.349 lak. 

Főhelye S. 
Selkirk S á n d o r , 1. Robinson. 
Sella (lat.), szék, karszék; s. curulis, 1. curulis. 
Sellak, 1. lakk. 
Sellenberk, község Szeben m., 822 lak., a Vörös

toronyi szoros felé vezető ut mellett. Itt verte meg 
Mihály vajda 1590. október 21-én Báthory András 
fejedelmet. 

Sélley, 1) S á n d o r , a szegedi kir. tábla elnöke, 
szül. 1829. okt. 2. Abarán Zemplén m., 1858. bíró
sági segéd a soproni főtörvényszék területén, 1860. 
Biharm. szalontai főszolgabíró, 1865. u. o. főjegyző, 
1866. u. o. harmad-alispán, majd tszki elnök-helyet
tes, 1871. nagyváradi, 1877. bpesti kir. ügyész, 
1881. bpesti kir. Ítélőtáblai, 1888. curiai biró, 1891 
óta a szegedi kir. ítélőtábla elnöke; — 2) S á n d o r , 
Bpest főváros főkapitánya, az államrendőrség fő
nöke, szül. 1855. Ungvárt; jogtudor, később eperjesi 
lyceumi tanár, azután kir. alügyész, 1886. a fővá
rosi rendőrségnél tanácsos s a bűnügyi osztály ve
zetője, 1892. szept. végén főkapitány. 

Sellő, némely vidéken a folyók, patakok azon he
lyei, hol nagyobb esésük van és sebesebben foly
nak; továbbá vizi tündér, ki az embereket a hullá
mok közé csalja. 

Sellye, község Baranya m.,|i652 lak. 
Selmeczbányai akadémia, 1. bányászati akadémia. 
Selmeczbányai hegység, 1. Érczhegység III. 
Selmecz- és Bélabánya, szab. kir. rend. tanácsú 

város Hont m., 15.280 lak. Járásb., adóhivatal, 
evang. lyceum, gymna-ium és tanítóképző, kegyes
rendi kolostor és gymnasium, m. kir. bányászati és 
erdészeti akadémia, számos bányászati hivatal. A 
város völgyben épült, a Paradicsomhegy alatt a régi 
vár templommal; az é.-k. oldalon levő hegyen kál
vária, a d.-ny. részen levő alacsonyabb kuphegyen 
az uj vár (Leányvár 1. e.). Selmeczczel egyesült, de 
tőle külön fekszik Bélabánya, a régi Fejérbánya. Avá-
ros<ősrégi, hatalmas bányászat középpontja; arany-, 
ezüst-stb. termelés; több zúzó- és kohótelep, dohány-, 
tégla- és pipagyár; a selmeczi pipa országos hírű. 

Selnica, község Zágráb m., 1333 lak. 
Selno, község Várasd m., 1267 lak. 
Selters , 1. Niederselters. 
Selyem, finom, fényes, tömör és erős fonal, melyet 

a selyemhernyó a fonó mirigyeiből kiválasztott és a 
száján alul levő két nyilason kifolyó anyagból ké
szít, ezen anyag a kiválás pillanatában egy szállá 
folyik össze. A s. fonál kétharmadrésze enyvnemü 
anyaggal kevert s. anyag (fibroin), van még benne 
festőanyag, zsiradék, viasz stb. A gubós szál 
0.01—0.025 mm. vastag, lapos és erőssége kb. a leg
erősebb vassodrony erősségének Va-ával ér fel. A s. 
gubón mintegy 3700 m. fonál van, de ebből legfelebb 
csak 600 m. használható fel. Egy kg. nyers selyem 
előállítására 12—18 kg. gubó szükséges. Mivel a gu-
bóbankifejlődőpillangó a gubó végét bizonyos nedv 
segélyével meglágyítja és átfúrja, az átfúrt gubó 
selyme pedig gombolyitásra nem alkalmas, a lepkévé 
alakulást az által akadályozzák meg, hogy a gu-



S SELYEMÁRUK SELYEMTERMELÉS 
===== 1550 = 

"bókát 65—75° hőségü kemenczébe teszik v. pedig 
vízgőz, kámfor v. terpentinolaj hatásának teszik ki. 
Legombolyitás alkalmával a gubót meleg vizbe te
szik, hogy a szálakat lekötő ragaszanyag felolvad
jon ; ezalatt a vizet folyton kavarják, hogy a gubó 
felületén levő kuszált szálak eltávolíttassanak (ezek
ből készül a f á t y o l s e l y e m ) és a gubót alkotó se
lyemszál vége az ágon akadjon, aztán langyos vizbe 
teszik a gubót és legombolitják a szövésre alkalmas 
selyemszálat, még pedig ugy, hogy 3—20 szálat 
összefogva üveggyűrün vezetnek át, hogy a rajtuk 
levő enyvanyag segélyével erősebb szállá ragasz
szák. Az igy legombolyitott selyemszálat ( n y e r s s.) 
szappanos vizben főzik, mi által a mézganemü anya
got eltávolítják; e közben szép szint, fényt és lágy
ságot nyer, de súlyából 25—30°/o-ot vészit. A nyers 
s. felülete sima, rajta semmiféle nyílás nincs és ez 
által a többi fonaltól könnyen megkülönböztethető. 
A nyers s. egyszerűen legombolyitva ritkán jő ke
reskedelembe, hanem megfonva v. czérnázva és igy 
mint o r g a n t in, o r s o y a s.-szövetkészitésnél mel
lékfonalul, t r a m e név alatt ontókul szolgál. Ezen
kívül még var ró- , pelo-, m a r a b o u t - , h imző- , 
c o r d o n e t s. is fordul elő a kereskedésben. A s. 
fonás alkalmával származó hulladékból készítik a 
floretts.-et (crescentin, chappe, gallet s.), ennek hul
ladékától a s t r a z z á t . A s. fonál finomságát v. a 
szerint határozzák meg, hány dénárt (1.275 g.) nyom 
1 matring 11.400 m. hosszú selyemfonál v. azon 
szám tízszeresével, a hány milligrammot az 1 m. 
hosszú fonál nyom. Hosszegységül 500 m., suly-
egységül Va centigramm szogál. A s. a légkör ned
vességét könnyen és nagyon gyorsan felveszi, ezért 
a s. kereskedéssel foglalkozó városokban s. szá
r í tó i n t é z e t e k vannak, hol a s.-t nedvességétől 
megfosztják és az igy kiszárított s. súlya ll°/o víz 
súlyával nagyobbítva a s. normális súlya. A s.-ter-
melés őshazája Khina, innen hozták 550 körül az 
első s. hernyó tojást és eperfát Konstantinápolyba. 
Innen terjedt el a s. termelés először Görögországba, 
majd Sicziliába, Olasz- és innen Francziaországba. 
Hazánkban a s. termelést III. Károly alatt Mercy tá
bornok honosította meg a temesi részekben, de csak
hamar hanyatlásnak indult. 1777. ezen iparáguj életre 
ébredt és a már működésben levő temesvári gyáron 
kivül Belováron, Verseczen, Pancsován és Eszéken 
is állítottak fel s.-fonodát. Később azonban ismét 
hanyatlott és csak az 50-es években kezdett újra 
fejlődni a s.-termelés; jelenleg űzik a Tisza partján 
Szabadkától Szegedig, a Dunántúl kül. Tolna, Ba
ranya és Somogy megyékben, Újvidék és Pancsova 
környékén, Kolozsvárott. A s.-termelés istápolására 
Szegszárdon s.-tenyésztési felügyelőség áll fenn. 

Selyemáruk. A s.-at v. selyemszövetet t i s z t a 
s e l y e m n e k hívják, ha csak selyemből, f é l se lyem
nek, ha a lánczfonal selyem, a bélfonál gyapot, 
gyapjú, len v. kender. A tiszta s. v. egészen főzött 
selyemből készül v. félig és egészen főzött selyem 
keverékéből. Gyártási mód szerint a s. s i m a v. 
v á s z o n n e m ü szövet (florence, double, lustrine, 
gros de Naples, epingle, popeline, changeant), g a z é 
k e l m e (g. Iris, g. de Paris, crépe, g. medina), croi-
s é s ke lme (serge levantine,satin de Chine) ,a t lasz-
s z ö v e t , m i n t á z o t t s. (armure, cannelée, satinet), 
j a c q u a r d s z ö v e t (damast, broderie), b á r s o n y 
(kieper, baster, peluche) és h á l ó s z ö v e t (tüll, peti-
net, csipke stb.). A selyemipar térén az első helyet 
Francziaország foglalja el, mintegy 150.000'áelyem-

szövőszékkel (Lyon, Avignon, Tours és Paris), az
után következik Anglia mintegy 110.000 (London, 
Manchester, Macclesfield, Coventry), Németország 
35,000 (Crefeld, Elberfeld, Chemnitz, Berlin, Anna-
berg), Svájcz több mint 25.000 selyemszövőszékke! 
(kül. Zürich és Basel). Ausztriában 50 gyár és mint
egy 500 kisebb selyemszövőde van (Bécs, Reichen-
berg, Schönberg), Oroszországban mintegy 400 gyár 
működik (Pétervár, Moszkva); mennyiség tekinteté
ben a legjelentékenyebb a khinai selyemipar (Nan-
king, Sutseu, Hangtcseu, Canton). 

Selyembogár, selyemlepke, bombyx móri, rovar a. 
pikkelyesszárnyuak (lepidoptera) rendjéből, a szö-
vönczök (bombycida) családjából; 4—4'5 cm. szé
les, szárnya és teste fehér, halvány sárgásbarna-
harántcsikokkal. Hernyója 4 szer vedlik; teljes kifej
lődésére 4 — 5 hét szükséges, mikor is 7'B —9 cm. h . ; 
ezután laza selyemhálóban felfüggesztett gubóba. 
fonja be magát, mely egyetlen selyemszálból készült 
A bábból fejlődött lepke a selyemburkot átrágva ki
bújik s párosulva 2 — 300 petét rak. Az áttelelt peté
ket költőkészüléken 19° C mellett kiköltik; az elő
ször kibujt hernyókat petenyerésre külön szokták 
nevelni. A hernyókat állványokon tenyésztik s a 
fehér eperfaleveleivel táplálják; nagy gond fordí
tandó a tisztaságra, egyenletes melegre és szellő
zésre. A s. betegségei: a fo l to s b e t e g s é g , p e b r i n 
v. g a t t i n , a nosema bombycis nevű gomba által 
okoztatik; az a l v ó k o r (flachcrie); a m é s z k ó r , 
m u s c a r d i n e , melyet a bolrytis bassiana nevű 
gomba okoz; a sárga v. hájkór és a sorvadás. A 
s.-b. tenyésztése utóbbi években nálunk is virágzás
nak indult. Az országos selyemtenyészde, melynek 
meghatalmazottja Bezerédy Pál Szegzárdon, bár
kinek ingyen küld petéket és utasítást s a tenyész
tett gubókát minőségüknek megfelelő áron beváltja. 
Azonkívül van s. tenyésztési felügyelőség Pancso
ván, Újvidéken, Fehértemplomon, Siklóson, Temes
váron, Baján és Mitroviczán. 

Selyemfa, atlaszfa d. e.). 
Selyemhulladék, floretselyem (1. e.), továbbá a 

két hernyó által készített d u p l a s e l y e m , melyet 
nem lehet legombolyitani; a gubó belsejében levő 
t ö r z s s e l y e m , mely erősen össze van tapadva és 
csakis főzés, széttépés és fésülés által gombolyitható 
le, a s e l y e m k ó c z , mely a gubó felületén levő ku
szált selyem és a w a t t s e l y e m , melylyel a hernyó a 
gubót a galyak közt megerősíti. A s.-ból készítik a 
f á t y o l s e l y m e t (chappe-selyem). 

Selyemkócz, 1. selyemhulladék. 
Selyempapiri finom 'lenrostból készült fehér v. 

színes papír, a tiszta fehéret, mivel a tintát átbo
csátja és ez által az irás a másik felén olvashatóvá 
lesz, másolásra, a színeset csomagolásra (kül. 
arany füst-csomagolásra) használják. 

Selyemtermelés. A világ nyers s.-ét évi 18 millió 
kg.-ra becsülik, melyből toBb mint egy harmadrész 
Khinára esik ; legkitűnőbb a nankingselyem, a kivi
tel többnyire Shanghaiból történik, Japánra az ösz-
szes termelésnek mintegy hatoda jut. A görög szige
teken és Előázsiában termelt nyersselyem (levantei, 
aleppoi, török selyem) mintegy 600.000 kg. Az eu
rópai országok közt a s. terén legelői áll Olaszország, 
mely évenkint több mint 35 millió kg. gubót, illetve 
majdnem 3 millió kg. nyersselymet termel. Franczia
ország s.-e 600.000 kg.-ot meghaladja. Ausztriában a 
s. kül. Dél-Tirolban és Istriában honos; hazánkban 
a s. az utóbbi időben nagyban emelkedett; mig 
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1881-ben 423 község 11.537 kg. gubót termelt, addig 
most mintegy 2300 községben foglalkoznak s. és a 
termelt gubók súlya jóval több az Pl millió kg.-nál. 
L. Bernáth Dezső: A selyemtenyésztés története 
Magyarországban. 

Selymes Pé te r , 1. Ilosvai. 
Selypités, az sz. mássalhangzó hibás kiejtése, mely 

a nyelvnek az alsó ajkra szorítása által jő létre. 
Sem, Ham, J a f e t , Noé 3 fia, kiktől a biblia elbe

szélése szerint a föld népei származtak. Sem ivadékai 
Ázsia d -ny.-i népei (zsjdók, assyrok, babyloniaiak, 
filiszteusok, syriek, phöniciaiak, arabok), Hámé a 
déli népek (aethiopok, egyptomiaiak), Jafeté a keleti 
és északi népek (germánok, görögök, rómaiak). 
Séma jiszroél (héb. = halljad Izrael), a zsidók 

egyik főimája, melyben az egyistenséget vallják. 
Semaphor (gör.), biztonsági jelző készülék, mely lyel 

vasutaknál a kitérők központosításakor (1. blokkmű) 
szükséges jelzéseket adják; jelző árboczból és a rája 
erősített mozgatható karokból és lámpásokból áll. 
A pályaudvar előtt van felállítva az érkező vonatok 
helyes bevezetésére; nagyobb állomáson a pályaud
varon is vannak s.-ok. A felső kar vízszintes hely
zete v. éjjel a veres fény »tilos«-t, a felső kar 45° alatf 
felfelé irányítása v. a zöld fény »szabadmeneU-et 
jelez. A többi karokkal elágazásoknál a szabad vá
gányt is lehet jelezni. A jelző karokat a központi 
készülék rendesen drótvezetékkel állítja. — S.-nak 
nevezik a hajók biztosítására a tengerparton felállí
tott jelző készüléket is. 

Semele, Hadmos és Hermancia leánya, Zeus ked
vese. Mikor kérésére Zeus isteni alakjában mutatta 
meg magát előtte, a villám tüze halálra perzselte; 
haldokolva Dionysost szülte. 

Semeljci, község Verőcze m., 1402 lak. 
Semen (lat.), mag, ondó. 
Semesnye, község Szolnok-Doboka m., 1408 lak. 
Semester (lat.), fél (iskolai) év; semestralis, félévi. 
Sémi- (lat.), összetételekben: fél-. 
Semi-ariánusok, közvetítő párt Arius és Athana-

sius (1. ezeket) közt. 
Semikolon (lat.), pontos vessző (1. e.). 
Semilor, aranyhoz hasonló rézötvözet, dísztár

gyak készítésére szolgál; ujezüsttel bevont brita-
niafém. 

Seminarium (latin jelentése: faiskola), többféle tan
intézetet jelent. Nálunk legismertebb jelentése: pap
növelde (1. e.). Trefort miniszter 1886. a budapesti 
egyetem jogi és bölcsészeti karán is létesített s.-okat 
oly czélból, hogy kevés számú kiváló tanuló egyet, 
tanároktól a tudomány művelésének m ó d s z e r e i b e 
nyerjen bevezetést. E végett ellátják őket a szüksé
ges segédeszközökkel (kézi könyvtár, szemléltető 
eszközök stb.). Azonkívül a vezető tanárok útmuta
tása szerint Írásbeli dolgozatokat készítenek. Ez in
tézmény kül. a német egyetemeken fejlődött ki, de 
megvanFrancziaországbanis c o n f é r e n c e névalatt, 
fontossága főleg a nagyon népes egyetemeken van; 
ezért nem létesítenek a kolozsvári egyetemen is, az 
orvosi karon pedig azért nem, mert itt a tanítás 
ugy is gyakorlati. A bölcsészeti karon class. philol., 
modern nyelvészeti és történelmi, a jogi karon nem-
zetgazd.-statiszt. és büntetőjogi s.-ok vannak. Né
metországban a s e m i n a r mást is jelent; tanárje
löltek számára az egyetem elvégzése után p a e d a -
g o g i s c h e s S e m i n a r 2—3 évfolyammal a tanítás 
gyakorlatának megszerzése, de egyszersmind a szak
tudomány művelése-végett is. Württembergben Se

minar nevet visel az a l s ó fokú ev. t heo l . i s k o l a 
(azelőtt Klosterschule), előkészületül az egyetem hit
tud, karára. Bentlakó tanulói kötelezik magukat a 
württembergi ev. egyház szolgálatára. Végre S. ne
vet visel minden tanitó- és tanitónőképezde (3 évi 
tanfolyammal). Ugyanígy nevezik az e r d é l y i s z á 
s z o k is a tanitóképezdéjüket (pl. Segesváron). 

Semiotika ( lat) , a kórjelek tana; az orvosi 
diagnostika egyik ága. 

Semipelagianismus,Cassianus tana (Kr. e. V. sz.), 
mely közvetítő kívánt lenni Ágoston és a pelagianis-
mus (1. e.) közt. 

Sémiták, népfaj, Elő-Ázsia és É.-Afrikának Semről 
(1. e.) elnevezett azon népei, melyek a sémita nyel
vet beszélik. Főleg a zsidókat jelölik e névvel, az 
ellenök irányuló áramlat: antisemitismus. 

Sémita nyelvek, a sémiták nyelve, 3 főcsoportra 
oszlik: l ) a z a r a m a e u s , ide tartozik az ékiratok-
ban fenmaradt assyriai, a bibliában, targumokban 
és talmudokban előforduló khald, a mandaei és 
részben a szamaritánus nyelv; 2) k á n a á n i , mely 
felöleli a héber (a biblia nyelve), uj-héber (rabbinikus 
irodalom), phöniciai és pun nyelveket; 3) a r a b 
(1. e.), ide tartozik a tulajdonképeni arab a népies 
arabbal (4 nyelvjárás: arab, syr, egyiptomi, berber, 
azonkívül a máltai jargon, a spanyol arabok moz-
arabiai nyelve), a himjári, aethiopi (geer nyelv), 
amhari, tigre és hariri. Három betűs gyökszavak 
és torokhangok jellemzik. 

Semjén v. B a l o g - S e m j é n nemzetség, a Tiszán
túli vidék legelőkelőbb genusainak egyike, melynek 
legrégibb ismert tagjától, a XIII. szd elején élt U h u i 
tól erednek a Kállayak. A nemzetség törzsbirtokai 
Bereg, Bihar, Szabolcs és Szatmár vmegyékben fe
küdtek. Wertner, Nemzetségek II. k. (1892.). 

Semleges, neutrális, sem egyik, sem másik nemhez 
v. párthoz nem tartozó. S. nemű szók, 1. nem. 

Semlegesített államok, azok (Svájcz, Belgium, 
Luxenburg), melyek számára a nagyhatalmak nem
zetközi okokból szerződésileg biztosították azon 
kiváltságot, hogy, a míg semlegesek maradnak, há
ború esetén a hadviselő felek területöket érinteni 
nem fogják. 

Semlegesség, neutralitas, a nemzetközi jogban, 
1) a rész nem vétel más államok közt támadt viszály
ban s a viszálykodók mindegyike irányában való 
pártatlan békés magaviselet; ez a teljes s.; nem tel
jes az, midőn vmely állam a hadviselők egyike iránt 
bizonyos jóakaratot nyilvánít a nélkül, hogy ezzel 
közvetlenül a küzdelembe avatkoznék; f e g y v e r e s 
s. az, midőn az állam fegyveresen is készen áll arra, 
hogy a határai közelében folyó háborúnak az ő te
rületére való átvitelét erőhatalommal is megakadá
lyozza; — 2) az a jog, melyet a nagyhatalmak né
mely kis államnak (semlegesített államok, 1. e.) 
biztosítottak, hogy háború esetén nem viszik át a 
küzdelmet az ő területökre. 

Semmelveisz J. F ü l ö p , orvos, a bpesti egyetemen 
a szülészet tanára, szül. 1818. jul. 17. Budán, Bécs
ben működött mint orvos; itt állapította meg 1847., 
hogy a sebfertőzésnek, ill. a gyermekágyi láznak a 
tisztátalanság az oka s e felfedezése korszakos je
lentőségű az orvostudomány történetében; 1851. 
hazajött s a Rókus-kórház főorvosa, 1855. a szülé
szet tanára a bpesti egyetemen; f 1865. aug. 14. 
Bécsben. Hamvait 1891. ápr. szállították haza. A 
sebészi tisztaság (antisepsis, asepsis) elveit 30 nyilt 
levélben fejtette ki. 
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Semmering, 1395 m. magas hegység Alsó-Ausz
tria és Steierország közt, a hágón (980 m.) mű-or-
szágut Glognitzból Mürzzuschlagba, előbbi helység
nél kezdődik a 40 km. hosszú S. v a s ú t (1853. nyi-
jották meg, Ghega Károly épité), mely meredek 
sziklafalakon, alagutakon és hidakon át halad. 

Semmiházi, jöttment, csavargó. 
Semmiség, nullitas, jogügyletnek v. bírósági eljá

rásnak i 11. határozatnak érvénytelensége lényeges kel
lékek hiányában. E hiányok következménye, vagyis 
a s. az, hogy a jogügyletből jogokat szerezni nem 
lehet; a birói határozat nem létezőnek tekintetik és 
az azt megelőzött eljárás ismételendő. Birói határo
zat érvénytelenségének, ill. s.-ének oka lényeges el
járási szabályok meg nem tartása. A s. orvoslása 
a felebbezésben keresendő. Azon esetekben pedig, 
midőn alperes tudvalevő lakhelyének elhallgatása 
mellett hirdetményileg idézett fél meg nem jelent, ha 
önképviseletre nem jogosított fél törvényes képviselő
jét a perről nem értesitik, ha valamelyik fél nevében 
egy harmadik jár el meghatalmazás nélkül, az érde
kelt fél az ítélet jogerőre emelkedése után sérelmei
nek orvoslására s.-i k e r e s e t e t kérhet, de csakis az 
ítélet jogerőre emelkedése után 10 évig. 
Semmiségi panasz, sajtóügyekben lényeges eljá

rási szabályok megsértésének orvoslására szolgál; 
esküdtszéki eljárásban a felebbvitel egyetlen módja. 
Semmitő szék, a kir. curia azon osztálya, mely 

a semmiségi panaszok elintézésével foglalkozott, 
szemben annak legfőbb itélőszéki osztályával, mely 
egyéb felebbviteli ügyeket vett elbírálás alá. E két 
osztályt egyesitette a z l 8 8 1 : LIX. t.-cz. 101.§., amidőn 
a semmiségi panasz polg. ügyekben mint jogorvos
lat is megszűnt. A s. hatáskörébe tartoztak a kisajá
títási ügyek is. 

Semnonok, régi germán nép, az aliemannokba 
olvadt. 

Semolina (ol.), búzából nyert daranemü anyag. 
Sempach, város Luzern svájczi kantonban, a s.-i 

tó m., 1386. jul. 9. a svájcziak itt verték meg Lipót 
osztrák herczeget. 

Semper (lat.), mindig; s. idem, mindig ugyanaz, 
változatlan. 

Semper G o t t f r i e d , német épitész, szül. 1803. 
nov. 29. Hamburgban, 1834. tanár a drezdai, 1849. 
a londoni akadémián, 1853. műegyetemi tanár Zü-
riohben, 1871. Bécsben; f 1879. máj. 15. Rómában. 
Számos középületet emelt Drezdában, Zürichben 
és színházi tervezetet készített Rio de Janeiro és 
München számára stb. A szakirodalom terén is 
nagyban működött. 1892. Drezdában szobrot állí
tottak emlékének. 

Sempervirens (lat.), örökzöld. 
Sempont, a vizállásmutatók azon pontja, mely az 

átlagos legalacsonyabb vízállást mutatja s melytől 
felfelé -f, lefelé aljelölik a vízállást; igy neve
zik a hőmérő 0 pontját is. 

Sempte, község Nyitra m., 1748 lak. A helységtől 
é.-ra a Vág jobb partján egykor vár állott, melyből 
csak egy nég}rszögletü torony maradt meg. 

Semsey Andor , a m. tud. Akadémia igazgatósági 
és tiszt, tagja, szül. 1833. decz. 22. Kassán. Magyar
óváron kezdte s Hohenheimban fejezte be gazdasági 
tanulmányait s azután nagy jószágait kezelte. 1866 
óta Bpesten lakik és főleg az ásványtannal foglalko
zik. Számos ásványgyüjteményt vett meg a nemz. 
múzeum és a földtani társulat részére és a nemz. 
múzeum meteorit-gy-üjteményét elsővé tette a vilá

gon. A magyar tudományos törekvéseket mindig 
nagylelkű bőkezűséggel támogatta s a többek közt 
1889. százezer frtos alapítványt tett az akadémiánál 
tiz különböző szakmunka jutalmazására. Számos 
értekezést s a »Meteoritokról« tanulmányt irt. 

Senaar, tartomány egyiptomi Szudánban, a Nilus 
két forráságának egyesülésétől délre, lakói fundsok 
és dinkák. 1504. silukok foglalták el, 1812 óta egyip
tomi tartomány, most mahditák birtoka. Főhelye S. 
(Medinet el Funds) a Kék-Nílus m., 8000 lak. 

Senatus (lat.), tanács; felsőház, igy nevezik hiva-
losan a franczia, olasz, belga, román, é.-amerikai 
felsőházat; s e n a t o r , ily tanács v. felsőház tagja. 

Senatus consultum (lat., rövidítve s. c), a régi 
római senatus jogérvényes határozata; a jogélet 
egyik fontos forrása volt. 

Seneca L u c i u s A n n a e u s , római bölcsész és szín
műíró, szül. 4. Kr. u. Cordubában, Caligula alatt 
quaestor volt Rómában, később Nero nevelője és egy 
ideig kedvencze, de Nero 65. halálra Ítélte, mire für
dőben gőzzel ölte meg magát. Mint szónok és ál
lamférfiú nagy hírnévre tett szert, mint bölcsész a 
»stoá«-nak volt híve; természettudományi művet is 
irt. 10 tragoediát is tulajdonítanak neki, melyek 
nagy befolyást gyakoroltak a modern drámaírásra. 

Senefelder Ala jos , a kőnyomás feltalálója, szül. 
1771. nov. 6. Prágában, 1806. alapította az első 
vegyi kőnyomdát Münchenben; f 1834. febr. 26. 
Megírta a lithographia tankönyvét (1818.). 

Senegagyökér, az Északamerikában honos poly-
gala senega gyökere, a gyógyászatban használják; 
c s ö r g ő k igy ó-gy ökér-nek is hívják. 
Senegal, 1) folyó Afrika ny. részében, 1700 km. 

hosszú, Futa-Dsallon hegyeiben ered, számos szige
tet alkotva s folyót felvéve az Atlanti óceánba sza
kad ; — 2) franczia gyarmat Nyugot-Afrikában, é.-on 
a Lovrier-öböl, d.-en Sierra Leone brit gyarmat és 
k.-en a Felső-Niger közt; két kormányzóságra osz
lik; az egyik S. a franczia Szudánnal, a másik Fran-
czia-Guinea és tartozékai (Riviéres du Sud). 

Senegalmézga, a Senegal folyópartján tenyésző 
v e r a k - és a d a n s o n i - a k á c z f á k r ó l gyűjtött szín
telen, sárgás v. barnás színű anyag, az arabgummi-
hoz nagyon hasonlit. Fajai a mogadore, galam-
mézga stb. 
Senegambia, terület Nyugot-Afrikában, az Atlanti 

oczeántól a Niger vízválasztójáig, Sierra Leonéig és 
a Szaharáig terjed; nevét Senegáltól és Gambiától, 2 
főfolyójától nyerte, ter. 750.000 km9-re becsülik, 2'/i 
mill. lak. Politikailag feloszlik Senegal franczia,. 
Gambia angol és Guinea portugál birtokra. 

Senex (lat.), öreg; s e n e c t u s , öregség, vénség. 
Senhor (portugál., spany. senor, szenyor), ur, pa

rancsoló; s e n h o r a (senora) úrnő, parancsolónő. 
Senilis (lat.), agg, öreg; s . - t a s , öregkorbeli gyen

geség. 
Senior (lat.), 1) idősebb, ellentéte junior, ifjabb; 

2) elnök. 
Senioratus (lat.), idősbség, az az öröklési rend, 

midőn a család vmelyik ágának legidősebb tagjai jut 
az örökség birtokába. 

Senlis (szánlisz), város Oise franczia departement-
ban 7000 lak. Karton- és csipkekészités. 

Sennae fólia, szennalevél (1. e.). 
Sennyey, bárói család, Vas vmből származik, első 

ismert őse, Gersz ispán, a XV. szdban élt. S. Pon-
g r á c z 1593. Báthory Zsigmond főudvarmestere, a 
Bocskay-felkelésben Rudolf király vezéreinek egyike. 
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.SEQUANOK s 
1606. báróságot kapott; ennek fia, I s t v á n , 1621. 
boszniai, 1623. váczi, 1628. veszprémi, 1630. győri 
püspök, 1624-től kir. kanczellár (f 1635.). S. Imre 
ezredes 1767. grófi rangra emeltetett, de már fiának 
magvaszakadt. — 1) Béla báró, a főrendiház tagja, 
Pál báró fia. — 2) I s t v á n báró, orsz. képv., szül. 
1857. Tanulmányai befejeztével katonai szolgálatba 
lépett, 1887 óta orsz. képviselő. — 3) P á l báró, 
országbíró, szül. 1822. április 24. 1848. Zemplén 
vm. képviselője, de conservativ elvei miatt visz-
szavonult a közélettől. 1859. a helytartótanács al
elnöke, egész a februári pátens kibocsátásáig. 1865. 
tárnokmester s a kiegyezésig ő vezette a belügyi 
kormányzatot. 1867-től képviselő, 1884. decz. 7. 
országbíró s a főrendiház elnöke, f 188Ö. jan. 3. 

Se non é verő, é ben t r o v a t o (ol.), ha nem igaz 
is, de jól van kigondolva (Giord. Bruno). 

Senonok, gall nép Közép-Galliában és Umbriában. 
Sens (szánsz), város Yonne franczia departement-

ben a Yonne m., 13.000 lak. Érsekség, hires székes
egyház. A régi A g e n d i a c u m , a senonok főhelye. 

Sensal (ol.), alkusz, ügynök; s e n s a r i a , alkuszdij. 
Sensatio (lat.), érzéki észrevétel; benyomás, fel

tűnés. S.-nális v. s e n s a t i ó s , feltűnést keltő; sen-
s a t i ó s r e g é n y , izgalmi regény, az olyan, melynek 
czélja az olvasó idegeit felizgatni s képzeletére erő
sen hatni. 

Sensibilis (lat.), érzékileg észrevehető; érzékeny, 
gyöngéd érzésű, Sensibilitas, érző képesség. 

Sensitiv (lat.), túlérzékeny; semitivitas, az idegek 
fokozott (többnyire beteges) érzékenysége. 

Sensorium (lat.), az érzés központi szerve az 
agyban. 

Sensual ismus (lat.), a lélektanban azon felfogás, 
mely szerint összes képzeteink és gondolataink az 
érzéki észrevételre vezetendők vissza; az erkölcs
tanban azon elmélet, mely szerint életünk czélját az 
érzéki gyönyörökben kell keresni. Sensualista, e 
felfogások vmelyikének hive. 

Sensus (lat.), érzék, érzés; s. communis, a józan 
ész, az általános gondolkodásmód; sensualitas, 
érzékiség. 

Sententia (lat.), Ítélet; jeles mondás. Sententiosus, 
az oly előadás, mely rövid mondatokból áll; elmés, 
velős, tanulságos. 

Sentés (ném., Schenktisch), falusi korcsmákban 
azon elkerített hely, a hol a bort mérik. 

Sentimentalis, érzelmes v. érzelgős; s.-mus, érzel
messég v. órzelgés (1. ezeket). 

Senttour, község Torontál m., 1071 1. Múlt szá
zadbeli franczia gyarmat. 

Senyv, cachexia, a szervezetnek rossz tápláltatás 
folytán beállott elgyengülése, sorvadása, mely súlyos 
betegségek (rák, gümőkór, bujakór, fehérvérüség, 
néha alkoholismus) kisérőjeként szokott tellépni. 

S. e. & o., a salvo errore et omissione (1. e.) rö
vidítése. 

Seol (héb.), a zsidóknál az alvilág. 
Separat (lat.), külön; s.-votum, külön szavazat; 

s.-ismus, elkülönzési hajlam, különválási törekvés, 
az egyházban v. az államéletben. 

Separatio (lat.), elkülönítés, elválasztás. S. a thoro 
et mensa, ágy- és asztaltól való elválasztás. 

Sepiabarna, a gyöngyfestöncz (sepia officinalis) 
tintazacskójában levő nedvből egyszerű, de gyors 
beszáritás által nyert barna festék; a nedvet az 
állat a víz zavarossá tételére használja, hogy igy 
ellensége elől menekülhessen. A kereskedelmi s. feke-

teszinü, földes törésű, szétdörzsölhető; finom pora 
sötétbarna folyadékot ad, tussfestékül használják; 
többnyire Olaszországból hozzák forgalomba. 

Seprő, pálinka, söreczet, must stb. szeszes erje
désénél mint hab v. iszap fellépő fehéres piszkos 
anyag, mely mint fermentum az erjedést előidézi. Az 
alacsony hőmérséknél történő alsó erjedésnél az 
edény fenekén a l s ó s., a magasabb hőmérsék mel
letti rohamos erjedésnél a folyadék felületén f e l s ő 
s. lép fel. A sör- és pálinka s. (saccharomyces cere-
visiae Meyen) egysejtes, O'oos mm. átm. gombákból 
(s. gombák) áll, melyek osztás (sarjadzás) által szapo
rodnak; a borseprő (s. ellipsoidicus Rees) kisebb, 
2.5—3 rész s. 100 rész czukrot hoz erjedésbe. 

Seprő, szőr, czirok, gyökér-félék, nyirfavessző v. 
drótszálakból készített nyaláb, köteg, melyet por, 
szemét stb. eltakarításánál, az u. n. seprésnél al
kalmaznak. 

Seprőgomba, 1. seprő. 
Seprőpálinka, a borseprőből kész'tett szeszes ital, 

a cognachoz hasonlít. 
Seprős, község Arad m., 4163 lak. 
Sepse, község Baranya m., 1083 lak. 
Sepsis (gör.), rothadás; a sebek rothasztó fertőzése. 
Sepsi-Szent-György, rend. tan. város Háromszék 

megyében, 5665 lak. A megye székhelye; járásbir. 
és adóhiv., az Olt jobb oldalán elterülő lapályon. A 
város középpontja a (4 hold terjedelmű) főtér, mely 
körül csoportosulnak legcsinosabb épületei; k. olda
lán a bazár (most polgári leányiskola helyisége), 
ny.-on a diszes megyeház, megyei kórház, városház, 
a Mikó-collegium kétemeletes épülete a főgymnasium-. 
mai és a Székely-múzeummal. Érdekes az erődített 
ref. templom. Van fémiparműhelylyel megtoldott 
polgári fiúiskola, szövőipar-tanműhely stb. A város 
határán: az Örkön, az Olt partján és az Eprestetőn 
őskori telepek nyomai. Ásványvízforrás is van, ké
nes vizű a város felső végén; a D é b r e n alatt sava-
nyuviz-forrás. A várostól 10 km.-re a fürdővé fejlő
dött S u g á r , hol 7, az előpatakival rokon savanyu-
viz-forrás van. Főnevezetesség a gőz lő, egy szabad 
szénsavat ömiesztő odu. 

Septangulum (lat.), hétszög. 
Septemvir, 1. hétszemélynök. 
Septennatus (lat.), hétévi időtartam; ujabban a 

franczia köztársaság elnöke hivataloskodásának és 
a német katonatörvény érvényességének idejét fejezik 
ki vele. 

Septennium (lat.), hét évi időköz. 
Septentrio (lat.), a Nagymedve csillagképe, által, 

észak; s .-nális , északi. 
Septett (lat.), hétszólamu zenemű. 
Septicaemia (gör.), evvérüség. 
Septikus (gör.), rothadó, rothadást okozó. 
Septillio, a tizedes számrendszer 42. egysége, 

1 millió a 7. hatványon. 
Septimer, hágó a raeti Alpesekben, 2311 m., Ober-

halbstein és Bergell völgyek közt. 
Septuaginta (lat. = hetven), a szentírás alexan

driai (gör. nyelvű) fordítása, melyet a hagyomány 
szerint 70 tudós készített Ptolemaeus Philadelphus 
egyipt. uralkodó megbízásából. A Kr. e. III —I. szd-
ban keletkezett és főleg azért fontos, mert az apo-
kryph (1. e.) könyveket tartalmazza. 

Septum (lat.), sövény; 2 üreg válaszfala. 
Sepulcrum (lat.), sír, sírbolt; sepultura, temetés. 
Sequanok, nép Gallia Transalpinában, főhelyök 

V i s o n t i o , a mai Besancon volt. 
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Sequens (lat.), a következő. 
Sequester (lat.), zár, zárlat; s.-raíio, zár alá he

lyezés. 
Sequester, elhalt (elüszkösödött) csontdarab. 
Ser, üditő szeszes ital, melynek alkatrészei: 2 — 8% 

alkohol, 50—95»/o viz, 0"I —0'8°/O szénsav, 2—8°/o 
fölbontatlan dextrose, 2—10°/o dextrin, továbbá a 
komló, kevés glycerin, protein- és ásványanyagok. 
Már a régi egyiptomiak és görögök is ismerték, a mi 
serünk a régiekétől abban különbözik, hogy a mienk
hez komlót is adnak. 

Seradó, a sertermelés után fizetendő forgalmi adó, 
mely a hűtőbárkába eresztett serié minden hl. és 
czukormérő foka után 16'7 kr. E czélból a vállalat 
4 héttel működésének megkezdése előtt a pénzügy
igazgatóságnak bejelentendő és az üzlethelyiség, 
műeszközök és edények pontos jegyzéke benyúj
tandó. A serfőzés 24 órával előbb bejelentendő; az 
adót előre le kell fizetni, előbb az üst alá gyújtani 
nem szabad. A serfőző az ellenőrzés czéljából köte
les a pénzügyigazgatóság utján beforrasztott hőmé
rővel ellátott czukormérőt szerezni és azt a pénz
ügyőrségnek használatra átengedni. A serfőzési 
munka megakadása a pénzügyőrségnél azonnal be
jelentendő. A külföldre vitt sör adójának visszatérí
tésére vonatkozó engedélyt a pénzügyigazgatóság 
csak oly serfőzőnek adhatja, ki sert legalább 1 hl.-nyi 
fnennyiségben hordóra v. üvegekre fejtve külföldre 
szállít, ha a ser 2:/a czukormérő foknál kevesebbet 
mutat. Az adóvisszatérités a) tekintet nélkül a serié 
foktartalmára, melyből a ser készült, hl.-énként 1 frt 
50 kr, b) tekintettel a kivitel előtt készített serié fok
tartalmára, a sernek minden hl.-je és serléje volt czu-
kortartalmának minden foka után 16'7 krral van 
megszabva. A büntetéseket 1. 1884. sertermelési adó
osztály 88 — 91. §§. Kisebb hígítást, melynél a kincs
tár megrövidítésére irányzott szándék nem forog 
fenn, 1—-50 frt birsággal büntetnek. 

Serail (perzsa), palota, fejedelmi udvartartás; álta
lában nagy épület (karaván s.). 

Seraing (szeren), gyárváros Lüttich m., 33.000 lak. 
A Cocherill-féle vas- és hajógyárak főhelye; szén
bányák. 

Serao (szer-) M a t i l d , férjezett S c a r f o g l i o , olasz 
írónő, szül. 1856. márcz. 7. Patrasban (Görögor
szág), 1878. kezdte irodalmi működését és azóta 
egész sora jelent meg beszélyeinek és regényeinek, 
melyek közül sok magyarra is lefordíttatott. Hosz-
szabb ideig hirlapiróskodott, 1887. a »Corriere di 
NapolU szerkesztője. 

Serapeum, 1. Serapis. 
Serapis, az ó-egyiptomiaknál Osirisnak, mint az 

alvilág istenének neve. Főtemploma a S e r a p e u m 
volt Alexandriában, melyben a híres könyvtár volt 
elhelyezve. 

Seraskier (perzsa), a török hadügyminiszter. 
Serbett, szörbet (1. e.). 
Sércz, község Sopron m., 1335 lak. 
Serdületlen kor, a 12 éven alóli kor. 
Serdülés, a nemi érettség fejlődésének időszaka, 

1. nemi érettség. 
Serdülő, a gyermekkorból kinőtt, de még legény-

nyé, felnőtt leánynyá nem fejlődött (1. kamasz évek). 
Serédy G á s p á r , I. Ferdinánd alatt Felső-Magyar

ország főkapitánya, 1528. elfoglalta János királytól 
Likavát és Trencsént, 1530. Egert. 1541. a tokaji 
uradalmat kapta. 1542. Izabella királynét egyezségre 
bírta, miért Ferdinándtól nagy uradalmakat kapott, 

többek közt a magvaszakadt Szentgyörgyi és Bazini 
grófok javainak nagy részét, f 1550. márcz. 1. 

Sereg, 1) 1. hadsereg; 2) a növénytanban mint 
rendszertani fogalom = c l a s s i s , 1. osztály. 

Seregély, madárnem, kúpalakú, hegyes csőrrel, fe
kete alapszínű s fehéres pettyü tollakkal. Egyes szók 
kiejtésére megtanítható. 

Seregélyes, község Fejér m., 4019 lak. 
Sereghajtó, leghátul járó, elmaradt. 
Seregszámla, enumeratio, 1. hadszámla. 
Sérelem, gravamen (1. e.). 
Sérelmi politika, I. garavamen. 
Serenade (francz. sze-), éjjeli zene, ablakzene. 
Serenissimus (lat.), fenséges (fejedelmek és főher-

czegek czime). 
Serényi L á s z l ó gróf, a főrendiház tagja, szül. 

1815. szept. 12. Lomniczon. Jogot végzett, 1846. tit
kár a helytartó-tanácsnál. Egyik alapitója a magyar 
képzőművészeti társaságnak. 

Seres, város Salonichi török vilajetben, 10.000 lak. 
Gyapjú- és gyapotipar. 

Serét, arsen tartalmú ólomból készített golyócskák, 
szemnagyság szerint osztályozva. A s.-készítésnél a 
megolvadt ólmot szitán keresztül engedik egy magas 
toronyban leesni; a cseppek a lehűlés alatt megme
revülnek s golyó alakot vesznek fel. A s. felületét 
forgó dobokban graphittal fényesitik. 

Serfogyasztási adó, a nyilt községben valamint a 
zárt városokban hl.-énként 3 forint; az adó megvál
tás, bérbeadás, ráutalás v. kincstári kezelés utján 
biztosíttatik; oly serfőző terhére, ki sert 25 literen 
aluli mennyiségben árusit vagy fogyaszt, a s. a múlt 
évben elárusított ser mennyisége utján átalányban 
állapittatik meg. Budapesten a s. hl.-je után a be
vitelkor v. termelésnél még 4 frt 90 kr községi pót
lék is fizetendő. Az italmérési adó a ser hl.-je után 
2 frtban van megállapítva. 

Serfőzés, a serkészités folyamata, melyhez gabna-
nemüek, különösen árpa, komló, fermentum és viz 
használtatik. Az erjesztés fermentuma a s a c c h a -
r o m y c e s c e r e v i s i a e . A s. első munkálata a ma
i á t á z á s , melynek föladata az árpa keményítőjét 
erjedésre képes czukorrá, dextrosevé átváltoztatni, 
mi diastase behatása mellett megy végbe; ezen di-
astase az árpának csiráztatásánál magától képződik. 
Ha a csiráztatás kellő fokig előre haladt, szárítás 
által gyorsan meg kell szüntetni, hogy a további 
csírázás a már létrejött czukrot cellulosevé ne vál
toztassa. A keletkezett maláta világosabb v. söté
tebb sárga szinü a szerint, a mint az emiitett szárí
tás kisebb v. nagyobb hőmérséknéi történt; ehhez 
képest lesz a sör is világos v. sötét sárga v. barna 
szinü. A malátából az oldható anyagokat, a dextro-
sét és dextrint 60—70 C°nál vízzel kivonják, a nyert 
oldatot forralás által töményitik s bele teszik a kom
lót. A forralás után az oldatot nagy vas v. réz szek
rényekben gyorsan lehűtik, nehogy lassú lehűlés 
eczetesedést okozzon. Ezután következik az erjesz
tés, melynek feladata egyrészt alkoholt fejleszteni, 
másrészt pedig a sernek az üditő hatást és eltartha
tóságot kölcsönző szénsavat is fejleszteni. Az erjesz
tés két főrészből áll: 1) a f ce r j edés , mely magasabb 
(15 O) hőfoknál megy végbe; 2) az u t ó e r j e d é s , ez 
alacsonyabb hőmérséknéi s lassan folyván le, a fej
lődő szénsavat a ser elnyeli. Az utóerjedést az u. n. 
á s z a k o l á s által érik el hűs ászokpinczékben. A 
kivitelre gyártott s.-t erősen komiózzák és szeszszel 
keverik; hogy a s. jói elálljon 46—54°-ra hevítik 
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(Pasteur-féle eljárás). A közönséges s. 3 —5°/o, az 
erősebb 6—15°/0 k i v o n a t a n y a g o t , 3 —6, ritkáb
ban 8°/o alkoholt, O'i—0'6°/0 szénsavat, vizet, komló
olajat, glycerint, néha eczetsavat és szervetlen ve-
gyeket tartalmaz. A kivonatanyagban fejérjenemű 
anyag van (legalább 12°/o). Hazánkban számos ser
gyár van, leghíresebbek a kőbányai, magyar-óvári, 
temesvári stb. Az osztrák sörök közül ismertek a 
schweehati, pilseni és liesingi. A bajor sörök közül 
nevezetesebbek a müncheni, nürnbergi, culmbachi, 
a többi német sörök közül a berlini fehér s., a bok s., 
salvator s., a belga s. közül a faró és lőweni, bra-
banti és brüsszeli, az angol s. fajták közül a porter, 
ale és stout. A nyáron át savanyodni kezdő s.-t ha-
muzsirral, szódával, szénsavas sókkal javítják, ül. 
hamisítják. A romlás ellen bórsav, mészkéneg és 
salioylsav hozzáadása által védik. 

Serge (francz., szerzs), fonalgó v. mintás selyem, 
gyapjú v. félgyapju szövet; czipőre, butorbevonásra 
és bélésre való. 

Sergeant (francz., szörzsán), altiszt; s. at l aw 
(ang., szördzsent etlá), az angol parlament üléstér 
meiben az első terembiztos. 

Sergius, 4 pápa neve: 1) I. S., 687 — 701. — 2) II. 
I., 8 4 4 - 8 4 7 . - 3) III. S., 904—911., XI. János pápa 
atyja. — 4) IV. S., 1009—1012. 

Sergius S á n d o r , orosz nagyherczeg, szül. 1857. 
máj. 11. Zarskoje Seloban, II. Sándor czár és Mária 
hesseni hgnő 4. fia; testőrtiszt lett és tábornoki ran
got nyert, 1891. fivére III. Sándor czár Moszkva 
kormányzójává nevezte ki, 1884. jun. 14. nőül vette 
Erzsébet hesszeni hgnőt, IV. Lajos nagyherczeg 4. 
leányát, ki 1891. orosz hitre tért át. 

Series (lat.), sor, sorozat; sorozatszám. 
Serimeter, a selyem erősségének és rugalmasságá

nak mérésére szolgáló eszköz. 
Serinette, kis kintorna madarak betanítására. 
Serioso (ol.), a zenében: ünnepélyesen, komolyan. 
Serleg, fémből való nagyobb fajta ivópohár, bil-

likom. 
Sermo (lat.), beszélgetés, beszéd, szónoklat; 5. 

sup. (= supra) sepulchrum, beszéd a sir felett, a 
Halotti beszéd (1. e.) felirata. 

Seron (suron), 1) Keletindiában és Délamerikában 
nyers marhabőrből készült zsák, indigó, gyapot és 
dohány csomagolására; — 2) ált. csomagolásra 
szolgáló papír v. vászon. 

SerpaPin to S á n d o r A l b e r t de la Roche, portug. 
afr. utazó, sz. 1846. ápr. 20. Polchrasban, 1877—79. 
bekalandozta Dél-Afrikát egy portugál expeditio élén. 
1885. és 1889. újra ott járt s ez alkalommal össze
ütközött az angolokkal, miből csaknem háború tá
madt Anglia és Portugál közt; 1890. haza rendeltet
vén képviselővé választatott. Útjairól munkát irt. 

Serpentin, mágnésiavas hydrosilikát, ásvány; vas
kos, szemcsés, tömött, néha rostos, leveles; törése 
kagylós, szálkás. K.: 3—4; színe különféle zöld, 
néha csaknem fehér; legtöbbször olivinből képződik. 
Van n e m e s és k ö z ö n s é g e s s., mely utóbbi egy
magában hegységeket is alkot (Szt-Pétervár serpen-
tinhegyen áll). Fajtái a c h r y s o t i l (Dobsina) asbest-
szerü; a r e t i n a l i t , mézsárga-olajzöld, viaszszerü 
(Alsó-Canada, Greenville), b o r c e l l o p h i t (Taberg, 
Sala), tajtkő, lágy s.; t h e r m o p h y l l i t . pikkelyes; 
p i k r o l i t h , száras, rostos (Svédország, Taberg, Rei-
chenstein, Möllendorf); m e l a n i t (Szászország); 
s v a j c e r i t , világos (Svájcz); oph i t , foltos, eres, 
továbbá bowenit, antigerit, antiilit, baltimorit, wil-

liamit stb. Használják szebb fajait faragványok, di-
szitmények, kályhaállványok, tűzfalak, dörzscsészék 
stb. készítésére. Szemcsés mészszei keverve a diszit-
ményekhez használt o p h i c a l c i t o t adja. 

Serpenyő, vas- v. rézpléhből készített aiacsony, 
gyakran nyeles edény, használják főzésnél, olvasz
táshoz stb. S.-nek nevezik a mérlegcsészéket is. 

Serrano y Dominguez (-gesz) F e r e n c z , de la 
Tőrre herczege, spanyol tábornagy, szül. 1810. 
szept. 18. Argonicában (Andalusia), a hadseregbe 
lépett, hamar tábornok s Izabella királynő kegyencze 
lett, több izben miniszter, 1869. régens, Amadaeo 
királyivá választása után lemondott ez állásról és a 
carlisták ellen küzdő kor. hadak főparancsnokságát 
vette át. 1874. januártól decz. 29-ig diktátor, 1883— 
1884. nagykövet Parisban; f 1885. nov. 26. 
Serte, a szelid és vaddisznó merev nyak- és hát

szőre ; legmerevebb az északi vidékről (Orosz-, Po
rosz- és Lengyelországból) való; főleg kefekötésre 
használják. 

Sertermelés és fogyasztás. A világ összes serter
melését évenkinti 200 millió hl.-re becsülik, melyből 
140 millió hl. jut Európára, mintegy 40 millió hl. 
Eszakamerikára és körülbelül 2 millió hl. Ausztrá
liára. Európában az első sertermelő ország Nagy-
Britannia (48 millió hl.), utána Németország 47 millió 
hl.-rel, melyből Bajorországra 12 millió hl. jut, a har
madik helyen áll az osztrák-magyar monarchia több 
mint 15 millió hl.-rel, Belgium 11, Francziaország 
10, Oroszország 6 millió hl. sert termel évenkint. 
Magyarország sertermelése a szükségletnek közelről 
sem felel meg és az évi behozatal 8 millió q.-ra rug 
1'6 millió frt értékben. A fogyasztás terén első helyet 
Bajororsz. foglalja el, hol fejenként és évenkint 240 
1. sert fogyasztanak, Würtembergben 212 !., Bel
giumban 165, Angliában 125, Németországban 90, 
Dániában 81, Németalföldön 42, az Egyesült-Álla
mokban 38, Norvégiában 35, az osztrák-magyar 
monarchiában 32'5, Svájczban 30, Francziaország-
ban 22, Svédországban 21, Oroszországban 5 1. jut 
átlag egy-egy lélekre. 

Serum (lat.), savó, vérsavó; s. lactis, tejsavó. 
Sertés, disznó (1. e.). 
Sertéskereskedés, 1. disznókereskedés. 
Sérv, hernia, vmely zsigernek kiiszamlása eredeti 

helyzetéből többnyire vmely előképzett üregbe. Leg
gyakoribb a bélsérv, azaz a belek világrahozott v. 
szerzett kihelyezettsége, midőn is azok a hasüregből 
kilépnek és a hasfalaktól takarva daganat alakjában 
válnak láthatókká. S. k a p u azon nyilas, melyen át 
a kilépés történt. Leggyakoribb sérvek a lágyék- és 
a czombsérv, gyermekeknél a köldöksérv. A béllel 
együtt kifordult hashártyarészlet a s. zacskó, tar
talma a bélkacsok v. mesenterium, ritkán petefészek 
v. anya-méh. Kezelés: visszahelyezés kéznyomás 
segélyével. A visszahelyezett sérvet s é r v k ö t ő v e l 
tartják vissza, mely rugós övből és párnácskából 
(pelotte) áll. Ha a sérv vissza nem helyezhető (beszo
rult, incarcerált s.), a beteg csakis műtét utján ment
hető meg. Ha a bélkacsokban üszkösödés indult 
meg, akkor a kacs felső végét a seb nyílásba helye
zik s mesterséges végbélnyilást (anus praetematura-
lis) készítenek. Az elzáródás tünetei: nagy fájdal
mak az illető helyen, székletét hiánya, bélsárhányás, 
általános elesettség; halál kimerülés v. hashártya
lob utján. 

Servante (francz.), szolgáló; asztalka. 
Servatius, 1. Szervácz. 
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Servet M i h á l y , tkép. S e r v e t o Migue l , tudós 
orvos és antitrinitarius, szül. 1511. Tudelában (Na-
varra), Francziaországba ment, »Christianismi resti-
tutio« ez. műve miatt elfogták, 1553. menekült, de 
Genfben újra elfogták, Krisztus istenségének taga
dása miatt Calvin rendeletére 1553. okt. 27. mág
lyára vetették. 

Service (francz., szervisz), szolgálat, borravaló; 
asztali edénykészlet. 

Serviette (francz.), 1) asztalkendő, »szalvéta« ; — 
2) hosszú, keskeny bőrtárcza okmányok megőrzésére. 

Servilis (lat.), szolgalelkü, csúszómászó; s.-mus, 
szolgalelkűség; kegylesés. 

Servirozni (lat.), szolgálni, felszolgálni (asztalnál). 
Servitus (lat.), szolgaság, szolgalom (1. e.). 
Servius T u l l i u s , 6. római király, bár rabszolganő 

fia, mégis Tarquínius Priscus király veje lett, 578 — 
534. Kr. e. uralkodott, uj alkotmány által a patríci
usokat és plebejusokat egységes néppé egyesitette, 
Rómát fallal vette körül; veje, Tarquinius Superbus, 
megfosztotta a tróntól és meggyilkolta. 

Servus (lat.), szolga; szolgája (köszöntés). 
Sesamolaj, a Dél-ésK.-Ázsiában, Török-, Franczia-

és Olaszországban, Egyiptomban és Brasiliában te
nyésző sesamum orientale magvából nyert színtelen, 
szag nélküli, íztelen olaj, mely nem szárad, 5°-náí 
megmerevül, étekolajul, világításra, szappan és tuss 
készítésére és faolajhamisitásra szolgál. 

Sesesusa, pletyka, mendemonda, besúgás. 
Sesostr is , Herodotosnál II. Ramses egyiptomi ki

rály neve. 
Sessio (lat.), ülésszak, telek. 
Sestertius, a rómaiaknál vert pénz; a köztársaság 

idejében ezüstből (értéke 2'/« as = V4 dénár), később 
rézből: s e s t e r t i a = 1000 s. = mintegy 90 frt. 

Sestina (lat.), a román népeknél egy 6-soros és egy 
3 versszakból álló lyrai költemény. 

Sesvete, község Belovár-Kőrös m., 2371 lak. 
Sete vagy s e t e - s u t a , balkezü, balog; félszeg, 

ügyetlen. 
Seth, egyiptomi isten, a görögök Typhonnal azo

nosítják, eredetileg a háború és a külföld istene, az 
aszály és rossz termés, a nap- és holdfogyatkozás 
daemona, testvérének, Osirisnak gyilkosa, miért Ho-
ros megbüntette; szamárna.. vagy szamárfejjel áb
rázolják. 

Seth, Ádám 3. fia, utódai az istenfélő sethiták. 
Setiger (lat.), sertés állat, disznó. 
Seto-áru, Setoban (Japán), gyártott porczellánáru; 

a zománcz alatt kékszinüre van festve és arany-fes
tékkel kiczifrázva. 

Setsele ország, betsuan ország Afrikában, a Stella
föld és a délafrikai köztársaság közt. Főh. Molepole. 

Settlement (ang. szetlment), letelepedés, gyarma
tosítás, gyarmat. 

Sevenolaj, 1. Sadeolaj. 
Severn, folyó Angolországban, Walesban a Plyn-

limmon hegységben (756 m.) ered, a Stour és Avon 
mellékfolyókat felvéve a Bristol-csatornába torkol. 
A 7200 m. hosszú S. alagút Dél-Walest Dél-Angliá
val köti össze. 

Severus L u c i u s S e p t i m i u s , római császár, sz. 
146. Leptisben (Afrika), a pannóniai légiók 193. 
császárrá kiáltották ki, feloszlatta a praetorianuso-
kat, 195. megverte Poscennius Niger ellencsászárt, 
196. a másik ellencsászárt, Clodius Albinust; har-
czolt a parthusok ellen, 208. Britanniában; f 211. 
Eboracumban. 

Sévigné (szévinyé) M a r i é de R a b u t i n - C h a n t a l 
marquise de, szül. 1626. febr. 6. Parisban, 1644. 
S. marquis neje; f 1696. ápr. 18. Grignanban. Vi
lághírűek később számtalanszor közzétett, remek 
stílű levelei leányához, Grignan grófnőhez. 

Sevilla (szevilja), spanyol tartomány (Andalusia), 
ter. 140.625 km2, 544.815 lak. Főhelye S. a 
Guadalquivir m. 143.182 lak. Első rangú kereske
delmi és katonai hely, Spanyolország 2. városa; 
egyetem (1502 óta), érsekség, székesegyház, 114 m. 
magas torony (Giralda), mely legmagasabb Spanyol
honban, 2 2 haranggal, tőzsde (Lonja, itt van az 
amerikai levéltár), mór palota (Alkazar), akadémiák, 
könyvtár, képcsarnokok(Murillo remekei), színházak. 
Élénk kereskedelem és ipar, királyi ágyúöntöde, 
fegyver-, porczellán-, gép-, posztó-, hegedügyárak, 
dohánygyár, római vízvezeték. Az ó-kori H i s p a l i s , 
az arabok idejében nagy virágzásnak indult, 1248. 
III. Kastiliai Ferdinánd foglalta el. 

Sévre, folyó Francziaországban, 1) S. Nantaise a 
Loire mellékfolyója; — 2) S. Niortaise az Atlanti 
oczeánba torkol. 

Sévres, város Seine-et-Oise franczia departement-
ben a Szajna m., hires porczellángyártás. 

Sevtsenko T á r a s , kisoroszországi költő, sz. 
1814. Kirilovkában (Kiev kormányzóság), hosszas 
fogság és szenvedés után f 1861. Pétervárt. A kis
orosz költészet főképviselője. Népies költeménye
ket irt. 

Sexagon (lat. sexangulum), hatszög; sexangularis, 
hatszögü. 

Sexillio, a tizedes számrendszer 36.- egysége, egy 
millió a hatodik hatványon. 

Sextans, római rézpénz = 16 as. 
Sextans (lat.), hatod, vmely körnek hatodrésze; 

különösen a tükörhatod (1. e.); csillagkép az orosz
lán első lábai alatt. 

Sextarius, római űrmérték cseppfolyó és száraz 
anyag mérésére = 1U congius = 0'547 1. 

Sextett (lat.) hatszólamu zene v. ének. 
Sextus Empiricus, görög skeptikus bölcsész és or

vos, Kr. u. a II. szdban. 
Sexual szervek, ivarszervek, 1. e. 
Sexus, természeti nem, 1. nem. 
Seyfried József, a sátoralja-ujhelyi tvszék elnöke, 

sz. 1848. okt. 19. Göllniczbányán, 1871. bpesti tábl. 
joggyak., 1872. budai tvszéki aljegyző, 1873. u. o. 
jegyző, 1875. bpesti tvszéki biró, 1888. kisegítő, 
1889. rendes, 1891. temesvári táblai biró, 1892. tör
vényszéki elnök S.-A.-Ujhelyben. 

Sfaks, város Tuniszban, a gabesi öbölnél, 30.000 
lak.; meg van erősítve. 

Sforza, olasz fejedelmi család, Attandolo Muzio, 
cotignolai paraszttól (f 1424.) származik. Kiváló 
tagjai S. F r a n c e s c o (f 1466.), az utolsó Visconti 
veje, S. G a l e a z z o M a r i a (f 1476.), S. G a l e a z z o 
G i o v a n n i , S. L o d o v i c o il Moro (t 1510.), S. 
M a s s i m i l a n o , S. F r a n c e s c o (f 1535.), 1447— 
1535. mint herczegek uralkodtak Milanóban. A S. 
család egy ága, a Cesarini herczegeké, mé^ ma is 
virágzik Rómában. 

Sforzato (ol.), a zenében: erősödve. 
Sganarelle, Moliére több vígjátékában a nyárs

polgár komikus typusa. 
Sgraffito (ol.), a freskófestészet egyik neme, mely

nél a feketére v. szürkére alapozott falat mésztejjel 
bevonják s ezen a díszítési v. alaki rajzokat hegyes 

| vaseszközzel a setét alapig kivakarják. 



SHAFTESBUKY 

Shaftesbury (seftszbőri), 1) A n t h o n y Ash ley-
C o o p e r gróf, angol államférfiú, szül. 1621. jul. 22. 
1640. az alsóház tagja, Cromwell halála után a 
reactio vezére, 1672. lord-kanczellár, 1673. ismét 
ellenzéki vezér, 13 hónapig fogságot szenvedett, 
1679. az államtanács elnöke; t 1683. jan. 2. — 2) 
A n t h o n n y A s h l e y C o o p e r gróf, bölcsész, az 
előbbi unokája, szül. 1671. Londonban, a felsőház 
tagja; f 1713. Bölcsészeti műveket irt. 

ShahrT-Lut, v. Lot városa, sziklaképlet a nagy 
perzsa sivatagban. 

Shakde, 1 — 10°/o aranynyal kevert rézötvözet. 
Shakespeare (sekszpír, irják Shakspeare-, Shaks-

pere-nek is) Vi lmos, az emberiség legnagyobb szel
lemeinek egyike, szül. 1564. ápr. 23. Stratfordban 
az Avon m., jómódú polgári családból; korán nősült, 
1582. elvette a nála 8 évvel idősebb Hathaway 
Annát Shotteryből. Később, 1586. körül (talán egy 
vadorzási csíny miatt, melyet állítólag Sir Thomas 
Lucy birtokán elkövetett) Londonba ment, hol előbb 
a Blackfriars-, majd az akkor épült Globe-szinház-
nál mint költő és színész működött s rövid időn hirre 
és tetemes vagyonra tett szert. 1612. visszavonult 
Stratfordba, hol 1596 óta házakat és földeket szer
zett magának. New-Place nevű birtokán f 1616. ápr. 
23. Utódai 1670. haltak ki. Hamvai a stratfordi tem
plomban nyugosznak; emlékének az angol nemzet a 
westminsteri apátságban, Londonban 1741. követ 
állított. Sh. az uj kor legkitűnőbb drámai költője, kit 
a jellemrajzolás művészetében s a szenvedélyek igaz, 
erőteljes és költői festésére senki utói nem ért. Szín
műveinek száma 37, melyek három csoportba oszt
hatók, u. m. 1) t ö r t é n e t i d r á m á k : 3 a római tör
ténetből (Coriolanus, Július Caesar, Antonius és 
Kleopátra) és 10 az angolból (János Király, I[. és III. 
Rikhárd, 4 Henrik-dráma 7 részben); 2) t r a g é d i á k : 
S. öt mesterműve: Rómeó és Júlia, Hamlet, Macbeth, 
Lear király, Othello; 3 ) v i g - é s t ü n d é r i j á t é k o k : 
A két veronai ifjú, Tévedések játéka, Felsült szerel
mesek, Sok hűhó semmiért, Velenczei kalmár, Min
den jó, ha a vége jó, Makranczos hölgy, A windsori 
víg asszonyok, A hogy tetszik, Vízkereszt v. a mit 
akartok, Szeget szeggel, Cymbeline, A vihar, Téli 
rege, Szentivánéji álom; szatirikus színművek: 
Athéni Timon, Troilus és Kressida. A »Titus Andro-
nicus« és a »Perikles« ez. darabokat sokan nem tart
ják valódiaknak; kétségtelen, hogy S. ezeket régibb 
darabok felhasználásával irta. A színműveken kivül 
két költői beszéiyt s lyrai költeményeket és sonette-
ket is irt. S. remekeinek átültetésével már a múlt szd 
óta több magyar iró próbálkozott (Kazinczy, Vajda 
Péter, Lemouton Emilia stb., 1. Bayer József, S.-i nyo
mok irodalmunkban s a magyar színészet műsorán 
1790—1837.), de a teljes S.-rel a Kisfaludy-Társ. 
ajándékozta meg a nemzetet. »S. minden munkái* 
19 kötetben 1864—79. jelentek meg Tomori Anasz
táz költségén. Ujabban Ráth Mórnál díszesen illusz
trált kiadás is jelent meg. Az egyes nevezetesebb mű
vek fordítását 1. az illető czimek alatt. S.-ről szóló 
magyar munkák: Greguss Ágost, S. pályája, Bpest, 
1881.; Brankovics György, S. jellemképei, Bpest, 2 
köt. 1873—78.; Bodenstedt Fr., S. élete és művei, 
Olcsó kvtár; Rónai Jáczint, S., Reform, 1870. évf.; 
Dallos József, S. lyrikus és erkölcs-bölcsészeti állás
pontja, Szombathely, 1883; Salamon Ferencz, S. 
írod. Tanulmányok, II. 1889. 

Shakespeare-Bacon-vita, a Shakespeare neve 
alatt ismert színművek szerzősége felett folyó vita, 

SHER1DAN S 

melyre az ötvenes évek óta mind gyakrabban han
goztatott azon ellenvélemény adott okot, mely sze
rint Sh., ki a reánk maradt adatok szerint alig része
sült a legszükségesebb iskolai oktatásban, nem 
bírhatott oly egyetemes műveltséggel, minő a szín
műveiben nyilvánul s ezért nem is lehet a színmű
vek valódi szerzője. A szerzőt lord Francis Bacon
ban (1. e.) keresik, ki magas állásánál fogva a dara
bokat nem adathatta elő saját neve alatt. Sh.-nek 
állítólag csak annyi része van e darabokban, hogy 
azokat a szinpadra alkalmazta. Ez a vélemény azon
ban, bár egyre akadnak hóbortosabbnál hóbortosa<bb 
védelmezői, komolyan alig jöhet számba. 

Shakespeareománia, túlzott, vak lelkesedés Sh. 
költészetéért. 

Shanghai, város Kiangsu khinai tartományban, 
termékeny síkságon, a Wuzung folyó m., 18 kmnyire 
a tengertől, 380.000 lak. Khina első kereskedelmi he
lye; fő kiviteli czikkek selyem, tea, gyapot; a bevi
telben ópium s az európai ipar termékei szerepel
nek. Az uj városrész, hol az idegenek laknak, európai 
módra épült. 

Shannon (sénön), Írország főfolyója, Cavan gróf
ság hegyeiben ered; 5 nagy és számos kis tavon fo
lyik át; a limericki hegyeket átszelve Limerick m. 
az Atlanti oczeánba szakad. 

Shawl (ang. sál), a tibeti v. cachemir kecske has
szőréből Indiában, kül. Cachemirben szőtt kendő, 
mindkét felén sajátszerű mintákkal; rendesen kisebb 
darabokból varrják össze. Az i n d i a i (török) s.-t e 
szd eleje óta Európában utánozzák többnyire a ho
nosított cachemirkecske szőréből (ternaux shawl), 
melyet színesen szőnek, mintáznak és hímeznek, az 
igy szőtt s. alapja czérnázott selyemhulladék, mel
lékfonala cachemirszőr, v. alapja gyapottal kevert 
selyemhulladék, mellékfonala pedig gyapjú. Jelenté
keny s. gyárak vannak Lyonban, Parisban, Angliá
ban Skót- és Németországban, Bécsben. A legfi
nomabb s. a pasmina (1. e.). 

Sheavaj, a Dél-Afrikában termő bassia parkii nevű 
fából nyert növény faggyú; a faggyú pótlására 
szolgál. 

Sheerness (sir-), város Kent angol grófságban 
Sheppey szigeten, a Medway torkolata m., 14.000 
lak. Tengeri fürdő, megerősített kikötő. 

Sheffield (sefild), gyárváros York angol grófságban 
a Don m., 324.000 lak. Nagyszerű aczéláruipar, kés, 
olló, sarló, kasza, fűrész, ráspoly és gazdasági 
eszközökben a föld legélénkebb gyárhelye. 

Shelley (selli) P e r c y B y s s h e , jeles angol költő, 
szül. 1792. aug. 4. Field-Place-ban (Sussex), 1810. 
az oxfordi egyetemre ment, de innen egy atheistikus 
röpirata miatt kizárták, 1818 óta Olaszországban 
élt, hol 1822. jul. 8. egy tengeri kirándulás alkalmá
val a speziai öbölben (Livorno mellett) a tengerbe 
fuladt. Holttestét barátja Byron elégetteté s hamvait a 
római prot. templomban temette el. Sh. a fenkölt 
idealismus költője, a hangulatok elragadó erejével. 
Lyrai költeményei mellett kiválóbb alkotásai a 
»Queen Mab« és »Alastor* bölcselkedő költemények, 
»The Cenci« és »Prometheus unbound* ez. színmü
vek. Magyarra Szász Károly fordította néhány köl
teményét. 

Shenandoah (sinendóé), folyó Virginiában (Egy.-
Áll.), Harper's Ferry m. a Potomacba folyik. A pol
gárháborúban véres harezok folytak vidékén. 

Sheridan (seriden), l ) F ü l ö p H e n r i k , amerikai tá
bornok, szül. 1831. márcz. 6. Somersetben (Ohio), 
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a polgári háborúban 1864. a keleti hadsereg lovas
ságának főparancsnoka, októberben megszállta a 
Shenandoah völgyét s elősegítette az unionisták dia-
datát, 1883. az unió seregének főparancsnoka; f 
1888. aug. ö. — 2) R i c h á r d B r i n s l e y , angol 
költő és államférfi, szül. 1751. Dublinben, színész fia, 
előbb színházi költő, 1780. parlamenti tag lett, s 
Fox és Pitt alatt magas állami hivatalokat viselt, 
t 1816 jul. 7. Vígjátékai közül a »School for scan-
daU (Rágalom iskolája) magyarra is le van fordítva. 

Sheriff (ang.), Angliában a grófság legfőbb hiva
talnoka kiterjedt jogkörrel; fizetést nem húz. 

Sherman (sőrmen) V i lmos T e c u m s e h , amerikai 
tábornok, szül. 1820. febr. 8. Lancasterben (Ohio), 
1861. ezredes, 1862. Grant alatt szolgált, még ez 
évben a Missisippi-terület főparancsnoka, fényes győ
zelmeket aratót Johnston és Hood secessonista tábor
nokokon s amazt ápr. 26. 28.000 emberével meg
adásra kényszeritette, a békekötés után a Nyugat 
katonai kormányzója, f 1891. febr. 14. 

Sherry (ang., serri), spanyol fehérbor. 
Sherry-cobler, jégbe hűtött sherry czukorral, czi-

trom-, narancs- v. más gyümölcsnedvvel keverve, 
frissítő ital. 

Shetland szigetek (sétlénd), 117 szigetből álló 
csoport Skóczia északi részén (Mainland, Yell, Fet-
lar, Unst); csak 20 lakott, ter. 1424 km2, 30.000 lak. 
Shields (South S.), város Durham angol grófság

ban Tyne torkolata m., 58.000 lak Tengeri fürdő. 
Shilling (ang.), angol ezüstpénz, a font sterling 

20-ad része = 60 kr. 
Shire (seir, sir), Angliában a grófság (megye) neve. 
Shirting (ang., sörting), 1) középfinom gyapotfonal

ból szőtt kartonszövet, meglehetősen sűrű, ingkészi-
tésre használják; — 2) feketére v. kékszinüre festett 
vászon (bakacsin). 

Shitomir, Wolhynia orosz kormányzóság főhelye, 
56.000 lak. Érsekség; bőr- és posztógyártás. 

Shocking (ang., sokking), illemtelen, megbotrán
koztató. 

Shoddy (ang. soddi), géppel széttépett gyapjuszö-
vetrongyból készített gyapjúszövet, széttépett ron
gyot kénsavval hevitve a benne levő gyapotfonaltól 
megtisztítják, uj gyapjúval keverik és feldolgozzák. 

Shrapnel (ang., granátkartács), ürlövedék, melynek 
kamrája 2 részből áll: az alsóban a lőpor, robbantó 
töltet, a felsőben az ólomtöltelék, golyók vannak; a 
robbantást 0—4800 lépésig való fokozattal ellátott 
időzitő készülék eszközli. 
, Shroff, keletindiai pénzváltó; sh.-age (srofedzs), 
az ennek fizetett dij a nem teljsúlyu pénzdarabok 
kiválogatásaért v. az amerikai és mexikói dollárnak 
rúpiára való beváltásáért. 

Shropshire (sropsir, Salop) angol grófság, ter. 
3418 km2, 236.324 lak. Főhelye Shrewsbury a Se-
vern m., 27.000 lak. 

Shylock (sájlok), Shakespeare »A velenczei kal
már* ez. drámájának főalakja: bosszuszomjas 
uzsorás. 

Sialagoga (gör.), nyálelválasztást előidéző szerek. 
Siam (San, Thai), birodalom Hátsó-Indiában, 

Khina, a brit- és franczia birtokok és a tenger közt, 
ter. 800.000 km3, 6 mill. lak. A tenger mentén la
pályos, belsejében hegyes, folyói a Menam, Mekhong, 
Salwen; éghajlata tropikus. A föld igen termékeny, 
az állat- és növényvilág gazdag, ásványai: arany, 
ezüst, réz, ólom, zink, vas, arzenikum. Lakói sia-
miak, kik a Thai nemzetséghez tartoznak, ind, khi- i 

nai és maláji elemekkel vegyülve, nyelvök a siami 
nyelv, mely az egyhangúak közé tartozik; kivülök 
megtelepült khinaiak, malájok, kambodsaiak, laok. 
A vallás a buddhaismus; az államforma korlátlan ki-
rályság^ az állam 41 tartományra oszlik. A kereske
delem főleg a khinaiak kezében van; a vasúti háló
zat 268 km. Főváros Bangkok. 638. Kr. e. a bud
dhaismus államvallás, a folytonos háborúk követ
keztében 1663. Phaulkon nevű görög jutott hata
lomra, kit megöltek szintúgy a khinai Phyatakot, ki 
1769. foglalta el a trónt. A ma uralkodó családot 
Chakri alapította, jelenlegi király Chulalongkoru. 

Sibboleth (héb. = kalász), azon szó, melynek ki
ejtéséről a gileaditák megismerték, hogy efraemitával 
(kik az s-t sz-nek ejtették) van-e dolguk; innen is
mertető jel, jelszó. 

Sibilánsok, sziszegő hangok (1. e.). 
Sibillini, Monti, hegycsoport a római Apenninek-

ben, legmagasabb csúcsa a Monté Vittore, 2479 m. 
Sibirienne (francz. -enn) simán v. keresztbe szőtt 

posztószerü szövet fénylő felszínnel; téli ruhára 
való; düf fe lnek is hivják. 

Sibmacher J á n o s , rajzoló Nürnbergben, hol f 
1611. Hires czimerkönyvet s hímző- és csipkeminta
könyvet adott ki. 

Sibyllák (Sibyllae), az ó-kor jósnői, kik az isteni 
titkokat látják és kinyilatkoztatják; hol 4, hol 10 s. 
említtetik. A legrégibb a lybiai volt, Zeus és Lamia 
leánya, kiről a s. név átment valamennyi jósnőre; a 
Keleten, Görögországban és Itáliában is voltak s., 
mindnyájoknak több századra terjedő életet tulajdo
nítottak. A legnevezetesebb volt a cumaei sibylla, ki 
Campaniában élt és Apolló papnője volt, ez adta át 
Tarquinius királynak a 3, jóslatokat tartalmazó hires 
sibyllai könyvet, melyektől minden fontosabb ál
lami esemény előtt papok által véleményt kértek. Mi
dőn a capitoliumi Jupiter temploma, hol a könyveket 
őrizték, elhamvadt 83. Kr. e., uj gyűjteményt szervez
tek, melyet Stiliko 405. elégetett. 

Sicambria, Ó-Buda régi neve. 
Siccard von Siccardsburg Á g o s t , osztrák épí

tész, szül. 1813. decz. 6. Bécsben, 1844. a művész
akadémia tanára, v a n der Nüll-el építette a bécsi 
Carl-szinházat, arsenalt és az uj operaházat; f 186a. 

Siccativ, az olajfesték gyors szárítását előmozditó 
anyag, mely minium-,umbra- v. barnakőporral kevert 
ss sokáig főzött kenézéből, bórsavas manganoxydul-
ból v. más manganoxydulos sóból készül; s. z u m a -
t ique (zümatik). ónfehérnek bórsavas manganoxy-
Jullal való keveréke. 
Sichelburg, 1. Sumberák. 
Sicilia, 1. Sziczilia. 
Sickel T i v a d a r , lovag, osztrák történetbuvár, 

szül. 1826. decz. 18. Akenben; 1857. bécsi egyet! 
:anár, 1889. az urak háza tagja, 1890. a római osz-
;rák tört. intézet igazgatója, főleg mintaszerű forrás-
tiadványaival tette magát ismertté; tört. seminá-
•iumában sok magyar ifjú tanult. 
Sickingen F e r e n c z , német lovag, szül. 1481. 

nárcz. 2. Ebernburgban, előbb I. Ferencz franczia 
íirály zsoldjába állott, 1518. közreműködött Ulrik 
vürttembergi herczeg elűzetésében; később fontos 
zerepet vitt kora pártküzdelmeiben, f 1523. máj. 8. 
i hareztéren nyert sebeiben. 
Sic transit glória mundi (lat.), igy múlik el a vi-
íg dicsősége; kath. templomi ének. 
Siculus (lat.), székely (többese siculi), siculici-
•ium, székelyölés, 1. Mádéfalva. 
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Sie volo, sic jubeo, 1. hoc vok> stb. 
Siderinsárga, igen tartós, nem mérges hatású sárga 

festék, aljasán chromsavas vasoxyd. 
Siderit, kékes kvarcz; vaspát. 
Siderolith (terialith, hydrolith), igen gyöngén égett, 

glazur helyett lakkal bevont v. aranyozott agyagáru, 
csak hideg használatra alkalmas, miért is többnyire 
virágcserép, virágtartó és egyéb fényűzési czikk 
készítésére használják. Főleg Csehországban, Thü-
ringiában, Nymphenburgban gyártják. 

Siderostat (gör.), Foucault által szerkesztett csilla
gászati eszköz, mely a nap v. vmely csillag fényét 
állandóan egy távcsőbe veti; kül. szinképi és fény
képészeti czélokra szolgál. 

Sideroxylon, vasfa, növény a sapotaceák rendjé
ből; exotikus fák és cserjék kemény, súlyos szövetű 
fával (vasfa). 

Siedam, város Déi-Holiandia németalföldi tarto
mányban a Sie és Maas egyesülésénél, 2600 lak. 
Kikötő, szeszgyártás. 

Siegen, város Ansberg porosz kormánykerületben, 
a Sieg m., 18.000 lak. Ezüst-, ólom-, vaskő-, réz
bányászat. 

Siegfried, a germán hősmondának legkiválóbb 
hőse, eredetileg kétségkívül mythosi alak (napisten), 
már a régibb Eddában előfordul, a Niebelung-ének 
(1. e.) főhőse. 

Siemens, 1) E r n ő W e r n e r , német physikus és 
mérnök, szül. 1816. decz. 13., 1838. tüzértiszt, 1848. 
ő rakta le az első tengeralatti villamos távíró huzalt, 
1849-ig elkészítette a földalatti távírót Berlintől 
Majna-Frankfurtig és Aachenig; Halskeval távirószer-
gyárat állított fel Berlinben. Az elektrotechnikát és a 
távirászatot számos felfedezéssel és találmánynyal 
gyarapította, köztük a villamos vasút, mely Bpesten 
is S. terve szerint létesült, f 1892. decz. 6. — 2) Fr i 
g y e s , az előbbinek fivére, szül. 1826. decz. 8., fivé
reinek segéde, főleg a regenerativ fűtés, az üvegipar, 
gázvilágítás (regenerativ lámpa) terén szerzett érde
met. — 3) K á r o l y Vi lmos , az előbbinek fivére, 
szül. 1823., Frigyes fivérével együtt működve rege
nerativ gőzgépet és regenerátor-kályhákat készített, 
mely utóbbi korszakos a fűtőanyag technikai kihasz
nálása terén. 1869. öntött aczélt részben érczből, 
részben kovácsolt vasból, kovácsolt vasat pedig ki
zárólag érczből állított elő. Szerkesztett vízmérőt, 
hydrostatikus bathometert, hydraulikus sajtót, fel
használta a villamos fényt a növénykultúrákhoz; 
t 1883. nov. 19. 

Siemiradzki (szje-) Henr ik , lengyel festő, szül. 
1843. nov. 15. Grodno kormányzóságban, München
ijén tanult, Rómában él; ó-kori tárgyú történeti és 
genre-képei: Sándor és orvosa Fülöp, Nero égő fák
lyái, Krisztus Máriánál és Márthánál stb. 

Siena, olasz tartomány (Toscana), ter. 3794 km2, 
207.100 lak. Főhelye S., 24.000 lak. Gyapjú- és se
lyemipar; érsekség, gótikus székesegyház, egyetem 
<1321 óta). A rómaiak idejében Sena J ú l i a , a kö
zép-korban a ghibellin városok feje. 

Siena-föld, bolus (1. e.). 
Sierbán Mik lós , orsz. képv., szül. 1865. jun. 25. 

Vojlán. A bpesti és bécsi egyetemen végezte a jogot, 
1892. orsz. képviselő. 

Sierra (spany. = fürész), hegyhát. 
Sierra-Leona, Felső-Guinea é.-ny. része a tenger

part mentén, éghajlata forró; sok arany és vas, a 
föld igen termékeny. Rajta S. brit gyarmat, ter. 7770 
km2, 75.000 lak. Élénk keresked.; főhelye Treetown. 

Sierra-Madre, hegység Mexikóban, a Cordillerák 
középső láncza, legmagasabb csúcsa 2800 m. 

Sierra-Morena (Fekete hegység), hsg Spanyol
országban, Andalusia és Uj-Castilia határán, ny.-on 
Portugáliába lép, a Guadiana és a Guadalquiyir közt 
vízválasztó; legmagasabb csúcsa 2400 m. Ásvány
ban gazdag, lejtői erdősek. Despennapero hágóján 
vasút vezet át. 

Sierra-Nevada (Hó hsg), 1) Spanyolország legma
gasabb hegysége, 100 km. hosszúságban a Granadái 
hegytömegből a Jenil felső folyásáig húzódik, egy 
főiánczolatra, ny. és d. csoportra oszlik; legmaga
sabb csúcsai a Cumbre deMulahaun (3554 m.), Cerro 
de los Macchos (3456 m.), Picacho de Veleta (3471 
m.), d. lejtőjén olajfa- és narancsligetek, a magasabb 
részeken alpesi jellege van, meztelen, meredek csú
csok emelkednek ki belőle; legmagasabb hágója a 
Collado de Veleta, 3300 m. magasságban; — 2) hsg 
Californiában, Mount-Whitney, 4404 m., a Pacific-
vasut áthalad rajta. 

Siesta (lat.), déli nyugvás. 
Sieur (francz., sziőr), úr, felség, 1. seigneur. 
Sieyés (sziejész) M a n ó József, franczia politikus, 

szül. 1748. máj. 3. Fréjusban, papi pályára lépett, 
1789. rendkívüli hatást keltett egy politikai röpirata 
(Mi a harmadik rend és mivé kell lennie?), később 
párisi képviselő s kiváló szerepet vitt az uj alkotmá
nyok kidolgozásában, azután az 500-ak tanácsa 
tagja, 1798. követ Berlinben, később senator és gróf, 
a második restauratio után mint királygj'ilkost szám
űzték, 1830. tért csak vissza Parisba, hol az akadé
mia tagja lett; t 1836. jun. 20. 

Si fecisti, nega (lat.), ha megtetted, tagadd. 
Sifflirozni (francz.), kifütyölni, kipisszegni. 
Sigambrok, régi germán nép. 
Sigetec, község Belovár-Kőrös m., 2048 lak. 
Sigillaria, pecsétfa, őskori növényfaj a korpafü-

félék (lycopodiaceae) rendjéből. Egész 25 m. magas, 
1*0 m. vastag fatörzsek, pecsétlenyomatszerü levél
tövekkel, a kőszénalakzatban. 

Sigillum (lat.), jel, pecsét. 
Sigillum compulsoriale, 1. pecsétküldés. 
Siglák (ném., a lat. singulae litterae-bő\), írásbeli 

rövidítés, a gyosirászatban jelény (1. e.). 
Sigmaringen, porosz kormánykerület, a régi Ho-

henzollern fejedelemséggel, ter. 1142 km9, 66.148 
lak. Főhelye S., a Duna m., 4000 lak. 

Sigmond Dezső , orsz. képv., szül. 1844. aug. 1. 
Maros-Bogáton. Tanulmányait 1864. befejezve, nagy
iparos lett, 1884 óta orsz. képviselő. 

Signal (lat.), jel, jelzőkészülék; s .- izálni , jelezni, 
jel által felismerhetővé tenni; s.-tura, jel,ellenjegyzés. 

Signaturák tana, elavult elmélet, mely szerint 
minden gyógyszer bizonyos külső tulajdonságával 
az általa gyógyítható betegségekre utal, pl. a sáfrány 
a sárgaságot, a köles a kőbajokat stb. gyógyítja. 

Signore (ol., szinyore), úr; s.-a, úrnő, asszony. 
Signorelli (szinyo-) Luca , olasz festő, szül. 1441. 

körül Cortonában, a flórenczi iskola híve; f 1523. 
Festményei Flórenczben, Berlinben stb. 

Signoria (ol.), uraság; egykor Velencze köztársa
ság kormányának neve. 

Signum (lat.), jel, jegy. 
Sigwart, Miller regénye, 1. Szigvart. 
Suták, mohammedán felekezet, mely a szunniták-

kal ellentétben a három első khalifát nem tekinti 
Mohammed törvényes utódjának a trónon és az egy
házi törvényhozásban, hanem csak Alit fogadja el 
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annak. A török szultánt nem ismeri el az egyház fejé
nek; a perzsa sah alatt áll, de őt is csupán a hit 
védőjének tekinti. Hivei a perzsák, indiai mohamme-
dánok és egyes közép ázsiai törzsek. 
Sík, oly mértani lap, melynek az egyes pontjait 

összekötő vonal a síkban fekvő egyenes. A s. fek
vése a térben nem egy egyenesben fekvő három 
pontja által teljesen meg van határozva. 

Sik S á n d o r , ügyvéd, az orsz. Magyar Egyesület 
főtitkára, szül. 1853. ápr. 14. Pozsonyban; jogtudor, 
bpesti ügyvéd, a büntetőjog terén élénk irodalmi te
vékenységet fejt ki. 

Sikátor, szűk keresztutcza; keskeny folyosó. 
Siker, gluten, a gabonaszemekben, kül. a búzá

ban foglalt fehérnye, sárgásszürke, nyúlós, SZÍVÓS, 
képlékeny, megszáradva szaruszerü tömeg; kemé
nyítőgyártásnál melléktermény gyanánt nyerik. Liszt
tel keverve, különféle alakban jó tápszer (s. dara, 
kenyér, s. kétszersültliszt stb.). Használják metélt
tészta gyártásra, takarmányul és rothadás által né
mileg elváltozva v. alkáliákkal, eczetsavval, mészszel 
stb. kezelve (lucin) enyv gyanánt, csinitásnál stb. 

Siket hét, a húsvéti ünnepet megelőző hét neve, 
mert akkor nem hallani harangszót. 

Siketnémaság, siketség által feltételezett némaság. 
Lehet veleszületett, gyakran fordul elő a szülők vér
rokonsága esetén, ritkábban az első életévekben szer
zett (vörheny, kanyaró, agygyuladás után). Idővel 
a siketnéma a szájtartás szorgalmas utánzása és a 
légvétel czélszerü beosztása utján megtanulhat egyes 
szókat kiejteni vagy egyáltalán tagoltan beszélni. 
Európában 220.000-re teszik a siketnémák számát. 
Leggyakoribb a s. Szardiniában, a Fekete erdőben, 
Szavojában, Bernben, Wallisban, Aargauban. 
Siketség, a nagyothallás legnagyobb foka, mely 

beállhat erőművi behatások, vmint súlyos fülbeteg
ségek következtében. 

Síkháromszögtan, trigonometria, a három oldal 
és három szög által határolt síkok oldal- és szög
viszonyait tárgyaló része a mértannak. 

Si-King (= dalkönyv), 1. khinai nyelv és irodalom. 
Sikirevci, község Szerem m., 1508 lak. 
Sikkasztás, interversio, büntetendő cselekmény; 

elköveti az, a ki a birtokában v. birlalatában lévő 
idegen ingó dolgot jogtalanul eltulajdonítja v. el
zálogosítja. Az eltulajdonítás be van fejezve, mihelyt 
a birtokos v. birlaló a dolgot elidegeníti, elhasználja, 
a visszakövetelésre jogosított előtt eltagadja v. azzal 
bármi módon mint sajátjával rendelkezik. 100 frton 
aluli értéknél a s. vétség. S.-t követ el az is, a ki a 
tulajdonát tevő, de a bíróság által zár alá vett in
gókkal követi el a fent emiitett cselekményeket. Bűn
tettnél 5 évi börtön, vétségnél 1 évi fogház. Btk. 
355—359. §§. 

Síklap, 1. sík. 
Sikló, erősen emelkedő hegyi pálya, melynél az 

egyes kocsik drót-kötelek- v. lánczokhoz erősítve hu
zatnak fel és eresztetnek le. A teher-súly csökkentése 
végett rendesen ugy vannak berendezve, hogy egy-
időben az egyik kocsi fel, a másik lefelé halad. Ilyen 
s. van hazánkban a többi között egy Budapesten, a 
budai várhegyen, a lánczhidfőnél. 

Sikló, cohiber, kigyócsalád a méregfognélküliek 
(aglyphodonta) alrendjéből. A k ö z ö n s é g e s v í z i s., 
tropidoustus natrix, 2 mellső és 3 hátsó szempajzs-
zsal, fekete, szürke, a hátán kisebb fekete foltokkal, 
feje olajszínű. Európában és Kelet-Ázsiában elter
jedve. A h a r a g o s s., coronella laevis, mellső és 2 

hátsó szempajzszsal, vörhenyes vagy zöldesszürke, 
barnán foltozva, tarkóján patkóidomu sötétbarna 
folttal; 60 cm. h., csaknem egész Európában honos. 
A szárazföldi s. széles fejjel, 1 mellső, 2 hátsó 
szempajzszsal birnak; idetartozik: az A e s k u l a p -
k i g y ó , c. Aesculapii, hazája Dalmátia, Dél-Magyar
ország; a s á r g á s s., c. flavescens, Buda körül gya
kori, vmint a s i m a s., c. austriacus laevis, a k a s p i 
s., c. caspicus, hazája Magyarország, teste felső ré
szén 18 sárgás és barnavörös és sárga párhuzamos 
csíkkal jegyzett, alul sárga, fényes. 

Sikló, község Arad m., 3080 m. 
Siklód, község Udvarhely m., 1398 lak. 
Siklós, 1) község Baranya m., 4956 lak. A Siklós 

hsg d. oldalán. A magányosan álló kúphegyen van 
a S. vár, melyben Zsigmond király (1401.) fogva 
tartatott. A vár most is jó karban van. Török me
csete már omladozik. Járásbíróság és adóhivatal; — 
2) község Sopron m., 1234 lak. 

Siklósi hegység, szigethegység, mely (Baranyám.) 
a Feketeviz és Karasicza közt magányosan emelke
dik ki a lősz lerakodásokból. Régibb hegység marad
ványa, mely a Jura-korban az alföld helyén emelke
dett. Hossza 20 km., szélessége 7 km.; ny.ról k.-re 
vonuló gérincz, közepes magassága 300 m. Jura-koru 
mészkövek alkotják. Ny.-ról k. felé mindinkább ki
emelkedik a hátas lőszterületből s k. részében a Tön-
kösben éri el (422 m.) legnagyobb magasságát, majd 
kétfelé szakad, az é. ág rovátkos, meredek sziklafal, 
a d. (436 m.) a Harsányi hegyben ér véget. 

Siklóssy Gyu la , orvos, a szemészeti műtéttan 
magántanára a bpesti egyetemen, szül. 1839. május 
19. Osztopánban (Somogy m.), 1863. Bécsben nyert 
orvosi oklevelet, 1864. u. o. Arit segéde, 1868. egy. 
magántanár, 1871 óta a bpesti Rókus-kórház szemé
szeti oszt. főorvosa. Szemészeti műtétekről, főleg a 
szem plastikai műtevéséről irt dolgozatokat. 

Síkmértan, planimetria (1. e.). 
Sikula, község Arad m., 3309 lak. 
Silberstein Adolf, iró, szül. 1845. jul. 1. Bpesten, 

1866. bölcsészettudor Lipcsében, hol számos szép-
tani és kritikai művet irt, 1870. visszatért Buda
pestre, hol 1874. a »Pester Journal«-t szerkesztette, 
1880. a »Pester Lloyd< szerkesztőségének tagja. 
Számos műve jelent meg: »Philosophische Briefe an 
eine Frau« (Bpest, 1873); >Strategie der Liebe« (3. 
kiad. Berlin, 1884.); »Die Bíbel der Natúr, Grund-
risse einer neuen Weltanschauung* (4. kiad. Lipcse, 
1880.); "Dichtkunst des Aristoteles* (Bpest, 1876.). 
Számos magyar iró művét fordította németre. ír ma
gyarul is (regényt, tárczaczikket) Ötvös Adolf névvel. 

Silentium (lat.), hallgatás; s.-ot k a p n i , az ügy-
védkedés jogától eltiltatni; s i l e n t i a r i u s (lat.), örök 
hallgatásra kötelezett szerzetes, pl. a trappisták. 

Silex (lat.), kova, kvarcz, tűzkő. 
Silhouette (francz., sziluett), árnykép, valamely 

tárgynak (kül. emberi fejnek) sötét s csupán a kör
vonalakat feltüntető rajza, mely régen a fényképeket 
pótolta. Nevét a túlságos takarékosságáról hires 
E t i e n n e de S. (1709—67) francz. pénzügyminisz
terről kapta. 

Silicium,'kova, elem; csakis oxygenvegyület/ko-
vasav) gyanánt fordul elő a természetben. Alaktalan, 
sötétbarna v. fekete jegeczes; vegyi viselkedése a 
szénenyéhez hasonló. Vegyjele Si, p. s. 28, f. s. 2'49, 
négy vegyértékű; felfedezte Berzelius 1810. 

Siliciumbronz, csekély siliciumtartalom által ke
ményített bronz. 
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Siliciumdioxyd, kovasavanhydrid, 1. kovasav. 
Silificatio (lat.), kovásodás. 
Silikát, 1. kovasav. 
Silk-cotton, a keletindiai bombax malábaricmn fa 

•magvát körülvevő selyemszerü szőr; vánkoskitö-
mésre használják. 
Sil l , csontjától megfosztott, különféle fűszeres növé

nyek közé rakott anchovis. 
Sillabizálni (gör.), szótagolni, I. syllaba. 
Sillabub (ang., szillaböb), borból, czukorból, czit-

romnedvből és tejfelből készített ital, jégen hűtve 
habbá verik, frissítő szer. 

Sillerbor, hazai különleges borfajta, mely a fehér 
•és fekete szőlő összekeverése s 3—4 napig a tör
kölyével együtt erjedése által keletkezik. Szine piros, 
tehát a fehér és vörös bor között áll. Főleg az alföl
dön készítik. 

Sillery (szilri), falu Reims közelében, híres pezsgő
gyártás. 

Sillometer (gör.), műszer vmely hajó sebességének 
mérésére. 

Siló (ol., szílo), gabonaraktár. 
Silphium, az ókorban undorító büzü növény a 

Keleten; talán a scorodosma foetidum és egy eddig 
nem ismeretes, illatos északafrikai növény; ezek igen 
.finom főzeléket, fűszert és besűrített nedvben a be
cses laserpitinum ot szolgáltatták a rómaiaknak. Az 
előbbi a kyrenei érmeken volt ábrázolva. 

Siluri képlet, 6000 méternél is hatalmasabb réteg
sorozat, mely tulnyomólag homokkőből, conglo-
meratból, szürke keselykőből és agyagpalából, ke-
vésbbé meszes kőzetekből áll, az őshegység és a 
devoni alakzatbeli laurenti gneiszok és turoni palák 
•között; részben gazdag ásatag tengeri állatokban; 
•elterjedt Angliában, Portugálban, Spanyol- és Fran
ciaországban, a német Középhegységben, az Alpe-
sekben, Ausztriában, Skandináviában, Oroszország
ban, Észak-Amerikában; tartalmaz vasat, rezet, 
•ezüstöt, horganyt, ólmot, anthracitot, sót stb. 

Silvanus, a rómaiknál a mező és erdő istene. 
Silvester, cochenille festékpótlék. 
Silvretta, hatalmas gletserekkel borított hegytömb 

Graubünden svájczi kantonban, a tiroli határon, leg
magasabb csúcsa 3327 m. 

Sima F e r e n c z , orsz. képv., szül. 1853. Nagy Kő
rösön. Tanulmányai befejezése óta a »Szentesi La
pok* szerkesztője, 1880. tiszaszabályozási igazgató, 
1892. orsz. képviselő. 
Simába Cedron, fa a simarubeák családjából Uj 

Granadán; szolgáltatja a cedronmagvakat, melyeket 
Amerikában kígyómarás ellen használnak. 

Simái Kristóf , nyelvész és színműíró, szül. 1742. 
Komáromban, kegyesrendi pap; t 1833. Körmöczbá-
nyán. >Igazházi« (1. e.) ez. színmüvével nyitotta meg 
előadásait az első magy. színjátszó társaság 1790. 
október 25. Budán, Moliére »Fösvényi-ét (1. e.) is át
dolgozta. 

Simancas, falu Valladolid spanyol tartományban a 
Pisuerga m. Castilia és León gazdag állami levéltára 
(38 terem), benne igen sok anyag Magyarországról. 

Simánd, község Arad m., 4423 lak. Kettős község 
(Csernovics és Edelspacher S.). 

Simaruba, növény a simarubaceák rendjéből. A 
s. excelsa, keserüfa, Jamaikán, a jamaikai quassiafát, 
a s. officinalis, Guyanában, a s. kérget adja. 

Simbirsk (Szimbirszk), kelet orosz kormányzóság, 
ter. 49.495 km!, 1,606.462 lak. Főhelye S. a Volga 
m., 40.000 lak. Kereskedelem. 

Simeon, Jakab és Lea fia, a S. zsidó törzs őse. 
Simia (lat.), majom. 
Similgyémánt, thallium tartalmú üvegből készült, 

erősen fénytörő gyémántutánzat. 
Similis simili gaudet (lat.), hasonló a hasonlónak 

örül. 
Similor, mannheimi arany (1. e.), dísztárgy- és ék-

szerkészitésre szolgál. 
Simító gépek, érdes v. egyenlőtlen lemezek, lapok 

stb. kisimítására szolgáló berendezés. 
Simító henger, két sima felületű, egymás ellenében 

mozgó henger aczélból, achátból vagy más kemény 
anyagból; a simítandó lemezt, pl. papirt, a hengerek 
közé helyezik. 

Simla, város Pandsab indobrit tartományban 
13.258 lak.; a Himalája hegységben 2150 m. maga
san; 1864 óta az indiai alkirály nyári székhelye. 

Simmering, Bécs keleti külvárosa. 
Simó Lajos , orsz. képv., szül. 1834. Deésen. Ta

nulmányai befejeztével gazdálkodott, 1875 óta orsz. 
képviselő. 

Simon, 1) Szent Péter, 1. Péter; — 2) Jézus fivére, 
József és Mária fia, tévesen azonosítják Simonnal, 
Klopa fiával, ki jeruzsálemi püspök volt és kit Traján 
alatt keresztre feszitettek; emléknapja febr. 18.; — 
3) kánai S., apostol, »Zelotes«-nek (buzgó) is neve
zik, Észak-Afrikában terjesztette a keresztény val
lást; — 4) a bűvész, szamaritán bűvész, megkeresz
telkedett, a szellemi javak adományát, azaz az apos-
Psjgágot pénzen akarta Pétertől és Jánostól megvásá
rolni; innen a s i m o n i a elnevezés. 

Simon, b o l g á r czár , a Mortagonidák családjából, 
883. lépett trónra. Háborúba bonyolódván Leo gö
rög császárral, ez a magyarokat hívta segítségül, kik 
888 körül elpusztiták országát. S. ezt azzal boszulta 
meg, hogy a magyar sereg távolléte alatt Etelközbe 
rontott s az ott maradtakat felkonczolta; mire a 
magyarok Árpád vezetése alatt elhagyták a földet 
s mai hazájuk elfoglalására indultak. A görögö
kön aratott győzelme után felvette a czári czimet. 
t 927. máj. 27. 

Simon G y u l a (Jules), franczia író, szül. 1814. 
decz. 31. Lorientben, 1839. Cousin helyettese a Sor
bonne-on, 1848. képviselő, 1851. a hódolati eskü 
megtagadása miatt III. Napóleon megfosztotta a ta
nárságtól, 1863. az akadémia és törvényhozó testü
let tagja, 1870. szept. 4. óta a köztársasági kormány 
tagja, később vallásminiszter, 1876 — 77. máj. 16. 
miniszterelnök. Számos bölcsészeti művet irt és mint 
hiriapiró is élénk tevékenységet fejt ki. 

Simon, község Fogaras m., 1082 lak. 
Simonfay J á n o s , orsz. képv., szül. 1833. decz. 25. 

Kaposvárt, 1864. ügyvéd, 1873 — 76. lapszerkesztő 
Pécsett, 1875—78. és 1887 óta orsz. képviselő. 

Simonia (lat.), szentségárulás, az egyházi javak
nak anyagi javak árán való megszerzése v. áruba 
bocsátása. A név Simon bűvésztől származik, aki 
az apostoloktól a szentlélek közléseit pénzen akarta 
megszerezni, hogy azzal üzérkedjék. A s.-t egyházi 
vétséggé a nyerészkedési szándék teszi, azaz ha az 
egyházjavadalom adományozása üzleti jövedelmi 
forrásul használtatik. 

Simonides, több görög költő neve: l ) a m o r g o s i 
S., jambusiró, 650 körül Kr. e. élt, az asszonyokat 
gúnyoló költeményt szerzett; — 2) Keos i S., szül. 
554. Kr. e. f 469. Jeles elegiákat, epigrammokat és 
díthyrambokat szerzett; — 3) i f j abb S., az előbbi 
unokája, költő. 
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Simonka, az Eperjes-Tokaji hsg két csúcsa; Nagy-
Simonka (1092 fii'.), és Kis-Simonka. Ez utóbbi lej
tőjén hires opálbányák. 

Simontornya, község Tolna m., 3048 lak. Régi 
vára még jó karban van. 

Simonyi, község Vas m., 1781 lak. 
Simonyi, 1) E r n ő , szül. 1821. decz. 18. Nyitra-

Zsámbokréíon; részt vett a szabadságharczban, mint 
emigráns Londonban tört. kutatásokat tett és azok 
eredményét közrebocsátotta, 1867 óta orsz. képviselő 
s a szélső bal egyik vezére, f 1882. márcz. 28.; — 
2) J enő , a budapesti keresk. akadémia tanára, 
iró, szül. 1860. Veszprémben, 1882. tanári oklevelet 
nyert, 1888 óta a bpesti keresk. akadémián a föld
rajz tanára. Főművei: Kereskedelmi földrajz, Polgár
iskolai földrajz, A sarkvidéki fölfedezések története, 
Az uj-világ, kalandozások Amerika művelt és vad 
vidékein, Idegen népek közt messze földön. Ratzel 
és Bért művei közül is fordított magyarra; — 3) La
j o s báró, a főrendiház tagja, S. József hires huszár
ezredes (1777—1837.) fia, szül. 1824. Tarnopolban. 
Jogot végzett, 1848. a pesti nemzetgyűlés tagja, részt 
vett a szabadságharczban, 1861. ismét képviselő, a 
fusio után 1875 — 78. földmiv.-, ipar- és keresk. mi
niszter, 1885. a főrendiház tagja; — 4) Z s i g m o n d , 
nyelvész, a budapesti egyetemen a magyar nyelv 
nyilv. rendes tanára, szül. 1853. jan. 1. Veszprém
ben, ott, Esztergomban s Bpesten a középiskolákat, 
a bölcsészeti tanfolyamot Bpesten végezte. Külföldi 
tanulmányútról visszatérve tanár a gyakorló gymna-
siumban és magántanár az egyetemen, 1878. a rrffp 
gyár nyelvtudomány helyettes, 1885. rendkiv., 1889. 
rendes egy. tanára, 1879.Ja m. tud. Akadémia lev., 
1881. a finn irod. társaság, 1888. a finn-ugor társa
ság tagja, 1892. a Nyelvtud. Bizottság előadója, 
írod. működését a nyelvészet terén 1872. kezdte meg 
a Magyar Nyelvőrben. Nagyobb nyelvészeti munkái: 
>A magyar kötőszók* (1881—83.4 köt.), »A ma
gyar határozók* (1888 — 93. 2 köt.), »A magyar 
nyelv« (1889. 2 köt.), Szarvas Gáborral a Magyar 
nyelvtört, szótárt szerkeszti. Iskolai könyvei: »Kis 
magyar nyelvtan* (1887 óta 5 kiad.), »Magyar 
Nyelvtan* (1879 óta 3 kiad.). Fordításai- Müller 
Miksa felolvasásai a nyelvtudományról (1876.), 
>A mythologia kézikönyve« Cox Gy. után (1877.). 

Simonyifalva, község Arad m., 1402 lak. 
Simor J á n o s , bibornok, esztergomi érsek, szül. 

1813. aug. 23. Székesfehérvárt; 1836. pappá szen
telték, 1851. a bécsi vallásügyi minisztériumban ta
nácsos, 1857. győri püspök, 1867. jan. 30. eszter
gomi érsek; f 1891. jan. 23. 

Simor-codex, a XVI. szd elejéről való magyar 
nyelvemlék-töredék, részletet tartalmaz assisi szent 
Ferencz életéből. Simor János győri püspök korában 
a nemz. múzeumnak ajándékozta. Közzétette Volf 
György, Nyelvemléktár, VII. köt. 

Simplex (lat.), egyszerű, egyrétü, együgyű, sze
rény; s.-icitas, egyszerűség, együgyűség; s.-ificatio, 
egyszerűsítés. 

Simplicissimus, Grimmelshausen XVII. szdbeli né
met iró picári regénye, mely egy S. nevű csavargó
nak kalandjait adja elő; számos utánzata közül 
reánk nézve érdekes a »magyar v. dácziai (erdélyi) 
S.i 1683-ból, ismeretlen német szerzőtől. L. Groch 
Román, A magyar S., Egy. Phil. Közi., IV. évf., 1880. 

Simplon, a lepontini Alpesek hegytömbje Wallis 
svájczi kanton és Olaszország határán. Hadászati 
szempontból épitteté I. Napóleon (1800—1806.) Gia-

nella és Céard mérnökök által-a merész S.-utat (8 m. 
széles, 2010 m. magas) 600 híddal, mely a Rhone- és 
Tosa völgyet köti össze (18 millió frankba került). 

Simpson Sir J a m e s Y o u n g , angol orvos, szül. 
1811. jun. 7. Bathgateban, 1840. a szülészet tanára 
Edinburgban; f 1870. máj. 6. Hires nőgyógyász, 
felfedezte a chloroform hatását és sebészeti eszközö
ket szerkesztett. 

Simpson-féle szabály, mennyiségtani tantétel sza
bálytalan alakú felület v. test területének, illetve 
térfogatának kiszámítására. 

Simulacrum (lat.), képmás, csalkép. 
Simulatio (lat.), képmutatás, tettetés; simuldlni, 

tettetni; simulans, a ki bizonyos czél elérése végett 
el akarja hitetni, hogy vmely betegségben szenved; 
s i m u l á l t b e t e g s é g , az ilyképen tettetett be
tegség. 
Simultan (lat.), közös, egyidejű; s. t emp lom, me

lyet katholikusok és protestánsok közösen használ
nak; s. i sko la , melybe különböző felekezetek gyer
mekei járnak, közös iskola. 

Sin, elébb öntött, később kovácsolt vasból, jelenleg 
Bessemer- és ingotaczélból készített hengerelt rud, 
melyből a vasúti vágányt állítják elő; különféle épí
tési czélra is használják, különösen az elhasznált 
vasúti sínt; egyenes sik pályán a sin tartóssága 
16—20 év. Vasutaknál rendesen a szélestalpu (Vig-
noles-féle), lóvasutaknál a csatornás (Loubat-féle) 
sint használják. A m. kir. államvasutak aczélsinei-
nek szabványsúlya folyóméterenként i. és II. rendű 
vasutakhoz 34'25, illetve 24'92 kg. 

Sina, birodalom, annyi mint Khina. 
Sina Simon báró, magyar nagybirtokos, a bécsi 

Sina-bankház főnöke, szül. 1810. szept. 15., t 1876 
ápr. 15. A m. tud. Akadémiának nagy alapítványt 
tett s jótékonyságával örökítette meg nevét. Óriási 
vagyonát négy leánya (Ypszilanti Gergely herczegné, 
Wimpffen Viktor grófné, Maurocordato Györgyné és 
Castries Ödön herczegné) örökölték. 

Sinac, község Lika-Krbava m., 1852 lak. 
Sinai, hegység a S. félsziget (a Suez- és Akaba-öböl 

közt) déli részén számos csúcscsal, köztük a Dsebel 
Musa (2244 m.), melyet a kinyilatkoztatás hegyének, 
a Horebnek tartanak, mig mások szerint a S e r b a l , 
v. Katalin hegyen kapta Istentől Mózes a 10 paran
csolatot. A Dsebel Musa lábánál fekszik a hires S. ko
lostor (Justinian császár 527—557. épít.), a csúeson 
templom és mecset, mindkettőhöz zarándokolnak. 

Sinaia, fürdő, a király nyári székhelye Romániában, 
a Bucsesz vadregényes völgyében, közelében, a Pra- • 
kova völgyében, számos nyaraló. 

Sinapis (lat.), mustár.. 
Sinceritas (lat.), őszinteség; sincerisalni, bizalma

san beszélni. 
Sindevész, tájszó: csenevész, megnyomorodott. 
Sinecura (lat. = gond nélkül), gondtalanság; 

fáradság nélküli, jól jövedelmező hivatal; jövedelem 
hivatalos teendő nélkül. 

Sine ira et studio (lat.), harag és előszeretet nél
kül, azaz pártatlanul (Tacitus, Annales, I, 1.). 

Sinfonia (ol.), 1. symphonia. 
Sing, régi magyar rőf, a bécsinél valamivel rövi

debb volt. 
Singapur (Singapore), angol sziget Maiakká hátsó

indiai félsziget déli csúcsán, 555 km2, 182.650 lak. 
Fővárosa S., 150.000 lak. A kormányzó és a konzulok 
székhelye, kikötő, az India és Khina közti forgalom 
góczpontja, élénk kereskedelem. 1819. alap. 
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Singcsont, ulna, az orsócsonttal (radius) együtt 

az alkar vázát alkotó csont; felső vége kampó,mely a 
felkarcsont bütykének megfelelő mélyedésében mozog. 

Singer, 1) Anta l , szakíró, szül. 1859. Győrött, m. 
kir. áll. hivatalnok Bpesten, szerkesztett vidéki lapot 
s Kreh Henrikkel és Gonda Józseffel szerkeszti és 
kiadja a »Gabonaszállítás Magyarországból ez. 
díjszabási folyóiratot. — 2) Ödön, hegedűművész, 
szül. 1831 okt. 14. Tatán. A fővárosban és külföldön 
működött; zeneszerzeményeket és zongora-iskolát 
irt. — 3) Pát, német szocziáldemokrata, szül. 1844. 
jan. 16. Berlinben; 1869 óta u. o. nagygyáros, 1884. 
szoczialdem. parlamenti képviselő. 

Singidunum, római város a mai Belgrád helyén. 
Singleton (ang.), egy szín, kártyajátékban, külö

nösen whistben, ha vmely színből csak egy kártyája 
van a játékosnak. 

Singularis (lat.), 1) a szavak egyes száma; — 
2) különös, sajátszerű. 

Singultus (lat.), csuklás. 
Sinigaglia (-gálya, az ó-kori Sena gallia), város 

Ancona olasz tartományban az Adriai tenger m., 
11.000 lak. Kikötő, 207. Kr. e. a rómaiak győzelme 
Hasdrubalon. 

Sinologus, a khinai nyelv búvára. 
Sinon, ravasz férfi, kit agörögök a trójai fa-ló előtt 

hagytak; az ő rábeszélése folytán vitték azt Trójába. 
Sinope, az ó korban virágzó gyarmatváros Paph-

lagoniában, a Fekete tenger m., a pontusi királyok 
székhelye, jelenleg város Kastamuni ázsiai török vi
lajetben 8000 lak. 1853. nov. 30. az oroszok tönkre 
-verték a török hajórajt. 

Sint ut sünt aut non sint (lat.), Legyenek ugy, 
amint vannak v. ne legyenek, a jezsuiták egyik ge
nerálisának felelete, mikor a pápa a rend reformálását 
kívánta. 

Sinus (lat.), öböl ; szögfüggvény, a derékszögű 
háromszögben vmely hegyes szög s.-a = a szembe 
fekvő befogó és az átfogó viszonyával. Vmely körív 
v. a hozzá tartozó központi szög s.-a kétszeres iv v. 
szög húrjának fele, v. az ív egyik végpontjából a 
másik végpontjával összekötött sugárra húzott me
rőleges, melyet rendesen az egységnek vett sugár 
tört részével fejeznek ki; sinus vtrsus, a sugár és 
cosinus (1. e.) közötti különbség. 

Sinusbussola, erős elektromos áramok mérésére 
szolgáló műszer (1. galvanométer), ennél a multipli-
cator rámája eltolható ugy, hogy a mágnestű mág-
nesi tengelye az áramkör síkjában maradjon, s igy 
az áram-intensitás a kitérési szög sinusával arányos. 

Sinusgalvanométer, 1. sinusbussola. 
Sió, nagy esésű hegyi patak, zuhogó; természe

tes zúgó. 
Sió, folyó, Siófoknál szakad ki a Balatonból, a 

Kapóssal egyesülve a Sárvízbe (1. e.) ömlik; állító
lag a rómaiak által ásott lecsapoló csatornából ke
letkezett. 1821 — 31. közt (Siócs.) az ozorai malomtól 
torkolatáig 6012 m. hosszú csatornát ástak, minek 
következtében a Balaton vize egy m. apadt. 1862. a 
csatornázást Ozorától fölfelé a Balatonig folytatták 
s 1863. elbontva a tó kifolyását elzáró töltést, a tó 
vize 0'92 m.-rel szállott a legkisebb vízállás alá. 
Főbb mellékvizei a Töröki, Kapolyi és Nyéki pata
kok. Esése csekély. 

Sió-csatorna, 1. Sió. 
Siófok, község Veszprém m., 2381 lak. A Balaton 

mellett. Fürdő. A községnél indul ki a Sió-levezető 
csatorna. 

Sión (Zion), Jeruzsálem legmagasabb emelkedése, 
rajta Dávid vára; átvitt értelemben: Jeruzsálem a 
vallásosság sziklája. 

Sioux (sziu), é.-amerikai indián törzs Minnesota 
és Dakota államokban, fajai a winnebagok, mineta-
rok, ossagok, a fehérbőrüekkel gyakori harezot foly
tatnak. 1876. fellázadtak. 

Sipcsont, tíbia, a szárnykapocscsal (flbula) együtt 
az alszárat alkotó csont 

Sipeky S á n d o r , orsz. képv., szül. 1857. Klobu-
siezon, Trencsén m. Jogot végzett, aztán mint tvszéki 
joggyakornok, majd a megyénél mint árvaszéki 
jegyző működött, 1889 óta orsz. képviselő. 

Sipet, község Temes m., 2537 lak. 
Siphon (gör.), szivornya, szívó cső; szódaviz-

üveg zárókészüléke, mely a hajlított emeltyűre gya
korolt nyomás által kinyilik és a vizet az üvegben 
uralkodó gázfeszültség folytán kibocsátja. 

Siphonia, kaucsukfa, növény a fütejfélék (euphor-
biaceae) rendjéből. A s. elastica (hevea guianensis) 
és egyéb fajok nagy fák Braziliában és Guyanában ; 
ezek szolgáltatják a legtöbb kaucsukot. 

Sipircz, takarodjál! ki vele! 
Sipkaszoros, hágó a Balkánon, a bulgáriai Gab-

rova ésk.-ruméliaiKasanlykközt, meredeken ereszke
dik Sipka falu felé. Híressé vált az 1877 — 8. orosz
török háborúban; 1877. jul. Gurko orosz tábornok 
átvonult rajta s megszállotta; később, aug. —okt. 
Szulejman basa serege hasztalan igyekezett vissza
foglalni. Végül Radetzki orosz tábornok megkerülte 
és (1878 jan. 9.) elfogta az ostromló török sereg 
nagy részét. 

Sípláda v. k i n t o r n a , verkli, ládaalaku szekrény
ben elhelyezett sípokból álló hangszer, melyet for
gatás által hangoztatnak. 

Sipofka, Oroszországban gyümölcsből készített 
pezsgő bor. 

Sipoly, flstula, genyedző csatorna, mely csontból, 
lágyrészekből (p. o. a végbélbő!) v. üregekből (p. o. 
húgyhólyagból) indul ki. Többnyire csak műtét utján 
gyógyítható. Ha a sipoly mindkét végén nyilt, teljes
nek (1. completa), ha egyik végén vakon végződik, 
nem teljesnek (f. incompleta) mondják. 

Sípos, a középkorban nálunk a vándorló komédiá
sok (histriók) neve; tekintélyben alatta állottak a 
regősöknek s kül. az egyház volt irányukban ellen
séges indulattal. 

Sípos, 1) A n t a l , zeneszerző és tanár, szül. 1839. 
jan. 17. Ipolyságon; alapos zenei tanulmányok után 
egy ideig Bpesten tanitó; 1859. Liszt Ferencz, kinek 
zongorajátéka megtetszett, magával vitte Weimarba; 
mint zongoraművész és zeneszerző hamar ismertté 
tette nevét; számos szerzeménye jelent meg; 1870 
óta zenetanár s zeneiskola tulajdonosa. — 2) Soma, 
iró, szül. 1852. jun. 11. Szarvason. Jogot végzett, 
előbb ügyvéd, 1890. bírói pályára lépett, jelenleg 
kir. törvényszéki albiró Egerben. Korán kezdett iro
dalommal foglalkozni, számos czikket, tárczát, elbe
szélést, főleg humoros költeményt irt különböző la
pokba, tőle származik a Borsszem Jankó »Prcsok 
György alakja s e czimen irt versei élesen satirizál-
ják a pánszláv eszméket. Nyolcz évig szerkesztette 
az általa alapított »Havasi Újság« ot s a >Forró 
kása* élczlapot; önállóan megjelent »Vidéki politi
kusok « satirája; irt ősrégészeti tanulmányokat is. 

Sipulusz, Rákosi Viktor irói álneve. 
Sir (ang. szőr), Angolországban a baronet és 

knight czime, a keresztnév elé helyezik, p. s. Ro-

99* 
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bért Peel; a közbeszédben ugy szólítják egymást a 
müveit osztályok tagjai. 

Sirach, 1. Jézus Sirach. 
Siralomház, azon helyiség, melyben a halálra ítél

teket kivégzés előtt közszemlére kitették. 
Sirály, laridae, madárcsalád az úszók (natatores) 

rendjéből. A rabló sirályok (lestris) más madarak 
által elejtett zsákmányt rabolják el. Ilyenek a n a g y 
r a b l ó s., lest. catarbactes, az ö r v ö s r. s., lest. po-
marina Erdélyben is előfordul; az é l ő s k ö d ő s., 
lest. parasitica, néha az alföldön mutatkozik. A va
lódi s.-ok (laridae) csőrén viaszhártya nincs. Az 
e z ü s t ö s s., I. argentatus, tojása jelentékeny keres
kedelmi czikk; az Északi tenger szigetein él; nálunk 
is előfordul. A kék v. j e g e s s., I. glaucus, északon 
él; hangja kiválóan lármás, polgármesternek is neve
zik. A v é s z s., I. canus, fehér köpenye hamvaskék, 
csőre s lába ólomszinü; költözéskor a Duna s Tisza 
vidékén is látható; ismeretesek még a f eke t e l á b ú 
s., I. marinus; a s á r g a l á b ú s., I. fuscus; a ka -
c z a g ó s., I. ridibundus. 

Sirám, a »siralom« szó régies alakja. 
Siráz, Farziztán perzsa tartomány főhelye 32.000 1. 

A sassanidák bukása után az arab kalifák, a tudo
mány és költészet (Szadi és Hafiz) székhelye, 1853. 
földrengés pusztította; élénk kereskedelem (bor, ró
zsaolaj, rózsavíz). 

Sirató éneklések, falusi asszonyoknak szokása, 
hogy halottaikat kesergő mondásokkal és rigmu-
sokkal siratják, melyekben sok az elbeszélő és leiró 
elem, amennyiben elmondják a meghaltnak jó tulaj
donságait, mesterségét, kedvencz ételeit stb. 
Sirató este, azon régi magyar szokás, mely sze

rint a vőlegény fényes lakomával búcsúzott a le
gényélettől v. a férjhez menő leányt a barátnői elsi
ratták, mely szertartás szintén zenével és tánczczal 
volt egybekötve. 

Sir Darja (az ó-kori J a x a r t e s ) , 1) hajózható folyó 
Orosz-Ázsiában (Turkisztán), a Tereskei Ala Tauban 
ered, Kara Darja nevet visel, Perovszky erőd m. 
elágazik tőle aDsani és a Kuvan Darja, az Arai tóba 
torkol; — 2) tartomány Turkisztán orosz főkormány-
zóságban, ter. 504.658 kma, 1.214,300 lak. Folyója 
a Sir Darja; főhelye Taskent. 

Sire (francz., sir), felséged, csak uralkodókat illet. 
Sirene 1. szirén. 
Sirének, a görög mondában szüzek madártesttel 

és leányfejjel, melyek a Földközi tenger szigetei kül. 
zátonyos helyek közelében tanyáztak s bűvös éne-
kokkel magukhoz csalták a hajósokat, kik azután a 
sziklákon elvesztek; csakOdysseusés az argonauták 
menekültek meg varázserejüktől. Jelképei a női szép
ség varázsának, az éneknek. 
Sirisaka Andor , iró, szül. 1859. aug. 23. Pécsett, 

hol a tanitóképezdét elvégezvén 1877 óta tanítói pá
lyán működik, 1890 óta a Pécs belvárosi községi 
fiu-népiskolán. Számos tanügyi, ismeretterjesztő stb. 
czikket irt vidéki és fővárosi lapokban; 1886. A ba
bonáról, 1888. Anyósok könyve, 1890. Magyar köz
mondások könyve önálló munkákat adta ki. 

Sirius, a legfényesebb álló csillag a Nagy kutyá
ban; egy kísérője van. Távolsága a földtől 1,069.000 
naptávol. 

Sirmium római város Alsó-Pannoniában, a provin
cia főhelye, a Száva partján a mai Mitrovicza szom
szédságában jelentékeny katonai és kereskedelmi 
hely volt, itt székelt a rómaiak dunai hajóhadának 
parancsnoka. Némi maradványai ma is láthatók. | 

Sirógörcs, az akarat által el nem nyomható gör
csös sírás, idegbántalmak, kül. hysteria tünete. 

Sirok, község Heves m., 1687 lak. A Tárna m. 
Kopár sziklahegyen az 1521. épült vár romja. 

Siroka, község Sáros m., 1038 lak. 
Sirokkó, 1. scirocco. 
Sirva, tó délkeleti Afrikában, 120 km. hosszú, 

30 km. széles, magas hegyek környezik, lefolyása 
nincsen; Livingstone fedezte fel 1859. 

Sírvers , versben irt sirirat. 
Sisak, 1) a régi fegyverzet lényeges kiegészítő ré

sze, mely a fej és arcz födésére és védelmére szol
gált, már az ókori népek ismerték. A klasszikus kor 
sisakformája még a IX. században is tartotta magát, 
s csak lassankint adott helyet a csúcsban végződő 
és orrvédővel ellátott magyar sisakoknak, melyek 
a magyar harczmodor révén egész Európában elter
jedtek. A XII. században a németeknél s általuk a 
többi népeknél a csöbör-idomu sisakok terjedtek el; 
ebből fejlődtek ki a mozgatható rostélylyal ellátott 
sisakok, melyek többféle változatban egész a XVIII. 
század elejéig fenntartották magukat; — 2) a czi-
mertanban a teljes czimernek egyik fő alkatrésze, 
mely a czimerrajzoknál a pajzs fölé illesztve alkal-
maztatik, sisakfoszlányokkal, koronával s az ebből 
kiemelkedő sisak- v. oromdiszszel. 

Sisak (tűzoltói), a tűzoltók személyi felszereléséhez 
tartozik, a fejet borítja s hulló üszök, szikra, lezu
hanó gerendák ellen védi. Belül feszítő bőrpánttal, 
kívül és fent t a r é j j a l van ellátva; az áll alatt 
r o h a m s z i j j a l erősitik meg. Készítik fémből és bőr
ből; az utóbbi elterjedtebb, mert ruganyosabb és 
kevésbbé melegszik át. Alakja csaknem minden nem
zetnél más. A magyar tűzoltók sisakja a szászoké
hoz hasonlít. A törököké olyan mint a fez, tetején 
bojt helyett fémgombbal. Az amerikaiaké és hollan
diaké idomtalan széles karimájú. A franczia és belga 
sisak dragonyosaink csákójával egyező. 

Sisakvirág 1. aconitum. 
Siscia, Sziszek (l.e.) helyén állott római város neve. 
Sistarovecz, község Temes m., 1190 lak. 
Sistirozni (lat.), felfüggeszteni, törvényt, alkot

mányt önkéntesen hatályon kívül hozni. 
Sisyphos, Aeolos fia, Korinth alapitója; kifecsegte 

az égiek terveit, bilincsre verte a hozzá küldött ha
lált; mindezekért az alvilágban azzal büntették, 
hogy nehéz köveket kellett a meredek hegy oldalán 
felguritania, mikor a csúcsra ért, a kő mindig visz-
szagurult; azért s.-i munka , hasztalan erőlködés, 
kivihetetlen munka. 

Siter, község Bihar m., 1042 lak. Régi templomá
ban érdekes falfestmények. 
Sitten (francz. Sión), Wallis svájczi kanton főhe

lye a Rhuse m., 5000 lak. Püspökség, székesegyház. 
Situatio (lat.), helyzet, fekvés. 
Sit venia verbo (lat.), legyen szabad e szóval 

élnem, engedelemmel szólva. 
Sium, növény az ernyősök (umbelliferae) rendjé

ből ; a sium sisarum (czukorgyökér) Ázsiából, fő
zelék. 4 

Siut (Assiut), Felső-Egyiptom legnagyobb városa 
a Nílus m., 32.000 lak. Élénk kereskedelem, ipar; az 
ó-kori Lykonpolis. 

Siva (a boldog), v. M a h á d é v a (a nagy isten), 
a hindu isten-háromságnak, a Trimurti-nak Brahma 
és Visnu mellett harmadik istensége, a rombolásnak, 
de egyszersmind megtisztulásnak istene. Felesége 
P a r v á t i (v. Káli), a ragályok istennője. 
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Sivah, egyiptomi oázis a lybiai sivatagban, 15 
km2, 3346 lak. Igen termékeny, élénk kereskedelem. 
Az ó-kori Ammónium. 

Sivány,terméketlen homokterület; futóhomok (l.e.). 
Sivas, kis-ázsiai török vilajet, ter. 62.800 km2, 

740.000 lak. Főhelye S. a Kisil-Irmak m., 40.000 lak. 
Sivatag, olyan nagyobb terület, melyben vízhiány 

miatt nincs növényzet s mely annak folytán lakat
lan; a talajviszonyok szerint van kő-, só-, homok
sivatag; ez utóbbiak egyike a Szahara. 

Si vis pacem, pára belliim (lat.), ha békét akarsz, 
háborúra készülj. 

Sivóhomok, 1. sivány. 
Sixpence (ang., -pensz), angol ezüstpénz = '/« 

shilling. 
Sixtina, Capella sistina, Sixtus kápolnája a Vati-

canban, a papák házi kápolnája, épitteté IV. Sixtus 
1473. Dolci Giovanni florenczi épitészszel; Michel 
Angelo hires freskóival s más művészek fali képeivel. 

Sixtus római p á p á k : 1) I. Sz. S. (116—128.). — 
2) II. S. (257—258.) — 3) III. S. (432—440.). — 
4) IV. S., Della Roveré (Albescola Ferencz), sz. 1414. 
július 22. a ferenczrendiek rendfőnökéből lett pápa 
1471. aug. 9. Mátyás királyt hathatósan támogatta 
a török elleni hadjáratban; 1475-ben 50.000 arany
nyal segélyezte őt, és sokat fáradozott, hogy III. Fri
gyes császárral kibékítse. Rómát jelentékenyen szé
pítette, a Tiberen hidat építtetett (Ponté Sisto) és ő 
építtette a hires S i x t i n i k á p o l n á t , f 1484. aug. 12. 
Mátyással folytatott levelezése megjelent a Monu-
menta Vaticana I. sor. VI. ktében (1891.). — 5) V. 
S., Peretti Félix, minorita, szül. 1521. decz. 18., 
szegény parasztember fia, gyermekkorában disznót 
őrizett. 1585. ápril 24. választatott pápává; kormá
nyát rendkívüli szigor, de erkölcsösség jellemezte. A 
vatikáni könyvtárt nagyobbította, f 1590. aug. 27. 

Sjedletz, orosz-lengyel kormányzóság, ter. 14.335 
km2, 679.422 lak. Főhelye S., 14.000 lak. 

Sjenicak, 1) község 1283 lak.; — 2) S. gornyi, 
község 1393 lak. Mindkettő Zágráb m. 

Skagerrak, tergerszoros Norvégia és Jütland közt, 
mely az Északi tengert a Kattegattal köti össze, 
1 1 0 - 1 5 0 km. széles. 

Skakavac, község Modrus-Fiume m., 1911 lak. 
Skála v. s c a l a (ol.), lépcső, kül. hanglépcső, a 

zenei hangoknak lépcsőzetes emelkedése nyolcz 
hangon azaz egy octávon keresztül, mi annyiszor 
ismétlődik, a hányszor az illető hangszernek (v. 
énekesnek) hangterjedelme engedi. Van háromféle: 
d i a t o n i k u s s., mely 5 egész és 2 félhangból áll, 
c h r o m a t i k u s s . , mely csupa félhangból áll (e cis, 
d dis stb.) és e n h a r m o n i k u s s. (c cis des d dis 
es e fes f fis ges g gis as a ais b h c); fokozat, fo
kokra v. más méretegységre beosztott rud v. cső 
vmely műszeren. • 

Skaldok, a régi skandinávok dalnokai, kik a feje
delmek tetteit magasztalák. 

Skalfont, svéd súlymérték, régebben = 0'425 kg., 
jelenleg 0'5 kg. 

Skalitz, falu Csehországban Nachod m., 1866. jun. 
28. a poroszok győzelme az osztrákokon. 

Skamandros (Skamender), folyó Kis-Ázsiában 
Troasban, az Oeta hegységben ered, Sigeion m., az 
Aegaei tengerbe folyik. 

Skandalum (gör.), botrány; s k a n d a l i z á l n i , 
megbotránkoztatni; s k a n d a l i z á l ó d n i , megbot
ránkozni; s k a n d a l o s u s , botrányos. 

Skanderbég, 1. Castriota György. 

Skandinávia (lat., Scandia, Kjölen félsziget), nagy 
félsziget Európa északi részén, az Atlanti oczeán^ 
Északi és Keleti tenger és a Bottni öböl közt, magá
ban foglalja Svéd- és Norvégia (1. ezeket külön) 
királyságokat (hozzászámítják Dániát), ter. 775.997 
km2. A skandináviai hegység (Kjölen) ágazza be ; 
mely a Warangerfjordtól a Lidesnás fokig húzódik, 
3 részre oszlik; a legmagasabb csúcsai a Sulitelma 
1875 m., Galdhönig 2560 m., Snehátta 2306 m., a 
déli hegyvidéket nagy hómezők borítják. A félsziget 
keleti része fensik v. sikság. Folyói: Glommen, Göta-
Elf, Dal-Elf stb., tavai a Wener-, Wetter-, Malar-, 
Hjelmar tavak. 

Skandináv nyelv és irodalom. A s. nyelv a gót 
és a német mellett a germán harmadik nagy ága, a 
s. félsziget és a partjai mellett elterülő szigetek 
lakóinak nyelve volt s korán két ágra oszlott: a 
nyugati és a keleti s.-ra. A nyűg. volt Norvégia 
szójárása, melyet a IX. szdban Harald Harfagar 
uralkodása alatt kivándorlott nemesek Izland szige
tére is átvittek. Az izlandi nyelvnek vannak legré
gibb s legbecsesebb irodalmi emlékei: a két Edda 
(l. e.) és számos prózai saga (elbeszélés), melyek 
a VIII—XIII. szdban Izland szigetén jegyeztettek 
fel. Ezen emlékek nyelve az ó-északi v. ó-skand., 
melyet csekély módosulásokkal, az izlandiak ma is 
beszélnek. Norvégiában csak szójárás maradt a 
nyugat-skand. nyelv, mert a norvégok a dán nyelvet 
választották irodalmi nyelvül s csak ujabban terem
tettek norvég nyelven (1. e.) is irodalmat. A keleti s. 
nyelv már a középkorban két ágra szakadt: a dánra 
és a svédre, de az irodalom e nyelveken voltaképen 
csak a XV. szdban, ül. a reformatióval indult meg. 

Skaphander (gör.), búvárkészülék, 1. búvár. 
Skapolith, w e r n e r i t , j a b b r o n i t , ásvány, szí

nes, néha színtelen, mészagyagföldsilikát magnesiá-
val és nátronnal; könnyen sétesik, magnesvaskő-
tömegekben fordul elő. 

Skarlátvörös, sárgás színbe játszó karmazsin vörös. 
Skartolni (ol.), a hasznavehetlent kiküszöbölni; 

némely kártyajátékban pár kártya félretétele, melye
ket azután a játékos csekélyebb értékű kártyákért 
kicserél. 

Skat (ó-franczia), kül. Németországban elterjedt 
kártyajáték 3 személy közt, hasonló a préferencehoz. 

Skating rink (ang. ske-), 1. korcsolyázás. 
Skazon v . c h o l i a m b u s (gör.), s á n t a j a m b u s , 

hatlábu jambus vers, melynek utolsó lába trocheus. 
Skeletum (gör.), csontváz. 
Skenographia (gör.), színházi diszletfestészet. 
Skepsis (gör.) kételkedési hajlam, kétely; s k e p t i -

kus , kételkedő, a skepticismus (1. e.) hive. 
Skepticismus (gör.), kételkedő szellem v. irány. 

A bölcsészetben azon felfogás, mely szerint a dolgok 
valódi megismerése s így biztos tudás lehetetlen 
(pyrrhonismus); nevezetesebb skeptikusok az ó-kor
ban: Pyrrho, Timon, Sextus Empiricus, az ujabb 
korban: Bayle, Hume, Huet stb. A theologiában a 
dogmatismussal szemben álló irány, mely a pusz
tán tekintélyen alapuló dogmák érvényét kétségbe
vonja. 

Skicz, az olasz schizzoból, vázlat; s. - ír ó z n i , 
vázolni, körvonalozni. 

Skiernievice (Skernevice), város Varsó orosz kor
mányzóságban 4000 lak. Czári kastély, 1884. szept. 
15-től 17-ig-találkozás I. Ferencz József, I. Vilmos 
és III. Sándor közt. 

Skipetárok, az albánok így nevezik magukat. 
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Skíz, a francz. »s'excuser« szóból a tarokkjáték
nak egyik főkártyája. 

Sklera(gör.), tülökhártya; sclerüis,tülökhártyalob. 
Sklerema, s k l e r o d e r m i a (gör.), újszülötteknél 

előforduló betegség, mely a bőr túlságos megkemé-
nyedésében ál!. 

Sklerenchyma (gör.), növényi parenchym erősen 
megvastagodott sejthártyákkal. 

Sklerosis (gör.), megkeményedés, kérgesedés. 
Skleroticus (gör.), elszarusodott, megkeményedett. 
Sklerotika (gör.), 1. szem. 
Skobelev Mihá ly D i m i t r i j e v i c s , orosz tábor

nok, szül. 1844., 1863. lépett a hadseregbe, 1873. 
részt vett a Chiva elleni hadjáratban, 1875. tábor
nok, a török-orosz háborúban többször kitüntette 
magát, 1881. bevette Gök-Tepét; f 1882. jul. 7. 

Skocaj, község Lika-Krbava m., 1038 lak. 
Skóczia, Skótország (1. e.). 
Skoda József, osztrák orvos, szül. 1805. decz. 

10. Pilsenben, 1846 óta tanár Bécsben; f u. o. 1881. 
jan. 13. A kopogtatásról és hallgatódzásról irt műve 
uj irányt adott a belső bajok diagnostikájának. 

Skófiom v. skófium, ezüst v. aranyszál, melyet 
ruha ki varrására v. hímzésre használtak. Régi em
lékeinkben sürün szerepel. 

Skoliák, a régi görögök asztali énekei, társas 
dalai. 
Skoliosis, a gerinczoszlopnak oldalfelé elgörbü-

lése. V. ö. Pott-féle betegség. 
Skopczok (= heréltek), titkos orosz szekta, mely 

öncsonkítás által véli a mennyei üdvöt elnyerni, a 
férfiakat kiherélik, a nőknek pedig mellét vágják le. 
A XV11I. szdban Selivanov paraszt alapította, szá
muk 5444; a kormány általi üldözés daczára, a mű
velt osztályokban is vannak hiveik. 

Skopelos, görög sziget az Aegaei tengerben, a 
Sporadokhoz tartozik, 82 kms. Főhelye S., 5000 lak. 
Az ó-kori Peparethos. 

Skorbut, süly (1. e.). 
Skorei, község Fogaras m., 1183 lak. 
Skorpió, a 8. része (jele) az állatkörnek; továbbá 

csillagkép délre az egyenlitőtől Antares 1. rendű 
vörös fényű csillaggal. 

Skorpió, bökö l , állatcsalád a pankányok (arach-
noidea) osztályából, az izeltpotrohuak (arthrogastra) 
rendjéből. Csáprágonyaik ollósak, potrohúk utolsó 
gyűrűje gyakran hólyagszerüen felfúvódott s kettős 
nyilassal ellátott horgos falánkkal végződik, mely 
méregmirigygyei függ össze. Az e u r ó p a i s e , se. 
europaeus, 35 mm. h., Dél-Európában egész Tirolig, 
ennél veszélyesebb a buthus occitamis, 8 cm. hosszú, 
Észak-Afrikában s Spanyolország déli részén, kül. 
pedig az a f r i ka i se, buthus afer, 15 cm. h., Afriká
ban és Kelet-Indiában; csípése halálos. 

Skót egyház, a Skócziában uralkodó helvét hitv. 
egyház, mely az anglikán egyháztól egyszerűbb isten
tiszteletével és demokratikusabb alkotmányával kü
lönbözik. L. még presbytarianus egyház. 

Skót kelme, koczkázott gyapjú- v. gyapotszövet; 
ide tartozik a gingham (1. e.) is. 

Skotodea (gör.), szédülés, midőn minden fekete 
lesz az illető szeme előtt. 

Skotoma (gör.), szédülés, szemkáprázás; s. cen-
irale, homályos folt a láttér rögzített helyén, mely 
a fénytörő készülék homályos részeinek a reczehár-
tyára vetített árnyékától származik. 

Skótország (Skóczia), királyság, Albion sziget é. 
részét foglalja el, ter. 78.895 km2, 4,120:547 lak. 

Hegyei jobbára a ny. részen emelkednek, ágaikat a 
számos kis félszigetbe bocsátják, inig k. felé a nagy 
lánczolatok húzódnak. Részei: 1) a felföld (highland) 
a Grampian hegységgel (Ben-Nevis 1343 m.), telve 
sziklahasadékokkal, mocsaras völgyekkel és örvé
nyekkel; e részt a caledoniai csatorna választja el 
az é. skót felföldtől (Ben-Wyvis 1045 m.), mely 
tavakban, vad és szaggatott hegyvidékekben bővel
kedik; — 2) az alföld (lowland), az előbbitől d.-re,. 
hullámalaku, termékeny lapály, kisebb dombokkal 
és emelkedésekkel; a Cheviot emelkedés választja el 
S.-t Angliától. Vizei: a Tweed, Teviot, Tay, Clyde, 
Forth folyók, a Lochy, Oich, Neiss, Lomond, Katrine, 
Tay tavak (loch). Partjai erősen tagozottak, számos 
bevágás (firth) nyomul földjébe, félszigeteket ala
kítva; a partok előtt ny.-on a Hebridák, é.-on a Shet-
land és Orkney szigetek feküsznek; csatornahálózata 
kiterjedt, a jelentősebbek: a caledoniai, a Forth és 
Clyde, Glasgow, Aberdeen cs. Éghajlata zord, de nem 
kellemetlen. Az anyagi és szellemi élet nagyon fejlődött, 
egyeteme van St.-Andrews, Glasgow, Aberdeen, Edin-
burg városokban. A lakosok kelta származásúak, 
néhol még a gall nyelvet beszélik, vallásra nézve a. 
skót (presbyterianus) nemzeti egyház (3 rész: állam
egyház, szabad egyház, egyesült presbyterianusok), 
róm. kath. és az anglikán egyház hivei. S. őslakói 
kelták vagy caledoniaiak voltak, ezekhez a IV. szd
ban piktek és Írországból jövő skótok járultak, az 
utóbbiak királya, Kenreth 844. Albán királyságot 
alapította. A kereszténységet az ír Columbanus ter
jesztette. 945. alakult S. királysággá. I. Eduárd an
gol király 1296. angol helytartót rendelt, de Bruce 
Róbert csakhamar elűzte az angolokat. Az ő leánya 
révén a Stuart-ház birtokába került a trón. A protes-
tantismus terjedését Stuart Mária királynő akarta
gátolni, de ezen törekvése okozta bukását. Fia, 
II. Jakab 1603. az angol trónra jutott. Anna király
nő alatt egyesült S. Nagy-Britanniával (1707. máj. 6.). 
A Stuart-ház igényeit Károly Eduárd akarta S.-ban 
újra érvényesíteni, de Culloden m. 1746. szenvedett 
veresége meghiúsította terveit. Azóta S. története 
azonos Nagy-Britanniáéval, ill. Angliáéval. 
G a z d a s á g i élet . Az összes területnek csak 'U ré

sze termőföld, még pedig mintegy 18% szántóföld 
és kert, 6°/o rét és 3°/o erdő. A földbirtok túlnyomóan 
a nagybirtokosság tulajdona. A főtermék a zab, ter
melnek árpát, búzát és burgonyát. Az állattenyész
tés terén kül. a juhtenyésztés dívik (7 millió db) 
kedvelt foglalkozás a hering- és czelhalvadászat. 
A bányászat nagyon jövedelmező, kül. a kőszén- és 
vasérezbányászat. Az ipar fejlődött, nevezetesen a 
vas- és gépipar, a gyapjú-, gyapot-, len- és jutaipar, 
a pálinkafőzés ( w h i s k e y ) és hajóépítés. Kereske
delme virágzó. A főpiaezok, illetve kikötők Glasgow. 
Leith, Dundee, Aberdeen stb. A vasutak hossza mint
egy 5000 km. 

Skradnik, község Modrus-Fiume m., 1384 lak. 
Skribler, firkász, iró (megvetőleg). 
Skrofli, görvélyesség, 1. görvélykór. 
Skrzynecki J a n Boncza , lengyel hadvezér, s*ül. 

1786. febr. 18. Galicziában, 1806' I. Napóleon alatt 
szolgált, a lengyel forradalomban 1831. fővezér, 
megverte az oroszokat többször, de az osztrolenkai 
csatát (máj. 26.) elvesztette; később 1839-ig belga 
szolgálatban; f 1860. jan. 12. Krakóban. 

Skunk, a Mexikóban, Carolinában és Luisianában 
élő bűzös állat (mephiiis linche) gereznája, alap
színe fekete v. igen sötét barna, hátrészén igen szé-
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les fehér csíkkal; évenkint mintegy 100.000 s. kerül 
kereskedésbe; divatczikk. 

Skupstina v. s k u p c s i n a , a szerb országgyűlés, 
mely csupán egy házból, a képviselőházból áll; 134 
tagja van. Évenkint ülésezik, m i g a n a g y s. csak 
kivételes esetekben, az alkotmány módosítása czéljá-
ból hivatik össze. 

Skutari (szláv Skadar, török Skodra), 1) a S. török 
vilajet fővárosa a s.-i tó m., 25.000 lak. Görög püs-

- pökség, élénk kereskedelem. Az ó-kori Skodra, egy 
illyr birodalom fővárosa volt, melyet a rómaiak Kr. 
e. 168. hódítottak meg; — 2) (Üsküdár), város Kon
stantinápoly török vilajetben a Bosporus m., az ázsiai 
parton, Konstantinápoly külvárosa 100.000 lak. 
Elénk kereskedelem. Temetőjében Konstantinápoly 
vallásos törökjei nyugszanak. A szultánok nyári 
székhelye. Az ó-korban Chrysopolis. 
Skuteczky Döme, festő, szül. Gajáron, Pozsony m., 

Bécsben és külföldön tanult, 1868. a bécsi műlárlaton 
tűnt fel; 1875. Velenczében telepedett meg; arcz- és 
genreképeket fest. 

Skye (szkáj), Hebrida sziget, ter. 1384 km2, 17.000 
lak., Skócziától a Sleat-szoros választja el. Főhelye 
Portréé. 

Skyros, a Sporadokhoz tartozó sziget. 204 km2, 
3300 lak. Achilles születéshelye. Főhelye S. 3000 1. 

Skythák, 1. scythák. 
Slachcziez (lengyel), nemes; s l a c h t a , nemesség. 
Slang (ang., szleng), bizonyos szakmában v. körök

ben dívó műnyelv, kül. a tolvajnyelv. 
Slani-potok, község Zágráb m., 1137 lak. 
Slankamen-novi, község Szerem m., 3335 lak. 
Slatina, 1) község Verőcze m., 2662 lak.; — 2) köz

ség Zágráb m., 1232 lak. 
Slavetic, község Zágráb m., 1536 lak. 
Slavonia (lat.), Tótország (1. Horvát-Tótország), 

a XVIII. szdig a mai horvát vármegyék területe. 
Slavsko-polje, község Zágráb m., 1229 lak. 
Slemil, 1. Schlemihl. 
Slendrián (alnémet), czéltalanul ődöngő ember; 

régi vak szokás, hanyag üzletvitel. 
Sligo (sleigho), ír grófság, ter. 1869 km2, 98.338 

lak. Főhelye S. a s.-i öböl m.. 12.000 lak. Kikötő, 
élénk halászat. 

Slips (ang.), hosszú, keskeny nyakravaló. 
Slivnicza, falu Bulgáriában, 30 km-nyire é.-ny. 

felé Szófiától; 1885. nov. 17—19. a bolgárok győ
zelme a szerbeken. 

Slivno (Slieven, török. Islimje), város Kelet-Rumé-
liában a Balkán m, 21.000 lak. Élénk ipar és keres
kedelem. 

Slivovicza (szilvórium, szilvapálinka), gyümölcs
nedvből, kül. szilvából készített égetett szeszes ital, 
Cseh-, Morvaországban, Magyarországban nagyban 
állítják elő; kül. híres a szerémségi s. 

Sloáne (szlón) J á n o s , angol orvos és botanikus, 
szül. 1660. Kellilnaghban, f 1753. Chelseaban. Meg
írta a Jamaika szigeten előforduló növények kataló
gusát. Az ő gyűjteményei vetették meg a British Mú
zeum alapját. 

Sloe, azelőtt tenger-ág Walcheren és Südbeveland 
németalföldi szigetek közt. 1872. lecsapoltatott. Vas
úti átjáró. 

Slovacki Gyu la , lengyel költő, szül. 1809. szept. 
23. Vilnában, részt vett az 1830. felkelésben; f 1849. 
márcz. 4. Parisban. Jeles lyrai, drámai és epikus köl
teményeket irt. 

Slovák, tót. 

Sluin, község Modrus-Fiume m., 2033 lak. A Ko-
rana d. oldalán. Az előtt egy végvidéki ezred pa
rancsnokságának székvárosa. Járásbir., adóhivatal. 

Smalte (kobaltüveg, kobaltkék), kobaltoxyddal 
kékre festett porított üveg; oly módon nyerik, hogy 
a pörkölt kobaltérczet kovahomokkal, hamuzsirral 
összeolvaszthat, lehűtik, összezúzzák, megőrlik és 
iszapolás által tisztítják; a s. festék szine a kobalt 
mennyiségétől és a por finomságától függ. A dur
vább s. a p o r z ó k é k v. k é k h o m o k , melyet porzóul 
és czimfestésre használnak, a finomabb coule ur , a 
legfinomabb e sche l . A s. rendkívül állandó, sem a 
levegő, sem a hőség, sem savak nem támadják meg, 
az üveg-, porczellán-, kőedény-, papír- és szövetfes
tésnél használják. A s. ipar székhelye a szász Ercz-
hegység, gyártják Norvégiában és Liverpoolban is. 

Smalte zöld, chromtartalmu porított üvegből ké
szített zöld festék. 

Smaltin, s m a l t i t , ásvány, ónfehér v. szürke, ko
baltból és arzénból áll, vassal és nikellel; lelhelyei 
Érczhegység, rajnai palahegység, thüringi erdő, Ma
gyarország stb. Fontos kobaltércz, arsent és nikelt 
szolgáltat. 

Smaragd, émeraud, emeráld, amarillkő, ásvány -
zöld, néha kék, sárga v. színtelen. Drágakő; leihe
lyei Egyiptom, Ural, Szibéria, Peru, Carolina stb. 

Smaragdit, o m p h a c i t , ásvány; az augit (1. e.) 
változata, az eklogit alkatrésze. 

Smaragd opál, zöld opál. 
Smaragzöld (chrómzöld), chrómoxydhydrat, néha 

bórsav is van benne; berlini kék és chrómsárga ve
gyülete: o l a j z ö l d , m o h a z ö l d , s e l y e m z ö l d név 
alatt is jő kereskedésbe. 

Smerdis, Vardijá-nak, Kambyses perzsa király 
fivérének görög neve, Kambyses megölette; 522. Kr. 
e. Gaumata nevű mágus mint ál-S. a hatalmat ma
gához ragadta, de 7 havi uralkodás után kiderült a 
csalása és Dárius megölette. 

Smerdzonka, ma K o r o n a h e g y - f ü r d ő , Szepes 
m., a Dunajecz s a vörös klastrom közelében; ké
nes forrás. 

Smetana F r i g y e s , cseh zeneszerző és zongora
művész, szül. 1824. márcz. 2. Leitomislben, 1866— 
74. a prágai városi színház első karnagya; f 1884. 
máj. 12. Wagner híve. Symphonikus költeményeket 
(» Wallenstein tábora*, »Libussa«), operákat,, szá
mos férfikart stb. szerzett. 

Smialovszky Valé r , orsz. képv., szül. 1854. 
márcz. 28. Biesiczben Trencsén m. Jogot végzett, 
1879. ügyvéd lett, 1887 óta orsz. képviselő. 
Smichow, Prága külvárosa a Moldva m., 25.000 

lak. Ipar. A prágai egyetem füvészkertje. 
Smike (szmá;k), Dickens egyik regényében egy 

halálra kínzott iskolás gyermek. 
Smilax, sarsaparilla, növény a smilaceák rendjé

ből. A s. china, kűszónövény Khinában, Japánban, 
a chinagyökeret szolgáltatja; egyes fajtái Dél-, Kö
zép-Amerikában és Mexikóban szolgáltatják a sarsa-
parillagyökeret. Egyéb fajok dísznövények. 

Smiles (szmejlsz) S á m u e l , angol iró, szül. 1816. 
Haddingstonban (Skóczia), 1845 — 66. vasúti titkár. 
Számos történeti és erkölcsbölcsészeti művet i r t ; 
többet K. Tóth Kálmán magyarra is lefordított. 

Smilján, község Lika-Krbava m., 2224 lak. 
Smirgel v. s m i r g l i , surla, a korund ásvány egy 

faja, mely tulajdonképen a korundon kivül kevés 
magnetitot és hámatitot tartalmaz. Keménysége miatt 
csiszolópor, továbbá csiszoló papiros és vászon ké-
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szitésére használják. Leihelye Görögország. Kis-Ázsia, 
Szászország, Ausztrália. 

Smissen, báró, belga tábornok, szül. 1823. Brüs-
selben, 1886. elnyomta a munkás-zendüléstCharleroi 
mellett. Katonai szakíró. 

Smith Ádám, angol nemzetgazda, szül. 1723. jun. 
5. Kirkcaldyban (Skóczia), 1751. a logika és erkölcs
tan tanára Glasgowban, 1764 — 66. beutazta Fran-
cziaországot és Svájczot; a közgazdaságról szóló 
hires művének befejezte után 1776. Skócziában hi
vatalnok, f 1790. jul. 17. Edinburgban. Számos 
közgazd. munkát irt. Főműve: Vizsgálódások a 
nemzetek vagyonosságának természetéről és okairól 
(1776., legújabban magyarul is megjelent), a Smi-
thianismus (l.e.) v. szabad iparrendszer megalapítója. 
— 2) György , angol assyriologus, szül. 1840-ben 
márcz. 26. Londonban, 1872. a British Museumban 
felfedezte a bibliai vízözön leírásának assyr versió
ját, 1873. és 1874. főleg feliratleletekben gazdag 
ásatásokat végzett Ninivében; f 1876. aug. 19. 
Aleppoban. Felfedezéseiről irt művein kivül ékiráso-
kat adott ki. 

Smithianismus (szabad ipar rendszere), Smith 
Ádám (1. e.) kifejtett közgazdasági rendszere; főbb 
elvei: a nemzet vagyona a javak összesége, for
rása pedig az emberi munka és szorgalom. A javak 
értékét az előállításukra fordított munka, árát a ke
reslet és kinálat közti viszony határozza meg; a 
nemzet vagyonosodása a feudalismus és fideicommis-
sumok kiküszöbölésétói, a szabad verseny biztosítá
sától, az egyedáruság és czéhrendszer eltörlésétől, a 
szabad kereskedéstől, a korlátlan telekfeloszthatás-
tól, az uzsoratörvények eltörlésétől, a bányaregale 
mellőzésétől, általában az üzletélet szabad mozgásá
tól függ. A kereskedelmet a physiokratismussal el
lentétben productiv foglalkozásnak nyilvánitja, az 
államnak a gazdasági ügyekbe avatkozását kárhoz
tatja; az adó ne a tőkére, hanem a tiszta jövedelemre 
vettessék ki. A s. vetette meg a szabadkereskedelmi 
rendszer (1. e.) és amanchester-elmélet (1. manchester
párt) alapját. 

Smithsonian Institution, nagyszerű tudományos 
intézet Washingtonban, nagy könyvtárral, néprajzi 
múzeummal és képcsarnokkal; elnöke az Egy.-Álla
mok elnöke, kiadványai a: Contributions to Know-
ledge, Miscellaneous Collections, Annual Reports, 
Smithson James (szül. Londonban 1765. f Genuá-
ban 1829.) örökségéből alap. 1846. 

Smolensk (Szmolenszk) nagy-orosz kormányzó
ság, ter. 56.043 km2, 1,358.756 lak. Főhelye S. a 
Dnjepr m., 35.000 lak. Élénk ipar és kereskedelem. 
1812. augusztus 17. Napóleon győzelme az oro
szokon. 

Smolka, 1) F e r e n c z , osztrák-lengyel politikus, 
szül. 1810. nov. 4. Káluszban, Galicziában; 1840. 
ügyvéd Lembergben, hol politikai titkos társulatok
ban való részvétele miatt négy évig fogva tartották; 
azután halálra Ítélték, de kegyelmet kapott; 1848. az 
osztrák képviselőház tagja, csakhamar alelnöke és 
elnöke. 1849. ismét ügyvéd Lembergben, 1861. aga-
licziai tartománygyülés s a bécsi képviselőház tagja. 
Schmerling összpontosító törekvéseit ellenezte s ro
konszenvet tanúsított a magyarok iránt; a képviselő
háznak 1867. al-, 1883 óta elnöke; 1882. titkos 
tanácsos. — 2 ) S z a n i s z l ó , lengyel történetíró, szül. 

. 1859. Lembergben, Ferencz .fia, 1883. a .történet 

. egy. tanára Krakóban, 1890. u. o. a tud. akadémia 
főtitkára. A magyar történetre vonatkozó több ta

nulmánya magyarul is megjelent. 1892. a m. tud.. 
Akadémia kültagja. 

Smollet T ó b i á s , angol iró, szül. 1721. Dalgu-
hurnhouseban (Skóczia), sebész volt; t 1771. okt.. 
20. Számos humoros regényt és történeti művet irt.. 

Smyrna (török Ismir), Aidin kisázsiai török vilajet: 
fővárosa a s.-i öböl m., 187.000 lak. Élénk ipar, s.-i 
szőnyegek, selyem-, bőr-, gyapjú-, gyapotáruk gyár
tása; nagy kereskedelem és hajóforgalom. Görög, 
örmény és kath. érsek székhelye. Az ó-kori S. aeol 
gyarmat, 1402. Timur és 1424. a törökök foglalták el. 

Sneff (ném. Schnepf), 1. szalonka. 
Snehatta, hegység Norvégiában, 2306 m.; régeb

ben Norvégia legmagasabb pontjának tartották. 
Snellius, W i l l e b r o r d v a n Roijen, természet

tudós, szül. 1591. Leydenben, u. o. egyetemi tanár; 
f 1626. Descartes-tal egyidőben fedezte fel a fény
sugár törésének törvényét. 

Sniatyn, város Galicziában a Pruth m., ll.OCOlak. 
Snider puska, hátultöltő p., a cső oldalán tömör 

zavarja van, melyet tekercsrugó szőrit a cső felé; 
tölténye központi gyulós és az ütőpeczek a zavar
ban van. Lobbantyúja a közönséges csappanté, 
melynek kakasa a peczket a töltényfenékbe nyomja. 
Angol- és Törökországban volt alkalmazásban. 

Snob (ang. sznob), ízléstelen, esetlen ember; 
s.-istn, ízléstelenség. 

Snyders (sznájdersz) F e r e n c z , németalföldi festő, 
szül. 1579. Antwerpenben, f u. o. 1657. Rubens dol
gozótársa. Ennek hatása alatt jeles állatképeket, moz
galmas vadász- és csendéletet festett. 

Só, 1. sók; a közéletben röviden sónak mondjuk 
a konyhasót, mely natriumchlorid = NaCl vegyület 
(1. nátrium és kősó). 

Soa,királyságdk.-i Abessziniában, fensik, földmive-
lésre és állattenyésztésre alkalmas, 1 millió lakói 
gallák és abessziniaiak, a mostani király Menilek 
1880 óta egyszersmind Abesszínia negusa, 1890 óta 
olasz fenhatóság alatt áll. 

Sóagyag, agyag és só keveréke, némelykor an-
hydrit és gyps is van benne; trágyául szolgálL 

Sóakna v. s ó b á n y a , azon bányatelep', hol ai só
nak termelése történik (1. kősó); a fémbányászattóí 
lényegesen különbözik abban, hogy mig ennél a 
tárna-, addig ott kamraművelet dívik, azaz a sót 
hatalmas kiterjedésű üregekben termelik. Legna
gyobb a wielickai sóbánya. 

Soalle, bengaliai gabonamérték = 84.675 kg. 
Sóbánya, község Sáros m., 948 lak. Itt hajdan 

kősót fejtettek, de az 1752. febr. 21. betört víz az ak
nákat elöntötte s azóta a konyhasót lepárolás utján 
nyerik. A helység felett Sóvár romjai. 

Sóbányahivatal , a sótermeléssel foglalkozó bá
nyászati (technikai) hivatal: megkülönböztetendő a 
sóhivataltól, mely kereskedelmi hivatal. 

Sóbányajegy, az osztrák állam függő adósságá
nak részét alkotó értékpapír, mely Hallein, Gmun-
den és Aussee sóbányáinak elzálogosítása alapján, 
összesen legfelebb 100 millió frt erejéig bocsátható 
ki olyképen, hogy az államjegyek és a s.-ek össze
sen a 410 millió frtot meg nem haladják. A s. tőkéje 
és kamatja 6 hónaponkint esedékes 2Va illetve 3°/o 
kamatot hoz, mely előre fizettetik ki. 

Sóbányászat, a konyhasó termelésére irányuló 
bányászati tevékenység. Lényegesebb, egyszerűbb s 
könnyebb mint a fémbányászat. L. kősó. 

Sobat, a Fehér-Nilus hajózható mellékfolyója, a 
Madi hegységben és a kaffai fensikon ered. 
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Sobieski J á n o s , 1. Szobieszki. 
Soboli w'parach, igen finom czobolygerezna. 
Soborsin, község Arad m., 1534 lak. 
Sobrietas (lat.), józanság, mérsékletesség. 
Sociabilis (lat.) társalkodó, másokkal megférő. 
Socialdemokratia, politikai párt, mely a társa

dalmi kérdés megoldására törekszik az állam és pol
gári társadalom mai rendszerének megdöntése, tőleg 
pedig a rang- és osztálykülönbségek megszüntetése 
utján. Nézete szerint a munka minden érték kútfeje 
és minden tőkeképződés alapja. Minthogy a mai 
kapitalisztikus termelési mód e felfogással ellentét
ben áll, a s. e termelési mód teljes mellőzésére törek
szik, ha másként nem, még forradalom utján is. 
Egyelőre főbb követelményei : az állam által segé
lyezett socialistikus szervezetű termelési szövetke
zetek létesítése, általános, egyenlő és közvetlen vá
lasztó- és szavazójog titkos szavazattal; a nép 
közvetlen törvényhozása, béke és háború felett csak 
a nép határozhat, a hadkötelezettség legyen általá
nos, de állandó hadsereg nélkül; ingyenes jogszol
gáltatás és népoktatás; a népnevelést az állam álta
lánossá és egyenlővé tegye, a vallás tisztán magán
ügynek nyilváníttassák, az államháztartás a fennálló 
adórendszer teljes mellőzésével az általários pro-
gressiv jövedelmi adó alapján szerveztessék, tiltas
sák el a gyermekmunka, szabályoztassék a rab
munka stb. A s. főleg Németországban hódított teret, 
hol L a s s a l l e (1. e.) a többi államok soeialista 
mozgalmaival ellentétben nemzeti alapon szervezte 
az általános német munkásegylet alapítása által, 
melynek elnökévé lett, jelenleg a német s. vezetői 
Bebel, Liebknecht, Vollmar és Singer. Németország
ban a s.-kus mozgalmak ellensúlyozására 1878. és 
azóta többször megújítva az u. n. soeialista (kivé
teles) törvényt alkalmazták, melyet 1890. szept. 
szüntettek meg. A s. mozgalom Magyarországba is 
átplántálódott és a magyar socialdemokraták 1890. 
tartották első, 1893. januárban második országos 
congressusukat. 

Socialis (lat.), társadalmi, a társadalomra vonatkozó. 
Soeialis kérdés, igy nevezik azon mozgalmat, 

melynek czélja az alsó, vagyontalan (bérmunkás) 
osztályok helyzetét a tőkés és vállalkozó osztály-
lyal szemben javítani és ez osztályok tagjait telje
sen a mai polgárosodás áldásainak részeseivé tenni. 
Szűkebb értelemben a s. k. a munkabérkérdést je
lenti. A kérdés olyan régi, mint maga az emberi 
polgárosodás s minden korszakban nyilvánult,mint a 
szegények és gazdagok közti ellentét. Ez ellentét 
kiegyenlítésére számtalan elmélet merült fel. A social
demokratia (1. e.) stb. mellett ujabban a k e r e s z 
t é n y socialismus nevű irány érvényesül, mely az 
egyházi és vallásélet segélyével igyekszik a bajt 
orvosolni; egy másik iskola az öntevékenységben 
keresi a gyógyszert. Egy további irány az u. n. 
k a t h e d r a - s o c i a l i s m u s (1. e.). 

Socialismus (lat.), azon tudományos elmélet és 
gyakorlati törekvés, mely a társadalmat gazdasági 
tekintetben akként akarja alapjaiban újjászervezni, 
hogy az egyén ne önállóan és saját felelősségére ve
gyen részt a javak termelésében, hanem valami na
gyobb szervezet szabályozza mindenkire nézve egy
részt a termelést, másrészt a javak szétosztását. 
Ilyen elméletek már az ó- és a közép-korban merül
tek föl. A modern s. Francziaországból származik, 
holBabeuf (1. e.) már 1793—97-ig ily irányú agitatiót 
fejtett ki. Századunkban Saint-Simon, Fourier, Prou-

dhon (1. ezeket) stb. kardoskodtak mellette az iro
dalomban. A s. ma Európa és É.-Amerika minden 
iparos és műveltebb országában el van terjedve s 
kezd a földműves lakosság körében is tért hódítani. 
Egyes válfajai a St. Simonismus (1. e.), a social
demokratia (1. é.) stb. Elfajulásai a communismus, 
anarchismus, nihilismus stb. 

Soeialista (lat.), a socialismus hive, a socialis-
musra vonatkozó. 

Socialpolitika, a társadalmi viszonyok lehető javí
tását czélzó elvek elméleti megállapítása és gyakor
lati alkalmazása; s . -kus , ki ez elvek megállapításá
val foglalkozik vagy azokat a gyakorlati működésben 
figyelembe veszi. 

Societas (lat.), társaság, kereskedelmi társaság, 
egyesület. 

Societas leonina, leoni szerződés (1. e.). 
Société (francz., szöszi-), társulat, kereskedelmi tár

saság; s. á c a p i t a l v a r i a b l e , szövetség; s. ano-
nyme, részvénytársaság; s . de s e c o u r s m u t u e l s , 
kölcsönös segélyző társaság; s. en c o m m a n d i t e , . 
betéti társaság. 

Socinianusok, 1. Socinius. 
Socinius, 1) L a e l i u s , szül. 1525. Sienában. Be

járta Európa legtöbb országát, érintkezett a reformá
torokkal s a róla elnevezett felekezetet ( s o c i n i a n u 
sok) alapította, f 1562. Zürichben; — 2) F a u s t u s , . 
az előbbinek unokaöcscse, ki művét folytatta s az 
uj felekezetet szilárd alapokra fektette, szül. 1539. 
Sienában, honnan 1559. külföldre ment. Blandrata 
György, ki mint János Zsigmond fejedelem orvosa 
Erdélyben a socinianus tanokat hirdette, 1578. Er
délybe hivta; f 1604. Lengyelországban. Nagy
bátyjával a socinianusok v. unitáriusok (1. e.) fele
kezetének megalapítója. 

Sociologia (lat.), társadalom-tudomány, mely az 
emberi társadalom életjelenségeit mint ilyeneket köl
csönös és történelmi fejlődésükben kutatja s azon 
törvényeket igyekszik megállapítani, melyek szerint 
e fejlődés végbe megy. Megalapítója Comte Ágoston 
(1. e.), egyik főművelője az ang. SpencerHerbert (1. e.).. 

Socius (lat.), tagtárs, üzlettárs. 
Soda, 1. szóda. 
Sodalis (lat.), kortárs, bajtárs; társas., szövetkezet-
Sodalitas Literaria Danubiana, az első tudós tár

saság hazánkban, melyet jórészt a Mátyás király 
által behívott idegen tudósok alakítottak 1497. a 
német Celter Konrád buzgólkodására, Nyelve latin, 
tagjai tulnyomólag idegenek lévén, a magy. szellemi 
életre nem sok hatása volt. 

Sódar, sonka (1. e.). 
Soddoma, tkép. B a z z i G i o v a n n a n t o n i o , olasz 

festő, szül. 1477. Vercelliben (Savoya), Leonardo da 
Vinci tanítványa, f 1549. Sienában. Művei freskók 
és olajfestmények. 

Sod-égés, 1. gyomorégés. 
Soden, fürdő Wiesbaden porosz kormánykerületben 

a Taunus alján, vas- és sós források. 
Sodorna, 1. Szodoma. 
Sodornia (gör.), fajtalanság állatokkal. 
Sodorkák, filarida, féregcsalád a fonalférgek (ne-

matoidea) rendjéből. Ide tartozik filaria medinensis 
s. dracunculus Persarum, 25—70 cm. h., 2 mm. vas
tag; fiatal állapotban a vizekben (urolabos palustris) 
él, az emberek bőre alá fúródik s ott veszedelmes 
gyuladást és genyedést okoz. Leginkább .Észak-
Afrikában és Perzsiában gyakori. A /. lentis az em-*-
ber szemében élősködik. 
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Sodrás, szálaknak egymáshoz való fonása spárga 
módjára, t. i. olyképen, hogy. az egyes szálakat 
hosszirányukra merőleges síkban egymáshoz tekerik. 

Sodró, azon készülék, mely a fonal, drót stb. ösz-
szesodrására szolgál. 
Sodrógép, azon készülék, melyet fonal, drót v. 

másféle szálak összesodrásánál, tehát zsineg, kötél 
stb. készítésénél használnak. 

Sodrony, 1. drót. 
Sodronyháló, drótból készített szövet különböző 

nagyságú lyukakkal. A lyukak nagyságát ugy feje
zik ki, hogy hány esik 1 cms-re Használják rosta-
készitésre, védőhálóul s kerítésnek stb. 

Sodronykötél, drótkötél, 1. drót. 
Sodronykötélpálya vagy kötélmü, olyan szállító 

pálya, melynél a szállítókocsik magas oszlopokra 
erősített drótköteleken függenek és mozgattatnak 
csigákon. Általában csak teherszállításra alkalmaz
zák; kisebb távolságra a legolcsóbb munka-át
vivő mód. 

Sodronyrugó, sárgarézből v. vasból készül s haj
lítható szivótömlőknél nyer alkalmazást, hogy olda
laikat össze ne lehessen nyomni. A s.-t v. szabadon 
helyezik a gummicsőbe v. pedig egészen beöntik 
(ami czélszerübb) a gummi anyagával. 
Sodró viz, a folyó kanyarodóján a vízfolyás azon 

oldala, mely a partot rontja. 
Sóegyedáruság (sójövedék), az állam kizárólagos 

joga a határain belül termelt só termelése, elárusi-
tása körül. Értékesítésére nagy szervezet működik. 
Asóáraka sótermelő helyeken állandóan szabályozva 
vannak és országszerte közhírré tétetnek. Számos 
kincstári sóeladási raktár közvetíti az eladást, me
lyekre nézve a sóárak a szállítási és egyéb költségek 
hozzászámitása mellett a kormány által állapittatnak 
meg; e raktárakban ö kg.-nál kisebb mennyiség nem 
adatik el. Sót külföldről behozni, átvinni v. külföldre 
kivinni csak miniszteri engedélylyel szabad. A be
hozott só (tengeri, főtt-, kősó, sósviz, sóslug és ten
geri viz) 100 kg.-ja után 84 kr. vámdij és 9 írt 38 kr 
fogyasztási illeték fizetendő. A sójövedék elleni ki
hágás esetén a megtalált só elkobzása mellett min
den 560 g. után 40 kr és minden 1 415 1. só- v. ten
geri viz után 17 kr birság fizetendő. A külföldi vagy 
az országban tiltott módon termelt és fogyasztott só 
után a büntetésen kivül még 84 kr. vámilleték és 
9 frt 38 kr fogyasztási adó is fizetendő 100 kg.-ón
ként. Sójövedék czimén az államnak évenkint több 
mint 15 millió frt bevétele és mintegy 13 millió frt 
tiszta jövedelme van. 

Soest (szószt), város Arnsberg porosz kormány
kerületben, 15.000 lak. Közelében Sassendorf só-
fürdő. 

Sofala, a portugáliai Kelet-Afrika partvidéke és ke
rülete, a Delagoa öböltől a Zambezi-ig, szigetei Chil-
vane és Bazaruto, lakói kafferek; földje termékeny, 
sok aranyat, fát, elefántcsontot, strucztollat és rizst 
szolgáltat. Főhelye S. 1200 lak. 

Sófalva, község Máramaros m., 710 lak. Határán 
hegynyi sótömzsök szabadon állanak vékony réteg
gel boritvák. 

Sofar, kosszarvból készült kürt, melyet a zsidók 
az újév ünnepén (ros-hasana) az istentisztelet alkal
mával használnak. 

Sófel (zsidó), rossz, szegényes, értéktelen. 
Soffita (ol.), boltiv, födém stb. alsó nézete; a szín

padi díszlet azon részei, melyek a mennyezetet (lég, 
felhők, falomb, tetőzet, boltozat) ábrázolják. 

Sófőzés, a sónak előállítása sósvizekből az oldó 
viznek elgőzölögtetése által. Hazánkban Sóbányán. 
(Soóváron) űzik, hol régi viz által elárasztott sóbá
nyákból szivattyúzzák ki a s.-hez a sósvizet. 

Sógor, 1. sógorság. 
Sógorság, affinitás, azon rokonsági viszony, mely 

a házasság által a házasfelek, vmint az egyik házas
fél és a másiknak rokonai között származik ( tö rvé
n y e s s.); házasságon kívüli közösülés esetén tör
vénytelen s. A s.-i fok számításánál szabály, hogy 
a hányadik izben vki rokona az egyik házastársnak, 
ugyanazon izben sógora a másiknak. A s.-nak csak 
mint házassági akadály van jelentősége és pedig a. 
róm. és gör. katholikusoknál egyenes ágon mind
végig. Oldalágon negyedíziglen bontó akadály, az 
ev. egyházban csak a törv. s. és pedig másodizig 

Sóhabáru, fából készült kosárka kereszt és egyéb 
apró tárgy sókristálylyal bevonva. 

Soha napján, sohasem, semmikor. 
Sóház, az állam sólerakodó helyisége, hol a só nagy

ban való elárusitása történik. 
Sóhivatal, só-eladással foglalkozó kir. hivatal. .' 
Sohlya A n t a l , lapszerkesztő, szül. 1821. Kis-Kun-

Majsán; előbb Nagyváradon kántor és kir. képezdei 
tanár. 1860 óta csongrádi főkántor, a Tiszavidék 
szerkesztője, irt tanügyi dolgozatokat s énekes köny
vet (sajtó alatt); fia G y u l a , szül. 1855. Nagyvára
don. Csongrád város főjegyzője. 

Soi-disant (francz., szoádizan), úgynevezett. 
Soirée (francz., szoaré), esti társaság, estély. 
Soissons (szoászón), város Aisne m., 12.000 lak. 

Vár, élénk kereskedelem. A római A u g u s t a Sues -
s o n i u m és a merovingok székhelye. 486. Chlodo-
vig győzelme Siagrius római helytarlón. 

Sója, növény a pillangósak (papilionaceae) rendjé
ből. A s. hispida (dolichos s.), s. bab, hazája Japán, 
Dél-India, Molukkok, Ázsiában szerte mívelik, Közép-
Európában is megterem. Magva 38°/o fehérnyét. 
17—20<7o zsirt, 24— 28%, keményítőt stb., 5% cel-
luloset, 4—5°/ohamut tartalmaz; hüvelyes vetemény-
ként használják, kül. Khinában. 

Sójabab, Japánban, Keletindiában, Khinában te
nyésztett hüvelyes növény, melyet Középeurópábanis 
termelnek; as . 380/0fejérnyeanyagot, 17 —20°/o zsirt, 
24—28°/0 keményítőt, 5°/o növényi rostot, 5°/<> hamut 
tartalmaz, főzelékre és mártáskészitésre szolgál. 

Sójövedék, 1. sóegyedáruság. 
Söjtör, község Zala m., 2092 lak. 
Sók, különféle chemiai vegyülelek, melyek általá

nosságban vmely aljnak egy savval való telítése ál
tal (pl. mész és kénsav kénsavas meszet, gipszet ad), 
fémeknek savakban való feloldásánál (pl. horgany 
kénsavban oldva, kénsavas horganyoxydot ad), egy
szerű felbomlás által (pl. szénsavas káli és kénsav
kénsavas kálit és szénsavat ad), v. kettős felbomlás 
által (pl. kénsavas horganyoxyd és eczetsavas ólom-
oxyd a keverésnél eczetsavas horganyoxydot és kén
savas ólomoxydot ad) keletkeznek. Ezen sók az oxy-
sók (élenysók), mig a h a l o i d s ó k csak fémet és 
egy haloidot (chlorkalium, stb.) tartalmaznak; a 
s u l f o s ó k az oxysóknak felelnek meg, de az'oxygént 
kén helyettesíti, s sulfosavból és sulfoaljból kelet
keznek. A s. oly savaknak tekinthetők, melyekben a 
hydrogént fém helyettesíti. Oly savaknál, melyeknél 
több tömecs hydrogén helyettesíthető, a teljes helyet
tesítés által s e m l e g e s s., a nem teljes helyettesítés 
által s a v a n y u s. keletkeznek; a l j a s s., ha aljak
ban a hydrogénnek vmely savgyök általi-nem teljes 
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helyettesítése áll be. A s. vizben oldhatók, s azután 
nagyobbrészt jegeczednek (a kősóhoz hasonlóan), v. 
pedig oldhatatlanok, s akkor alaktalanok és íztele
nek. Két só vegyülete által k e t t ő s s. keletkeznek. 

Sokáczok, bunyeváczok (1. e.). 
Sokadalom, vásár; gyülekezet. 
Sókazánkő, a sófőzésnek trágyázásra használt 

maradéka, gypset, kénsavas nátriumot stb. tar
talmaz. 

Sóképzők, a régi vegytani rendszerben így nevez
ték a chlor, brom, jod, és fluor elemeket, minthogy a 
fémekkel közvetlenül sókat alkotnak. 

Sokisten-hivés, 1. polytheismus. 
Sokk, hirtelen összeesés, halál, heves rázkodtatás, 

több ideg v. egyes nagyobb idegtörzs megsérülése 
folytán szivhüdés által. V. ö. ájulás. 

Sokorói dombsor, a Bakony hsg egyik oldalága; 
Nagy-Dám vidékétől Felpéczen tulig terjed. 

Sokoto, 1) fellata ország Észak-Afrika ny. részén, 
ter. 324.111 km2, 12,570.000 lak. Egykori fővárosa 
S. a S. folyó m., 25.000 lak. Élénk ipar és keresked. 

Sokotora (Socotra), afrikai brit sziget a Guardafui 
foktól k.-re, ter. 3579 km2, 12.000 lak. Főhelye Ta-
marida. A régi Dioskorides. 

Sokrates, görög bölcs, szül. Kr. e. 470. Athénben, 
előbb szobrász, de később a bölcsészet tanítását 
tűzte ki élete feladatául, saját módszere szerint és 
ingyen oktatván az ifjakat; résztvett a peloponesusi 
háborúban, 65 éves korában az ötszázak tanácsának 
tagja, 399, istentagadással és az ifjúság félrevezeté
sével vádoltatva, a népgyűlés méreg általi halálra 
Ítélte. A tudomány fogalmának meghatározásával 
megalapította a dialektikát és az igazi tudományos 
módszert; a lélek halhatatlanságát tanította. Tanai 
legkiválóbb tanítványa, Plató irataiban, főleg az 
apológiában maradtak ránk. Tanítványai és barátai, 
a s o k r a t i k u s o k különféle bölcsészeti iskolát (cy-
nikus, megarai, platói, kyrenei) alapítottak. 

Sokszög, I. polygon. 
Sokszögi számok, 1. polygonális számok. 
Sokszorozás, a harmadik számtani alapművelet, 

melynél vmely adott számot, az u. n. s z o r z a n d ó t , 
annyiszor tekintjük összeadandónak, a hányszor a 
másik adott szám, a s z o r z ó mutatja. Jele X> 
pl. 2 X 3 = 6, azaz 3 + 3 = 6. Az eredményt szor 
z a t n a k nevezzük. 

Sokszorozási kör, a theodolit (1. e.) műszer be
osztott leolvasási köre. 

Sokszorozó galvánmérő, gyönge eiektr. áramok 
kimutatására és mérésére szolgáló készülék; lényeges 
alkatrésze egy több tekervénynyel ellátott tekercs és 
egy mágnestű. Általában a tű kitérése a gyönge 
áramnál annál nagyobb, minél több tekercset alkal
mazunk (1. galvanométer). 

Solanum, csucsor; s. dulcamara, keserédes cs.; 
s; tuberosum, burgonya; s. nigrum, fekete cs. 

Solanin, növényi alkaloida, mely a csucsor bogyói
ban és azon csirákban, melyeket a burgonya a pin-
czében hajt, fordul elő. Színtelen, szagtalan, jege-
czes, gyengén keserű, kaparó, vizben és aetherben 
nehezen, alkoholban könnyen oldódik. 235° nálolvad, 
nem illó, igen mérges. 

Solarfény, elektromos fény. 
Solargép, napgép, készülék, mely a nap melegét 

hajtó erőnek felhasználja, az által, hogy a napsuga
rakat, mint gyűüvegeknél, összegyűjti és általok víz
gőzt fejleszt. 

Solaris (lat.), a napra vonatkozó. 

Solaris chemia, a nap vegyalkatának kutatása 
színképelemzés segélyével. 

Solarolaj , barnaszén, tőzeg és bitumenes pala szá
razlepárlási terménye, fajs. 0'83—0'86, 250—300°-nál 
forr, világos szinü, nehezen gyúl; világításra hasz
nálják. 

Solarstearin, disznózsírból készített merev, tömör 
zsiradék, gyertyakészitésre szolgál. 

Solavaltó, 1. saját váltó. 
Soldatesca (ol., szoldáteska), a katonaság mint 

egész, de a vadság, kegyetlenség értelmében. 
Soldo, olasz számadási és rézpénz = Vso i i ra .= 

5 centesimo = 2s kr. 
Solennis (lat.), ünnepies, ünnepélyes, fényes; 

s.-itas, ünnepélyesség. 
Solenoid, csavarszerüen tekert drót, mely a ke

resztülmenő galvanikus áram folytán ugy viselke
dik, mint egy mágnes; általánosabban s.-nak neve
zik a köralaku áramok minden oly rendszerét, melyek 
egymás között egyenlők, párhuzamosak és egyirá
nyúak, s a tengely, mely vmennyiök középpontján 
átmegy, sikjokra merőleges. 

Sólet, 1. salet. 
Solfatara (kéngödör), kráter, mely csak viz^kéngő-

zöket és gázokat lövel ki; Olaszország, Antillák, 
Közép-Ázsia; a Pozzuoli melletti s.-t gyógyczélokra 
használják. 

Solfeggio (ol., szolfedzso), énekgyakorlat szöveg 
nélkül. 

Solferino, falu Mantua ol. tartományban a Garda 
tótól d.-re. 1859. jun. 24. a francziák és szardiniaiak 
győzelme ÍII. Napóleon alatt az osztrák seregeken. 

Solicitor (ang.szolisziter), ügyvéd, tömeggondnok: 
s. generál (dzsönörel), Angolországban a főügyész. 

Solid (lat.), szilárd, alapos, megbízható; s.-diías, 
megbízhatóság, szilárdság. 

Solidaritas (lat.), egyetemlegesség (1. e.). 
Soli deo glória (lat.), egyedül az istené a dicsőség. 
Solidus, római aranypénz, először Konstantin ve

rette 312. Kr. u.; értéké 6 frt 35 kr aranyban; a kö
zépkorban az ezüst s. = 2 frt. 

Solingen, város Düsseldorf porosz kormány kerü
letben a Wupper m., Dorppal együtt 37.000 lak., 
Világhírű aczélgyártás. 
Solista (lat.), énekes v. zenész, a ki magában, azaz 

solót (1. e.) énekel v. játszik. 
Solitarius (lat.), remete, keretbe foglalt gyémánt

darab (francz. soütaire). 
Solitude (francz. -tűd), magány; kéjlakok neve. 
Soljani, község Szerem m., 1701 lak. 
Söllenen, a Reusz folyó völgytorka Goschenen fö

lött (Uri svájczi kanton), a pokolhiddal. 
Solling, hegység Németországban a Leine és Weser 

közt, 513 m., jeles homokkő. 
Sollogub V l a d i m í r S á n d o r gróf, orosz iró, szül. 

1814. Pétervárt, f 1882. jun. 17. Homburgban. Fő
műve: »Tarantas« ez. elbeszélése figyelmet keltett. 
Magyarra is fordítottak tőle. 

Solnhofen, falu Közép-Frankonia bajor kormány
kerületben az Altmühl m. A kőnyomdászathoz szük
séges kövei nagy kelendőségnek örvendenek. 

Solo (ol., egyedül), 1) zene- v. énekdarab egy ének
hang v. egy hangszer számára; karzenénél a többi 
közül feltűnően kiváló hang; 2) egy kártyajáték. 

Soloecismus (gör.), hibás szólás, 1. nyelvtan-
szerűség. < 
Solon, görög törvényhozó, a hét bölcsek egyike, 

sz.639 körül Kr. e., 594.: Athénben archon és az.alkot-
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mány és törvényhozás újjászervezésére teljhatalom
mal ruházták fel; a polgárokat 4 vagyon- és adó
osztályba (S.-féle alkotmány) sorozta s ennek meg-
felően szabályozta jogaikat é, kötelességeiket; bölcs 
törvényeket hozott az ifjúság nevelése és a nép er
kölcsi életének javítása körül, bejárta Egyiptomot, 
Kis-Ázsiát és Cyprus szigetét, f 559. 

Solothurn (francz. Soleure), svájczi kanton, ter. 
763 6 km2 85.600 lak. Nagyobb részét a Jura hegyei 
borítják. Fővárosa S. az Aare m., 8460 lak. 

Solstitium (lat.), napforduló. 
Solt, község Pest m., 6502 lak. Régi város, a haj

dani Solt megye székhelye. Egykor vár, melynek már 
nyomai sincsenek. 

Solta, osztrák sziget az Adriai tengerben, Dalmá-
cziához tartozik, ter. 56 km2, 2556 lak. 

Soltész, a német schultheiss (lat. scultetus) szó
ból, hazánkban némely német telep elöljárósága. 

Solutio (lat.) oldat; solubilis, oldható. 
Solvens (lat.) fizetőképes; solventia, fizetőképes

ség, ellentéte insolventia. 
Solway Fir th (szolvé), az ír tenger nagy öble 

Anglia és Skóczia határán. 
Soly, község Veszprém m., 461 lak. Ref. temploma 

a XII. században épült. A község a hagyomány sze-
rintSzt István idejében már fennállott, ki a veszprémi 
püspökség oklevelét itt keltezte- Dátum in villa 
nostra Soly. 

Solymár, község Pest m., 1820 lak. Várrom, me
lyet Szarkavárnak neveznek. Vidékén volt Mátyás 
király óriási vadaskertje. Gróf Karácsonyi Guidó 
alapítványából évenkint egy tisztes szegény leányt 
házasítanak ki ( s o l y m á r i r ó z s a l e á n y ) . 

Solymászat, I. sólyom. 
Sólymos, 1) község Arad m., 1615 lak. Régi vára 

meredek sziklaszálon épült, mely a szemben levő 
lippai várral uralkodott a Maros szorosán, Erdély 
egyik kapuján; — 2) község Heves m., 2040 lak. 

Solymosi(Sipos)Elek, abpesti népszínház operette-
kómikusa, szül. 1845. jun. 25. Tövisen Alsó-Fehér m. 
Tanulmányait Nagy- Enyéden és Budapesten végezte. 
A népszínháznak fennállása óta tagja, melynek desz
káin ő kapta az első tapsot. Később az első magyar 
dalcsarnokot alapította, mely azonban csakhamar 
megszűnt.,Főbb szerepei: Árendás zsidó, Kapitány 
kisasszonyban Don Januario, Árva Zsuzskában Pot-
ner András, Boccaccioban Pietró, Koldusdiákban 
Ollendorf stb. 

Solymossy L á s z l ó , orsz. képv., szül. 1833. Sop
ronban. Nagybirtokos, 1892. orsz. képviselő. 
Sólyom, falco, madár a ragadozók rendjéből, a 

sólyomfélék (falconidae) családjából. Csőre tövétől 
hajlott; felső kávája éles foggal bír; lábszára ga
tyás. Igen magasan, nagyon sebesen repül; a kisze
melt zsákmányra felülről csap le. A v a d á s z s, 
hierofalco candidans, válfajaa k e r i n g ő s., hierofalco 
gyrofalco, 60 cm. h.; a v á n d o r s., /. peregrinus, 
50 cm. h., Európában és Ázsiában, erdőségekben, a 
madarakban nagy pusztítást végez; az ö l y ü c s k e 
s . , / . subbuteo, 35 cm. h.; továbbá a g é b i c s s., 
/. lanarius és a t ö r p e s., /. aesalon. A s.-ot régi 
idők óta, Európában kb. a XIX. sz.-ig vadászatra 
használták (solymászat) és e czélra nevelték, Ázsiá
ban és a Szaharában még ma is használják. A só
lyom idomitásával nálunk egykor a s o l y m á r o k 
foglalkoztak, kik minden uri udvartartásban előfor
dultak; a király solymárai, egész falvak lakói kivált
ságokat élveztek. • • • - - -

Sólyom F e r e n c z , Abonyi Árpád írói álneve. 
Sólyom-Fekete F e r e n c z , dévai törvényszéki el

nök, szül. 1839. okt. 1. Almaszeghen Bihar m., 1865. 
Bihar m. törvényszéki aljegyző; 1869. alügyész 
u. o.; 1872. kőrösbányai kir. ügyész; 1875. dévai 
t. elnök. Történeti irodalommal is foglalkozik. 

Sólyomkő (Pestes), község Bihar m., 1722 lak. 
Üveggyár, közelében egy völgy közepén külön álló 
sziklán Sólyomkő vára. 

Som, cornus, növény az ernyősök (umbelliferae) 
rendjéből. A h ú s o s s.-fa, c. mas, kora tavaszszaí 
virágzik, virága sárga; gyümölcse hosszas, éretlenül 
vörös, édeses-savanyu; nyersen s befőzve eszik; 
fáját feldolgozzák. A v e r e s g y ü r ü s s., c. sangui-
nea, termése gömbidomu fekete csontár, bele két-
rekeszü. Kemény fájából puskavesszőt, pipaszárat, 
esztergályos munkákat készítenek. 

Som, község Bereg m., 1085 lak. 
Soma, eredetileg nem egyéb, mint a C o r n e l i u s 

keresztnév magyarosítása a cornus = somfa szó
fejtés alapján, tehát épen olyan, mint: Victor = 
Győző, Constans v. Constantin = Szilárd stb. A 
kath. egyház a S. nevet csakis Cornelius értelem
ben használja, bár ujabban a hangzás hasonló
ságánál fogva a közhasználatban a S. név a Samu, 
Sámuel nevet kezdi helyettesíteni, melylyel eredeti
leg semmi köze. 

Somali, nép keleti Afrikában, a galiasokkal rokon, 
az Adeni öböl, az Indiai oczeán és a Dsub folyó 
közti félszigeten lakik. Alkatuk hosszú, homlokuk 
magas, keskeny, szájuk nagy, orruk rövid, színük 
fekete-vörös ; vallásuk az izlam, foglalkozásuk ke
reskedelem, vadászat, állattenyésztés, számuk 5 
millió, több törzsre oszlanak, főnökök alatt. A S. 
föld keskeny, homokos partvidék, 1884 óta az ango
lok, 1887. a francziák, 1885. a németek, 1889. az 
olaszok foglaltak le magoknak birtokot. 

Somatologia (gör.), az emberi testről szóló tan. 
Somberek, község Baranya m., 2240 lak. 
Somerset, angol grófság, ter. 4248 km2, 484.326 

lak. Főhelye Bath. 
Somfalva, község Sopron m., 1610 lak. 
Somkerék, község Szolnok-Doboka m., 1054 lak» 
Somkutpataka, község 1095 lak. 
Somló S á n d o r , író és színész, szül. 1859. Kis-

Kaposon, Ung m., 1875. a színi tanodába lépett, 
onnan 1878. a győri színházhoz szerződött s azóta 
vidéken működik; számos színdarabot irt, melyek 
közül több jutalmat is nyert. 

Somlyó, több hegyorom neve (a fóthi S. 243., a 
mogyoródi 325 m. m. stb.). Legkiválóbb a boráról 
hires Nagy-S., 459 m. m. szabályos alakú bazalt
hegy; a Bakony ny. szélén Somlyó-Vásárhely és 
Dóba közt emelkedik ki a lapályból. 

Somlyó-Csehi, község Szilágy m., 723 lak. Hatá
rában a zendesi tó. 

Somlyó-Győrtelek, község Szilágy m., 1059 lak. 
Somlyó-Ujlak, község Szilágy m., 548 lak. Román 

stylü ref. temploma a legrégibb építményeink egyike. 
Somlyó-Vásárhely, község Veszprém m., Í920 lak. 
Sommá, a latin summától: összeg. 
Sommás eljárás, eredetileg azon előkészítő peres 

eljárás, melynek czélja volt a kereset főbb pontjait 
(summa causae) megvizsgálni és a vizsgálat ered
ménye alapján felperes igényeit biztosítani ugy, 
hogy a s. e. folytán hozott- bírói határozatot kifogá
sok utján meg lehetett támadni. Ilyen nálunk ma a-
váltóeljárás; ilyennek tervezik az uj intő eljárást. 
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Szűkebb értelemben s. e. alatt a kisebb jelentőségű 
ügyekben járásbíróságok előtt, alakiságok lehető 
mellőzésével, követett szóbeli eljárást értik. Nálunk 
& s. e. alá tartoznak azon perek, melyek tárgya 500 
frtot meg nem halad, feleknek azonban jogukban áll 
készpénzköveteiésre irányuló perekben magukat bár
mily összegre nézve alávetni a s. e.-nak. 

Sommás visszahelyezési per, birtokper a tényle
ges birtok védelmére háboritás esetén. Alapfeltétele, 
hogy a háborított fél birtokban legyen. A birtok mi
nősége külömbséget nem tesz. Sikerének feltétele, 
hogy a háboritás tényétől számított egy év alatt 
indíttassák meg. Ha a s. v. p. felperes kimutatja bir
toklásának jogosultságát, bármilyen rövid ideig volt 
is birtokban, visszahelyezést kérhet; ha azonban 
keresetét csupán a birtok tenyéré alapítja, megkíván
tatik legalább egy évi békés birtok. Tárgyát nemcsak 
az előbbi állapotba való visszahelyezés, hanem a 
háboritás által okozott kár megtérítése is teszi A s. 
v. p. sommás eljárás alá tartozik. 
Sommatio (lat), sommázat, intés, felhívás; az ál

lamok közötti érintkezésben ultimátum (1. e.). 
Somme (szóm), 1) folyó Francziaországban, Aisne 

departementben ered, Abbeville alatt a La Manche 
csatornába ömlik, St.Simontól St.-Valéry-ig terjed 
a S.-csatorna. — 2) S. departement, ter. 6161 kms, 
549.000 lak. Főhelye Amiens. 

Sömmerda, város Erfurt porosz kormánykerület
ben az Unstrut m., 5000 lak. Nagy fegyvergyár. 
Sommitások (lat.), legelőkelőbbek, kitűnőségek. 
Somnambulismus (lat.), álomszerű állapot, mely

ben az illető egyének testi és lelki cselekményeket, 
mintegy ébren, némelykor rendkívüli, de sohasem 
természetfölötti erővel és ügyességgel visznek végbe, 
fennjárnak (alvajárás), s emellett állítólag a hold ál
tal befolyásoltatnak (holdkórosság, lunatismus) és 
oly dolgokról is tudomást szereznek, melyek józan, 
normális érzékekkel észre nem vehetők (clairvoyance), 
mire azonban felébredésük után nem emlékeznek. A 
s. lényegét és valóságát még meglehetős sürü homály 
fedi. V. ö. hypnotismus. 

Somnium (lat.), álom. 
Somnus (lat.), alvás. 
Somodi, község Abauj-Torna m., 1181 lak. 
Somogy, község Baranya m., 1053 lak. 
Somogyi, 1) Ede, hírlapíró, szül. 1852. jan. 16., 

1 8 7 3 - 7 6 . Lónyai Menyhért gróf titkára, 1876 óta 
hirlapifó, 1878. a »Magyar Lexikon*, 1879. az O r 
szág-Világ*, 1886—87. a »Nemzeti újság* szerkesz
tője, 1892. a >Budapesti Hirlap« dolgozótársa; 1879 
óta négy nyelvből bírósági tolmács. Irt olasz nyelv
tant, csillagászati czikkeket, magyarra fordította 
Flammarion K. Urániáját, Tolstoj Kreutzer-szoná-
táját stb. - 2) K á r o l y , kanonok, a róla elnevezett 
szegedi közkönyvtár (1. S.-könyvtár) alapitója, szül. 
1811. ápril 11. Tisza-Füreden. Egyházi pályára lé
pett, végül esztergomi kanonok. Egész életén át 
gyűjtötte a ritka és becses könyveket s 1880. ápril. 
27. Szeged városának ajándékozta 45.000 ktre 
menő könyvtárát, f 1888. márcz. 20. 

Somogyi-könyvtár , közkönyvtár Szegeden, ala
pította Somogyi Károly (1. e.) 1880. ápril 27., midőn 
45.000 ktnyi könyvtárát Szeged városának ajándé
kozta, hogy a közművelődést előmozdítsa s a har
madik egyetemnek Szegeden való felállítását meg
könnyítse. A könyvtár Szegeden a főreáliskola épü
letének hat termében van felállítva, nagy olvasó
teremmel. 1883. okt. 16. maga király ő felsége nyi

totta meg. Azóta a rendezés és czimtározás befejez
tetett; 1891-ben 9000-nél többen látogatták. A város 
könyvvásárlásra s a könyvtári szolgálatra évi 5000 
frtot fordít. Igazgatója Reizner János (1. e.). 1888 óta 
össze van vele kötve a történelmi és régészeti városi 
múzeum. A könyvtár és múzeum számára külön pa
lota építését tervezik. 

Somogy-szobb-barcsi h, é. vasút, engedélyezte
tett 1890-ben 90 évre, alaptőkéje 1,183.100 frt 
törzsrészvényekben és 458.600 frt elsőbbségi köt
vényekben. A pálya hossza 47'5 km., Somogy-Szobb-
tól Barcsig terjed, üzemét a m. k. államvasutak ke
zelik, a forgalomnak 1890. szept. 17. adatott át. 

Somogy vár, község Somogy m., 1950 lak. A felette 
levő hegyen a régi vár és a somogyi apátság romjai. 

Somogy vármegye. Határai: Zala, Veszprém, 
Tolna, Baranya vmegyék és a horvát Belovár, Kőrös, 
Verőcze vmegyék. Területe 653094 kma, 326.835 lak. 
A Balatontól d. re terjed el s a Dráváig ér. Hullám-
zatos dombvidék, melyet é.-ny.d.-k. irányú völgyek 
szeldelnek. A folyóvizek is nagyrészt e völgyeket 
követik. K. részén a Mecsek hsg ny. halmai húzód
nak. Főbb vizei: a KaposaKoppánynyal,aSió,Dráva, 
Almás, a Balaton és az ebbe ömlő patakok. A megye 
egészben termékeny s lakosai földmüveléssel és 
állattenyésztéssel foglalkoznak. Van 307 községe és 
egy r. t. városa, közigazgatásilag feloszlik 8 járásra, 
még pedig; csurgói, igali, kaposvári, lengyeltóti, 
marczali, nagyatádi, szigetvári, tabi járásokra. Tar
tozik a 44, sz. hadkiegészítő kerülethez; a 19. hon
véd ezredhez és 62., 63. sz. népfelkelési járásokhoz. 
8 orsz. képviselőt választ. Székhelye: Kaposvár. 

Sömör, herpes, bőrbántalom, melynél piros alapon 
csoportos, savószerü, ritkábban véres vagy genyes 
bennékü, piros udvar által környezett hólyagcsák 
állanak. Az a r c z s., h.facialis, mely az arcz kü-
lömböző tájain v. a száj és torok nyákhártyáján je
lentkezik (h. gnituralis) és különféle bántalmak kí
séretében (gyomorhurut, légzőszervek hurutja, tüdő
lob, malária, stb.); többnyire néhány nap múlva 
beszárad, elmúlik. A m a k k t y u és s z e m é r e m -
a jk s . (h. praeputialis, progenitalis), a nemi szerve
ken lép fel s gyakran tévesztetik össze sánkerrel; 
viszketést okoz. Kezelése: tisztántartás, vattabegön-
gyölités. Ö v s ö m ö r n é l , herpes zoster, a hólyagcsák 
bőridegek mentén keletkeznek (leginkább csak a test 
egyik oldalán) s egyúttal idegzsába szokott fellépni; 
lényege ismeretlen. Lefolyása 2 — 3, súlyosabb ese
tekben 4—6 hétig vagy még tovább tart. Kezelése: 
vattabegöngyölés, a bőr feszültségének enyhítése 
zsiradékokkal, a zsába okozta fájdalmak ellen anti-
pyrin, borogatások, chloroformmal való bekenés; a 
hólyagcsák beszáradására hintőpor. A s z i v á r v á n y 
s.-nál, h. iris, egy központi hólyagcsa körül gyürü 
alakban hólyagcsák fejlődnek, melyek fellépésük ide
jének megfelelőleg savós, véres genyet tartalmaznak. 
Ha azalatt, míg a gyürük fellépnek, a központi hó
lyagcsák gyógyulnak, a k ö r c s é s s., h. circinnatus. 
támad. A két utóbbi bántalom leginkább a kez
es lábháton, főleg fiatal, rosszul táplált egyéneknél 
lép fel. 

Somorja, rend. tanácsú város Pozsony m., 2643 
lak. A Csallóközön. Járásbíróság. 

Somos, község Sáros m., 1405 lak. 
Somoskesz, község Arad m., 1976 lak. 
Somoskő, hegy (Nógrád m.), melyet oszlopos el-

válásu bazalt alkot. Tetején a somoskői vár romjai. 
Közelében Somoskő falu. 
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Somos-Ujfalu, község Nógrád m., 1353 lak. 
Somssich, 1) Adolf gróf, a főrendiház tagja, szül. 

1839. szept. 21. Sternbergben (Csehország). Katonai 
pályán működött. — 2) J ó z s e f gróf, a főrendiház 
tagja, szül. 1812. aug. 18. Mikén. Katonai pályán 
működött, 1848. részt vett a szabadságharczban. A 
festészettel is foglalkozik. — 3) Pá l , államférfi, szül. 
1811. jan. 13. Korán politikai pályára lépett, 1843. 
orsz. követ, később a helytartótanács tagja, 1848. 
Kossuth ellen foglalt állást, 1861 óta a képviselőház 
tagja, később elnöke, 1885. a főrendiház tagja; több 
munkát irt; f 1886. 

Sonata (ol.), zongorára, orgonára stb. irt nagyobb 
zenedarab, mely többnyire 3 v. 4 különböző jellegű 
részből van összeállítva (a symphonia, quartett stb. 
alapformája). 

Sonda, kutasz (1. e.), ü r e g e s v. vá j t s., itinera-
rinm, vájulata a vágó műszer vezetésére szolgál. 

Sondirozni, mélységet mérni, kutatni. 
Sondrio, olasz tartom. (Lombardia), ter. 3268 km0, 

129.592 lak. Főhelye S. a Malero m., 7000 lak. A 
Veltlin főhelye, hires bor. 

Sonen (svéd Skane), Svédország legdélibb vidéké
nek neve. 

Sonett (o l . ) ,hangza tka, 14 ötös és hatodfeles jam-
mus-sorból álló lyrai költemény, mely két részre 
oszlik : az első áll 2 négysoros versszakból (abba 
abba rimképlettel), a második 2 háromsoros strófá
ból, 2 v. 3 váltakozó rimmel. Az első rész (előszak) 
a másodikkal (utószak) tartalmilag bizonyos ellen
tétet- képez. Provencei eredetű, de az olasz költé
szetben fejlődött legművészibbé. Nálunk Kazinczy 
F. honosította meg s Szemere Pál irta a legszebbe
ket. Ma már nincs divatban. 

Sonica (szonika). idejében, azonnal. 
Sonka, a disznó megfüstölt lábszára, leghíresebb a 

bayonnei, westphaliai, thüringiai,prágai s., a magyar 
s.-ák közül jeles a kassai, nagyváradi és debreczenis. 

Sonkoly, törköly- v. seprüféle, mely a kender-, 
len- V. tökmagból s a lépes mézből kisajtolás után 
visszamarad. 

Sonnemann L ipó t , német író, szül. 1831. decz. 
29.; Majna-Frankfurtban lapszerkesztő s több izben 
a város képviselője a parlamentben. 

Sonnenfels József , báró, szül. 1732. Nikolsburg-
ban (Morvaorsz.). 1763. egy. tanár Bécsben, 1799. 
udvari tanácsos, 1797. báró; f 1817. ápr. 26. A tu
domány és fölvilágosodás terén működött s egy mű
vének eredménye volt, hogy a kínvallatást Ausztriá
ban megszüntették. 

Sonnenthal Adolf, német színész, szül. 1834. 
decz. 21. Pesten, 1856 óta a Burg-szinház tagja 
Bécsben. Kiváló a társalgási és jellemszerepekben 
(Hamlet, Posa, Nárczisz stb.). 

Sonor (lat.), jól, tisztán hangzó. 
Sonrhay (Songhai), négernép a nyugoti Szudán

ban a Niger mentén, a XIV. szdban hatalmas álla
mot alkotott, melynek fővárosa Garo volt. 

Só-oldat, szorosabb értelemben a kősónak, tága
sabban pedig bármely vegytanilag sónak tekinthető 
vegyület egyenletes feloszlása oldó folyadékban, ren
desen vízben. 

Soor, szájpenész (1. e.). 
Soot, siami hosszmérték = 400 szén = 16.000. 
Sophia (gör.), bölcseség. 
Sophisma (gör.), szándékos, hamis okoskodás. 
Sophisták (gör.), a régi Görögországban a Kr. e. 

IV. szdban a bölcsészet és szónoklat tanítói, kik fize

tésért egyaránt védték a rosszat és jót, s a bölcsé
szetet üres dialektikává, hamis okoskodások és mes
terfogások tanává alacsonyították. S o p h i s t i k a , az 
igaz és hamis összezavarásának művészete furfan
gos dialektika segélyével. 

Sophokles, a görögök legnagyobb tragédia-költője, 
szül. 496. Kr. e. Kolonosban (Athén mellett), 468. 
költői versenyben legyőzte a 30 évvel idősebb Aes-
chylust, 442. »Antigone« előadása alkalmából az 
első díjon kívül hadvezéri méltóságot kapott Perikies 
oldalán, f 406. Fenmaradt (106 darabja közül) 7: 
Elektra, Antigoné, Oedipus király, Oedipus Kolonos
ban, Philoktetes, Ajas, A trachisi nők, melyeket a 
jellemfestés művészete és az előadás összhangzatos 
szépsége tüntet ki. Jeles magyar torditója Csiky 
Gergely (S. tragédiái, kiadta a Kisfaludy-Társaság, 
1880.). L. Collins V., S., ford. Kont Ignácz (Olcsó 
kvtár), továbbá Kont I., A klasszikus dráma, Bpesti 
Szemle, 1887. 

Sophonisbe, Hasdrubal karthágói hadvezér leánya, 
szépségéről, szelleméről és hazaszeretetéről hires; 
nőül ment Syphaxhoz, Numidia királyához, ennek el
fogatása után, hogy a rómaiak hatalmából menekül
jön, Masinissa neje lett; mikor Scipio ettől is kiada
tását kérte, megmérgezte magát. 

Sophora japonica, Khinában és Japánban tenyé
sző fa, virágjából sárga festéket készítenek. 

Sophrosyne (gör.), a vágyak bölcs mérséklése. 
Sopje, község Verőcze m., 1239 lak. 
Soponya, község Fejér m., 1463 lak. 
Sopor (lat.), mély álom; s. aliv, altató. 
Sopornya, község Nyitra m., 2989 lak. 
Sopot, község Várasd m., 1824 lak. 
Soprán (ol., a lat. supremus = legfelső szóból) v. 

d i s c a n t , felsőhang, az énekhangok legmagasabbja, 
a nők, gyermekek és a heréltek hangja. 

Sopron, szabad királyi és rendezett tanácsú 
város, a megye székhelye, Sopron vármegyében, 
27.213 lak. Az Ikvának a Soproni és Fertőmelléki 
hegységek által összeszorított völgyében terül el; 
csak külső szélei vonulnak fel az é.-on és k.-en 
emelkedő dombokra. Nagyrészt az Ikva partján 
épült; d. felől a mély árku Rákos patak folydogál, 
mely hajdan védelmi vonalúi szolgált, most nagy
részt beboltozva két oldalán a Deák-térnek nevezett 
széles utcza keletkezett. A belváros egykori erődít
ményei helyén támadtak így a várkerület, Széchényi
tér, Szinház-tér és Szinház-utcza, amelyek körül 
vannak a külvárosok, az Ujtelki ny.-ra, a Bécsi 
é.-ny.-ra a Fertői és Győri k.-re. A belváros utczái 
keskenyek s házai többnyire régies külsejűek. Legki
válóbb része a Városház-tér; ott állanak a városház, 
megyeház, a benczések kolostora és a XIII. század
ban épült gót stilű három hajóju templom, melyben 
1622. Anna Eleonóra, 1625. III. Ferdinánd és 1681. 
Magdolna Eleonóra Terézia koronáztattak meg. A 
Templom-utczában van az ág. templom; a Szt.-
György-utczán a székesegyház és káptalan, kath. 
főgymnasium; az Orsolya-téren az Orsolya szüzek 
kolostora és iskolája; érdekes még a 60 m.'m. tűz
torony, melynek alapja a rómaiak idejéből való. A 
külvárosok főbb épületei: a szép kaszinói palota, 
főreáliskola, zsidó templom, ágostai főiskola, az 
1841. épült színház, a domonkosok temploma, az 
1214. épült Szt.-János templom, az 1221.-ből való 
Szt. Lélek templom. Sopron legszebb temploma az, 
mely Szt. Mihály tiszteletére a XIII. században épült, 
a XV. században kibővittetett s 1853—60. Stornó 
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Ferencz áltaJ restauráltatott. 228 m. m. dombon 
fekszik, gót stilben épült; alakja kereszt, s hat osz
loppár által 3 hajóra oszlik. Hozzá csatlakozik a ro
mán Szt.-Jakab kápolna. T a n i n t é z e t e k : benczés 
és ág. ev. főgyimnasium; állami főreáliskola; áll. 
felsőbb leányiskola: kath. és ág. ev. tanítóképezde, 
Poss-féle kath. árvaház; állami kereskedelmi aka
démia stb. és a cs. k. katonatisztek árvaleányai szá
mára felállított tan-és nevelő-intézet. I p a r t e l e p e i 
közül nevezetesebb egy, melyben tüzoltószerek ké
szíttetnek és harangok öntetnek; továbbá: kemé
nyítőgyár, két gazdasági gépgyár, egy drótszeg
gyár, bőrgyár, kocsigyár és öt posztógyár stb. A vá
ros tulajdona a Brennbergi kőszenbánya, melylyel 
9 km. hosszú vasút köti össze. Van k. törvényszék, 

járásbíróság és adóhivatal stb. 
S o p r o n t ö r t é n e t e . Helyén a római Pannónia egy 

virágzó városa, Scarabantia állott, melynek a nép
vándorlás által rommá döntött falain a németek a 
magyarok bejövetele előtt új várost alapítottak s el
nevezték Oedenburgnak (Pusztavár). Meghódolása 
után vidékére Árpád besenyőket telepitett. IV. Béla, 
V. István, IV. László, Róbert Károly kiváltságokkal 
ruházták fel. Zsigmond leánya, Erzsébet 1441. III. 
Frigyes császárnak elzálogosította, de Mátyás visz-
szaváltotta. A mohácsi vész után vallási viszályok 
zavarták bslbékéjét s többizben ostromoltatott, Bocs-
kay, Bethlen Gábor, majd Tököly és II. Rákóczy Fe
rencz vezérei által. 

Sopron vármegye. Határai: Mosony, Győr és Vas 
vmegyék, továbbá Alsó-Ausztria. Területe 3307'19 
kms, 259.602 lak. A P'ertőtől ny.-ra és d.-re a Rép-
czéig és Rábáig terjed. Az Alpesek kíágazásai, a 
Lajta- és Rozália-hsgek és a Fertő-melléki hegysorok 
ágazzak be s csak k. része, a Rábaköz lapályos. 
Fővizei: a Rába, mely határán foly és a Répcze-
Rábcza, melyek vele a Rábaközt alkotják s a beléjök 
ömlő Ikva. Tava a Fertő. A Hanság egy része é. te
rületére esik. A Rába és Rábcza áradásai gyakran 
elöntik a síkot. Hegyes, vmint sík földjei terméke
nyek; erdők, gyümölcsösök, szőlők (ruszti, híres), 
rétek és szántóföldek váltakoznak. Lakosai a föld
müvelésen kívül különböző iparágakkal is foglalkoz
nak s főleg a répaczukorgyártás virágzik. Van 223 
községe és 3 rend. tan. városa. Közigazgatásilag 
feloszlik 7 járásra, még pedig: csepregi, csornai, 
felső;pulyai, kapuvári, kismartoni, nagymartom és 
soproni járásokra. Tartozik a 76. sz. csász. és kir. 
hadkiegészítő kerülethez, a 18. honvédezredhez 
és az 57., 58., 59 számú népfelkelési járásokhoz. 
Székhelye Sopron, melylyel 7 országos képviselőt 
választ. 

Sor, mértanban a. m. haladvány (1. e.); katonailag 
csatavonal; s.-ezred, 1. ezred: s . - k a t o n a s á g v a g y 
s.-gy a l o g s á g , az első sorban mozgósitottcsapatok, 
ellentétben a tartalékkal; s.-h a jó , vértes hadihajó; 
s.-tüz, több kevesebb kézi fegyver s ágyú egyidőben 
való elsütése. 

Sör, 1. ser. 
Soracte (most Monté Oreste), hegy Rómától é.-ra, 

hires Apolló-templommal. 
Sorbavetés, a vetés azon neme, melynél a magva

kat, rendesen géppel, sorokban helyezik el; jól meg
művelt és trágyázott földben nagy előnynyel jár; a 
kézzel való szórva vetéssel szemben 25 —35°/o vető-
magtakarithatómeg, a növényzet erősebben kifejlődik, 
az aratás könnyebb, a hozam nagyobb és a talaj is 
jobb karba helyezhető. 

Sorbonne (szorbon), Paris régi hittudományi fő
iskolája, 1252. IX. Lajos káplánja, Sorbon Róbert ala
pította; 1789-ig a párisi egyetem hittudományi kara. 

Sorby H e n r i k Cl i f ton, angol természettudós, 
szül. 1826. máj. 10. Woodborneban Sheffield m., 
megalapította az ásványok és kőzetek górcsővi vizs
gálatát és a színképelemzés felhasználását górcsővi 
tárgyaknál, spektroskopot szerkesztett színes folya
dékok vizsgálására. 

Sordes (lat.), tisztátalanság, piszok; s.-id, pisz
kos, fösvény; s.-idttas, piszkosság, fösvénység. 

Sordino (ol.), hangfogó, a hegedűnél alkalmazható 
fésüalaku eszköz a hang tompává tételére. 

Sorel (szőrei), 1) Á g n e s , VII. Károly franczia ki
rály kedvese, szül. 1409. körül Fromenteau faluban 
Touraineben, 1431. Izabella királyné udvarhölgye, 
t 1450. — 2) A lbe r t , franczia történész, sz. 1842. 
szept. 13. Honfleurben; az institut tagja, a senatus 
titkára, történeltanár Parisban. Igen sok munkát irt; 
az egyik (Európa és a franczia forradalom) részben 
magyarra is lefordíttatott. 

Sörény, Jubar, az állatok nyakáról lefüggő hosz-
szabb szőr, p. o. ló, oroszlány s. 

Soringaolaj, a K.- és Ny.-Indiában termő moringa 
pterygosperma növény dióalaku gyümölcséből nyert 
zsiros olaj, szin, szag és iz nélküli, f. s. 0'9i2, nem 
gyantásodik, sem nem avasodik; ételolajul és illat
szeradalékul használják. 

Sorites (gör.), 1. lánczkövetkeztetés. 
Sormetszet, diaeresis, 1. caesura. 
Soroksár, község Pest m., 12.143 lak. Hozzá tar

toznak Erzsébetfalva és Kossuthfalva telepek a Gu
bacsi pusztán, melyek 1865 óta keletkeztek. Adóhiv. 

Sorompó, korlát vasúti átjárónál, vámháznál stb., 
forgatható korlátfával a bezárásra és kinyitásra. 

Sörösgyanta, fenyőgyanta v. amerikai gyanta, len
olaj és fekete szurok keveréke, sörös hordó bevonására 
szolgál. 

Sorostély, község Alsó-Fehér m., 1230 lak. 
Sorozás, a véderő évenkint való kiegészítése az 

összeirt hadkötelesek megvizsgálása és a szolgálatra 
alkalmasaknak a véderő kötelékébe való felvétele 
utján. Az összeirt hadköteleseknek első három év
folyama (21—23 évesek) kerül s. alá; csak annyi 
hadköteles soroztatik be, a hány ujoncz az illető 
hadkiegészítő kerületre esik. A s.-t sorozó bizottsá
gok eszközlik, melyek a polgári és katonai hatóságok 
képviselőiből alakulnak. 

Sorozathuzás, sorozatos sorsjegyzés, a sorszám 
húzása. 

Sorozatos sorsjegy, sorsjegy, melynek sorozata 
és száma van és sorozathuzás alkalmával kihúza
tott; az ily sorsjegy bizonyos idő múlva újra ki-
sorsoltatik és mivel az esetleges nyereményre na
gyobb kilátása van, magasabb az ára is. 

Sorrend v. kielégítési sorrend, azon rend, melyben 
a hitelezők, kik követeléseikre nézve ugyanazon 
tárgyból várnak kielégítést, a bíróság közbenjöttével 
kielégíttetnek. Ingóknál a biró meghallgatja az érde
kelteket és maga állapítja meg a s.-et, ezt végzésileg 
kihirdeti. Az árverés-hirdetési és foganatositási költ
ségek minden más követelést megelőzőleg sorozan-
dók, egyébként a foglalás egymásutánja dönt. Végr. 
törv. 118 §. Ingatlanoknál az árverés jogerőre emel
kedése után a telekkvi hatóság a hitelezők egymás
utánjának megállapítására s.-i t á r g y a l á s r a tűz ki 
határnapot. Első sorban meghatározza az előnyös 
tételeket: árverési költségek, három évnél nem régibb 
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állami adók, szőlődézsma és más úrbéri terhek, ezek 
után a jelzálogos hitelezők következnek a telekkvi 
rangsorozat szerint. Végr. trv. 188—193. §§. 

Sorrento (a régi Surrentum), város Nápoly olasz 
tartományban, a s.-i félszigeten, mely a nápolyi és 
salernoi öblöket elválasztja 7000 lak. Tasso szüle
téshelye. Vidéke termékeny lapály (Piano di S.). 

Sors, az emberek és népek életfolyása, a mint az 
részint az emberi hatalomtól független külső okokból, 
részint az emberi cselekedetek visszahatásából ki
alakul. Továbbá ezen életfolyásnak megszemélyesí
tése v. az igazságosan büntető s. (nemesis) v. a vak 
és közömbös v é g z e t (fátum) alakjában. 

Sors bona, nihil aliud (lat.), szerencsés sors, egyéb 
semmi, gr. Zrínyi M.-nak, a költőnek jelmondata. 

Sorshúzás, 1. sorsjegy. 
Sorsjátékjövedék, lottojövedék. 
Sorsjegy, közkölcsön részét tevő értékpapír, mely

nek visszafizetése a névértéket meghaladó kisebb-
nagyobb nyeremények alakjában terv szerint meg
állapított kisorsolás utján történik. Van k a m a t o z ó 
s., mely állandó rend szerint kisebb kamatélvezetet 
is nyújt a nyereménykilátáson kivül, és nem kama
t o z ó s., mely a kamatélvezet helyett nagyobb és 
több nyereménykilátást nyújt. A terv szerinti kisorso
lás a h ú z á s (sorshúzás); a kisorsolás tervezete sze
rint minden húzás alkalmával kisorsolnak egy s.-et, 
mely a legnagyobb nyeremény ( főnye remény) , 
azután több s.-et kisebb u. n. m e l l é k n y e r e m e n y -
nyel. Ujabban a s.-éknél kétféle: nyereményi és tör
lesztési húzás dívik; a törlesztési húzás alkalmával 
kisorsolt s. helyett a tulajdonos nyereményjegyet 
kap, mely a későbbi nyereményhuzások alkalmával 
kisorsolható fő- és melléknyereménynyel. 

Sorsjegyigérvény, 1. ígérvény. 
Sorsjegykölcsön, melynek alapján sorsjegyet bo

csátanak ki. A visszafizetendő kötvényeket sorsolás 
utján állapítják meg. Gyakran a s.-t kamatozás nél
kül bocsátják ki és a nyeremények magasabb meg
állapításában nyújtanak a kamatért kárpótlást. 

Sorsolás, sorshúzás (1. e.). 
Sorsolási a lap, a sorsolás alkalmával kihúzott 

kötvények és nyeremények fedezésére szolgáló pénz
alap. 

Sorstragédiák, a német irodalomban a jelen szd 
elején uralkodott műfaj, voltaképen rémdrámák, me
lyekben az ember egy-egy átok varázshatalma alatt 
szenved és pusztul el Főművelői: Werner Zakariás 
(•Február 24-ike«) és Müllner Adolf (»Vétek súlya*); 
nálunk Gombos Imre (1791 — 1840.) >Esküvés«-e 
képviseli ez irányt. 

Sortie (francz.,-tí), kimenet, kapu. 
Sortilegium (lat.), jóslat. 
Sortiment (francz., szortiman), minőség szerint 

rendezett áruraktár nagy választékkal;' s. k ö n y v 
k e r e s k e d é s , 1. könyvkereskedés. 

Sortirozni (francz.), minőség szerint rendezni. 
Sorvadás, a tüdővész (phthysis) elnevezése. 
Sorvető, I. sorbavetés. 
Sós aether, előáll alkoholnak sósavval és barna

kővel való lepárlásánál; tartalmaz chloralt, acetalt, 
chloracetalt, füszeresízü és szagú, gyümölcsaether 
és mesterséges cognac gyártására szolgál. Borszesz
szel keverve adja a sós b o r s z e s z t , spiritus aetheris 
chlorati, izgató szer, gyenge diureticum. 

Sósav, HC1, aciditm hydrochloriciim, a. muriati-
cum, chlorhydrogéniiek vizben való oldata, melyet 
konyhasónak (NaCl) kénsavval (HaS04) való főzése 

és a fejlődött chlorhydrogéngőzöknek vizben való 
vezetése által nyernek. Színtelen, a levegőn füstölgő 
folyadék. A Iegtöményebb s. fajsúlya 1.212, tartalmaz 
41.T°/o chlorhydrogént, a hivatalos s. (acid. hydrochl. 
dilutum) 4 r. töm. sósavat és 6 r. vizet tartalmaz. 
A s. hevítéskor chlorhydrogént vészit, a fémeket és 
fémoxydokat chlorfémekké oldja és oxygéndus oxy-
dokkal chlort fejleszt. A n y e r s s.-at kénsavas nát
ronnak konyhasóból és kénsavból való előállítá
sánál a szódagyártás mellékterményeként nyerik, 
midőn is a chlorhydrogéngázat kádakban, koksz
tornyokban süritik. Ezen n y e r s s. chlorhydrogén-
tartalma 30—35°/0, vastartalmú, sárga, levegőn füs
töl, és kénsavat, arzént is tartalmaz. Használják 
chlór, chlórmész, salmiak, ónsó, chlórantimon és sok 
egyéb só előállítására, enyv, phosphor, superphos-
phát, szénsav gyártásánál, csontszén tisztítására, a 
szódamaradványok feldolgozásánál, mint gyógyszert 
(emészthetlenség ellen). 

Sós borszesz, 1. sós aether. 
Sósdi, sóska, 1. e. 
Sósdia, község Temes m., 1143 lak. 
Sóshal, sózctt, levegőn szárított hal. 
Sosice község Zágráb m., 1432 lak. 
Sóska v. só sd i , oxalis, növény a sósdifélék (coxa-

lideae) családjából. A m a d á r s. o. acclosella, Euró
pában, sok sóskasavat tartalmaz, kellemes savanyu 
izü. Árnyas lomberdőben tenyészik, ápr.-ban és má
jusban virágzik; levele az ir czimerben szerepel. Az 
é r z é k e n y s., o. sensitiva, levelei érintésre össze
húzódnak; hazája Kelet-India. A mere v s., o. stricta, 
kertekben tenyésző gaz. Az o. crassicaulis s. edulis 
és az o. esculenta a forróövi Amerikában tenyésznek, 
ehető gumóik végett tenyésztik. 

Sóskasav (oxalsav), számos növényben, kül. a 
sóskafajok (rumex acetosa, oxalis acetosella) levő 
s.-as kálium ; régebben ebből állították elő, ujabban 
czukorból v. keményítőből nyerik salétromsavval 
kezelés utján, leggyakrabban azonban fürészporból, 
melyet káliumhydroxyddal v. -szódával és hamu-
zsirral kezelnek. A s. színtelen, szagnélküli kristály
ban jegeczedik, nedves levegőn szétbomlik, vizben 
nehezen, alkoholban jobban oldódik, erős savanyu 
izü, mérges, A s.-at, vmint a belőle készített s.-as 
káliumot a szövetfestésnél, szövetnyomásnál, szal-
mafehéritésre, hangyasav és allylalkohol előállítá
sára, glycerintisztitásra stb. használják. K e t t e d v . 
n é g y s z e r s.-as ká l i , tinta-v. rozsdafolt eltávolí
tására való. 

Sóskút, község Fejér m., 2317 lak. Nagy kőbá
nyái híresek (sóskúti kő). 

Sósmező, község Háromszék m., 1462 lak. Az 
ojtzi völgyben. A román határon, vámhivatal és 
vesztegzár. Sósforrások. Vidékén és a szoros mentén 
a réteges kárpáti homokkő romhalmazoknak látszó 
kőfolyósokat alkot. Bitumenes palarétegek váltakoz
nak benne; itt kezdődik a petroleum-regió. 

Sóstó, több alföldi sziksós tónak a neve; ilyenek 
Szabobs m.-ben a berezeli határban a Nagy- és Kis 
S., Nyíregyházi Sós-tó fürdővel, kemecsei S* Napkor 
határában S., a fehértói pusztán, a konyári S. stb. 

Sótelep, azon geológiai képződmény, melyben a 
kősó-tömegek fordulnak elő s melyből a kősót bá-
nyászilag nyerik. S.-ek vannak hazánkban Márama-
ros megyében s a Királyhágón túl több helyen : 
Maros-Ujvár, Deés, Parajd, Vízakna vidékén stb. 
Régi, viz által elárasztott telep a soóvári. A s-ek a 
trias jura- és kréta-képletekben feküsznek. 
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Sótermelés. A világ összes s.-e évenkint több mint 
120 millió q.-ra rug, melyből Nagy-Brittaniára 18.8 
•millió q. esik, Kelet-India évi s.-e 11.6, Oroszországé 
11.5, Németországé 10 4, az Egyesült-Államoké 10, 
Francziaországé 8.2, Spanyolországé 6.7, Olaszor
szágé 3.8, Ausztriáé 2.8, Portugáliáé 2.5, Svájczé 
0.35 millió q. Magyarország átlag 1.48 millió q. kő
sót, öl ezer q. ipari sót, 65 ezer q. főtt sót termel, 
mintegy 15 millió frt értékben. 

Sötét pont (A), szinmű Csiky G.-től (1885.). 
Sötét-tiszta, clair-obscur (1. e.). 
Sotin, község Szerem m., 1390 lak. 
Sottise (i'rancz., szotiz), izetlenség, sértő beszéd. 
Sotto voce (ol., vóose), halkan. 
Sou (i'rancz., szu), franczia rézpénz, régebben a 

pénzrendszer alapja; jelenleg = 5 centimé = Vso frk. 
Soubrette (I'rancz., szubrett), szobaleány, szolgáló; 

•a színészetben vig női alakok, pajzán szobalányok, 
kedélyes menyecskék személyesitője vígjátékban és 
dalművekben. 

Souchong, 1. téa. 
Souffleur (francz., szuflőr), súgó (1. e.). 
Söul, Korea ázsiai állam fővárosa, 250.000 lak. 
Soulié (szu) F r é d é r i c , franczia író, szül. 1800. 

.decz. 23. Foixban, alkönyvtárnok a párisi arsenal-
ban ; f 1S47. szept. 23.; drámát s regényt irt. 

Soult (szült) Mik lós J á n o s , Dalmáczia herczege, 
"franczia tábornagy, szül. 1769. márcz. 29. 1785. 
lépett a hadseregbe, 1794. tábornok, 1804. tábor
nagy, 1805-1807. Német-, 1808-1813 . Spanyol
országban harczolt, 1814. decz. XV1I1. Lajos alatt 
hadügvminiszter, a második restauratio után Düssel
dorfban élt, 1819. visszatért, 1827. pair, 1830. 
hadügyminiszter, 1834—47. ismételve miniszterel
nök: f 1851. nov. 26. 

Souper (francz., szupé), estebéd, vacsora; s o u p i -
r o z n i , vacsorálni; s . - c s á r d á s , bálban a szünóra 
után következő első csárdás. 

Source (francz., szúrsz), eredet, forrás. 
Soutenirozni, fentartani, kitartani, megvédeni. 
Souterrain (francz., szuterren), földszint, pinczesor. 
Southampton (szauzémtn), város Hánts angol 

grófságban a La Manche csatorna m., 65.000 lak. 
Kikötő, élénk gőzhajóközlekedés É.-Amerika, Nyugot-
és Kelet-India felé, tengeri fürdők, hajóműhelyek. 

Southerland (szauzörlend), skót grófság, ter. 4885 
km2, 21.940 1.Főhelye Dornoch. 

Southey (szauti) Róbe r t , angol költő és tör
ténetíró, szül. 1774. aug. 12. Bristolban, 1813 óta 
líoszorus költő ;f 1843. márcz. 21.Gaetában. Az úgy
nevezett tói iskola egyik feje. Számos drámát, költői 
elbeszélést, történeti müvet irt. 

Southwark (szödherk), London városrésze, a City
vel hid köti össze. 

Souvenir (francz., szuvönir), emlék. 
Souverain (francz., szuvrén), önálló, másnak alá 

nem vetett uralkodó v. állam; ellentéte a souzerain 
(1. e.); souverainitas, állami legfőbb hatalom; az 
uralkodó és az állam nemzetközi önállóságának tel
jessége. 

Souzerain (francz., szuzrén), félig független, bi
zonyos dolgokban egy másiktól függő uralkodó v. 
állam; például Bulgária, mely a szultán souveraini-
tása alatt áll. 

Sóvárad, község Maros-Torda m., 1694 lak. Római 
castrum romjai. 

Sövény, hajlékony faágakból font kerítés, rendesen 
csak fadus helyeken s ott is többnyire csak külsősé

geknek bekerítésére szokták használni. Élő sövény 
olyan, hol sürü növényzet-sor képezi a kerítést; sétá
nyok, diszkertek stb. szélein is alkalmazzák. 

Sövényfalva, község Kis-Küküllő m., 1180 lak. 
Sövényház, község Győr m., 1313 lak. 
Sövényháza, község Csongrád m., 5290 lak. 
Sövényháza-szegedi ármentesitő társulat , 1856. 

»percsora-szegedi ármentesitő társulat* névvel ala
kult oly czélból, hogy a percsorai kereszttöltéstől a 
Szegeden alul fekvő röszkei magaslatig terjedő ár
teret mentesítse. Alakulásakor a védtöltések már ki 
voltak építve, s bár azokat többször erősbitették, az 
árvizek által mégis sokat szenvedtek, míg végre az 
1879. árviz a töltéseket végkép szétrombolta, az 
árteret elöntötte, s Szeged várost Algyő és Tápé 
községekkel elpusztította. A kormány anyagi támo
gatása mellett a társulat »Sövényháza-szegedi« név 
alatt újra alakult, s kötelékébe csak a vadkert-sövény
házi kereszttöltés és a paphalmi magaslat közt fekvő 
árteret vette fel. Ártere Csongrád megyére terjed, 
s jelenleg 25.641 hold. Kötelékébe 1 sz. kir. város 
(Szeged) és 5 község tartozik; székhelye: Szeged. 

Sövényházi M á r t a , a régi magyar irodalom egyik 
nőalakja, valószinüleg clarissa-apácza, 1530. irta az 
Érsekújvári codexnek körülbelől felét. 

Sovereign (ang., szöverin), 1816 óta vert angol, 
aranypénz = 1 font sterling. 

Sóvidéki nyelvjárás, a nyugati székelységnek 
egyik nyelvjárása, cí-ző kiejtéssel, de gyakran meg
tartva az í-t; d előtti tagban a helyén rövid á-t mon
danak (pl. e szóban: halál); a szótagvégző n, ny, m 
hangokat orrhangzóknak ejti (pl. mind,ketten, munka 
stb. szavakban). 

Soya, Indiában ételfüszerezésre használt folyadék. 
Spaa, fürdő Lüttich belga tart.-ban a Magas Venn 

alján, égvényes vastartalmú savanyuviz-források. 
Spácza, község Pozsony m., 1235 lak. 
Spada (ol.), kard. 
Spagát (spagét, az olasz spagoból), zsineg. 
Spahi (tör.), lovas katona, a franczia hadseregben 

4 s. ezred van; régen török hűbéres lovas katona. 
Spalato (Spalatro), varos Dalmácziában a s.-i öböl 

m. 23.000 lak. Középiskolák, hajózási iskola, kikötő, 
élénk kereskedelem, múzeum. Diocletian palotája, 
Aesculap-templom; vár. Közelében S a l o n a római 
város romjai. 
Spalax typhlus , 1. vak egér. 
Spallanzani L á z á r , olasz természettudós, szül. 

1729. jan. 12. Scandinóban, tanárkodott Reggióban, 
Modenában és Paviában; f 1799. febr. 11. O ismer
tette először a petének az ondószálcsák által való 
megtermékenyítését. 

Spandau, város Potsdam porosz kormánykerület
ben a Spree és Havel egj'esülésénél 45.000 lak. Vár, 
kir. fegyvergyár. Egy toronyban őrzik a német biro
dalom azon pénzalapját (120 millió márka), mely a 
mozgósítás első költségeinek fedezésére van félretéve. 
Spangár A n d r á s , tudós jezsuita, szül. 1678. Nóg

rádban, f 1744. Rozsnyón, »Magyar Könyvtár*-ával 
(Kassa, 1738.) úttörője volt a magyar irodalomtörté-
netirásnak. 
Spaniol, havannalevélből készült finom, erősen 

izgató spanyol burnót, vörös földdel szokták festeni. 
Spankau, császári tábornok, I. Lipót alatt a stájer

országi hadak parancsnoka. 1670. ő volt Zrinyi Péter 
elfogatására kiküldve; 1671-től kassai főkapitány, 
1672. szept. 13. Enyiczkénél a bujdosóktól nagy ve
reséget szenvedett, de okt. 26. Gyürkénél Cobb, Es-
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terházy Pál és Pálffy Károly hadaival egyesülten 
megszalasztotta a kuruczokat 
Spányi Béla , festő; tanulmányait befejezve, főleg 

mint tájképfestő tűnt ki, Münchenben él. 
Spanyol bor, erős, tüzes, édes bor, melyet gyakran 

befőzött musttal kevernek, rendesen nem sokáig áll 
el; nevezetesebbek a xeres (cherry), malagabor, tin-
tillo, alicante, montilla, raucio, grenacho stb. 

Spanyolbors, paprika (1. e.). 
Spanyolfal, elmozdítható színfal, melyet lakások

ban a szobák egy részének elrekesztésére v. ellenző 
gyanánt alkalmaznak. 

Spanyolfehér, bismutfehér (1. bismutvegyületek). 
Spanyolfekete, parafahulladékból készült fekete 

festék. 
Spanyolgallér, paraphimosis, m a k k ö r v , főleg 

kankó (blenorrhoea) mellett fellépő bántalom, midőn 
a makkoszoruba visszahúzódott lobos, megduzzadt 
fityma nem vonható vissza a makkra. 

Spanyolkréta , 1. szalonnakő. 
Spanyollégy, 1. kőrisbogár. 
Spanyolnád ( ro t ang ) , a Keletázsiában, kül. a 

Sunda, Molukki és Philippini szigeteken termő nád
félék (calamus rotang, niger, verus, viminalis stb.) 
vékony, hosszú szára; fénylő sárga szinü és bő 
sejtközi üregei folytán nagyon ruganyos, széthasítva 
székfonatul, kaucsukkal itatva v a l o s s i n név alatt 
halcsont utánzására, sétapáleza, vánkosanyag, hajó
kötél készítésére használják. 

Spanyol nyelv és irodalom. A s. n y e l v a román 
nyelvcsalád egyik ága, igen hangzatos és változatos 
nyelv, s bár szókincse germán és arab elemekkel ke
veredett, egészben mégis a román nyelvek közt a 
legtisztábbak egyike. Négy fő nyelvjárása van: az 
aragoniai, az asturiai, a leoni és a kastiliai a tőle el
ágazott andalusiaival. A kataloniai nyelvjárás, me
lyet némelyek szintén a s. nyelvhez számítanak, in
kább a délfrancziához, a galicziai a portugálhoz tar
tozik. Irodalmi nyelvvé a kastiliai nyelvjárás emel
kedett, de a többi nyelvjárások közül is soknak van 
külön irodalma. Összesen (a gyarmatokkal) körülb. 
35 millió ember beszéli. A s. i rod. igen gazdag fej-
lődésü. Legrégibb termékei a népies románczkölté-
szet köréből, a mór küzdelmek korából valók; feljegy
zésük csak a XVI. szdban kezdődött. Főhősük Cid. 
Majd a lovagregények divatja következett (kedvencz 
hőseik Nagy Sándor és Galliai Amadis), melyeket 
Cervantes »Don Cjuijote«-jában halhatatlan gúny 
tárgyává tett. E korszakban, mely a XV. szdig ter
jed, gazdag tanköltészet is fejlődött. A XV. szdban 
az udvari mű-lyra virágzott, a nélkül azonban, hogy 
kiváló alkotásokat mutatott volna fel. Ez időben in
dul meg a szinmű-költészet is. Az olasz irodalom re
mekíróival való megismerkedés egy külön költői is
kolát hozott létre, melynek alapitója Almogaver s 
legkiválóbb tagja Garcilaso de Vega. A XVI. szd 
elejére esik a pásztori és picari regény keletkezése, 
amannak Gil Polo, ennek Diego de Mendoza és Mateo 
Alfcman a főbb képviselői. A lyra terén Poncé de León 
és Hernando de Herrera említendők. A XVIII. szd 
a s. irod. a r a n y k o r a . Legmagasabbra a drámai 
költészet emelkedett, melynek fényes nevei: Lope de 
Vega és Calderon, s ezek mellett Cervantes, ki azon
ban a regény terén tette igazán maradandóvá nevét. 
A fény mellett megvolt az árny is: a gongoristák da
gályos költészetében. A XVIII. szdban s a XIX. szd 
kezdetén a franczia klasszicismus szolgai utánzása 
uralkodott, de szdunkban a feléledt nemzeti szellem 

erélyes ellenzéket támasztott, mely, élén Garcia de la 
Huertával, uj irányt teremtett az irodalom minden 
ágában. Az ujabb fejlődés a lyrában Zorilla y Morál, 
Espronceda, Jósé és Salv. Bermudez de Castro, Julián 
Romea, Enr. Gil, a regény és beszély terén Fernandez 
y Gonzalez, Álarcon, Perez Galdoz, Fernan Caballero, 
a színműben Echegaray, Herrero, Catalina, Zapata, 
Vitai stb. nevéhez fűződik. A s. irodalom ismertetése 
körül nálunk Győry Vilmosnak és Beksics Gusztáv
nak van legtöbb érdeme. 

Spanyol örökösödési háború, 1701-től 1714-ig 
folyt, egyrészt Francziaország és német szövetségese;, 
másrészt Ausztria, Anglia, Németalföld, Poroszország 
közt a fiörökösök nélkül elhunyt II. Károly spanyol 
király öröksége felett. Az 1713.utrechti, 1714.bade"ni, 
az 1720. hágai béke fejezte be véglegesen. A háború 
hazánkra is nagy befolyással volt, mert az időben 
folyt itt Rákóczy Ferencz szabadságharcza (1. e.). 

Spanyolország (a római Hispánia v. Ibéria, spa
nyolul Espana), királyság, mely felöleli a Pyrenei fél
sziget legnagyobb részét; határai Francziaország, 
az Atlanti oczeán, a Földközi tenger, Andorra és Por
tugália, ter. a Balearokkal és Pityusokkal 1,197.24+ 
km3, 17,247.738 lak., gyarmataival ter. 1,633.922 
km2, 29,602.936 lak. Általában nagy fensik, belsejét 
a kastiliai választóhegység a magasabbészaki (León, 
Ó-Kastilia) és az alacsonyabb déli (Uj-Kastilia, Est-
remadura, Murcia) piateaura osztja, melyet minden
felől hegyek környeznek, így é.-kon Pyrenéek (3404 
m.), a Kantabriai hegység (2665 m.), k.-en az ibériai, 
délen a Sierra Moréna hsg, és a granadai hegyvidék 
a Sierra Nevadával, mely a félsziget legmagasabb 
(3481 m.) emelkedése; a Tajo és Guadiana közt fek
szik az estremadurai hegyrendszer. Lapályok: az ibé
riai alföld, és a Guadalquivir medenczéjében a bae-
tisi alföld. Folyók: Duero, Tajo, Guadiana, Guadal
quivir, Bidassoa, Mondego, Ebro, Segura, Jucar, 
Guadalaviar, Llobregas, tavai: Albufera, Mar Menor, 
Laguna de la Janda. Csatornák: a császár-, a kas
tiliai és az Ebro-csatorna; ásványvizekben igen gaz
dag (számszerint 1500), a legmelegebb köztük a Fu-
enta de León 70° C, a leghidegebb 15° C. (Loeches 
m. Uj-Kastilia). Az éghajlat északon és a hegyvidé
ken hideg, a középső vidéken száraz és forró, délen 
meleg; itt a Solanso szél (számum) is fellép. A lak. 
spanyolok, az ország őslakóinak, a keltáknak és ibé-
reknek vegyüléke phönikiaiakkal, karthágóiakkal, 
rómaiakkal, germánokkal és arabokkal, tiszta szár
mazásúak a baszkok; az uralkodó nyelv spanyol, 
az irodalmi nyelv a kastiliai tájszólás. A lak. főleg 
kath. A műveltség ujabban fejlődött: 10 egyetem. Az 
államforma alkotmányos királyság, a korona női és 
férfi ágon öröklődik, jelenlegi király XIII. Alfons, ki
nek kiskorúsága alatt (szül. 1886.) anyja Krisztina 
özvegy királyné mint régens viszi a főhatalmat. A 
király czime 1496 óta katholikus felség, a trón
örökösé: asturiai herczeg. A törvényhozó hatalmat 
a cortes (senatus és képviselőház) gyakorolja. Fővá
rosa Madrid. Gyarmatai vannak Ázsiában (Filippinek. 
Zulu szigetek), Afrikában (Kanári szigetek, Presidios), 
Amerikában (Cuba, Puortorico) és Mikronesiáfjan. Szí
nei vörös és sárga (czimerét 1. főbb. áll. ez. II. 19.). 

K ö z g a z d a s á g i é le t . A lakosságnak több mint 
két harmada földmiveléssel foglalkozik, de lanyhán 
űzi. Az összterület Ví-a szántóföld, 4°/0 szőlő, 2°/0 
olajfával van beültetve, 200/„-a mező és rét és ugyan
annyit erdő borit. Főbb termékek: búza (évenkint 
mintegy 60 mill. hl.), rozs, köles, bab, borsó, len, ken-
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•der, festőcsülleng, repcze, czukornád, esparto-fű (évi 
kivitel 400.0Ó0 q.), faolaj (21/ . mill. hl.), czitrom, 
narancs, füge, mandula, szentjánoskenyér, datolya, 
bor (28 mill. hl., kül. a déli részen Xeres és Malaga 
környékén). Az állattenyésztéssel is nagyon sokan 
foglalkoznak; a szarvasmarhák száma mintegy 2"/a 
'mill., fontos a juhtenyésztés (merino), habár ujabban 
hanyatlásnak indult, továbbá a lótenyésztés (Anda-
lusia), szamár és öszvér (2 mill.), disznótenyésztés 
főleg Estremadurában (2'/2 mill.). A selyemtenyész
tés a hernyók betegsége folytán nagyot hanyatlott; 
foglalkoznak cocheniile-tenyésztéssel is. Halászat 
mintegy 30.000 embernek ad kenyeret (főleg a bis-
•cayai öbölben, tüzhal, szardella, szardina, délen ko
rall). Fejlődött a bányászat; főbb termékek: ólom 
•(Murcia, Almeria, Jaen), réz, horgany (Granada, 
.Murcia), higany (Almádén), ezüst, vas (Xavarra, 
Asturia), kőszén, kén, grafit stb. Az ipar kevéssé fej
lődött, legjelentékenyebb a kohóipar (ólom, vas, réz, 
a nyert fémek értéke évenkint mintegy 45 millió frt), 
virágzó még a len- és kenderipar (Catalonia.Galiezia), 
selyemszövés (Valencia, Madrid, Barcelona, Gra
nada), gyapotipar (Catalonia), papir- és parafadugó-
.gyártás, tímárság, szappangyártás, üveg és kőedény
ipar (Valencia, Barcelona, Madrid), dohánygyártás 
(állami egyedáruság). A kereskedelem főleg francziák 
és angolok kezében van. Főbb kiviteli czikkek: nyers 
termények, bor,gyümölcs,olaj, réz, higany, espartofü, 
.parafa; főbb behozatali czikkek: gyapot, fonal, 
posztó, czukor, fa, vas, kőszén, szesz. A kereskede
lemben főleg Franczia- és Angolország, Cuba, Nyu-
gotindia és Xémetország vesznek részt. 1874 óta a 
bankjegykibocsátás joga egyedül a spanyol nemzeti 
bankot illeti. A vasutak hossza mintegy 9200 km.; 
a táviróhuzaloké majd 18.000 km. A pénzeg3'ség a 
peseta = 1 frank. A mérték- és súgórendszer 1859 óta 
•a méterrendszer. 

T ö r t é n e t e . Őslakói ibérek és ezeknek vegyüléke 
a keltákkal, a keltiberek, később phöniciaiak, görö
gök, karthágóiak: az utóbbiakat a rómaiak követték 
206. Kr. e. Az V. szdban vandálok, suevek és alá
nok és nyugoti gótok telepedtek meg, az arabok 
711. foglalták el, kik alatt tudomány, művészet, ipar, 
ás kereskedelem nagyban virágzott. Az arabok ellen 
már X. Károly indított hadjáratot, utána többen ala
pítottak keresztény államokat, különösen III. (Szent) 
Ferdinánd (1 217 —52. küzdött szerencsésen az ara
bokkal)' Az arab uralom utolsó fészkét Granadát a 
-spanyolok V (katholikus) Ferdinánd és neje Izabella 
alatt foglalták el, 1492.: 1479. lett S. Aragónia és 
Kastilia egyesüléséből királysággá. Csakhamar Ame
rika felfedezésével hatalma és jóléte külsőleg öreg-
bedett s fénykorát Habsburgi Károly (Németország
ban V.) alatt érte. Utóda II. Fülöp (1556—98) alatt 
elszakadt Németalföld S.-tól, szintúgy a gyarmatok 
nagy része is, a kereskedelem pangott, a törökök, 
francziák és angolok elleni háborúk kimerítették az 
első nagyhatalom szerepét vivő ország erejét. A 
XVII. század második felében a hanyatlás rohamos 
volt s a spanyol Örökösödési háború (1. e.) végével 
(1713) a régi S. fényéből már csak kevés maradt. 
Az utolsó Habsburg házbeli királyt II. Károlyt a 
bourbon V. Fülöp követte (1701—46). I. Xapoleon 
császár flottáját 1S05. Trafalgar m. az angol hajó
rajt teljesen tönkre verte; Xapoleon 1808. öcscsét, 
Józsefet ültette a spanyol trónra, ki azonban nem 
birta uralmát megszilárdítani s már 1812. végkép 
elhagyta az országot. Ezután VII. Ferdinánd ural

kodott, de önkénykedése következtében a nép 1820. 
fellázadt; a nagy mozgalmat a franczia segédhadak 
fojtották el. Ez időben az 'amerikai gyarmatok sorra 
elszakadtak az országtól. VII. Ferdinándot 1838. 
leánya, II. Izabella követte, ki alatt a trónkövetelő 
Don Carlos, a királynőnek nagybátyja, véres polgár
háborút támasztott, mely csak 1840. fojtatott el. 
1868. forradalom támadt s II. Izabella családjával 
együtt letétetett, 1870. a spanyolok Hohenzollern 
Lipótot akarták királylyá választani s e miatt tört 
ki a franczia-porosz háború. Erre Amadeo olasz kir. 
herczeg lépett a trónra, de már 1873. az ujabb car-
lista lázadás s más belzavarok következtében lemon
dott. A spanyolok kikiáltották a köztársaságot, de ez 
sem tarthatta magát, mire a hadsereg segélyével 
1876. Izabella fia, XII. Alfonz kiáltatott ki királylyá s 
ezzel visszanyerte a Bourbon-ház királyi jogait. 

Spanyol piment, 1. tabasco. 
Spanyolsárga, auripigmentum (I. e.). 
Spanyolviasz, 1. pecsétviasz. 
Sparadrap, 1. ragtapasz. 
Spárga, asparagus, növény a liliomfélék (liliaceae) 

rendjéből. A k ö z ö n s é g e s s., a. officinalis, Dél- és 
Közép Európában, Algírban, észak-nyugati Ázsiá
ban, hajtásai hugyhajtó hatásúak és a hugynak 
ibolyaszagot adnak. Tartalmaznak 2 26°/o fehérnyét, 
0 3% zsirt, 3 3 nitrogénmentes alkatrészt, 1'50/0 sejt
anyagot, 92°/0 vizet, stb., kül. asparagint. 

Spárga, spagát, zsineg. 
Sparta (Lakedaemon), Ü-Görögországnak állama, 

mely felölelte Lakoniát. Fővárosa volt S. az Euro-
tas m., most romokban hever. Uj S. 1834. alap., 
4000 lak. S.-t Kr. e. 1100 körül a dórok foglalták el, 
ezek az itt lakó achajokat leigázták, megfosztották a 
politikai jogoktól (perioekok, személyük szabad volt), 
v. rabszolgákká tették (heloták), kik fölött az ural
kodó osztály szerepét vitték. Lykurgos törvényei ka
tonai állammá szervezték, mely hatalma, alá kerí
tette Messeniát és Görögország vezérállamává lett. 
Athénnel, melytől hegmoniáját féltette, a pelopon-
nesosi háborúkba (431—404. Kr. e.) keveredett; a 
küzdelem Athén legyőzésével végződött ugyan, CÍ 
a háborúktól erejében meggyöngített S. nemsokára 
(371.) Thebának engedte át a hatalmat. 146. Kr. e, 
Róma fenhatósága alá került. 

Spartacus, thrák származású rabszolga; a lázadó 
római rabszolgák vezére, 73. Kr. e. 70 gladiátorral 
Capuaba menekült, hivei rövid idő alatt 120.000-re 
növekedtek, többször megverte a rómaikat, fenye
gette Rómát, 71. a Crassus elleni küzdelemben el
esett Lukaniában. 

Spartacus, irag. Csiky G.-től (1886. Teleki-jut.). 
Spartacus, Beksics Gusztáv egyik irói álneve. 
Spártai herczeg, Konst. (l.e.)gör. trónörökös czime. 
Spartein, gyógyszer; a használatos spartittm seo-

parium hatóanyagának kénsavas sója; sp. sulfuri-
cum, a digitalis-hoz hasonló hatású, de nem oly 
megbízható. 
Sparterie, szalagalakuan metszett fából, háncsból, 

kákából v. szalmából készített fonadék selyemmel, 
lószőrrel v. fémszállal átvonva; asztalteritőt, ablak
redőnyt, kalapot stb. készítenek belőle, főleg Csehor
szágban gyártják. 

Sparto, espartofü, 1. esparto. 
Spasmus, I. görcs. 
Spatium (lat.), tér, térköz; s.-ok, a nyomdában a 

szók elválasztására és ritkítására szolgáló ólorr-
lemezkék. 
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Speaker (ang., szpíker) szónok; Angliában az 
alsóház elnöke. 

Speciális (lat.), az általános ellentéte: egyes, kü
lönös, különleges. S p e c i a l i á k , egyes részletek, 
küiönös körülmények. S p e c i a l i s t a , ki főleg a tu
domány egy bizonyos ágát műveli; s p e c i a l i t á s , 
különlegesség (1. e.); az a szakma, melyet vki külö
nösen művel (specialista). S p e c i a l i z á l n i , vmit a 
részletek szerint, tüzetesen előadni. 

Specialista, gyógytudomány vmely különös ágá
val (p. o. szemészet, nőgyógyászat, sebészet) be
hatóbban foglalkozó orvos, kinek azonban az egye
temes orvostan tudorának kell lennie. 

Species (lat.), alak, kép, kül. szin; durva pénz
darab ; a természettudományban faj; a számtan
ban a négy alapművelet; a gyógyászatban össze
vágott gyógyáruk keveréke, a kereskedelemben fű
szeráru. 
Species facti (lat.), jogeset tényálladékának elő

adása. 
Species-tallér, régibb ezüstpénz, Ausztriában = 

2 frt 10 kr., Norvégiában és Dániában = 4 kor. = 
2 frt 70 kr. Svédországban értéke 2 frt 73 és 2 frt 
75 kr. közt váltakozott. 

Specificatio (lat.), részletezés; s . - cá ln i , részlete
sen felsorolni. 

Specificus (lat.), sajátlagos; s. s ú l y , fajsúly; 
s. hő, fajhő. 

Specimen (lat.), próbadolgozat, mutatvány. 
Speckbacher József, az 1809. tiroli felkelés egyik 

vezére, szül. 1767. jul. 13. Grademvaldban, előbb 
félelmes orvvadász, később mint Hofer barátja 1809. 
több csatában kitüntette magát, de Mellek mellett 
megveretett, 1810. Bécsbement, 1813. őrnagyi ran
got nyert; f 1820. márcz. 20. Hallban. 

Spectabilis (lat.), tekintélyes, czimzésnél, megszó
lításnál tekintetes: s . - i t a s , tekintély. 

Spectaculum (lat.), látványosság, zaj, lárma. 
Spectator, Ambrus Zoltán irói álneve. 
Spectralanalysis, színképelemzés (1. e.). 
Spectral készülék, fénytani készülékek a színkép 

előállítására és megvizsgálására; s. s z í n e k , a szín
kép szinei. 

Spectrometer, készülék vmely hasáb által előállí
tott szinkép különféle egynemű szines sugarai elté
résének megmérésére. 

Spectroskop (ujlat.), a színképelemzéshez tartozó 
műszer, melylyel a színképnek vmely skálán való 
megvizsgálását teljesitik. 

Spectrum (lat.), szinkép. 
Speculálni (lat.), szemlélődni, elmélkedni, gon

dolkodni; számítani, üzérkedni. 
Speculatio (lat.), belső szemlélet, elmélkedés; szá

mítás, számító üzérkedés; a bölcsészetben a tapasz
talat alá nem eső dolgok megismerésére irányuló 
elmélkedés, Herbart szerint a tapasztalat ellenmon
dásainak megigazitása a logikai gondolkodás segé
lyével. Speculativ, elmélkedő, okoskodó, pl. s. t u d o 
m á n y o k azok, melyek nem tapasztaláson, hanem 
pusztán elmélkedésen alapulnak. 

Speculatio-papir, üzérkedési papir (1. e.). 
Speditio (ol.), szállítmányozás; s.-eur, szállító. 
Speech (ang., szpíccs), beszéd, szónoklat. 
Speichern (Spichern), falu Lothringiában, ennek 

magaslatain 1870. aug. 6. a németek győzelme a 
francziák fölött. 
Speidel La jos , német iró, szül. 1830. ápr. 11. 

Ulmban. 1880 óta bécsi lapok ismert tárczairója. 

Speier, a Pfalz bajor kormánykerület főhelye a 
Rajna m., 18.000 lak. Elénk kereskedelem, kikötő. 
Román székesegyházában (1030—61 épült) 8 német 
király sirja. A római A u g u s t a N e m e t u m ; több 
birodalmi gyűlés tartatott a városban; a leghíresebb 
az 1529. gyűlés. Kath. püspökség, mely egykor bi
rodalmi fejedelemség volt. A város 1816-ban került 
bajor uralom alá. 

Speke (szpík) J o h n H a n n i n g , angol afrikai 
utazó, szül. 1827. máj. 4. Devonshireban, 1858. jul. 
felfedezte az Ukerewet (Victoria Nyanza), 1860. 
Grant kapitánynyal Zanzibárból ismét oda utazva 
megállapította, hogy a Fehér-Nilus az Ukerewe tóból 
ered; f 1865. szept. 15. Corshamnál vadászaton. 
Utazásairól művet irt. 

Spelunca (lat.), barlang; barlangszerü, sötét, el
dugott helyiség; lebuj. 

Spence-fém, fémszerü anyag, mely kénsavból, kén
ónból, kénólomból stb. áll kénnel összeolvasztva; 
sötétszürke, SZÍVÓS, némileg ruganyos, f. s. 3'5 — 3'7, 
o. p. 156 —170°, a levegőn változatlan, csőveze
tékek süritő anyagául, műtárgyak másolására, cze-
ment pótlékául, kelmenyomóhengerekhez, stb. hasz
nálják. 

Spencer (ang.), rövid kabát, első készítőjétől 
kapta nevét. 

Spencer H e r b e r t , angol bölcsész, szül. 1820. 
Derbyben, hosszabb ideig mérnök, később a társa
dalmi tudományoknak szentelte magát, Londonban 
él. Bölcsészeti rendszert alapított, melyet »syntheti-
kus bölcsészet* névvel jelöl. Igen sok, eredeti néze
tekben gazdag bölcsészeti és társadalomtud. munkát 
irt. Néhány tanulmányát magyarra is lefordították. 

Spendirozni (ol.), kiadni, bőkezűnek lenni, aján
dékozni. 

Spener F ü l ö p J a k a b , a pietismus megalapítója, 
szül. 1635. jan. 13. Rappoltsweilerben (Felső-Elzász), 
1686. fő udvari lelkész Drezdában, 1691. prépost 
Berlinben; f u. o. 1705. febr. 5. 

Spenót, 1. paraj. 
Spenser Ödön , angol költő, szül. 1553. London

ban, hosszabb ideig helytartósági titkár Írország
ban; f 1599. Londonban. Főműve: »The fairy 
queen* allegorikus eposz, melyet az általa feltalált 
9 soros jambikus S . - s t a n z á b a n irt. 

Speranza (ol.), remény. 
Sperma (gör.), az állati ondó (1. e.). 
Spermatit is (gör.), ondózsinórlob. 
Spermatorrhoea (gör.), ondófolyás. 
Spermatozoa (gör.), ondószálcsa, 1. ondó. 
Spermogoniumok (gör.), zuzmók hím ivarszervei. 
Spes (lat.), remény s a jó remén}' personificatioja. 
Spessart , hegység Németországban az Odenerdő 

és Vogelsberg közt, a Majna völgye környezi, leg
magasabb csúcsa 609 m. (Geiersberg). 

Speyer, 1. Speier. 
Spezeria (ol.), fűszer, fűszeres, jószagu növény

anyag. 
Spezia, város Genua olasz tartományban a s.-i 

öböl m., 20.000 lak. Fontos hadi kikötő. . 
Sphaera (gör.), gömb, kül. ég- v. világgömb; vki-

nek belátási v. hatásköre; s p h a e r i k a , gömbön lévő 
ábrákkal foglalkozó tan. 

Sphaerikus, gömbalaku. 
Sphaerikus háromszög, gömbháromszög (1. há

romszög). 
Sphaerococcus, moszatfaj a florideák rendjéből. A 

s. crispus, írhoni gyöngymoha, európai tengerekben 
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alkotja a carragheent. A s. lichenoides az Indiai 
oczeánban, Japánban eszik. A s. spinosus, s. euchema 
spinosum és egyéb fajok adják az agar-agar-t. 

Sphaeroid, forgási elipsoid, 1. elipsoid. 
Sphaeroidális állapot, a Leidenfrost-féle kísérlet

nél (1. e.) az izzó fémlapon forgó vizcsöpp állapota. 
Sphaerolithok, gömbalaku halmazok sok kőzetben, 

mely ezek által s p h a e r o l i t h i k u s s z ö v e t ű lesz. 
Sphaerosiderit, siderit, v a s p á t (1. e.). 
Sphincter (gör.), záróizom; s. ani, a végbél záró

izma. 
Sphinx, eredetileg az egyiptomi vallástanban ször

nyeteg, melyet leányarczczal és mellel, oroszlán 
testtel, gyakran sasszárnyakkal ábrázoltak (s.-kolosz-
szus Memphisben); legismertebb Oedipus történeté
ből, hol mint rejtvény feladó szerepel ;e rejtvények 
meg nem fejtése halállal járt. 

Sphragist ika (gör.), pecséttan (1. e.). 
Sphygmograph (gör.), érlökésjelző készülék, mely

nél a lüktető érrel összeköttetésbe hozott iró készü
lék az érlökés hullámát epy mozgó hengerre feljegyzi 
s igy a különböző érlökési görbéket szolgáltatja. 

Spica (lat.), kalász. 
Spicheren, 1. Speichern. 
Spicilegium (lat.), kalászát, szemelvények. 
Spickeroog, az Északi tengerben fekvő német szi

get, ter. 2Va km2, tengeri fürdőhely. 
Spiczli, a német Spitzl-ből, kém, titkos rendőr. 
Spielberg, 1. Brünn. 
Spielhagen F r i g y e s , német iró, szül. 1829. febr. 

24. Magdeburgban. Az ujabb német irodalom egyik 
legtermékenyebb és igen népszerű regényírója; főleg 
társadalmi és politikai hátterű regényei keltettek 
nagy hatást. Igen sok magyarul is megjelent. Irt no
vellát és színműveket is. 

Spiessbürger (német), nyárspolgár, egykor az a 
szegényebb polgár, a ki csak nyárssal felfegyver
kezve vett részt a város védelmében; ma korlátolt, 
kicsinyes felfogású embert értenek alatta. 

Spillage, száraz áru sulyvesztesége, az által, hogy 
nem volt elég szorosan v. tömötten becsomagolva. 

Spilliman, ném. Spielmann, az énekmondók (1. e.) 
egyik neve régi emlékeinkben. 

Spina (lat.), tövis, szálka; s. dorsi, a hátgerincz s 
csigolyák kiálló tövisnyulványai. S. bifida (lat), fej
lődési rendellenesség a gerinczoszlop hiányos záró
dása alakjába; leginkább a keresztcsonton fordul elő 
folyadékkal telt tömlő alakjában; ritka, többnyire a 
gerinczagy burkainak lobja utján halálra vezet. S. 
venlosa, idült csontvelőlob görvélykóros gyermekek 
kéz- és lábujjcsontjain, a szilárd csontállomány or-
sószerü megduzzadásával. 

Spinalis irr i tat io (lat.), gerincztáji, háítáji fájdal
masság, méhszenvnél (hysteria), ideggyengeségnél. 

Spinalis meningitis (lat.), a gerinczvelő burkai
nak lobja. 

Spinalis rendszer, a gerinczvelő a belőle kiinduló 
idegekkel. 

Spinát, spinalia, 1. paraj. 
Spinell, ásvány; magnesiából és agyagföldből áll 

kül. festenyző mellékvegyületekkel. A szép veres, 
átlátszó s. drágakő (sötét: rubin sp., nemes sp., cey-
lanit, világos: balasrubin, vérveres: goutte de sang, 
sárgásvörös: rubicill, kékes és zöldes: chlorosp., 
ibolyás és barnás: almandinsp., sötétebb: pleonast). 
Leihelyei: India, Ceylon, Mongolorsz., Aker Svédor
szágban; pleonast: Tirol, Vesuv; chlorosp.: Skatoust. 

Spinett, egykarú, régi fajta zongora. 

Spinola A m b r u s marchese, spanyol hadvezér, 
szül. 1571. Genuában, 1602. 9000 emberrel Németal
földre ment, 1604. meghódította Ostendét s a német
alföldi csapatok főparancsnoka lett, 1621. a Pfalzba 
nyomuk, 1625. elfoglalta Bredát; f 1630. szept. 25. 

Spinót, 1. paraj. 
Spinoza B a r u c h , hires bölcsész, a legnagyobb 

gondolkodók egyike, szül. 1632. nov. 24. Amster
damban zsidó szülőktől; szabad gondolkodása miatt 
a zsidó hitközségből kitaszittatván, Hágában tele
pedett le s magántanitásból és optikai lencsék kö
szörüléséből tengődött. Hogy teljes függetlenségét 
megőrizhesse, visszautasította a pfalzi választófeje
delem által felajánlott heidelbergi egyetemi tanszé
ket, visszautasított egy gazdag örökséget is s f sze
gényen, nőtlenül, ismeretlenül 1677. febr. 21. tüdő
vészben. Bölcsészeti rendszere pantheismus; alapelve, 
hogy csak egy végtelen substantia létezik s ez az 
isten; ennek végtelen sok határozmánya (attribútum) 
van, melyek közül az ember csak kettőt: a gondol
kodást és a kiterjedést ismerheti meg. Gondolat és 
kiterjedés, lélek és test tehát nem két külön sub
stantia (mint Descartes tanította), hanem egy és 
ugyanazon substantiának két oldala. A véges ter
mészeti dolgok nem egyebek, mint modusok, azaz 
egyes individualizált létalakok, jelenésmódok, me
lyekre az általános subs. szétkülönül. Az egész ter
mészet egy örök oklánczolat, s ennek egy láncz-
szeme az ember. Szabad akaratról nem lehet szó, 
az puszta csalódás. Az erkölcsi jó és rossz csak 
relatív fogalmak, semmi sem jó v. rossz magában, 
hanem csak a viszonyokhoz képest. L. Pauer Imre, 
A philos. története, 2. fűz. 1869. 

Spinoza dr., Ompolyi Mátray (1. e.) Ernő irói álneve, 
Spintizálni, ravaszkodni. 
Spion (ol.), kém. 
Spirális, sp. vonal, csigavonal (1. e.). 
Spirillumok, görbe, csavarmenetalaku baktéri

umok ; ilyen a kolera spir., mely azonban gyakrab
ban található vessző (bacillus) alakban, a vissza
térő láz spirochaetája stb. 

Spiritismus (lat.), azon hit, hogy szellemekkel, el
haltak lelkével alkalmas egyének, úgynevezett mé
d i u m o k közvetítése utján érintkezhetünk. E hit 
igen régi, de ujabban É.-Amerikából, hol Fox test
vérek 1849. voltak apostolai, az asztaltánczoltatás-
sal, kopogó szellemekkel stb. Európában is elter
jedt s korunk szellemi tévedéseinek egyike. S p i r i -
t i s t á k , a s. hivei. 

Spirituális (lat.), szellemi, az anyaginak ellentéte. 
Spiri tualismus (lat.), azon bölcsészeti felfogás, 

mely szerint az emberi lélek a testtől különböző és 
független szellemi lény; ellentéte a materialismus, 

Spiritus (lat.), szesz; a gyógyszertanban alkohol, 
vminek szeszes kivonata, oldata. S. aethereus, Hoff-
mann-cseppek; s. aetheris chlorati, sós aether-bor-
szesz; s. fumans Libavii, ónchlorid; s. formicarum, 
hangyaszesz; s. salis ammoniaci causticus, szalmiák
szesz; s. vitti, alkohol, borszesz; s. vini aíkokolisa-
tus, absolut alkohol; s. vitrioli, kénsav; s p i r i -
t u o s u s , szeszes. 

Spirochaete, csavaralaku bakteriumfaj, melynek 
menetei sürüen állanak. Ilyenek a sp. buccalis, mely 
a nyálban gyakori, a sp. plicatilis, mocsárvizben igen 
gyakori és a visszatérő lázat okozó sp. Obermeyerii. 

Spirometer (gör.), a kilégzett levegő mennyiségé
nek megmérésére szolgáló, gazometerhez hasonló 
készülék. 
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Spithead (-hedd), rév Anglia déli partja és Wight 
szigete közt. 

Spitkó L a j o s , székesfehérvári tanker. főigazgató, 
saül. 1846. nov. 25. Leibitzon (Szepes m.), középisk. 
tanulmányait Lőcsén és Egerben, egyetemi tanulmá
nyait Bpesten és Lipcsében végezte. Mint bpesti 
egyet, hallgató a görögök és rómaiak neveléséről irt 
tanulmányával egyetemi jutalmat nyert. 1874. tanár 
iett az aradi kir. főgymnasiumnál s jelentékeny ré
sze volt az aradi »Kölcsey-egylet« létesítésében. 
1S84. a beszterczebányai kir. főgymn. igazgatója, 
1890. a székesfehérvári tankerület főigazgatója. 
Kiváló érdemei vannak az egységes középiskola 
(1. e.) kérdésének vitatása és tisztázása körül. Főbb 
dolgozatai: A latin nyelv a rokon nyelvek körében 
és történetének forrásai 1877., Az indogerm. össze
hasonlító nyelvészet ujabb iránya 1882., Az uj-gram-
matikusok és alapelveik 1883., . A görög szinház 
1884., és számos értekezése a tanügyi és philologiai 
folyóiratokban. 

Spittal, város Karinthiában 2206 lak., a Dráva m. 
Spitzbergák, lakatlan szigetcsoport az é. Jeges 

tengerben, Grönlandtól é.-k.re, ter. körülb. 64.000 
km-, 5 nagyobb és sok kisebb szigetből áll, melyek 
szaggatottak és hosszú, keskeny fjordok által van
nak egymástól elválasztva, belsejüket jég- és hó-
tömegek fedik s a hatalmas gletserek a tengerig 
húzódnak. Legmagasabb emelkedése 1390 m. Az ég
hajlat, július havát kivéve, zord, a hőmérő a fagy
ponton alul áll. A XVII. szdban czethalászat miatt 
sürün keresték fel partjait. 1596. fedezte fel YVillem 
Barents, az utóbbi időben tudományos kutatások 
czéljából számos expeditio járta be. 

Spitzer Manó, festő, szül. 1844. okt. 3. Pápán, 
Parisban és Münchenben képezte magát, 1883. tűnt 
fel avizált vasúti szerencsétlenséget ábrázoló fest
ményével, későbbi műveiben felhasználta a humort 
is. Münchenben él. 

Spizza(-iza), helység és kikötő Dalmácziában, 15221. 
Splanchnologia (gör.), zsigertan. 
Spleen (ang., szplín), a búskomorságnak Angliában 

gyakran előforduló, ahypochondriához hasonló neme. 
Splen (lat.), lép. 
Splendid (lat.), pompás, fényes, bőkezű. 
Splényi Ödön báró, rendőrtanácsos Bpesten, szül. 

1842. nov. 24. Előbb katonai pályán honvédszáza
dos, a főv. államrendőrség szervezésekor rendőrka
pitány, utóbb tanácsos; 1881. febr. 27. nőül vette 
Blaha Lujzát (1. e.). 

Splügen (ol. Spluga), hegyhágó a Lepontini alpe-
sekben, műút (1818—21 épült) S. graubündeni falu
ból Chiavennába. 

Spodium (lat.), csontszén (1. e.); fehér sp., csont
hamu. 

Spohr La jos , német zeneszerző, szül. 1784. ápr. 
5. Braunschvveigban, kora legnagyobb hegedümű 
vésze, 1822—57. udvari karnagy Kasselben; f u. o. 
1859. okt. 22. Művei: 9 opera, oratóriumok, 10 sym 
phonia, 15 hegedühangverseny, nagy hegedüiskola, 
számos kamarazenemű (33 négyes, 4 kettősnégyes, 
7 quintett, triók stb.), számos dal. 

Spoleto, város Perugia olasz tartományban, 8000 
lak. Érsekség, székesegyház, római régiségek. 

Spolia (lat), az ellenségtől harczban elvett zsák
mány, á legkiválóbb tárgyakat templomban helyez
ték el; s.-tio, megrablás, fosztogatás. 

Spondeus (gör.), két hosszú szótagból álló versláb, 
képlete: — —. 

Spondias, növény az anacardiaceák rendjéből. A 
s.. mombin, Dél-Amerikában és Nyugat-Indiában,, 
gyümölcsöt, füstölésre szolgáló a m r a (árura) g y a n 
t á t , vmint dugaszfát szolgáltat. S. lutea, acajoufa-
5. mangifera, Malabaron és Koromandelen, gyümöl
csöt és amragyántát szolgáltat; a 5. dulcis a Csendes, 
oczeán szigetein, adja a cytheraalmákat. 

Spondylitis (gör.),csigolyalob, 1. Pott-félebetegség. 
Spondylus (gör.), csigolya. 
Sponer Andor , műfordító, szül. 1843. Nagy-Lom-

niczon Szepes m., jogtudor; megyéjét szolgálta s-
ismételve orsz. képviselő volt. Magyar költőkből so
kat fordított németre, igy Madách Ember tragoediá-
ját is; magyarul a hírlapokban irt. 

Spongia (lat.), szivacs; s.-osus, szivacsos. 
Spongyát r á ! Felejtsük el, Millöcker »A koldus

diák* ez. operettjéből. 
Spontán (lat.), önkéntes, a mit önként teszünk. 
Spontini G á s p á r , zeneszerző, szül. 1774. nov 14 

Majolatiban (Ancona), Milanóban tanult, 1804 óta 
Parisban, 1820 — 42. főzeneigazgató Berlinben; f 
1851. jan. 21. Majolatiban. A franczia császárság 
korának zeneszerzője, a fényes-heroikus opera meg
alapítója és mestere. Számos dalművet szerzett. 

Sporadikus (gör.), szórványos, a mi csak egyes-
esetekben fordul elő. 

Sporadok, az Aegaei tengerben Kis-Ázsia partja, 
előtt elszórtan fekvő vulkanikus szigetek: Lesbos, 
Chios. Samos, Rhodos stb. A keleti S. (A »fehér ten
ger szigetei« vilajet) Törökországhoz, az északi S;. 
Görögországhoz tartoznak. 

Spórák (csiramagvak) a rejtvenősző növények 
(kriptogámok) szaporodására szolgáló, a phaneroga-
mok magvának megfelelő, többnyire górcsövi apró
testek, melyek rendesen egy sejtből állanak. Basidio-,, 
acro-, stylospórák lefüződés utján jönnek létre basi-
diumokon, asko- és thekaspórák sp. tömlőkben fej
lődnek, rajzó- és zoospórák sporangiumokban ke
letkeznek, 

Sporangium (gör.), a rejtvenőszők sporatartója. 
Sporck J á n o s gróf, császári tábornok, szül. 1595-

Westerlohban, a 30 éves háborúban mint közkatona 
lépett a hadseregbe, 1645. tábornok lett, 1647. csá
szári szolgálatban, 1664. grófi rangot nyert, ha
zánkban is szerepelt mint császári vezér; f 1679. 
augusztus 6. 

Sporco (ol.), tisztátlan, kevert; sp. s ú l y , bruttó 
súly, elegysuly. 

Sport (ang.), időtöltés, múlatás, főleg olyan test
gyakorlással, mely bátorságot, ügyességet, kitar
tást igényel, mint pl. a lófuttatás, vadászat, halá
szat, csónakázás, korcsolyázás stb. 

Sportsman (ang.), a sport (1 e.) barátja, mivelője. 
Sportula (lat.), hivatalos ténykedésért járó, meg

szabott dij v. illetmény. 
Sporzon Ernő, orsz. képv., szül. 1839. Laszkáron,. 

Xyitra m. Tanulmányai befejeztével Bars és Nyitra 
megyék tiszt, főügyésze, 1881—84. és 1892. képv. 

Spree, folyó Xémetországban a Lausilzi hegység
ben ered, átfolyik a S. erdőn és a Svielugtón, elhalad 
Berlin és Charlottenburg m., Spandaunál a Havelbe-
torkol. A Frigyes Vilmos- és Odera-Spree csatorna 
az Oderával, a Berlin-Spandaui hajózható csatorna, 
a Havellel köti össze. 

Spring, község Alsó Fehér m., 1405 lak. 
Springer A n t a l , német műtörténész és történet

író, szül. 1825. jul. 13. Prágában, 1873. tanár Lip
csében, f 1891. máj. 31. Számos műtöiténelmi és-
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történeti művet irt. Főműve: >Ausztria története a 
bécsi béke óta« (1863—65. két köt.). 
Sprit, erős, 95 —97°/o alkoholtartalmú szesz, likőr 

és más szeszes ital készítésére szolgál. 
Sprudel, Karlsbad (1. e.) főforrása, a város köze

pén-; 73'8° C. 
Spuller (spülér) Jenő, franczia politikus, sz. 1835. 

decz. 8. Ssurreban (Cőte-d'Or), 1859. ügyvéd Paris
ban,később hirlapiró,Gambetta barátja és 1870—71. 
titkára, 1876. a képviselőház tagja, 1887. közokta
tásügyi, 1889 — 90. külügyminiszter. 

Spuz, helység Montenegróban, 1000 lak.; 1878-ig 
török birtok. 

Square (ang. szkver), négyzet, nagyobb városban 
fával beültetett hely, házakkal körülvéve. 

Squatter (ang.), Észak-Amerikában telepes, ki 
minden jogczim nélkül eddig még nem művelt földre 
telepedik le és ez által arra feltételes jogigén3't sze
rez ; Ausztráliában a fel nem mért területen kivül eső 
részen élő állattenyésztő. 

Squire (ang. szkvejr), Angliában egyszerű nemesi 
czim, földesúr. 

S. r., a salva remissione (1. e.) rövidítése. 
Sraczinecz, község Várasd m., 1599 lak. 
Sraffirozás (ol. sgraffiare-ből) 1) vonalozás, álta

lában az árnyékolás ábrázolása vonalak által, főleg 
a rézmetszésnél (1. e.) egymás mellett futó v. egy
mást keresztező vonalak által, melyek a homályos 
helyen szélesek és erősek, mig a világos felé a leg-
finomabbakká változnak; gyakran a s r a f f i r o z ó 
g é p p e l készítik. — 2) A ezimertanban a s.a színek
nek pontok és vonalak által, conventionalis megjelö
lése a nem színezett czimerben, pl. pontok: arany, 
merőleges vonalak: veres, vízszintes: kék, derékszög 
alatt keresztezők: fekete, jobbról balra átlósan me
nők: zöld, balról jobbra: bíbor, átlósan keresztezők: 
vas szín, üres terület: ezüst (1. még czimer). 

Srb, község Lika-Krbava m., 1121 lak. 
Sréter Alfréd, orsz. képv., szül. 1845. febr. 1. 

Surányban, Nógrád m., 1861. Nógrád m. aljegyzője, 
1890 óta orsz. képviselő. 
Sróf, csavar (1. e.). 
Stabat mater dolorosa, 1. Álla a keserves anya. 
Stabiae, város Campaniában, hires gyógyforrások

kal, 79. Kr. e. Herculanummalés Pompejival eltemette 
a Vezúv lávája. Helyén épült Castellamare. 

Stabil gőzkazán, állandósított, befalazott gőzkazán. 
Stabilis (lat.) állandó, változatlan; s.-itas, állandó

ság, állhatatosság. 
Stablevszki F l ó r i á n , posen-gneseni érsek, szül. 

1841. okt. 16. Fraustadtban, kath. pappá szenteltet
vén, 1891. érsek Posen-Gnesenben. 

Staccato (ol.), szaggatottan, pattogtatva (énekelni). 
Stachelberg, fürdőhely Glarus svájczi kantonban, 

égvényes kénforrások (8° C.). 
Stade, Hannovera porosz tartomány s.-i kormány

kerületének (6786 km«, 338.331 lak.) főhelye a 
Skinge m., 10.000 lak., élénk kereskedelem. 

Stádium (gör.), versenypálya; hosszmérték = 
184 97 m.; vmely esemény lefolyásának egy moz
zanata; állapot. 

Stadler K á r o l y , iró, szül. 1846. Tejfaluban (Po
zsony m.), Bakony-Szombathelyen orvos. Müvei : 
Az életmentésről, Bakony rózsája, A két Akenázi, 
Autoda Fé-k. Orvosi és más lapokban számos szép
irodalmi és orvosi czikke jelent meg. 

Stael-Holstein (stál —) A n n a L u j z a G e r m a i n e 
báróné, franczia irónő, Necker bankár és miniszter 

leánya, szül. 1766., ápr. 22., 1786. S. báró svéd követ 
neje, 1796. ettől elvált, élénk részt vett a forrada
lomban, Napóleon uralma alatt külföldön élt, később 
többnyire Parisban; f u. o. 1817. jul. 14. A császári 
Francziaország legkiválóbb irodalmi alakja. Főmű
vei: »Delphine« (1802) és »Corinne, ou l'Italie* 
(1807) regényei. L. Haraszti Gyula, Regényes lapok, 
Bpesti Szemle. 1892. 

Staféta (a francz. estafetteből), gyorsfutár; átv. 
ért. az ez által hozott hír. 

Staffage (francz , -fázs), tájképeken élénkítés czél-
jából alkalmazott emberi és állati alakok v. csopor-
tozatok ; s. a l a k , mellékszemély. 

Stafford (stéförd), angol grófság, ter. 3022 kma, 
1.083,273 lak. Főhelye S., 20.000 lak. Sörfőzés, nagy 
czipészeti gyáripar. 

Stafirozni, a szükségesekkel ellátni; díszíteni; 
különösen a színművészeti és operai előadásoké; s ta -
f i r u n g (ném.), kelengye. 

Stagione (ol., sztadzsóne), évszak, évad, kül. a 
szin- és dalmüvek előadásoké. 

Stagira (Stageira), város Macedóniában, Aristoteles 
születéshelye (ki ezért Stagirita). 

Stagnálás (lat.), pangás. 
Stahl F r i g y e s G y u l a , 1) német jogtudós, szül. 

1802. jan. 16. Münchenben, 1832. tanár Würtzburg-
ban, 1835. Erlangenben, 1840. Berlinben, a szabad
elvű haladás, intézmények és tanok ellen harczolt 
az egyházban, politikában és tudományban; f 1861. 
aug. 10. Államjogi műveket és számos polemikus 
iratot adott ki. — 2) G y ö r g y E r n ő , német ve
gyész és orvos, szül. 1660. okt. 21. Ansbachban, 
1694. tanár Halléban; f 1734. máj. 14. Berlinben, 
hol a király orvosa volt. A phlogiston-elmélet meg
alapítója. 

Stájerország, Stiria 1. e. 
Stájevics J á n o s , orsz. képv., szül. 1838. Baranya 

m., kereskedő és takarékpénztári elnök volt Mohá
cson, 1887. e város birája, 1892. orsz. képviselő. 

Stajnica, község Lika-Krbava m , 1615 lak. 
Stake (ang., szték), betét a játéknál, fogadásnál stb. 
Stalagmit, cseppkő, mely a talajról felfelé növek

szik, ellentétben a stalaktittal (1. e.). 
Stalaktit , cseppkő, mely a cseppkőbarlangok bolto

zatáról lefelé függ. 
Stallum lit terarium névvel I. Ferencz 1807. a vá-

radi káptalannál hat kanonoki stallumot oly czélra 
jelölt ki, hogy azok irodalmi téren működő papok
nak adományoztassanak. Irodalmi érdemekért már 
előbbb is nyertek nagyváradi kanonokságot, 1768. 
Gánóczy Antal és 1790. Pray György. E stallumo-
kat jelenleg Nogáll János, Fraknói Vilmos, Belopo-
toczky Kálmán és Wolafka Nándor ez. püspökök, 
Petrovich Ferencz és Széchenyi Jenő birják. 

Stambul, Konstantinápoly török neve. 
Stambulov I s t v á n , bolgár államférfiú, szül. 1853. 

Tirnovában, 1877 — 78. mint önkéntes a törökök 
ellen harczolt, 1884. a szobránje elnöke, 1886. 
Sándor fejedelem elfogatása után megbuktatta a for
radalmi kormányt; midőn Sándor végleg lemondott, 
St. lett régens, s maradt 1887-ig, mikor Ferdinánd 
fejedelem alatt miniszterelnök lett. Azóta folyton ez 
állásban működik. 

Stancsova, község Temes m., 1069 lak. 
Standard (ang., stendard), törvényes mérték v. mi

nőség, minta; st. of life (leif), életszükséglet. 
Stanislau (Stanislawow), város Galicziában a 

Bisztricza m., 23.000 lak. Ipar és kereskedelem. 
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Staniza, Oroszországban a kozák falvak neve. 
Stánker (ném.), kötekedő, bajszerző, ki minden

képen veszekedést akar kezdeni. 
Stanley (stenli), 1) lord , 1. Derby. — 2) Henr ik , 

hires afrikai utazó, szül. 1841. jan. 28. Denbighben, 
1871. a »New-York Herald* Afrikába küldte Living
stone felkeresésére, kit 1871. nov. 3. meg is talált. 
1874. második útra indult Afrika belsejébe és felfe
dezte Lualabát, a Kongó forrását is, mely folyót 
egész torkolatáig bejárta. 1879—84. ismét Afriká
ban a belga király megbízásából, 1887. expeditióval 
a Kongótól az egyiptomi Szudán felé tartott Emin 
basa felszabadítására, kit onnan vissza is hozott. 
Valamennyi útjáról nagy művet irt. Legutóbbi műve: 
»A legsötétebb Afrikában« magyarul is megjelent. 

Stanley Pool (sténli púi), 1877. márcz. 12. Stanley 
által felfedezett a Kongónak tóalaku kibővülése (40 
km. hosszú, 26 km. széles) 4° 13' déli szél. alatt. 
É. partja franczia, a d. a Kongó állam birtoka. 

Stanniol, csekély réztartalmu, igen finoman kihen-
geritett ónlemez, tükörkészitésnél, könnyen kiszá
radó tárgyek (szappan, csokoládé stb.) betakará-
sára használják; ha ólommal van ötvözve, könnyen 
mérgezést idézhet elő. 

Stanovoi hegység, hegylánczolat Kelet-Szibériá
ban, az északi Jeges tenger és a Csendes oczeán közt 
vízválasztó, az Ochotski tengerrel párhuzamosan 
halad, legnagyobb magassága 2500 m. 

Stans, helység Unterwalden svájezi kantonban, az 
1900 m. magas Stanser Horn lábánál. Winkelried 
Arnold emléke. 

Stante pede (lat.), rögtön, tüstént. 
Stanza (ol.), ált. versszak, kül. az o t t a v a r i m a 

(1. ottava). S t a n z á k , a Vatikán ama négy terme, 
melyek Rafaelnek és tanítványainak falfestményeivel 
vannak díszítve. 

Staphyloma (gör.), a szaruhártya kinövése a szivár
ványhártya előesésével; műtét utján gyógyítható. 

Staphyloplast ika (gör.), műtéti inyképzés. 
Starcsevics, 1) Anta l , horvát politikus, sz. 1823. 

jun. 17. Pazaristyében; ügyvéd és lapszerkesztő; 
szélső és pánszláv irányú horvát párttöredéket ala
pított; — 2) Dáv id , az előbbinek unokaöccse és a 
magyarellenes mozgalmak legszenvedélyesebb ve
zére, szül. 1841. Zsitvitkben; ügyvéd és tart. képv. 
volt, de 1887-ben kizárták a tartománygyülésből, 
ugyanazon év szept. havában a törvényszék csalás 
miatt, melyet mint ügyvéd követett el, 6 évi fog
ságra ítélte. 

Starcsova, község Torontál m., 3607 lak. Vojlo-
vica zárda. 

Stargard, város Stettin porosz kormánykerületben, 
24.000 lak. 

Starhemberg, 1) E r n ő R ü d i g e r gróf, szül. 1638. 
jan. 12. Gráczban. Montecuccoli alatt harczolt a tö
rökök és francziák ellen, 1683. Bécset védte a tö
rök ellen. Ezért marsallbotot kapott és államminisz
ter lett. Mint a gyalogság fővezére folytatta a har-
ezot Magyarországon Buda bevételéig, a mely alka
lommal nehéz sebet kapott. 1691. az udvari hadita
nács elnöke, f 1701. jun. 4. — 2) G u i d ó gr., osztrák 
hadvezér, szül. 1657., a török elleni harezokban vett 
részt, utóbb Olasz-, később Spanyolországban har-
czolt, f 1737. márcz. 7. 

Starnbergi tó (Würm tó), alpesi tó München kö
zelében, 20 km. hosszú, 5 km. széles, néhol 245 m. 
mély, 584 m. a tenger sz. f., lefolyása a Würm; a 
a nympenburgi csatorna az Isarhoz vezet. Partjain 

számos kastély (Berg-Possenhofen). 1886. jun. 13. ai. 
s.-i tóba ölte magát II. Lajos bajor király. 

Staroszta (szláv), Oroszországban falu véne, bí
rája; Csehországban polgármester; Lengyelország
ban régebben a birtokos nemes. 

Start (ang., sztárt), futás, szaladás, indítás (ló
versenyeknél); starter, indító, az a ki a verseny
nél az indulást vezényli. 

Stassfurt, város Magdeburg porosz kormányke
rületben a Bade m. 190.000 lak., Poroszország legna
gyobb kősótelepei. Nagy vegyészeti ipar. 

Statárium (lat.), rögtönbiróság (1. e.); st.-alis,,. 
az ily bíróságra vonatkozó, eléje tartozó. 

Staten Island (stétn eilénd), 160 km2, sziget New-
York déli kikötő bejáratánál, erődök, világítótorony 
Főhelye Richmond 

Stater (gör.), régi görög pénznem az aeginai va
luta legnagyobb ezüst pénze (1 frt 30 kr) és az att i
kai pénzláb aranypénze (7 frt 85 kr —8 frt 40 kr 
aranyban) = 2 drachma, ezért didrachmon is a 
neve. 

Stathmograph (gör.), készülék a vonatok mene-
telési és tartózkodási idejének, vmint a menetsebes
ségnek megállapítására. 

Statika (gör.), nyugvástan, 1. e. 
Statio (lat.), állomás (1. e ) ; a kath. egyházban, 

ábrázolás (kép. v. szobor) Krisztus szenvedéseinek 
történetéből, melynél megállanak, hogy imádkozza
nak; statioiiarius, nyugvó, helytálló. 

Statiszta (lat.), néma személy (színpadon). 
Statisztika (az uj lat. statista = államférfi szóból), 

tudomány, mely az állami, társadalmi és gazdaság: 
életben felmerülő és számokban kifejezhető jelensé
geket egyrészt rendszeresen összeállítva adja elő-
(leíró st.), másrészt e jelenségek összefüggését és-
kutforrásait vizsgálja s bizonyos törvényekre igyek
szik visszavezetni (kutató v. összehasonlító st.)_ 
A modern slatisztikai tudomány megalapítója a belga 
Ouetelet (1. e.). Hazánkban kiváló művelői voltak 
Kőnek Sándor, Keleti Károly, ujabban Jekelfalussy 
József, Vargha Gyula, Láng Lajos stb. 

Statisztikai congressus, nemzetközi, 1853 óta, 
akkor az első Brüsszelben, időszakonkint tartatik 
Európa főbb városaiban (1875. Bpesten) oly czél-
ból, hogy az összehasonlítás megközelítése czéljából 
az adatgyűjtésre nézve egységes szabályokat álla
pítson meg. E végből nem csupán szaktudósok. ha
nem az egyes államok hivatalos képviselői szoktak 
benne részt venni. 

Statisztikai hivatal, országos magy., szerveztetett 
1867. a kereskedelmi minisztérium kebelében: fel
adata a népszámlálások keresztülvitele s a statisz
tika körébe tartozó adatok gyűjtése, rendszeres 
összeállítása, részben közzététele. Számos kiadványa 
jelent meg. Igazgatója 1867—1892. Keleti Károly 
(1. e.), 1892. július óta Jekelfalussy József (1. e.ijnin. 
tanácsos. St. hivatal a legtöbb államban működik. 

Statisztikai illeték, 1. statisztikai nyilatkozat. 
Statisztikai nyilatkozat, a külfölddel való árufor

galmi statisztikának adatait szolgáltató okmány, 
melyet az áruhoz csatolnak és a határvámnyilatko
zat alkalmával az illető vámhivatalnál hagynak : ez 
alkalommal meghatározott s t a t i s z t i k a i i l l e t é k 
fizetendő, mely az árustatisztikai költségek fedezésére 
szolgál (1. 1881: XIII. t.-cz.). 

Statisztikai tanács, országos, az 1874: XXV. t.-cz. 
3. §. értelmében az egyes szakminisztériumok kép
viselőiből és a kereskedelmi minisztérium által kine-
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vezett szakférfiakból álló testület, melynek elnöke a 
kereskedelmi miniszter v. helyettese. A statisztikai 
hivatal országos felvételeinek tervezete és mintája 
vmint az egyes szakminisztériumok által saját czél-
jukra eszközlendő szakfelvételek tervezete a st. t. elé 
terjesztendő. De ha a közérdek halasztást nem tür, 
a közlés utólag is történhetik. A st. t. tagjai díjta
lanul működnek. 

Statisztikus, a statisztikával foglalkozó szak
ember. 

Stativa (lat.), műszerállvány. 
Statua dat.), szobor, életnagyságban v. felette; 

staluetta, kisebb arányú szobor. 
Statuálni (lat.), megállapítani, meghatározni. 
Status (lat.), állam; állapot, vagyonállapot; st. quo, 

valaminekjelenállapota;5/. quo ante (belliim), előbbi 
(háború előtti) birtokállapot. 

Status et ordines (lat.), karok és rendek (1. e.). 
Status iránti jog, 1. személyállapot iránti jog. 
Statutio (lat.), iktatás (1. e.). 
Statútum (lat.), 1) alapszabály, 2) helytartósági és 

municipalis szabály (1. e.). 
Staub M ó r i cz , a bpesti gyakorló főgymnasium ta

nára, szül. 1842. Pozsonyban. 1858. tanitó, 1867-ig 
a főváros szolgálatában, ez idő alatt középisk. ta
nári oklevelet szerzett, 1867—74. a budai főreálisk., 
1874 óta a bpesti gyakorló (minta) gymn. tanára. 
Irodalmi munkássága főleg a növényphaenologia és 
a növénypalaeontologia körében mozog, de közokta
tásügyi czikkeket is irt. 3 ősvilági növényt róla ne
veztek el. 

Staupitz J á n o s , Luther pártfogója és barátja, 
szül. Meissen tart.-ban, a német augustinusok fő-
vikáriusa, 1 508. kieszközölte Luther Wittenbergába 
hivatását; f 1524. Salzburg fejedelemségben. 

Stauroli th, ásvány, vöröses-feketésbarna, vas-
oxydulmagnesiatimföldsilikát, a pala- és csi'lámpalá-
ban; Alpesek, Spanyolország, Észak-Amerika. Iker
képződmények, derékszögű kereszteződéssel amulet 
gyanánt használatosak. 

Stavanger, kerület Norvégiában, ter. 9279 km2, 
117.078 lak. Főhelye S. a Buknefjord m., 24.000 lak. 
Múzeum, székesegyház, ipar és kereskedelem. 
Stavoren (Staveren), a friz királyok egykori szék

helye Hollandiában a Zuyder tó m., 800 lak. 
Stavropol, orosz kormányzóság Kaukasiában, ter. 

60.597 km3, 670.648 lak. Főhelye S., 35.000 lak. 
Síb., rövid. »s a többi« helyett. 
Steam (ang., sztím), gőz, s t . - e r ^sztimör), gőzös, 

gőzhajó. 
Stearin C3H6(CI9H3BOM')0 : Í, szintelen, gyöngyház

fényű pikkelyeket alkotó vegyület, 63°-nál olvad. 
Meleg aetherben és forró alkoholban könnyen old
ható. Majdnem minden, kiváltképen állati zsiradék
nak, faggyúnak alkatrésze, melyből sajtolás által 
nyerhető. Alkáliákkal a s. s z a p p a n t alkotja, mely
ből sav által a s.-sav (1. e.) választható le. A s.-t 
használják az u. n. s.-gyertya készítésre. 

Stearinsav, a stearinból leválasztható sávszerű 
vegyület; szin, szag és iz nélküli lemezeket alkot, 
69° nál megolvad, meleg aetherben és alkoholban fel
oldódik; alkáliákkal oldható sókat, az u. n. s t e a r i n -
s z a p p a n t alkotja. A s.-a faggyúból nyerhető, ha 
azt mészszel szappanositják s a keletkezett mész
szappant kénsavval felbontván melegen sajtolják. 
Használják gyertyakészitésre. 

Stearinszappan, 1. stearinsav. 
Stearopten, 1. illó olajok. 

Steatit, szalonnakő (1. e.). 
Steatopyga (gör.), zsirfar; túlságos zsirfelhaimo-

zódás az ülepen, mint pl. a hottentotta nőknél. 
Steatosis (gör.), zsirosodás, kóros zsirképződés. 
Steeple-chase (ang. sztíplcséz), torony iránt; ló

verseny vmely kimagasló czélpont (p. torony) felé 
a legegyenesebb (lég-) vonalban. 

Steer F e r e n c z , curiai biró, szül. 1842. jul. 31. 
Kassán, 1865. ügyv. s pesti táblai joggyak., 1872. 
kassai kir. alügyesz, 1874. u. o. ügyvéd, 1882. bp. 
táblai, 1890. curiai biró. 
Stefanecz, a Duna Temes megyei szakaszának 

szigete; 3'/2 km. hosszú. 
Stefánia ö z v e g y t r ó n ö r ö k ö s n é , II. Lipót belga 

királynak és Mária Henriette királynénak, József 
nádor leányának leánya, szül. 1864. május 21.,. 
1881. május 10-én ment nőül az 1889. jan. 30. el
hunyt Rudo l f trónörökös főherczeghez (1. e.). 

Stein, 1) falu Nürnberg közelében, palatábla- és cze-
ruza-gyártás; — 2) város Alsó-Ausztriában a Duna 
m , 4296 lak.; ipar és bortermelés; állami fegyház. 

Stein, 1) H e n r i k F r i g y e s K á r o l y báró, német 
államférfiú, szül. 1757. okt. 26. Nassauban, 1780. 
lépett porosz szolgálatba, 1804. miniszter s intézke
déseivel (S.-fé!e törvényhozás) nagyban elősegítette 
a francziák által levert porosz állam erejének gyara
podását. 1808. Napóleon száműzte, 1813. vissza
térve ismét élénk részt vett a köz- és politikai élet
ben; f 1831. jun. 29.; — 2) L ő r i n c z , német állam
tud, iró, szül. 1813. nov. 18. Eckernfördeben, 1846.. 
tanár Kiéiben, 1855—85. tanár Bécsben; f 1890. 
szept. 23. Számos nemzetgazdasági és államtudo
mányi művet irt. Főműve a közigazgatással foglal
kozik; — 3) Miksa báró, 1848/49-iki honvédtábor
nok, szül. 1811. A szabadságharcz kitörésekor a 
péterváradi katonai építkezések felügyelője volt; a. 
bácskai harcztéren a kormánynak nagy szolgálato
kat tett, mire tábornok, hadügyminiszteri főhadse
géd és Kossuth bizalmas embere lett. 1849 tavaszán 
Gyulafehérvár ostromát vezette. A fegyverletétel 
után Bemmel török földre menekült, áttért az izlamra 
s Ferhád basa néven a török hadseregbe lépett;. 
t 1860.; — 4) S a r o l t a , szül. 1742. decz. 25. Wei-
marban, u. o. Amália herczegnő udvarhölgye, 1764 
óta S. Frigyes neje; f 1827. jan. 6. Ismertté vált 
Goethéhez való viszonyáról. Irt »Dido« ez. tragédiát. 

Steinacker Ödön , iró, szül. 1839. Debreczenben; 
előbb mérnök, 1868. az orsz. iparegyesület igazga
tója, 1869. a bpesti kereskedelmi és iparkamara 
tisztviselője, később titkára, most nyugdíjban; több
ször képviselő ; magyarul és németül irt. 

Steinbach Emil, osztrák pénzügyminiszter, szül. 
1846. jun. 11. Bécsben, jogot végzett, 1873. ügyvéd, 
1874. pénzügyminiszteri titkár, 1886. osztályfőnök, 
számos pénzügyi törvényjavaslatot készített és ezek
ről tudományos körökben több előadást tartott; egy
idejűleg a keleti és a kereskedelmi akadémián tanár 
és az államvizsga-bizottság alelnöke volt, 1891. osz
trák pénzügyminiszter. 

Steindl Imre, műegyet. tanár, szül. 1839. okt. 28. 
Bpesten; itt végezte a középiskolát s a József-ipar
tanodát, hol assistens is volt. Azután külföldre ment 
s Bécsben 6 évig a képzőműv. akadémia hallgatója 
volt. 1869 óta a bpesti műegyetemen a műépitéstan 
rendes tanára. Kiváló tevékenységet fejtett ki a ha
zai középkori műemlékek restaurálása körül. 0 res
taurálta a máriafalvai (Vas m.), bártfai, iglói tem
plomokat s a kassai dómot; egy ideig maga vezette 
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a vajda-hunyadi vár restaurálását, minek alapjául 
most is az 6 tervei szolgálnak. A fővárosban szá
mos bérházon kivül építette a keresk. bank budai 
palotáját, a krisztinavárosi temetőben levő Gyulai
kápolnát, a Lipót-utczai városházat, az állatorvosi 
tanintézetet, a műegyetemet s épiti a nagyszerű 
országházat a Dunaparton s az erzsébetvárosi plé
bániai-templomot. Az 1873. bécsi világkiállításon 
művészeti éremmel, 1878. a párisi világtárlaton 
éremmel s »officier d'Académie* czimmel, a székes
fehérvári és barcelonai kiállításon arany éremmel, 
1878. a Ferencz József-renddel tüntették ki. Számos 
szakbizottság stb. tagja, a mérnök- és épitész-egy-
let alelnöke. 

Steiner F ü l ö p , székesfehérvári r. k. püspök, a 
főrendiház tagja, szül. 1839. ápr. 28., 1856. lépett 
a papi pályára, 1863. szentelték fel, 1867. a győri 
jogakadémián az egyházjog tanára, 1882. nagyvá
radi kanonok, 1886. a Szt-István-társulat alelnöke, 
1890. székesfehérvári püspök. 
Steinernes Meer, szaggatott, zord hegység a salz

burgi Alpesekben, legmagasabb csúcsa a Schönfeld-
spitze 2651 m. 

Steinheil K á r o l y Ágos t , német physikus, szül. 
1801. okt. 12. Rappoltsweilerben (Elzász), 1832. a 
természettan és mennyiségtan tanára Münchenben, 
később keresk. miniszteri tanácsos; f 1870. szept. 
12. A villamdelejes távirdászat tudományos megala
pítója, villamos órát stb. talált fel. 

Steinthal H e i n e m a n n , német nyelvész, sz. 1823. 
máj. 16. Gröbzigben (Anhalt), 1863 óta egyetemi 
tanár Berlinben. A nyelvek eredetéről, családjáról, a 
nyelvtudomány történetéről stb. irt műveket. 

Steimvender O t tó , osztrák politikus, szül. 1847. 
febr. 17. Klagenfurtban; tanár Bécsben, 1885. a 
reichsrath képviselőházának tagja, melyben 1887. a 
>német-nemzeti« pártot alapította. 
Stella (lat.), csillag. 
Stellage (francz., -lázs), állvány, szekrény. 
Stellage (kettős dijügylet), a díj biztosítási ügylet 

egy neme, melynél az egyik szerződő fél (a st. el
adója) a másik felet (a st. vevőt) feljogosítja, hogy 
a lejárati napon az ügylet tárgyául szolgáló érték
papír meghatározott mennyiségét v. a kikötött ala
csonyabb áron neki eladhassa v. a kikötött maga
sabb áron tőle vehesse. 

Stelvio, a stilfsi hágó (1. e.) olasz neve. 
Stemma (gör.), 1) koszorú; 2) származási tábla, 

nemzetségfa. S.-tographia, genealógia (1. e.). 
Stempli, a német stempelből, bélyeg. 
Stendhal (sztandál), franczia regényíró, családi 

nevén Bey le M a r i é Henr ik , szül. 1783. jan. 23. 
Grenobleban; f 1842. májcz. 23. Milanóban; irt drá
mát, regényt stb. Regényei megjelenésűkkor nem sok 
figyelmet keltettek, de ujabban az irodalom sokat 
foglalkozik velők s St.-t tekinti a modern naturalis-
mus egyik megalapítójának. 

Stenjevec gornyi, község Zágráb m., 2294 lak. 
Stenocardia (gör.), mellszorongás, szivgörcs. 
Stenochromia (gör.), többféle színnek külön ezen 

czélra szerkesztett sajtón való egyidejű nyomására 
szolgáló eljárás. 

Stenogramm (gör.), gyorsírással irt kézirat. 
Stenographia (gör.), gyorsirászat (1. e.); s t e n o -

g r a p h á l n i , gyorsírással lejegyezni, gyorsírni; s te -
n o g r a p h u s , gyorsíró. 

Stenopaeikus, az olyan szemüveg v. szemészeti 
műszer, melyen a fény szűk nyilason átjut a szembe. 

Stenosis (gör.), edények v. nyílások szűkülete, 
pl. s. ostii venosi sinistri, a szív bal viszeres szája
dékának szűkülete. 

Stentor, egy Trója ostromában részt vevő görög 
harczos, kinek oly hatalmas hangja volt, mint 50 
embernek együttvéve; innen s.-i h a n g . 
Stepanó, község Nyitra m., 1540 lak. 
Stephan, 1) Henr ik , a német birod. postaügyének 

főnöke, szül. 1831. jan. 7. Stolpban, 1848. lépett a 
postai szolgálatba, 1870. postai vezérigazgató, 
szervezte a birodalmi postát, később megalapította 
a világposta-egyesületet, 1872. a porosz urakháza 
tagja, 1876. főpostamester, 1880. a birod. főpostahi-
vatal államtitkára. Postai szakműveket irt. — 2) Jó
zsef, német physikus, szül. 1835. St-Péteren Klagen
furt mellett, előbb középiskolai tanár, később a bécsi 
egyetemen a természettan tanára. Jelentékeny ered
ményeket ért el az elméleti, vmint a kísérleti phy-
sika terén, ő állította fel először a gázak diffusiójá-
nak elméletét. 

Stephanides Henr ik , curiai biró, szül. 1832., 
1861. gyakorló ügyvéd. 1865. orsz. képv. 1867-ig,. 
miniszt. osztálytanácsos, 1876. bpesti táblai, 1889'. 
curiai biró. 

Stephenson (stívnzen), 1) G y ö r g y , a vasutügy 
megalapítója, szül. 1781. jun. 8. Wylamban New-
castle mellett, Ravensworth lord szénbányainak 
igazgatója lett, 1812. készítette az első gőzmoz
donyt Killingworth szénbán}'a számára, 1825. épí
tette az első, személyszállításra szolgáló vasutat 
Stockton és Darlington között és 1829. a liverpool
manchesteri vasutat jelentékenyen javított gőzgéppel; 
ez időtől fogva számos vasutat épített az egésa 
continensen. t 184S. aug. 12. Taptonhouseban Ches-
terfield mellett. — 2) Róbe r t , angol mérnök, az. 
előbbi fia, szül. 1803. decz. 16. Wilmingtonban,/ 
számos vasutvállalatot vezetett, feltalálta a csőhi-
dat, hidat épített a Tyne fölött és a Britannia-hidat,, 
tervezte a világhírű Viktória-hidat a SztLőrinczen. 
át Canadában; f 1859. okt. 12. Szakíró. 

Stepj (orosz), Oroszországnak és Ázsia belső ré
szének terjedelmes, fűvel benőtt síkságai, vízhiány 
miatt nem művelhető és nincs állandó lakossága. 

Stere, köbmérték, főleg fa mérésére = 1 m3; d'e-
k a s t . = 10 st., hektost. = 100 st. 

Stereochroraia (gör.), a freskofestészethez. hasonló 
falfestés, mely lényegében abból áll, hogy a képet 
száraz alapra ásványi vizfestékkel készítik, s azután 
vizüveg fecskendezésével itatják; 1846. Fuchs és 
Schlotthauer Münchenben találták fel s az lenne 
czálja, hogy a képnek nagy tartósságot kölcsönözzön,, 
de nem felelt meg a hozzá kötött reménynek. 

Stereograph (gör.), stereotyp lemezeknek előzetes 
betűszedés nélküli készítéséhez szolgáló gép, mely-
lyel az egyes betűk a lemezbe beveretnek. 

Stereographia (gör.), testnek távlati rajzolása 
vmely felületre. 

Stereometer (gör.), műszer poralaku testben a 
szilárd anyag által kitöltött térfogatnak meghatá
rozására. 

Stereometria, a mértan azon része, mely sf testek 
köbtartalmának kiszámításával foglalkozik. 

Stereoskop, fénytani készülék, mely a síklapra 
rajzolt képet a sikból kidomborítva, mintegy élet
hűen mutatja. E czélból ugyanazon tárgyról két kép 
készül, az egyik a jobb, a másik a bal szemáltal látott 
képnek felel meg. A s.-nál a képről jövő sugarak két 
törőszögeikkel egymásfeié néző domború lapu üveg 
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hasábon haladnak keresztül s megtöretve jutnak az 
észlelő szemeibe, ki is a sugarak utolsó irányában 
egy pontban egyesíti e két kép okozta benyomást, 
a mint az a rendes látásnál is történik. 

Stereotomia (gör.), a stereometriának az a része, 
mely az egymáson teljesen v. részben áthatoló testek 
felületeinek átmetszéseit tárgyalja: továbbá kőmet-
széstan, mely főleg boltozat-szerkesztésnél talál 
alkalmazást. 

Stereotypia(gör.), fémlemezeknek készítése, melyek 
a betűszedésnek pontos másolatát képezik. A matri-
czát gypszből készítik és betűiemmel kiöntik. A pa
piros s -nál a matriczát selyempapiros levelekből és 
krétával stb. vegyiteít csirizből készítik az által, 
hogy minden egyes levelet lapos kefével a szedéshez 
kopogtatnak és aztán szárítanak. A s. lehetővé teszi 
vmely nagy kelendőségre váró művet a szükség sze
rint nyomatni a nélkül, hogy a drága betűszedést meg
őrizni kellene: a s.-nak köszönhetni a hirlapnyom-
tatás nagy kifejlődését és a rotatiós gépen való 
nyomtatást. 

Sterilis (lat.), terméketlen, meddő; s.-ilas, terméket
lenség. 

Sterling (ang., az easterlingből, a. m. keleti pénz
nem), 1190 óta vert angol ezüstpénz; jeienleg az 
angol pénzrendszer, melynek egysége az arany so-
vereign. A font st . törvény szerint 7.9881 g. nehéz, 
7.3224 g. tiszta aranyat tartalmaz, finomsága 9168/3 
ezredrész és értéke 10 frt 21.475 kr. aranyban, a font 
st. = 20 shilling = 240 penny, 

Stern, 1) Alfréd, német történész, szül. 1846. nov. 
22. Göttingában. 1873 tanár Bernben, 1888. a 
zürichi műegyetemen. Főleg az angol történelem kö
réből irt müveket; — 2) Dán ie l , álnév, 1. Agoult; 
— 3) Samu, orvos, bpesti egy. magántanár, szül. 
185S. Homonnán (Zemplén m.), 1881. orvos, 1881 -
1888. Korányi tanár gyakornoka, végül assistense, 
1888. egyetemi magántanár és a poliklinikai egye
sület rendelő intézetében a belgyógyászati osztály 
vezetője. Főműve: »A physikalis vizsgálati módsze
rek tankönyve* (Bpest, 1888., II. kiadás 1891.). 

Sterne (stern) L ő r i n c z , angol író, szül. 1713. 
nov. 24. Clonmelban (Írország), f 1768. márcz. 18. 
Londonban. Az ideális-humoristikus regény megala
pítója és mestere 

Sterneck, 1. Daublesky-Sterneck. 
Sterzing, város Tirolban, az Eisack folyó és a 

Brenner vasút m.. 1528 lak., 1809. véres harczok 
színhelye a tiroliak s a bajor-franczia hadak közt. 

Stetka G y u l a , festő, szül. 1855. Király-Lehotán; 
főleg arczképeket festett. 

Stettenheim Gyu l a , német humorista, szül. 1831. 
nov 3. Hamburgban, Berlinben élczlapot szerkeszt; 
számos humoros elbeszélő művet irt. 

Stettin, Pommerania porosz tartomány s.-i kor
mánykerületének (ter. 12.074 kms, 749.024 lak.) főhe
lye az Odera m., 116.000 lak. Tőzsde, kikötő. Élénk 
ipar (vitorla-, hajó-, liqueur-, gépgyártás) és ke
reskedelem. 

Stettina I l ona , irónő, 1. Sebestyén Gyula. 
Stettini Haff (pommerániai), az Odera édesvizű 

medenczéje Pommerániában, ter. 630 km2, feloszlik 
a kis ny.-i és a nagy k.-i részre. A Keleti tengertől 
Usedom és Wollin szigetek választják el, a Peene, 
Svine és Dievenov azonban közvetlen kapcsolatba 
hozzák a tengerrel. 

Steward (ang., sztjuörd), udvarmester, intéző; gő
zösön az élelmi szertár kezelője. 

Stewart (stjűárt) Ba l fou r , angol physikus, szül. 
1828. nov. 1. Edinburgban, 1859. az observatorium 
igazgatója Kewben, 1870. tanár Manchesterben; 
t 1887. decz. 21. A színképelemzés, hőtan körében 
szerzett érdemet. Számos szakművet irt. 

Steyr, város Felső-Ausztriában az Enns mellett, 
22.000 lak. A felső-ausztriai vas- és aczélgyártás fő
helye, nagy fegyvergyár; kasza-, ráspolygyártás. 

Steyerlak-Anina, 1. Anina. 
Sthenia (gör.), duzzadó erőteljesség; s .-nikus, 

erősítő, élénkítő; s . -zálni , erősíteni. 
Stibium, antimon (1. e.); s. chloratum, s. muriati-

cum, antimonchlorid; stibio- kálium tartaricum, 
hánytató borkő. 

Stibor vajda, az Ostoja előkelő lengyel nemzetség 
ivadéka, szül. 1347 körül. Nagy Lajos lengyel ki
rálysága idején lépett magyar szolgálatba, Zsigmond 
királynak híve és legjelesebb hadvezérei egyikévé 
lett. A királytól Beczkó várát és más uradalmakat 
kapta adományul. 1388. pozsonyi gróf, 1394 tren-
cséni főispán, 1395—1400. erdélyi vajda. 1401. részt 
vett Zsigmondnak fogságából való kiszabadításában, 
s ő volt fővezére a Nápolyi László hivei ellen indí
tott hadseregnek. 1408. a Sárkányrend lovagjainak 
egyike. 1410. ismét erdélyi vajda, f 1414. nyarán. 
Wenzel Gusztáv: St. v. (1874.). K i s f a l u d y K. egy 
tragédiájának hőse. 

Stichometria (gör.), 1) a régieknél a kéziratok so
rainak megszámlálása, hogy az irat terjedelmét hoz
závetőleg meghatározzák; — 2) ellentétekben mozgó 
feleselő párbeszéd (pl. tragédiákban). 

Stieler, 1) Adolf, német térképrajzoló, szül. 1775. 
febr. 26. Gothában, u. o. titkos tanácsos; f 1836. 
márcz. 13. Térképgyűjteményei nagyon elterjedlek ; 
— 2) K á r o l y , német költő, szül. 1842. decz. 15. 
Münchenben, u. o. levéltári hiv.; j 1885. ápr. 11. 

Stifter A d a l b e r t , német iró, szül. 1806. okt. 23. 
Oberplanban (Csehország), 1849—65. iskolai taná
csos Linzben; f u. o. 1868. jan. 28. Elbeszélő költe
ményeiben eredetiség és a természet kitűnő festése 
nyilvánul. 

Stiglicz, tengelicze (1. e.). 
Stigma (gör.), szúrás, pont, sebhely; a régieknél 

a rabszolgákra és bűnösökre rásütött szégyenbélyeg; 
a növénytanban bibe (1. e.), az állattanban léglyu
kak, a tracheák nyilasai. 

Stigmatisatio (lat.), Krisztus vérző sebhelyeinek 
megjelenése vallásos rajongók (assisi Szt Ferencz, 
ujabban a belga Lateau Lujza (1. e.) testén, kül. 
nőknél. Magas fokú hysteria következménye. 

Stíl v. s t í l u s , eredetileg Íróvessző; azután irály, 
vagyis azon mód, amint az iró tárgyát felfogja s rá 
vonatkozó gondolatait nyelvben kifejezi, s mivel ez 
egyéniségétől függ, innen a mondás: Le style 
c'est I'homme (.Buffon, az irály maga az em
ber). Továbbá azon sajátos ábrázolási mód, mely 
vmely művészet egyes műfajait, mestereit (iskolák) 
jellemzi. O-stíl, a juiiáni naptár szerint való idő
számítás, míg a Gergely-féle naptár számítási mód
jának uj-st í l a neve (1. év, időszámítás). 

Stilbit (heulandit, desmin, levélzeolith), ásvány, 
víztartalmú mésztimsilikát, színtelen, néha színes, 
előfordul: Selmecz, Rézbánya, Oravicza, Zalathna, 
Visegrád, Harz, Norvégia, Island, Hindostán stb. 
Stilett (olasz), kis, hegyes tőr. 
Stilfs (Stelvio), falu Tirolban, a s.-i hágón átvezető 

utón. Utóbbi (Monté Stelvio) Európának legmaga
sabban fekvő közlekedési útja, a Vintsgau-ból Bor-
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mio-ig (Adda-völgy). I. Ferencz alatt Donegani mér
nök épité 1820—25. 

Stilfsi hágó, a raeti Alpesek hágója Tirol és Olasz
ország határán (.1. Stilfs). 

Stilicho, római hadvezér, vandal származású, 395. 
Honorius császár gyámja és a nyugat-római birod. 
régense, 403. visszavonulásra kenyszeritette az 
Alarik alatt Felső-Itáliába nyomuló keleti gótokat, 
406. tönkretette Radagaiznak szintén Itáliába betört 
seregét, 408. meggyilkolták. 

Stilisztika, i r á l y t a n , a nyelvbeli előadás saját
ságaival és kellékeivel foglalkozó tan. Tárgyalja: 
1. a stíl á l t a l á n o s tulajdonságait, melyeknek min
den irásműben meg kell lenniök (nyelvtanszerüség v. 
nyelvtani helyesség, magyarosság, szabatosság, jó-
hangzat) és 2. k ü l ö n ö s tulajdonságait, melyek 
csupán az indulat és képzelet hatása alatt jelentkez
nek, a nyugodt gondolkodás közlésénél nem (trópusok 
és figurák). Magyar s.-i kézikönyveket irtak: Névy 
László, Bodnár Zs., Dengi János, Góbi Imre. 
Stiliták, oszlopszentek, 1. styliták. 
Stilizálni, stílszerűen alakítani, kül. nyelvileg he

lyes és ügyes alakba önteni; a művészetben a ter
mészeti alakoknak szabályos alapformákra való 
visszavitele (pl. az acanthuslevelek a korinthusi 
oszlopfőkön). 

Stiller, 1) B e r t a l a n , orvos, a bpesti egyetemen a 
hasbetegségek nyilv. rendkiv. tanára, szül. 1837. jun. 
23.Miskolczon, 1863. orvos, 1874. a bpesti izr. kórház 
belgyógyászati osztályának főorvosa, 1889 óta igaz
gató főorvosa, 1876. bpesti egyetemi magántanár, 
1883 óta nyilv. rendkívüli tanár. Számos bel
gyógyászati dolgozatot irt. Főműve: Az ideges gyo-
morbántalmakról (Bpest, 1884.), melyet idegen nyel
vekre is lefordítottak; — 2) Mór, ügyvéd, jogi szak
író, szül. 1842. aug. 6. Miskolczon; jogtudor, 1869. 
bpesti ügyvéd. Már előbb a hírlapirodalom terén 
működött, azután a büntető és keresk. jog köréből 
számos tanulmányt irt, 1880. egy kötetben közzé 
tette védbeszédeit, 1885.a»Jog« szaklapot alapította. 

Stillingia, faggyufa, növény a fütejíélék (euphor-
biaceae) rendjéből. A s. sebifera, fa Khinában és Ja
pánban; ugyanott, azonkívül Kelet- és Ny.-Indiában, 
Algírban termelik; növényi faggyút szolgáltat. 

Stílszerű, vmely műfaj v. művészet stíljének meg
felelő, annak szellemében készült. 

Stilton, orleánnal sárgára festett angol sajt. 
Stinácz, község Vas m., 1181 lak. 
Stinde G y u l a , német iró, szül. 1841. aug. 28. 

Kirchnüchelben (Holstein), gyógyszerész, később 
vegyész, Berlinben él. Mesét, vígjátékot, regényt stb. 
irt. Igen népszerűvé vált a »Buchholz-család« (1884— 
1892. 73. kiadás) humoros rajza, mely magyarul is 
megjelent. 

Stinica, község Lika-Krbava m., 1032 lak. 
Stipa pennata, árvaleányhaj (1. e.). 
Stipendium (lat.), bér, díj; ösztöndíj. 
Stiria (Stájerország), herczegség, az osztrák csá

szárság tartománya, ter. 22.449 km2, 1,282.708 lak. 
Természeti szépségben gazdag alpesi tartomány, az 
é. Mészalpesek a Dachsteintól a Rax Alpe-ig borít
ják, a Központi Alpesek a Hochgollinggal (2863 m.) 
lépnek a határhoz és a rottenmanni Tauern és 
Hochschwab csoporttal k. felé húzódnak; egy másik 
águk a karinthiai határon emelkedik (Eisenhut 2441 
m.), eg3'ik nyúlványát a Semmeringig é.-k.-re ter
jesztve, a másikat d.-k. felé, melyet a Bacher hsgtől 
a Dráva választ el. A d. Mészalpesek a d. részen 

húzódnak és ott Horvátországba lépnek át. Folyói :: 
Traun, Enns, Mura, Dráva, Száva, Rába. A lakosok 
foglalkozása földmivelés (a gabonaszükséglet nagy 
részét külföldről szerzi), állattenyésztés (Mürz-völgy),. 
utóbbi erős és kitartó lovakat szolgáltat, méhészet,, 
bányászat (vas, só, barnaszén), bortermelés, selyem
tenyésztés; az ipar igen élénk, czikkei: jeles vas- és-
aczéláruk (kasza, sarló, drót, láncz), gépek, üveg, 
vászon. A kereskedelem fejlődött, hajózható folyói és 
vasutjai mozdítják elő. A lak. németek és szlávok, 
kevés kivétellel kath.-ok. Egyetem (Grácz), műegye
tem, kereskedelmi akadémia, középiskolák. Számos 
ásványforrás és fürdőhely (Aussee, Gleichenberg.. 
Rohitsch). A tartománygyülés 63 tagból áll; főváro& 
Grácz. 1278. került a Habsburg-család birtokába. 

Stirling, skót grófság, ter. 1208 kma, 125.604 lak. 
Főhelye S., a Forth m., 17.000lak. MelletteS.-Castle,, 
sziklavár, a Stuartok kedvencz tartózkodó helye. 

Stirniki cseppkőbarlang, Krassó-Szörény m.-ben, 
Resicza közeieben, a dománi völgy egyik mellék
szurdokában. 

Stoa (gör.), oszlopcsarnok, kül. a falfestményekkel 
díszített athéni S. poikite, hol Zeno bölcsész tanított,, 
miért tana stoicismus (1. e.) nevet kapott. 

Stock (ang.), árukészlet, tőke, értékpapír, kül. rész
vény, ellentétben az állampapírral, melyet rendesen 
fundnak hivnak; s. b róke r , értékpapiralkusz; s. 
exchange(ekszcsendzs), értékpapír-(kül. részvény-: 
tőzsde; s. ho lde r , értékpapír-tulajdonos; s. j o b b é r, 
értékpapirüzérkedő. 

Stöcker Adolf, porosz képviselő, szül. 1835. decz. 
11. Halberstadtban, 1871. prot. lelkész Metzben,. 
1874. udvari lelkész Berlinben, 1877. keresztény-
socialis pártot alakított és megindította az antisemita. 
mozgalmakat; később az udvari lelkészi állásról le 
kellett mondania; 1879. a képviselőház, 1881. a bír. 
gyűlés tagja. 

Stockerau, helység Alsó-Ausztriában, középisko
lák; szappan-, illatszer-, posztógyártás, gabona
kereskedelem. 

Stockfisch (ném.), tőkehal; nálunk használatos ér
telemben: tökfejű, buta. 

Stockholm, Svédország és a s.-i lén (ter. 7644 km2,. 
152.743 lak.) fő- és székvárosa, a Málar tó kifolyá
sánál a Keleti tengerbe, 236.000 lak. Egyetem (1878-
óta), tudom, akadémia, zene-, katonai, történelmi, 
képzőművészeti akadémia, közép-, ipar-, kereske
delmi iskolák, műegyetem, orvosi tanfolyamok, csil
lagda, múzeum. Élénk ipar: selyem-, porczellán-^ 
üveg-, gép-, czukor-, szappan-, gyertyagyárak, vas
öntödék, szövészet. Nagy kereskedelmi forgalom. 
Királyi kastély, székesegyháza a svéd királyok te
metkező helye; utczái szépek, szobrok és emlék
oszlopok díszítik. Feloszlik Staden, Södermalm. 
Norrmalm, Kungsholm és Ladugárdslandet részekre. 
Közelében kir. kastélyok (Karlsberg, Hága, Ulriksdal, 
Drottningholm). 

Stockmar K e r e s z t é l y F r i g y e s báró, orvos, 
szül. 1787. aug. 22. Koburgban, Lipót herczeg ud
vari orvosa és az ő vmint Albert herczeg qe neje, 
Viktória angol királynő bizalmasa; f 1863. jul. 9.. 
Iratait fia E rnő (f 1886 ) adta ki. 

Stockport, gyárváros Chester angol grófságban, a 
Mersey m., 71.000 lak. A gyapot-ipar egyik főhelye. 
Fémáru-, kalap-, kefegyárak. 

Stoífel J e n ő G y ö r g y H e n r i k C é l e s t e báró, 
franczia katonai szakíró, szül. 1823. Svájczban^ 
1866—70. mint alezredes a franczia követség tagja 



STOICISMUS STRATAGÉME S 
= = = = = 1589 = = 

Berlinben s haza küldött jelentéseiben folyton figyel
meztette a hadügyminisztert Németország roppant 
katonai hatalmára. De jelentéseinek nem adtak hitelt. 
Szakműveket irt. 

Stoicismus, Zeno görög bölcsész iskolája (1. Stoa), 
melynek főelve az volt, hogy az erény, mint legfőbb 
jó, a benső nyugalomban és minden érzéki vágy le
küzdésében, azaz a teljes egykedvűségben (apathia) 
áll.Követői ( s t o i k u s o k ) : Kleanthes,Seneca, Epikur, 
Marcus Aurelius stb. 

Stóla, a régi római nőknek a tunica felett viselt 
hosszú, ránczos ruhája; most a kath. papoknak a 
nyak körül lefüggő hosszú, széles szalagja. így ne
vezik a s. felöltésével járó egyházi ténykedések (ke
resztelés, esketés stb.) után szedett dijakat is. 

Stolácz, város Herczegovinában, 3397 lak. Régi 
vár: 1878. véres harczok színhelye. 

Stolberg, város Aachen porosz kormánykerület
ben, 13.000 lak. Tükörüveg-, vegyészeti szergyártás. 
Élénk vasiparát a múlt században bevándorolt fran-
czia protestánsoknak köszöni. Ezüst-, ólom-, kőszén
bányák. 

Stolberg-Wernigerode, 1) O t t ó herczeg, a német 
császár főkamarása, tábornok, szül. 1837. nov. 30. 
1876. bécsi nagykövet, 1878—81. a kanczellár he
lyettese s a porosz minisztertanács alelnöke; 1872 — 
1874. a porosz felsőház elnöke. — 2) Udo gróf, po
rosz államférfiú, szül. 1840. márcz. 4. Berlinben, 
előbb jogot végzett, aztán katona, 1891. Kelet-Po
roszország tartományának főelnöke. 

Stolp, város Pommeraniában a S. m., 24.000 lak. 
Elénk kereskedelem, halászat, tajtékipar. Külső ki
kötője Stolpemünde. 

Stolze H e n r i k Á g o s t Vi lmos , a róla nevezett 
gyorsirási rendszer megalapítója, szül. 1798. Ber
linben, a porosz országgyűlési gyorsiroda főnöke, 
•f 1867. Rendszerét magyar nyelvre alkalmazta 
Fenyvessy Adolf. 

Stoma (gör.), száj, szájadék, nyilas. 
Stomachus (lat.), gyomor; stomachica, gyomor

erősítő szerek. 
Stomatitis (gör.), a száj nyákhártyájának lobja. 
Stomfa, község Pozsony m., 3271 lak. 
Stomfay-család, színmű Csiky G.-től (1882). 
Stone, ang. súlymérték = 14 angol font = 6'35 kg. 
Stonehenge (ston hends), a történelemelőtti kor

szakból származó nagyszerű kőépiimény Wilts an
gol,grófságban Amersbury és Avebury m.; 100 osz
lopból áll, 4 nagy körben. 

Storax, 1. styrax. 
Store (ang.), tárház, üzleti helyiség. 
Storno (ristorno, ol.), kereskedelmi könyvben elő

forduló hibának ellentét által való kiegyenlítése; 
megkötött ügylet felbontása. 

Storthing, a norvég országgyűlés neve. 
Stosch A l b e r t , porosz miniszter, szül. 1818. ápr. 

20. Coblenzben; 1870. tábornok, 1872. a tengerészet 
feje és államminiszter, 1883 óta nyugalomban. 

Stósz, község Abauj-Torna m., 1061 lak. a Bodva 
felső völgyében. Bányaváros. Közelében jól felszerelt 
hidegvizgyógyintézet. 

Stout (ang sztaut), erős, sötét angol sör, többnyire 
aleval keverve isszák. 

Strabismus (gör.), kancsalság. 
Strabo, görög földrajzi iró, szül. Kr. e. 66. v. 54. 

Amaziában (Kappadokia), nagy utazásokat tett; 
17 könyvből álló földrajzi müve fő fontosságú for
rásmű az ó-korra; f Kr. u. 24. 

Strabotomia (gör.), a kancsalság műtéti gyó
gyítása a megfelelő szemizmok átmetszése által. 

Stracchino (ol. sztrakkino) Olaszország é.-i részén 
(kül. Milano-, Brescia- és Gorgonzolában) készített 
vajnemü sajt. 

Strada (ol.), út, országút, s.ferrata, vasút. 
Stradella S á n d o r , olasz zeneszerző és énekes, 

szül. 1645. Nápolyban, egy velenczei nő elcsábítása 
miatt 1681. Genua körül meggyilkolták. Oratóriu
mokat, operákat, dallamokat stb. irt. 

Stradivari A n t a l , híres hegedükészitő Cremoná-
ban, Amati tanítványa, főleg 1690—1736. mű
ködött. 

Strafford(stref-) T a m á s W e n t w o r t h gróf, angol 
államférfiú, szül. 1593., 1621. az alsóház tagja, 
I. Jakab politikája ellen küzdött, 1628. a király párt
jára állt, 1629. peer és az északi tartományok kor
mányzója, 1632. Írország helytartója, 1640. rábírta 
a királyt a parlament feloszlatására; később felség
sértéssel vádoltatva halálra Ítélték s 1641. május 
12-én kivégezték. 
Straits Sett lements (strétz szetlmentsz), brit bir

tokok Maiakká hátsó-indiai félszigeten (Wellesley, 
Pinang. Maiakká, Singapur), ter. 3998 km2, 506.577 
lak. Főhelye Singapur. 

Strakosch S á n d o r , német recitator, szül. 1845. 
decz. 3. Sebesen, Sáros m.; előbb kereskedő, azután 
szinész, 1879 óta mint recitator működik. 

Stralcio (ol., stralcsó) felszámolás, liquidatio. 
Stralsund, Pommerania s.-i kormánykerületének 

(ter. 4010 kma, 208.407 lak.) főhelye a Strelasund 
mellett, Rügen átellenében, 28.000 lak., kikötő, élénk 
kereskedelem. 

Stranguria (gör.), görcsös vizelési inger, mely hó-
fyaghurutnál szokott fellépni. Ilyenkor alig néhány 
csepp vizelet gyűlik meg a húgyhólyagban, már fáj
dalmas inger van jelen és a nagy erőltetés daczára, 
alig néhány csepp ürül ki; némelykor a hólyag záró
izma (sphineter vesicae) is görcsösen összehúzódik. 
Kezelés: meleg fürdők, meleg gáttáji borogatások, 
bódítók, végbélkúpok stb. 

St ransky G y ö r g y , bolgár politikus, szül. Kalo-
ferben Kelet-Ruméliában, előbb orvosi pályán, 1878 
óta a politikai téren működik. O vezette azon elő
készületeket, melyek következménye K.-Rumeliá-
nak Bulgáriával egyesülése lett; az ideiglenes kor
mány élére állott, 1887—92. kül- és vallásügy-
miniszter. 

Strapa (ol. strapazzo), fárasztó munka. 
Strass, ólom-, borax-v. thallium-tartalmu, könnyen 

olvasztható, erősen fénytörő, színtelen üveganyag, 
drágakőutánzatra használják. 

Strassburg, Alsó-Elzász német birodalmi kerület 
főhelye, az elzász-lotharingiai helytartó székhelye, az 
111 és Breus m., a Rajna közelében 124.000 lakossal. 
Egyetem (1621. alap., 1872 óta német), gazdag 
könyvtár (1870. leégett). Elsőrangú erős vár 14 
erőddel. Nagy ipar (fegyver-, gép-, posztógyárak, 
csemegekészités, sörfőzés) és kereskedelem. 1870. 
nagyrészt leégett és az elpusztult középkori színe
zetű épületek helyébe, melyek közt a világhírű gót 
székesegyház (142 m. magas áttört torony, híres 
orgona és óra, 1277—1318. épült) tűnik ki, uj házak 
épültek. A római Argentoratum, 1681. szept. 28. 
Francziaországhoz került, 1870. szept. 27. 35 napi 
ostrom után megadta magát a németeknek. 

Stratagéme (francz., -zsém), fogás, hadi csel, fon
dorlat. 
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Stratéga (gör.), a régi Athénban a haderő parancs
noka; ma az, aki a hadászat elveit helyesen alkal
mazza ; stratégia, hadászat (1. e.). 
Stratford upon Avon (strétford öpn évn), város 

Warwick angol grófságban az Avon m., 9000 lak. 
Itt szül. és halt meg Shakespeare. Sh.-múzeum, 
könyvtár, színház és szobor. 

Stratocumulus (lat.), réteges halmazfelhő, 1. felhő. 
Stratus (lat.), rétegfelhő, 1. felhő. 
Strauss, 1) D á v i d F r i g y e s , német író, szül. 

1808. jan. 27. Ludwigsburgban, a tübingai hittudo
mányi intézetben tanított, egyik művében Jézus éle
tének evangéliumi történetét a monda körébe utasí
totta, miért Ludwigsburgba helyezték át; f 1874. 
febr. 8. Ludwigsburgban. Számos hittud. művet irt; 
— 2) J á n o s , osztrák zeneszerző, szül. 1804. márcz. 
14. Bécsben, Lanner tanítványa, zenekarával külföl
dön is művészi körutakat tett; f 1849. szept. 25. 
Bécsben. Tánczdarabjaival az egész világon ismert 
lett s a »Keringő-király« nevet nyerte. Fia J á n o s , 
szintén zeneszerző, szül. 1825. Tánczdarabokon 
kivül operetteket is szerzett (»Bőregér«, >Czigány-
báró«, "Furcsa háború* stb.). 

Strausz Adolf, iró, szül. 1853. Czeczén, Fehérm., 
előbb jogász, azután a Ludovika Akadémia növen
déke, hol letette a tiszti vizsgát. A hetvenes évek 
óta foglalkozik irodalommal. Ismételve bejárta a 
Balkán-félszigetet s az ottani viszonyokról magyar, 
német és franczia műveket irt. 

Strázsa, őr, őrség. 
Strazza (ol.), kereskedelmi segédkönyv, melybe a 

felmerülő ügyleteket egymásután vezetik be. 
Stréber (ném.), kapaszkodó, feltörekvő, aki tisztes

ségtelen eszközöktől sem riad vissza. 
Street (ang. sztrít), út, utcza. 
Streliczek, a régi orosz testőrcsapatok; 1544. 

szervezte II. Iván czár, lázadásaik miatt Nagy Péter 
1705. eltörölte. 
Stremayr K á r o l y , osztrák politikus, szül. 1823. 

okt. 30. Gráczban; előbb tanár, azután képviselő, 
1868. belügymin. osztályfőnök, 1870 — 79. közokt. 
miniszter, 1879. febr.—aug. miniszterelnök, azután 
ismét közokt. miniszter, 1880. jun. 26. a legfőbb tör
vényszék al-, 1891. első elnöke, az urakháza tagja. 

Strichnin, 1. strychnin. 
Stricte (lat.), szigorúan, pontosan. 
Strictura (lat.), s-zükület; st. oesophagi, bárzsing-

szükület; st. ureihrae, hugycsőszor. V. ö. szűkületek. 
Strigák, striges, az ó- és középkor babonás hite 

szerint madár alakú szellemek, boszorkányok. 
.Strigonium, Esztergom latin neve. 
Strike (ang. sztrájk), előzetes megállapodás sze

rint történő tömeges munkabeszüntetés, kedvezőbb 
munkafeltétel (magasabb bér, rövidebb munkaidő 
stb.) kieszközlése végett. 

Strike, népszínmű, irták S z i g l i g e t i Ede és Ba
l á z s Sándor (1872.). 

Strindberg J á n o s Ágos t , álnevén H á r v e d Ulf, 
svéd költő és műtörténész, szül. 1849. jan. 22. Stock
holmban, 1875—82. kir. könyvtári hivatalnok, azóta 
külföldöné 1. A naturalista irány fő képviselője Svéd
országban. Drámákat, novellát és költeményeket irt. 

Strix (lat.), bagoly. 
Strizivojna, község Verőcze m., 1314 lak. 
Stróbl A la jo s , szobrász, szül. 1856. június 21. 

Liptó-Ujvár közelében egy vadászlakban. A közép
iskolát Lőcsén, a műípariskolát Bécsben végezte, 
mire tanár lett a salzburgi műipariskolán. Már akkor 

foglalkozott szobrászattal s csakhamar Bécsbe jutott 
Zumbusch Gáspár mellé, kinek három évig volt tanít
ványa, mire magyar ösztöndíjjal külföldi tanulmány
utat tett, 1881 óta Budapesten él s számos szobor
művet alkotott. A főbbek: Liszt és Erkel Ferencz ülő 
szobrai, Spontini és Cherubini álló szobrai az opera
házban, a Deák-sarkophag, számos mellszobor, arcz-
kép, decorativ szobor, relief, az 1893. leleplezendő 
Arany János szobor a nemzeti múzeum előtt. 

Stroboskopikus korong, 1. phaenakistoskop. 
Strófa (gör.), versszak (1. e.). 
Strohmann (német), a jogosított v. büntetendő 

egyént helyettesítő személy, kül. közgyűlésen rész
vények kölcsönbe vevője. 

Strongylidae, vesegiliszták (1. e.). 
Strontian, 1. strontium. 
Strontianit, strontiumcarbonát, ásvány, színtelen, 

szürke, sárgászöld, átlátszó v. áttetsző. Leihelye:: 
a Királyhágón túli rész, Salzburg, Harz, Szász-, 
Skót-, Angolország, Irhon, É.-Amerika. 

Strontium, sárgaréz színű, kovácsolható fémelem, 
f. s. 2,5, előfordul a coelestinben és strontianitban, 
kül. a baryum kíséretében; p. s. 87,2, vegyjele Sr, 
felfedezte Davy, 1808. A s.-oxyd, s t r o n t i a n f ö l d , 
SrO, strontianit izzitásánál marad vissza. A s.-hydr-
oxyd, a melasse feldolgozására szolgál. A s a l é t r o m 
s a v a s s., színtelen, jegeczes, vízben és borszeszben 
oldható; ez és a chlor-s., mely szétfolyós. jegeczes, a 
tűzijátékban és fényképészetben, a s.-sulfuret (kéns.), 
phosphoreskáló készítményeknél jut alkalmazásba. 

Stropha (gör.), versszak (1. e.). 
Strophanthus hispidus, növény az apocyneák 

családjából; hazája Nyugat-India, Szenegambia, Ga-
bun. Magvai nyilméregül szolgálnak és egy jegeczes, 
keserű, könnyen oldódó glykosidát, a strophantin-l 
(1. e.) tartalmazzák. 

Strophantin, az apocyneák családjába tartozó 
strophantus magjának hatóanyaga, keserű izü, víz
ben és alkoholban könnyen oldható; fokozza az 
izmok, főleg a szívizom összehuzódási képességét s 
e miatt szívbetegségeknél használják. Nagy adagja 
halálos. 

StroSinci, község Szerem m., 1364 lak. 
Strossmayer J ó z s e f G y ö r g y , diakovárir. k. püs

pök, a főrendiház tagja, szül. 1815. Eszéken. Bpesten 
és Bécsben hallgatta a hiltudományokat, 1848. ha
zánk ellen izgatott, 1849. diakovári püspök, 1860. a 
birod. gyűlés tagja, ezóta a politika terén a ma
gyarellenes irány s a délszláv mozgalmak vezére. 0 
alapította a délszláv akadémiát Zágrábban. 

• Strousberg Be the l H e n r y , bankár, szül. 1823. 
•nov. 20. Neudenburgban (Kelet-Poroszorsz.), 1835. 
Angolországba, 1848. Amerikába ment, később hír
lapíró Londonban, 1855 óta angol ügynök Berlin
ben, 1861. nagy iparvállalatokat s főleg vasútépíté
seket kezdett meg, 1876. csődbe került, Moszkvá
ban elfogták, 1877. szabadon bocsátották; f 1884. 
máj. 31. Berlinben. Nálunk is működött. 

Strucz, n y a r g a , struthio, madár a futók (curso-
res) rendjéből. Az a f r i ka i st., st. camelus,f 2 —2'5 
m. m., Afrika és Nyugat-Ázsia homoksivatagjaiban, 
él; a hím fekete, szárny- és farktollai fehérek; a nős
tény és a kicsinyek szürkék. A nőstény rendesen 12 
tojást rak egy homokgödörbe: a tojások 1'5 kgr. sú
lyúak, héjuk edényül szolgál, 65 nap alatt kelnek 
ki. Diszes tollai miatt vadászszák és tenyésztik. Az 
a m e r i k a i st. v. nandu, rliea americana, l'a m. m., 
szürke; a La Plata völgyeiben él. 
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STURMÁX s 
Strucztoll, a struczmadár erjedt, gyapjas szalu 

fark- és szárnytolla; legbecsesebb a him sárgásfehér 
szárnytolla, melyet kénnel és indigóval való kezelés 
által fehérítenek: a nőstény szürke tollát feketére 
festik; 1 kg. s. ára mintegy 600 frt. 

Struensee J á n o s F r i g y e s gróf, dán miniszter, 
szül. 1737. aug. 5. Halléban, 1768. VII. Keresztély 
király udvari orvosa, aztán Karolina Matilda ki
rályné szeretője; 1771. jul. 14. miniszter és gróf, 
felvilágosodott szellemben vezette az állam ügyeit, 
rendezte a pénzügyeket, kimondva a törvény előtti 
•egyenlőséget, de 1772. jan. 17. az ellenséges nemes
ség, élén az anyakirálynéval, megbuktatta. Házasság
töréssel stb. vádoltatva halálra Ítélték, 1772. ápr. 28. 
lefejezték. Szigligeti egy tragédiájának hőse. 

Struma (török. Karasu), folyó Törökországban, 
Bulgáriában ered, az Aegaei tenger orfani öblébe 
folyik. O-kori neve Strymon. 

Struma (lat.), golyva. 
Struthio (lat.), strucz (1. e.). 
Strychnin, Cn,H22NsO», a strychnos nux vomica-

ban (0'28—0'5°/o), Szt-Ignácz-babban, a hamis an-
gosturakéregben és kül. nyílmérgekben előforduló 
növényi alkaloid, színtelen, szagtalan, jegeczes, 
nagyon keserű, vízben, aetherben, alkoholban alig 
oldható, nehezen fellengül, a legerősebb mérgek 
egyike (O'oi gr. adagtól felfelé). A mérgezés merev
görcsrohamok között 1—2 perez, néha órák v. napok 
múlva halálra vezet. Kezelés: hánytatok v. gyomor
mosás, tannin, chloralhydrat, curare és coniin. Hasz
nálják a gyógyászatban motorikus hüdések, idült 
emésztési zavarok stb. ellen. 
Strychnos, növény a stryehneák rendjéből. A s. co-

lubrina, kigyófa, kúszó cserje Kelet-Indiában, fáját 
kigyóharapás ellen használják. A s. nux vomica, fa 
K.-Indiában, magva stryehnint és brucint tartalmaz. 
Más fajuk, mint a s. ticuté (upas), Jáván, a s. toxica-
ria, Guyanában, nyilmérget, curarét stb. szolgáltat
nak. V. ö. strychnin. 

Stryi, város Galicziában a S. folyó m., 17.000 lak. 
Vasúti csomópont, ipar. 

S. t. t. 1., siriratokban: sit tibi terra levis (lat.), 
legyen neked könnyű a föld! 

Stuart(sztjúárt) Már i a , Skóczia királynője, V. skót 
Jakab és Guise Mária leánya, szül. 1542. decz. 8. 
Linlithgowban Edinburg mellett, Francziaországban 
nevelkedett, 1558. a későbbi II. Ferencz franczia 
király neje, ennek halála után 1561. aug. visszatért 
Skocziába, királyi czimetvett föl, 1565. jul. 29. nőül 
ment rokonához Darnley Henrikhez, 1566. jul. 19. 
fia született (VI. Jakab). Férjének Bothwell általi 
meggyilkoltatása után (1567. febr. 9.) a gyilkos neje 
lett, a fellázadt protestáns nemesség fogságra ve
tette, 1567. jul. 24. lemondott fia VI. Jakab javára; 
1568. Douglas György által megszabadítva Angol-
országba menekült, de Erzsébet királynő fogságra 
vetette s 1586. okt. 25. mint felségárulót halálra 
ítéltette; 1587. febr. 8. lefejezték. 

Stuart Már i a , trag. Schiller-tői, régibb fordításai 
Déri Istvántól, Kovacsóczy Mihálytól, Kelmenfy 
L.-tól, Szenvey J.-től, ujabb TomorFerencztől (1888). 

Stuart Mill, 1. Mill. 
Stuart uralkodóház, skót-angol uralkodó család; 

a monda szerint a Macbeth által megölt Banquo 
fiától, Fleancetól származik. A család egyik tagja, 
Walter 1315 körül nőül vette Bruce Róbert skót ki
rály leányát; mikor a Bruce család 1370. fiágban 
kihalt, a leányág, illetve Walter fia jutott a trónra s 

megalapította a St. uralkodó családot, mely Skócziá-
ban 1603 ig, Angliában a Tudor-család kihaltától 
(1603) 1688-ig uralkodott; a család, melynek egyik 
tagja St. Mária (1. e.), fiágban 1788. halt ki. 

Stubai völgy, Tirolban a Rutzbach által átszelt 
37 km. hosszú völgy, 5000 lak. Élénk ipar; főhelyei 
Mieders és Vulpmes. 

Stubenberg J ó z s e f gróf, a főrendiház tagja, szül. 
1824. márcz. 31. Tanulmányai befejezése óta gaz
dálkodik és főleg a lótenyésztés körül fáradozik. 

Stüber (stuiver), régebbi németalföldi számadási 
és váltópénz = Vao holl. frt = 5 cents = kb. 5 kr. 

Stubnya fürdő, Turócz megyében, 143 lak. 518. m. 
a tenger sz. felett; tiszta hévviz (40—46'5° C), siker
rel használják csúzos, köszvényes bántalmak ellen. 

Stuccatura, általában födém (1. e.), különösen az 
alul bevakolt födém. 

Stucco (ol.), finomabb márványutánzat gipszbei, 
mészből, márványporból stb. falak borítására és dí
szítések előállítására; fehér s., 2 r. jól égetett mész, 
1 r. gipsz és kevés finomra szitált homok; s. l u s t r o , 
1 rész gödörmész, 1 r. márvány- v. alabastrom-por; 
s. m á r v á n y (gipsz-márv.), az alapvakolatot gipsz
ből és éles homokból gyenge enyvvizzel készítik, erre 
jön a s. márvány, melyet finoman festett gipszből és 
enyvvizből'tésztaszerüen állítanak elő; oszlopoknak 
stb. márványszerü kinézést lehet vele adni. 

Stude-féle füstsisak, a légzőkészülékek egyik leg
újabb fajtája. Alapeszméje vmennyi többiétől eltér, 
amennyiben ennél az orr, a száj és a szemek előtt 
hiányzik a sodronyháló s a lül is szabadon marad. 
A vert vörösrézből készült sisak csak a fej felső ré
szét és az arezot fedi. A nyak körül, illetve az áll
kapocs alatt itt is bőr v. posztódarab van zsineggel 
összehúzva, hogy alulról füst v. fojtó gáz ne tódul
hasson a sisak alá. (L. Schmal-féle légzőkészülék.) 
Hátulról 3 fémcső vezeti be a sisak alá beszivattyu-
zott friss levegőt. E csövek a sisak belsejében szét
lapulnak és olykép futnak a szemnyilás felé, hogy a 
jó levegő a szem, az orr és a száj előtt haladjon 
tova, kiáramló sebessége által a füstöt a sisak nyi
lasától el szorítván. L. Mentő készülék. 
Stúdium (lat.), buzgalom, tanulmány, tudományos 

foglalkozás vmivel; részrehajlás. 
Stupid (lat.), együgyű, buta; s.-itas, együgyűség, 

butaság. 
Stupnik, község Zágráb m., 1502 lak. 
Stupor (lat.), hülyeség, butaság. 
Stupovaía, község Belovár-Kőrös m., 1330 lak. 
Sturdza Demeter , román államférfi és író, szül. 

1833. márcz. 10., 1859 óta tevékeny részt vesz a 
közéletben; ismételve miniszter, a román tud. akad. 
főtitkára, irt román és franczia műveket s szerkeszti 
az akadémia több nagy tört. forráskiadványát. 

Stureczi hágó, az Alacsony-Tátrában, a beszterczei 
és revuczai völgyeket kapcsolja össze. 

Sturm, 1) A lbe r t , iró, a Kisfaludy-társ. r. tagja, 
szül. 1851. decz. 2. Liptó-Szentmiklóson: jogot és 
bölcsészetet végzett, előbb középiskolai tanár, de már 
mint jogász 1868. a Pester Lloyd szerkesztőségének 
tagja, melynek most országgyűlési rovatát vezeti. 
Több német munkát irt hazánkról; németre fordí
totta Tóth Ede »Falu roszszát«, Arany >Buda halá
lát*. — 2) Ede, osztr. politikus, szül. 1830. febr. 8. 
Brünnben; 1856. ügyvéd Pesten; 1865 — 1869. a 
reichsrath képviselőházának tagja. 

Sturmán G y ö r g y , orsz. képv., szül. 1855. Ózdon 
Borsod m. Mérnöki tanulmányait Münchenben és 
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Aachenben végezve, itthon a mérnöki gyakorlat 
terén működött, 1892. orsz. képviselő. 

Sturt Ká ro ly , angol ausztráliai utazó, 1827. expe-
ditióval Ausztrália belsejében felfedezte a Darlingot, 
második útja alkalmával 1829 — 1831. a Murrayt, 
1844—1845. harmadik nagy útra indult s a Cooper 
folyót fedezte fel és é.-ny.-ra csaknem Ausztrália 
közepéig nyomult előre; f 1869. jun. 16. 

Stuttgart , Württemberg királyság fő- és székvá
rosa a Xesenbach m., 140.000 lak. Akadémia, mű
egyetem, csillagda, kereskedelmi akadémia, gazdag 
könyvtár becses kéziratgyüjteménynyel, művészeti 
iskola és múzeum, stb. Tüzfecskendő-, zongora-, 
riarmonika-, arany- és ezüstáru-, tapéta-, selyem- és 
posztógyártás, virág- és vegyészeti szerkészités. 
Élénk kereskedelem, évenként 2 nagy vásár, hires 
könyvpiacz, nagy nyomdák. Feloszlik felső és alsó 
városra; épületei közt kiválik a királyi kastély, szé
kesegyház, szinház, képviselőház. 

Stutzer (ném.), piperkőcz, divatfi. 
Styávnik, község Trencsén m., 3216 lak. 
Style coupé (francz., sztíl kupé), apró mondatokat 

kedvelő irály. 
Styliták, oszlopszentek, keleten az V—XII. szá

zadokban oly keresztény remeték, kik magányos 
oszlopokon imádkozással töltötték életüket. 

Stylobat (gör.), oszlopláb. 
Stylographia (gör.), vésés vmely nem vezető 

anyagba, melyről domború lenyomat vétetett s mely 
galvanoplastikai utón a nyomásra alkalmas rézle
mezt adott. 

Stylospórák (uredospórák), a rozsdagombák nyári 
spórái. 

Stylus (lat.), 1)1. stíl; — 2) a növénytanban bibeszár. 
Styptica (gör.), összehúzó és vérzést csillapító 

szerek. 
Styrax, s t o r a x f a , növény a styraceák rendjéből. 

A s. officinalis, cserje v. fa a Keleten és Dél-Európá
ban; ez szolgáltatta ezelőtt a s.-ot (1. e.). A s. ben
sőin, benzoefa, Hátsó-Indiában és Jáván, Sumatrán, 
benzoet szolgáltat. 

Styrax, storax, zsidótömjén, folyékony ambar, 
szilárdfolyékony állományú balzsam,melyeta liquid-
ambar oriefilaIe-bó\ nyernek ; barnásszürke, vanilia-
szagu. fűszeres, égető izü, alkoholban nagyrészt 
oldható; tartalmaz styrolt, fahéjsav-fahéjaethert (sty-
racin), fahéjsavat, aethylvanillint stb., füstölő-, illat
szerül és rühellenes szerül szolgál. A s z i l á r d s., 
s. calamita, barna, darabos tömeg, a s. kipréselésénél 
hátranaradó anyagból készül; kipréselt kérgét füs
tölésre használják. 

Styx, a görög mondában alvilági folyó; ezen szál
lította Charon az elhunytak árnyait. Xymphája volt 
S., Okeanos és Tethys leánya. 

Suada, a rómaiaknál a rábeszélés istennője (a gö
rög Peitho), innen s., beszélőtehetség. 

Suaheli (sawahili), Xémet-Kelet-Afrika partjának 
és Luchidos szigetek lakói, arabok és rabszolgák 
vegyüléke, mohammedánok, élénk kereskedők. A 
Bantu csoporthoz tartozó nyelvök (Kisuaheli), 
Kelet-Afrikában a leghasználtabb. 

Suakim, kikötőváros Egyiptomban a Vörös tenger 
m., 11.000 lak. Élénk kereskedelem, Suez, Massaua 
és Djidda városokkal kábel köti össze. Az angolok 
tartják megszállva. A s.-i szigetek S. és Mirza Be-
risza közt vannak. 

Suardi B e r t a l a n , más néven B r a m a n t i n o , olasz 
lépitész és festő, szül. 1470 körül Milanóban, Bra-

mante tanítványa, Milanóban és Rómában műkö
dött; f 1535 körül. Oltár- és falfestmények. 

Suba, régi emlékeinkben finomabb szőrméből ké
szült v. azzal bélelt hosszú felső köntös; ma a leg
több vidéken ujjatian felső ruha, néhol azonos a 
gubával, másutt ettől megkülönböztetik. 

Subaltern (lat.), alantos (1. e.). 
Sub auspicio regis, az osztrák egyetemeken fenn

álló egyetemi szokás, mely szerint a minden tárgy
ból kitűnő eredménynyel végzett hallgatót a. király 
nevében s egy képviselője jelenlétében avatják 
tudorrá. Régebben a pesti tud. egyetemen is meg
volt e szokás s most újra fel akarják eleveníteni. 

Subcutan (lat.), bőralatti; s. injectio, bőr alá fecs-
kendezés, 1. befecskendezés. 

Subhastatio (lat.), kényszerárverés ; s u b h a s t á l n i , 
nyilvánosan elárverezni. 

Subiaco (-ko), a régi Sublaqueum, város Róma 
olasz tartományban, 7100 lak., pápai kastély, szé
kesegyház ; egykor hires benczés kolostorok, a leg
régibb 530-bó!. 

Subito (ol.), gyorsan, rögtön. 
Subjectio (lat.), alávetés; meghódítás. 
Subjectivismus (uj-lat), azon gondolkodás- és 

cselekvésmód, mely mindent az egyén, az alany 
szempontjából tekint; elméletileg pl. a sophisták 
(1. e.) ama tanában nyilvánult, mely szerint az ember 
minden dolognak a mértéke; gyakorlatilag az önzés
ben nyer kifejezést. 

Subjectum (lat.), alany (1. e.), ellentéte objectum. 
Subjectiv, alanyi; subjective, alanyilag; subjectivitas, 
alanyiság. 
Sub-Lechnicz, közs. Szepesm., 205 lak. Hozzá tar

tozik Vörösklastrom telep. 
Sublevamen (.lat.), enyhitőszer; könnyebbités. 
Sublim (lat.), finom, fenséges; s.-itas, fenségesség. 
Sublimat, corrosiv, 1. higanykészitmények. 
Sublimatio (lat.), f e l l é n g i t é s , vegyi eljárás illó 

anyagoknak nem illóktól való szétválasztására; a 
lepárlástól (destillatio) csak annyiban különbözik, 
hogy a s.-nál a gőzök lehűtése után nyert termék 
szilárd, mig a lepárlásnál folyékony. 

Submissio (lat.), alávetés, hódolás; közmunka ki
írása alkalmával a szükségelt anyag v. munka szál
lítására tett legolcsóbb ajánlat. 

Subordinatio (lat.), alárendeltség; szolgálati vi
szonyban állóknál az alantasabbnak a felebbvaló 
iránt köteles engedelmessége. 

Sub rosa (lat.), a rózsa (= a titok jelvénye) alatt 
titokban, bizalmasan. L. rózsa. 

Subscriptio (lat.), aláírás (1. e.). 
Subsidium (lat.), segély, segélyforrás; régi emlé

keinkben az országgyülésileg a királynak megsza
vazott adó. 

Subsistentia (lat.), megélhetés, életfentartás. 
Substantia (lat.), állomány, lényeg; a bölcsészeti 

műnyelvben á l l a g , az, ami a változó és mulandó 
tüneményeknek alapját, a jelenségek megett gondolt 
állandót képezi; s.-lis, lényeges, igazi, voltaképeni. 

Substantivum (lat.), főnév (1. e.). 
Substitutio (lat.), helyettesítés (1. e.). t 
Substractio (lat.), kivonás (1. e.). 
Substratum (lat.), alap, szóban forgó eset; anyag, 

állomány. 
Subtilis (lat.), finom, gyöngéd; éleselméjü; s.-tas, 

finomság, éleselmüség. 
Subtropicus (lat.), a forró égövhöz közel eső. 
Subventio (lat.), pénzsegély, támogatás. 
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Succade (oitronade, cedrat), a citrus medica és c. 
pompelwos gyümölcsének éretlen zöld héja, czuk-
iozva Olasz- és Spanyolországból jő kereskedésbe. 

Succés (francz., szükszé), siker, foganat; s. 
d ' e s t i m e (sz. desztim), tiszteletből való siker, 
vmely jeles iró gyöngébb müvének sikere, mely csak 
a szerző iránti tiszteletnek köszönhető. 

Successio (lat.), jogutódlás, öröklés; s.-sor, jog-
.utód; s.-stts, siker; s.-dálni, sikerülni, örökölni. 
.Succursus (lat.), segél}', segédkezés, orvoslás; 

katonai segitség. 
.Succus (lat.), nedv: s. liquiritiae, az édes gyökér 

•(liquiritia) nedvéből készült medveczukor, fekete 
czukor. 

Suchet (szüsé) La jo s G á b o r , A l b u f e r a her-
czege , franczia tábornagy, szül. 1770. márcz. 2. 
Lyonban, mint tábornok 1801. Olaszországban és 
"Svájczban, 1805. Austerlitznél, 1808 — 12. Spanyol
országban harczolt, f 1826. jan. 3. 

Suchona, a Kubenskoje tó lefolj'ása Oroszország
ban, Welikij-Ustjug m. a Juggal a Dvinát képezi. 
Suchum Kaié (Sogbum Kala). város Kutais orosz 

kormányzóságban a Fekete tenger m., 1279 lak. 
Megerősített kikötő. 
Suczava, város Bukovinában a román határon a 

5. m., 11.000 lak. Székesegyház, kereskedelem. Egy
kor Moldvaország főhelye. 

Sudamen (lat.), izzadás okozta kiütés. 
Sudán (Nigritia = feketék országa), belső Afrikának 

területe a Szahara és az Egyenlítő alatti ismeretlen 
országok közt, ny.-on ö'/s—140° é. sz. és k.-en 
©'/a —löVs0 é. sz. terjed : feloszlik nyugati és keleti 
részre, melyet a Tsad tó medenczéje és ennek kör
nyéke választanak el egymástól, amazt Magas-, az 
utóbbit Egyiptomi Sz.-nak, a középsőt Alacsony-
Sz.-nak nevezik. Belső alkata egységes, alapja grá
nithegység, mely számos kupolában tör a felszínre; 
ehhez különböző kristályos pala és régi eruptív kő
zetek járulnak. Az alaphegység fölött némely helyen 
üledékes képződmények húzódnak a palaeozoi kor 
végéről és a mesozoi elejéről; ezeket néhol eruptiv 
kőzetek törik át. A jura, mész és harmadkori képződ
mények egészen hiányzanak, mig diluvialis és allu-
vialis lerakodások a mélyebb részeket fedik. Jellege 
dombos vidék, nyugaton lapály, melyen egyes mere
dek, szaggatott gránit- és homokkő- tömbök emelked
nek. A hegyvidék 2 helyen emelkedik nagyobb ma
gasságra Dar Furban (Djebel Marrah 1830 m., Dje-
bel Medob és Tagabo 1000—1100 m.) és a Tsad tó 
és Niger közt, főkép Adamuában. A Tsad tó meden-
czéjének depressióját nyugaton és délen a Sz. 2 
nagy hegyvidék jellegű domborodása követi. A 
Benuétől kezdve a párkányhegységek a Tangala 
hegységben 1000 m.. a Gendere hegyekben 3000 m., 
Saranda 2100 m., Mendif 2000 m. magasságra emel
kedik. Közép-Sudánban termékeny és sivár vidékek, 
mocsarak és erdők váltakoznak. A lak. négerek, fel-
laták, arabok. Foglalkozásuk : állattenyésztés, föld-
mivelés, kereskedelem és háziipar. Államok: nyuga
ton a Fülbe országok, közepén Sokoto. Gando. Ada-
mua, Bornu, Bagirmi, Kanem; keleten Wadai, Dar 
Fur, Kordofan, a mahdi állam; az európaiak közül 
a francziáknak, angoloknak vannak gyarmataik. 

Sudarodás, vmely falnak vékorryodása az alaptói 
-felfelé. 

Sudermann He rmann , német iró, szül. 1S57. 
-szept. 30. Matzikenben (Kelet-Poroszország), 1375 — 
1879. egyetemet végzett, aztán hírlapíró és nevelő 

Az Athenaeuir. Kér: Lexikona. 

lett, 1888. tűnt fel a »Becsület« czimü népdrámájá-
val, melyet nálunk is adnak, azóta novellákon és 
költeményeken kivül 1890. »Sodoma vége* czimmel 
uj drámát irt. A naturalista irány egyik elő-
harczosa. 

Sudetek, hegység Szilézia és Csehország közt. 
Sue (szü) J e n ő , franczia regényíró, szül. 1804. 

decz. 10. Parisban, előbb mint tengerészorvos mű
ködött, később egészen az irodalomnak élt; f 1857. 
aug. 3. Annecyben (Savoya). »Kernock lepirate* 
ez. művel megalapította a franczia tengeri regényt, 
melyet a tengeri és történeti regények egész sora 
követett; később a társadalmi regényírás terére lépeU 
s a »Párisi titkok*, >A bolygó zsidó« stb. műveivel 
európai hírre tett szert. 

Suesz Ede, német geológus, szül. 1831. aug. 20. 
Londonban, 1857. tanár Bécsben. 1873 óta az osz
trák képviselőház tagja. Számos földtani művet irt. 

Suetonius G a j u s S. T r a n q u i l l u s , római tört.-
iró, szül. 70 körül Kr. u., Hadrian császár titkára; 
f 140 után. Művei közül az értékes császári élet
rajzok (»XII. vitae imperatorum*) egészen fenma-
radtak, »De viris iilustribus* ez. nagy történeti mű
véből csak részletek, »Prata« ez. régészeti művt 
csak töredékek vannak. 

Suevek, eredetileg a hermundur, semnon, quad, 
markoman és longobard germán népeknek közös 
neve, a népvándorlás alatt csak a semnonokat ns-
vezték így. 409. Spanyolországban, Lusitániában 
országot alapítottak, mely 585. a nyugoti-gót biro
dalomhoz került. 

Suez, város Közép Egyiptomban a Vörös tenger 
s.-i öble és a s.-i földszoros m., mely 1869-ig &z 
arabsyr félszigetet (Ázsia) Afrikával összekötötte, 
12.000 lak. (Ismailaval 15.000). Élénk kikötő és 
kereskedelem. Az ó-kori Arsinoe. 

Suez-csatorna, a Földközi tengert a s.-i földszoro
son keresztül a Vörös tengerrel összekötő csatorna 
Ázsia és Afrika közt, Port Saidtól Suezig húzódik, 
hossza 160 km., mélysége 8 m , tükrének szélessége 
5S— 100 m.; a mélység 9 m. és a felszín szélessége 
75—100 m. lesz a jövőben. Már Xecho és Dárius 
királyok tervezték e csatornát, de csak Ptolomaeus 
Philadelphusnak sikerült azt a III. szdban Kr. e. létre
hozni (1. Ptolomaeus csat.). Ez azonban nem sokára 
elhomokosodott és Traján császár és Omar khalifa 
sem tudták használhatóvá tenni. Végre korunkban 
Lesseps Ferdinánd (1. e.), 1859 —1869. nov. 17. 
megújította a Timsalah, Balah és Timsah tavakon 
keresztül. Az átutazás 20 órát vesz igénybe. A csa
torna feleslegessé teszi a hajóknak a Jó reménység 
fokának körülhajózását és az európai kikötők és 
India közti távolságot 24—37 napi utta'i rövic 
meg. Az alaptőke 200 millió frank volt, 1883-ig a 
köitségek 488 mill. frankra rúgtak, mely összeg ka
matait a csatorna jövedelmei dűsan fedezik. 

Sufficiens (lat.), elegendő, elégséges. 
Sufficit (lat.), elegendő, elég. 
Suffisance (francz., szüfizánsz), önteltség 
Sufríxum (lat), rag v. képző. 
Suffolk (szöffök). angol grófság, ter. 3S20 k~n, 

369.351 lak. Főhelye Ipsvich. 
Suffraganus (lat.), a megyés püspök az érsekhez 

való viszonyban. 
Suffrage universel (francz., szüírázs üniverszel), 

általános szavazatjog, 1. e. 
Sugág. község Szeben m., 1671 lak., a Sebes völ

gyéber.. 
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Sugár, 1) vmely anyag tovaterjedési iránya, 1. fény; 
— 2) mértanban radius, 1. e. 
Sugárcső, a fecskendő által kinyomott viz irányí

tására szolgál, 60—100 cm. hosszú veresrézpléhből 
kevéssé kúposán van forrasztva; a cső alsó, széle
sebb vége anyacsavarban, a felső, keskenyebb pedig 
apacsavarban végződik. Amaz a fecskendő nyomó-
nyilásához kapcsolt tömlők végére szokott erősít
tetni, mig az utóbbira a szopckát (lövőkét) illesztik. 

Sugárércz, klinoklas, abichit, aphavesit, sidero-
chalcit, ásvány, vízmentes arzensavas rézoxyd; 
zöld szinü; rézérczmenetekben fordul elő. 

Sugárférgek (gephirea), férgek a szivókások (dis-
cophora) rendjéből. A tenger homokjában és iszap
jában élnek. A b o n e l l i a fajnál 4—20 górcsövi 
nagyságú him a néhány cmnyi hosszú nőstényben 
élősködik. 

Sugárkák, 1. radiolariák. 
Sugárkő, 1. kvarcz. 
Sugártest, corpits ciliare, 1. szem. 
Sugártörés, r e f r a c t i o , a fénysugarak irányválto

zása, melyet azok egyik közegből a másikba lépve, 
elszenvednek. A s. folytán a csillagokat más helyen 
látjuk, mint a hol látszanának, ha légkör nem létez
nék (csillagászati refractio). A s. t. törvényeit 1. fény. 

Sugárzás-mérő, radiometer, 1. e. 
Súgás, fürdő, 1. Sepsi-Sz.- György. 
Sügér, perca, hal a tüskések (acanthopteri) alrend

jéből. A f o l y a m i s.,^>. fluviatilis, sárgászöld, feke
tés harántsávokkal. Nagyon falánk, ragadozó; a 
nőstény márczius—májusban kb. 80.000 petét rak, 
melyekből 3—4 hét alatt fejlődnek ki a fiatalok. 
3 éves korában szaporodásképes. Húsa fehér, ízletes. 
Nálunk minden nagyobb folyóban s a Balatonban 
is előfordul. 

Suggerálni, valakire suggestiót gyakorolni, 1. hyp-
notismus, hypnotizálás. 

Suggestio, 1. hypnotismus, hypnotizálás. 
Suggillatio, szövetközti vérzés a finomabb vér

edények elszakadása folytán. 
Súgó, souf f leur , a színházakban az a személy, 

ki a s . - l yukban ülve, a színészeknek és éneke
seknek szerepük szavait könyvből halkan elő
mondja. 

Súgó, a vízből kiálló zátonyos hely. 
Suhancz, a gyermekkorból már kilépett, de még 

egészen fel nem serdült fiu. Kon ti J. egy operette-
jének czime (1888.), szövege Bayard »Párisi naplo-
pója« után. 

Suhl, város Erfurt porosz kormánykerületben a 
Thüringiai erdőben, 12.000 lak. Fegyvergyár, vas-
és aczélipar. 

Suholy, strix bubo, uhu , a legnagyobb bagolyfaj, 
sárgásbarnán és feketén tollazott, hosszú tollfülek-
kel. Kisebb madarak odacsőditésére használják a 
madarászásnál. Zsákmányát varjuk, nyulak, őzbor-
jak, egerek, patkányok stb. alkotják. A vadállo
mányra ártalmas; 3—4 gömbölyded, fehér tojást 
tojik. Európában és Ázsiában él. 

Suhopolye, község Yerőcze m., 1714 lak. 
Suidas, byzanczi szótáriró, 950 körül Kr. u., görög 

lexikont szerkesztett becses feljegyzésekkel az ókori 
Írókról. 

Sui ju r i s (lat), önjogu, nagykorú. 
Suite (francz., ol. partita), 1) kiséret, főleg az ural

kodó v. főbb parancsnok katonai kísérete; — 2) több 
tételből álló zenedarab, részei: allemande, courante, 
sarabande (gavotte, passepied) és gigue. 

Sujet (francz., szüzsé), vmely költeménynek, be
szédnek stb. tárgya, anyaga; alattvaló. 

Sujtás, lapos zsinórzat, melylyel a magyar divatú 
dolmányt, mentét, nadrágot kiczifrázzák; átvitt ért. 
beszédbeli czikornya (»Sujtásos nemzet vagyunk*, 
mondta Kölese}-). 

Süketség, 1. siketség. 
Sükösd, község Pest m., 3846 lak. 
Sül, hystrix, rágcsáló emlős állat a tüskések (acu-

leata) alrendjéből. A t a r a j o s s., h. eristata, 0 5 cm. 
h., Dél-Európában és Észak-Afrikában él: egész testet 
tüskék fedik, melyek mellül vékonyak,szürkésbarnák, 
hátul vastagok, egész 40 cm. hosszúak, s fehér-feke
tén gyürüzöttek. Húsa Ízletes; hosszú sertéit toli-
szárakul használják. 

Sulchan Aruch (héb. = teritett asztal), a zsidók 
szertartási és törvénykezési könyve, melyet Káró 
József a XVI. században a talmud és a rabbinikus 
irodalom alapján szerkesztett. Részei: 1) Orach 
Chajim (hétköznapi, ünnepi szertartások), 2) Jore 
Dea (rituális ételek, rituális fürdő, tisztaság, gyász
szertartások stb.), 3) Eben haézer (házassági jog), 
4) Chosen hámispot (polgári perrendtartás). Ez 
utóbbi valamint a többi könyvek egyes szakaszai 
jelenleg teljesen elvesztették érvényöket. 

Sülelmed, község Szilágy m., 734 lak. 
Sulfaminol, thiooxydiphenylamin, előáll, ha meta-

oxydiphenylamin sóinak oldatára kén hat ; világos, 
szagtalan, íztelen por, vízben nem, alkatiakban old
ható, löö^-nál forr. Fertőtlenítő szer a sebkezelésben. 

Sulfát, a vegyiparban kénsavas nátron, melyet a 
szódagyártáshoz használnak; a vegytanban minden, 
kénsavsó. V. ö. sók. 

Sulfhydrát, a. m. sulfobázis. 
Sulfidok, 1. kénfémek. 
Sulfonal, diaethylsulfodimethylmethan, az aethyl-

merkaptan egy acetonvegyületének oxydátiós ter
ménye. Színtelen, szagtalan, íztelen, jól oldódó jege-
ezek; álmatlanság ellenes szer, kül. elmebetegeknél 
alkalmazzák. 

Sulfosavak, 1. savak. 
Sulfosók, 1. sók. 
Sulfozon, kénessavval impraegnáit kén, melyet 

fertőtlenitő szerül s növényi élősködők ellenszeréül 
használnak. 

Sulfur (lat.), kén; s. sublimatum, kénvirag. 
Sulfuretek, 1. kénfémek. 
Suliguli fürdő, Máramaros m.-ben 861 m. mag. a 

Torojága havas vidékén. Három szénsavas sava-
nyuviz-forrása van. Fürdőépület. 

Sulla L u c i u s C o r n e l i u s , római dictator, szül. 
Kr. e. 137. t 78.; előbb quaestor, azután praetor, 
később a hareztéren tűnt ki, 88. consul; a Mithrida-
tes elleni háborúban fővezérré neveztetvén ki, útnak 
indult, de csakhamar a néppárt Mariust választotta 
fővezérré, mire S. visszatért Rómába és leverte ellen
felét. A Mithridates elleni háborút győzelmesen fe
jezte be és nagy hadsereg élén hazatérve megverte 
82. Mariust s bizonytalan időre dicta torrá válasz
tatta magát; ellenségein véres bosszút állt, 79. letette 
a dictaturát s egy év múlva meghalt. ' 

Suliivan A r t h u r S e y m o u r , angol zeneszerző, 
szül. 1842. máj. 13. Londonban, 1876 óta a nemzett 
zeneiskola igazg. Nyitányokat, oratóriumokat, zon
goradarabokat, operetteket (»Mikado-0 stb. szerzett. 

Süllő, lucioperca, hal a tüskések (acanthopteri) al
rendjéből, a sügérfélék (percoidei) családjából. A fo
g a s s., I. sandra,. állkapcsain és szájpadján hegyes, 
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fcúpidomu fogak ülnek; nagyon falánk, ragadozó, 
ilkrázási ideje ápr.—jun. kezdete, 8—10 évig él. Húsa 
jó izü, keresett; a kinőtt s.-t »fogas« néven ismerik; 
fcül. hiresek a balatoni fogasok. A v o i g a i s.. I. vol-
gensis, az előbbihez hasonlít. 

Sully (szüli) M a x i m i l i e n de B é t h u n e , Rosny 
bárója, herczeg, franczia miniszter, szül. 1560. decz. 
13. Rosnyban, IV. Henrik hive, 1597. pénzügymi
niszter, 1600. a tüzérség nagymestere, IV. Henrik 
meggyilkoltatása után (1610.) visszavonult Ros-
nyba, 1634. tábornagy; t 1641. decz. 21. Nagy 
reformokat létesített a pénz- és adóügyekben, előse
gítette a földmüvelés fejlődését. Emlékiratokat irt. 

Sully-Prudhomme (szüli prüdom) René Fe-
r e n c z A r m a n d , franczia költő, szül. 1839. márcz. 
16. Parisban, u. o. él. Több kötet bölcsészeti szél
iemben irt költeményt irt, közülök sokat magyarra 
ás fordítottak. 

Sulphur (lat.), kén. 
Sultankávé, 1. szultánkávé. 
Súly, általában azon nyomás, melyet vmely test 

•a. fold vonzó ereje folytán az alatta lévő tárgyra v. 
ha fel van függesztve, a felfüggesztő zsinórra, drótra 
v. lánczra stb. gyakorol. A s. nagyságát súlyegység-
"ben (1. e.) szokás kifejezni. 

Süly, skorbut, a szervezet táplálkozási zavara, 
melynek tünetei elesettség, fájdalmak a testrészek
ben, a foghus megduzzadása, fekélyesedése és vérzé
kenysége, továbbá vérzések a mellhártya-, hashártya-
•és szivhártyatömlőben, a bőrben. Végoka kimutatva 
nincsen; annyi bizonyos, hogy tulnyomólag hiányos 
táplálkozás és nedvesség (tengerészeknél) következ
ménye. Agyvérzés v. kimerülés folytán halálra vezet. 
Kezelés: száraz lakás, tápláló, változatos táplálék 
•(friss főzelék), növénynedvek, összehúzó szájvizek, 
<vas, chinin, czitromlé stb. 

Sulyany, batyum (1. e.). 
Súlyátszámitás, bizonyos súlyegység szerint mért 

súly átszámítása más egységekre, pl. a fontnak kg.-ra. 
Súlyegyen, I. egyensúly. 
Súlyegység, a testek súlyának összehasonlítás 

-általi meghatározására szolgáló egység; jelenleg 
általában a gramm-ot fogadták el egységül, ez 
•egyenlő 1 cm3 -f 4 C. fokú viznek a súlyával. Ezen 
.súlyegységnek többszörösei s alrészei a méterrend-
.szer szabálya szerint vannak kifejezve. L. gramm. 

Sülyesztett lövés, 1. depressio. 
Süjyesztő, a színházakban azon színpad alatti 

gépezetek, melyek segélyével a színpadon személyek
nek v. dolgoknak a földből való előtünését v. hirtelen 
eltűnését eszközlik. 

Sülyesztő kut, alapvetésnél használt üreges, alul 
•és felül nyitott, test, melyet saját súlya v. megter
helés által a teherbíró talajra Iesülyesztenek és a 
szilárd alaptalaj felett fekvő földanyag eltávolítása 
után betonnal v. falazattal kitöltenek; a s. k.-at fá
ból, vasból v. falazatból készítik. 
Sülyesztő mű, 1. rözsemű. 
Sülyesztő szekrény, fenékkel és oldalakkal ellá

tott, felül nyitott faszekrény, melyet nagyobb víz
mélységben való alapvetésnél a kellően előkészített 
alaptalaj felett úszó helyzetben beállítanak, az alap
falazat egy részét benne felfalazzák s ez által az 
alapra lesülyesztik. 

Súlyhiány, 1. calo. 
Súlymérték, a tárgyak súlyának meghatározására 

szolgáló mérték, nálunkas. egységea g r a m m (l.e.); 
•sokszorosai a dekagramm = 10 g., hektogramm = 

100 g., kilogramm = 1000 g.; 100 kg. = i méter
mázsa (q), 1000 kg. = 1 tonna; hányadai a deci
gramm = '/io g., centigramm = '/íoo g., milligramm 
= VlOOI) g-
Sulyok, nyéllel biró vastag s lapos fa, melyet küt. 

mosáskor a durvább ruhanemüek veregetésére hasz
nálnak. E l v e t n i a s.-ot = nagyot mondani. 

Súlyom, v i z i dió, v i z i g e s z t e n y e , trapa, nö
vény a hydrocharideák rendjéből. A c s e m e g e s., 
t. natans, Európa és Ázsia mocsaraiban és tavaiban, 
ehető magvakkal, melyekből kenyeret is sütnek. A /. 
bicornis-l Khinában mint tápnövényt mívelik. 

Sulypát, baryt (1. e.). 
Súlypont, vmely test azon pontja, melyben annak 

egész súlyát összpontosítva képzelhetjük. Ha vmely 
test súlypontját megtámasztjuk, a test nyugszik, ha 
a s. megtámasztva nincs, a test esik. A test s.-jának 
helye nem függ a test helyzetétől, hanem pusztán 
annak alakjától. A kör, a szabályos sokszögek, a 
gyűrűk s.-ja középpontjukban van; hengerek, szabá
lyos hasábok, forgási testek s.-ja tengelyeik közép
pontjába esik. Vmely háromszög s.-ja két csúcsból a 
a szemközt fekvő oldalak középpontjába húzott 
egyenesek találkozási pontjában van. 

Súlyvám, az elvámolás alá kerülő áru súlya után 
fizetett határvám; ellentéte az értékvám (1. e.). 

Súlyveszteség, calo (1. e.). 
Sulzbachi Alpesek, a Karni Alpesek része Steier-

országban. a Grintour 2559 m. 
Sumach (eczetszömörcze), a Syriában, Palestiná-

ban, Algirban és Déleurópában tenyésztett r h u s 
c o r i a r i a és c o t i n u s megőrlött levele és levél
szára; sárgászöld v. zöldesbarna, sajátságos szagú, 
összehúzó izü por, cserzésre és szövetfestésre szol
gál. Legjobba szicziliai s.; a s. egy másik faja a 
v e í e n c z e i v. o l a s z s.. melyet Olaszországban, 
nálunk kül. a déli megyékben stb. tenyésztett pa
r ó k a ta leveléből és vékony gályából készítenek. 

Sumatra, a Sunda szigeteknek Borneo után legna
gyobb szigete, Jávától a Sunda-csalorna választja 
el, ter. 428.813 km2, 2,847.501 lak., kik malájok, 
khinaiak, európaiak, vallásra főleg pogányok és mo-
hammedánok. A Boukit-Barissan hegys. hegyes ny.-í 
és lapályos k.-i részre osztja. 19 tűzhányó (Indrapura 
3833 m., Dempo 3200 m.), melyeknek gyakori ki
törése nagy károkat okoz. Igen termékeny, arany, 
vas, szén. réz, ólom. Főkikötők Padang és Palem-
bang. Hollandi birtok. 

Sumbawa (Sumbaua), a Kis-Szunda csoporthoz 
tartozó sziget, ter. 13.980 km2, 150.000 lak. Hegyes, 
a Tambora vulkán kitörése 1815. nagy károkat oko
zott, termékeny. Hollandi birtok. 

Sumberák (németül Sichelburg), a volt horvát vég
vidék helysége és területe Ogulin közelében, melyra 
az osztrákok is igényt tartanak. 

Sümeg, község Zala m., 5384 lak. A város é.-k. 
oldalán kup alakú meredek sziklahegy tetején a Ba
laton vidék legépebb vára, a veszprémi püspökség 
tulajdona. Itt született és élt Kisfaludy Sándor. Já-
rásb. és adóhiv. 

Sumjácz. község Gömör m., 2546 iak. 
Sumla (Sumna), megerősített város Bulgáriában s 

Balkán alján, 23.000 lak. Elénk ipar és kereskedelem. 
A keleti Balkánhágók védelmére és a keleti bolgár 
közlekedési utak elzárására nagy fontosságú. 1774., 
1810. és 1828. az oroszok sikertelenül ostromolták. 
Summa (lat.), összeg. 
Summa summarum (lat.), mindösszesen. 
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Sumter (szörater), erőd a charlestoni (Dél-Carolina) 
kikötő bejáratánál, melynek a secessionisták általi 
elfoglalásával (1861. ápril. 13.) az é.-amerikai pol
gárháború megkezdődött. 

Sün, 1. tüskésdisznó. 
Sund, 104 km. hosszú tengeri ut Svédország és 

Seeland dán sziget közt, legszűkebb helye 3710 m. 
A s.-vám 1857. szűnt meg. 
Sundám-bundám (török, sundan-bundán = innen-

onnan), a lat. pe r viszonyszóval per s.b., alattom
ban, ismeretlen helyről s módon, vkinek tudta nélkül. 

Sunda-szigetek, szigetcsoport az indiai tengerben 
Maiakká és Ausztrália közt; a Nagy-S. s z i g e t 
c s o p o r t Sumatra, Java, Borneo és Celebes s néhány 
apró sziget; a Kis-S. c s o p o r t , 39 szigetből áll; 
az összes szigetek területe 1,626.669 kma, 28 millió 
lak.; nagyobbrészt hollandi felsőbbség alatt. 

Sunda-tenger,anagyS.-szigetek közti tenger, mely
ből aS . -u t v. t e n g e r s z o r o s (itt van Krakatua-
sziget) (1. e.) vezet az Indiai oczeánba. 

Sunderland (szönderlénd), város Durham angol 
grófságban a Wear torkolata és az Északi tenger m., 
131.000 lak. Fontos kikötő, nagy kőszénrakodóhely.' 
Sundewitt, Schleswig félszigete, Alsen szigettel 

szemben, rajta Düppel falu. 
Sündisznó, 1. tüskésdisznó. 
Sunja, község Zágráb m., 1118 lak. 
Sünt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, 

Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, 
Pisces, az állatkörről (1. e.) szóló vers, Ariánus XV. 
szdbeli csillagásztól. 

Suomi, a finn nyelv (1. e.) neve. 
Superbus (lat.), kevély, pompás, felséges. 
Superdividenda (lat.), felülosztalék (1. e.). 
Superflcies (lat.), felület; azon építmény v. ültet-

mény, melyet más tulajdonában levő telken emelünk, 
illetőleg plántálunk. 

Superintendens (lat.), főfelüg3relő; az ev. egyház
megye papi főnöke, püspöke; a prot. püspököket III. 
Károly óta a kiegyezés utáni időkig is igy nevezték. 

Superior ( lat) , felsőbb, előljáró, főnök. 
Superkargo (spanyol), kargador, 1. kargo. 
Superlát, vmit eltakaró függöny. 
Superlativus (lat.), a melléknevek felső-foka; s.-ok

b a n b e s z é l n i , mindig a legnagyobbat mondani. 
Supernaturalismus, 1. supranaturalismus. 
Superphosphatok, phosphatokból fémsavakkal való 

kezelés által nyert trágyaanyag, mely gyors hatásánál 
fogva keresett mesterséges trágya. Xehézoldhatósága 
miatt igen finom lisztalakban használják. Az elter
jedtebb s. a csontból, csontszénből, bakerguanoból 
stb. előállított trágya (1. e.). 

Superrevisio (lat.), ismételt felülvizsgálás. , 
Superstitio (lat.), álhit, babona; s . - sus , ba

bonás. 
Supertara, egyes piaczokon szokásos, százalékté

telben kifejezett engedmény, mely az áru elegysulyá-
ból a göngysulyon kívül levonásra kerül. 

Supinatio (lat.), hanyintás, vmely végtagnak a test 
középvonalától kifelé való fordítása: snpinator, ha-
nyintást eszközlő (hanyintó) izom. Ellentéte a pro-
natio, borintás. 

Supinum, hanyattszó, a latin nyelv egyik igeneve. 
Suppé (szü-) F e r e n c z , zeneszerző, czül. 1820. 

ápr. 18. Spalatoban (Dalmáczia), Bécsben karnagy. 
Számos operettet (Szép Galathea,Fatinitza. Boccaccio, 
Donna Juanita stb.), továbbá egy symphoniát, misét, 
nyitányokat, vonós négyeseket stb. szerzett. 

Süppedékes part, sáros, helyenkint iszaposán be
mélyedt part. 

Suppleálni (lat.), helyettesíteni; supplens, helyettes. 
Supplementáris szögek, azok, melyek összege 

180°-ot tesz. 
Supplementum (lat.), kiegészítés, pótlék. 
Supranaturalismus (lat.), ált. a természetfölötti

ben, szorosabb ért. a természetfölötti módon történt 
isteni kijelentésben való hit. 

Suprematia (lat.), főhatalom, főleg a pápa főha-
talma a püspökökön. 

Súr, község Vas m., 1666 lak. 
Sura (Szura), hajózható folyó Oroszországban, 

Simbirsk kormányzóságban ered, a Wassil m. a 
Volgába folyik. 

Surabaya (Socrabaya), a s.-i németalföldi residen-
tia főhelye Java szigeten, 134.000 lak. Kikötő, ágyú
öntöde, erődök. 

Surakarta (Solo), németalföldi residentia Java szi
geten, területe 6228 km2, 1,160.317 lak. Főhelve S. 
126.000 lak. 
Surat (Surate), város Bombay indobrit elnökség-

ségben a Tapti m., 108.000 lak. Kikötő. 
Sufcin, község Szerem m., 2485 lak. 
Surduk, község Szerem m., 1791 lak. 
Surinam, 1. Guayana 2). 
Sűrítés, condensatio (1. e.). 
Sűrített levegő, a légsűrítő (1. e.) által előállí

tott sajtolt levegő, melyet mint hajtó erőt bányák és 
alagutak szellőztetésére, csőposta, gépek, kocsik 
mozgatására, továbbá viz alatti alapvetésnél (1. ala
pozás), vizüres tér előállítására használnak. A s. 1. 
alkalmazása gépek hajtásánál ujabban nagy lendü
letet nyert; eddig leginkább csak a bányászatban 
alkalmazták, főleg fúrógépek hajtására, hol nagy 
előnye az, hogy a felhasznált s. 1. által mindjárt 
szellőződik is a bánya. 

Sűrített szénsav, 1. szénsavfecskendő. 
Sűrítő, condensator (1. e.). 
Sűrítő gőzgép, gőzgép condensatorral, 1. gőzgép. 
Surla, smirgel (1. e.). 
Súrlódás, s.-i ellentállás, a mozgási ellentállás, mely 

előáll, ha két mozgó test egymással érintkezik; oka 
az érintkező felületek egyenetlenségében keresendő, 
mely még a leggondosabb simításnál sem távolitható 
el teljesen. A mozgás neme szerint van: c s ú s z ó és 
g ö r d ü l ő s., melyek közül az előbbi nagyobb. A s. 
növekszik a testek közötti nyomai sal és a felületek 
egyenetlenségével, szilárd testeknél független a súr
lódó felület nagyságától, a sebesség csökkenésével 
növekszik, az átmenetnél a nyugalomból a mozgásba 
nagyobb mint a mozgás alatt; fémeknél a hőmérsék
lettel, fánál a nedvességgel növekszik; egynemű testek 
között nagyobb mint különböző neműek között; s.-i 
e g y ü t t h a t ó , a s.-i ellentállás és a normál nyomás 
közötti viszony; s.-i szög , a legnagyobb mindazon 
hajlásszögek között, melyeknél a s.-i ellentállás még 
elégséges a csúszás megakadályozására. A s.-t kü
lönféle kenő szerek alkalmazása által csökkentik. 

Surló kapcsolás, melynél a kapcsolandó gerende-
lyek oly nagy nyomás alatt érintkeznek, hagy az 
egyiknek forgásával a nagy súrlódás folytán á má
sik is forog; s. k e r é k n é l hasonló módon keletkezik 
a forgás; de igy neveznek két kerékpárt is, melyet a 
súrlódás csökkentésére a csapágy helyett alkal
maznak: a súrlódáson alapszik a s. c s i g a , s. ko
r o n g stb. alkalmazása is. 

Surló kerék, 1. surló kapcsolás. 
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Suron, 1. seron. 
Surrey (szőri), angol grófság, területe 1963 km2, 

1,730.871 lak. Főhelye Guildford. 
Surrey (szőri) H e n r i k H o w a r d gróf, angol költő, 

szül. 1517., Norfolk herczeg 3. fia, 1547. állítólagos 
felségsértés miatt lefejezték. Kiváló lyrikus. 

Surrogatkávé, répaczukorgyártásnál visszamaradó 
melasse, mely szárazra besűrítve, kissé megpör
kölve mint barnás szinü tömeg jut kereskedésbe; a 
kávéfőzet szép barna színének előidézésére hasz
nálják. 

Surrogatum (lat.), pótanyag, nyerstermény, gyárt
mány pótlására szolgáló, csekélyebb értékű anyag. 

Sursum (lat.), fel, felfelé; s. corda, fel a szivekkel, 
a kath. pap felszólítása a hívekhez. 

Surtaxe (francz., szürtáksz), pótvám (1. e.). 
Sűrűség, vmely test súlya és térfogata közötti vi

szony; a test s.-e, a levegő vagy víz s.-ére vonatkoz
tatva, adja az illető test faj s ú l y á t . 

Sűrűségmérő, araeometer, készülék folyadékok sű
rűségének, illetve fajsulyának meghatározására. Meg
felelő alakú léptékes üvegcsőből áll, mely annál mé
lyebbre sülyed a folyadékban, minél csekélyebb an
nak fajsúlya. Minden s. csakis azon hőfokra szolgál
tat helyes adatokat, melyre a készülék készült. A 
Baumé-, Cartier- és Beck-féle s.-k tapasztalati, önké
nyes léptékkel ellátvák, mely fokokra van beosztva. 
A Gay-Lussac-féle s. ( v o l u m e t e r ) léptéke rationa-
lis; itt u. i. azon pont, melyig a készülék a v i z b e n 
elmerül, 100-al van jelezve; ha a készülék egy más 
folyadékban, pl. o. 80-ig merül el, akkor annak faj
súlya 100/8o = 1'25. Az u. n. d e n s i m é t e r közvetle
nül az igazi fajsúlyt mutatja. A különféle folyadékok 
számára kül. s.-k használatosak, igy a szeszre az 
alkoholmeter, a borra a volumeter, a tejre a galakto-
meter, a czukorra a saccharometer, a savmérők, lug-
mérők stb. fajai. Ezek mind az illető folyadékok biz. 
anyagtartalmát közvetlenül százalékokban fejezi ki 
(százalékos s.). A Nicholson-, Fahrenheit- és Tralles-
féle s.-nél a készüléken elhelyezett tányérkára súlyo
kat helyeznek, míg a készülék bizonyos pontig el
merül ; ezek szilárd testek fajsulyának meghatáro
zására is használhatók. 

Sus (lat.), disznó. 
Susa, 1) Susiana perzsa tartomány romokban (Sus) 

heverő fővárosa a Choaspes m., a perzsa király fő-
kincstára és tavaszi székhelye; — 2) város Turin 
olasz tartományban a DoraRiparia m., 5000 lakossal. 
Püspökség, római régiségek; — 3) orosz erőd Trans-
kaukasiában, 25.000 lak. Gyapot-és selyemipar. 

Susak, Modrus-Fiume m.-ben, Trsat községhez tar
tozik, Fiumének mintegy külvárosa; a Fiumara jobb 
partján; sok csinos nyaraló. 

Susceptibilitas (lat.), fogékonyság, izgékonyság. 
Susek, község Szerem m., 1482 lak. 
Susogó, falusi asszonyok összesugása, titkolódzó 

beszélgetései, midőn vkit házasítani akarnak; azután 
jön a néző , ké rő , k é z f o g ó stb. 

Suspensio (lat.), felfüggesztés, 1. e.; mint egyházi 
fenyíték, a papnak rendjéből v. hivatalából folyó 
jogok gyakorlásától való eltiltása bizonytalan időre; 
van részleges és teljes s. 

Suspensorium (lat.), a herezacskó, az emlők, v. 
egyéb testrészek felkötve tartására szolgáló kötszer. 

Susquehanna, Pennsylvania észak-amerikai állam 
(Egy.-Ali.) főfolyója, forrásai az Otsego tóban és az 
Alleghany hegységben vannak, melyek Sunbury m. 
egyesülnek, a Chesapeake öbölbe folyik. 

Sussex (szöszex), angol grófság, ter. 3777 km2. 
550.442 lak. Főhelye Chichester. 

Susták, tájszó: két garas v. hat krajczár. 
Suster, város Chusistan perzsa tartományban a 

Karún m., 27.000 lak. Az ó-kori Susa romjai. 
Sut v. k u c z k ó , falusi házakban a kemencze v. 

tűzhely melletti zug. 
Suta, 1) balog, balkezü; csonka, rövid, pl.-s. szarvú 

ökör; 2) vadásznyelven a nőstény gimvad az első 
üzekedés után. 

Sütni való, szegedi szólás szerint az a hal, melyet 
silánysága miatt eladni v. a nagybérlőnek részbe 
adni nem lehet, melyet legfölebb maga a halász süt 
meg, hogy elfogyaszsza. Átvitt ért. sütni valója, 
vagyis esze van. 

Sutorina, Herczegovinához tartozó keskeny föld
nyelv, mely a Bocche di Cattaroig ér. 

Suttee (ang., szötti), 1. Sati. 
Suttner Ber ta , német irónő, szül. 1843. június 9. 

Prágában, Kinszky Ferencz gróf osztrák tábornok 
leánya, 1876. S. Artúr báró neje, őt követte Tifliszbe, 
hol tiz évet töltöttek. Számos regényét, novelláját, 
rajzát többnyire O u l o t B. álnév alatt irta. — Férje 
S. G u n d a k k a r A r t ú r , szül. 1850. febr. 21. Bécs
ben, szintén regény- és novellaíró. 

Süttő, község Esztergom m., 2117 lak. Márvány-
kóbányák. 

Süttör, község Sopron m., 1272 lak. 
Sutu, eszköz, mely vmely megmunkálandó fa- v. 

fémdarab megszilárdítására szolgál; a munkapadhoz 
van erősítve, s egy szilárdan álló és egy csavar által 
mozgatható részből áll. 

Suum cuique (lat.), mindenkinek a magáét (Cicero, 
de officiis, I. 5.). 

Süv, régiesen: a nő férjének fivére. 
Suvalov Pál A n d r e j e v i c s gróf, orosz diplomata, 

szül. 1830. Előbb katona, később a belügyminiszté
riumban szolgált, 1885. berlini nagykövet. 

Süvegboltozat, porosz b., igen lapos dongabolto
zat, mely'.yel kisebb négyszögű tér befedhető; igy 
nevezik a boltsüvegekből összeállított kolostorbol
tozatot is (1. boltozat). 

Süvegfa, egy sor czölöp tetején az összekötés vé
gett elhelyezett és mindegyik czölöpre rácsapolt 
gerenda. 

Süvegpénz (primage, kaplakpénz), a hajóskapi
tánynak a fuvardíjon kivül fizetett dij (borravaló), 
melyet szerződésileg kötnek ki; már nem igen divik. 

Suviksz, a német Schuhwichse-ből, czipőfénymáz. 
Süvölvény, suhancz, ficzkó. 
Sváb K á r o l y , a főrendiház tagja, szül. 1829. 

Csongrádon. Részt vett a szabadságharczban, az
után gazdálkodott, 1875—85. orsz. képviselő, 1885. 
a főrendiház tagja. 

Svábbogár, 1. csótán-félék. 
Svábhegy, a budai hegységben, Kis-Sv. (258 m.) 

és Nagy-Sv. v. Széchenyi hegy (476 m.); a főváro
siak egyik nyaraló és kiránduló helye; fogaskerekű 
vasút. 

Svábok, 1. németek hazánkban 
Sváb tükör, középkori XlII-ik századbeli szokás

jogi gyűjteménynek, az úgynevezett nagy »Land-
undLehnrechtsbuch« elnevezése. Tartalma nagyrészt 
a szász tükörből van véve, kiegészítve a délnémet 
országok szokásjogával. 

Svájcz, szövetséges köztársaság, ter. 41.346 kma, 
2,934.057 lak. Nagyszerű hegyvidék, keleten és dé
len a központi Alpesek ágazzak be, melyeknek itteni 
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részei: a wallisi Alpesek, bennök a szent Bernát hegy 
(2472 m.), a Matterhorn (4482 m.) és Monté Rosa 
(4638 m.), a leponti Aipesek a szt. Gotthard cso
porttal, a tessíni és Adular Alpesekkel, a ráti Alpe-
sek,a berni Alpesek (Finsteraarhorn 4275m.,Schreck-
horn 4082 m., Jungfrau 4167 m., Wetterhorn 3708 
rrs , Mönch 4104 m.), a vienvaldstátti A. (Galenstock, 
Pilátus), glarusi v. svájczi A. (Tödi 3623 m.), szt. gal-
leni és thuni A. (Sántis 2504 m.). Nyugaton a Jura 
emelkedik (Tendre, Dole 1678 m.); ez utóbbi és az 
Aipesek közt a Bodeni és Genfi tavak által határolva, 
termékeny fensik terül el. A hegyeket hómezők és 
giecserek fedik. Folyói: a Rajna és mellékfolyói: a 
Thur, Aare, Saane, Reuss, Limmat, továbbá a Rhone. 
az Arveval, a Tessin és Inn. Az ország természeti 
szépségeit regényes fekvésű tavai emelik, melyek 
közt kiválóbbak: a genfi, neuchateli, bodeni, luga-
noi, zürichi, vienvaldstátti, thuni, brienzi tavak és 
a Lago maggiore. Gyógyforrások nagy számmal 
vannak, köztük St-Móricz, Ragaz, Pfáfers, Schinz-
nach, Baden, Lénk, Tarasp, Schuls, Stachelberg, 
Wildegg. A magas hegyvidékeken az éghajlat nya
ranta is zord, a dél felé nyiló völgyekben néha nyo
masztó a hőség, a fensiknak ellenben kellemes az 
éghajlata, ugy hogy klimatikus gyógyhelyül hasz
nálják. A műveltséget terjesztik nép-, közép-, pol
gári iskolák, egyetemek (Basel, Zürich, Bern, Genf), 
műegyetem (Zürich), képezdék, ipar- és kereskedelmi 
akadémiák, tud. akadémiák. A lak. francziák, ola
szok, németek, ráto-románok, vallásra nézve kath. 
és protestánsok. Katonaság: minden svájczi polgár 
a 17—50. életkorig népfölkelő, 22 — 44. védköteles, 
a katonai szolgálatot nem teljesítők hadmentességi 
dijat fizetnek. A legfőbb törvényhozó hatalmat a 
szövetséggyülés gyakorolja, mely a 145 tagú nem
zeti és 44 tagú rendi gyülekezetből áll; a végrehajtó 
hatalmat a szövetségtanács (7 tag 3 évre választva) 
gyakorolja. Feloszlik 25 köztársaságra 22 kanton
ban. Főváros Bern. 

K ö z g a z d a s á g i élet . A földterület 14'/s%-a 
szántóföld, 0.7% szőlő, 35°/0 mező és rét, 19% 
erdő. A lakosság jelentékeny része foglalkozik a 
földműveléssel; termelnek búzát, rozsot, hüvelyes 
véleményeket, kukoriczát, dohányt, burgonyát; az 
évi bortermelés 1 Vs millió hl.-re rug. Fejlődött a 
gyümölcstenyésztés (kül. alma és cseresznye). Az 
állattenyésztés magas fokon áll; a szarvasmarha 
száma közel másfél millió, van továbbá mintegy 
100 ezer ló, 400 ezer sertés, 350 ezer juh, 450 ezer 
kecske. A bányászat jelentéktelen; bányásznak va
sat, sót, asphaltol és csekély mennyiségű szenet. 
Az ipar nagyon fejlődött; fontosabb iparágak: se
lyemszövés (főleg Zürich, Basel és Aargau), selyem
szalaggyártás (Basel), gyapotipar, szövetnyomás 
és festés, himzőipar, szalmaáruk, fametszés, ékszer
es óraipar (Genf, La Chaux de Fonds) és gépipar. 
A kereskedelem igen jelentékeny. Főbb kiviteli czik-
kek: gyapotáru, selyemszövet és szalag, óra, sajt, 
szarvasmarha, gerezna; főbb behozatali czikkek: 
gyapot, selyem, vas, gabona, liszt, bor, kávé, czu-
kor, só, kőszén. Nagy a közvetítő kereskedelem 
Olasz- és Németország felé. A bankjegykibocsátás 
joga 33 jegybankot illet. A vasutak hossza mintegy 
'2800 km, a távirósodronyoké több mint 7000 km. 
Élénk a hajózás a tavakon. A pénzegység a frank, 
a mérték és súlyrendszer a méterrendszer. 

T ö r t é n e t . Ős lakói a helvétek voltak, innen elne-
Vezése: Helvétia. A frank birodalom, melyhez S. is 

tartozott, feloszolván a burgundi királysághoz és 
Schivaben herczegséghez került. A záhringi család: 
kihalta után. Kyburg, Savoya és különösen Habs
burg urai terjesztették hatalmukat. I. habsburg: 
Albert S.-t örökös tartományaiba akarta bekebe
lezni, minek megakadályozására 1291. Swytz, Uri és-
Untervalden kantonok szövetkeztek; ezek 1315.. 
Morgarten m. legyőzték az osztrákokat, mire meg
kötötték az örök szövetséget, melyhez 1353. Zürich,. 
Luzern, Glarus, Zug és Bern is hozzájárult, 1386.. 
jul. 9. Sempach és 1388. ápril 9. Náfels m. győzték, 
le az osztrákokat, mire a Habsburgok elismerték: 
önállóságukat. Merész Károly burgundi királyt, ki 
S.-ot hatalmába akarta hozni, a s.-k Granson, Mur-
ten és Nancy (1477. jan. 5.) m. győzték le. I. Miksa, 
hódítási kísérlete után 1499. okt. 22. ismertetett el a. 
baseli békében S. önállósága, véglegesen pedig a. 
westphaliai békében 164S. A reformatio terjedésével 
a kath. és ref. kantonok közt belvillongások törtek 
ki (kappeli ütközet 1531.). A franczia forradalom 
alkalmával 1798. ápril 12. alakították a francziák a. 
helvét köztársaságot (18 kanton, központi kormány 
Aarauban), mely 1803-ig állt fenn: 1815. nov. 10. 
S.-nak a nagyhatalmak semlegességet biztosítottak. 

Svájczi sajt, 1. sajt. 
Svéd gyufa, 1. gyufa. 
Svédkávé, a Déleurópában tenyésztett spanyol 

bóka (astragalus baeticus), tompa, négyélü magvából 
nyert kávépótlék. 

Svedlér, község Szepes m., 15S6 lak. A Gölnics 
völgyében réz- és vasbányákkal. 

Svéd nyelv és irodalom. A s. n y e l v a dánnal 
együtt a germán nyelvcsalád északi ágát alkotja s-
a leghangzatosabb valamennyi északi nyelv közi. 
Két fő nyelvjárása van: az északi (tulajdonképeni) s. 
s a déli v. gót-s. A s. i r o d a l o m középkori emlékei: 
népdalok, szent-történetek, rímkrónikák, lovagregé
nyek. Fejlődésnek azonban csak a reformatio elter
jedése (XVI. szd) után kezd indulni (bibliafordítá
sok, színművek). A költészetben sokáig az olasz és. 
német minták uralkodtak, melyeket a XVIII. szdban. 
a franczia befolyás váltott fel. A franczia irány III. 
Gusztáv alatt (1771 —92., maga is irt drámákat) érte; 
tetőpontját. Jelesebb költők: Kellgrén H. (f 1795), 
Oxenstierna G. (f 1818.). Önállóbb egyéniség Bell-
mann (f 1795.). A szd vége felé erős visszahatás tá
madt a »gallománia« ellen (Franzén M., t 1847.), 
melyre aztán a jelen szdban szabadabb irányok kö
vetkeztek. Két iskola keletkezett: 1)A p h o s p h o -
r i s t á k (a phantastikus romantika költői, nevüket 
»Phosphoros« ez. folyóiratukról vették), kik közt na
gyobb szerepet vittek: Atterbom (f 1855.), Ham-
marsköld (f 1827.), Börjesson tragédia-iró stb. 2) 
A gó t i s k o l a nemzeti történelmi alapon álló ro
mantikusok, folvóiratuk »Iduna« (1810—24), fő kép
viselői: Tegnér E. (t 1846.), Afzelius (t 1863). A 
regény- és beszélyirodalom terén kitűntek: Gumalius, 
Flygare-Cárién Emilia, Bremer Friderika (t 1865.), 
Schwartz Zsófia. A svédek legnépszerűbb költője a 
finn származású Runeberg (f 1877.), kinek költésze
tén életteljesség és hév ömlik el. A legújabb s. iroda
lom naturalistikus irányú s azon mozgalom hatása 
alatt áll, melyet Dániában Brandes György (1. e.) in
dított meg. Tehetségesebb követői ez iránynak: 
Strindberg Ágost, Edgren Anna Charlotte, AgreU A. 
stb. A s. irodalom ismertetésével nálunk sikerrel fog
lalkozott Győry Vilmos (»Svéd költőkből* ez. gyüj-
teménye, Tegnér Frithjof-mondája, és több czikke). 
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Svédország (svédül Sverige), alkotmányos király

ság, a skandináv félsziget nagyobb, k. részét fog
lalja el, határai Finnország, a Keleti tenger a 
Bottni öböllel, Norvégia, a Skagerrak, Kattegat és 
Sund, ter. 450.574 km8, 4,774.409 lak. Inkább lapá
lyos és nem magasan emelkedik ki a tenger szine fö
lött; csak a norvég határ mentén borítják hegyek, a 
lapályokon Schonent kivéve erratikus sziklák; leg
magasabb emelkedése a Sulitelma (1875 m.). A par
tok sokkal egyszerűbben tagoltak, mint Norvégiá
ban; kevés a fjord, de sok az öböl, a part előtt szá
mos sziget. Vizben igen gazdag, a nagyobb folyók 
neve Elf,a kisebbeké A; főfolyói a Göta Elf, a Motala, 
a Dal-, Tornea-Elf, számos folyó hajózható és csa
tornázott, tavak közt a legnagyobbak a Wener, Wet-
ter, Málar, Hjelmar; hires vízesések: a Niaumelsaska 
és a Trollhátte. Az éghajlat zord, de egészséges, a 
partokon mérsékelt. Nemzetiségre nézve a lak. job
bára svédek, kik germán eredetűek; kivülök vannak 
még lappok és finnek. Az államvallás az evang.-luth., 
meiynek élén az upsalai érsek áll, más vallásúak; 
kath., zsidók, mormonok. A műveltség magas fokon 
áll; három egyetem (Lund, Upsala, Stockholm), min
denféle szak-, közép-, és népiskola nagy szám-
mal. Az országgyűlés 2 kamarából áll; az állam
forma alkotmányos monarchia; mostani király II. 
Oszkár. S. 3 tartományra (Svealand, Gotland, Nord-
land) és 24 lenre (ker.) oszlik. Fővárosa Stockholm. 

K ö z g a z d a s á g i élet . A lak. fontos foglalkozási 
ága a földmivelés, melyet észszerűen űznek, főter-
mék a zab (20 millió hl.), rozs (7 millió hl.), árpa 
(5Vs millió hl.), búza (l*/smillió hl.), burgonya ( l ö ^ 
millió hl.), dohány (10.000 q.); a területnek 45°/o-a 
erdőség; a fő kiviteli czikk a fa. Az állattenyésztés 
fejletlen; a lovak száma Va millió, a szarvasmarháé 
2Vs, a juhoké 1'4, a sertéseké 0'5, az iramszarvasoké 
0'2 millió. Ellenben igen fontos a bányászat. Termel
nek majdnem teljesen foszformentes vasat (8'7 millió 
q.), ezüstöt, rezet, ólmot, horganyt, aranyat, már
ványt, timsót, ként; kőszéntermelése jelentéktelen. 
Főfontosságu a hering-, lazacz- és tőkehal-halászat. 
Az ipar emelkedőben van; legjelentékenyebb a fém
ipar, továbbá a czukor-, pamut-, posztó-, dohány-, 
bőr-, papír-és gyufaipar. A kereskedelem legnagyobb
részt tengeri kereskedés. A főbb kiviteli czikkek: fa, 
vas, aczél, réz, kén, nickel, gabona, kátrány, gyufa
áruk, halak. A kivitel évenkint mintegy 170 millió 
frtra, a behozatal 240 millió frtra rug. Főbb behoza
tali czikkek; gyarmatáruk, gyapotfonal, kézműáruk, 
femek és gabona. A főbb kereskedelmi helyek Stock
holm és Gotenburg. A bankjegykibocsátás joga a 
birodalmi bankon kivül 20 magánbankot is megil
let. A vasutak hossza mintegy 7500 km., a táviró-
huzaloké 8500 km. Pénzegység a korona. 1875 óta 
aranyvaluta van, a mérték- és sulyrendszer 1883 óta 
a méterrendszer 

T ö r t é n e t e : Őslakói finnek, kiket gótok és svédek 
váltottak fel. 1397. jul. 20. .Margit királynő a la t ta 
kolmári unió értelmében S. Dániával és Norvégiával 
egyesült. 1520. II. Keresztély dán király lett S. ural
kodója, 1520-ban a stockholmi vérfürdő által akart 
ellenségeitől szabadulni, de véres tettének következ
ménye lázadás volt, melynek élén Wasa Gusztáv 
állott, ki 1523. elnyerte a trónt. Wasa utódai közül 
Zsigmond 1587. lengyel király, II. Gusztáv Adolf 
szerencsés hadjáratot viselt Dánia, Orosz- és Lengyel
ország ellen, döntő szerepet vitt a 30 éves háboru-
ban; leánya Krisztina királynő, kinek leköszönése 

után a Wittelsbachi uralkodók sora következett; 
XII. Károly alatt az északi háborúban S. birtokai nagy 
részét elvesztette. 1810. aug. Bernadotte franczia 
tábornok ismertetett el trónörökösnek, ki később 
trónra lépett s kinek családja máig uralkodik. 

Svéd puncs, arak, bor, czukor, alkoholban gazdag 
vegyülete, többnyire borral vagy pezsgővel higitva 
iszszák. 

Svedruze, község Várasd m., 1668 lak. 
Svédzöld, 1. schweinfurti és scheele-zöld. 
Sveta Heléna, község Zágráb m., 1180 lak. 
Sveta-Sana, község Zágráb m., 3296 lak. 
Sveti-Ilija, község Várasd m., 1467 lak. 
Svetl-Ivan-Zelina, község Zágráb m., 1376 lak. Já

rásbíróság. 
Sveti-Ivan-Zsaburó, község Belovár-Körös megyé

ben, 1388 lak. 
Sveti-Juraj, község Lika-Krbava m., 3148 lak. 
Svihák (szláv svihalek), fenegyerek; szerepelni 

vágyó léha, jellemtelen ember. B é r e z i k Árpádnak 
van egy vígjátéka »A svihákok« czimmel (1889.). 

Svindli (ném.), szédelgés. 
Swansea (szvónszi), város Glamorgan grófságban 

(Wales) a s.-i öböl m., 91.000 lak. Vas- és szénbá
nyák, az angol érczkereskedés főhelye, élénk ipar, 
Royal institution of South Wales, múzeum, könyvtár. 
Tengeri fürdő. 
Sweaborg, várNyland finn-orosz kormányzóságban, 

1749.épitéEhrensvárdgr. 7 szigeten Helsingfors előtt. 
Swedenborg Manó , vallásbölcsész, szül. 1688. 

jan. 29. Stockholmban, bejárta Európa nagy részét, 
1747. hitujitó tervekkel foglalkozott s e czélból szá
mos bölcsészeti és hittudományi művet irt. Hívei, a 
s w e d e n b o r g i a n u s o k , eszméit az uj-egyházban 
v. az Uj-Jeruzsálemben törekedtek valósítani. 

Swieten G e r a r d . német orvos, szül. 1700. máj. 7. 
Leidenben, 1745. Mária Terézia udvari orvosa és 
befolyásos tanácsadója; f 1772. június 18. 

Swift J o n a t h a n , angol iró, szül. 1667. nov. 30. 
Dublinban, papi pályán működött; f 1745. okt. 19. 
A korabeli franczia Ízléstől teljesen függetlenül, az 
angol irodalom szellemében irta meg többnyire sati-
rikus regényeit. Legismertebb »Gulliver utazásai* 
ez. vig regénye. 

Swinburne (svínbörn) A l g e r n o n Ká ro ly , angol 
költő, szül. 1837. ápr. 5. Londonban, hosszabb ideig 
Olaszországban élt. Az uj-angol költői iskola főkép
viselője. Tragédiákat, költeményeket, balladákat s 
irodalomtört. műveket irt. 

Swinemünde, város Usedom porosz szigeten, 9000 
lak. Tengeri fürdő, világító torony. 

Swír, hajózható folyó Oroszországban az Onega 
és Ladoga tavakat köti össze. A S. csatorna a S.-tól 
a Neváig vezet. 

Sybaris, görög város Alsó-Itáliában a Tarenti öböl 
m., 510. Kr. e. a krotoniak elpusztították. Lakói, a 
s y b a r i t á k , dőzsölésükről voltak híresek; azért 
s y b a r i t a ma kéjencz, anyagi élvekbe merült ember. 

Sybel Henr ik , német történetíró, szül. 1817. decz. 
2. Düsseldorfban, 1844. tanár Bonnban, 1845. Mar-
burgban, 1856. Münchenben, 1861. Bonnban, 1874 
óta az állami levéltár igazgatója Berlinben; 1862— 
1864. és 1871—80. a porosz képviselőház, 1867. az 
északnémet szövetség bir. g3'ülésének tagja. Számos 
történeti művet irt. 

Sycee-ezüst (ang., szisszi-), finom, czipőalaku 
ezüsttömeg, Khinában csere- és fizetési eszköz; a 
nagy s. 50, a kis s. 7'io v. 19 tael. 
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Sycosis (gör.), szőrtüszeg. 
Sydenham (szidnhem), London déli külvárosa 

S_r:ev grófságban, itt van a vasból és üvegből ké
szült (1851.) hires kristály palota. 

Sydney (szidni, Sidney), UjDéhvales ausztráliai 
angol gyarmat fó'városa a Port Jackson m., 127.449 
(külvárosokkal 386.400) lak. Egyetem (1850 óta), 
felső iskolák, művészeti iskola könyvtárral és mú
zeummal, csillagda, füvészkert, könyvtár, érsekség, 
kikötő, az ausztráliai brit hadihajóraj főállomása; 
Ausztrália első kereskedelmi helye, élénk ipar. Alapít
tatott 1788.; 1879—80. világkiállítás. 

Sydow T ó d o r . Emil , német térképrajzoló, szül. 
1812. jul. 15. Freibergben, 1839. porosz tiszt, 1867 
óta a vezérkar földrajzi-statisztikai osztályának ve
zetője; f 1873. okt. 13. Berlinben. Fali térképeket, 
kézi és iskolai atlaszt készített. 

Syene, város Felső-Egyiptomban a Nílus m., Ele-
phantine átellenében, mai neve Assuan. 

Syenit, tömeges kőzet; szarufényle és földpát 
(orthoklas) szemcsés-jegeczes keveréke, mely gyak
ran tartalmaz oligoklast, csillámot, néha zirkont. Ha 
kvarczot tartalmaz, a s. g r á n i t b a v. s z a r u fényi e-
g r á n i t b a megy át, néha porphyrszerü és rostos 
(s. gnajsz) lesz. Leihelyei Vogesek, Fekete-, Thüringi 
erdő, Fenyves- ésÉrczhegység, Csehország, Norvég-, 
Skót- és Magyarország. Az építésnél a gránithoz 
hasonló alkalmazást nyer. 

Sykomor, egyiptomi fügefa, 1. fügefa. 
Sykophanták (gör.), Athénben azon felügyelők, 

kik a füge-kivitel tilalmát áthágó csempészeket fel-
le; ált. besúgó, alattomos feladó. 

Syllaba (gör.), szótag; s y l l a b i z á l á s , szótagolás, 
1. betűztető módszer. 

Syllabus (s. errorum = tévedések jegyzékei, IX. 
Pius pápának 1864. decz. 8. encyclicájához mellé
keit irat, melyben pontonkint felsorolja a modern éiet 
és tudomány azon tételeit, melyeket az egyház té
veseknek tart s annak megfelelően kárhoztat. 

Syllogismus, következtetés (1. e.). 
Sylt, porosz sziget az Északi tengerben, Schleswig 

félszigettel szemben ter. 9636 km2, 4000 lak. Vilá
gító torony, pogánykori régiségek. Osztrigafogás. 
Főhelye Keitum. Tengeri fürdők: Westerland és 

-ingstedt. 
Sylvanit, irásércz, aranyezüst-tellurit, ásvány, fém-

Íén3"ü, aczélszürke, fehéres v. sárgás. Nagyon ritka; 
•dul: Offenbánya, Nagyág, California. 

Sylvester, 1. Szilveszter. 
Sylvester J á n o s , 1. Erdősi. 
Svlvin, sylvit, hodvit, Leopoldit, ásvány; chlór-

kaÜumból, előfordul a stassfurti bányasóban, leg
nagyobb mennyiségben Kalusz m., Galicziában, az 
agyagban; káliumsók előállítására használják. 

Sylvit, 1. sylvin. 
Symbiosis (gör.), különböző szervezetek, állatok 

és növények többé-kevésbbé benső együttélése; álta
lános értelemben a. m. élősdiség, parasitisinus. 

Symblepharon (gör.), a szemhéj összenövése a 
szemgolyóval. 

Symbolika (gör.), hitágazattan, a különböző fele
kezetek hitvallásaival foglalkozó tudomány; továbbá 
a eiképek ismerete. 

Symbolikus könyvek, vmely egyház v. felekezet 
által elismert és elfogadott iratok, melyek hitvallását 
tartalmazzák. 

Symbolismus (gör.), a modern franczia irodalom 
egyik sajátságos iránya, mely a dolgok titkos és mé

lyebb összefüggését symbolumokban és allegóriák
ban mutatja fel. Főképviselői Huret és a belga Mae-
terlinck. 

Symbolum (gör.), 1) ismertetőjel, ismérv; 2) jel
kép, jelv (1. ezeket); 3) hitvallás (1. e ). 

Symmetria (gör.), arányosság, arány (1. e.). 
Symonds (szímensz) J o h n A d d i n g t o n , angol 

költő és műtorténelmi író, szül. 1840. okt. 5. Bristol
ban. Főműve: A renaissance Olaszorságban, részben 
magyarul is megjelent. Több kötet költeményt is irt. 

Sympathia (gör.), együttérzés, rokonszenv; az ér
zelmek egybehangzásán alapuló vonzódás két sze
mély ki-/.:; r.z élettanban a szerveknek kölcsönös. 
egymásra hatása, melyet az edény- v. idegrendszer 
közvetít, pl. a bal szem sympathikus lobja a jobb-
szem lobja esetén. S.-kus, rokonszenves, megnyerő. 

Sympathicus, dúcz-idegrendszer, 1. idegrendszer. 
Sympathikus gyógymód, betegségek gyógyítása. 

vmely titokzatos erő (ráolvasás, bizonyos tárgyak 
[amuletek] hordása stb.) által. Ha van vmi tényleges 
alapja, u. a. bizonyára megegyezik az ujabbi időben 
kül. Bernheim (Xancy) által felkarolt hypnotikus 
gyógymóddal, mely szintén rábeszélés (suggestio)-
által gyógyít. 

Symphonia (gör., összhang), sonata-alakban irott,, 
3 — í főtételből álló zenemű teljes zenekar számára. 
Megalapítója Haydn, fejlesztői Mozart és Beethoven.. 
A programmzenéhez (1. e.) tartoznak Berlioz, Liszt,. 
Saint-Saéns stb. s y m p h o n i k u s k ö l t e m é n y e i , , 
metyek alakban nem, csak tartalomban bírnak s.-i 
jelleggel. 

Symphysis (gör.), csontoknak szilárd rostos szövet 
által való összeköttetése, kül. a szeméremcsontnál. 

Symposion (gör.), étkezés utáni iddogálás. 
Symptoma (gör.), tünet, jelenség, melyből vmire, 

főleg betegségre következtetni lehet. 
Syn, völgytorok az Albula által átszelve Graubün-

den svájczi kantonban, hires műút. 
Synadene, m a g y a r k i r á l y n é , I. Géza király 

neje, Synadenos Theodulnak, III. Nikephorus görög 
császár sógorának leánya; 1072 körül ment nőül 
Gézához, kinek két fiút szült: Kálmán királyt és 
Almos herczeget. 

Synaeresis (gör.), 2 hangzó összevonása 1 szótaggá. 
Synarthrosis (gör.), mozdithatlan csontösszekötte

tés varrat, symphysis v. syndesmosis által. 
Synchondrosis (gör.), 1. symphysis. 
Synchronismus (gör.), egyidejűség, különböző 

népek egyidejű történetének összeállítása; s y n -
c h r o n i s t i k u s , egyidejű, párhuzamos. 

Syndaktylia (gör.), az ujjak összenövése. 
Syndesmologia (gör.), szálagtan. 
Syndesmosis (gör.), mozdithatlan csontösszekötte

tés szalagok segélyével. 
Syndicatus (gör.), nagyobb pénzintézetek egyesü

lése pénzügyi müvelet (kibocsátás, conversio stb.) 
közös eszközlésére. 

Synedrium (gör.), 1. szanhedrin. 
Synekdoche (gör.), oly névcsere, mely az egymás 

alá v. fölé rt-ndelt fogalmak viszonyán alapul. Föl
cserélhető: 1) az egész és a rész, pl vérét f= életét)' 
adta a hazáért; — 2) az egyed és a faj, a faj és a. 
nem, pl. a legnagyobb magyar (= Széchenyi); — 
3) az egyes és többes szám, a határozott és határo
zatlan mennyiségek, pl. Szivvéreden ezerszer (= 
sokszor) váltad meg a hazát. Jön a tatár; — 4) azs 
anyag s a belőle készült tárgy neve, pL Szivébe döfte 
vasát (= kardját). 
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Svnergia (gör.), közreműködés, segély. 
Synergismus (gör.), a theologiában azon tan, hogy 

az ember megtéréséhez az isteni malaszt mellett sa
ját közreműködése is szükséges: e tan a XVI. szá
zadban hosszas vitákra (kül. Jena és Wíttenberga 
közt) adott okot. 

Synesis (gör.), értelem: értelmes szófűzés. 
Synkope (gör.), 1) magánhangzó kilökése két más-

jsalhangzó közül szó közepén; — 2) hirtelen ájulás. 
Synkret ismus (gör.), ellentétes pártok és nézetek 

kiegyeztetésére való törekvés, kül. tudom, téren. 
Synodalis egyházi a lkotmány, egyházi alkot

mány, a prot. evang. egyház alkotmányának azon 
alakja, melyben az egyház ügyeit egyházi és világi 
(választott v. egyházi állásuknál fogva hivatalból) 
tagokból alakított testület vezeti. Az alkotmány ez 
alakja van a magyar prot. egyházban (kivéve az er
délyi szász ág. ev. egyházat, mely a consistorialis és 
synodalis kormányzat combinatiója), a poroszban 
stb. elfogadva. 

Synodus (gör.), zsinat (1. e.). 
Synonyma (gör.), rokonértelmü szók (1. e.). Syno-

n y m i k a , rokonért, szók gyűjteménye, ismerete. 
Synopsis (gör.), áttekintés, párhuzamos helyek 

összeállítása, kül. a 3 első, sok tekintetben rokon
tartalmú evangéliumokból, melyeknek szerzőit (Máté, 
Márk, Lukács) ezért synop t ikus -oknak nevezik. 

Syntagma (gör.), különféle iratok gyűjteménye. 
Syntaxis (gör.), mondattan (1. e.). 
Synthesis (gör.), összetétel, összetevés; képzetek, 

fogalmak összesítése egy egészszé; a vegytanban 
testek összetétele alkatrészeikből (ellentéte: analy-
sis = elemzés). 

Synthet ikus (gör.), összetevő; s. Í té le t , az olyan, 
meÍ3'nek állitmánya nem foglaltatik benne az alany
ban, hanem az alanyt az állítmány egy uj fogalom-
mai hozza összeköttetésbe, pl. a hő a testeket kiter
jeszti (ellenben a n a l y t i k u s Ítélet, pl. a test kiter
jedt); s. módsze r , azon tanítási v. bizonyítási mód, 
mely az alapelvekből indul ki s azokból vezeti le a 
következményeket; s. nye lvek , Schlege! Á. V. sze-
ptnt a tleetáló nyelvek. 

Syntipas, a -Poncziánus* (1. e.) mesegyűjtemény
nek az arab átdolgozás után készült gör. fordítása. 

Syphilis, bujakór (1. e.). 
Svra, a görög Cycladok egyik szigete; rajta S. vá

ros. 5000 lak. 
,Syrakusa, az ó korban Sziczilia sziget legkiválóbb 

városa; görögök alapították Kr. e. 734.; 212. foglal
ták el a rómaiak, ma (Siraeusa) 20.000 lak., igen sok 
ókori régiség, székesegyház, élénk kereskedelem; ki
kötőhelye meg van erősítve. 

Syria (Soristan), török tartomány Ázsiában a Föld
közi tenger keleti partján. Hegyei a Libanon és Anti-
Bbanon, folyó az Orontes és a Jordán, a fensik kelet 
felé a syr-arab sivatagba megy át. Feloszlik a tulaj-
képeni S.-ra, mely északon és Palestinára, mely dé
len terül el és a Haleb s Damaskus vilajetet (Jeru
zsálem kerülettel) alkotja. Éghajlata száraz és meleg, 
termékeny (,bor, gyapot, dohány). Lakói 2 mill., ara
bok, törökök, druzok, zsidók. Főbb városai: Haleb, 
Damaszkusz, Beirut, JeruzsaJem. Az ókorban syrek, 
kanaaniták, phöniciaiak és zsidók lakták. Kr. e. a 
MII. szdban assyr, majd babyloni és perzsa tarto
mány, 332. Nagy Sándor foglalta el, 312. Seleukos 
hatalmas állammá emelte, 64. Kr. e. római tartomány, 
1099—1187. a keresztesek birták, 1517 óta a tö
rököké. 

Syr nyelv, a khaldaeival a sémi nyelvtörzs ara-
maeai ágát alkotja s ma már csak mint a syriai ke~ 
resztények (1. e.) egyházi nyelve van életben. A Kr: 
u. I. szdtól kezdve gazdag theologiai, tört., bölcsé
szeti és természettudományi irodalmat fejlesztett 
(jórészt fordítások görögből). 

Syrt is , a Földközi tenger öblei É.-Afrikában; — 
1) Kis-S. v. Gabesi öböl Tunisz ésTripolisz határán; 
— 2) N'agy-S. v. Sydrai öböl Tripolis és Barka közt,. 
Syrupus (lat.), szörp. 
Systema (gör.), rendszerű, e.); s.-tikus, rendszeres.. 
Systéme de la Nature, a franczia encyclopaedis-

ták (1. encyclopaedia) materialistikus szellemében 
írott híres bölcsészeti munka, melyet báró Holbach-
nak (1. e.) tulajdonítanak. 

Systole (gör.), hosszú szótagnak rövid gyanánt, 
való használata; az élettanban a szívnek rhythmikus 
összehúzódása (1. diastole). 

Syzigiumok (gör.), a hold conjunctiói és opposi-
tiói, tehát az uj- és teli hold azon helyei az eklipti
kán, a hol hossza v. egyenlő a napéval, v. azétól 
180°-nyira eltér. 
Sz., a szent szónak rövidítése. 
Szabács vára (ma Sabacz, 1. e.), a Száva jobb 

partján Szerbiában feküdt; a törökök építették 1470. 
Magyarország ellen intézett hadi műveleteik védel
mére. Mátyás király 1475 őszén vette ostrom alá s 
1476. febr. 15. elfoglalta; ekkor legfontosabb vég
váraink egyike lelt 1521-ig, a midőn a törökök 17 
napi ostrom után jul. 7. visszafoglalták. 

Szabács viadala, egy középkori magyar történeti 
költemény töredéke, tárgya Sz. várának ostroma és. 
megvétele 1476. Mátyás király által. Egyik legter
jedelmesebb verses emlékünk, amennyiben 150 vers
sorból áll. Kétségtelen, hogy az eseménynyel egy
korú, tehát 1476-ból való. A m. tört. társ. 1871-iki 
kirándulásán fedezték fel az ungmegyei Csicsery csa
lád levéltárában; most a múzeumi könyvtárban. 

Szabadakarat , 1. akarat. 
Szabadalmi eljárás. A sz. iránti kérvény azon 

állam kereskedelmi minisztériumához nyújtandó be, 
melyben a feltaláló lakik; a kérvényben a szabada
lom tárgya pontosan körülírandó; a feltaláló szaba
dalma titokban tartását kérheti. A találmányt nem 
vizsgálják meg újdonságára nézve, hanem hogy 
nem vonatkozik-e élelmi szer, ital, orvosszer készí
tési módjára v. általában csak vmely tudományos 
elméletre és vájjon a sz. engedélyezése nem sérti-e 
a közérdeket, mely esetekben a kérvényt egyszerűen 
visszautasítják; különben a s z a b a d a l m i i l l e t é k 
(1. e.) lefizetése után a szabadalmat rendesen 15 
évre engedélyezik, még pedig a monarchia mindkét 
államára érvényesen. Az okmányt mindkét állam 
külön állitji ki, de egy kelettel. Pótszabadalom nem 
nyerhető. 

Szabadalmi illeték, a szabadalom engedélyezé
seért fizetendő díj, mely tetszés szerinti számú évre 
előre fizetendő; az évi dij az első 5 évben 21 Irt, 
mely aztán 5 frt 25 krral növekszik évenkint, míg 
az 15. évben 105 frtra rug. 1878. július 1. óta. 
még 25°,'o lajstromozási illeték is fizetendő. 

Szabadalmi levéltár, a kereskedelmi minisztérium 
alá rendéit intézmény, hol a szabadalomra vonat
kozó leírások, rajzok stb. letéteményeztetnek; ott 
ezeket bárki betekintheti, ha a leírások stb. titokban, 
tartása nincs határozottan kikérve. A sz. 1. szóbeii 
v. írásbeli felvilágosítást ad szabadalmi ügyekben, a 
szabadalmak másolatát hitelesiti stb. 
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Szabadalmi tanács, a szabadalomra vonatkozó 
ügyek (bitorlás, megsemmisités stb.) megvitatására 
szolgáló testület; élén a kereskedelemügyi minisz
térium államtitkára áll; előadója jelenleg Kvassay 
Ede miniszt. osztálytanácsos. 

Szabadalmi ügyosztály, a. kereskedelmi minisz
térium VI. szakosztályának (iparügyek) III. ügy
osztálya; ügyköre: a szabadalom engedélyezése, 
meghosszabbítása, gyakorlatba vétele és az ezek 
körül felmerülő vitás ügyek eldöntésének, a sz. meg
semmisítésének előkészítése. 

Szabadalom (patent), vmely gyártmány kizáró
lagos előállítását és elárusithatását biztosító jogo
sítvány, melyet az állam ad meghatározott időre 
(többnyire 15 évre) annak, ki az ipar v. technika 
terén valamit feltalált, a mi a javak előállításá
nak tökélyesbitésére, könnyítésére, olcsóbbá tételére 
stb. szolgál. Hazánkban a sz.-ra nézve az 1852. 
aug. 15-én kiadott cs. kir. nyiltparancs irányadó, 
meiy 1867. a kiegyezés után is érvényben maradt, 
ugy hogy a sz.-i ügyeket a monarchia mindkét ál
lamában egyforma szabályok szerint kezelik és inté
zik el. Készült ugyan uj szabadalmi törvényjavas
lat, de a tárgyalások ez ügyben az osztrák kor
mányával 1893. jan.-ig még nem ériek véget. Az 
1891. engedélyezett sz.-k száma 4060-ra rúgott, 
melyből 289 magyar, 1425 osztrák, a többi pedig 
külföldi találmányra jutott. 

Szabad-Battyán (Csikvár), község Fejér m., 1750 1. 
Szabad csapat, fegyveres csapatosztály, mely for

radalom, ellenséges betörés idején alakul s nincs 
bevonva a rendes véderő keretébe; a magyar sza-
badságharczban is alakultak ily csapatok; 1. még 
francs-tireurs, guerilla. 

Szabad egyház a szabad államban (chiesa libera 
in liberó stato), Cavour (1. e.) egyik mondása, mely 
az állam-egyház olyan viszonyát jelzi, hogy egyik 
se avatkozik a másiknak sajátos ügykörébe, de az 
állami souverainitas azért az egyházzal szemben is 
feníartassék. Deák Ferencz is ez elvet hirdette. 

Szabadelvű, s z a b a d e l v ű s é g , 1. liberális. 
Szabadelvű párt, hazánkban 1875. tavaszán ala

kult a Deák-párt és a balközép egyesüléséből. Egy 
rész 1878. kivált belőle; vezére az időnkénti mi
niszterelnök. 

Szabad esés, vmely szabadon eső test egyenlete
sen gyorsított mozgást végez, vagyis a sebesség 
ugyanazon arányban nő, mint az esés tartama. A 
sebesség növekedése egy másodperczben 9'S m., s 
így az esés első perczében a középsebesség 4'9 m. 
A megtett utak ugy viszonylanak, mint az esési idők 
négyzetei, s igy a szabadon eső test a 2. másod
perczben 4 X 4 9 m.-t, a 3. másodperczben 9 X 4 ' 9 
m.-t esik. 

Szabadforgalom, a vámellenőrzés alá nem eső áru
forgalom, ellentétben a zárt v. kötött forgalommal. 

Szabad gondolkodó (francz. libre penseur, libr 
panször), a ki az egyházi tanoiítól független világ-
nézletet követ. 

Szabadhegy, község Arad m., 2021 lak. 
Szabadipar rendszere, 1. smithianismus. 
Szabadjegy, 1) az áru jelzésére használt jegy, me

lyet bárki alkalmazhat ellentétben a védjegygyei; — 
2) a szállítási vállalat által kibocsátott tárcza, mely 
a tulajdonost a szállítási eszköz díj nélküli haszná
latara jogosítja. 

Szabadka, szab. kir. törvényhatósági joggal fel
ruházott város, 72.737 lak., kik magyarok, bunye-

váczok és szerbek. Szeged után az Alföld legnagyobb 
városa; hosszasan nagy területet foglal el: utczai 
szabályosan és szélesen épültek, fasorokkal beültetve. 
A vasúti állomás előtt, a hajdani Reginabara mocsa:-
helyén csinos park van, túl rajta emelkedik a tör
vényszéki palota. Legszebb részei : a Kossuth-utcza, 
hol a többi palotaszerü épület között van az állán.: 
tanítónő képezde, egy oszlopos előcsarnoku szálloda 
a színházzal, továbbá a Szent-István-tér a tornyos vá
rosházzal, a Teleki-téren a múlt szdban a várból át
alakított kolostor templommal, a Deák-utczában a. 
Teréz-templom és a prépostlak. Tanintézetek: közs. 
főgymnasium, zenede, áll. tanitónő-képezde, ipar
iskola, polgári leányiskola és számos alsóbb nép
iskola. Van törvényszék, járásbíróság és adóhivatal. 
A forgalom és kereskedés élénk, de a lakosság legin
kább földműveléssel és baromtenyésztéssel foglalko
zik. A nép nagy része a tanyákon lakik. A város 
határa 166.077 kat. hold, melyből 110.000 hold fel
szántott, 30.000 hold legelő, 10.000 hold erdő. A va
ros birtoka a közeli Palicsi tó és fürdő (1. e.). — 
T ö r t é n e t e . Bronz-kori leletek Sz. helyén őskori 
telepről tanúskodnak. A magyarok korában a tatár 
pusztítás után emiitik először. Nevét valószínűleg a 
szabad királyi jobbágyoktól kapta. A XIV. szdbar. 
Zsigmond király Íródeákjától hamisított szabadalom
levelét az országgyűlés megsemmisítette ; 1439. Al
bert király Hunyadi Jánosnak adta és a család keze;:. 
maradt Corvin Jánosig, ki Enyingi Török Imrének 
adta. A mohácsi vész után a kalandor Iván czár 
Sz.-ra tette székhelyét s a magyar lakosságot elűzte, 
vagyonát pedig felprédálta. Később török kézre ju
tott. Mostani lakosai a törökök elűzése után tele
pedtek le és Szent-Mária név alatt mezővárost alakí
tottak. Később szab. kir. város rangért folyamodót; 
s megnyerve Mária Terézia kegyét, 1779. kiváltság
levelet kapott és nevét Mária-Theresiopel-re változ
tatta. Sz. telepitette Bajmok, Csantavér és Sándor 
községeket. Történetét megírta Iványi István. 

Szabadkereskedelmi rendszer (ang.: free trade, 
frítréd), közgazdasági rendszer, mely oda törekszik, 
hogy a kereskedés a védvám korlátaitól fel legyen 
mentve, illetve a behozatali, át- és kiviteli kereskedés
ben a s z a b a d v e r s e n y mindennemű állami korlá
tozástól ment maradjon. A sz. k. r. alapját Smith 
Ádám (1. e.) vetette meg: az 1820-as években 
Angliában szabadkereskedelmi párt alakult, melynek 
elveit először Huskisson 1826. lejtette ki a parlament
ben. E párt 1846. érte el első nagy sikerét a gabona
vám megszüntetése és a navigations act (1. e.) eltör
lése által. Francziaországban a sz. k. r. főbb hívei 
Bastiat, Leroy-Beaulieu, Chevalier, III. Napóleon, 
Angliában Huskissonon kívül Cobden, Peel, Canning, 
Gladstone, Németországban Delbrück, Bruck, Rau, 
Soetbeer, Wirth, Hübner, Magyarországban Széchenyi 
István gróf, Dessewffy Emil, Skerletz, Lónyai Meny
hért, Kautz Gyula, Matlekovics. A sz. k. r. túlzó 
hívei Angliában a manchester-pártot (1. e.) alakították. 

Szabad kéz, midőn elhatározásunkban utasítások
hoz, szerződéshez kötve nem vagyunk. 

Szabadkézi rajz, a rajzolás azon neme, mely vo
nalzó és egyéb rajzeszközök nélkül, csupán szabad 
kézzel történik, irónnal v. szénnel; az utóbbit s z é n -
r a j z n a k is nevezik. 

Szabadkikötő, 1. kikötő. 
Szabad királyi város, 1. város. 
Szabad költözködés, a tartózkodási és lakóhelyből 

való szabad elköltözködés és letelepedés joga. Külö-
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nös fontossága volt a középkorban a jobbágyokra 
nézve. Az 1848-as törvények megszüntették a jobbágy
ságot és a sz. más értelmet nyert. Magyarország és 
társországaiban egy lévén a honpolgárság, az anya
országból elköltözkódőnek a társországban nem kell 
polgárjogot szerezni és viszont. A község mindenki
nek, a ki a község megterheltetése nélkül eltartja 
magát, köteles a letelepedést megengedni. A külföld
del szemben államszerződések biztosítják a sz. jogát. 
Szabadkőművesség (francziául: franc-maconnerie, 

maszonrí), különös szabályok szerint es forma-
k közt működő társaság, mely a művelt világ 

y részében el van terjedve. Czélja a felvilágoso-
testvéries érzés terjesztése', jótékony és ember

baráti intézmények alapítása és fentartása. A vallás 
és a politika kérdései ki vannak köréből zárva. Tag-
jai a s z a b a d k ő m ű v e s e k , egymást testvérnek czi-

:ik; bizonyos számú tag egyletté, p á h o l y l y á 
alakul, e páholyok vmely n a g y p á h o l y alatt álla
nak. A sz. igen régi intézmény, de a múlt szd eleje 
óta terjedt el, főleg Angliából; II. József császár alatt 
nálunk is elterjedt, de azután eltiltatott; 1867 óta 
hazánkban a sz. a kormánynak bemutatott alapsza
bályok alapján ismét elterjedt s 2 nagypáholy alatt 
a fővárosban és a vidéken 37 páholy működik. 

Szabad művészetek, 1. artes liberales. 
Szabadon bocsátás, 1) Rómában és az ó-korban a 

rabszolgáknak, a közép-korban a jobbágyoknak el
bocsátása az uri hatóság alól; eredménye a szaba-

rocsáíottnak polgárjogokkal való felruházása 
volt: — 2) elbocsátása annak, ki a reá kiszabott 
szabadságvesztés büntetést kiállotta. 

Szabadoncz, elavult szó »önkéntes« helyett; ma 
olykor a túlságosan szabadelvűekre mondják, a kik 
nem akarnak semmi tekintélyt elismerni. 

Szabadpodgyász, melyet az utas díj nélkül magá-
vihet; a sz. súlyát a szállítási vállalat rendesen 

üzemszabályaiban állapítja meg. 
Szabadraktár, hivatalos felügyelet alatt lévő helyi

sei:, hova az adózás v. elvámolás alá kerülő áru 
!ig, míg forgalomba, ill. a fogyasztóhoz jut, az 

adó v. vám lefizetése nélkül beraktározható; van 
nyilvános és magán sz. 

Szabadság, 1) a rabszolgaság ellentéte; — 2) az 
embernek, mint állampolgárnak, azon állapota, mely 
mellett polgári és politikai jogait szabadon gyako
rolhatja és ez irányban cselekedeteit szabad elhatá
rozása alapján intézheti mindaddig, mig az állam 
jogrendjével összeütközésben nincsen; de viszont — 
3) az állam azon jogrendje, mely a polgárok cselek
vési szabadságát minél kevesebb és csak annyi kor
látozásnak veti alá, hogy az állam fennállása ne 
veszélyeztessék. 

Szabadságbüntetés, büntettek elkövetőire birói 
Ítélet alapján ma kizárólag alkalmazott azon bünte
tés, mely a sújtottat szabadságjogaitól fosztja meg. 
Ali tehát az illetőnek fogvatartásából, az állam által 
e czélra rendelt helyen. A büntetés súlya szerint 
megkülönböztetik az egyszerű elzárást, fogház , 
börtön- és fegyházbüntetést. 

Szabadság, egyenlőség, testvériség! liberté, éga-
Hté, fraternité (1. e.). 

Szabadságharcz, minden oly küzdelem, melyet a 
^emzet vmely idegen uralom alóli felszabadulás 
erdekében folytat; ilyen a magyar történelemben 
II. Sákóczy Ferencz mozgalma, az 1848/49. függet
lenségi harcz: a németeknél az 1812—13. háború a 
franeziák ellen. 

Szabadság, szerelem! E kettő kell nekem, Szerel
memért föláldozom Az életet, Szabadságért föláldo
zom Szerelmemet. Pe tőf i jeligéje (költeményei előtt). 

Szabadsúly, szabadpodgyász (1. e.). 
Szabadszállás, község Pest m., 7161 lak. 
Szabad-Szent-Tornya, község Békés m., 1683 lak. 
Szabad színpad, 1. théátre libre. 
Szabadverseny, 1. szabadkereskedelmi rendszer. 
Szabály, 1) megszabott rendet, határozott egyfor

maságot kifejező tétel, melyet cselekvésünkre nézve 
irányadónak ismerünk el, így vannak erkölcsi, isko
lai, illemtani stb. sz.-ok; — 2) a tudományban ál
talános érvényű tételek, melyek azonban kivételt en
gednek, míg a törvény (1. e.) nem ismer kivételt. 

Szabályozó készülék, 1. regulator. 
Szabályrendelet, statútum, a törvényhatóságok

nak és községeknek önkormányzatuk körébe vágó 
ügyekre nézve alkotott rendeletei, melyek a törvény
hatóság v. község határain belül tartózkodó egyé
nekre es ott levő ingatlanokra nézve kötelezők, A sz. 
nem lehet sem törvénynyel, sem kormányrendelettel 
ellenkezésben; mindegyiket be kell mutatni jóváha
gyás végett az illető miniszternek. A község sz.-e 
az ill. törvényhatóság érvényben levő szabályrende
letével sem ellenkezhetik. 1886 : XXI. es XXII. t.-cz. 

Szabász, az a szabó, ki csupán a ruhák kiszabá
sával foglalkozik. 
Szabatosság, praecisio, az irály azon tulajdonsága, 

hogy a gondolatnak leginkább megfelelő kifejezést 
használja, ugy hogy az olvasó belőle az író gondo
latait egész pontossággal ki tudja venni. A sz. elleni 
vétségek: szókihagyás, szószaporítás, kétértelmű
ség stb. 

Szabó, 1) Á g o s t o n , curiai biró, szül. 1828.; 
1852. után gyakornok, figyelő, szolgabírói toll-
nok, törvényszéki segéd, pesti kir. táblai fogalmazó; 
u. o. titkár; 1869. u. o. biró, 1880. curiai biró. — 
2) A l a j o s , orvostudor, író, szül. 1818. okt. 14. 
Negyeden Xyitra m., 1849. az állatgyógyászat ta
nára az egyetemen; számos gazd. és állatgyógyá
szati munkát irt; a napi sajtó terén is sokat műkö
dött. Később nevelő-intézet tulajdonos; kir. tanácsos, 
a Ferencz József-rend lovagja. — 3) Albert, buda
pesti it. táblai tanácselnök, szül. 1831., okleveles 
ügyvéd, 1851. nagykőrösi jbir. imok, 1854. sárbo
gárdi vegyes szolgabiró-hivatali tollnok, 1855. kecs
keméti megyei törvényszéki segéd, majd előadó biró, 
1861. pesti gyakorló ügyvéd, 1870. pesti Ítélőtáblai 
rendes, 1882. curiai kisegítő, 1884. u. o. rendes 
biró, 1892. bpesti it. táblai tanácselnök. — 4) Dá
vid, 1. Barczafalvi. — 5) Dáv id , 1. Baróthi. — 
6) Endre , költő és lapszerkesztő, a Petőfi-társaság 
tagja, szül. 1849. jul. 3. Korán feltűnt költeményei
vel, melyekből több kötet jelent meg; később megta
nult oroszul s számos orosz regényt s verset fordí
tott magyarra. Irt orosz nyelvtant. Az »Üstökös* 
szerk. s több napi lap munkatársa; — 7) neje Sza-
bóné, N o g á l l J a n k a irónő, a Petőfi-társaság tagja, 
szül. 1860. Gyulán; korán kezdett irni, számos 
rajza, elbeszélése, tárczája stb. jelent meg. — 8) 
Imre, orsz. képv., szül. 1843. decz. 16. Tihanyban. 
Jogot végzett, később joggyakornok, megyei aljegyző 
és ügyvéd, 1873—76. kir. ügyész, 1890 óta orsz. 
képviselő. — 9) J á n o s , szamosujvári g. kath. püs
pök, a főrendiház tagja, szül. 1836. Bihar megyé
ben, pappá szenteltetett 1859.; mint kanonok egy 
ideig a nváradi g. k. papnövelde igazgatója, 1879.. 
szamosujvári püspök. — 10) I s t v á n , műfordító, 
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szül. 1801.; kath. lelkészi pályán működött; lefor
dította Homér Odysseáját és Iliását, Aesop meséit 
stb.; a m. tud. Akadémia s a Kisfaludy-társaság 
tagja, f 1892. márcz. 27. — 11) József , az ásvány

tanára a bpesti egyetemen, a mineralogiai és 
peírographiai intézet és múzeum igazg., szül. 1822. 
márcz. 14. Kalocsán. Pesten hallgatta a bölcsészet-
és jogtudományokat, de hajlamát követve bányá
szati akadémiára ment. 1848. az első magy. fel. mi-
niszt. bánya-osztály kohászati szakához hivták be. 
1849—55. a bpesti tudományos egyetemen az ás
vány- és vegytan helyettes, 1862. rendes tanára. 
1858. a m. tud. Akad. lev., 1867. rendes, 1888. igaz
gatósági tagja és 1870 óta a III. osztály titkára. 
Számos ásványtani nag}' munkát irt, 1891. jelent 
meg fontos műve, melyen 14 évig dolgozott: »Sel-
mecz környékének geológiai leirása«. — 12) Ká
r o l y , történetíró, szül. 1824. decz. 14. Kőrös-Tár
csán. A szabadságharczban honvéd. 1850-től gróf 
Teleki József titkára, 1855. nagykőrösi tanár, 1860. 
ÍZ Erd. Múzeum könyvtárnoka és 1872. a kolozs-' 
vári egyetemen a történelem tanára. Már az 50-es 
években a régi magyar történeti kútfőket tanulmá
nyozta, lefordította Anonymust, s a magyar vezérek 
koráról több tanulmánj't és (1869.) egy nagy mun
kát irt. A régi hazai nyomtatványok lajstromát, a 
régi magy. ktár I—II. kötetében tette közzé, f 1890. 
aug. 31. — 13) L á s z l ó , s z e n t j ó b i , költő, szül. 
1768. jun. 22. Bihar m., nagyváradi tanár, majd me
gyéjében aljegyző; mivel a Martinovics-féle össze
esküvésről tudomással bírt, de azt fel nem jelentette, 
1795. halálra, kegyelem utján örökös várfogságra 
ítéltetett, f 1795. okt. 10. Kufsteinban. »Mátyás 
király* ez. színműve (1792.) ujabban kiadva az Ol
csó ktárban. Irt néhány csinos dalt is. — 14) L á s z 1 ó, 
orsz. képv., szül. 1844. Zentán, előbb papnövendék, 
később jogász, 1873. ügyvéd, 1881 óta orsz. kép
viselő. — 15) Mik lós , a főrendiház tagja, a kir. 
curia elnöke, szül. 1821. Xáraiban, Vas m. Jogot 
végzett, 1842. ügyvéd, 1845. fogaim, gyakornok a 
kir. udv. kanczelláriánál, 1867. igazságügyi állam
titkár, még ez évben orsz. képviselő, 1870. a kir. 
tábla elnöke, később a kir. curia elnöke s a főrendi
ház tagja. Titkos tanácsos. — 16) S á n d o r , iró, 
szül. 1852. nov. 9. M.-Szigeten. Korán foglalkozott 
-.'dalommal; számos verse, tárczája, elbeszélése je-
lent meg a vidéki és fővárosi lapokban. Szülőváro
sában a helyi hírlapoknál is sokat működött; 1873 
óta Máramaros megyét szolgálja; jelenleg első al
jegyző s tiszt, főjegyző. Költeményeiből 1 kötet 
1S85. jelent meg. 

Szabókréta, 1. szalonnakő. 
Szabolcs, vezér, Elődnek, a hét vezér egyikének 

fa. A krónikák szerint Árpád a honfoglatás elején 
Tas és Töhötöm vezérekkel együtt őt küldte Mén-
Marót ellen. A Tiszán átkelve, nagy földvárat há
nyatott, melyet a maga nevéről nevezett el s mely
nek nyomai Vencsellő m. ma is láthatók. E vártól 
vette nevét Szabolcs vármegye. Ezután elfoglalta 
Szatmárt és dél felé nyomulva a Kőrös vizén Szegha
lomig haladt. Árpád halála után 937 Németországba 

at vezetett. Tőle származott a C s á k nemzetség 
(*. e.). Szabó Károly, A magyar vezérek kora (1869.). 

Szabolcs, 1) község Baranya m., 3530 lak. Szén
bányáiban az alsó triász képlet szénképződményét 
aknázzák. A mellékkőzet bitumenes pala, homokos 
pala és homokkő: a telepek vastagsága 2—8 m.-nyí; 
— 2) község Szabolcs m., 634 lak. Elpusztult várá

ban a »nyir föld fejedelme* Szt-László 1092. or
szággyűlést is tartott. 

Szabolcsi Miksa , hírlapíró, szül. 1857. aug. 27. 
Túrán (Szabolcs m.), egy ideig az orsz. rabbiképző 
intézet hallgatója, azután hírlapíró. 1886 óta az 
Egyenlőség izr. felekezeti heti lapot szerkeszti. Héber 
nyelven is több munkát irt. 

Szabolcsi (felső) tiszai ármentesitő és belviz-
levezető társulat , 1846. alakult s czélja a Tisza. 
balpartján Zsurktól Gáváig kiépített 72.300 m. 
hosszú védtöltések által a Tisza és a nyiri homok
magaslatoktól körülhatárolt árteret mentesíteni. A 
társulat védtöltését 1846—1859. kiépítette, de gya
kori töltésszakadás és zsilipdőlés folytán árterének 
nagy részét ismételten elárasztotta a víz. A töltése
ket több izben emelnie kellett, igy legutóbb is 1 m.-re 
az 1888. legmagasabb vizszin felé. Sokat szenvedett 
a társulat a belvizek miatt is, mig végre ezen baj a 
nyiri vizeket felfogó főcsatorna létesítése által orvos
lást talált. Ártere Zemplén, Ung és Szabolcs megyék, 
területére terjed, jelenleg 80.777 hdt tesz ki; kötelé
kébe 35 község tartozik, székhelye: Kis-Várda. 

Szabolcsi (alsó) tiszai ármentesitő társulat , 1845. . 
gróf Andrássy Gyula vezetése alatt a Tisza-szabá
lyozás megindításakor legelőbb alakult meg, s töl
tései építésénél az első kapavágást gróf Széchenyi 
István tette. A szabályozás előtt Tisza-Dob és Pol
gár között a tiszai árvizek a Hortobágy nagy lapá-
lyára ömlöttek, melyek a Berettyóval egyesülve-
Mezőtúr alatt a hármas Körösbe folytak és Cson
grád városnál jutottak ismét vissza a Tiszába. Ezen 
terület mentesítésére a társulat a védtöltéseket 1846-
tól 1859-ig kiépítette, s legutóbb (1890) a Rakamaz-
tól F.-Dobig terjedő szakaszt is. Belvizlevezetést ár
területén csak csekély mértékben létesített. Ártere-
Zemplén, Szabolcs, Borsod, Heves, Hajdú és Jász-
Nagy-Kun-Szolnok megyék területére terjed, s jelen
leg 305.611 hld. Kötelékébe 1 sz. kir. város (Debre-
czen) és 47 község tartozi, székhelye: Tokaj. 

Szabolcs vármegye, határai: Zemplén, Ung, Beregr 
Szatmár, Bihar, Hajdú és Borsod vmegyék. Területe: 
4917.34 kms, 244.945 lak. Sikság, s nagy része s. 
Nyírség (1. e.) hullámos és homokbuezkás területére
esik, é.-ny.-i része pedig a Tiszának vizjárta mel
léke. Legtermékenyebb része a Tisza-melléki fekete 
agyag. Sok a sziksós terület. Vizei a Tisza kiömlé-
seiből származott erek: a Hortobágy, Kösely, Ka-
darcs, Árkus és Paktaés é.-ny.-i részén elfolyó Tisza. 
Számos sziksós tava van. Van 1 r. t. város és 133 
község. Feloszlik 7 járásra még pedig: bogdányi, 
dadái alsó és felső, kis-várdai, n.-kállói, nyírbátori 
és tiszai járásokra. Tartozik az 5. és 65. sz. cs. és k. 
hadkiegészítő kerülethez; a 11. és 10. honvédezre
dekhez és 33., 39. sz. népfelkelési járásokhoz. Szék
helye Nyíregyháza, melyiyel 6 orsz. képv.-t választ. 

Szachalin (Kraíto, Tarakai), keskeny szalagalak
ban elnyúló orosz sziget Ázsiában, Jeso japán szi
gettől a La Pérouse-ut választja el; d.-irésze 1875-ig 
a japánoké volt, ma orosz fegyencz gyarmatul szol
gál, ter. 80 000 km2, 7000 lak. Sz.-nak nevezik az 
Amur folyót (1. e.) is. ' 

Szacsal, község, Máramaros m., 2209 lak. 
Szacsur, község Zemplén m., 1155 lak. 
Szacsvay, 1) Imre, régi székely család ivadéka, 

szül. 1818., 184S. országgyűlési képviselő, jeles szó
noki tehetségével tűnt fel, 1849-ben ő fogalmazta 
a függetlenségi nyilatkozatot. Ezért a fegyverletétel 
után 1849. október 24. Pesten az Újépület mögött 
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bitófán kivégeztetett. — 2) S á n d o r , orsz. képv., 
szül. 1840. Esztelneken Háromszék m. Jogot vég
zett,' 1868. kir. úrbéri, 1872. kir. tszéki biró, 1887 
óta ügyvéd., 1892. orsz. képviselő. — 3) S á n d o r , 
egyik legrégibb magy. hírlapíró, szül. 1753., f lfTlö. 
máj. 15. Bécsben. 1787. alapította és 1792-ig szer
kesztette a >Magyar Kurir«-t. 

Szada, község Pest m., 1154 lak. 
Száda, torkolat, kifolyási nyílás. 
Szadduczéusok (héb. zedukim), zsidó vallási és 

politikai párt a jeruzsálemi templom pusztulása előtti 
időben, főleg a főpapi családok körében voltak hívei, 
kik csakis a szentírás törvényeit és nem a hagyo
mányos szabványokat ismerték el. 

Szádeczky La jos , kolozsvári egy. tanár, sz. 1859. 
.ápr. 5. Pusztafaluban; 1881. egyetemi könyvtári 
tisztviselő, 1884. egy. mag. tanár, 1888. a m. tud. 
Akadémia lev. tagja, 1890. a képviselőházi napló 
szerkesztője, 1891. kolozsvári egy. tanár. Számos 
magyar történeti munkát irt. 

Szadek-Lublóvár, község Szepes m., 357 lakossal. 
Hoziá tartozik Lublóvár. 

Szádelő, község Abauj-Torna m., 265 iak. A sz.-i 
v ö l g y atornai hegységben, festői szép 3—400 m. m. 
szikla-élekkel és falakkal, számos vízeséssel; a völgy 
mindkét oldalán számos szakadék, üreg, barlang. 

Szádfal, pallókból v. czölöpökből készített, zárt és 
többé-kevésbé vízmentes fal, melylyel az építési 
.alapgödröt körülveszik, hogy a vizet belőle ki le
hessen szivattyúzni; szorosabb összekötés végett a 
pállókat v. czölöpöket rovatékkal és csappal látják el 

Szádi, M u s z l i h e d d i n , perzsa költő, szül. 1184. 
Sirászban, f a hagyomány szerint 1291. de valószí
nűbb adatok szerint már 1263. Főművei a »Gulisz-
tán« (Rózsás kert) és »Bosztán« ez. tanköltemények, 
melyek keleten rendkívül népszerűek. Az elsőt lefor
dította Erődi Béla s a költő életrajzával is ellátta. 

Szadova, falu Königgratz m., Csehországban, e név
vel jelölik a francziák a königgrátzi (1. e.) csatát. 

Szag, azon ingerből keletkezett érzet, melyet kü
lönböző anyagok a levegővel keveredett finom ré
szecskéi az orr nyákhártyájának felső részletében 
(regio olfactoria) eloszlott szaglóideg (nervus olfac-
törius) végkészülékeire gyakorolnak. Az an}-agok 
szerint ezen inger s a létrejött érzet is különböző; 
lehet kellemes (illat), kellemetlen és undorító (büz) 
v. ingerlő stb. Folyadékok alakjában u. e. anyagok 
a nyákhártyával érintkezésbe hozva a szag érzetét 
nem keltik. 

Szaglás, ol/actus, 1. szag. 
Szagláshiány, anosmia, a szaglási érzék műkö

dési képtelensége v. hiánya, mely lehet világrahozott 
v. szaglóideg hüdése által szerzett; ez utóbbi alak
ban előfordul náthánál, terheseknél, hysterikusoknál. 
Szagló ideg, 1. szag. 
Szágo (pálmaliszt), darabkából v. gömbölyű szem

cséből álló keményitőliszt, melyet a s. pálma (sagus 
farinifera) és s. fa (cyeas circinalis) belében előfor
duló keményítőből készítenek egyszerű tisztítás és 
szemkézés által és megszárítva hoznak kereskedésbe. 
A legtöbb s.-t Singaporeban készítik (évenkint mint
egy 5000 q.). Legjobb a s . -virág; az amerikai s.-t 
többnyire a batatakeményitőből, a b u r g o n y a s.-t 
v, német s.-t finom burgonyakeményitőliszt szem-
kézése és a szemcsék hevítése által nyerik. A jó s. 
szagtalan és főzésnél nem foiyik szét. 

Szágópálma, sagus farinifera, Délázsiában, főleg 
a Sunda szigeteken tenyésző, 6 m. magas pálmanö

vény, több mint félméter vastag törzsében levő bél
ből nyerik a szágót (1. e.). 

Szahara (arab, száchra = pusztaság), a világ leg
nagyobb sivatagja É.-Afrikában, az Atlanti oczeán-
tó! a Nilus völgyéig terjed, északon Algéria és az 
Atlasz hegyvidéke, délen Szudán határolja, területe 
6,180.000 km2. Csak Tunisz és a Barka fensik déli 
részének egyes vonalai feküsznek mélyebben a ten
ger színénél, délen nagy hegyek (2500 m.), köves 
fensikok, mocsarak és sós tavak terülnek el. Tél ide
jén a fensik egy részét hó fedi, mig a völgyekben 
gazdag a tenyészet. A tulajdonképeni homoksiva
tag a középső rész, vannak oasisok is, melyek 
természetes és mesterséges módon nyerik a víz
mennyiséget; tulajdonképeni folyók hiányoznak, 
ezeket számos tó pótolja. Eső alig valaha esik, a 
száraz meleg szelek (számum, harmettan, Egyip
tomban chamsin) gyakoriak, a nagy forróság da
czára az éghajlat egészséges, a legnagyobb hőfok 
árnyékban 40° C, télen néha 30° C. a hideg. A kö
ves és homokos sivatagban nagy területeken telje
sen hiányzik a növényzet, de folyóvölgyekben már 
fellép ; termények: a datolyapálma sűrű erdőkben, 
törpe pálma, tamariszkok stb., az állatvilágot képvi
selik : antilopok, giraffok, struez, vipera, krokodilus, 
teve, az oroszlán táplálék híján kerüli a Sz. bensejét. 
A Sz. részei: a partvidék az Atlanti oczeán mentén, 
a saganchi és el-hodhi fensik a Szenegáltól é.-ra, 
ettől é.-ra az adrari mélyedés, az igidi dünnavonal, 
a tafileti és tuati mélyedés, a varglai medencze, a 
Hogar és Asgar hegyvidék, az Air (Asben) hegyvi
dék, a fezzani plateauvidékek, a Sudah hegyek, Tibu 
Resade hegyvidék, é.-ra és k.-re a Lybiai sivatag 
felé ereszkedik. A lak. arabok, berberek, tuareg-
tibbu, midók, négerek. A kereskedelem élénk s kara-
vánutak mozdítják elő, a Sz. főutja Tripolisztóí 
Fezzanon és Bitman át a Tsad tóig vezet. A rómaiak 
már felkeresték, miről építményeik romjai tanúskod
nak; midőn az arabok elfoglalták Észak-Afrikát, 
Sz.-ban is terjeszkedtek; alaposan csak a XIX. szd 
óta kezdik felkutatni, ez irányban érdemeket szeres
tek Panet (1850.), Vincent (1860.), Lenz (1879.), 
Richardson, Barth, Overweg, Nachtigal, Rohlfs. 

Száj, os, a szájüreg bemenete, melyet az ajkak 
(labia) alkotnak. Maga a szájüreg a fogsorok és 
ajkak közötti előcsarnokból (vestibulum oris) és 
tulajdonképeni szájürbő! (cavum oris) áll, melynek 
elülső falát a fogsorok, oldalsó falát u. ezek és a po
fák, alapját a nyelv a hozzá tartozó izmokkal, fede
lét a kemény és lágy szájpad alkotják, hátul pedig a 
torokszoros (isthmus faucium) mögött felfelé az orr
üregbe, lefelé a garatürbe megy át. Az egész szájürt 
nyákhártya bélleli ki, belé nyilik a fültő-, áüalatti 
és nyelvalatti nyákmirigyek vezetéke. 

Száján, község Torontál m., 2259 lak. 
Szájbely Gyu la , orsz. képv,, szül. 1848. Vas m. 

Jogot végzett, 1878 óta orsz. képviselő. 
Száj- és körömfájás, a páros ujjú emlősök speciá

lis ragadós betegsége, mely kisfokú lázzal kezdődik; 
a következő 3 napon a felső és alsó iny belső felü
letén, a nyelvfék és az ujjperczeken forró daganatok 
képződnek, melyek felpattanása után fekélyek ma
radnak vissza, néha a körmök is lehullnak. Nem 
annyira veszélyes, mint kellemetlen betegség, meiy 
járványosnak akkor tekintendő, ha legalább 20 álla
ton v. egyszerre 3 udvarban lépett fel. Óvintézke
déseknél az 1888: VII. t.-cz. 79—80. és a végrehaj
tási rend, 211—226. §§. irányadók, melyek szerint a 
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betegség megszűnt, ha az utolsó megbetegedés óta 
•8 nap letelt és a fertőtlenítés megejtetett. Gyógyszer: 
tisztántartás és antisepticumok. 

Szájhagyomány, 1. hagyomány. 
Szájhős, nagyhangú, de gyáva ember. 
Szájhurut, stomaiiis catarrhalis, a szájür nyák

hártyájának hurutja, mely éles fogszéleknél, szájfe-
kélyeknél, a szájon és arczon előforduló sebeknél, 
sülynél (skorbut), erős dohányzóknál, ingerlő étkek 
után, gyomorhurut, typhus kisérőjeként stb. lép fel. 
Kezelés: az alap-ok gyógyítása, öblögetés. 

Szajkó, garrulus, madár a hollók (corvidae) csa
ládjából. A c s e r s z a j k ó , g. glandarius, 1. mátyás
madár. A s z e r e n c s é t l e n sz., g. infaustus, ritkán 
fordul elő a Magas-Tátrában. A m o g y o r ó s sz., v. 
•csőntör, nucifraga, caryocatactes, barna, fehér 
hosszfoltokkal, farka vége fehér; makkal él, de az 
apróbb madarakat is üldözi. 

Szajkófalva, község Bereg m., 1296 lak. 
Szajna, franczia folyó, 1. Seine. 
Szájó, sajtóhiba szágó (1. e.) helyett. 
Szájpad, palatum, a szájüreg boltozata, melyet 

elül a nyákhártyával bevont felső áll- és szájpad
csontok (kemény szájpad, palatum durutn), hátul 
nyákhártyával bevont izmok (lágy szájpad, p. molle) 
alkotnak. A lágy szájpad nyelésnél az orrürt a száj-
űrtől elzárja, a mennyiben részei, a garativek és a 
nyelvcsap, fel- és hátrafelé huzatnak. A két garativ 
között vannak két oldalt mandolák (tonsillae). 

Szájpadlás, 1. szájpad. 
Szájpenész, stomacace, a szájüreg nyákhártyájá

nak fekélyes lobja, mely a levált részek rothadása 
által erős bűzt (stomatitis aphtosa) okoz. Kezelés: 
öblögetés chlorsavas káliummal, higitott chlorviz-

:zel, káliumhypermangannal stb. 
Szájür, cavum oris, 1. száj. 
Szak, 1) vmely egésznek kerekded, némi befeje

zettséget mutató része pl. vers-sz.; — 2) az időnek 
bizonyos elkülöníthető részei, pl. a napnak, évnek 
sz.-ai; — 3) a tudománynak, művészeteknek egyes 

.ágai, társadalmi v. szellemi egésznek egyes osztályai. 
Szaka, sedum, növény a vastaglevelüek (crassu-

laceae) rendjéből. Fajai a b o r s o s sz., virága sárga; 
részei csípősek, borsizüek; kőfalakon és száraz he
lyeken nő; a fehér sz., s. album, virága fehér, alul 
pirosas. Levesbe főzelékül is használják. 

Szakácsi, 1) község Somogy m., 1739 lak.; — 
:2) község Szilágy m., 1486 lak. 

Szakadárok, schismatikusok, 1. schisma. 
Szakadat, l)községBiharm., 945 lak.; —2) község 

:Szeben m., 11451ak.; —3) község Tolna m., 1050 1. 
Szakalava, állattenyésztő és földmivelő nép Ma

dagaszkár szigeten; azelőtt Menahe és Imboina 
.államuk volt, melyeta hóvák foglaltak el. 

Szakáiháza, község Temes m., 3860 lak. 
Szakáll, bárba, a férfi állon a fanosodás idején 

megjelenő szőrképlet. 
Szakáll An ta l , recitator, szül. 1840.Debreczenben, 

1863. színész lett, s mint jellemábrázoló többször 
fellépett a nemzeti színházban. 
Szakály, község Tolna m., 1850 lak. 
Szakaszdijszabás, zónatarifa (1. e.). 
Szakaszjegy, 1. zónadijszabás. 
Szakaszos vászon, rendesen csepüontokkal szőtt 

körülbelül 80 m. hosszú durva vászon, mintegy 14 
KII. hosszú darabokra szelve jő kereskedésbe. 

Szakcs, község Tolna m., 3443 lak. 
Szakcsont, os hyoideum, i. nyelvcsont. 

Szakértői szemle, a peres eljárásban a bizonyí
tásnak azon módja, midőn a bíróság a per tárgyát 
szakértőkkel vizsgáltatja meg, akik a megejtett 
vizsgálat után véleményt adnak a bizonyítandó 
tényekről v. állapotokról. A peres feleknek jogukban 
áll egy-egy szakértőt nevezni v. egy közös szakér
tőben megegyezni: előbbi esetben a bíróság hiva
talból nevez ki egy harmadik szakértőt; ha a felek 
szakértőjüket meg nem nevezték v. a sz.-sz.-re kitű
zött határnapon meg nem jelennek, a bíróság hiva
talból nevezi ki a szakértőket. A szemle eredményé
ről jegyzőkönyvet vesznek fel és a periratokhoz 
csatolják. Prtás 211 — 220. §§. 

Szakiskolák, azon iskolák, melyekben a tanulók 
főleg bizonyos életpályára készíttetnek elő. pi. a 
gazdasági, kereskedelmi es ipariskolák. Az ezekben 
nyújtott oktatás a s z a k o k t a t á s . 

Szakma, r e s s o r t , egyjeientésü a »szak« (!. e.) 
szóval, de kiválóan az egyéni hatáskörre való tekin
tettel (vkinek sz.-ja). 
Szakmánymunka, a munkavégzés azon neme, 

midőn a dij nem a munkában töltött idő, hanem a 
végzett munka szerint történik; előnye az előbbivel 
szemben az, hogy a munkás ügyessége, szorgalma 
jobban érvényesül s jutalmaztatik; de hátránya az. 
hogy felületesen végzett munkára adhat alkalmat. 

Szakoktatás , 1. szakiskolák. 
Szakolcza, szab. kir. rend. tan. város Nyitra m., 

4926 lak. Főbb épületei: a régi kath. templom, az 
egykori jezsuita templom és kolostor, a városház. 
Lakosságának főipara a posztógyártás. Gymná-
sium, járásbíróság 

Szakoly, község Szabolcs m., 1549 lak. 
Szakrendszer, 1) azon tanrendszer, melynél a ta

nulók az egyes tárgyakban felmutatott ismereteik 
szerint más-más osztályba vannak sorolva, ellentét
ben az o s z t á l y r e n d s z e r r e l , melynél a tanuló 
csak egy osztályba tartozik s társaival minden 
tárgyból egyforma oktatásban részesül. — 2 (Használ
ják s z a k t a n á r - r e n d s z e r ért. is, mely szerint a 
tárgyakat egy osztályban különböző tanárok tanít
ják, míg az o s z t á l y t a n á r - r e n d s z e r n é l egy osz
tályban minden tárgy egy tanár kezében van. 

Szaktanár-rendszer, 1. szakrendszer 2). 
Szaktudomány, az a tudomány, melyet vki külö

nösen művel s melyre annak szüksége van, ki bizo
nyos hivatást be akar tölteni (pl. jogtudomány, or
vostan stb.), ellentétben az egyetemes tudományok
kal, melyek az általános műveltséget adják meg. 

Szákul, község Krassó-Szörény m., 1035 lak. 
Szála (jiém. Saal), terem. 
Szalacs, község Bihar m., 3162 lak. 
Szaladin (Szalah eddin, »a hit üdvössége*), tkép 

Juszuf , Egyiptom és Syria szultánja, szül. 1137., 
1171. megbuktatta a Fatimida uralkodóházat Egyip
tomban és maga vette át az uralmat; meghódította 
Syriát is, 1187. megverte a keresztény sereget, elfog
lalta Akkát, Aszkalont és Jeruzsálemet, azután 2 évig 
Oroszlánszívű Richárd ellen harczolt, a Jaffától Ty-
rusig terjedő területet szerződésileg a keresztények
nek engedte át; f 1193. Damaskusban. Az ejubidák 
egyiptomi dynastiájának megalapítója. 

Szalag, pántlika selyemből, bársonyból, atlaszból 
stb. gyártott többé v. kevésbbé keskeny szövet, 
melynek széleit olykép készítik, hogy ki ne rojtosod-
hassanak; a sz.-ból különféle áruczikkeket az u. n. 
s z . - á r u k a t készítik. A sz. gyártás főhelyei Fran-
cziaország. Svájcz, Bécs stb. 



SZALAG SZÁLLÁS 
= = = = = 1607 = = = = = 

£ 

Szalag, ligamentum, csontok összekötésére, izü
letek megvédésére és szilárdítására szolgáló, több
nyire rostos kötőszövetből álló szervek. A sz.-okkal 
foglalkozik a leíró boncztan egyik része, a sz.-tan, 
destHologia. 

Szalaga, város Nyugot-Szudánban a Togo földön 
a Volta folyó közelében. Élénk kereskedelem. 
Szalagáru, 1. szalag. 
Szalamander, szalamandra, 1. e. 
Szalamandra, salamandra, kétéltű állat a farkosak 

(caudata) rendjéből. A fo l to s sz., s. maculata, 15 
cm. h., fekete, élénksárga foltokkal. Európa és Észak-
Afrika erdeiben él, számos mese tárgya; bőrmiri
gyeiben tényleg mérget választ el, mely kisebb álla
tokba beoltva, azokra halálos. A fekete sz., s. atra, 
10—12 cm. h., nálunk a Kárpátokban fordul elő. 
Szalamandra-félék, salamandrina, kétéltűek a 

farkosak (caudata) rendjéből. Ide tartoznak a szala
mandrák (salamandrae) és a gőték (tritonidae). 

Szalámi, olasz cervelat-hurka, eredetileg szamar
as öszvérhúsból, most többnyire disznóhúsból. 

Szalamia, 1. salmiák. 
Szalárd, község Bihar m., 1913 lak. A Berettyó 

völgyében, Szalárdi János krónika-iró szülőhelye. 
Az 50 es évekig ismert volt a szalárdi vasas fürdő. 
Korai csúcsíves ref. temploma azelőtt a ferenczren-
.diek kolostortemploma volt: a sekrestye bolthajtá-
sának zárköve az eredeti Csáky nemzetségi czimer. 
A Berettyó é. oldalán vörös téglából rakott, négy 
igen magas torony omladozik az 12S4. ostromolt 
A d o r j á n - v á r romjaiból. 

Szalárdi, 1) J á n o s , erdélyi tört. iró, sz. 1601. Sza-
lárdon, Bihar m.-ben, I. Rákóczy György alatt 1634. 
•a fejedelmi levéltár felügyelője, később másodtitkár, 
1662. megírta korának történetét > Siralmas króni
kának 8 könyvei« czim alatt, mely főleg II. Rákóczy 
György bukása történetének igen becses forrása. 
1656-ben országos adószedő lett. t 1660. nyarán. — 
2) Mór, orvos, budapesti egyetemi magántanár, szül. 
1S48. Budapesten. Egyet, tanulmányait külföldön 
végezte, 1876—82. másodorvos a bpesti Rókus-kór-
házban, 1882. egyet, magántanár, 1886 óta a >Fehér 
Kereszt* orsz. lelenczház igazgató orvosa. Irodalmi 
működést, főleg a törvénytelen, elhagyott gyerme
kek sorsának javítása érdekében fejtett ki. Ebbeli 
nagyobb müve- »A közárvaház és gyermekhalandó
ság Magyarországon «. 

Szalatnya, község Hont m., 406 lak. Ásványos víz
források és fürdők. 

Szalavszky Gyu la , Trencsén megye főispánja, 
szül. 1846. "ápr. 12. Galgóczon, Nyitra m., 1872. 
ügyvéd, 1883. Nyitra megye alispánja, 1887. főis
pánja, 1890. belügyi államtitkár és orsz. képviselő, 
1892 végén Tencsén megye főispánja. Alispán korá
ban megaíapitotta a »Felvidéki magyar közművelő
dési egyesületiét. 

Szalay, 1) Imre, orsz. képv., szül 1846. Déghen, 
Veszprém m.-ben. Tanulmányait befejezve gazdál
kodott, 1875 óta orsz. képviselő. — 2) Imre , vallás-
és közokt. min. tanácsos, szakíró, szül. 1846. nov. 8. 
3écsben, hol atyja Sz. Á g o s t o n (történész, f 1877.) 
akkor a magy. kir. kanczelláriánál titkár volt; Bpes-
ten végezte a jogot; köz- és váltóügyvéd; 1868. 
okt. 5. lépett államszolgálatba a kir. táblánál, 1869 
jun. 9. közoktatásügyi min. segédfogalmazó, 1891. 
máj. 28. min. tanácsos. Mint iró iparművészeti dol
gozatokat és tanulmányokat irt. — 3) József, tör
ténetíró, szül. 1857. okt. 13. Baracskán: 20 éves ko

rában adta ki első önálló művét » Városaink a XIII. 
században* (1878.), 1883 fejezte be a Magyar Nem
zet Történetát 4 kötetben, mely akad. jutalmat 
nyert, f 1885. márcz. 15. — 4) Ká ro ly , orsz. képv., 
szül. 1833. Déghen, Veszprém megyében. Előbb böl
csészetet, majd jogot végzett, 1855 — 61. tvszéki 
jegyző, 1861. ügyvéd, 1885 óta orsz. képviselő, egy 
időben lapot is szerkesztett. Neje Kisfaludy Atala. — 
5) L á s z l ó történetíró és politikus, sz. 1813. ápr. 18. 
Budán. Kezdetben jogi pályán működött, 1840. mint 
jegyző vett részt a büntetőtörvények revisiojára ki
küldött orsz. bizottságban. 1843-tól orsz. követ, 
1844-től a Pesti Hirlap szerkesztője s lelkes bajnoka 
a parlamentarismusnak. 1848. igazságügyminiszteri 
osztályfőnök; majd a frankfurti német birodalmi 
gyűlésen s azután Parisban és Londonban a magy. 
kormány képviselője. A szabadságharcz leverése 
külföldön találta; Zürichben telepedett le s itt kezdett 
Magyarország történetének megírásához, melynek 
I. kötete Lipcsében 1857. jelent meg. E nagy műve, 
bár a VI. kötet felénél, az 1705. évnél félbenmaradt, 
ujabb történelmi irodalmunk egyik legjelesebb ter
mékei 1861. pestvárosí orsz. képv., 1862. az Akad. 
főtitkára; f 1864. július 17. Salzburgban. Flegler 
Sándor: Sz. L. és müvei. Ford. ifj. Szinnyei József 
(Olcsó ktár 56. sz.). — 6) Ödön, orsz. képviselő 
szül. 1840. máj. 9. Bpesten, előbb katonai pályán 
működött, 1861. városi jegyző, 1868. pénzügyi fogal
mazó, majd titkár, 1871. ügyvéd, 1873. a vágvölgyí 
vasút igazgatója, 1875. orsz. képviselő. 

Száldobos, község Máramaros m., 1065 lak. 
Szálem alejkum (arab), a keletiek köszöntése: 

béke veletek ! 
Szálep, különböző kosbor fajok szárított gyökere; 

főleg keményitőlisztben és bassorinban gazdag. 
Porrá törve és forró vízzel feleresztve szövetfestés
nél, selyemszövet-csinozásnál és a gyógyászatban 
használják. KeletrőlSmyrnán ésKonstantinápolyon áí 
kerül hozzánk; mézzel keverve a Keleten italul szolgál. 

Szálerdő, 1. erdősítés; s z á l e r d ő - ü z e m . 1. er
dősítés. 

Szálka, község Hont m., 1586 lak. 
Szálka, 1. halak. 
Szálkai L á s z l ó , esztergomi érsek, szegény csa

ládból származott, atyja a hagyomány szerint varga 
volt. A kir. kanczelláriában kezdte meg II. Ulászló 
alatt pályáját; Bakócz prímás bizalmát megnyerve, 
1514. váczi, 1520. egri püspök, a nélkül, hogy a 
kisebb egyházi rendeket is birta volna; 1523. a 
kanczellárságban Szatmári György utóda, ezzel 
együtt a nemzeti párttal szemben az udvari pártnak 
vezérei közé tartozott. 1524. esztergomi érsek lett 
A mohácsi csatában esett el 1526. aug. 26. 

Szálkás hal , a csekélyebb értékű, mert szálkás 
husu hal; a fehér halak. 

Szalk-Szent-Márton, község Pest m., 3640 lak. 
Szállaló üzem, 1. erdősítés. 
Szállaló vágás, 1. erdősítés. 
Száll a madár ágrul ágra, Száll az ének szájrul 

szájra ... A r a n y , Rege a csodaszarvasról. 
Szállás, descensus haereditarius, a régi magyar 

jogban az a földbirtok, mely a honfoglaláskor az 
elfoglalt területek felosztása alkalmából került az 
egyes nemzetségek s az azokból származó családok 
birtokába. A királyi adományoktól az Árpádok alatt 
annyiban külömbözött. hogy az egész nemzetséget 
illetvén, birtokosuk felőle rokonai kárára nem ren
delkezhetett. 
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Szállítás, tőzsdei ért. az eladásból folyó kötele
zettség teljesítése, a vett értékpapír átadása a tény
leges sz., az értékpapír valósággal való átadása 
r.em a tőzsdén, hanem az üzlethelyiségben történik. 
Szállítási adó, az 1875: XX. t.-cz. értelmében a 

magyar állam területén levő állomások között, az 
ország határain kívül eső terület érintése nélkül 
folytatott forgalomban életbe léptetett adó, melynek 
tételeit az 1880: LXI. t.-cz. 50%,-kal és az 1887: 
XIV. t.-cz. a személyszállításnál 20°/0, a teherszállí
tásnál pedig 670/o-kal emelte. Az adótétel személy
szállításnál a viteldíj 18%-a, az uti málha szállításon 
a dij alá eső túlsúly után fizetendő dij 15°/0-a. Külön 
személyvonatért és gőzhajóért az összes szállítási 
dij 18°Ia-a., gyorsáruszállitmánynál a dij 7% a, teher
szállítmánynál ö°/o, gőzhajón a külön fülke, vasúton 
az alvóhelyül szolgáló kocsiszakasz bérösszegének 
18°/0-a. Sz. a. alá nem esnek a királyi udvar, a közös 
hadsereg és honvédség szállitásokmánynyal feladott 
személy-, gyorsáru- és teherszállítmányai, a vasút v. 
gőzhajóvállalat saját czéljára egyik állomásáról a 
másikra szállított tárgyai, a közúti vasutak, a fővá
ros és határának egyes részei közt a személyszállí
tást eszközlő gőzhajók és vasutak, a helyi érdekű 
vasút engedélyezése napjától számithat 10 éven át 
(1880: XXXI. t.-cz. 6. §.). A sz. a.-t a vasút és gőz
hajó szedi be és szolgáltatja át az állampénztárnak 
minden hónap elteltevei utólagos kiegyenlítés fen-
tartása mellett, 14 nap alatt az előző évi ugyanazon 
hónap forgalmának megfelelő összeget és legkésőbb 
3 hónap múlva a végleges kimutatás szerint még 
ráfizetendő összeget. Az esetleges mulasztás tarta
mára 8% késedelmi adó fizetendő. A sz. a. megrövi
dítéséért a vállalat tulajdonosa, igazgatói és kép
viselői egyetemlegesen felelősek és az adón kivül 
jövedéki büntető eljárás utján a megcsonkított adó
összeg 10—20-szorosában marasztalandók el. 

Szállítási árfolyam, azon ár, melyen a vevő az 
értékpapírt az eladó által harmadik személylyel át
véteti; sz. h a t á r i d ő , legvégső időpont, mikor a 
szállításra kötött ügyletet le kell bonyolítani. 

Szállítási dij, összeg, melyet az egyik szerződő 
fél fizet a másiknak, hogy meghatározott idő múlva 
az árut bizonyos útirányban szállíthassa. 

Szállítási határidő-biztosítás, a szállított,árunak 
a. rendes időben való meg nem érkezése folytán szár
mazható kár biztosítása; a sz. h.-sal rendszerint a 
•szállítási vállalat foglalkozik és, ha az áru nem érke
zik meg a rendes időben, a szállításért fizetett dijt 
részben v. egészben visszatéríti. 

Szállítási nap, 1. szállítási ügylet. 
Szállítási szerződés, eladási szerződés, melynek 

tárgya olyan áru, mely a szerződés megkötése al
kalmával v. egyátalán még nem létezik v. legalább 
nincs az eladó birtokában. 

Szállítási ügylet, a tőzsdei ügyletek egy neme, 
melynek lebonyolítása nem mindjárt az ügylet meg
kötése alkalmával, hanem egy későbbi időpontban 
( s z á l l í t á s i nap) történik. 

Szállítási üzlet, szállítmányozási üzlet (1. e.). 
Szállitmán3'biztositás, 1. biztosítás. 
Szállítmányozási üzlet, áru átvétele továbbitta

tás végett, a sz. ü.-tel iparszerüen foglalkozó keres
kedő s z á l l í t m á n y o z ó , ki az átvett áru szállítását 
a fuvaros vagy hajós által saját nevében, de más 
számlája részére eszközölteti. A sz. ü.-ró'l az 1875: 
XXXVII. t.-cz. 3 8 4 - 3 9 2 . §§. intézkednek. 

Szállítmányozó, 1. szállítmányozási üzlet. 

Szállító akna, a bányák azon függőleges nyílása 
aknája, mely kizárólag a bányatermények kiszállí
tására s nem egyszersmind a személyzet ki- és bejá
rására szolgál. 

Szállító levél, fuvarlevél (1. e ) . 
Szállító ügylet, szállítmányozási ügylet (1. e.). 
Szállj versenyre, magyar: s fog kelni körüled az 

élet. K ö l c s e y : Versenyemlékek. 
Szálló, kisebbszerü fogadó, hol mesterlegények 

szoktak megszállni és gyülekezni (ném. Herberg). 
Helytelen tehát s z á l l o d a (hotel) ért. használni. 

Szálló-ernyő, 1. ereszkedő készülék. 
Szalma, a gabonanemüek belül üres, izekre osz

tott, göcsökkel ellátott szára: szecska készítésére, 
alomnak, csomagolásnál, fűtésnél használják, to
vábbá fonatot is készítenek belőle; savval kezelve 
rostot ad, melyet papírkészítésre használnak. 

Szalmafonás, kalap, kosár és egyéb tárgyak készí
tése szalmából, melyet kül. Olaszországban. Flórencz 
környékén,Svájczban,Szászországban külön e czélra 
termelnek az által, hogy a növényt maghozás előtt 
tépik ki és kénnel fehérítik. Hazánkban is készítenek 
szalmakalapot, kül. Hajdu-Xánás és Dorogh kör
nyékén. 

Szalmakötél, kézzel v. géppel összesodrott szalma, 
a mezőgazdaságban, fémöntésnél, csomagolásnál, 
víz- és gőzvezetéki cső bevonására használják. 

Szalmanasszar, több assyr király neve, kik közül 
II. S. (Kr. e. 860 — 825.) Syria legnagyobb részét el
foglalta, IV. S. (727—722.) Phoeniciát hódította meg 
és megdöntötte a zsidó államot. 

Szalmatűz, a szalmához hasonlóan hirtelen lobot 
vető s legott elhamvadó lelkesedés. 

Szalon, 1. sálon. 
Szalónak, község Vas m., 1242 lak. Magas, mere

dek hegyen épült, fallal volt kerítve; közelében me
redek hegytetőn a sz.-i vár, még jó karban. 

Szalonichi (tör. Selanik, az ó-kori Thessalonica), 
török vilajet (Macedónia), ter. 35.450 km2, 1,200.000 
lak. Főhelye Sz., az Aegaei tengernek hasonnevű öbíe 
mellett, 15.000 lak. Nagy kikötő, Konstantinápoly 
után Törökország első kereskedelmi városa, élénk 
ipar (szőnyeg, bőr), vasút Belgrádig. 

Szalonka, scolopax, madárcsalád a gázlók (gra'liae) 
rendjéből. Az e rde i sz., s. rusticola, 32 cm. hosszú, 
Európában és Ázsiában honos; 4 vörösszürkén fol
tozott, sárgásbarnán pettyezett, halvány rozsda
sárga tojást rak; húsa igen jóízű, beleit tartalmuk
kal együtt csemegének eszik. A v i z i sz.-ák közé 
tartozik a k ö z ö n s é g e s sz., s. gallinago, mely rigó 
nag3rságu és a g y e p i sz., s. gallinula, mely pacsirta 
nagyságú. A m o c s á r i sz., 5. major, 28 cm. hosszú, 
Észak-Európában és Ázsiában honos..Nálunk a sza
lonkák leginkább mint költöző madarak jelennek meg 
s tavaszszal és őszszel vadászszák őket. 

Szalonna, 1) t á b l á s sz., szabályos, hosszúkás, 
négyszögű, 20—35 kg.-os darabokra szeldelt oldal-
szalonna (fej, hasrészek és csontok nélküli, mely le
vegőn szárítva v. füstölve jön kereskedésbe: nálunk 
főleg Budapesten (Kőbányán) állítják elő. — 2) A 
v i d é k i sz., csak télen készül, pörkölve jut kereske
désbe : a sz.-oldalak a sertés két felét, fejjel és has
részekkel együtt, állkapocs és csontok nélkül, foglal
ják magukban. Kőbányán, az Alföldön, a régi déli és 
erdélyi megyékben készítik nagy mennyiségben. 

Szalonna-bogarak, dermestida, rovarok a bunkós-
csápu bogarak (clavicornia) családjából, A sz.-
p o r v a . d. lardarius, 6 mm. h., fekete, szárnyfedője 
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világosbarna, három pánttal, ebben három fekete 
folttal; álczája húsárukban, bőrökben, szőrmékben, 
természetrajzi gyűjteményekben pusztításokat visz 
véghez. A kisebb s z ü c s - p o r v a , attagenus pellio, 
fekete, szárnyain fehér ponttal; álczája szücsárukat 
pusztít. Az anthrentts museorum kül. a rovar- és 
madárgyüjteményeket károsítja. 

Szalonnakő, színtelen v. különböző szinü magne-
siurasilikát, zsíros tapintatu, ha hevítik, nagyon 
keménynyé válik és metszhető; pipa és dugó készí
tésére, posztón, selymen, üvegen való rajzolásra 
<(spanyo lk ré ta , s zabók . ) , fényesitésre, arczporul, 
porczellánkészitésnéi, szappanul stb. égetve, lég-
szeszvilágitásnál, csőkészitésre stb. használják; a 
sz.-vet s z a p p a n k ő n e k ás stealit-nsik is hívják. 

Szalu, szekercze keresztbe állított lappal. 
Szálva, község Besztercze-Naszód m., 1483 lak. 
Szalvéta, asztalkendő, 1. serviette. 
Szám, vmely egység v. vmely egynemű egységek 

mennyisége; á l t a l á n o s sz. egységek bármely meny-
nyiségét, k ü l ö n ö s sz. egységek határozott mennyi
ségét fejezi ki; ha az egység tekintetbe nem jön, a 
sz. t i s z t a v. abstract, ha pedig tekintetbe jön, a sz. 
n e v e z e t t v. concret; oszthatóság szerint van 
t ö r z s s z . (1. e.) és ö s s z e t e t t sz., mely rajta és az 
egységen kivül más sz. által is maradvány nélkül 
osztható; p á r o s s z , 2 által osztható, p á r a t l a n sz., 
2 által nem osztható: e g é s z sz., az egység több-
szöritése által, t ö r t sz., az egységnek több egyenlő 
részre való osztása által keletkezik; van továbbá: 
positiv és negatív sz.; rationalis és irraiionalis sz.; 
v a l ó s , imaginárius és complex sz. (1. ezeket). 

Szám, kőszénmérték hazánkban, mintegy 7 köbláb. 
Számadási év, időszak, melynek leteltével a válla

lat számadásait, mérlegét megállapítja; a sz. é.-nek 
nem kell a közönséges évvel összeesnie, vagyis decz. 
•31-én végződnie. 

Számadási pénz, a meiy szerint az állam lakossága 
a. tartozásokat és követeléseket elszámolja; azon ér
tékmennyiség, mely az állam pénzlábának alapegy
sége, de a nélkül, hogy mint tényleges pénzdarab ki
veretnék v. papír értékjegygyei helyettesittetnék. 

Számadási per, a felhívási per egyik neme; czélja, 
hogy azt, a ki idegen pénzt v. vagyont kezel és a 
számadást megtagadja, kényszerítsék, hogy a bíró
ság előtt számoljon el. Ez tehát a számoltató kérel
mére felhívást intéz a számadásra kötelezetthez, 
hogy, záros határidő alatt számadását nyújtsa be, 
v. pedig nyilatkozzék a keresetre, mert különben a 
bíróság a számoltató által felszámított összegben 
fogja marasztalni. Ha a számadást beterjeszti, szá
moltató kifogásait kereset alakjában adja be, mi fö
lött rendes eljárás szerint tárgyalást tartanak; ha 
számadását nem terjeszti be a felhívott, hanem nyi
latkozik, ezen nyilatkozat felett jegyzőkönyvi tár
gyalást rendelnek, melynek befejeztével a biró arra 
r.ézve dönt, köteles-e elszámolni az illető v. sem. 
Hasonló az eljárás a gyám v. gondnok számadása 
esetében is. 

Számadó, az a juhász, gulyás, csikós v. kanász, 
kinek felelősségére van bízva a nyáj, csorda v. mé
nes ; segédei a bojtárok. 

Szamár, asinus, állat a páratlanújjuak (perissodac-
tyla) rendjéből, az egypatások v. lovak (solidungula. 
equina) családjából. Vad fajtái a d z s i g e t a i , k i a n g , 
a. hemionus, 2 m. h., Közép-Ázsiában, húsa és zsírja 
végett vadászszák, nem szelidithető. A v a d sz., 
o n a g e r , ku l an , a. onager, vmivel kisebb, Syriá-

ban, Arábiában, Perzsiában, szeliditik, nyerges állat 
gyanánt nevelik és tenyésztik, ízletes húst és bőrt 
(chagrin) szolgáltat. Az a f r i k a i s i v a t a g i sz., 
a. taenionus, a Nílustól k. felé,szelidithető. A s z e l i d 
v. h á z i sz., a. domesticus, a két előbbeni egyikétől 
származik, Dél-Amerikában eivadult. húsa élvezhető 
(szalámi), teje a női tejhez összetételre a legközelebb 
áll, bőréből pergamentet is készítenek. Régi idők óta 
alaptalanul az ostobaság jelképe. Kereszteződés ut
ján a lovaljon létre az ö s z v é r (1. e.). 

Szamara, kelet-orosz kormánvzóság, ter. 151.047 
kms, 2,569.832 lak. Főhelye S." a Volga m., 75.000 
lak. Nagy gabonapiacz. 

Szamaragolni, tréfásan: szamáron nyargalni. 
Szamárhíd, oly segédeszköz idegen nyelvek tanu

lására, mely a tanuló restségére és tudatlanságára 
számit s még a legelemibb dolgokat is magyarázza. 

Szamárhurut, hökhurut, tussis convulsiva, járvá
nyos gyermekbetegség, görcsös köhögési rohamok
kal és gyakran nagy mennyiségű nyáknak hányással 
járó kiürítésével. Többnyire egyszerű hurut alakjá
ban kezdődik, gyakran huzamos ideig eltart, hozzá 
csatlakozó tüdőlob által veszélyes lehet. Kezelés: 
erőteljes, nem ingerlő táplálék jégváltoztatás, tejkura. 

Szamaria (héb. Somronj, város Palaestinában, 
Izrael birodalom egykori fővárosa, Szargon fel
dúlta, később újra felépült, Heródes idejében Sebasíe 
(Augusta), ma Subusta a neve. Jézus idejében Sz. pa-
laestiniai tartomány volt; lakói a szamaritánusok. 

Szamari tánus egylet, emberbaráti egylet: feladata 
tanfolyamok (sz.-iskola) nyitásával mindenkinek út
mutatást adni abban, hogy balesetnél v. hirtelen sze
rencsétlenségnél hogyan kell az első segélyt nyújtani. 

Számfejtőség (liquidatura), nagyobb hivatalnál, 
pénzintézetnél azon osztály, mely a számadások 
összeállításával, a kifizetésre kerülő pénzösszeg utal
ványozásával stb. foglalkozik. 

Számhuzás, kisorsolható értékpapírnál a vissza
fizetendő czimletek számának kisorsolása. 

Számla (számolat), a szállított áruról készített 
jegyzék; 50 frtnál kisebb összegről szóló sz. 1 kros, 
az 50 frtot meghaladó összegről szóló sz. 5 kros 
bélyeggel látandó ei. 

Számlakivonat, a számlakönyvből v. folyószámla-
könyvből kiirt számla. 

Számlakönyv, kereskedelmi segédkönyv, melybe a 
számlákat időrendi egymásutánban bevezetik. 
Számláló, a közönséges törtnél a jel felett lévő 

szám, mely a részek számát adja. 
Számláló készülék, gép és műszer, vmely teljesí

tett munkának számra, mennyiségre, egyenletes
ségre stb. nézve való ellenőrzésére; hajtó- és mun
kagépeknél Scháffer- és Buddenberg-féle sz. k. van 
alkalmazásban. 

Számlára, annak kifejezésére szolgál, hogy a vevő 
a szállított árut nem fizeti ki készpénzzel, hanem az 
áru értékét könyvelik számlája terhére. 

Számnév, numeráié, azon beszédrész, mely vmi-
nek számát, mennyiségét fejezi ki. Van h a t á r o 
z o t t és h a t á r o z a t l a n sz. A határozott sz.-ek: 
1) t ő s z á m n e v e k (cardinalia), pl. egy, kettő, tíz, 
húsz, millió; — 2) s o r s z á m n e v e k (ordinalia), pl. 
első, második, tizedik, huszadik, milliomodik (néme
lyek a tősz.-eket nevezik sorsz.-éknek, az ordina-
liákat pedig rendsz.-eknek); — 3) o s z t ó sz.-ek, 
pl. harmad, huszad (rész); — 4) s z o r z ó sz.-ek, 
pl. egyszer, kétszer, százszor: — 5) h a t á r o z a t l a n 
sz.-ek: sok, több. kevés, elég, tömérdek stb. 
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