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Szamócza-félék, fragaria, növények a rózsa-félék 
(rosaceae) rendjéből. A földi eper sz., fr. vesca, 
márcziusban és áprilisban virágzik; számos válfaja 
van, melyek közül a vadon termők zamatosabbak 
mint a kertekben műveltek. 

Szamojédok, az ural-altaji népcsalád egyik ága, 
a Jeges tenger partvidékeit lakják a Fehér tengertől 
a Chatanga-öbölig, délen a Sajan hegységig. Szá
muk körülb. 16.000, de kiveszőfélben vannak. Orosz 
alattvalók. Négy törzsre oszlanak: a jurák, tawgy, 
jenisszei és osztyák sz.-ra. Nagyobbára nomád 
életet folytatnak, egy részük vadászattal és halá
szattal foglalkozik. Fölvették a görög kereszténysé
get, de azért a samanismusnak hódolnak. Nyelvük 
a finn-ugor nyelvekkel sok rokonságot mutat. L. 
Budenz József, Adalék a jurák-sz. nyelv ismereté
hez, Nyelvtud. Közi. 1862., 12. köt. 

Számológép, számadási feladvány megfejtésére 
szolgáló mechanikus gépezet, főleg nagyobb, táblá
zatosszámadásra (törlesztési táblázat, biztosítási dij, 
kamattábla stb.) használják; sz.-et szerkesztett 
Pascal, Leibnitz, Babbage, Lalanne, d'Aubréville stb.; 
legtökéletesebb sz. az u. n. a r i t h m o m é t e r . 

Számos, község Tolna m., 2713 lak. 
Szamos, a Tisza mellékfolyója; az é. erdélyi ré

szek vizeit gyűjti magába és vezeti a nagy magyar 
medenczébe. Két főága a N a g y és Kis Sz. egyesü
léséből támad. 1 )Nagy-Szamos ,aRodna i havasok
ban a Rotanda, Lapatna és Veron Dumiui hegyekről 
lejövő patakokból keletkezik; szűk és szakadékos, me
redek falu szurdokban foiyik fő irányban d. ny.-ra, 
mig az erdélyi medenczébe ki nem ér, melynek ré
tegeibe mélyre véste medrét. Deésnél találkozik a 
Kis-Sz.-al. Egész hossza 16 mfd, azaz 118.72 km. 
Főbb mellékvizei jobbfelől: Bajlor, Anyes, Kormája, 
a 30 km. hosszú Restora, a 33 km. h. Szalva, Runki, 
Czibles, a jelentős Ilosva; balfelől: az Ilva (52 km. 
hosszú), Sajó- Besztercze, Orosz patak v. Betten (hosz. 
35 km.) stb. 2) K i s - S z a m o s . Két forrásága van: a 
Meleg és Hideg Szamos, a) M e l e g - S z . legmagasabb 
forrása a Bihar-Vlegyásza hsgben a Kornu-Muntyi-
lóron fakadó Fontana Récse (hideg forrás), b) H i-
d e g - S z . a Gyalui havasokban a Balamiriászán 
1600 m. magasban ered. Mindkettő keskeny, vad 
szakadékos szurdokban folyik, mig nem Magura fa
lunál egyesülve a Kis Sz.-t alkotják. A K i s -Sz . 
Apahidáig k.-re, innen hirtelen é.-é.-k.-nek kanyaro
dik és a Meleg-Sz. forrásaitól számítva (20 mfd) 
14840 km ut után a Nagy-Sz.-sal Deésnél egyesül. 
Főbb mellékvizei jobb felől: Fenesi, Kolozsi, Széki, 
Nyires folyók; balfelől: Kapus, Nádas, Borsai, Ken-
dilonai, Igriczei, Iklodi stb. folyócskák. 3) Egyesült 
Sz. Iránya Deéstől é.-ny., majd d.-ny.-ra foly Ötme-
zőig. hol é.-ra kanyarodva hagyja el az erdélyi me-
denczét azon nyilason, melyen át a harmadkori ten
ger közlekedett és lefolyt a nagy magyar medenczé-
vel. Ezen túl hegyektől kisért völgye mind inkább 
szélesedik, mig nem Erdőszáda alatt a nagy Alföldre 
lép, melyen iránya főkép é.-ny. Elhagyva a hegyvi
déket alföldi folyóvá lesz. Szatmárig lerakja kavics
hordalékát. Kanyargós mederben folyik, minduntalan 
változtatva azt, visszahagyván a holt Szamos medrek 
félives morotváit. Bár erdélyi felső vízfolyása mér
sékli esését, de azon körülmény, hogy vizterülete 
ott fátlan és vizáthatlan, a csapadék rohamos lefo
lyását idézi fel s igy elönti árvizeivel gyakran alföldi 
partvidékét. Torkolatát szabályozták, s V.-Xamény 
felett ömlik a Tiszába. Az egyesült Sz. főbb mellék

vizei jobbról; Kosaly, Galgó, Honda, Somkuti patak, 
Lápos, Szinyér; balfelől: Kodor, Dobrik, Szemesnye, 
Szurduk, Almás, Egregy, Szilágy, Kraszna stb. A 
Sz. kibocsátja magából a Sár eret, mely a Túrral 
egyesül és a Turczát, melj- a Tiszába ömlik. Viz
területe 21.800 km2; hossza a Meleg-Sz. eredetétől 
számítva(66 mfd) 490 km.; a Nagy-Szamos eredeté
től (62 mfd) 460 km. Vízmennyisége 1136-83 m3. A 
Sz. szabályozására Erdőszádától kezdve a torko
latig több átmetszést és 154 km. hosszú védtöltést lé
tesítettek. De a folyónak rendszeres és végleges toi-
tésezését azon szempontból nem teljesitik, mert ez 
által a mostan 200.000 hld ártéren elterülő viz ro
hamosan folyna le a Tiszába, s ennek árvizszinét 
V. Namény alatt jelentékenyen emelné. 

Szamosfalva, község Kolozs m., 1329 lak. 
Szamosi J á n o s , egy. tanár, szül. 1840. ápril. 18. 

Kolozsvárt, hol 1872 óta egy. tanár; több munkát 
irt a classica-philologia köréből. 

Szamosközy I s t v á n , történetíró, 1591—94 Pa-
duában tanult, majd beutazta Németországot 1593. 
adta ki első művét a dáciai római emlékekről. Visz-
szatérve Erdélybe, 1595. kezdett hazája történetének 
megírásához ; Bocskay István udvari történetíróvá és 
a gyulafehérvári levéltár őrévé nevezte ki, j 1608. 
elején.Nagy müve, »Rerum Ungaricarum libri«, csak 
töredékeiben maradt reánk, s az 1566—1603. évek 
történetének becses forrása. Szilágyi Sándor adta ki 
a Monumenták 21. és 28—30. köt. 3 pótfüzettel. 

Szamosmelléki hegysor, a Sajótól a Kis-Szamosig 
húzódó s d. ágaival az Aranyosig terjeszkedő 
dombsor, mely a folyók erosiója által a medencze 
rétegeiben keletkezett. A Mezőségen is átvonul. 

Szamosszeg, község Szatmár m., 2213 lak. 
Szamos-Udvarhely, község Szilágy m., 1299 lak. 
Szamos-Ujvár, szab. kir. rend. tan. város Szoinok-

Doboka m., 5793 lak. Az örmény metropolis. Görög 
kath. püspök székhelye; papnövelő és tanítóképző 
intézet, algymnasium, árvaház, kórház, járásbir. és 
adóhiv. Főterén van az örmények díszes nagy tem
ploma Rubens képével (Krisztus levétele a kereszt
fáról). A most állami fogházul használt várat 1540. 
Martinuzzi György püspök építette. A mostam vá
rost I. Lipót alatt beköltöző örmények alapították, 
1726. kiváltságokat kapott és 1790. a szab. kir. 
városok közé igtattatott. 

Szamosujvári görög szer tar tású kath. püspök
ség, alapíttatott 1850. kiterjed Besztercze-Naszód 
megyére, Máramaros, Szatmár, Ugocsa, Kolos, Ma
ros-Torda, Szilágy, Szolnok-Doboka megyék egyes 
részeire; a gyulafehérvári főegyházmegyéhez tarto
zik; a plébániák száma 491, a káplánságoké 39. 
Püspöke S z a b ó János (1. e.). 

Szamos-Ujvár-Németi, község Szolnok-Doboka 
m., 1265 lak. 

Szamosvölgyi vasút, engedélyeztetett, az apahida-
deési vonal az 1880 : XNXII., a deés-beszterczei vo
nal az 1884 : XXXrV. t.-cz., a deés-zilahi az 1889 : 
XI. t.-cz. által és a deés-deésaknai iparvasut 1882.: a 
pálya hossza Kolozsvár-Apahida-Deés-Zilah 160.aoo 
km, Deés-Besztercze 60.261 km, összesen 221.251 
km, alaptőkéje 2,700.000 frt törzs- és 4,975.000 
frt elsőbbségi részvényekben. 
Számrendszer, a különös számok áttekinthető 

sorozata, mely vmely felvett alapszámból indul ki, 
s ennek folytatólagos hatványozása által a maga
sabb rangú számok keletkeznek, de melyeknek 
egvütthatcja mindenkor kisebb az alapszámnál; 
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általánosan elfogadott a d e k a d i k u s v. d e c i m á l i s 
sz.. melynek 10 az alapszáma, igy 7857 = 7.10 3+ 
. g l O ^ ö . l O ' + ' . l O 0 ; d y a d i k u s sz., 1. dyadik. 

Számsorsjáték, 1. lottó. 
Számszeríj latinul ballista (1. e.). 
Számtan, arithmetika (1. e.). 
Számum, meleg, száraz déli szél Nyugat-Ázsiában, 

köves Arábiában, Algériában és a Szaharában, jun., 
jul. és aug. hónapokban lép fel, nagy mennyiségű por-
és homoktömeget hord magával, néha órákig dühöng. 

Száműzés, szabadságbüntetés, abban áll, hogy 
valaki bizonyos területről, helységből, országból 
kitiltatik. A kitiltás lehet kiutasítás, mely egyes 
vidékekre, sz., mely az egész állam területére vonat
kozik; bellebbezés, mely az illetőt bizonyos mégha-
tározott területen való tartózkodásra szorítja és 
elszállítás, mely tengerentúli gyarmatokba történik. 
A rómaiaknál és görögöknél, valamint a középkor
ban gyakori volt a sz. alkalmazása polit. bűntettek
nél; ma mint kitiltást csak idegenekkel szemben 
alkalmazzák; rendőri büntetésképen a kiutasítás 
egyes helységek területéről szokásos, Francziaor-
szágban és Oroszországban — itt mint a közigaz
gatási hatóság intézkedése is nagyban szerepel — 
.az elszállítás még érvényben levő büntetés. 

Számvevőszék, 1. államszámvevőszék. 
Számvitel, könyvvitel (1. e.). 
Szana T a m á s , író, a Petőfi-társaság tagja és tit

kára, szül. 1844. jan. 1. Tisza-Füreden, Heves m., 
1868. ügyvédi oklevelet nyert; már évekkel előbb irt 
különböző lapokba. Irt irodalmi, széptani, műtör-
ténelmi, kritikai műveket. Első önálló kötete (Szün
órák) 1866. jelent meg. Ezt azóta sok követte (Cso-
skonai életrajza, A két Kisfaludy, Moliére élete, Ma-
•gyar művészek, két sorozat, A könyv, A magyar 
művészet a XIX. században, Szendrey Júlia stb.). 
Több munkát fordított, lapot és folyóiratot szerkesz
tett, 1892. decz. óta a Fővárosi Lapok szerkesztője. 

.Szanád, község Torontál m., 2183 lak. 
:Szancsal, község Kis-Küküllő m., 1733 lak. 
Szanda, község Xográd m., 732 lak. Várrom. 
Szandál (gör.), szíjjal a lábhoz erősíthető fa-, pa

rafa , bőrtalp; a régiek általánosan használták. 
Szándék v. s z á n d é k o s s á g , büntetőjogi értelem

ben azon elhatározás, mely magára a bűntettnek 
ismert cselekedet elkövetésére v. a bűnösnek ismert 
•eredmény elérésére irányul; ezen sz. megkívántatik 
a bűnösséghez; e nélkül nincs bűntett, ha a tettes 
határozott akarata nélkül jött létre a jogellenes ered
mény, akkor v é t k e s s é g forog fenn. L. még dolus. 

Szandsák (tör.), lobogó, zászló; kerület, az ejalet 
(tartomány) része, élén egy mutesszariffal. A sz. 
megint járásokra (kaza) oszlik. Sz. s e r i f (nemes 
lobogó), a próféta zászlaja. 

Szanhedrin, a régi zsidóknak vallási kérdésekben 
legmagasabb fóruma. 

Szanherib, Assyria királya, 705. Kr. e. követte a 
trónon atyját Szargont; meghódította Babylont, His-
kiast, Juda királyát adófizetőjévé tette, 701. az 
egyiptomiak megverték, fényes épületeket emelt (déli 
palota Niniveben); 681. fiai meggyilkolták. 

Szaniszló, két lengyel király neve: 1) I. Sz., 1. 
Leszczynszky Sz.; — 2) II. Sz. Ágos t , Lengyel
ország utolsó királya, Poniatovszki Sz. gróf fia, 
szül. 1732. jan. 17. Volczynban, mint pétervári kö
vet megn3'erte II. Katalin kegyét s ennek befolyá
sára 1764. szept. 7. Lengyelország királyává lett, 
1795. nov. 25. le kellett mondania; f 179S. 

Szaniszló, község Szatmár m., 4252 lak. 
Szánk, község Pest m., 1790 lak. 
Szankuru (Szankullu, = víz), hajózható folyó az 

afrikai Kongo-államban, körülbelül a 10° déli sz. és 
24° keleti hosszúság alatt ered Lubilas Lubiransi 
néven, a Lomami, a nagy Kassai, Knango, Lukenje 
stb. mellékvizeit felvéve Koa (Sadi M'be) néven tor
kol Kvamouth m. a Kongóba 

Szanszára (hindu), a nirváná-val (1. e.) ellentétben 
a lét szünetlen változásai. 

Szanszkrit nyelv és irodalom. A szanszkrit 
(= helyesen képzett) nyelv az indogermán nyelv
törzs legősibb ága s egykor északi Elő India lakóinak 
köznyelve volt, a Kr. e. III. szd óta azonban mint 
az egyháznak s a tudósoknak nyelve csak mester
séges életet folytat, mig élőnyelvvé a sz.-nak egy 
nyelvjárása, a p r a k r i t vált. A sz.-ot a devanagari 
nevű Írással írják (balról jobb felé). Mondatszerke
zete egyszerű, szófüzése meglehetősen szabad. Az 
összes szavak egytagú gyökökre vezethetők vissza, 
melyek magukban nem képeznek szavakat, csak a 
származékaik. A sz. irod. a leggazdagabbak egyike. 
Történetében két korszakot különböztetnek meg: a 
v é d a i kort (1. Védák) és a tulajdonképeni sz. iro
dalom korát. Az utóbbit a verses alak iránti elősze
retet jellemzi. Nevezetesebb termékei az epika köré
ből : a Mahábharata és Ramájána ez. nagy eposzok 
(1. külön), a mythologiai tartalmú Puranák és Upa-
puranák (18— 18 darab), és a műeposzok (Kavja). 
A drámai költészet kiválóan gazdag és sajátszerű; 
e darabok, messze a való élet küzdelmeitől, csendes, 
álmatag légkörben folynak le; nagyobbára idylli és 
bölcselkedő tartalmúak, bár van köztük igazi pol -
gári dráma (pl. a »Mricshakati«), sőt sensatiós 
színmű is (»Nagananda«). A legkiválóbb színműíró 
Kalidásza (1. e.). A lyrai költészetet jóformán csupa 
szerelmi tárgyú költemény képviseli. Sajátságos mű
fajt képeznek a verses mondások (Amaru 100, Bhar-
trihari 300 mondása). Az összehasonlító irodalom
történet szempontjából igen érdekes a hindu állat
mese- és rege költészet is, mely számos európai me
sének ősfája. E nemben legfontosabb mű a Pancsa-
tántra (1. e.) s ennek kivonata a Hitopadesa (1. e.). 
A tudomán3'os irodaiam kül. a bölcsészet és nyelvé
szet terén mutat fel becses termékeket. Az orvostan
ban, a csillagászatban és a mennyiségtanban is ered
ményesen működtek a hinduk; kétségtelen, hogy az 
arabok közvetítésével nyugaton elterjedt számrend
szer, vmint az algebra a hinduknál született meg. 
A sz. irodalomról ). Vörösmarty. A hinduk drá 
literaturájáról, Minden munkái IX. köt.; Erdély: Já
nos, Egyetemes irodalomtörténet, I. fűz. 1868.; Gás
pár Imre, A világirod. története, I. köt. 1882.; Brassai 
S. előszava Hitopadesa-forditásához, az erdélyi mu-
zeumegyl. bölcsészeti stb. kiadványaiban I. kötet 
1884.; Riedl F., Az ind dráma (Poétikájában, 1889). 
Szantálfa (sandelfa), 1) a Ceylonban és Keletindiá-

ban tenyésző vörös sz.-ból (pterocarpus sautalinus) 
nyert szilárd, szagtalan, kissé fanyar izü. kivü! ké
kesbarna v. fekete, belül világos v. vérvörös v. barr.i 
színű nehéz fa, hasábalakban v. megőrölve jut keres
kedésbe: vörös, szagtalan és íz nélküli s a n t a l i n 
gyantanemü anyagot tartalmaz, melyet borszesz-.: • 
és aetherrel kivonnak; használják gyapjú, likőr, 
fogpor és sütemény festésére, színes lakk és politúr 
készítésére; — 2) a s á r g a v. fehér sz. (sattlalum 
album). Keletázsiában és Indiában butorké=zitésre, 
füstölő szerül szolgál, rózsához hasonló aetherikus 
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olajat is készítenek belőle, melyet az illatszerészet-
ben használnak; ma már nagy ritkán jő kereske
désbe; — 3) afrikai sz. 1., angolafa. 

Szántás, a sz. mélysége főleg a talaj természetétől 
függ; tarlózási v. hántási munkánál 5 —10 cm., se
kély sz.-nál 10—15 cm., közönséges sz.-nál 15 — 20 
cm., téli sz.-nál 20 — 25 cm., altalaj művelésénél 
25—50 cm. 
Szántó, 1) község Tolna m., 1718 lak.; — 2) köz

ség Hont m., 420 lak. Ásványvizes források. 
Szántó 1) E l e á z á r , neveléstaniiró,szül. 1829.máj. 

29. Kajászó-Szent-Péteren (Fehér vm.). Korán tanitói 
pályára lépett, 1869. a bpesti izr. hitközség iskolájá
nak igazgatója, 1870. az orsz. magyar izr. tanító
egyesület igazg. alelnöke, 1874. elnöke, 1875. az 
egyesület lapjának szerkesztője. Sokoldalú paedago-
gus és tanférfiu, érdemet szerzett a zsidó iskolák 
magyarosítása körül és iskolakönyvek s a biblia 
magyarra fordításával. Önállóan is irt paedago-
giai dolgozatokat és tankönyveket. —2) I s t v á n , 1. 
Arator. 

Szántóvá, község Bács-Bodrog m., 3357 lak. 
Szántóvas, 1. eke. 
Szany, község Sopron m., 3119 lak. 
Száp, leuciscus, 1. keszeg. 
Szapárliget, község Arad m., 1470 lak. 
Szápáry ( m á s k é n t S z a p á r y ) , grófi család, nevét 

a birtokában levő Szápár veszprémmegyei helység
ről irja. Első ismert őse Sz. G y ö r g y , 1550 körül 
élt; a család kiváló tagja volt Sz. G y ö r g y , ki 1657. 
a törökök rabságába került és az igát húzta; kisza
badulván, mosonyi alispán, 1681. országgy. követ, 
majd alországbiró és arany sarkantyús vitéz; meg
szerezte a muraszombati uradalmat és 1690. báró
ságot kapott, f 1699. Fiait Miklóst és Pétert III. Ká
roly 1722. grófi rangra emelte. — 1) G é z a gróf, 
m. kir. főudvarmester, a főrendiház tagja, szül. 
1827. szept. 17. Pozsonyban; részt vett a szabad-
ságharczban, fogságot szenvedett, 1861—67. orsz. 
képv., 1868. főispán, 1872. ismét képv.. 1873—83. 
Fiume és a magyar tengermellék kormányzója. 
Azután m. kir. főudvarmester. — 2) G y u l a gróf, 
politikus, szül. 1832. nov. l.Bpesten; előbb gazdál
kodott, 1856. megalakította a külső-szolnokmegyei 
gazdasági egyesületet, melynek 1867. elnöke, 1861. 
orsz. képviselő s Heves és Szolnok első alispánja, az 
ideiglenes kormány alatt visszavonult, 1865. ismét 
képv., 1867. főispáni helytartó és a főrendiház tagja, 
1869. kir. biztos Hevesben, majd belügyminiszteri 
tanácsos, 1870. államtitkár a közieked. minisztérium
ban, az orsz. gazdasági egyesület elnöke, 1873—75. 
belügy-, 1878—87. pénzügy-, 1889. földmivelési mi
niszter, 1890—92. miniszterelnök és belügyminisz
ter. — 3) I s t v á n gróf, a főrendiház tagja, szül. 
1829. máj. 27. Bpesten, 1861. helytartó-tanácsi taná
csos, 1873—91. Pest megye, 1875 — 91. egyszersmind 
Kecskemét főispánja, 1883. titkos tanácsos, a főrendi
ház háznagya. — 4) L á s z l ó gróf, orsz. képv., Géza 
gróf fia, szül. 1864. máj. 16. Perkátán. Tanulmá
nyai végeztével államszolgálatba lépett és követségi 
attaché lett Londonban, 1892. orsz. képviselő. 

Szapáryfalva, község Krassó-Szörény m., 1200 
lak. A Gizellaheim 1876. árviz által tönkre ment 
lakosaiból telepíttetett. 

Szaploncza, 1) község Máramaros m., 2682 lak. 
Égvényes savanyúvíz: — 2) folyó, a Tisza bal
felőli mellékvize: ered az Avas hegységben, a Rosza 
hegyen, torkolata Szaplonczánál van. 

Szapolyaiak, másként Zápolya család, magyar 
főúri nemzetség, mely Sz. J á n o s királyban a magy. 
trónra jutott; homályos eredetből Mátyás királynak 
köszönhette gyors emelkedését, ki Sz. Imre és Is t 
v á n testvéreket, L á s z l ó n a k , más források sze
rint B a l á z s deáknak fiait az ország első méltósá
gaira emelte. Imre 1465. a szepesi grófságot kapta. 
Istvánnak fia J á n o s 1526. magyar királylyá válasz
tatott; ennek nővére Borbála (f 1515) I. Zsigmond-
Ágost lengyel király neje lett. A család János ki
rály fiában, J á n o s Z s i g m o n d b a n halt ki 1571. 
márcz. 14. Czimere egyszarvú, és hármas halomból 
kiemelkedő farkas, félhold és csillag kíséretében. 
(A családfát 1. a magyar királyok nemzedékrendei kö
zött). — 1) G y ö r g y szepesi gróf, István nádor ifjabb 
fia, az ország főkapitánya, 1526. a magyar sereg 
egyik fővezére, a mohácsi csatában esett el 1526. 
aug. 29. — 2) Imre nádor, Hunyadi János hü em
bere, 1457. nagybányai kamaraispán, az V. László 
halálakor kitört zavarokban a várat fegyverrel védte 
meg a Hunyadi család részére, miért Mátyástól 1458. 
a tokaji uradalmat kapta. 1459. az összes sókama-
rák ispánja, majd kincstartó, 1464. Bosznia kor
mányzója, 1462. szepesi gróf, 1485. a nádori méltó
ság újjászervezése után nádorrá választatott, mely 
tisztében őt szemelte ki Mátyás Corvin János király
lyá választatása főeszközeül; de idő előtt f 1487. 
szept. elején. — 3) Is t v á n nádor, az előbbi testvére, 
kezdetben az esztergomi hajdúk kapitánya. Mátyás 
alatt felsőmagyarországi főkapitány s a király leg
jelesebb vezéreinek egyike; részt vett Bécs bevéte
lében; 1489. Bécs város főkapitánya és Ausztria 
kormányzója, Mátyás halála után nagy része volt 
Ulászló megválasztatásában. 1492-től a nádori tisz
tet viselte, f 1499. decz. 25. Neje Hedvig tescheni 
herczegnő volt (f 1521. apr. 6.). — 4) J á n o s , az 
előbbi fia, I. J á n o s magyar király. —5) J á n o s -
Z s i g m o n d , az előbbi fia, 1. J á n o s - Z s i g m o n d 
vál. magyar király. 

Szaporcsa, palingenia longicauda, 1. kérészek. 
Szaporodás, uj szervezetek keletkezése meglévő 

szervezetekből. Á sz. legegyszerűbb alakja az osz 
l á s , midőn az anyaszervezet egyszerűen szétoszlik 
két vagy több egynemű része. Á b i m b ó d z á s n á í 
v. s a r j a d z á s n á l a fiókszervezet az anyatestbői 
kisarjadzik s attól v. elválik v. vele összefüggésben 
marad. A s p ó r a k é p z ő d é s n é l az anyaszervezet 
egészben v. részben csírákra (spórák) oszlik, melyek 
kiszabadulva tovább fejlődnek. Ezen sz. módok 
i v a r t a l a n o k (monogon); azonban itt is gyakran 
két egyed előbb egybeolvad (conjugatio), aztán az 
oszlás bekövetkezik. Az i v a r i (sexualis, amphigon) 
sz.-nál kétfelé csira képeztetik, erről 1. nemzés. 

Szappan, az alkáliaknak a zsiradékokra, faggyúra, 
olajokra stb. behatása folytán képződő vegyület; 
tehát lényegében z s i r s a v a s a l k á l i . Ha az alkáli 
kálium, akkor a szappan meg nem keményedik s 
ezért l á g y sz.-nak nevezik, — ellentétben a nátriu
mot tartalmazó k e m é n y sz.-nal. Megkülönbözte
tünk továbbá a) s z e m c s é s , b) k ö s z ö r ü l t . é s 
c) t ö l t ö t t sz.-t. Az elsőt félig folyékony tekecsek 
alakjában kivállott zsirsavas sók alkotják, a második 
ebből keletkezik, ha vízzel főzik. A töltött sz. a 
szappanfőző üst egész tartalmából készül s a sz. 
fajok között a legsilányabb. A sz.-t mosó szerül 
használják s tisztító hatása onnan ered, hogy a 
neutrális zsirsavas alkaliák vízzel érintkezvén fel
bomlanak, mely alkalommal tisztitólag ható t. i. zsi-
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radékot még felvenni képes savanyu zsirsavas só és 
szabad alkáli képződik, mely utóbbi tisztitólag hat. 
A mosásnál képződő hab a piszkot mechanikailag 
távolilja el. A felhasznált anyag szerint megkülön
böztetnek: pálmaolaj, faolaj, kókusz és mandula
olaj stb. szt.-t. A pipere sz.-okat a nyers sz.-ok át-
olvasztása s szin- és illatanyagok hozzáadása által 
állítják elő. Áttetszővé az által teszik, hogy a sz.-t 
meiegités közben alkoholban fölolvasztják s ezután 
ismét kihűlni hagyják. — G l y c e r i n sz., ennél a 
zsirok eredeti glycerintartalmát még nagyobbítják 
(32 rész sz. oldata 30 r. g.-ben), mert a g. sohasem 
szárad be és a szerves rostokra és szövetre puhitó-
iag hat. — Szappanfőzés v. a sz. készítése abban áll, 
hogy a zsiradékokat alkalmas üstben alkáliákkal, 
rendesen nátronluggal főzvén zsirsavas alkálivá vál
toztatják, mely utóbbit azután a kazánból mint sürü 
tömeget lefölözik s formákba öntik. — A sz. hasz
nálata ősrégi; Pompeji felfedezésénél az első ásatás
nál szappanos boltra akadtak, melynek készlete még 
jó karban volt. Elterjedt iparczikké aXVII. sz. óta lett. 

Szappanbuborék, vékony, gázzal v. levegővel fel
fujt habszerü szappanhártya; használják vegytani 
kísérletek bemutatásánál s gyermekjátéknak. 

Szappanfőzés, 1. szappan. 
Szappanfü, saponaria, növény a szijfüfélék (caryo-

pkylleae) rendjéből. A t a j t é k z ó sz,, s z a p p a n g y ö 
kér, i. officinalis, virága csomóban álló, vöröses 
fehér. Gyökere kivül vörös, belül fehér; »saponin*-i 
tartalmaz, mely színtelen, szagtalan, alaktalan, éde-
ses kaparó izü, poralakban heves prüsszentést okoz, 
vízben és borszeszben jól oldódik, oldata szappan
ként habzik, nem illó; közömbös vegyhatásu, mér
ges. Azelőtt a gyógyászatban használták, most már 
csak ruhafoltok eltávolítására alkalmazzák. 
Szappangyökér, 1. szappanfü. 
Szappankő, nátronlúg, 1.nátrium; szalonnakő (1. e.). 
Szapriszti, lánczos lobogós! 
Szapuló, alól kifolyó nyilassal ellátott s fent nyilt 

hordó, melyben a fehérneműt lúgozni szokták, hogy 
teljesen megtisztítsák. 

Szár, község Fejér m., 1424 lak. 
Szaraczénok, a középkorban így nevezték a mo

hamedánokat; a név először Ammianus Marcellinus-
nál fordul elő, ki Boldog-Arábia északi lakóit érti 
alattuk. Innen származik a magyar s z e r e c s e n szó, 
melylyel kezdetben a sötét színű mohamedánokat, 
izmaelitákat, arabokat, mórokat stb. jelölték, s csak 
később alkalmazták azt a négerekre. 

Száradó olaj, 1. olaj. 
Szarajevó, 1. Szerajevo. 
Száraz-Ajta, község Háromszék m., 1598 lak. 
Száraz dajka, 1. pesztonka. 
Száraz ér, a Maros egyik ága, mely Mikalaka tá

ján mindjárt ott, hol a hegységből az alföldre ér, 
szakad ki. E.-ny.-ra csavarog Békés és Csanád me
gyéken át. A Sárréten szétterült s részben a Maros, 
részben a Dunába folyt. Most felső kiszakadó tor
kolata elgátoltatván, medre nagyrészt száraz. 

Száraz festék, pastell festék (1. e.). 
Száraz festészet, pastell festészet (1. e.). 
Szárazföld, 1. continens és föld. 
Szárazföldi határzár v. zárlat, 1. continens. 
Száraz malom, 1. malom. 
Száraz váltó, 1. saját váltó. 
Szárcsa, község Torontál m., 1222 lak. 
Szárcsa, fulica, madár a gázlók (grallae) rendjéből, 

a vízi tyúkok (rallidae) családjából. A feke te sz., 

/. atra, 47 cm. h., Európában, Közép-Ázsiában ho
nos, nádas, kakás tavakban él. A z ö l d l á b ú v í z i 
t y ú k v. hóáiL,galHnula chloropus, 30 cm. hosszú, 
az egész földön elterjedt; igen jól bukik; tojása hal
vány vörössárga, hamvasszürkén és vörösbarnán 
tarkázva, húsa nagyon ízletes. 

Szardanapal, a méd-perzsa monda szerint Assyria 
utolsó királya, Ninos családjából; Arabakes, Media 
helytartója, Ninive fővárosban ostromolta, 883. Kr. e. 
nejeivel, szolgáival és kincseivel együtt elégette ma
gát. De az utolsó valódi assyr király csak 606. 
Ninive elfoglalásakor égette el magát, míg S. csupán 
az Assurbanipal név változata. 

Szardella, besózott anchovis, kül. a bretagnei, 
hollandi és belgiumi partokról; besózott fiatal 
ajóka (1. e.). 

Szardina, forró olajba rakott és bádogszelenczébe 
csomagolt, heringhez hasonló 10—15 óm. hosszú 
hal; júniustól októberig fogják kül. a Földközi tenger 
partjain, az Adriai tengeren és Norvégiában; n é m e t 
sz. ugyanígy elkészített fiatal hering a Keleti tenger 
nyugati partjáról; o r o s z sz., eczetbe rakott, erősen 
fűszerezett fiatal hering. 

Szardínia, 1) k i r á l y s á g , 1860-ig állt fen; részei 
voltak Szardínia sziget, Savoya, Montferrat és Genua 
herczegségek, Piemont fejedelemség és Nizza gróf
ság, ter. (1857.) 5,167.542 kma, most Nizzát és Sa-
voyat kivéve, melyek Francziaországhoz tartoznak, 
az olasz királyság alkatrésze. Savoyai II. Viktor 
Amadé herczeg az utrechi békében (1713.) nyerte a 
királyi czimet és 1720. Szicziliával felcserélte Szardi
niát, ez idő óta a Savoyai ház birtokai Sz. k. nevet 
viselték. 1848 óta e királyság volt az olasz egységi 
törekvések központja. 1859. a villafrancai békében 
Ausztriától megszerzé Lombardiát, 1861. királya 
Viktor Emánuel felvette az olasz király czimét s or
szágai beolvadtak Olaszországba; — 2) Olaszor
szághoz tartozó sziget a Földközi tengerben, Corsicá-
tólaBonifazio ut választja el, t. 24.342 km2, 730.240 I. 

Szárfa, sasfa (I. e.). 
Szárföld, község Sopron m., 1464 lak. 
Szargon, assyriai király, 722. IV. Szalmanaszar 

utóda, elfoglalta Szamariát. Uralmát Kis-Ázsiáig ki
terjesztette, 705. megölték. 

Szárítás, anyagokból a viz eltávolítása meiegités 
által. 

Száritó kamra , az anyagoknak nagyban való szá
rítására szolgáló helyiség, melyet alkalmas tűzhely
ről v. vízgőzzel melegíteni lehet. A vegyi iparban 
gyakran alkalmazzák, ugy szintén a kohászatban 
is a nyers tüzelő anyag szárítására. 

Szarka, pica, madár a hollók (corvidea) családjá
ból. A c s ö r g ő sz . ,p. caudata, fekete, hasa és vállai 
fehérek; könnyen megtanul beszélni, a fényes tár
gyakat ellopja; 6 szürke, barnán pontozott és sávo-
lyozott tojást rak. 

Szarkaláb, 1. sarkvirág. 
Szárkapocs, ftbula, hosszú, vékony csont a sip-

csont (tibia) küloldalán; azzal az alszárat alkotja. 
Szárkó, hsg, 1. Godján-Szárkó hegység. 
Szárma, töltött káposzta. 
Szarmaták, 1. sarmaták. 
Származás, a gyermeknek szülői, mint nemzői 

iránti viszonya; ha törvényes házasságban született 
a gyermek, a sz. törvényes, ha házasságon kivül 
született, a sz. törvénytelen. A sz. jogi tekintetben 
nagyon fontos, mert a sz. szabályozza a leszárma
zottak vallását, községi illetőségét, rangját stb. 
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Származási bizonyítvány, az áruhoz csatolt ok
mány annak igazolására, hogy mily országban ter
meltetett: czélja ellenőrizni azt, hogy csak a valóban 
a vámkedvezményt élvező államban gyártott áru ré
szesüljön kedvezményben. 

Származékszó, 1. szó. 
Szárny, vmely csapatfelállitás egyik v. másik vége; 

vmely épület egyik v. másik vége, mely sz.-épület , 
ha a homlokzatban a főépülettől elkülönítve áll; 
sz.-fal, hidfő végén a földtöltés oldaltámasztására 
szükséges fal. 

Szárnyas egér, denevér (1. e.). 
Szárnyas-ige, vmely iró, költő v. szónok művéből 

közkeletűvé vált mondás. 
Szárnyas kerék, a vasutak jelvénye, 1. szélkerék. 
Szárnyatlanok, aphanoptera, rovarok a kétszár

nyúak (diptera) rendjéből; ide tartozik a bolhák 
(pulicida)'családja. 
Szárnyék, nádból v. vesszőből készült, keresztben 

álló kerítés, mely a juhokat a szél ellen védi. 
Szárnylábuak, pltropoda, a puhányok (mollusca) 

egyik osztálya kétoldali szárny- vagy uszonyidomu 
függelékekkel, melyeket fel s alá képesek mozgatni, 
miért is t e n g e r i p i l l a n g ó k n a k is neveztetnek. 
Ide tartozik a f e d e t t t e s t ü e k , thecosomata, rendje 
a kristály csigák, hyakida családjával (hyalea, cleo-
dora, cymbulia, theca, stb.) és a f ede t l en tes
tüek, gymnosomata, rendje (clivue borealis, pneumo-
cermon stb.). 

Szárnysegéd, az uralkodó v. a legfőbb katonai 
rangban lévő hadvezérek közvetlen szolgálatára ren
delt segéd, rendesen őrnagyi ranggal. 

Szaru, az oduszarvu kérődző állatok fején, a hom
lokcsont nyúlványán kifejlődő, hámképletnek meg
felelő kinövés, mely belül üres és meg nem újul 
(i. agancs); értéke szívósságától, szilárdságától, ru-
ganyosságától, színétől és alakjától függ, legjobb a 
b i v a l y sz., kül. Kelet-Indiából, Törökországból és 
a Királyhágón túlról; az ökörsz . - t Dél-Amerika, 
Magyarország, Oroszország és Portugál szolgáltatja. 
Használják még a kecske, juh, antilop szarvát is. 
A sz. edény, fúvóhangszer, esztergályos munka, 
fésű stb. előállítására szolgál. A sz.-anyag hajlítható, 
sajtolható, festhető, zsiradékkal itatva áttetszővé 
válik. A sz.-reszeléket összesajtolják, bot- és esernyő-
foganytyu, gomb stb. előállítására, sárga vérlugsó, 
állati szén készítésére, aczélozásra, trágyázásra szol
gál. A sz. legértékesebb része a sz.-hegy, mivel 
tömör és mint a legrégibb képződmény a legtömöt-
tebb; rendesen a sz.ról levágják és kül. pipaszopóka 
gyártására használják. A sz. anyag vegyi összetkele 
ől°/o szén, 7°/o hydrogén, 17°/o nitrogén, 3°/o oxy-
gén, 22°/o kén. Ujabban a sz. helyettesítésére kau
csukot és celluloidot használnak. 

Szarufa, 1. szaruzat. 
Szarufényle, amphibol (1. e.). 
Szaruhártya, cornea, 1. szem. 
Szaruhegy, 1. szaru. 
Szarukő, 1. kvarcz. 
Szaruréteg, a bőr legfelső rétege. 
Szaruzat, a fedélfelület hajlásszöge alatt állított 

gerendák ( s za ru f ák ) , melyek a fedélhajlás köz
vetlen alátámasztására szolgálnak; k ö t ő sz., ha 
a szarufák alsó végeiken vmely átmenő vízszintes 
gerenda által vannak összekötve, mely egyúttal a 
fedélszerkezet támasztékát alkotja; ellenkező esetben 
ü r e s sz. 

Szarv, !. szaru. 

Szarvas , cervus, állatcsalád a páros ujjuak (artio-
dactyla) rendjéből; a himek rendesen agancsot vi
selnek (1. agancs). A j á v o r sz., c. alcos-, agancsa la
pátszerű, szembog nélkül; Európa északi részén és-
Észak-Amerikában él mocsáros vidéken; 2.'o—2 m. 
h. A g im sz., c. elaphus, szamár nagyságú; nyáron 
barnasárga, télen barnásszürke; egész 200 kg sulyu; 
erős agancsok néha 18 kg súlyúak; 50 évig él;, 
agancsát február-áprilisig veti el, augusztusig pó
tolja. Nagyon hasonlít hozzá, de nála nagyobb a 
c a n a d a i sz., c. cauadensis, w a i p i t i . A dáma. 
sz., c. dáma, l'á m. h., a hím agancsa lapos; nyá
ron vörhenyes barna világosabb foltokkal, télen 
egyszínű, szürkésbarna; Dél-Európában és Német
országban él; nálunk vadaskertekben tenyésztik. 
Az a x i s sz., c. axis, vörösbarna, fehéren foltozott; 
hazája India. A v i r g i n i a i sz., c. virginianns, l '» 
m. h. A sz. ásatag alakja az á z s i a i ő s s z a r v a s , 
megaceros, agancsa 1'9 m. h., a diluviumban. I r a m -
s z a r v a s , c. tarandus, 1. rénszarvas. 

Szarvas, község Békés m., 24.393 lak. Ág. ev. fő-
gymnasium, járásbir. és adóhiv. Határában pénzek és 
hamvvedrek ásattak ki. Hajdani várát 1566. a török 
elfoglalta, később visszakerült és széthányatott s 
maga a helység is elpusztult, 1722. települt tótok 
építették újra. 

Szarvas G á b o r , nyelvész, szül. 1832. márcz. 22. 
Adán, Bács m., előbb papi pályára készült s benczés. 
lett, 1852. kilépett a rendből sjogot hallgatott; 1853. 
középiskolai tanár. 1881. nyugdíjba lépvén, teljesen 
az irodalomnak, első sorban a magyar nyelvészetnek 
szentelte magát, mely téren már 1867 óta működött. 
Számos tanulmányt és munkát (Magyar Igeidők. 
1872. pályadijat nyert, több classica-philologiait) irt 
s megalapítója lett az ujabb magyar orthologiai is
kolának. 1872. megalapította s azóta szerkeszti a 
»Magyar Nyelvőr* folyóiratot, 1881 óta szerkeszti 
Simonyi Zsigmonddal az 1892. befejezett Nyelvtört, 
szótárt. L. nyelvtörténet. A m. tud. Akadémia r. tagja. 

Szarvasagancs, a hímszarvas és dámvad agancsa 
(1. e.), faragvány, furnér stb. készítésére, porrá re
szelve kocsonyakészitésre, száraz lepárlás utján 
szénsavas ammoniakot, sóoldatot és kellemetlen 
szagú olajat ad. A hátramaradó anyagot, mint feke
tére égetett sz.-ot csonlliszt helyett, a fehérre ége-
tettet köszörülésre, fényesitésre stb. használják. 

Szarvasbogár, lucanus cervus, bogár a lemezes csá-
puak (lamellicornia) családjából; 5 cm. h., a hímek
nél a rágonyok agancsokhoz hasonlítanak s fegyve
rül szolgálnak. Akifejlettek a tölgyeken élnek; ál-
czájuk lO'ö cm. h. Az északi hitregében Thornak volt 
szentelve; azt tartották róla, hogy a villámot vonzza; 
a rómaiak gyógyszerül használták. 

Szarvasbőr, a szarvas kicserzett bőre, könnyen 
hajlítható, lág}-, télen meleget tart, nyáron husit; 
nadrág, lábbeli, keztyü stb. készítésére használják> 

Szarvasgomba, tuber ciberium, 1. Ehető gombák 
ez. színes tábl. és képmagyarázatot. I. köt. 990. 1. 

Szarvasmarha, az állatvilág gerinczesek osztályá
nak emlősök családjába, a párosujjuak rendjének 
kérődzők alrendjéhez tartozik. Fejélén 2 fajta kivé
telével szarva van; szemei oldalt állanak, pupillája 
fekvő ovális alakú, nyakán és szügyén lebenyt visel,. 
a tőgynek csecsbimbója van; végtagjai egyenként 4, 
szarutokban zárt ujjakban végződnek, melyek közül 
a hátsó párok nincsenek kifejlődve (1. csülök). A, 
fűevők közé tartozik, fogazata hiányos, mert a felső-
állkapocsban metszőfogak nincsenek; a szájpad, íny 
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és nyelv érdes, a gyomor négy részből áll, 1. kérődzők. 
A rosszul rágott takarmány benyálazva a bendőbe 
jut, hol 3 — 4 órai puhulás után a bárzsingvályun át a 
gyomor antiperistalticus mozgása folytán gomolyon-
ként vísszakéretik a szájüregbe, hol 68—70 rágással 
újra szétmorzsoltatván a bárzsingvályu összezáró
dásával a reczésbe, innen a százrétübe és végre a 
gyomornedvvel biró oltógyomorba jut, hol a tulaj -
donképeni emésztés történik. Ezen folyamata kérőd-
zés (1. kérődzők).Hangjátbőgésnek, a nőstény állatot 
tehénnek, a himet bikának, a heréltet ökörnek, a fia
talt borjúnak és pedig a nőstényt üsző b., a himet 
bika b.-nak, a heréltet tinónak nevezik. Tenyésztésre 
az állatokat akkor használják, midőn fejlődésüknek 
"U részét érték el, ez hazai fajtánknál 3Va éves, a 
nyugatiaknál 2 éves korban áll be, a parasztok folya
tásnak nevezik. A tehén vemhét 9 hónapig hordja, 
a született borjúnak csupán oltógyomra van kifej
lődve, a többi a 3 hónapos korban fejlődik ki. A 
borjú 2 metszőfogat hoz a világra, 14 napra a kö
zépső, 28-ra a külső metsz- és ö hetes korra a szeg-
let-metszfogak, ugyan ezen korral az első három tej-
zápfog is megjelenik. A nyolcz hónapos korban a 
4-ik, 18 hónapos korban az 5-ik és 27 hónapos kor
ban a 6-ik állandó zápfog jelenik meg. l'/a éves kor
ban a fogó, 2x/a éves korban a közép, 3Va éves kor
ban a külső és 4"/2 éves korban a szeglet metszfo-
gak, ugyanezen idő alatt a 3 tej-zápfog is állan
dókkal cseréltetvén ki, 5 éves korban a fogképlet 
í - * = 32. 6—9 évig a fogak kopása, 10—12-ig a 
ritkulása, ezen felül azok teljes v. részleges hiánya 
irányadó a sz. korára. Ma emberi eledelül szolgál, 
tejéből vajat, túrót, sajtot készítenek, bőre csizma 
és szijjak gyártására szolgál, beleiből húrt, bendő-
jéből tömlőt, faggyújából szappant és kenőcsöt, 
szarvaiból és körmeiből fésűt és dísztárgyakat, sző
réből ruhát és kalapokat készítenek, csontja ipari 
czélokra használtatik. 

Szarvasmarha fajták, Rütimayer szaktudós a 
szarvasmarhákat koponyaalakulásuk szerint 4 fő
csoportra osztja: 1) ő s t u 1 o k, bos tanrus primigmius, 
a fejéi egyenes, a tarkó-lap csaknem négyzet, az 
egész fej hosszudad; — 2) r ö v i d s z a r v u t u l o k , b.t. 
brachyceros, a tarkó búbosán kiemelkedett, szarvcsa
pok rövidek; — 3) n a g y h o m l o k u t u l o k , b. t. 
frontosiis, a tarkó széles, fedélszerü, a szarvcsapok 
lapítottak, szemüregek oldalt és lefelé nyílnak; — 
4) r ö v i d f e j ü t u l o k , b. t. enrycepkalus, fejel a 
primigeniusra emlékeztet, a homlok a frontosusokra, 
az orr rövid, mi által az egész fej rövid és szélessé 
válik. Alosztályok: I. P r i m i g e n i u s o k . 1) S i k i 
marhák, magyar-erdélyi fajta, hosszú szarvak, vil
logó szemek, erősen lebenyelt nyak, hosszú ágyék, 
jó erős, de végeiken gyakran hibásan alakult lábak; 
szine fehér, darvasrigó és szürke, morgása élénk, 
tőgye kicsiny, kitűnő igavonó állat, súlya 5—800 
kiló, mag. 140—60 cm., rokonai a moldvai busák, 
a bosnyák riska és a római tájfajta, melynek még 
hosszabb szarva van; — 2) L a p á l y m a r h á k : 
breitenburgi sötét piros-tarka, augeln-tonden piros
barna tejelő marhák. A hollandi fajta fekete-tarka, 
finom bőrrel ellátott tejelő fajta 3 — 4000 lit. hig mi
nőségű tejet ad, betegségekre hajlandó; a franczia-
országi, flandriai és farnesi, normann és bretagnei 
fajták ránk nézve fontossággal nem bírnak, a Charo-
lais finom csontos, hirtelen fejlődő, könnyen hízó 
hus-állat. Angolországban, a Kerry, Alderney, Ayr-
shirei, továbbá a szarvtaian anguss és Galloway faj

ták, valamint a hosszuszarvu herefordi, és devoni 
marha sem fontos reánk nézve. A Durham v. Shor-
thorn a tenyésztés és szakértelem legkiválóbb terméke, 
melyet Colling testvérek az 1780-as években állí
tottak elő; szabatos testalkat, könnyű hízó képesség, 
gyors fejlődés, továbbá rendkívüli nagy 1000—1200 
kigr. súfyu húsmarha. — II. B r a c h y c e r o s o k v. 
b o r z d e r e s e k . 1) A schwitzi tejelő, durva csonto-
zatu marha; — 2) az algaui divatos külföldi marha 
finomabb testalkattal. 1500—3000 lit. tejelő képes
séggel ; nálunk több helyen tenyésztik; montavoni, 
tiroli, stíriai, borzderesek közül az oberinnthali bir 
ránk fontossággal, mert nagyobb mennyiségben 
importálták. — III. F r o n t o s u s o k . T a r k a h e g y i 
marha . 1) Freiburgi fekete-tarka igavonó állat, 
Symmenthal-saani piros, piros-barna v. piros-tarka, 
Svájcz állatja, jó minőségű testalkat, 2200 lit. tejho
zam, 1000 kiló súlya miatt nálunk elterjedt; a 
pinzgaui valamivel durvább, de szintén elterjedt 
fajta; említendő még a bonyhádi tejelő keresztezés. 
— IV. E u r i c e p h a l u s . A tiroli v. zillerthal-turi, a 
pusterthali és mölsthali fajták, melyek közül az 
utóbbi finom testalkatú, jó tejelő állat. — V. T á j 
fajták rosensteini, messkircheni, bajorfakó, piros cseh 
opoenor, huhlandi és scheinfeldi marhák, utóbbi ket
tőt nálunk is tenyésztik. 
Szarvasmarhák ragadós tüdőlobja, plenro-pneu-

monia contagiosa, diplococcusok által előidézett fer
tőző betegség, mely a tüdő hurutos és croupos, to
vábbá a mellhártya lobosodásából áll.Lassan fejlődő, 
lappangó betegség, mely ha nyugati, szarvasmarhá
ban gazdag vidéken fellép, tönkre juttatja annak ál
lattenyésztését. Ujabban egész Európában komolyan 
hozzá láttak irtásához, de húsz évi küzdelem és óriási 
összegek áldozatával is csak Svájcznak és Belgium
nak sikerült azt kiirtani. Múlt években hazánkban 
Pozsony, Pest, Heves és Nyitra, 1892. Nógrád, Hont 
és Gömör-Kishont vmegyék területén történtek irtá
sok, de ez csak Gömör-Kishont vármegyében veze
tett pozitív eredményre. Ujabban törvényhozásilag 
készülnek az irtást illetőleg intézkedni. 

Szarvasmarhatenyésztés , gazdasági foglalkozás, 
a meglévő anyag szaporítása és nemesítése czéljá-
ból; iránya lehet hus-, tej- és igaerő-termelés; mel-
lékczél: a trágya-nyeremény. A tenyésztési irány 
megválasztása gazdasági viszonyainktól függ, bel-
terjesebb gazdaságoknál v. nagy város közelében 
a tej- és hústermelés, vidéken és szegényebb viszo
nyokkal küzdő gazdaságban az igavonó állatok 
nevelése czélszerübb. Altalánosságban nálunk a 
magyar-erdélyi fajta gulyatenyésztés divik, minthogy 
az 1884. számlálás szerint 4,879.038 db szarvas
marhából 4 millió a fehér és csak a többi szám esik 
idegen származású marhákra. 

Szarvas-okoskodás, dilemma, kétélű syllogismus, 
azon következtetési alak, melynél két egymással el
lentétes előzményből kiindulva, ugyanazon ered
ményre jutunk, igy pl. egy ókori vezér az előőrsnek, 
ki nem jeléntette be az ellenség közeledését, ezt 
mondta: Te v. őrt álltál, v. nem álltál őrt. Ha ott 
voltál, áruló vagy; ha nem volta! helyeden, meg
szegted parancsomat. Mindkét esetben halált érde
melsz. 

Szarvkő község Sopron m., 2246 lak. Határában 
barnaszénbányák Régi, hegyen épült vára van. 

Szarvorru, rhinoceros, 1. orrszarvú. 
Szarvorru bogár, oryetes nasicornis, 1. orrszarvú 

bogár. 
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Szarvorru madarak, buceridae, 1. orrszarvú ma-
darák. 

Szasén, orosz hosszmérték = 3 arsin = 2"184 m., 
a négyzet sz. = 4 55 ma, a köb sz. = 9'712 m3. 

Szász, 1) Béla, kolozsvári egyet, tanár, költő, sz. 
1840. ápril 23. N.-Enyeden; tanulmányait befejezve, 
p.z irodalom terén működött; költeményeket adott 
ki. lapot szerkesztett s több művet fordított, főleg 
angolból (Thackeray, Mill, Mae Carthy); 1872 óta p 
kolozsvári egyetemen a bölcsészet tanára; 1868. a 
Kisfaludy-társaság r., 1883. a m. tud. Akadémia 1. 
tagja. Összegyűjtött költeményei megjelentek (1886.), 
Longfellow költeményei nagy részét is lefordította. — 
2) Domokos , erdélyi helv. hitv. ev. püspök, kolozs
vári lelkész, szül. 1838. máj. 25. N.-Enyeden; tanul
mányait befejezve papi pályán működött s kolozsvári 
lelkész, 1885. püspök. Nagy tevékenységet fejt ki az 
oláhság közt szétszórt magyar reformátusok egyházi 
és nemzeti fentartása érdekében. Az irodalom terén 
is működik; megírta a kolozsvári ref. egyház törté
netét (1874.). Több munkát fordított. — 3) Gerő, 
kolozsvári ev. ref. lelkész, költő, szül. 1831. aug. 5. 
Ördög-Keresztesen, résztvett a szabadságharczban, 
1859 óta kolozsvári ev. ref. lelkész, 1866. esperes, 
1885. egyházkerületi főjegyző, 1871 a ^Protestáns 
Közlöny«-t, utóbb a ^Prédikátori Tár«-t alapította. 
Főleg a lyrai költészetet miveli; a Petőfi-társaság 
tagja, az Erdélyi írod. Társaság elnöke. — 4) Ká
ro ly (szemerjai), szül. 1798. jan. 25. Vizaknán, hol 
atyja főbíró volt; jogot végzett, 1825. n.-enyedi jog
tanár, ekkor vette nőül Münstermann Fannit (szül. 
1806. febr. 25. f 1892. okt. 30.), kitől több gyer
meke (Domokos és Károly püspökök, Béla egy. tanár 
stb.) született; 1834—38. erdélyi országgy. követ, 
s a magy. ellenzék egyik legjelesebb szónoka; 1848. 
közokt. min. államtitkár, végül maros-vásárhelyi 
tanár, f 1852. okt. 24. Számos magyar és latin mun
kát írt. A m. tud. Akadémia rendes tagja. L. Kemény 
Zsigmond. Tanulmányai 2-ik kt. — 5) K á r o l y , a 
dunamelléki ev. ref. egyházkerület püspöke, a főren
diház tagja, a m. tud. Akadémia (1892—95.) és a 
Kisfaludy-társaság másodelnöke, költő és műfordító, 
szül. 1829. jun. 15. N.-Enyeden, 1851. lelkész és ta
nár Nagy-Kőrösön, 1853—65. mint lelkész műkö
dött, 1865. orsz. képviselő, 1867. osztálytanácsos, 
1876. miniszteri tanácsos a közokt. minisztériumban, 
1S83. a dunamelléki ref. egyház püspöke és a bpesti 
ref. egyház lelkésze, 1858. a m. tud. Akadémia lev., 
1869. rendes, 1878. igazgató, 1860. a Kisfaludy-
társaság r., 1891. a főrendiház tagja. írói pályája 
1846. kezdődik s a szépirodalom majdnem minden 
ágára kiterjed. Különösen kiválik mint műfordító s 
az angol, franczia, német irodalom sok jeles termé
kének átültetésével szerzett nagy érdemet. Főbb mű
vei : Költemények (2 kt), Almos, Salamon, Trencsényi 
Csák Máté (mindegyik akad. pályadijat nyert) stb. 
eposzok, Heródes, Bölcs Salamon, stb. színművek; 
A világirodalom eposzai, irodalomtört. munka 2 kö
tetben; Kisebb műfordítások (3 kt), Shakespeare 
(Othello, Macbeth, Rómeó és Júlia stb.), Tennyson 
(Király-idyllek), Dante (Pokol és Purgatórium tel
jesen), Niebelungen-énekstb. forditások. Első neje, sz. 
S z á s z P o l y x e n a (1832—53.) I d u n a névvel szin
tén irt költeményeket. — 6) K á r ó 13-ifjabb, orsz. 
képv., szül. 1863. aug. 6. Kolozsvárt, Domokos fia, 
egyetemi tanulmányait Kolozsvárt s Bpesten befe
jezve, négy évig főispáni titkár, 1892. orsz. képv. — 
— 7) K á r o l y , legifjabb, Károly püspök fia, szül. 

1865. nov. 11. Szabad-Szálláson; jogot végzettjog
tudor, a közokt. minisztériumban segédfogalmazó. 
Irt költeményeket, 1892. őszén »A múzsa* vígjátéka 
a bpesti nemz. színházban előadatott. 

Szász-Akna, község Kolozs m., 1083 lak. 
Szász-Altenburg, herczegség, a német birodalom 

szövetséges állama, ter. 1323 km2, 170.867 lak. A 
föld dombos, erdőben gazdag és igen termékeny, a_ 
Saale és Pleisse öntözi. Gera reuszi urodalom k. és 
ny. részre osztja. Állattenyésztés, földmivelés, szén
bányászat, az ipar nem jelentékeny. A lak. kevés ki
vétellel protestánsok, jómódúak és sajátságos vise
letük és szokásaik vannak. A jelenlegi herczeg Ernő;, 
fővárosa Altenburg. 

Szaszár, a Lápos mellékvize; ered a Gutin hegy 
alatt (Felső-Bánya közelében). N.-Bányán átfolyva a. 
Bozintónál szakad a Láposba. Regényes völgyében 
számos érczzúzót hajt. Főmellékvize a Fernezely. 

Szász-Bonyha, község Kis-Küküllő m., 1183 lak. 
Szász-Coburg-Gotha, herczegség, a német biroda

lom szövetséges állama, ter. 1956 kms, 206.329 lak. 
két, Szász-Meiningen és Poroszország által elválasz
tott részből áll: Coburg és Gotha herczegségből. Hegy
sége a thüringiai erdő, vizei a Hörsel és Gera. A lak. 
jobbára protestáns, foglalkozása: állattenyésztés,, 
földmivelés, bányászat, élénk ipar (vasáruk, fegyve
rek, pipák, porczellán). A műveltség magas fokon, 
áll. Mindkét herczegségnek külön kormányzata és 
tartománygyülése van; a közös ügyeket közös kép
viseleti gyűlés intézi el; jelenlegi uralkodó II. Ernő. 
Főváros Coburg és Gotha. L. Coburg. 

Szász-Coburg-Gothai uralkodó család, 1. Coburg. 
Szász-Csanád, község Alsó-Fejér m., 1889 lak. 
Szász-Csor, község Szeben m., 1428 lak., a Sebes 

folyó regényes szurdokvölgyében. Felette a hegyte
tőn festői vár romjai. 

Szász-Dállya, község Nagy-Küküllő m., 1275 lak.. 
Szász egyetem, universitas, közművelődési ható

ság, melynek hatásköre az 1876: XII. t.-cz. szerint. 
az egykori királyföld közvagyona felett való rendel
kezésre és ellenőrzésre terjed ki. Elnöke Szebenmegye 
főispánja, ki egyszersmind szász ispáni (comesi) czi-
met visel, tagjai a volt Királyföldön orsz. képviselő-
választási joggal biró lakosok 20 képviselője, kik 3-
évre választatnak. 

Szászfalu, község Ugocsa m., 1522 lak. 
Szász-Fenes, község Kolozs m., 2255 lak. Érdekes 

kápolnája, oltárfestményekkel és olasz nyelvű ima
könyvekkel. 

Szászföld, a Királyföld (1. e.). 
Szász-Ivánfalva, község N.-Küküllő m., 1154 lak-
Szász jog. Általános értelemben a szász (Sachser.). 

német törzsnek joga, mely a szásztükörben (1. e.)-
és a magdeburgi gyűjteményben van egybefoglaiva. 
és mely Észak-Németországban általános érvény
nyel volt. Hazánkat illetőleg értjük alatta az erdélyi 
szászok különös jogát, mely az erdélyi szászok régi 
nemzeti privilégiumain (András és Géza) alapszik. 
A XVI. század előtt az erdélyi szász jog nem igen 
fejlődött, az Altenberger codex, melyre a szebeni 
polgármesterek régente hivatali esküjöket lefették,. 
régi nürnbergi, magdeburgi és iglaui jogot tartalmaz. 
A tulajdonképeni sz. j.-ot egybegyűjtötték Bomel 
Tamás és Honter János, de a szász nemzet jóvá
hagyását csak Fronius Mátyás 1583-iki gyűjteménye 
nyerte el, mely az erdélyi szászok municipalis jog
könyve. Czime: Statuta jurium municipalium Saso-
num in Transylvania. L. Dalnoki Imre József: Az 
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erdélyi nagyfejedelemségben lakó Nemes szász nem
zetnek törvénykezés módja Brassó 1837. Gaál László 
Értekeződés az erdélyi nemes szász nemzet erede
téről és némely törzsökös polgári jogairól. X.-Enyed 
1846. és a Fronius-féle gyűjtemény magyarázata 
Libloy Schulcz Frigyestől N.Szeben, 1853. 

Szászkabánya, község Krassó-Szörény m., 2720 1. 
A Néra völgyében; Német-Sz.-ra és Oláh-Sz.-ra 
oszlik. Járásbir. 

Szászkék, smalte (1. e.); indigókéksavval készített 
kék festék, szövetfestésre. 

Szász-Keresztur, község Nagy-Küküllő m., 933 1. 
Szász-Kézd, község \agy-Küküllő m. 2042 lak. 

Az első szász települések egyike; régi várának rom
jai kup alakú hegyen vannak. Templomkastély. 

Szász-Lona, község Kolozs m., 1464 lak. 
Szász-Magyaros, község Kis-Küküllő m., 1392 1. 
Szász-Meiningen, herczegség, a német birodalom 

szövetséges állama, ter. 2468 km2, 223.920 lakossal. 
Bajorországtól északra fekszik és félkör alakban 
övezi a thüringiai államokat. Földje jobbára hegyes, 
termékeny és jól müveit, a YVera és Saale öntözi. 
A földművelés és állattenyésztés általában a prot. 
lak. fő foglalkozása, a bányászat (vas, réz, szén, 
pala és porczellánföld, vitriol) és ipar (szövött és 
kötőt: áruk, üveg, porczellán, játékszerek, sörfőzés) 
jelentékeny: élénk kereskedelem. Jelenlegi uralkodó 
II. György. Főváros Meiningen. 

Szász-Nádos, község Kis-Küküllő m., 1198 lak. 
Szászok hazánkban. A királyság első századai

ban bevándorolt és az ország északi és keleti részei
ben letelepedett n é m e t e k e t jobbára s z á s z o k 
(saxones) néven ismeri a magyar történelem. 2 cso
portjukat különböztetjük meg, u. m. a f e lv idék i 
és az e r d é l y i s z á s z o k a t . Az előbbiek a Szepes-
ségben és az u. n. alsó bányavidéken telepedtek meg; 
bevándorlásuk már Sz. István alatt megkezdődött, 
de főleg II. Géza alatt 1150 körül és 100 évvel ké
sőbb a mongol pusztítás után öltött nagyobb ará
nyokat. Ok alapították Beszterczebánya, Zólyom, 
Korpona, Breznóbánya, Libetbánya, Selmecz- és 
Körmöczbánya bányavárosokat s a 24 szepesi várost 
(1. e.), Sárosban Eperjest, Bártfát, Kvs-Szebent, meg
telepedtek Kassán és Sárospatakon s hihetőleg e 
csoporthoz kell számitanunk Nagy- és Felsőbánya 
bányavárosok és Szatmár-Németi települőit is. Mint 
kiválóan városi elem, melynek a legtöbb hazai város 
alapítását köszönhetjük, a szászok benépesítették az 
ország többi részeiben levő városokat is, s hosszú 
ideig német jelleget adtak azoknak, melyet csak a 
legújabb időkben vesztettek el. Az e r d é l y i szá
s z o k bevándorlásának kérdése nincs még teljesen 
tisztába hozva, de valószínű, hogy a II. Géza által 
eszközölt nagy német telepítésekkel áll összefüggés
ben, melyeknek utvonala Erdélybe Szatmár felől a 
Szamos völgye volt.Besztercze vidékén találjuk a leg
régibb szász telepeket; innen terjednek a Marostól 
délre, hol Nagy-Szebent, Uj-Egyházát (Leschkirch) 
és Sinket alapították; ezeket követték Kőhalom 
(Reps), Segesvár, Szászváros, Szász-Sebes, Szerda
hely, Megyés és Selyk keletkezése. Ez utóbbi helyek 
Nagy-Szeben körül csoportosulva, tették a K i r á l y 
fö lde t (1. e.), melynek lakosait II. András 1224-ben 
nevezetes kiváltságokkal ruházta fel. Ugyané király 
1211. Brassót (1. e.) a Bárczasággal együtt a német 
lovagrendnek adományozta, s a vidék a b e s z t e r -
c z e i v e l együtt (1. e.) a rend elüzetése után is 
megtartá önálló fejlődési irányát. Az erdélyi szászok 

városainak virágzása Nagy-Lajos alatt érte el tető
fokát, a ki 1366. megújította II. András kiváltságait. 
Ez időben a szászság 3 külön tartományt alkotott: 
a beszterczeit, a nagyszebenit, melynek 7 széke 
volt és a Bárczaságot. Az e. szászok mint n e m z e t , 
(natio) a XV. szdban egyesült a m a g y a r és s z é 
ke ly nemzetekkel; a 3 n a t i o tette 1848-ig Erdély 
3 törvényes nemzetét. Kiváltságaikat a legújabb 
idők nagy átalakulásáig megőrizték. Teutsch Gesch. 
der Siebenbürger Sachsen (Lipcse 1874.) Hunfal vy 
Pál Magyarország ethnographiája. 

Szász-Orbó, község Szeben m., 1700 lak. Régi gót. 
stilü templom. 

Szászország, 1) alkotmányos királyság, a német, 
birodalom szövetséges állama, ter. 17.992 km2,, 
3,500.513 lak. Földje a német középhegyvidékből az. 
észak-német alföldbe átmenetet alkot. Délen emelke
dik az Érczhegység, a gyönyörű tájakban gazdag 
Elbe-homokkőhegység, melyet cseh-szász Svájcznak 
neveznek; ehhez csatlakozik dk.-en a Lausitzi hegy
ség. Főfolyója a hajózható Élbe, továbbá a Fehér 
és Fekete Elster, Pleisse, Mulde, Spree_ és Neisse. 
Éghajlata mérsékelt és kellemes, az Érczhegység 
egyes vidékeit kivéve. A műveltség magas fokon áll;. 
egyetem Lipcsében, képzőművészeti akadémiák (Lip
cse, Drezda), katonai iskola, műegyetem, képezdék. 
A lak. frank és thüringiai törzsek, vendek, vallásilag, 
jobbára evangélikusok. Országgyűlése 2 kamará
ból: főrendi- es képviselő- (80 tag) házból áll; fel
oszlik 4 kerületre: Drezda, Lipcse, Zwickau és 
Bautzen. Jelenlegi uralkodó Albert király. Fővárosa 
Drezda. 
G a z d a s á g i é le t . A lakosság fő foglalkozása a 

föl dm ive lés, melyet észszerűen űznek; kül. az. 
ország é. részén jövedelmező. Termelnek zabot, ro
zsot, búzát és árpát; a szőlőtermelés is fejlett. Na
gyon jelentékeny a b á n y á s z a t , főleg az Érczhegy-
ségben; bányásznak aranyat, ezüstöt, vasat, rezet, 
ólmot, horganyt, ónt, ként, arzént, kő- és barnasze
net, tőzeget és homokkövet. Az ipar a fejlettség ma
gas fokán áll és nagyon sokoldalú; főbb ipari termé
kek: len-, gyapjú- és gyapotáruk, csipke és himzés, 
selyemáruk, papír, gépek, fémáruk, vegyészeti ter
mékek, szalma-, fa- és játékáruk, porczellán (Meis-
sen), kályha (Drezda és Meissen), hangszerek, ma-
thematikai műszerek, betüöntödék, könyvnyomdák; 
1861 óta iparszabadság. Legjelentékenyebb gyár
városok: Lipcse, Bautzen, Chemnitz, Plauen, Zittau 
és Zwickau. A k e r e s k e d e l e m igen élénk; főhelye 
Lipcse, mely a német könyvkereskedés közép
pontja. A hitelszükséglet kielégítésére számos bank 
és takarékpénztár szolgál. A vasutak hossza a 2400 
km.-t meghaladja (tulnyomólag államvasút), a hajó
zás az Élbe folyón élénk. — 2) Porosz tartomány, 
ter. 25.250 km2, 2,579.852 lak. Az Élbe és Saale 
öntözi, földje homokos, de általában igen termé
keny, só-, barnaszén-, ezüst- és rézbányászat. Nagy 
mennyiségben termeltetnek olajnemüek, fűszer- és 
gyógynövények, dohány, czukorrépa, len. Elénk ipar 
és kereskedelem; egyetem Maliéban. Feloszlik Mag-
deburg, Merseburg, Erfurt kormánykerületekre. Fő
helye Magdeburg. 

Szász-Régen, rend. tan. város Maros-Torda m., 
6057 lak. A Maros mellett hegyterraszon épült. 
Élénk fakereskedés. Van ág. algymnásium, járás
bir., adóhiv. A gót stilü ev. templomban érdekes 
faragványok. 

Szász-Sáros, község Nagy-Küküllő m., 1448 lak. 
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Szász-Sebes, szab. kir. rend. tan. város Szeben 
m., 6692 lak., a Sebes folyó két partján. A régi 
város a jobb partján fekszik, tojásdad aluku s még 
régi kerítő falai és bástyatornyainak egy része fenn-
áiianak. Az ev. templom a legrégibb fenmaradt épít
ményeinek egyike. Van gymnasium, erdőigazgató
ság, járásbir. és adóhiv. 

Szász-Svájcz, az elbemelléki homokkőhegység 
('. e.) régi elnevezése, a Lausitzi és Óriási hegység 
közt elterülve az Élbe átszeli, ritka szépségű vidék 
(Bastei, Königstein, Prebiskapu). 

Szász-Szent-György, község Besztercze-Naszód 
m., 11 IS lak. 

Szász-Szent-László, község Nagy-Küküllő m., 
1305 lak. 

Szász tükör (Sachsenspiegel), a legnevezetesebb 
középkori gyűjteményes német jogkönyv, mely az 
akkori szász herczegségben érvényes jogot tartal
mazza. Német birodalmi törvényekből, szokásjogból 
áll. Szerzője Eike von R e p g o w , megjelent 1230 
körül eredetileg latin nyelven, később Hoyer von 
Falkenstein gróf kívánatára szerzője németre fordí
totta. Nagy befolyást gyakorolt a német jogéletre. 

Szász-Tyukos, község Nagy-Küküllő m., 1292 lak. 
Szaszulics Vera, orosz nihilista nő, szül. 1853.; 

1S7S. Trepov tábornokot, a pétervári rendőrfőnököt 
pisztolylövéssel súlyosan megsebesítette; az esküd
tek mindazonáltal felmentették; akkor állítólag kül
földre ment, de valószínűleg Szibériába szállí
tották. 

Szászvár, község Baranya m., 1569 lak. A Técs 
hsg kőszénbánya-vidékén. 

Szászváros, rend. tanácsú sz. kir. város Hunyad 
m., 5650 lak., a Városviz m. A régi Szászváros
szék középpontja. 1876. kebeleztetett Hunyad m.-be. 
Áll. felsőbb leányiskola és a szász polgári iskola. 
Járásbíróság és adóhiv. 

Szászvár-váraljai szénterület, 1. Mecsek. 
Szász-Vesződ, község Nagy-Küküllő m., 546 lak. 
Szász-Weimar-Eisenach, nagyherczegsóg, a né

met birodalom szövetséges állama, ter. 3594 km2, 
325,824 lak. 3 részre oszlik: Weimar-Apolda (főrész), 
Neustadt (az Orla m.) és Eisenach-Dernbach kerüle
tekre. Nyugati része hegyes, a Thüringiai erdő és a 
Rhon ágai borítják, többi része dombos; folyói a 
Saale, Ilm, Elster, Werra. A lak. foglalkozása: föld-
mivelés, állattenyésztés, bányászat (vas, réz, szén, 
só), ipar és kereskedelem. Egyetem (Jena), művé
szeti iskola (Weimar), erdészeti akadémia (Eisenach). 
Jelenlegi uralkodó : Károly Sándor. Főváros Weimar. 
Kiváló uralkodója volt Károly Ágost (1758—1828.) 
a költészet és művészet pártfogója, Goethe s sok más 
német író barátja. 

Szász-zöld, kobaltzöld 1. kobalt; kénsavas indigó
ból és sárgafából előállított zöld festék szövetfestésre. 

Szathmáry, 1) G y ö r g y , közokt. min. tanácsos, 
iró, szül. 1845. ápr. 19. Alpestesen, Hunyad m., jogot 
végzett. 1869. hírlapíró, 1881. képviselő, 1890. köz
oktatási min. tanácsos. Több önálló munkát irt és 
fordított. — 2) K á r o l y (péterfalvi), iró, szül. 1831. 
j 1891. Igen sok regényt (Sirály, Magyarhon fény
kora stb.), elbeszélést, néhány színművet, több tudo
mányos munkát irt. — 3) Mór, hírlapíró, szül. 
1S58. máj. 5. Tanulmányait befejezve hírlapíró, az 
Egyetértés belmunkatársa. 

Szathmáryné L a t k ó c z y n é F a r k a s Lu jza , a 
legjelesebb magyar színésznők egyike, szül. 1818. 
Rimaszombatban. Mint 13—14éves lányka lépett elő-
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szőr színpadra Kolozsvárt, 16 éves korában nőül ment 
Szathmáry Dániel színészhez, ki elesett a szabad-
ságharczban; az 50-es években Latkóczy Nándor 
neje, majd a nemzeti szinház tagja, melynél kevés 
megszakítással 1891-ig, nyugalomba vonultáig mű
ködött, a mikor egyúttal színésznői működésének 
60 ik év fordulóját is megünnepelték. Kiváló alakí
tásai: » Romeo és Julia«-ban a dajka, «-Tartuffe«-ber. 
Pernellené, »Peieskei Nótáriusa-bán Tóti Dorka, Szig
ligeti »Mamá*-jában a czimszerep, »Arany ember 
ben Brazovicsné. 

Szatíra (eredetileg lat. satura, áldozati tál minden
féle gyümölcscsel), a rómaiaknál mimikával kapcso
latos, rögtönzött szónoklatokból eredt gúnyos köl
temény, melynek czélja a társadalom ferdeségeit és 
kinövéseit nevetségessé tenni s így azok orvoslását 
előkészíteni. Megalapítója a római Lucilius, legne
vezetesebb művelői: Horácz, Persius és Juvenalis, a 
magyar irodalomban: Gvadányi, Csokonai, Petőfi, 
Arany. 

Szatir ikus, gúnyos, gunyoros; szatira-költő. Sza-
t i r i z á l n i , kigunyolás, gúny tárgyává tenni. 

Szatmári G y ö r g y , esztergomi érsek, Kassán szül. 
a Thurzókkal rokon kereskedő családból, melynek 
Nagybányán és Beszterczebányán gazdag arany és 
rézbányái voltak. A XV. szd utolsó tizedében a kir. 
kanczeilária titkára, majd a nélkül, hogy az egyház: 
rendet fölvette volna, óbudai prépost, 1498. vesz
prémi püspök és kir kanczellár, s az országnak 
Bakócz után legbefolyásosabb főpapja; 1502. váradi, 
1505. pécsi püspök s a Szapolyaiak hatalmi törek
véseivel szemben az udvari párt egyik főoszlopa, 
1519. első'sorban ő hiúsította meg Szapolyai János 
nádorrá választását. 1523. május 19. esztergomi 
érsek és főkanczellár, f 1524. ápril 7. Végrendeleté
ben az Ausztriához elidegenített magyar várak visz-
szaváltására 60.000 aranyat hagyott. 

Szatmári béke, 1711. május l-jén köttetett meg a 
magyar király és a II. Rákóczy Ferencz vezérlete 
alatt szövetkezett magyar fölkelők között. Rákóczy 
látva ügyének hanyatlását, febr. 21. elhagyta hazá
ját, Károlyi Sándorra ruházva át a parancsnokságot. 
Bécsből Pálffy János bán bízatott meg mint teljha
talmú biztos a béketárgyalások vezetésével. Pálffy 
márcz. 14. közié a békefeltételeket Károlyival, ki 
ápril 29. elfogadta a békepontokat s ápril 30. letette 
a hűségesküt P. kezeibe. Másnap hirdettetett ki a 
békeszerződés okirata. I. József a békealkudozások 
alatt ápril 17. meghalván, a békét a távollevő III. Ká
roly helyett május 26. Eleonóra anyacsászárné erő
sítette meg. 

Szatmári püspökség, 1S04. alapította I. Ferencz. 
király; területe az egri püspökségből kiszakított 
Szatmár, Máramaros, Ugocsa, Bereg és Ung megyék 
és Szabolcs egy kis részét öleli fel. E részek ön
álló püspökséggé alakításának terve már 1733. föl
merült s akkor az uj püspökség székhelyéül Nagy-
Bányát szemelték ki. Első szatmári püspök volt 
Fischer István báró, 1807-től egri érsek, kit Klobu-
sinczky Péter (1807 — 22.), később kalocsai érsek, 
Kovách Fiorián (1823—25.), Hám János (18*28-
1857.),HaasMihály(1858 —67.), BiróLászló(1668— 
1672.) és Schlauch Lőrincz (1873—87.) követtek. Je
lenlegi püspöke Meszlényi Gyula (1. e.). A káptalan 
1804. állíttatott fel s 6 kanonokot számlál, van 5 fő-
esperessége, 11 esperesi ker., a plébániák száma 93. 

Szatmár-nagybányai vasút, engedélyeztetett 
1881-ben 90 évre, alaptőkéje 500.000 frt törzsrész-
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kényekben és 750.000 frt elsőbbségi részvényekben, 
melyből 9.800 frt már törlesztve van; a pálya hossza 
56'4km.; a m. kir. államvasutak debreczen-szigeti 
vonalából Szatmár állomásnál indul ki és Udvari, 
Aranyos Medgyes, Szinyér-Váralja, Apa, Kis-Sikárló 
és Buzsákon át Nagy-Bányáig vezet; a magy. kir. 
államvasutak kezelik; a 4 km. h. szatmár-batiz-
yasvári peage-vonal az államvasutak tulajdona. 

Szatmár-Németi, önálló törvényhatóságu sz. kir. 
varos Szatmár m., 20.736. lak. Ma a Szamos jobb 
partján fekszik, de hajdan nem ez volt fekvése. Az 
.1715-ben egyesitett Szatmár-Németi két külön város 
Solt; az Ombod alatt két felé vált Szamos jobb part
ján feküdt Németi, mig Szatmár, a kir. vár a régi Sza
mosságtól elválasztva, melynek most helyét csak az 
utczákká feltöltött talajnak némi alacsonysága je
lezi, a szigeten feküdt, hol most a Kálvária van. Ma 
a város ke!, központja a Deák-tér, a Kölcsey-szobor-
ral és k. oldalán a püspöki székesegyházzal. Főbb 
épületek: a diszes szinház, a püspöki és káptalani 
paloták, az irgalmas szerzet s az apáczák temploma 
és kolostora, a jezsuiták szerzetháza, az evang. 
templom, a városház, a közintézetek, iskolák épületei 
stb. Tanintézetek: r. kath. papi seminárium, kir. 
jath. es ev. ref. főgymnasiumok. kath. tanítóké
pezde: convictus, a Hám püspök által alapított apá
czák vezetése alatt álló leánynevelő intézet inter-
Tif.-.ussai, a ref. egyház felsőbb leánynevelő intézete 
s a városi népiskolák. Van városi közkórház, irgal
masok kórháza, kath. szegény-intézet és kórház. A 
tanintézetekhez tartozó kvtárakon kivül a Schlauch-
féie püspöki kvtár, mely több magyar könyvészeti 
ritkaságot tartalmaz. A Széchenyi-társulat, a Szat
már m. gazdasági egyesület székhelye. Van kath. 
püspökség, kir. törvényszék, járásb., adóhiv. stb. A 
város kiegészítő része a két órányira húzódó Szat
mári hegy, szőlőtelep és a Szamos mentén húzódó 
úgynevezett Lankák. A város élénk kereskedel
mi hely.^ 

Szatmár vármegye, határai: Bereg, Ugocsa, Mára-
maros, Szolnok-Doboka, Szilágy, Bihar és Szabolcs 
vmegyék. Területe: 6491-23 km2, 323.768 lak., d.-k. 
határához 1876. csatoltatott Kővárvidéke területének 
nagyobb fele. K. részén a Vihorlát-Gutin trachyt-vo-
nulatának hsgei: az Avas, Kőhát és Gutin emelked
nek, ezek lábainál már a nagy alföld térségeire eső 
termékeny síkságok teszik a v.-m. többi területét. 
D.-k. ré#szén a Bükk hsg húzódik. A Szamos iszapot 
hordó vize gyakran áradásokkal borítja vidékét, ha
sonlókép a Tur és Kraszna is, mely utóbbi a m. d.-k. 
sík szegletén alkotta az Ecsedi lápot. K. szegélyén 
a Tisza kanyarog és a Batár. A leggazdagabb ga
bona termő m.-ék közé tartozik. Gyümölcstermelése 
is jelentékeny s specialitása Nagy-Bánya vidékének 
gesztenyései. Felső-Bánya, Nagy-Bánya, Kapnik-
Eanya bányáinak arany- és ezüsttermelése mennyi
ségileg az erdélyi érczbányák után következik. Van 
egy önálló törv. hatóságu sz. k. város, Szatmár-Né
meti, 3 r. t. város, Felső-Bánya, Nagy-Bánya, Nagy-
íároly és 272 község. Közigazgatásilag felosztatik: 

csengeri, erdődi, fehérgyarmati, mátészalkai, nagy
bányai, nagy-károlyi, nagy-somkuti, szatmári és 
szinyér-váraljai járásokra. Tartozik az 5. sz. cs. és 
kir. hadkiegészítő kerülethez, a 12 honvédezredhez 
es a 37., 38. népfelkelési járásokhoz. 9 képviselőt 
választ, székhelye Nagy-Károly. 

Szatócs, élelmi és egyéb házi szükségletek kicsiny
ben való elárusitásával foglalkozó kereskedő. 

Szátorja, satureja, növény az ajakosak (labiatae) 
rendjéből. A b o r s o s sz., s. hortensis, szára fünemü, 
virága lilaszinü, levelei szálas-lándzsások. Kertek
ben tenyésztik; fűszer gyanánt használják. 

Szattyánbőr (maroquin, corduan), 1. bőripar. 
Szattyu, tussilago, növény a fészkesek (composi-

tae) rendjéből. A l ó k ö r m ü sz., t. farfara, virága 
sárga, még a levelek kifejlődése előtt nyilik. Leveleit 
azelőtt a gyógyászatban keserű és összehúzó szer 
gyanánt használták. 

Száva, a Dunának jobboldali mellékfolyója; két 
forrásból támad Krajnában, t. i. a würzeni tóból ki
folyó w ü r z e n i Sz.-ból és a Terglon hsg d. oldalán 
eredő w o c h e i n i Sz.-ból; ez utóbbi egy sziklaüreg-
bő! fakad ki s magas zuhataggal lerohanva a wo
cheini tavat alkotja. A két folyó Felső-Krajnában, 
Radmannsdorfnál egyesül s csakhamar kilép a 
laibachi völgylapályra, hol kanyargós folyása da
czára is erősen hegyi jellegű folyó. Saloch és Ráun 
között keresztültöri a hsget egy 72 km. hosszú, 
szűk, meredek oldalú völgyszakadékkal s eléri a 
nagy magyar medenczének az Alpesek közé nyúló 
öblét s torkolatáig a 15—25 km. sz., 409 km. hosszú 
Száva-lapályon kanyarog. Esése csekéty, alacsony 
partjai miatt elönti környékét s mocsarakat képez. 
Főiránya forrásától é.-ny.—*.-k., mely mindinkább 
k.-ny.-vá lesz Jaszenovától, honnan Magyarország
nak d. határfolyója. Hossza 712 km. vagy 96 mfld; 
vizterülete 97.361 km2, szélessége Turopolye m. 95 
m., Jaszenovánál 190 m., Belgrádnál, hol a Dunába 
torkol, 650 m. Völgyének tengerszin feletti magas
sága a wocheini tónál 52S m., Laibachnál 290 m., a 
Solha beömlésénél 129, Zágrábnál 100 m., a Kulpa 
beömlésénél 91 m., Zimonynál 64 m. Vízmennyisége 
legkisebb vízállás m. 600 ms, közép m. 1200 m3 és 
legnagyobb m. 4000 m3. Hajózható Laibachtól, na
gyobb gőzösökkel Sziszektől. A Sz.-nak sok mellék
vize van, és pedig balról: a Kanker, Szann, Szotla, 
Krapina,Lonjea Glagoviczával és Császmával,lllova 
és az Orljava, jobbról: a Layer, a Laibach, mely
nek neve forrásánál Poik, Adelsbergnél eltűnik, de 
Unz név alatt ismét előkerül, hogy újra eltűnvén 
Laibach néven jöjjön felszínre; továbbá Gurk, Bre-
gana, Kulpa a Koránával, az Una, Vrbasz, Boszna 
és Drina. 

Szavalás, declamatio, a szóbeli előadás művészete, 
melynek elméletével a sz . - tan foglalkozik. L. Szász 
Károly, A vers-szavalás elméleti és gyakorlati kézi • 
könyve, 3. kiad. Bpest, 1876. 

Száva-rend, szent (Sz. Sabbas-rend), szerb ér
demrend, alapította Milán király 1883. az irodalom, 
művészet, egyház körüli érdemek jutalmazására. 

Száva-Szent-Demeter, Zimony régi neve. 
Szavatolás, szavatosság, kezesség (1. e.). 
Szavazás, vlmely testületnek v. gyűlésnek határo

zott alakban történő akaratnyilvánítása olyan ügy
ben, melyben akaratát kifejezni jogosítva van. Tör
ténhetik szavazólappal, golyózással, felállással stb.. 
N é v s z e r i n t i sz. az, midőn a tagokat egyenként fel
hívják s szóval v. szavazólappal szavaztatják meg. 
T i t k o s sz. az, midőn az egyes szavazógolyóval 
(ballotage, 1. e.) v. szavazólappal v. más eszközzel 
(nálunk egy időben karóval, az volt a k a r ó z á s ) sza
vaz, deolyképen, hogy ne lehessen megállapítani, kire 
v. mire adta szavazatát. Ellentéte a n y i l v á n o s sz.,, 
mely nálunk az orsz. képviselőválasztásoknál egye
dül van megengedve; itt a szavazásra jelentkező' 
a választó bizottságnak megmondja, kire szavaz. 
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Szavazatjog, azon jog, melynek gyakorlásával a 
polgárok részt vesznek az állam és az önkormány
zati testületek ügyeinek vitelében, amennyiben sza
vazatokkal választják a törvényhozás legfontosabb 
közegét, a képviselőház tagjait, törvényhatóságok
ban pedig ezek képviselő testületeit. Xálunk az 1874: 
XXX11I. t-cz. szabályozza a sz.-ot, mely régebbi 
jogállapotainkban gyökerező egyes esetektől elte
kintve általában azoknak adja meg a sz.-ot, akik 
legalább 105 írt jövedelem után vannak bármely 
czimen egy évi állami adóval megróva, jövedelemre 
való tekintet nélkül a honoratiorok, vagyis aka
démikusok, tudorok, ügyvédek, közjegyzők, sebé
szek, mérnökök, tanítók, okleveles gazdák stb. Kivé
tetnek: 1) a tényleg szolgálatban álló katonák, pénz
ügyi adó- és vámőrség legénysége, csendőrök, rend
őrség legénysége; 2) kik bűntett v. vétség miatt 
fogságban v. vizsgálati fogságban vannak, akiket 
politikai jogaik elvesztésére Ítéltek, a vagyonbukot-
tak a csőd tartama alatt: akik egyenes adójukat le 
nem fizették. L. még általános sz. 

Század, 1) szász évi idő; 2) a véderőnél 160—240 
emberből álló csapat, százados (kapitány) vezetése 
alatt. 

Századok legendája, H u g ó Viktor nagy epikai 
költeménye, több részletét ford. Szász Károly (1862.), 
egyeseket Vajda János, Ábrányi Emil, Hegedűs Istv. 

Százalék (száztóli, percent, procent), a száz után 
járó összeg, pl. a lakosságnál 100 lélekre eső halot
tak száma, a tőke minden 100 frtja után járó egy 
évi kamat stb.; jegye °/o. 

Százas, a százforintos bankjegy népies neve. 
Százhalom, Fehér megyében Érdtől Battáig húzódó 

halmok neve; azt tartják, hogy régi sírhalmok. 
Százlábúak, myriapoda, az Ízeltlábúak (arthro-

poda) egyik osztályát alkotó állatok. Testük egy
nemű gyürüzetekből alkotott, melyek mindegyikén 
páros végtag foglal helyet; légcsővel lélegzenek; 
toruk nincs. Peték által szaporodnak, egyesek eleve
neket szülnek. Szárazföldi állatok, sötét, nedves he
lyeken élnek, korhadó növényi v. állati anyagokkal 
táplálkoznak. Asatag alakban a jura korszakban és 
a borostyánkőben fordulnak elő. Felosztásuk: 1. láb-
a j k u a k , chilopoda, ide tartoznak a scolopendrodák; 
közülök a scolopendra morsitans Olaszországban, 
csípése veszélyes; nálunk e családból a lithobius for-
ficarius, geophihts subterraaeus és g. electricus él
nek; — 2. a forr t a jkúak , chilognatha, a julida és 
glomerida családokkal. 

Százrétü gyomor, 1. kérődzők. 
Százszorszép rukercz, bellis perennis, növény a 

fészkesek (compositae) rendjéből. Tőkocsánya csu
pasz, virága fehér v. piros; diszvirág. 

Szebasztopol (Szevastopol), város Tauria orosz 
kormányzóságban Krim félsziget d.-ny.-i partján 
44.000 lak. Kereskedelmi és hadi kikötő, tengerész
iskola. Az ó-korban Chersonesos görög gyarmat, 
S.-t 1785. Potemkin épitteté, 1788. a törökök győ
zelme az orosz flotta fölött, 1854. okt. 9. — 1855. 
szept. 8. az angol-franczia hadsereg ostromolta s 
végre elfoglalta. Ma Oroszország fő hadi-kikötője a 
Fekete tengeren. 

Szeben vármegye, határai: Hunyad, Alsó-Fehér, 
Nagy-Küküllő, Fogaras vármegyék és Románia. 
Ter. 3 313 52 km2, 148.738 lak. A volt Szeben, 
Szász-Sebes és Szerdahely királyföldi (szász) szé
kekből, Ujegyház szék legnagyobb részéből s Alsó-
és Felső-Fehér megyék néhány községéből 1876. 

alakíttatott. A királyföld főrészét foglalja magába. 
D. nagyobb területén az Erdélyi havasok vonulatai 
húzódnak; é. része már az erdélyi medencze peremé
nek harmadkori halmaira esik. A Vöröstoronyi szo
ros útja, mely fővizének, az Oltnak harántszurdoka, 
vezet Rómániába. Többi vizei a havasokról jönnek 
számos mellékpatakkal egyesülve, nevezetesebbek 3 
Sebes, Szeben, a Romániába térő Loton is területén 
ered. A terület nagy része magas havasokra esvén 
ott községi élet sem fejlődött, hanem az óriási renge
tegek terjedési határa fölé emelkedő széles gerincze-
ken oláh és balkán-oláh pásztorok legeltetik a nyá
jaikat. Mezőgazdaság csakis a medencze területére 
eső részeken van. 2 r. t. városa, X.-Szeben és Szász-
Sebes, és 86 községe van. Közigazgatásilag felosztatik 
5 járásra, még pedig: n.-szebeni, szász-sebesi, sze-
listyei, szerdahelyi és ujegyházi járásokra. Tartozik: 
a 31. és 64. sz. cs. és kir. hadkiegészítő kerülethez, 
a 23. honvédezredhez és a 74. népfelkelési járáshoz. 
Székhelye : Xagy-Szeben, melylyel 6 képviselőt vá
laszt. 

Szebény, község Baranya m., 1254 lak. 
Széchényi (sárvári és felsővidéki) grófi család, 

Sz. Mihály veszprémi várparancsnoktól (1550 körül) 
származik; emelkedését Sz. G y ö r g y esztergomi 
érseknek köszöni. A grófi rangot ennek unokaöcscse, 
Sz. György kapta 1697. — 1) Béla gróf, István fia, 
a főrendiház tagja, szül. 1837. febr. 3. Bpesten. 
Jogot végzett, 1861. orsz. képviselő, 1862. utón 
Amerikában, 1865. ismét képviselő, 1867. és 1S70. 
Algírban expeditióval, 1877. decz. 4. középázsiai 
expeditióra indult, bejárta Indiát, Japánt, Jávát, 
Borneót, Khina nyugati részét és sikerült Yünnanon 
át Khinából Hátsó-Indiába jutnia; visszatérve 1880. 
a m. tud. Akadémia tiszt., 1883. igazg. tagja. 1890. 
jelent meg ázsiai útjáról irt nagy műve. Leányai 
Al ice (szül. 1871. szept. 20.) és H a n n a (szül. 
1S72.) grófnők; — 2) Dénes gróf, Imre, a nagy
követ öcscse, a főrendiház tagja, szül. 1828. nov. 
2S. Horpácson. Előbb katonai pályán, később kép
viselő; — 3) F e r e n c z gróf, szül. 1754. ápr. 29. 
Széplakon. 1776. a dunántúli kerületi tábla elnöke, 
1783. báni heiyettes, 1791. nápolyi követ, 1798. 
Somogy vm. főispánja, 1799. a hétszemélyes tábla 
elnöke és országbírói, helyettes; 1811. visszavonul: 
a nyilvános élettől. O vetette meg 1802. a M. Xemz. 
Múzeum (1. e.) alapját; f 1820. deczember 13.; — 
4) F e r e n c z gróf, a főrendiház tagja, szül. 1835. 
márcz. 4. Katonai pályán működött s azt 1860. 
mint százados hagyta el; — 5) G y ö r g y , eszter
gomi érsek, szül. 1592. Szécsényben, 1644. pécsi, 
1653. veszprémi, 1658. győri püspök, 1678. kalo
csai, 1685. esztergomi érsek és primás; nevét száz-
ezerekre menő alapitványaival tette emlékezetessé. 
103 éves korában f 1695. február 18.; — 6) Gyu la 
gróf, a főrendiház tagja, szül. 1829. nov. 11., előbb 
katonai pályán, később Sopron m. főispánja, Beus'„ 
idejében udvari tanácsos a külügyminisztériumban, 
1857. kamarás, 1868. titkos tanácsos; — 7) I m r e 
gróf, idősb, a főrendiház tagja, szül. 1825. febr. 15. 
Bécsben, 1845. a diplomatiai pályára lépejt, 1865-ig 
mint követ működött Xémet-, Orosz- és Svédország
ban, a nápolyi udvarnál, 1865 — 68. orsz. képviselő, 
1878 — 92. berlini nagykövet, s a kettős, íII. hármas 
szövetség megkötésére vonatkozó tárgyalásokban 
kiváló részt vett; — 8) I m r e gróf, ifjabb, Dénes 
legidősb fia, a főrendiház tagja, szül. 185S. márcz. 
31., 1831. tanulmányutat tett Amerikában, ez utjá-
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ról »Amerikai levelek ez. művet, ujabban Somogy 
megye gazdasági monographiáját irta meg; — 
9i I s t v á n gróf, »a legnagyobb magyar*, S. Ferencz 
és gr. Festetich Júlia fia, szül. 1791. szept. 21. Bécs
ben. Katonai pályára lépett; az 1809. insurrectioban 
főhadnagy, a háború végével a huszárokhoz, majd 
tizsidásokhoz tették át; a lipcsei csata után, mely
ben mint futár fontos szolgálatot teljesített, kapi
tány. A következő 10 évet utazással és nagyrészt 
komoly tanulmányokkal töltötte. Az 1825. ország
gyűlésen kezdte meg politikai működését; első nagy 
-"elentőségü tette az volt, midőn 1826. nov. 3. a ren
dek kerületi ülésében egy évi jövedelmét a m. tud. 
Akadémia alapítására ajánlotta fel. 1827. állandóan 
Pestre költözött, s ez időtől fogva minden törekvését 
nemzete felvirágoztatására forditá. A politikai önál
lóság alapját a vagyoni függetlenségben ismerve meg, 
legelső reformjai a közgazdaságot ölelték fel. 1828. 
megkezdte működését a Buda és Pest között létesí
tendő lánczhid érdekében, melynek alapköve 1842. 
tétetett le. 1830-tól a dunai gőzhajózás ügyének 
íegbuzgóbb előmozdítója, 1833. a vaskapui mun
kálatokhoz kir. biztosul küldetett ki. Ugyanekkor 
kezdte meg működését a politikai irodalom terén; 
1330-ban jelent meg korszakos munkája: a 
Hitel, melyet a Világ, a Stádium, a Kelet népe köve
tett. A magy. tud. Akadémia már 1830. másodel
nökévé választotta. Népszerűségének tetőfokát 1841. 
érte el; de ez évtől kezdve politikájában fordulat állott 
be. Hogy közgazdasági reformjait megvalósíthassa, 
összeköttetésbe lépett a bécsi kormánynyal s 1845., 
mint a közlekedési osztály főnöke, hivatalt vállalt a 
helytartótanácsnál; ezzel ellentétbe jutott a nemzeti 
irányú pártokkal s a vezetést Kossuthnak volt kény
telen átengedni. Kossuth növekvő népszerűsége és 
politikájának iránya által megfélemlítve. 1848 elején 
előre látta a forradalmat és annak bukását. Mind
azonáltal elfogadta az első magyar minisztériumban 
a közlekedési tárczát. A további napok izgalmai 
azonban tönkre tették a külömben is beteges nagy 
ember idegzetét; szept. 5. elméjében megzavarodva 
hagyta el Pestet. A döblingi tébolydában keresett 
menhelyet, melyet többé nem is hagyott el. Állapo
tában pár év múlva lényeges javulás állott be; s 
1S56. már teljesen visszanyerte szelleme rugékony-
ságát; az irodalmi téren is tovább működött; átdol
gozta 2 régibb, de kiadatlan munkáját: a Hunniát 
és a Pesti por és sárt; megírta az Önismeretet és 
^.agytérjedelmü német munkáját a >Blick«-et, mely a 
Bach-rendszer megsemmisítő bírálata. 1858-tól sűrűn 
•érintkezett hazai és külföldi kiváló férfiakkal. 1860. 
tparcz. 3. lakásán rendőri motozás tartatott s a rend
őrség Sz. irományait lefoglalta. Az a veszély fenye
gette, hogy nem maradhat meg tovább döblingi ma
gányában. E miatt való nyugtalanságát fokozták a 
magyarországi mozgalmakról érkező hirek. Hihető
ig az ezek által előidézett izgatottságában fogam
zott meg benne az öngyilkosság eszméje, melyet 
1860. ápril. 7. és S. közti éjjel hajtott végre. Ápr. 10. 
a nagyszombati sírboltban temették el. Szobrát a 
m. t. Akadémia előtti téren 1880. május 23. leplez
ték le. Neje, Aspangi Se i l e rn C r e s c e n t i a grófnő 
<szül. 1799. május 13.), kivel mint Zichy Károly gr. 
•özvegyével 1836. febr, 4. kelt egybe, f 1875. jul. 30. 
— Sz. I. művei: Lovakról (1828.), Hitel (1830.), 
^ilág (1831.), Magyar Játékszínről (1832.), Stádium 
0833.) , Kelet népe (1841.), Adó és 2 garas (1844.), 
--'oíitikaiprogramm-töredékek(1847.),Hunnia(lS58.), 

Pesti por és sár (1866.), Önismeret (1379.), Naplóit, 
a m. t. Akad. őrzi; ez adta ki leveleit és beszédeit. A 
Sz.-irodalom legjelesebb termekei: Csengery Antal: 
Magyar szónokok és statusférfiak (1851.), Sz. I. 
politikai iskolája (1863.), Kecskeméthy Aurél: Sz. I. 
utolsó évei és halála (1866.), Falk Miksa, Sz. I. gróf 
és kora (1868.), Kemény Zsigmond: Tanulmányok 
(1870.), Kovács Lajos: gróf Sz. I. közéletének 3 
utolsó éve (1889.), Grümvald Béla: Az uj Magyar
ország (1890.), s Eötvös József, Szász Károly, Gyulai 
Pál és Beöthy Zsolt akadémiai emlékbeszédei; — 
10) K á l m á n gróf, a főrendiház tagja, szül. 1824. 
okt. 6., 1861 óta vesz részt a főrendiház tárgyalá
saiban, a gazdasági életben szerepel. — 11) Ö d ö n 
gróf. István másodszülött fia, török basa, szül. 1839. 
decz. 14. A török császári tűzoltóság főparancsnoka 
Konstantinápolyban. — 12) P á l , titkos tanácsos, 
szül. 1838. nov. 6. Előbb egyházi pályára készült, 
később gazdálkodott, 1875. orsz. képviselő 1882 — 
1889. földmüv. (ipar és ker.) miniszter; azóta vissza
vonult a politikától. — 13) Pál , kalocsai érsek,szül. 
Gvöngyösön 1642., előbb pálosrendi szerzetes, 1676. 
pécsi, 1687. veszprémi püspök, 1696. kalocsai érsek. 
II. Rákóczy Ferencz szabadságharcza alatt a békítő 
szerepét vitte az udvar és az elégületlenek között, 
f 1710. május 22. Lánczy Gyula: Sz. P. (Századok, 
1882.). — 14) S á n d o r gróf, a főrendiház tagja, 
szül. 1837. okt. 27., 1861. tiszt, megyei aljegyző, 
majd szolgabíró, 1867—71. főszolgabíró, 1884 óta 
Tolnamegye főispánja. — 15) T i v a d a r gróf, orsz. 
képviselő, szül. 1837. márcz. 12. Tanulmányai befe
jeztével gazdálkodott, 1884 óta orsz. képviselő. 

Széchenyi József , zombori törvényszéki elnök, 
született 1833. okt. 23. Nemes-Militicsen, Bács-
Bodrogban; 1862. ügyvéd, 1867. Bács megye főjegy
zője, 1868. főügyésze, 1882. a zombori tszék elnöke. 

Széchenyi-emléktábla, a m. tud. Akadémia palo
tájának zárókövébe illesztett nagy érez dombormű; 
azt a jelenetet ábrázolja, midőn 1825. nov. 3. dél
előtt Pozsonyban a rendek kerületi gyűlésén gróf 
Széchenyi István egy esztendei jövedelmét egy ma
gyar tudós társaság alapítására felajánlotta: 1893. 
jan. 15. lepleztetett le. Készítette Holló Barnabás. 

Széchenyi-hegy, 1. Svábhegy. 
Széchenyi-szobor, gróf Széchenyi István (1. e.) 

érezszobra a főváros V. kerületében a Ferencz 
József-térnek az Akadémia palotája előtti részén; 
nemzeti adakozásból emeltetett; készítette Engel 
József, lelepleztetett 1880. 

Széchenyi-társulat , alakult Szatmáron, közműve
lődési és hazafias czélok érdekében; tiszt, elnöke 
gr. Károlyi István, elnöke Domahidy Ferencz, titkára 
Sarmaságh Gyula. 

Széchenyi-ut, az Al-Dunán a Kazán-szorosban a 
sziklába vágott ut, melyet Széchenyi 1834. Vásár
helyi Pál mérnök által készíttetett. 

Széchy K á r o l y , tanár és író (ZávodszkyK.). Előbb 
hírlapíró, később tanár, 1890. a kolozsvári egyete
men a magy. irodalomtört. rendes tan. Irt széptani 
és irodalomtört. tanulmányokat, verses regényt stb. 

Széchyek, a Balogh nemből eredő régi magyar fő
úri család, mely a XIV. században emelkedett na
gyobb jelentőségre. Két ágon virágzott. A felső-lind-
vai ágból származott Sz. M i k l ó s nádor és Sz. Dé
n e s bibornok: ez ág 1535. kihalt. A rimaszáchi 
ágnak 1684. Sz. Péter vasmegyei főispánban szakadt 
magva. Acsády Ignácz: A Széchyek Murányban. 
(Századok, 1885.) — 1) Dénes , bibornok, észter-
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gomi érsek, Sz. Miklós kir. tárnokmester fia, 1437. 
nyitrai, 1439. egri püspök, 1440. esztergomi érsek, 
majd bibornok lett. s a Hunyadiak korában nagy 
szerepet vitt a közügyek terén, f 1465. február 1.— 
2) Már ia , a Murányi Venus, Sz. G y ö r g y és Ho-
monnay Mária leánya, szül. 1611 körül, 1627. ment 
férjhez gróf Bethlen István váradi főkapitányhoz, 
Gábor fejedelem unokaöcscséhez, ki azonban már 
1632. decz. 23. f. Az özvegy Erdélyben maradt s 
1634. ismét férjhez ment rozsályi Kun Istvánhoz. E 
házasság azonban boldogtalan volt s törvényes 
elválásra vezetett. Mária visszatért Murányba, mely
nek anyja halála után 1644. egyik részbirtokosa 
lett, I. Rákóczy György az évi támadása folyamán, 
a királypárti Wesselényi Ferenczczel lépett titkos 
összeköttetésbe s előzetes megállapodás szerint aug. 
5. hajnalban beboesátotta csapataival az akkor erős 
várba. Wesselényi a vitéz asszonyt nőül vette; igy 
M. később grófné és nádorné lett. A murányi kalan
dot sok évi hű emberök Gyöngyösi István (1. e.) 
örökítette meg. 1670. Mária is az akkori nemzeti 
mozgalmakba keveredett, elfogatott, több évig Bécs
ben, végül Kőszegen rokonainál volt internálva, ott 
T 1679. jul. 18. Acsády Ignácz Sz. M. (Tört. Élet
rajzok 1885.). 

Széchy Mária a költészetben. Sz. M. történetét 
költőink közül sokan feldolgozták. Az első Gyön
gyösi István volt, kinek verses regénye: »Marssal 
társalkodó Murányi Venus« (Kassa, 1664.) alapul 
szolgált a későbbi feldolgozásoknak. Epikai költemé 
nyéket irtak az eseményről: Petőfi (»Sz. M.«),Tompa, 
Arany (»Murány ostroma*, 1849.), Szász Károly 
stb. Drámában feldolgozták: Kisfaludy Károly (>Sz. 
M. v. Muránvvár ostromlása", 1820.), Szigeti József 
{1863.), Jókai Mór (>A murányi hö lgy 1860.), 
Dóczi Lajos (»Sz. M.« 1885.). L. Kárpáti Károly, A 
murányi Venus a magy. költészetben, 1880., Viszota 
Gyula, Sz. M. a drámai költészetben, Bpest, 1892. 

Szécsány, község Temes m., 1927 lak. Ásványvíz
források. 

Szécsen A n t a l gróf, titkos tanácsos, udvari főmar-
sall, a főrendiház tagja, szül. 1819. okt. 17. Budán. 
Tanulmányai befejeztével nagy utazást tett Európá
ban, 1843 óta az országgyűléseken mint a főrendi
ház tagja működött, 1860—61. tárcza nélküli minisz
ter, 1885. udvari főmarsall. A m. tud. Akadémia 
igazgatósági és tiszt., a Kisfaludy társaság rendes 
tagja, a m. tört. társulat elnöke. Számos politikai 
•czikket, irod. és tört. tanulmányt irt, melyek rész
ben a »Bpesti Szemlé«-ben s a »Századok«-ban, 
•összegyűjtve a Kisfaludy-társaság kiadásában jelen
tek meg. Az arany-gyapjas rend vitéze. 

Szécsény, község Nógrád m., 3518 lak. Járásbir. 
Egykor vár; d.-k.-re a Cserhát, ny. aljában a Hollókő 
és Sámson vár romjai. 

Szécsényi gyűlés, a magyorországi rendek gyű
lése 1705. szept.-okt. 3. a sz.-i mezőn, sátorok alatt. 
Ar endek itt »Magyarországszövetséges-statusai«-vá 
alakultak, vezérlő fejedelmükké II. Rákóczy Feren-
czet választották s mellé egy nagyobb országos ta
nácsot és egy kisebbet a közjövedelmek kezelésére 
rendeltek. 

Szécsi Ferencz (dr. S c h o e n b e r g Ferencz), iró, 
szül. 1861. máj. 16. Bpesten; itt és Lipcsében vé
gezte az egyetemet, jogtudor. Már 1878. a Pesti Hír
lap tárczairója és a Borsszem Jankó állandó munka
társa. 1886. ügyvédi oklevelet nyert. 1867. beutazta 
Keletet, Egyiptomot, Palaestinát, Török- és Görögor-
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szagot s hosszú czikksorozatot irt. Később két egy
felvonásos vígjátéka (»Bál után« és >Legénybúcsu«) 
a bpesti nemzeti színházban adatott s bejárták az 
ország színpadjait; azóta számos tárczát, rajzot stb. 
irt, melyek egy része németre is lefordíttatott. 

Szecska, apróra vágott szalma v. széna, melyet 
takarmánynak használnak; sz . -vágó g é p e n vágják. 

Szécs-Keresztur, község Zemplén m., 1189 lak. 
Szécs-Polyánka, község Zemplén m.. 1229 lak. 
Szeder (héb.), rend; a zsidó húsvétünnep két első 

estéjén tartott szertartás. 
Szederfa, 1. eperfa. 
Szederjes, cyanotikus, kékes-vöröses szinü. 
Szederkény, község Borsod m., 1578 lak. 
Szederkényi Xándo r , orsz. képv., történetíró, 

szül. 1838. Egerben. Jogot végzett s hírlapíró volt, 
1867. Heves m. jegyzője, 1873 óta orsz. képviselő, 
1874—76. a Magyar Újság szerkesztője. Megírta 
Heves vmegye történetét (a mohácsi vész óta, eddig 
2 kötet). 

Szedő, a betűszedéssel foglalkozó munkás. 
Szedőgép, mechanikai készülék a betűszedés elő

állítására: régebbi kísérletek után (Church. 1822.) 
ujabban Hooker stb. által tökéletesittetett. A készülék 
billentyűinek megnyomása által megfelelő betücsa-
tornák kinyiinak és a betűk a gyűjtő csatornába 
vezettetnek, hol egy munkás azokat sorokba rakja. 
A sz.-pel másik gép van összekötve, mely a használt 
szedést szétbontja és a betűket az egyes csatornákba 
rendezi. 

Szédülés, vertigo, a tárgyak látszólagos ingadozá
sának, forgásának érzete, mi mellett a szédülő egyén 
egyensulyérzetét elveszíti. Az agy vérbősége v. vér
hiánya folytán, idült agybántalmaknál stb., egészsé
ges egyéneknél forgó mozgások, mélységbe pillantás 
stb. által áll elő. 

Szefardok, a spanyol zsidók, a spanyol rítust 
követik. 

Szeg, a tárgyak megerősitésére, összefoglalására 
szolgáló fém, fa v. vas, aczélból készített különféle 
méretű rudacskák, rendesen lapos fejjel. Készitésük 
kovácsolás, öntés, sajtolás v. faragás által történik. 
Az u. n. drótszeg drótból készül gépek segélyével. 

Szegecs, henger alakú, vastag szeg, melyet a meg
felelő lyukakon átdugnak és két végét szélesre kala
pácsolják. A zárófej készítése melegen v. hidegen 
történik, a szerint, a mint a duzzasztást a sz. előzetes 
izzitásával v. a nélkül végzik és pedig szabad kézbői, 
v. gőzerő v. víznyomás által hajtott sz.-elő g é p p e l . 

Szegecselés, a szegecsek által való állandó össze
erősítése fémlemezeknek stb. 

Szeged, szab. kir. város önálló törvényhatósági 
joggal, Csongrád m., 85.569 kik. Fekszik azon szög
lettel átellenben, melyet a Mn-osnak a Tiszába sza
kadása alkot. Határa'867 km=, v. 141.782 kat. hold. 
A mai Sz. 1879. márcz. 12. a Tisza árja által nagy 
részében elpusztult réginek helyén épült, a körutak 
rendszerében; három gyürü egymásba rakva. Az első 
a paloták gyűrűje, a fényes Tisza Lajos-körut, ebben 
befoglalva van a régi Palánk a kereskedelmi ískola-
utczával, a Dugonics tér Dugonics András szobrává! 
és a Somogyi könyvtárral, a Klauzál-tér. a Szécsényi-
tér parkjaival és a városházzal. A király által a vá
rosnak ajándékozott régi vár helyén paloták emel
kednek ; köztük a törvényszéki palota és az állandó 
színház. Kissé odább a karcsú vashíd hajlik át a 
Tisza túlsó partjára. Itt van a Stefánia-tér is a vár 
maradványából alkotott kioszkkal. A második gyürü 
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körútja kisebb házakat övez; ezek is emeletesek, 
-palotaszerü középületekkel. A két körutat széles ket
tős fasorok szegélyezik. Hasonlóak a sugár-utak 
(Boldogasszony, Szabadkai, Budapesti,Szilléri), noha 
itt már földszintes házak is vannak, de előkerttel. 
Érdekesek a kijebb eső részeken a régi szegedies 
motívumok után épített házikók. A harmadik gyürü 
Sz. hatalmas védművei: a gátak, körtöltések. A Tisza 
bal oldalán fekszik Uj-Sz. v. Erzsébetváros, mely 
Sz.-del 1880. egyesittetett. Iskolák és közintéze
tek : kegyesrendi főgymn., áll. főreálisk., nyilv. felsőbb 
leányisk. és közs. felsőbb leányisk., zenede, bába-
képezde, kath. tanítóképezde, közép kereskedelmi 
iskola, polgári és népiskolák. Van városi nagykór-
ház, árva- és szegényház. Kir. tábla, kir. törvény
szék, járásbir., adóhiv.; a magy. áll. vasutak üzlet
vezetősége stb. Iparczikkei közül Sz. specialitása a 
bicska, szappan, paprika, tarhonya. Számos g}'ára 
közt a dohánygyár a legnagyobb. A lakosság főleg 
földmiveléssel foglalkozik ugyan, de a város mint 
gabona- és marhakereskedelmi központ is jelentéken}-. 

T ö r t é n e t e . 1169. emiitik először, III. Incze pápa 
levelében, mint főesperesség székhelye. Később fon
tos kereskedelmi hely, gazdag polgársággal. I. Ulászló 
1444. itt tartott országgyűlést és kötött a törökkel 
békét, melyet csakhamar megszegett. A Hunyadiak 
alatt érte a város első fénykorát, de 1541. török 
kézre jutott; várát a török épité s csak 1676. hagyta 
el. A város elpusztult és később is tüz, földrengés, 
tűzvész (1710. és 1738—40) pusztította, de leg
makacsabb üldözője a víz volt. 1715. lett szab. kir. 
város. A század elején kezdett emelkedni s régi va
gyonosságát kereskedelem és földmüv. utján szerzé 
vissza. A szabadságharczban a magyarság egyik 
főközpontja. 1849. febr. 11. a nemzetőrség a támadó 
Táczokat visszaverte, július első felében oda mene
kült a kormány, de aug. 2— 5. Haynau bevonult a 
várba. Folytonos emelkedését az 1879. catastropha 
szakította meg, de a király és az ország segélyével 
újra felépült romjaiból. Történetét megírták: Varga 
Ferencz és Reizner János. 

Szegedi L ő r i n c z , 1. Theophania. 
Szegedinácz Pé te r , 1. Pero lázadása. 
Szegedvidéki nyelvjárás, az alföldi nyelvjárás

területhez tartozik, központja Szeged városa s ma
gában foglalja Csongrád, Csanád és Békés m. ré
szeit. Szembetűnő sajátsága az ö-zés (a közép e 
helyett & ejtése); egyéb sajátságai: i helyén gyakran 
«-t ejt, pl. üdő, lüszt, fűzet, o, ö helyett ú, ü, pl. 
mustoha, sutét; a -hoz ragot -hon, -hón, ejti: igera
gozási alakok: vári, lati (várja, látja), használik 
<használják). L. Balassa J., A magyar nyelvjárá
sok, 1891. 

Szegény gazdagok, regény Jókai M. (1859 — 60.). 
Szegény legények, I. betyárok. 
Szegény Magyarország, szegény édes honom, Be 

sokféle bilincs volt már lábaidon. P e t ő f i : A csárda 
romjai. 

Szegénységi bizonyítvány, a községi hatóság 
által vkinek vagyontalanságáról kiállított bizonyít
vány. A szegényeket az ujabb jogállamok több ked
vezményben részesitik; bíróságok előtt bélyegmen
tességet élveznek, ügyvédet rendelnek számukra és 
gyakran voltak a szegénység ezen jogai nemzetközi 
szerződések tárgyai, hogy az idegen alattvaló ugyan
azon jogokban részesülhessen, mint a belföldi. 

Szeget szeggel, Shakespeare vígjátéka, fordította 
Greguss Ágost (1866.). 

Szegfű, dianthtts, növény a szegfűfélék (caryo-
phylleae) rendjéből; dísznövény. Egynyári fajai kö
zül említendők a d. chinensis és a d. Heddewig, az 
utóbbi igen nagy virágokkal, az évelő fajok közül a 
c s i l l a g sz., d. barbatus és finom illatú teljes k e r í t 
sz., d. caryophyllus; hazája Angol-, Franczia- és 
Olaszország: főszíne a húsvörös, de mivelés által a 
zöld, tisztakék és fekete szín kivételével minden szín
ben és árnyalatban előfordul. A t o l l a s sz., d. plu-
marius, pompás illatú, virága máj.-tól jun.-ig virít. 

Szegfű v. s z e g f ű s z e g , a molukki sz.-fa (caryo
phyllus aromaticus) tűz felett megszárított virág
bimbója ; októbertől deczemberig gyűjtik, napon v 
tűzön szárítják és hordóba csomagolva hozzák ke
reskedésbe. Most Pulo Penangban, Singaporen, Zan-
zibarban, Kelet-Indiában, a maskaréni szigeteken 
tenyésztik, a legjobb az amboina sz.; a sz. világos 
v. sötétebb barna színű, zamatos szagú, éles ízű, 
nem törékeny, kéz között szét nem nyomható, zsíros, 
de nem nedves. Az évi termelés 12.000 —15.000 q. 
Vegyi összetétele: 160/o víz, 6°/o nitrogéntartalmú 
anyag, 17°/o illanó aetheres olaj, 6°/0 zsir, V$>U czu-
kor, 37'7°/0 egyéb nitrogénmentes anyag, 10'5°/o nö
vényi rost, 4'5°/0 hamu; fűszerül szolgál. 

Szegfűbors, p i m e n t , a pimentfa (tnyrthus pimenta) 
szárított gyümölcse, melyet éretlen v. érett állapot
ban gyűjtenek; barna színű, egyik oldalár, kissé 
kúpos mag: hasonlít a borshoz, minden sz.-ban két 
fekete, szegfű- és bors szagú és izü mag van. A sz .ot 
főleg É.-Amerikában és Angliában fűszerül használ-
nálják; kereskedésben található a spanyol és korona 
sz. is. Vegyi összetétele : 13°/o víz, 4°/o nitrogéntar
talmú anyag, 3°/0 illanó aetheres olaj, 8°/0 zsir, 2'50/o 
czukor, 44°/0 más nitrogénmentes anyag, 22'5°/o nö
vényi rost, 3°/o hamu. 

Szegfüfahéj, a Brasiliában termő dicypellium ca-
ryophyllatum héja, likőr és illatszer készítésénél 
használják. 

Szegfüfesték, pink colour (1. e.). 
Szegfügyökér, a ciklász egy fajának, a geum ur-

banatiim-nak szegfű szagú, kesernyés, összehúzó izü 
gyökere; vasat, kékitő csersavat és aetheres olajat 
tartalmaz, a gyógyászatban használják. 

Szegfüolaj, a szegfűszegben lévő színtelen, később 
barnuló aetherikus olaj, a viznél nagyobb fajsúlyú, 
csípős izü, szegfüsavat tartalmaz, többnyire Kelet-
Indiából jő kereskedésbe, illatszerészetben, Hkőr-
szagositásra stb. használják. 

Szegfüsav, a szegfűben, szegfúborsban, fehér fa
héjban stb. levő színtelen olaj, 247°-ná! forr, ha 
oxydálódik, vanillint ad. 

Szegfűszeg, 1. szegfű. 
Szeghalom, község Békés m., 8952 lak. 
Szeghegy, község Bács-Bodrog m., 4628 lak. 
Szeglet, a tárgyakat határoló oldallapok találko

zási helyén képződő élek v. csúcsok neve. 
Szegődvényes munkás , mezőgazdasági munkás, 

ki szerződésileg előre meghatározott illetményért 
(conventio, kommenczió) dolgozik. 

Szegsárga, sötét sárga színű ló. _ 
Szegvár, község Csongrád m., 6810 lak. Egy ideig 

a megye székhelye volt. A Tüzköves halom gazdag 
csiszolt kőkorszakbeli tárgyakban. 

Szégyen, eredetileg azon kedvetlen érzés, mely bi
zonyos testrészek fedetlenségéből származik, azután 
ált. vmely tökéletlenség, hiba érzete. Belőle fejlődött 
az e r k ö l c s i sz.-érzet, mely abban a gondolatban 
gyökerezik, hogy vmely cselekedetünk miatt mások-
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tói megvettetünk. Jelenti továbbá magát a közmeg
vetést, mely az illetőt sújtja, ily szólásokban: sz.-t 
vallott, s z .be esett, sz.-t hozott a családjára, stb. 

Szégyenfa, 1. pellengér. 
Szégyenpad, régen az iskolákban az a pad, melyre 

büntetésből a rossz tanulókat ültették. 
Szegzárd (Szegszárd), község Tolna m., 14.325 

lak. A megye székhelye. Kir. törvényszék, járásbir. 
és adóhiv. Érdekes a dombon fekvő megyeház, mely 
hajdan kőfallal kerített kolostor volt. Hegyein jó bor 
terem, s hires veres bora Sz.-ról vette nevét. 

Szegzárd-bátai védgát-társulat, 1869. alakult, s 
czélja a Tolnától Bátáig elnyúló árterületet a Duna ára
dásai ellen biztosítani. Védtöltéseit 37.685 m. hossz
ban 1872-ig kiépítette. Ártere Tolna vármegye terü
letén van, s jelenleg 40.604 hold. A társulat kötelé
kébe 8 község tartozik; székhelye: Szegzárd. 

Szegzárdi hegység, 1. Mecsek. 
Szejke, fürdő Udvarhely m.-ben, Szombatfalvához 

tartozik. 9 — 10° C. kénes forrásai vizét az Attila és 
Csaba medenczékben használják. 

Szék, község Szolnok-Doboka m., 3203 lak. Hatá
rában elhagyott sóbányák. 

Székács, 1) Béla . bpesti kórházi főorvos, szül. 
1856. Bpesten, u. o. nyert orvosi oklevelet, nyolcz 
éven át az elhunyt Wagner tanár belgyógyászati 
klinikáján működött, utóbb a Rókus-kórház egyik 
belgyógyászati osztályának főorvosa. Számos a bel
gyógyászat körébe vágó dolgozatot irt. — 2) Fe-
r encz , curiai biró, szül. 1844. jul. 19. Pesten, ügy
véd, 1866. pesti táblai joggyakornok, 1867. pestm. 
aljegyző, 1869. pesti táblai fogalmazó, 1872. budai 
tszki biró, 1883. n.-szebeni tszki elnök, 1886. bpesti 
tszki alelnök, 1891. curiai biró. — 3) József, bpesti 
ág. ev. lelkész és püspök, iró, szül. 1809. febr. 2. 
Orosházán; költeményt, egyházi műveket stb. irt, 
különösen kitűnt görög műfordításaival, a magy. 
tud. Akadémia s a Kisfaludy-társaság tagja, f 1876. 
jul. 29. 

Székás (Nagy-Sz.), a Marosba ömlő Sebes leg
nagyobb mellékvize. Ered a szebeni havasok közt a 
Ouszu hegyen. Felvesz számos patakot. 

Székás, község Krassó-Szörény m., 1478 lak. 
Szekatúra, boszantás, 1. seccatura. 
Szekatúra, község Torda-Aranyos m., 1841 lak. 
Szekcső, a Tarcza mellékvize; ered (Sáros m.) a 

Mincsol hegységben Razsó környékén. Medre mint a 
Tarczáé kanyargós, vize többnyire sekély, de néha 
nagyon megárad. Felvesz számos patakot. 

Székely, 1) B e r t a l a n (ádámosi) festő, szül. 1835. 
Kolozsvárt, a müncheni Piloty és a brüsszeli Gaillet 
tanítványa; az országos mintarajz-iskola és rajz-
tanár-képzőint. tanára; festett arczképet (Deák), de 
főleg történelmi festményeivel (Dobozy, V. László, 
II. Lajos stb.) tűnt fel. A Ferencz József-rend s a 
íranczia becsületrend lovagja. — 2) F e r e n c z , curiai 
biró, szül. 1842., jogtudor, oki. ügyv., 1865. pesti kir. 
táblai joggyak., 1867. u. o. segédf., majd fogalmazó, 
1871-ig min. titkár, 1872. bpesti kir. főügyészi helyet
tes, 1890. curiai biró. — 3) F e r e n c z , iró, szül. 1858. 
Alapon, Fehér m., kereskedelmi pályára lépett, 1881. 
a magyar országos banknál, 1887. Triestben, 1890. 
a pesti keresk. banknál működött, 1892. az akkor ala
kult belvárosi takarékpénztár igazgatója. 1878 óta a 
Borsszem Jankó állandó munkatársa, hol a Seiffen-
steiner Salamont írja s megteremtette a Mihaszna 
András alakját. Számos közgazdasági czikket irt; 
1890. a vaiutarendezésről szóló műve pályadíjat 

nyert. — 4) G y ö r g y , iró és tanár, szül. 1866. 
jul. 23. Kecskeméten, egyetemi tanulmányait Bpesten 
végezve, a lipcsei és heidelbergi egyetemeket láto
gatta, 1890. a nagykőrösi gymnasium tanára. Irt 
tárczaczikkeket, paedagogiai s irodalomtört. dolgo
zatokat. — 5) I s t v á n , ref. leikész, a magyar nye'-
ven nyomtatásban megjelent első történeti munka 
irója. szül. 1500 körül Benczéden; már 1538 óta 
több hittud. műve jelent meg. 1559. nyomatta ki 
Krakóban Chronica ez Vjlágnac Yeles dolgairól, melyet 
az előtti évben irt Gönczön. Krónikaszerü világtörté
net, melyben időrendben a főbb hazai események is 
emlitvék. — 6) József , iró, szül. 1825. márcz. 1. 
Debreczenben. Irt regényt, verset, színművet, törté
nelmi műveket, számos lap munkatársa volt: Pest m. 
főlevéltárnoka. — 7) M ó z e s (siményfalvi), erdélyi 
fejedelem, udvarhelyszéki székely család ivadéka, 
Báthory István alatt Békés Gáspár s az oroszok ellen 
harczolt; részt vett B. Zsigmondnak a török elleni há
borújában, majd 1594. Mihály vajdához csatlakozott. 
A goroszlói ütközet után (1601. aug. 2.) a portával 
lépett összeköttetésbe. Basta 1602. jun. 2. Gyula-
Fehérvár mellett megverte s a meggyesi országgyű
lés birtokaitól megfosztotta. 1603. elején, török se-
gélylyel jött be Erdélybe, Basta csapatait kiűzte 3 
Gyulafehérváron 1603. máj. 9. fejedelemmé válasz
tatott. Rövid idő alatt a szász föld kivételével egész 
Erdélyt elfoglalta, de Basta Radul oláh vajdával 
egyesülve 1603. jul. 22. Brassónál megverte; a csa
tában elesett s feje Brassóban karóra húzva közszem
lére tétetett ki. — 8) S á n d o r , a r a n y o s - r á k o s í , 
a magyar nemzeties epika megindítója, szül. 1797. 
szept. 13. Káálban, tordai unitárius pap, 1845-től 
püspök, f 1852. jan. 27. »A székelyek Erdélyben <• 
(1823) ez. 3 énekes hőskölteménye buzdította Vö
rösmartyt és Czuczort epikai munkásságra. írt meg 
több eposzt (A kenyérmezei harcz, Mohácsiász stb.) 
s történelmi műveket is. 

Székelyek, a Székelyföld (1. e.) ősi lakói: eredetűk 
kérdése ma is megoldatlan. A hazai krónikákban 
följegyzett nemzeti hagyomány Attila hunjai mara
dékainak hirdeti őket, a kik a hun birodalom fel
bomlása után az erdélyi hegyek közé vonultak s ott 
ősi intézményeik szerint éltek egész a magyarok 
bejöveteléig, s a honfoglaláskor szövetségre lépve a 
magyarokkal, ősi intézményeiket, szokásaikat to
vábbra is fentartották. A múlt szd első felétől kezdve 
azonban a bel- és külföldi tudósok legnagyobb része 
elvetette ezt a hagyományt, s annak a felfogásnak 
adott kifejezést, hogy a sz. szent László v. vala
melyik utóda által Magyarország különböző vidé
kéről Erdély keleti részeibe, a koronajavakra ha
tárőrzés végett szállított királyi telepitvényesek. E 
nézetet hirdette az ujabb időkben Hunfalvy Pál, míg 
Szabó Károly és maga a székelység a hun szárma
zás hagyományát védték. Annyi bizonyos, hogy a 
szász telepítéseket megelőzték, s számuk növeked
vén, a határról nyugat felé kezdtek terjeszkedni. 
Kiváltságaik közül legrégibb az aranyosiaké 1289-
bői. A székelyek nemes lakosoknak tekintettek s a 
nemesi jogokat az egész országban élvezhették. Sze
mélyes hadiszolgálatra lévén kötelezve, adómentes
séggel bírtak, csak bizonyos ünnepi alkalmakkor 
voltak kötelesek a királynak minden telek után 1 — 1 
ökröt adni, a mit, minthogy az ökrökre a király bé
lyegét sütötték, ö k ö r s ü t é s n e k neveztek. A sz. 
székek 1876. alakíttattak át vármegyékké. Hunfalvy 
Pál: Magyarország ethnografiája. Nagy Géza: Ada-
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tok a székelyek eredetéhez (1883.). Szabó Károly: 
A régi székelység (1890.). 

Székelyek Erdélyben, Aranyos-rákosi Székely 
Sándor (1. Székely) eposza (1823.). 

Székely fogadás, oly fogadalom, melyben nem 
igen lehet megbízni. 

Székelyföld, Magyarország Királyhágón túli részé
nek k. és délk.-i vidéke, hol a székelyek (1. e.) egy 
csoportban laknak. Egykor 7 székre oszlott; 1876 
óta Csik, Háromszék és Udvarhely m.-nek területe. 

Székelyföldön, népszínmű Bérezik'A. (1874). 
Székely György, régi emlékeinkben Dózsa Gy. (1. e.). 
Székelyhíd, község Bihar m., 4507 lak. Magas 

dombon épült az Ermellékén. A Zólyomi család fő-
fészke, mely Mátyás korában a máig fennálló csúcs
íves templomot, vmint Székelyhíd várát építette, 
melyet a vasvári békekötés értelmében 1665. lerom
boltak. Járásbir., adóhiv. 
Székely Huszár, Benedek Elek írói álneve. 
Székely írás, régi krónikásaink és történetíróink 

bizonyítják, hogy a székelyek egész a XVIII. szdig 
egymás közt saját írásjegyeikkel éltek, melyeket pál-
czikákra róttak. E betűket először Telegdy János 
közölte 1592. egy kis latin munkában. A múlt szá
zad közepén még megvoltak a csik-szent-mihályi és 
csik-szt-miklósi templomoknak ily betűkkel jegyzett 
feliratai,de azóta elenyésztek,ugy, hogyma asz.Írás
nak egyetlenegy emléke az e n l a k a i felirat(1. enlakai 
székely írás). A sz. írásjegyekben némely tudósunk 
az ősmagyar, sőt egy-kettő a bún irás maradványát 
látja, mig mások szerint csupán a régibb szláv be
tűk (glagolit) utánzatai, melyeket a székelyek az 
oláhoktól vettek át. Kimeritően foglalkozik a sz. 
írással Fischer Károly Antal, A hun-magyar irás és 
fenmaradt emlékei, Bpest, 1889. ez. művében. 

Székely-Keresztur, község Udvarhely m., 3159 
lak. E. része felnyúlik a Gagy patak völgyében, többi 
része a Küküllő partján terjed el. Régi temploma 
1458. épült. Unitárius gymnasium, áll. tanítóképezde, 
az E. M. K. E. támogatásával a megyei iparegylet 
által benlakással fentartott szövőtanműhely, hol szá
mos székely leány nyer kiképezést. Járásbir., adóhiv. 

Székely-Keve, község Temes m., 2510 lak. 
Székely-Kocsárd, közs. Torda-Aranyos m., 1431 1. 
Székely krónika, másként csiki v. Sándor-féle 

krónika, állítólag 1533-ból származó mű, mely a 
székelyek történetét tartalmazza a legrégibb időktől 
kezdve. A csiki Sándor-család iratai közül 1791. 
múlt századi másolatban került elő; a történettudó-
sok nagy örömmel fogadták, mint a székely őstörté-
nelem egyetlen kutforrását, de az ujabb kutatások 
kétségbe vonták annak hitelességét. 

Székely művelődési és közgazdasági egyesület, 
alakult 1875. Bpesten; czélja a Székelyföld anyagi 
és szellemi érdekeinek előmozdítása. Elnöke Turóczy 
Adolf, alelnöke Szilágyi Sándor, titkára Nagy Gábor. 
Időnkint évkönyvet ad ki. 

Székely nemzeti múzeum, Sepsi-Szent-György
ben, 1879. alapíttatott; van könyv-, régiség- és ter
mészettudományi tára. 

Székely nyelvjárások, területük a Székelyföld, 
vagyis Erdély délkel, szeglete: Maros-Torda m. déli 
fele, Udvarhely, Csik és Háromszék m. egészen s 
Brassó megyéből a Hétfalu; e területhez számitan
dók a csángók is Moldvában és Bukovinában. A 
tulajdonképeni székelységtől némileg eltér a m a r o s 
s z é k i nyelvjárás (1. e.), s egész önálló nyelvjárássá 
fejlődött a c s á n g ó k beszéde (1. csángó nyelvj.). 

A többi székelység két részre oszlik: a nyugati és a 
keleti székelységre. Közös tulajdonságaik: a hosz-
szu magánhangzók kedvelése (utat,. ludat, múlat, 
hivatal); a ragok előtt s néha a szótőben is a helyett 
o, e helyett e v. ö ejtése (bicsok, poroncs, ruhámot, 
kezemöt), o, ö h. u, ü, s még gyakrabban i h. ü ej
tése (nyugutt = nyugodt, süveny = sövény, küs = 
kis, szü = sziv, mü, tük = mi, ti); a ly hangnak 
j vei való helyettesítése (kiráj, székej); az igerago
zásban a történeti múlt (ira, kére) s több összetett 
igeidő (ír vala, írt vala, írt volt) használata. A nyu
g a t i székelység (Udvarhely m.) fő megkülönböztető 
vonása az ö-zés (kezemöt, életömöt), mely legtelje
sebben a keresztúri nyelvjárásban, leghiányosabban 
a sóvidékiben (1. e.) észlelhető ; jellemzi továbbá a 
szóvégi l elhagyása (egymástó) és a birtokos sze
mélyragozásban a többes 3-ik személynek -ok -ök 
ragja, (lovok, kezök). Ide tartoznak: 1. a keresztúri, 
2. a sóvidéki, 3. a havasaljai, 4. a homoródvidéki 
nyelvjárások. A ke le t i székelység (Csík és Három
szék m. és a Hétfalu) fősajátságai: a közép e hasz
nálata (gyakran még a köznyelvi ö helyén is: essze, 
écsém), az 1 megtartása a szó végén, s a birtokos 
személyragozás többes 3-ik személyének -ik ragja 
(apjik, kezik, közöttik); továbbá néhány igealak 
megrövidítése (csalsz = csinálsz, megjett = meg
ijedt, üttem = ütöttem, itt, ett = ivott, evett. Ide 
tartoznak: 1. Csík és Gyergyó nyelvjárása, 2. a hét
falusi nyelvjárás, 3. a háromszéki ny. A csík-gyer-
gyóit és a hétfalusit jellemzi még a -vei rag K-jének 
megőrzése (pénzvei, ökörvei) és a z, sz és s előtt j 
hang betoldása: hojszu, ojsztán, vejszem, lájsa stb. 
L. Balassa József, A magyar nyelvjárások, 1891. 

Székely sör, 1. boza. 
Székely támad, Székely bánja, két régi vár neve. 

Székely-Udvarhelyen János-Zsigmond az ellene fel
lázadt székelyek megfékezésére 1561. a' S z é k e l y 
t á m a d várát rakatta. A Rákóczy-harczok alatt le
romboltatott s azóta romban hevert. Avar alapja alatt 
régibb alapfalakra akadtak, melyek régi római erő-
ditvényeknek maradványai. A S z é k e l y b á n j a vára 
ellenben Maros-Vásárhelyen épült. 

Székely-Udvarhely, rend. tan. város Udvarhely m., 
4438 lak. A N.-Küküllő kiszélesedő völgyének bal
oldalán. Főbb épületei: a kath. és a ref. templom, a 
ref. collegium, a Sz.-Ferencziek zárdája s kéttornyú 
temploma. A Székelj' támad (1. e.) vára helyén épült 
az áll. főreáliskola. Tanintézetek: a kath. és ref. fő-
gymnasiumok, állami főreáliskola, felsőbb leány
iskola, fiu-növelde (seminaríum) internatussal stb. 
Törvényszék, járásbir., adóhiv. A várostól d.-re ki
magasló sziklahegy, Budvár. A sziklafalban tátongó 
üregekbe tündéreket helyez a nép képzelete. Itt lakott 
a monda szerint Attila öcscse, Buda és Zandirham. 

Székely vasút, Héjasfalu-székely-udvarhelyi h. é. 
vasút (1. e.). 

Szekér Ala jos J o a k h i m , iró, szül. 1759. Komá
romban, ferenezrendi, majd cistercila szerzetes, ké
sőbb tábori pap, t 1810. szept. 26. Kolozsvárott. 
»Magyarok eredete* ez. népszerű tört. munkáját 
(1791) és ^Magyar Robinsonját (1808) a maga 
korában nagyon olvasták. 

Szekerészét (kat) , 1. vonatcsapatok. 
Szekérkenőcs, kocsikenő (1. e.). 
Szekérposta (kocsiposta), a vasúthálózattól nem 

érintett helységek közti közlekedés fentartására szol
gál; a levél- és cscmagszállitáson kivül .személyszál
lítással is foglalkozik. 

Az Athenaeum Kézi Lexikora . 103 



s SZEKERY'AR SZÉL 
— = 1626 = = = = = 

Szekérvár, régen a harcztereken védelem czéljából 
gyakran alkalmazott módja az elsánczolásnak, sűrűn 
egymás mellé helyezett szekerekből és kocsikból. 
Székesegyház v. t e m p l o m , a püspök, érsek tem

ploma. 
Székes-Fejérvár (Álba, A. Regalis), törvényható

sági joggal felruházott sz. kir. város Fejér m., 27.548 
lak. Lapályon terül el, melyet k. és ny. felől dombok 
szegélyeznek, é. oldalán a Vértes hsg halmai látsza
nak. Környéke posványos volt; közelében terültek 
el a Sóstó, Ingovány és Sárrét mocsarai. De ma már 
csatornázott mederben folynak a Gaja, Csurgó és 
Sárvíz a város határán át. Emelkedő és csinosodó 
város. Főbb épületei: az uj színház, a városház, 
megyeház, a ferencziek és czisztercziták templomai 
és kolostorai, a székesegyház a bal oldalához csat
lakozó Sz. Anna kápolnával és a püspöki palota. 
Ez utóbbi 1800 táján épült; 1848-ban az udvar és 
kert területén kut- és csatorna-ásás alkalmával régi 
sírokra akadtak; az 1863-ban folytatott ásatásokból 
kitűnt, hogy a régi székesegyház és a királysírok e 
helyen voltak. Két márvány koporsóban az 1196. 
elhalt III. Béla és 1183. elhunyt felesége Anna csont
vázai voltak. Van kath. püspökség, törvényszék, 
járásbir. és adóhiv. A megye székhelye. Tanintéze
tei: zircz-cziszterczi rendi kath. főgymnasium. áll. 
főreáliskola, keresk. akadémia, számos népiskola. 
A lakosok mezőgazdasággal és szőlőmüveléssel fog
lalkoznak, de van több ipartelep, nagy festőgyár. 
IV. Béláig a királyok székhelye s később is koronázó 
és temetkező helye. Sz.-István építette Sz. Mária 
tiszteletére székesegyházát, hol a királyokat koro
názták és eltemették. A byzanczi stilban épült fa-
menny ezetes egyház leégvén, 1318. Róbert-Károly, 
később I. Mátyás megújította. A fallal erősített vi
rágzó város hanyatlása ausztriai Miksa dulásával 
kezdődik; 1543. török kézre került. Későbbi ostroma 
alkalmával a székesegyház is elpusztult s Buda 
visszavétele után a város romhalmaz volt, 1702. 
megszűnt erősség lenni. 

Székes-fejérvári püspökség, r. kath. püspökség, 
alapíttatott 1777.; kiterjed Fejér megyére s Pest m. 
egyes részeire; az esztergomi érseki tartományhoz 
tartozik. Jelenleg püspöke Steiner Fülöp (1. e.); a 
plébániák száma 92, a káplánságoké 34. 
Székeskut, község Temes m., 2746 lak. 
Székesudvar, község Arad m., 4881 lak. 
Székföld v. s z i k f ö l d , sok natriumcarbonátol 

(NajCOa) tartalmazó talaj neve, melyből ezen só ki 
is virágzik, pl. a magyar alföld némely vidékén, igy 
Békés, Csanád és más megyékben, továbbá a Horto
bágyon, hol igen kötött agyagos talajon rendesen 
mélyedésekben foltok fordulnak elő, melyeken mi 
sem terem és a talaj felszíne a víz elpárolgása után 
hófehér csapadékot választ ki. Régebben gyártottak 
is belőle szódát. 

Székfü, s z i k fű, chamomüla, növény a fészkesek 
(compositae)rendjéből. Az o r v o s i sz..matricariach., 
s. antkemis nobilis, sárga közép virágai illatosak, su
gárvirágai fehérek; gyógyszer, kék illó olajat és keserű 
anyagot tartalmaz. A p a r l a g i sz.,antkemis arvensis, 
az előbbihez hasonló, gyom, szántóföldeken terem. 

Székhely, azon helység, hol vmely egyházi v. 
politikai hatóság főnöke állandóan lakik és hivatalát 
tartja; azon város, hol az államfő és az ország kor
mánya, nevezetesen a törvényhozó testület állandóan 
tartózkodik, ezen ország székvárosa. Bpest fővárosnak 
a székv. czianet ő felsége 1892. jun. adományozta. 

Szeklencze, község Máramaros m., 1894 lak. 
Székrekedés, obstructio,obstipatio, a bél eldugulása 

mely előáll szomszéd szervek, igy nőknél kül. az anya
méh, részéről gyakorolt nyomás folytán, bélkuszáló-
dás, bélbánt.almak, sz.-re való hajlamosság (szokvá
nyos sz.) esetén, emészthetlen dolgok élvezete után, 
bélhüdésnél. Kezelés: az alap-ok megszüntetése, ét
rend, mozgás, csórék, hashajtó szerek. 

Szekrény alapozás, 1. sülyesztő szekrény. 
Szekrényessy K á l m á n , író, szül. 1847. jul. 12. 

Pesten; a sport terén tűnt fel, irt elbeszélést, drámát, 
regényt, hírlapi czikket stb. 

Szekrénv rejtelmei (Egv), népszínmű Szigligeti 
E.-től (1845.). 

Szekrénytartó, szekrényalaku szegecselt vastartó, 
melynek két álló lemeze van.' 

Széksértés v. s z é k t ö r é s , fractio sedis, a nyelv
váltság esetének egyike: abban áll, hogy vki az: 
államhatalom gyakorlásával felruházott "gyűlések 
(országgyűlés, törvényhat. közgyűlése) tanácskozá
sának méltóságát illetlen magaviselete v. a tagok
nak sértegetése által lealacsonyítja. A sz. miatt a 
gyűlés azonnal felelősségre vonhatja az illetőt és 
ha a sértést vissza nem vonja, minden felebbezés 
kizárásával 100 forintig terjedhető pénzbirságban, 
marasztalhatja. Megindítja a széksértési keresetet 
a tiszti ügyész és javaslatba hozza a birság meny-
nyiségét 1886: XXII. t.-cz. 60. §., 1S86: XXI. t -ez. 
5 4 - 7 0 . § § . 
Széksó, sziksó, szóda (1. e.). 
Székváros, 1. székhely. 
Szél F a r k a s , debreczeni kir. táblai tanácselnök, 

szül. 1844. ápr. 28. Hódmezővásárhelyt; jogot vég
zett, ügyvéd, 1868. Csongrád m. aljegyző, 1867. 
esküdt. 1871. tb. szolgabíró, 1872. csongrádi jbiró-
sági albiró, 1874. kunszentmártoni jbiró, 1878. kar-
czagi tszki biró, 1882. pesti táblai biró, 1891. debr. 
táblai tanácselnök. Történetírással is foglalkozik. 
Számos kisebb dolgozata mellett nagy munkában' 
irta meg a Bessenyei-család történetét. 

Szél, a kohászatban azon levegő neve, melyet a 
kemenczékbe befujtatnak (1. fujtató). 

Szél, a levegőnek egyenlőtlen felmelegedése által1 

okozott áramlása. VmeSy, a nap által sütött síksá
gon a levegő felmelegedik, kiterjed, tehát könnyebb 
fajsúlyú lesz, felfelé száll és a szomszéd területek
ről pótlására más levegő áramlik helyére. Partokon 
a levegő erősebben melegszik fel, mint a viz, de éjjeí; 

jobban is lehűl mint emez; ennélfogva nappal a 
t e n g e r i s z é l fú a melegebb part fele, éjszaka a, 
s z á r a z f ö l d i szél a melegebb viz felé. A föld leg
forróbb övében a levegő hatalmas áramban emelke
dik fel, a magasban két oldalt elfolyik és a sarkok 
felé áramlik, mig az igy általa üresen hagyott föld
tájakra a sarkok felől áramlik levegő. Ezen két nagy
áram, az e g y e n l í t ő i és s a r k i á r a m , alacsonyr 
szélességi fokok alatt egymás felett, magasabb szé
lességi fokok alatt váltakozva egymás mellett folyik. 
A sarkok felől az egyenlítő felé áramló levegő állan
dóan oly szélességi fokok alá jön, melyek a föld for
gása folytán nagyobb sebességgel bírnak; mielőtt 
ezen sebességet felvenné, az áram visszamarad és-
igy jön létre az északi szélből az északkeleti, a déli
ből a délkeleti szél. E két szelet passzát-áramnafc 
nevezik (1. passzát-szelek). Találkozási helyük a. 
s z é l c s e n d e k öve. Az egyenlítői áram meleg, ned
vességgel telitett levegőt visz a sarkok felé és, mi
közben lehűl, csapadékokat hoz létre: ezért a déli 
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szelek nedvesek maradnak, mig a sarki áram mind
inkább felmelegszik és szárazabb lesz. A föld felszí
nének minősége, mely felett a szél elvonul, a sz. ter
mészetét módosíthatja s helybeli áramlásokat okoz 
(chamsin, scirocco, tájfun, stb.). A c y k l o n á k , a 
trópusok forgó szelei 90—600 km. átmérővel s a kö
zéppontjuknak óránkinti 25—80 km. sebességével 
haladnak előre. Különösen a forgó szél jobb oldalát 
tartják veszélyesnek, mert a szél előtt lévő járművet 
megragadva azt éppen a cyklonák előrehaladó kö
zéppontja elé sodorja. Érezhetővé a szél másodper
czenkinti 0'.">—1 m. sebességnél válik, mérsékelt szél 
mperczenkint 10 m., orkán 30—120 m. v. még na
gyobb sebességgel halad. A sz. sebességének méré
sére legalkalmasabb a Robinson-féle anemometer. 

Szelamlik (török), a török házakban a férfi lak
osztály; fogadtatás a szultánnál a bajrám-ünnepen. 

Szélcsendek öve, azon keskeny öv, mely a két 
földfélteke passzátszeleit egymástól elválasztja ; szél
csend, a mindennapos viharok által kisért zivatarok
tól eltekintve. Vmivel az egyenlitőtől északra fekszik, 
nyáron szélesebb mint télen. 

Széldeszka, fatörzs széléről fürészelt deszka, mely
nek tehát csak egy siklapja van. 

Szeldsukok, török törzs, Szeldsuk főnök 1000 kö
zül szervezte és az iszlámra térité át, unokája Togril 
alapította az iráni dynastiát. Hatalmas birodalmuk 
volt, mely felölelte Turánt, Iránt, Syriát, Kis-Azsiát; 
leghatalmasabb uralkodójuk Malir sah (1073 — 92.), 
kinek halála után a birodalom felbomlott. 

Szeleburdi v. s z e l e v e r d i , szeles, hirtelenkedő, 
kapkodó (1. bonvivant). 

Szelemen, sz. (a., a fedél hosszában, vízszintesen, 
\í. a gerinczczel párhuzamosan futó gerenda, melyre 
az üres szaruzatok (1. szaruzat) támaszkodnak; a 
Sz. a kötő szaruzatban van alátámasztva s egyúttal 
a fedél hosszkötésére szolgál; sz.-fedél , 1. fedél. 

Szelentyü, könnyen mozgó lemezke csövek, nyila
sok elzárására, pl. füstcsövekr.él, szellőztető nyila
sokon. 

Szelep, gépeknél alkalmazott lemez v.' golyó, mely 
alkalmas időben nyilik s záródik pl. szivattyúnál, 
fecskendőnél, fujtatónál stb.; megkülönböztetünk 
s z i v ó és n y o m ó s z e l e p e t , azelőbbi aszivócsőben 
van elhelyezve s mindannyiszor elzáródik, valahány
szor a gépezet nyomóhatása megkezdődik s a nyomó 
szelep kinyilik; kazánoknál b i z t o s í t ó - s z e l e p , 1. e. 

Szölepchényi György, esz'.ergomi érsek, sz. 1595., 
Rómában végezte a theologiát; 1644. pécsi püspök 
és kir. kanczellár, 1646. veszprémi, 1649. nyitrai 
püspök, 1666. esztergomi érsek. A Zrínyi, Nádasdy 
és Frangepán-fele összeesküvés fölfedezése után a 
bécsi udvar politikájával szemben kevés erélyt tanúsí
tott. 1678. Nagy-Szombatban papnevelő intézetet és 
convictust alapított, f 1685. január 14. 

Széleskut, 1) község Pozsony m., 1270 lak.; — 
2) község Sopron in., 1372 lak. 

Szélesség, f ö l d r a j z i , 1. szélességi fokok. 
Szélességi fokok, azon számok, melyek a földfelü

let vmeiy pontjának az egyenlitőtől való távolságát 
meghatározzák; a meghatározása délkörön történik. 
A szerint, a mint az illető hely az egyenlitőtől é.-ra 
v. délre fekszik, é s z a k i és dél i s z é l e s s é g e t kü
lönböztetnek meg. 

Szelestey L á s z l ó , költő, szül. 1821. szept. 14. 
Uraj-Ujfaluban (Vas m.), 1861. országgyül. képv., 
t 1875. szept. 7. »Kemenesi czimbalom«, »Falu pa-

«, >Egy rab á!mai« stb. köteteket adott ki. 
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Szelet, segmentum (1. e.). 
Szelevény, község Jász-Nagy-Kun-Szolnok megyé

ben, 2367 lak. 
Szélfogó, mindazon berendezések neve, metyeknek 

feladata a szelet bizonyos irányba terelni v. bizonyos 
helytől, pl. a kéménynyilástól eltávolítani. 

Szélforgó, s z é l f o r g a t a g , a forgószél különböző 
alakja, mely a felkavart s magával ragadott anyag
nak megfelőleg lehet egyszerű szél-, viz- v. homok
forgatag. L. szél. 

Szélhajtó szerek, carminativa, a felhalmozódott 
bélgázok kiürülését előmozdító szerek, mint ánizs, 
köménj*, édes kömény, koriandrum, gyömbér, mentha, 
székfü, szerecsendió, fahéj, kalmus stb. 

Szélházi, Kisfaludy K. »A kérők< ez. vígjátéká
ban külföldieskedő, léha mágnás. 
Szélháziak, bohózat Rákosi Jenőtől (1883.). 
Szélhűdés, hűdés, gutaütés, 1. bénulás, agybán-

talmak. 
Szelim t ö r ö k s z u l t á n o k : 1) I. Sz., II. Bajazid 

fia, szül. 1467., atyját trónjától megfosztva lépett 
1512. ápril 25. helyére. Győzelmesen hadakozott a 
perzsák és egyiptomiak ellen, elfoglalta Kurdistánt, 
Mesopotamiát, 1516. Syriát, 1517. Egyiptomot. Mek
kát, a szent várost hatalmába kerítve, felvette a kha-
lifa czimet. 1519. II. Lajossal 3 évi fegyverszünetre 
lépett, f 1521. szept. 22. — 2) II. Sz., II. Szolimán 
fia, szül. 1524., 1566. szept. 6. lépett trónra; 1568. 
békét kötött Miksa magyar királyival. 1571. Cyprus 
szigetét s 1573. Tuniszt elfoglalta, f 1574. decz. 12. 
- 3) III. Sz., III. Musztafa fia, szül. 1761. decz. 24., 
1789. ápril 7. követte bátyját, Abdul Hamidot az 
uralkodásban. Reformterveit kezdetben az oroszok
kal és francziákkal viselt háborúi, később a janicsá
rok lázadásai hiúsították meg. 1807. május 29. trón
jától megfosztva 1808. július 28. megfojtatott. 

Szelindek, 1. kutya. 
Szelindek, község Szeben m., 2745 lak. Romban 

levő vára egyike azon hét várnak, melyekről Erdély 
német nevét származtatják. Az 550 m. m. Burgberg 
tetején a romok; a vár közepén egy templom romjai. 

Szelistye, község Szeben m., 3750 lak. Járásb. 
Széljegyzet, 1. oldaljegyzet. 
Szélkakas, magasabb épületekre alkalmazott bá

dog szárny, mely a szél irányában foroghat s igy 
annak irányát mutatja. 

Szélkazán, szivattyúkon alkalmazott s levegővel 
töltött edény, mely a vízlökés egyenetlenségeinek 
kiegyenlítésére szolgál. 

Szélkemencze, a kohászati folyamatok megejté-
sére használt kemencze fujtatott v. kémény által 
létre hozott légárammal élesztve. 

Szélkerék, készülék a szél hajtó erejének haszno
sítására; vízszintes gerendelyre sugáralakban erősí
tett szárnyakból áll, ezek felületére a mozgásban 
lévő levegő az ő sebességénél fogva nyomást gya
korol, s ez a kereket forgatja. Előbb szélmalmoknál 
alkalmazták, jelenleg főleg szivattyúk hajtására, le-
csapolásnál stb.: czclszerüek az amerikai sz.-ek, s 
ezek közül főleg a Halladay-féle, melynél a szárnyak 
önműködőieg a kerék szárnyával ferde helyzetbe he-
lyezkednek, hogy heves szélben a szélnek kitett fe
lület kisebbedjék. — Hazánkban a meterologiai fel
jegyzések szerint a szeles napok száma alig 265, s 
levonva azokat, melyeken a szél sebessége 1"5 m.-t 
el nem ér és 20 m.-t meghalad, aránylag kevés al
kalmas nap marad a sz. hajtására. 

Szélkut, község Kis-Küküllő m., 1049 lak. 
103» 
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Széli, 1) Ákos , szegedi közjegyző, született 1845. 
szept. 14. Hódmezővásárhelyen. Jogot végzett, 1868. 
ügyvéd, 1887—92 végéig orsz. képviselő, azután 
Tiözjegyző. A szépirodalom terén is működött, 1870. 
lapot alapított Csanád megyében. — 2) Ká lmán , 
orsz. képv., szül. 1845. Gosztonyban, Vasmegyében. 
Jogot végzett, 1866. jogtudor, 1867. szolgabíró, 
1868 óta orsz. képviselő, 1875. pénzügyminiszter, s 
mint ilyen rendezte a megromlott pénzügyeket, 1878. 
lemondott állásáról, 1892. kabinetalakitással kínál
ták meg. A magy. jelzáloghitelbank és a leszámítoló 
bank elnöke, titkos tanácsos. Neje Vörösmarty Ilona, 
Vörösmarty Mihály (1. e.) leánya. 

Szellem, 1) az anyaggal ellentétben az a testetlen 
lény, mely gondolkodás és akarat által nyilvánul; 
testtel való összeköttetésben lé lek a neve. Szokás 
a kettőt az emberben egyesülve is gondolni, olyfor-
Tnán, hogy lélek alatt az élet princípiumát értik, 
melynek az érzés és érzéki vágy tulajdoníttatik, 
mig sz.-nek a magasabb értelmet (intelligentia) és 
akaratot nevezik; — 2) e s p r i t értelemben gyors fel
fogás, a talpraesett, eredeti ötletek bősége; •— 3) vala
mely mű v. elmetermék eszmei tartalma, ellentétben 
annak formájával; — 4) bizonyos uralkodó elvek ösz-
szege, melyek vmely közösség gondolkodási és cse
lekvési módját befolyásolják, pl. nemzeti, magyaros, 
magyarellenes sz., a polgárság, katonaság sz.-e, kor
szellem (1. e.) stb. 

Szellemidézés, 1. spiritismus. 
Szellemi tulajdonjog, 1. szerzői jog. 
Szellő-Szelőcze, község Nyitra m., 1671 lak. 
Szellőztetés, vmely zárt helyiségben az emberek 

lélegzése által v. más módon elrontott levegőnek ki
cserélése. A bevezetendő friss levegő mennyisége a 
•viszonyoktól függ és pedig szükséges óránként és 
fejenként: közönséges lakóhelyiségben S m3, nép
iskolában 10 m3, városi- és középiskolában 12—15 
m3, felsőbb tanintézetekben 15 — 20 m3, gyűlésterem
ben 9—10 ms, kórházban 40 — 50 m3, járvány v. ra
gadós betegek osztályában 50—60 m3; t e r m é s z e 
t e s sz.-nél a felfrissítés a falak likacsain, nyilasain, 
részben a kályha által, továbbá a falakban ezen 
czélra kihagyott csatornák által történik; mes te r 
s é g e s sz.-nél a felfrissítést v. külön alkalmazott 
szellőztető kürtő által (felszívás utján) eszközlik, 
melyben a szükséges léghuzam felmelegítés utján áll 
elő (aspiratio-rendszer), v. pedig gépek (szellőztetők) 
áital eszközlik, melyek a tiszta levegőt a szellőzte
tendő helyiségbe beszorítják (pulsio-rendszer). Gyá
rakban, bányákban stb. sz. által a fejlődő port, ár
talmas gázokat és gőzöket vezetik el. 

Szellőztető készülék, 1. szellőztetés. 
Szélmalom, a szélkerék (1. e.) egyik alkalmazása, 

mely a szél erejét őrlésre használja; a rendesen négy 
szárnyú kerék magas, toronyszerű építményen van 
elhelyezve és a szárnyak vitorlákkal vannak ellátva. 
A sz. használata valószínűleg a Keletről származik; 
1105-ből való franczia okmány tesz először említést 
sz.-ról. A nálunk is (az Alföldön) elterjedt hollandi 
sz.-ot mozgatható tengelyiyel és szilárd épülettel a 
XVII. szdban találták fel. 

Szélmalomharcz, nevetséges, hóbortos küzdelem 
vmely intézmény v. eszme ellenében, a mint Don 
Quijote harczolt a szélmalmok ellen, melyeket óriá
soknak nézett. 

Szélmérő, anemometer (1. e.). 
Szélmotor, 1. szélkerék. 
Szélpest, !. szélkemencze. 

Szélpuska, olyan fegyver, melyből a löveget a 
fegyver agyában egészen 200 légköri nyomás alatt 
összeszorított levegő hajtja ki. Jelenleg csakis czél-
lövő gyermekpuskának használják, sokkal kevésbbé 
összeszorított levegővel. 

Szélrózsa, a tájolóra erősített korong, mely a vi
lágtájakat mutatja; kerülete 32 részre van osztva,, 
négy szembe fekvő pontja északot, eléli, keletet és-
nyugatot adja; ezek között vannak, mint első mellék
tájak: északkelet, délkelet, délnyugat és északnyu
gat; a . 8 ívnek felezése 8 második melléktájat ad:, 
északészaknyugat, keletészakkelet stb. 

Szélszeg, község Szilágy m., 1152 lak. 
Szelvény, 1) coupon (1. e.); — 2) a terepnek kép

zelt metszése vmely függőleges sík v. hengerfelület 
által és a metszési vonalnak felrajzolása, mely a. 
terep magassági viszonyait ábrázolja; van hossz- és 
keresztsz.; sz . -ezni , vízfolyás, útvonal stb. sz.-einek 
felvétele a megfelelő tereppontok és magasságaiknak 
felmérése által. 
Szelvénybélyeg, bélyegilleték, melyet a szelvény

ből levonnak, ha csak a szelvényre a törvény az, 
adó- és illetékmentességet ki nem mondja. 

Szelvényív, az értékpapír szelvényeit tartalmazó-
ív; az értékpapírtól rendszerint el van választva. 

Szelvénykönyv, juxtakönyv, l.juxta. 
Szelvényutalvány (talon),a szelvényívd. e.) utolsó 

szelvényéhez csatolt utalvány, melynek bemutatása, 
ellenében az utolsó szelvény lejárta után uj szel
vényivet szolgáltatnak ki. 

Szem, a látás szerve, az embernél és magasabb-
rendű állatoknál egy-egy átlátszó tartalommal meg
töltött gömb, mely a camera obseura törvényei sze
rint van alkotva és rugalmas zsírpárna által borítva. 
a csontos szemüregben fekszik: 6 mozgató izom se
gélyével minden irányban mozoghat és kifelé a szem
héjak védik. A szemteke 3 concentrikus hártyaréteg
gel bíró üres gömb, melynek belsejében van elhe
lyezve a fénytörő készülék. A legkülső réteget a. 
fehér, durva, ideg- és edenydűs tű ik - v. p o r c z -
h á r t y a , sclera, alkotja, mely az egész szemtekét 
körülfogja, kivéve legeiül, a hol az erősebb dombo-
rulatu, átlátszó, ideg és edény nélküli s z a r u h á r 
t y á b a , cornea, megy át. Ennek simasága okozza a 
sz. fényességét, elhomályosodása halál után a szem-
fény megtöretését*. A szemteke középső rétege az; 
edény- és idegdűs, fekete festenyt tartalmazó é rhá r 
tya , choroidea, mely kívülről nem látható, szorosan 
simul a tülkhártyához és előfelé a szaruhártya mö
gött haránt irányban kifeszített s z i v á r v á n y h á r 
t y á b a , irts, megy át, melynek közepén kerek nyilas,, 
a l á t a (1. e.), pupilla, foglal helyet. A szivárvány
hártyának festenyzettségétől függ a szemnek színe. 
Az érhártya, mielőtt a szivárványhártyába átmenne, 
sima izomrostokkal átszőtt u. n. s u g á r t e s t t é , . 
corpus ciliare, vastagodik. A szivárványh. a szemnek 
elülső, a szaruh. és a lencse között fekvő, folyadék
kal ( s zemviz ) kitöltött részét két részre, az e l ü l s ő 
és h á t s ó s z e m c s a r n o k r a osztja, melyek a láta 
által köziekednek egymással. A szivárványh. a fölös
leges sugarakat megakasztja; két izma (m. spMncter 
és m. dilatator pupilláé) segélyével a láta nyilasát, 
szűkítheti v. tágíthatja és igy szükség szerint keve
sebb v. több fényt bocsáthat be. A láta kívülről 
nézve feketének látszik, mert a sötét szemfenékről a. 
szemlélő felé fény nem sugárzik, ha azonban szem
tükörrel bevilágítunk, világos vörös színben tűnik 
fel. A sz. legbelső rétege az ideg- v. r e c z e h á r t y a 
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•retina; a látóideg ugyanis hátulról vastag köteg 
alakjában átfúrva a tülk- és érhártyát, hártyaszerü-
ieg kiszélesedik és az ideghártyát alkotja; ez tartal
mazza a fényérző elemeket. A három hártyaréteg 
által körülfogott űrnek hátulsó részletét az ü v e g 
t e s t , corpus vitreum, tölti ki, mely a lencsével és 
csarnokvizzel a sz. fénytörő készülékét alkotja. A 
l e n c s e , lens cristalliua, a szivárványh. mögött, az 
üvegtest előtt, a lencsetokba zárva fekszik; hátulsó 
oldala domborubb, mint a mellső; a lencse, vmint 
tokja teljesen átlátszók. Az üvegtest tiszta, kocso-
nyanemü állomány,szerkezet nélküli hártyába zárva; 
mellső oldalán a lencse domborulatának megfelelőleg 
.bemélyedt. E mélyedésnél az üvegtest hártyája két 
lemezre oszlik: a hátulsó a mélyedést vonja be, a 
mellső, mint zonula Zinnii a lencséhez megy; a két 
lemez között van a gyürüalaku Pet i t - fé le csa
t o r n a . A fénytörő közegek görbülete és különböző 
sűrűsége által a külvilági tárgyakról jövő sugarak a 
szemben ugy egyesittetnek, hogy az ideghártyán a 
tárgyak fordított valódi képe jön létre. Az érhártya 
és a szivárványhártya beloldalának fekete szine 
megakadályozza a fény szétszóródását és tükröző
dését. Hogy távol valamint közel fekvő tárgyakat 
egyenlő élesen lássunk, a lencse kissé eltolható, vmint 
domborusága változható (alkalmazkodás, accommo-
•datio). — A sz. védőkészülékéhez tartoznak a szem
hé jak a s z e m ö l d ö k k e l és s z e m p i l l á k k a l . A 
szemhéjak mozgatása részben önkéntes, részben ön
kéntelen és a könynek a szemgolyón való végig-
ömlésére szolgál, hogy azt simán és nedvesen tartsa. 
A legalacson3rabb rendű állatok szeme legegyszerűbb 
alakban festenyfoltból áll, hozzá tartozó ideggel; ez-
.zel csak fényérzetek jönnek létre. Magasabb rendüek-
nél a látóideg vége pálczikákká terjed szét, mig fej
lettebbeknél lencse is található. A rovarok szeme 
ö s s z e t e t t sz., 2 —6000 jegeczpálczikával, melyek 
a látóidegből legyezőszerüen terjednek szét. Ezek 
mellett egyszerű p o n t s z e m e k is fordulnak elő. 
V. ö. szemhéjak, szemizmok. 

Szemák I s t v á n , tanár és iró, szül. 1842. decz. 25. 
Szászfaluban, Ugocsa m. Tanulmányait befejezve 
bölcsészettudor és tanár, előbb Kassán, később 
Kecskeméten, most a bpesti VII. ker. gymnasiumon. 
Számos német nyelvi tankönyvet, társadalmi művet, 
drámát irt, 1892. az orsz. középisk. tanáregyesület 
megbízásából összeállította a 'Középiskolai ifjúsági 
köny vf árjegyzék «-et. 

Szembántalmak, többnyire szerzettek, ritkábban 
világrahozottak. L.szemgyuladás, szemszárny, szem-
kidüledés, hályog, glaucoma, kancsalság, panophtal-
mitis, szemcsés köthártyalob, zöld hályog. Dagana
tok gyermeknél nem ritkán fordulnak elő, nagyon 
rossz indulatú, mindig halálos kimenetelű fekete sar-
komák és rák alakjában. A látásra legveszélyesebbek 
az ideghártya és látóideg megbetegedései, vmint az 
ideghártya sorvadása, leválása, vérzések (szív és 
veseloboknál). Irodalom, i. szemészet. 

Szembesítés, confronlatio (1. e.). 
Szemcsarnok, 1. szem. 
Szemcse-Csehi, község Tolna m., 1287 lak. 
Szemcsés köthártyalob, t r a c h o m a , e g y i p t o m i 

s z e m b e t e g s é g , ophthalmia miliaris, conjunctivitis 
granulosa, a szem köthártyájának idült betegsége, 
melyet vszinüleg egy a kankó coccushoz hasonló 
baktérium, a trachoma-coccus okoz; nagyon fertőző 
természetű, leginkább tájkór v. járvány alakjában 
lép. fel kül. iskolákban, kaszárnyákban, hajókon; 

először a franczia csapatokon Egyiptomban (1798 — 
1801.) figyelték meg. Tünetei: bő nyák-kiürülés, a 
szemhéjak beragadtak, erősen duzzadtak, könnyért 
kitüremkednek, a kötőhártya megvastagodik, rajta 
apró husszinü dudorok, szemcsék mutatkoznak, a 
látás gyengülése. A beteg elkülönítendő. Kezelés: 
pokolkő edzés A sz. k. néhány év óta Magyarország 
számos megyéjében is fellépett. 

Szeméi}', persona, az ember mint jogalany, tehát 
az akaratképes egyén. A természetes sz.-eken kívül 
a jog ismer még j o g i sz.-eket is, vagyis azon sz.-
összeségek (társaságok) és vagyonösszeségek (alapít
ványok, alapok), melyeket, mint ilyeneket, a törvény 
jogok és kötelességek alanyaiul ismer el. A természe
tes sz. az ember születésével kezdődik és megszűnik 
a halál v. holttá nyilvánítás (1. e.) által. 

Személyadó, mely az adóköteles személyi viszo
nyai szerint irányzódik, ellentétben a r e a l - a d ó v a l , 
melynél nem személy, hanem az adózó egyén va
gyona az adó tárgya. 

Személyállapot v. status iránti jog, azon jog, 
mely a személyiségből, mint olyanból (kiskorúság, 
elmeállapot, gondnokság) folyik. A személyállapot 
tekintetében végrehajtható határozat hozatala köz
jogi elvnél fogva azon állam bíróságának kizáróla
gos hatásköréhez tartozik, melynek polgára az illető 
személy. 
Személyazonosság, identitás, vmely ismeretlen 

személy nevének v. vmely név valódi viselőjének 
megállapítása. 

Személybiztosítás, az ember életére, halálára v. 
balesetére szóló biztosítás, ellentétben a kárb.-sal. 

Személyes isten, 1. isten. 
Személyesités, 1. personificatio. 
Személyes névmás, 1. névmás. 
Személyesség, bölcsészetileg az öntudat (1. e.). 
Személyes szabadság, az embernek, mint jog

alanynak azon állapota, melynél fogva a törvények 
határain belül szabad akarata szerint határozhatja 
el magát és e szerint cselekedhetik. A személynek 
erre joga van és épen azért, aki ellene vét, sérti az 
állam jogrendjét és büntetendő cselekedetet követ et. 
Büntetőtörvényünk megkülönbözteti a sz. sz. meg
sértését közhivatalnok által és magánszemélyek ál
tal. Közhivatalnok elköveti ezen bűncselekményt, 
ha, hivatali hatalmával visszaélve, valakit törvény
ellenesen elfogat, elfog v. letartóztat, v. ha a szabad
ságvesztésre ítéltet az ítéletben meghatározott időn 
tul fogva tartja, v. ha a hozzá vmely hivatalos in
tézkedés folytán beszállított egyénről jelentést nem 
tesz, v. ha az ilyen jelentés folytán a vizsgálatot 
meg nem ejti. 193—199. §§. Magánszemély megsérti 
a sz. sz.-ot, ha a 14 éven aluli gyermeket ennek aka
rata ellenére szülője, gondnoka s felügyelője hatal
mából erőszakkal v. fenyegetéssel elviszi, letartóz
tatja (gyermekrablás), ha valakit törvényellenesen 
elfog, elfogat v. letartóztat v. sz. sz.-ától bármi más 
módon megfoszt, v. jogos letartóztatás esetén a ha
tóságnak jelentést nem tesz. 317 — 326. §§. 

Személyiség, a személynek azon minősége, hogy 
jogok és kötelességek alanya lehet. Minden ember
nek van sz.-e, az abból folyó jogok gyakorlata 
azonban a törvény által a személyek testi és lelki 
képességeihez képest különböző korlátozásoknak 
lehet alávetve. 

Személyi számla, 1. könyvvitel. 
Személykilometer, az elszállított személyek szá

mának és a megtett ut km.-hosszának szorzata; a. 
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sz. alapján lehet a különféle személyszállító vállala
tokat egymással egybehasonlitani. 

Személynök, kir., personalis (1. e.). 
Személypodgyász, az utas által magával vitt 

málha; a személyszállító vállalatok az utasnak meg
határozott súlyú sz.-t szabadsulyként engedélyeznek. 

Személyragok, a nyelvtanban azon ragok, melyek 
a szernél}' jelölésére szolgálnak; vannak: 1) bir
t o k o s sz. (házam, kertünk, hajóik stb.), melyek 
azt jelölik, hányadik személy a birtokos; ezekkel 
azonosak az önállóan használt névragokhoz és név
utókhoz járuló sz. (nálam, tőlünk, velük stb.); — 
2) igei sz., melyek az igetövekhez járulva, részint 
a cselekvő alanyt, részint ezenkívül még a cselek
vés tárgyát is jelölik ( a l a n y i és t á r g y i sz.), pl. 
olvasod, \xod, kérlek. 

Személyszállítás, a szállítási vállalatnak az utazó 
személyek továbbítására irányuló működése, ellen
tétben a teheráruszállitással; a sz. külön e czélra 
egybeállított sz.-i díj ellenében történik külön e czélra 
indított vonatokon, melyek 4-félék: e.xpress-, gyors-, 
személy- és vegyes-vonat. 

Személytelen igék, oly igék, melyeket alany nélkül 
használunk s melyekhez nem is gondolunk alanyt, 
pl. villámlik, esteledik, kell nekem. 

Szemendria, Smederevo, a régi magyar Vég-
Szendrő vára, ma a sz.-i kerület főhelye Szerbiában 
a Duna m., 7000 lak. Vár. 

Szemenik hegység, a Krassó Szörényi hegyrend
szerben (1. e.) a Xerától, ill. az Almás sülyedési 
medenczétől húzódik a Temes forrásvidékéig. Kristá
lyos palatömege széles, domború v. lapos gerinczet 
alkot, melynek rengetegektől fedett oldalain mély 
katlanvölgyek és szakadékok vannak bevágódva. A 
hsg főgerinczén és a hozzá csatlakozó, lépcsőzete
sen aláereszkedő fensikokon havasi legelők vannak. 
Főcsúcsai a Szemenik (1447 m.), Piatra Gozna 
(1449 m.), Piatra Nedei (1438 m.), Capu muntilor 
(1377 m.), stb. A Gozna és Nedei tetők között a 
Sasok fürdője, a Berzava forrásai. A Sz. hsgben 
erednek a Berzava, Krassó, Mönis, Nera és Temes 
folyók. 

Szemenszedett , szemenként kiválogatott. 
Szemer, régi gyógyszerész súlymérték = 6 centi

gramm. 
Szemere, 1) község Borsod m., 1477 lak.; — 

2) község Győr m., 1492 lak. 
Szemere n e m z e t s é g , a névtelen jegyző szerint a 

hét vezér egyikétől, Hubától származik. Birtokai 
Bars, Komárom és Nógrád megyékben feküdtek. E 
nemzetségből vette eredetét a Szemere család, mely 
Borsod, Abauj és Zemplén megyékben nevezetes sze
repet já tszot t ;— 1) B e r t a l a n , 1849-iki miniszter
elnök, szül. 1812. aug. 27. Vattán (Borsod m.). Az 
1832/36. országgyűlésen mint az orsz. ifjúság egyik 
lelkes tagja kezdte meg közpályáját. 1836/37. be
utazta Nyugat-Európát; 1840. az Akadémia lev. 
tagja. Az 1843/44. országgyűlésen borsodi követ, 
az alsóház legjobb szónoka, az ellenzék egyik ve
zére, 1848. belügyminiszter; a Batthyány-miniszte-
rium lemondása után országos biztos Felső-Magyar
országon. A függetlenségi nyilatkozat után Kossuth 
őt nevezte ki miniszterelnöknek. A szabadságharcz 
végső napjaiban a magával vitt koronát Orsovánál 
elrejtve, török területre menekült; később Parisban, 
majd Angliában élt; 1865. kegyelmet nyert, de test
ben és lélekben megtörve tért haza és Budán, elme-
ikórban f 1869. jan. 18. Publicistái és szépirodalmi 

téren kifejtett munkásságának főbb termékei: Utazás 
külföldön (1842.) és Utazás keleten (1870.), apróbb 
dolgozatai Sz. B. összegyűjtött munkái ez. a. 1869. 
jelentek meg. Fia — 2) A t t i l a , iró, szül. 1859. jun. 1. 
Parisban, egyetemi tanulmányait Bpesten végezte, 
tevékeny részt véve az 1876-iki ifjúsági törökbarát 
mozgalmakban, az irodalmi és publicistikai pályára 
lépett. Egymásután belmunkatársa volt a »Pesti 
Naplódnak, » Pesti Hirlap«-nak stb. 1881—83«ban 
körülutazta a világot s leginkább Japán és Khina 
viszonyait tette tanulmány tárgyává. Hazatérve kü
lönösen politikai téren működött s jelenleg a Ma
gyar Hirlap egyik szerkesztője; — 3) H u b a , orsz. 
képv., szül. 1865. Szabolcson. Egyetemi tanulmá
nyait Halléban befejezve, bejárta Európa nagyobb 
részét, haza térve a »Pesti Napló« közgazdasági ro
vatát vezette, majd a »Gazdasági Lapok«-at szer
kesztette; 1892. orsz. képviselő; — 4) Mik lós , 
költő, szül. 1804. jun. 17. Lasztóczon, 1824. megyei 
szolgálatba lépett, később sokat utazott a külföldön, 
a szabadságharezban Bem alatt harczolt. Azután 
visszavonult Lasztóczra s a költészetnek, festészet
nek és csontfaragásnak élt. Költeményei közt a hu
morosak a legsikerültebbek; f 1881. aug. 20.: — 
5) Pál , költő és széptani iró, szül. 1785. febr. 19. 
Péczelen. Kazinczynak és Kölcseynek benső barátja, 
az »Élet és Literatura*, utóbb >Muzárion« (1826— 
1833.) ez. folyóirat szerkesztője és kiadója, fordí
totta Korner >Zrinyi«-jét s hangzatos sonetteket irt; 
t 1861. márcz. 14. Nejétől, Krisztirától »Vilma« 
név alatt több csinos költemény jelent meg (1. Kép
lak}' Vilma). Összes műveit 3 köt. a Kisf.-Társ. adta 
ki 1890. Szvorényi J. bevezetésével. L. Sz. irói jel
lemrajzát Kelemen Bélától, Egyet. Philol. Közi. 1891. 

Szemérem, azon erkölcsi érzés, mely főleg a nemi 
ösztönre vonatkozó dolgok körüli tartózkodásban 
nyilvánul. 

Szeméremajkak, 1. ivarszervek. 
Szemérem elleni büntettek és vétségek, azon 

cselekedetek, melyek az erkölcsiséget sértik. Ide tar
toznak 1) az erőszakos nemi közösülés (i. erőszak); 
— 2) szemérem elleni erőszak, elköveti, aki vmely nő-
személyen erőszakkal v. fenyegetéssel, v. védelmére 
tehetetlen állapotát felhasználva házasságon kivül 
fajtalanságot követ el (5 é. bort.); — 3) megfertőz-
tetés, elköveti, aki életkorának 14-ik évét be nem 
töltött tisztességes leánynyal nemileg közösül (5 é. 
fegyh.); — 4) természet elleni fajtalanság, azaz a 
férfiak között véghezvitt v. embernek állattal véghez 
vitt fajtalansága; — 5) vérfertőztetés, azaz a nemi 
közösülés felmenő és lemenő ágbeli rokonok v. test
vérek között; — 6) a szemérem elleni bűntett, azaz 
ha vki magát vmely nő férjének szinli és a nőnek 
tévedését felhasználja, hogy vele nemileg közösül
jön; — 7) házasságtörés (I. e.); — 8) csábítás, elkö
veti azon szülő, gyám, gondnok, nevelő v. felügyelő, 
aki törvényes v. természetes nőgyermekét ált. gyá-
moltját, gondnokoltját v. tanítványát mással nemi 
közösülésre v. fajtalanságra birja; — 9) szemérem 
elleni vétség, elköveti, aki fajtalanságot tartalAiazí 
iratot, nyomtatványt v. képes ábrázolatot nyilvános 
helyen kiállít, árul v. terjeszt; — 10) közbotrány 
okozása, elköveti, aki szemérmet sértő cselekményt 
nyilvánosan követ el. Btk. 232—250. §§. 

Szemészet, ophtkalmiatrika, már a régi egyipto
miak művelték. Boerhave (1668—1738.) először irta 
le és rendezte a szem betegségeit. Szemészeti klini
kákat először Göttingában, Bécsben, majd Berlinben 
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a 
állítottak fel. Legújabb időben a sz.-et a physiolo-
gusok vitték jóval előbbre. Helmholtz felfedezte a 
szemtükröt, Arit a szem kórboncztanát fejlesztette, 
Donders a sz. fizikai-orvostani részét tisztázta, 
Graefe a diagnostikát, gyógj'tant és műtéttant töké-
lyesbité, ugy hogy a sz. ma az egész orvostan 
legexactabb ága. A magyar tudósok közül kül. 
Schulek, Feuer, Szili és Goldzieher fejtettek ki tudo
mányos munkásságot. A bpesti egyetem szemészeti 
kiinikája mintaszerűen berendezett intézet dr. Schu
lek V. tan. vezetése alatt. Irodalom: dr. G o l d z i e 
her V., A sz. kézikönyve, Bp. 1891., dr. Hoor K. 
A szem fénytör. és alkalm. rendelleness. Bp. 1892., 
•u. a. Szemészeti műtéttan, Bp. 1892., dr. Kocs i s , 
Szemészeti műtéttan, Bp. 1S92., dr. C s a p o d i , Sze
mészet, 2 köt Bp. 1891. 
Szemfaggyu, 1. szemhéjak. 
Szemfényvesztés, egykor megvakitás, büntetés

nem, melylyel a felségsértőket sújtották, midőn sze-
tnök világától megfosztották őket; ma alakoskodás, 
ezermesterség. 

Szemfödél, a lepel, melylyel a halottat betakarják. 
Szemfog, 1. fogak. 
Szemfüles, mindenre figyelő, vigyázatos. 
Szemgolyó, bulbus oculi, szemteke, 1. szem. 
Szemgyógyászat , 1. szemészet. 
Szemgyógyszerek, meleg és hideg borogatások; 

szemvizek; pokolkő, zink- v. rézvitriol oldatok ecse-
teiésre; kenőcsök. Pokolkövet, rézgáliczot substan-
tiában is, calomelt és ólomczukrot poralakban alkal
maznak. Legfontosabb a pupillát tágitó atropin; 
.pupillaszükitő szer az eserin (pilocarpin). 

Szemgyuladás,o/7/!tttT/íH;^főalakjai a következők: 
I. Szem héj lob, blepharitis, kül. a faggyumirigyek, 
pillaszőrök (árpa) és Meybom-féle mirigyek lobja 
(jégárpa). II. A k ö t ő h á r t y a lob ja , conjunctivitis 
&•) egyszerű hurut; b) k a n k ó s lob, fertőző, nagy
fokú genyedéssel, a látást veszélyezteti a szaruhár-
tya elgenyedése folytán, kül. újszülötteknél, midőn 
is a fertőzés szülés közben a fertőzött szülőutak 
részéről jön létre. Minden sz. fényiszonynyal, gyak
ran fájdalmassággal, néha könnyű lázzal jár. Keze
lés: leggondosabb tisztántartás, jeges borogatások, 
•edzés az 5. v. 6-ik naptól kezdve; c) d i p h t h e r i t i -
k u s lob, a szaruhártya, majd a kötőhártya részletei
nek elhalása, pörkösödése, nagyfokú duzzadás, a 
szemhéjak deszkaszerü keményedése; a szaruhártya 
elroncsolása által gyakran vakságra vezet; d) szem
c s é s kö t h á r t y a l o b (Le.). III. A s z a r u h á r t y a 
lob ja , keratitis, melyen finom hólyagcsák v. körül
irt lobos góczok (szaruhártyabeszürődés V. szaruh. 
fekély), vagy a szaruhártya szétterjedt lobja lépnek 
fel. Gyakran görvélykóros alapú, a kötőhártya bán-
talmaiból is fejlődik, többnyire maradandó homályo-
sodásokat (szaruh. folt) hagy vissza. IV. A s z i v á r 
v á n y h á r t y a lobja, iritis, némelykor önállóan, 
gyakran mint a bujakór másodlagos tünete lép fel, 
az irisnek a lencsével való egy benő vesére, szürke 
hályogra stb. vezethet, ha jókor atropin kezelést 
nem alkalmaznak. A s y m p a t h i k u s sz. kül. a 
sugártest megbetegedésénél sérülések vagy idegen 
testeknek (vasszilánk stb.) a szembe jutása által, 
egyik szemről a másikra terjed át. Nagyon veszé
lyes; az először megbetegedett szem jókori kiirtá
sát igényli. 

Szemhéjak v. s z e m p i l l á k , a szem védőkészü
lékei: alkotó részeik a pilla-porczok (tarsus), ezek 
belső oldalán a Meybom-féle mirigyek, melyek vála

déka a szemfaggyu és a sz. szélén 2—3 sorban 
elhelyezett pillaszőrök. Belső felületüket nyákhártya, 
a k ö t ő h á r t y a , conjunctiva, borítja, mely a porcz-
hártyára is átmegy. V. ö. szem. 

Szemiramis, Assyria regebeli királynője, azonos 
az assyrok háború- és szerelem-istennőjével, Derkets 
leánya, férje Ninos, ennek halála után fia, Xinvas 
helyett uralkodott, győzelmes hadjáratokat viselt; 
Babyloniát gyönyörű függő kertekkel szépítette, 
uralkodásának 42. évében galamb alakjában elköl
tözött és megölte magát. Az Észak S.-a II. Katalin 
orosz czárnő. 

Szemizmok, a szemteke mozgásait eszközlik. Ilye
nek a szem négy (felső, alsó, külső, belső) egye
nes izma, melyek a szemet lefelé és oldalt moz
gatják, mig a két ferde szemizom a szem kerekalaku 
forgásait eszközlik. A szemizmok gyengesége vagy 
bénulása a kancsalság (1. e.) különböző alakjait okoz
zák. Mozgásaikat a szemmozgató-ideg (n. oculomo-
torius). a szemtávoztató-ideg (n. abducens) és a so
dor-ideg (n. trochlearis) eszközlik. 

Szemkankó, 1. szemgyuladás 
Szemkidüledés, exophthalmus, a szemteke kidüie-

dése a szemhéjrésen; előidéző oka szemürbeli daga
nat v. genygyülem, pangás, Basedow-féle betegség. 

Szemlak, község Arad m., 6319 lak. 
Szemle, 1) 1. szakértői szemle; — 2) >Revue« ért. fo

lyóiratok gyakori czime, pl. Bpesti Sz., Közgazda
sági és Közigazgatási Sz. 

Szemléletesség, a stíl azon tulajdonsága, melynél 
fogva a gondolatok mintegy szemlélhetőkké, szem
mel látható képekké (festőiség) v. szoborszerűen ki
domborodó alakokká (plasticitas) válnak, pl. Meg
hajnallott arczán szép Piroska vére. 

Szemléleti oktatás , 1^ szemléltetés. 
Szemlélhetőség, 1. szemléletesség. 
Szemlélődés, conlemplatio, ált. a tárgyaknak, kül. 

pedig a szemlélődő alany saját lelkületének és szel
lemi életének figyelmes vizsgálata; önmagába mé
lyedő elmélkedés. 

Szemléltetés, azon eljárás a tanításnál, hogy azok 
a dolgok, melyekről szó van, valóságban v. legalább 
képben a lehetőség szerint bemutattassanak. Leg
nagyobb szerepe a sz.-nek a természetrajzi oktatás
nál van, a földrajznál, történetnél stb. már csak föld
abroszok és képek közvetítik a szemléletet. 

Szemlencse, 1. szem. 
Szemling, salmo, ragadozó halcsalád a nyilthólya-

guak (physostomi) alrendjéből. A l a z a c z sz., r a j 
n a i \.,s.salar, egész 1'5 m. hosszura és 45 kg. sűlyura 
megnő. Az Északi és Keleti tengerben él, honnan ta
vaszkor ivásra a folyókba jön, igy nálunk a Poprád
ban szokott megjelenni. Háta kékes-szürke, oldala 
ezüstös, egyes fekete foltokkal. A v i t é z sz., s.fario, 
80 cm. h., Európa hegyi tavaiban, nálunk kül. a 
Tátra tengerszemeiben él. A h ű h ó sz., v. d u n a i 
g a l ó c z a , s. hucho, 2 m. h., a Dunában és annak 
déli, az Alpesekből eredő mellékfolyóiban honos, húsa 
jó izü. Ide tartoznak még a p i s z t r á n g , truttafa
rtő s., salmo trutta, oldalán veres foltokkal, kék sze-
gélylyel, nálunk Felső-Magyarország folyóiban és 
hegyi patakaiban fordul elő: a t i m a l y k ó , z á s z 
ló s s. (1 epén} 7 hal , p é r h a l , ó n h a l , p é n z e s 
p i s z t r á n g ) , thymallus vexillifer, hegyi patakokban, 
nálunk a Poprádban él; húsát nagyra becsülik. 

Szemnecz Emil, hirlapiró, szül. 1859. Szemesen, 
Somogy m., előbb egyházi pályára készült, később 
a Ludovika akadémia hallgatója s honvédhadnagy, 
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azután hírlapíró, 1886. orsz. képv.; a »Magyar 
Állam« felelős szerkesztője. 

Szemölcs, 1) papilla, a bőr irharétegében elődudo
rodó tapintási v. a nyelv hátán található izlési teste-
csek (szemölcsök); — 2) papüloma, sz. d a g a n a t , 
külsőleg a bőrszemölcshöz hasonló, sürün egymás 
mellett v. közös nyélen ülő dudorok, a bőr szemöics-
testecseinek lobos inger által okozott megnagyobbo
dása (hegyes függöby, condyloma acuminatum, stb.); 
— 3) verruca, a bőr kül. helyein fellépő sima vagy 
egyenetlen felületű, lágy vagy kemény összeállásu 
dudorok; kiirtásuk kimelszés és a sebnek pokolkő
vel etetése által történik. 

Szemöldök, 1. szem. 
Szemöldökfa, ablaknyílás feletti párkányfa. 
Szempcz (Szencz), község Pozsony m., 3315 lak. 
Szempillák, szemhéjak (1. e.). 
Szemröp, pierygium, 1. szemszárny. 
Szemszárny, pterygium, a szem kötőhártyájának 

megvastagodása háromszög alakban, melynek csúcsa 
ritkán éri el a szaruhártya középpontját; kül. idő
sebb egyéneknél fordul elő. 

Szemsztvo (orosz), orosz tartományi és kerületi 
g}'ülés kisebb önkormányzati ügyek intézésére. 

Szemteke, 1. szem. 
Szemtükör, ophthalmoskop, Heimholtz által 1851. 

szerkesztett, többek által módositott eszköz a szem 
belső vizsgálatára. Főrészei kis homorú v. sík tükör, 
melynek segélyével a vizsgáló vmely fényforrás fé
nyét ugy vetíti a vizsgált egyén pupilláján át a szem-
ürbe, mintha a megfigyelő szeméből jönne; maga a 
tükör átlátszó üveglemezekből áll vagy kis központi 
nyílással van ellátva, melyen át a visszatérő suga
rak egy része a mögötte lévő vizsgáló szembe esik, 
mely ily módon a pupillát megvilágítva látja. Leg
használatosabb a Libreich-féte sz. L. dr. Hoor K. A 
szemvizsgálás módjai. Bp. 1892. 

Szemüveg, pápaszem, okulár, a szem fénytörési és 
egyéb rendellenességeiből eredő látási zavarok meg
szüntetésére v. javítására használt, keretbe foglalt 
lencsék, hasábok stb. Leginkább a kettős homorú 
és kettős domború lencsék, ritkábban az egyik olda
lukon domború, a másikon homorú (periskopikus) 
üvegek. Használtatnak továbbá a F r a n k l i n - f é l e 
sz. (a keret alsó felében erősebb, felső felében gyön
gébb domború lencse felét helyezik), a v e r r e s á 
d o u b l e f o y e r (hasonló, de czélszerübb szerkezetű), 
a B rücke - f é l e d i s s e c a t i ó s sz. (sphaerar-convex, 
prismás csiszolással egybekötve), c y l i n d e r e s sz., 
p r i s m á s sz., s t e n o p a e i k u s s z . , s z í n e s és egyéb 
v é d ő sz. üvegek. A lencsék számítása ma dyoptriás 
alapon történik; a dioptriás-rendszer egysége a mé
terlencse, azaz 100 cm. gyújtótávolságú, 1 dioptria, 
(D) törőerejü lencse. A 2 dioptr. lencse gyújtó pontja 
50 cmnyire, az 5 D lencséé 20 cmnyire, a 0.50 D len
cséé 200 cmnyire van; tehát - D = a gyújtó távol
ság cmkben kifejezve. Ha a dioptriás lencse értékét a 
régibb hüvelykéitékben akarjuk megtudni, a dioptriák 
számát 40-be osztjuk; tehát Z (hüvelyk) = D . Ho
morú lencsét —, domború -f- jellel látnak el. Tehát 
+ 4D a. m. 4 D törő erejű, 25 cm. gyújtó távol
ságú domború lencse; — 2 D a. m. 2 D törő erejű, 
50 cm gyújtó távolságú homorú lencse. 

Szemüveges kigyó, naja, kigyó a diszkígyók (ela-
pidae) családjából. A ti. tripudians, v. cobra di ca-
pello (kalapos k.) nyakszirtjén szemüveghez hasonló 
fekete rajzolattal, l's m. h., Kelet-Indiában, Jávában 

és déli Khinában él; harapása gyorsan öl. A hinduk 
szentnek tartják, bűvészeik megszelídítik. A Cleo-
p a t r a k í g y ó j a , á s p i s , u r a e u s k., e g y p t o m í 
sz. k., n. hajé, 1 5—2 m. h., Egyiptomban él; ha nya
kán megnyomják, merev lesz, mint egy bot (Pharas>j 
régi időkben elitéltek kivégzésére használták. 

Szemviz, c s a r n o k v i z , humor aquaeus, 1. szem. 
Szemzés, a növények nemesítésének azon módja, 

midőn vmely rügyet hozzátartozó kéregdarabkával 
összefüggésben egy metszésen át a vadtő kérge alx 
illesztik V. ö. oltás. 

Szén, számadási, ezüst és bronz pénz Japánban 
= Vioo yen = 2 ' / Í kr. ezüstből 50, 20. 10 és 5 sz. 
darabokat, bronzból 2, 1 és '/« sz.-t vernek. 

Szén min t elem v. s z é n e n y , carbo, C, négy 
vegyértékű elem, előfordul jegeczesen mint gyémánt 
és graphit, alaktalanul mint szén (kőszén, stb.), 
korom, stb. A sz. olvaszthatlan, nem illó, oldhatlan, 
közömbös, p. s. 11 '97, a levegőn szénsavvá ég et, 
felmangansavval mellith- és sóskasavat ad, nitro
génnel cyanná egyesül, kénnel szénkéneggé, némely 
fémmel carburetokká egyesül, melyek tulajdonsá
gaikra a tiszta fémekhez hasonlók. Nagyon sok ve
gyületet alkot hydrogénnel s különösen hydrogen-
nel és oxygénnel. Azon vegyületek, melyekben sz. 
előfordul, s z e r v e s v e g y ü l e t e k név alatt foglaltat
nak össze. Ezek alkotják jórészt a növényi és állati 
szervezetet és annak alkatrészeiből fejlődhetnek is. 
A növények a levegőből szénsavat vesznek fel, azt 
a fény behatása alatt szétbontják és az oxygént a 
levegőnek adják vissza; az állatok, melyek táplálé
kukat közvetlenül v. közvetve a növényországbol 
veszik, a belégzet oxygén segélyével a táplálékban 
nyert széntartalmú (szerves) vegyületeket szénsavvá 
és vizzé oxydálják, a szénsavat kilehelik s ismét a 
növényzet rendelkezésére bocsátják; ugy szintén a 
természetben sok szénsav köttetik meg, mint szén
savas mész, de a kőzetek ezen szénsav-tartalma vi
szont azoknak silikátokká való átalakulásakor fel
szabadul s a növények táplálékául fordittatik. Ez a 
szén körforgása a természetben. 

Szén, szerves anyagoknak lényegileg szénelemből 
(széneny) álló bomlási terménye, meiy szerves anya
goknak a levegő kizárásával való hevítése utján 
képződik. Különböző fajait 1. külön-külön, u. m. an-
thracit, csontszén, faszén, barnaszén, kőszén, koksz. 

Széna, az első vágású szárított réti fü; a füvet 
akkor kell levágni, mikor a magok még nem igen 
értek meg, hogy a kaszálásnál ki ne hulljanak, mert 
igy tartalmazza a sz. a lehető legtöbb tápanyagot. 
Kazalba v. boglyába rakás előtt a sz.-nak ki kell 
száradnia, s ezért napokig renden hagyják; é d e s sz. 
csak füvekből, s a v a n y u sz. nagyrészt palkafélék-
bőlál l ; a sz.-t kézi gereblyével, ló által vont sz .-
f o r g a t ó és s z . - g y ű j t ő g é p p e l forgatják, gyűjtik. 

Széna-láz, füláz, catarrhus aesíivus, heves nátha, 
mely kül. arra hajlamosított egyéneket száll meg, 
főleg szénatakaritás idején, Blackley szerint, az orr 
nyákhártyájának a szénában foglalt fúvek termő 
magvai által direkt okozott izgatása által. Szüksé
ges, hogy a hajlamosított egyének ilyen időtájt a 
mezei munkától távol tartózkodjanak, v. orrlyukai
kat vattával jól bedugaszolják. Kifejlődött eseteknél 
az orr és garat nyákhártyájának ecsetelése, edzés;, 
a fű-részek eltávolítása javalt. 

Szénaprés, a szénának sajtolására szolgáló gép, 
melylyel a széna térfogatát '/» részre lehet kisebbí
teni s igy az könnyebben szállítható. 
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Szénásy S á n d o r , orvos, a bpesti egyetemen a 
sebészeti köttan és eszköztan magántanára szül. 
1850. Nagy-Abonyban. Orvosi oklevelének elnye
rése után Kovács tanár segéde, a »Gyógyászat« 
főmunkatársa, a >Honvédorvos« szerkesztője. 
Nagyobb munkája: »Az álképletek kórismézése*. 

Szénavár, község Hont m., 1204 lak. 
Szénaverős, község Kis-Küküllő m., 1195 lak. 
Szénbánya, 1. kőszénbánya. 
Szénbányászat, 1. kőszénbányászat. 
Szenczi M o l n á r A lbe r t , 1. Molnár. 
Szend, község Komárom m., 1037 lak. 
Szende Béla, orsz. képv., szül. 1854. Lúgoson, 

Szende Béla (1823—82.) volt honvédelmi miniszter 
fia. Jogot végzett, 1874. Krassó-Szörény m.-nél tiszt, 
aljegyző, 1882. főjegyző, 1887 óta orsz. képviselő. 

Szende naiva, a színészetben a naiv (1. e.) leánysze
repeket játszó színésznő. Szokás d r á m a i és víg
j á t é k i sz.-ről beszélni. Mindkettő szerepkörének a 
gyermeteg egyszerűség, megnyerő derültség s az 
érzelmek gyors váltakozása képezik alapvonásait, 
csakhogy amaz az érzelmek erősebb accentusait is 
felölelheti, mig emez mindvégig a pajzán vigság és 
felületes elérzékenyülés hangjai közt csapong. 

Szenderek v. z ú g ó lepkék , sphingida, lepke
család a szürkületi lepkék (crepuscularia) csoport
jából. A virágok nedvét hosszú pödörnyelvükkel, 
felettük lebegve szívják; hernyóik simák, 16 lábúak, 
testük hátulsó végén gyakran szarvalaku képlettel; 
a földben bábozzák be magukat. Ide tartoznak a 
f a g y a i sz., sphinx ligustri, a s z u l á k sz., s. con-
volvuli; a fütej sz., s. euphorbiae; a c s i k ó s sz., 
s. celeria; a t o r o k r o j t sz., s. nerii, továbbá a 
h a l á l f e j ü lepke, acherontia, a macroglossa és 
smerinthus fajok. 

Szendrei J á n o s , 1) iró, szül. 1857. márcz. 28. Mis-
kolczon. Egyetemi tanulmányait befejezve előbb 
szépirodalmi, azóta történelmi és régészeti téren 
működik. Számos önálló munkát (A képzőművé
szet remekei 4 kt., Miskolcz története 3 kt stb.), 
hírlapi czikket és tanulmányt irt. Az orsz. régészeti 
és embertani társulatnak es a műbarátok körének 
titkára. — 2) J ú l i a , 1. Petőfiné. 

Szendrei névtelen, 1. Szilágyi és Hajmási. 
Szendrő, község Borsod m., 2628 lak., a Bodva 

völgyében. 
Szendrői (Szabó) La jos , a m. kir. opera 2-ik 

basszistája, szül. Budapesten 1856 jan. 16. Szini 
pályán 1881. okt. 1. óta működik, mikor is az ope
rához szerződtették. 

Szénégetés, 1. faszén. 
Széneny, cárion, 1. szén (mint elemj. 
Szenesedés, szerves anyagoknak szénné való át

változása hő-hatás v. ezen kívül erős nyomás és 
levegő-kizárás mellett pl. a föld mélyében (barna
szén, kőszén-képződés). 

Szénhydrátok, többnyire növényi anyagok, melyek 
•6 parány szent, oxygént s hydrogént tartalmaznak, 
•oly arányban, mint a viz. Ilyenek a celluiose, kemé
nyítő, mézga, dextrin, ezukor. Z s i r k é p z ő k n e k is 
neveztetnek, mert az állati szervezetben jórészt 
zsirrá változnak. 

Szénhydrogenek, a szénnek hydrogennal alkotott 
vegyületei, légnemű, folyékony v. szilárd halmazálla
potúak, részint a természetben (petróleum) fordulnak 
elő; a mocsárlég kivételével világító, kormozó lánggal 
égnek, sokfélekép alkalmaztatnak világító gáz, ben-
sin. benzol, petróleum, naphthalin, anthracen stb. 

Szenicz (Szénásfalu), község Kyitra m., 2922 lak 
Járásbir. és adóhiv. 

Szenités, a faszén-készítés folyamatának elnevezése. 
Szénkéneg, CS2, színtelen, erősen fénytörő, undo

rító szagú, fűszeres izü folyadék: f. s. 1'292, 100°-nál 
még folyékony marad, erős roihadas-gátló hatású, 
40° nál forr. nagyon illó, viz alatt tartandó, köny-
nyer. gyúlékony, gőze levegővel keverve hevesen 
robban. Föloldja a ként, phosphort, jódot, zsírokat, 
festanyagokat, kaucsukot, guttaperchát, használják 
zsiros olajok előállítására, gyapotból, csontból, 
olajkákból stb., kii], anyagok oldására, vérlugsó, 
kéncyanammoníum előállítására, fűszer és fűszer-
olajak kivonására, ezüstözésre, káros rovarok (phit-
loxera) elpusztítására, fertőtelenitésre, hordók kéne-
zésére. 

Szénkönenyek, 1 szénhydrogenek. 
Szénmérgezés, 1. szénoxydmérgezés. 
Szénmüvelés, 1. kőszén. 
Szennalevél, több északafrikai és délázsiai cassia 

cserje lándzsaalaku. alul pelyhes szőrű levele, saját
ságos kellemetlen szagú, undorító, nyálkás, kissé ke
sernyés izü a benne levő c a t h a r t i n t ó l , mely hideg 
vizzel is kivonatolható; hashajtó szer. 

Szennyvíz, a gyárakban, házakban stb. képződő, 
hulladékokkal megfertőzött viz. 

Szénoxyd, CO, színtelen,szagtalan, Íztelen, nagyon 
mérges gáz, mely szénsavnak izzó szénnel való 
érintkezésekor fejlődik; kék lánggal szénsavvá ég el, 
vizben kevéssé oldható, az érczekre szinitőleg hat. 
Szobakályhákban fejlődő sz., mely nem kap elég 
levegőt, hogy szénsavvá eléghessen, kiáramolva 
gyakran halálos mérgezést okoz. 

Szénoxydmérgezés, előáll széngőznek (1. szén
oxyd) órák hosszant való belégzésénél többnyire a 
kályha szelelőjének időelőtti elzárása folytán. Tüne
tei: fejfájás, kábultság, öntudatlanság, halál. A hulla 
vére feltűnő piros a szénoxydhaemoglobin folytán. 
Kezelés: a helyiség szellőzése, mesterséges légzés, 
prüsszentető, köhögtető szerek, vérátömlesztés. 

Szénpor, a különféle szenek pl. faszén, csontszén 
stb. összemorzsolása, törése folytán keletkező por; 
használják fogtisztitásra s különösen a csontszén
port szagtalanításra, minthogy a bűzös anyagokat 
nagy mennyiségben képes felvenni. 

Szénportégla, széntégla, 1. sajtolt szén. 
Szénsav, s z é n d i o x y d , COs, színtelen gáz, mely 

szén és szénvegyületek elégésénél, szerves testek 
elégésénél és rothadásánál, bomlásánál és a légzés
nél fejlődik, számos helyen a földből áramlik ki, elő
fordul a légkörben és oldott állapotban a vizben, 
mészhez kötve mint mészkő egész hegylánczokat 
alkot. Előállítják koksz elégetése, szénsavas sók 
(p. o. márvány-magnesit). só- v. kénsawal való szét-
bontatása, mészégetés stb. által. A sz. szúrós sa
vanykás izű és szagú, f. s. 1'524, 0 foknál térfogatá
nak V36- ára való sűrítése által folyékonynyá lesz. 
Folyékony sz. előfordul apró buborékok alakjában 
számos ásványban, szintelen, 78°-nál forr, levegőn 
elpárolgás folytán okozott lehűlés által megmereve
dik. A hószerü, szilárd sz. alkohollal v. aetherrel 
keverve a legerősebb hidegkeverék (—110°), 1 térf. 
sz.-at old fel. A sz.-ban égő testek kialszanak, álla
tok megfúlnak, ellenben növényeknek tápanyaga a 
sz. Használják a mész lecsapására a ezukorgyártás-
nál, ásványvizek, ólomfehér, kettedszénsavas nátron 
előállítására, mint tűzoltószert, gázfürdőkhöz stb. 
A folyékony sz.-val sörnyomókészülékek és gőzfecs-
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kendők (1. sz. fecskendők) hajtására stb. használják. 
Sói (sz.sók, carbonátok) a természetben nagyon 
elterjedtek, erős savak leöntve pezsgés közben szét-
bomlanak. Alkalikus sói oldhatók, lúgos hatásúak; 
a többi közül csak a savanyu sók oldhatók. 
Szénsavas réz, 1. rézvegyületek. 
Szénsavfecskendő, az. melynél a gőz v. emberi erő 

helyett, a működésre szükséges nyomást cseppfolyós 
szénsav szolgáltatja. Sűrített levegő avagy gőz he
lyett szénsav a hajtó erő. 1877. Cailletet és Pictet 
franczia tudósok fedezték fel, hogy a szénsav 36 lég
köri nyomásnak kitéve halmazállapotát változtatja és 
cseppfolyóssá tömörül, mely állapotában 450-szer 
kisebb térfogatot foglal el, mint amennyit gáz alak
ban kitöltött. Ezt a comprimált szénsavat használják 
fel viz szívására és hajtására a szénsavfecskendőnél, 
•olyformán. hogy 200 légköri nyomásra kipróbált, ko
vácsolt vaspalaczkokba (8 — 8 literes) szorítják bele. 
A sürités folytán felhalmazódott feszerő igy veszély
telen és minden pillanatban rendelkezésre álló mun
kaerőt képvisel. Amint ugyanis a süritett szénsav 
közönséges légköri nyomás alá kerül, nyomban is
mét gázalakuvá (feszereje pedig eleven erővé) lesz. 
Először a berlini tűzoltóság alkalmazta ily módon a 
szénsavat és pedig gőzfecskendőnél. Mert a gőz kész
letben csak igen tetemes költséggel tartható s ezért 
rendesen csak alkalom adtán, a beállott szükséghez 
képest és annak tartamára szokás gőzt fejleszteni. 
Mig azonban a viz gőzzé válik, addig tetemes idő 
megy kárba, ami tüzeseteknél épen az első perczek-
ben pótolhatlan veszteség. A süritett szénsav mellett 
a gőzfecskendő minden időveszteség nélkül műkő 
désbe hozható. Mig a gőzfejlődés megindul, azalatt 
a hengerbe szénsavat folyasztunk, mely a vas pa-
laczkokból kibocsátva rögtön gázalakuvá lesz, ami 
egyértelmű azzal, hogy 450-szer nagyobb térfogatra 
terjeszkedik ki és igy nyomást gyakorolván, a fecs
kendő nyomban megkezdheti működését. Mihelyt ele
gendő gőz fejlődött, ezt bocsátják a hengerbe, a szén-
savpalaczk csapját pedig elzárják s a hajtóerő sze
repét a gőzerő veszi át. A szénsavat ujabban nem
csak cseppfolyóvá tenni, hanemjegeczekké szilárditni 
is lehet. A megfagyasztott szénsavjegeczek kinézése 
olyan, mint a hóé, csakhogy e fehér hópelyhek nem 
hidegek, hanem tüzesek, mint a parázs. 

Szent (lat. sanctus), az istentisztelethez, valláshoz 
tartozó, istennek ajánlott. S z e n t e k , eredetileg az 
összes keresztények, mint Jézus hívei; később csak 
azok, kiket az egyház kiváló érdemeikért e czimmel 
felruházott (1. szentté avatás) s a hivek által nyilvá
nosantiszteltetni rendelt. L. még m a g y a r s z e n t e k . 

Szent ö s s z e t é t e l ű szók, me lyek i t t elő 
nem f o r d u l n a k , a törzszó alatt keresendők. 

Szenta, község Somogy m., 1124 lak. 
Szent-Ágota, Nagy-Küküllő m., 3210 lak. Járásb. 
Szent-András, Íj község Bihar m., 1259 lak.; — 

2) község Mosony m,, 1089 lak.; — 3) község Temes 
m., 3080 lak. 

Szent-Anna-tó, a Nagy-Csományhegy d.-ny. olda
lán Csik m., 918 m. magasban, szabályos hosszúkás 
köralakja van, fenyvesek környezik; nincs látható 
lefolyása; partján egy kis tisztáson Szt Anna-kápolna, 
bucsujáróhely. 

Szent-Antal, község Hont m., 1489 lak. Coburg hg 
kastélya. 

Szent atyák, 1. egyházatyák. 
Szent-Benedek, 1) község Alsó-Fehér m., 824 lak.; 

— 2) község Pest m., 1681 lak. 

Szent Bernáthegy, I. Bernáthegy. 
Szentbeszéd, 1. egyházi szónoklat. 
Szentcsalád, a képzőművészetekben Jézusnak, mint 

gyermeknek szülői körében való ábrázolatai. 
Széntégla, I. sajtolt szén. 
Szentek, 1. Szent. 
Szent-Elek, község Vas m., 2958 lak. 
Széntelep, azon helyek, hol az ásványi széntöme

gek előfordulnak (1. kőszén). 
Szentelés, 1. felszentelés. 
Szentelmények, oly szent cselekmények, melyek 

által vmely dolog v. személy az isten tiszteletére ki
jelöltetik v. reá áldás adatik. Ilyenek a s z e n t e l é -
sek (templom, oltár, harang, olaj, keresztvíz ; apápa, 
király, császár megszentelése = koronázás) és az ál
d á s o k (anyák, holtak megáldása stb.). 

Szentelt olaj, a kath. egyházban van háromféle: 
a keresztelendők, a betegek olaja és a chrisma. 

Szentelt víz, a róm. és gör. kath. templomok be
járatainál felállított tartókban lévő megszentelt viz, 
melylyel a hivek a belső megtisztulás jeléül magukat 
meghintik. A vizszentelésnel; különösen kitűzött ideje 
a háromkirályok ünnepének előnapja, miért ez ünne
pet v í z k e r e s z t n a p j á n a k nevezik. S z ó l á s m ó d : 
Még a szentelt vizet is levette róla = i g e n legyalázta. 

Szentélj', sancttiarium, a keresztény templom azon 
része, melyben a főoltár áll s melyet a templom ha
jójától korlát választ el. 

Szent-Endre, rend. tan. város Pest m., 4260 lak. 
A Duna jobb ága mellett, a Dunáig előnyomuló tra-
chyt hegység lábainál. Az ó-hitü szerbek budai püspö
kének eddigi székhelye. Járásbíróság. 

Szent-Erzsébet, község Szeben m., 1377 lak. Ha
tárában gyakoriak az őskori állatmaradványok és 
praehistorikus leletek. 

Szentes, rend. tan. város Csongrád m., 30.791 lak.; 
a Kőrös folyó régi árterén, a Kurcza ér partján. A 
nagy piaczon artézi kút. Főbb épületei: a megyeház, 
a gymnasium, a ref.központi iskola és nagy templom. 
A gymnasiumi épületben van a városi könyvtár és 
múzeum is. A megye székhelye; járásbir. és adóhiv. 
Több gőzmalom, téglagyár, fürészgyár, melyek a 
Tiszán hozott fát dolgozzák fel. A várost hatalmas 
körtöltések védik a Tisza ellen. 

Szentesi Rudolf, Kiss József irói álneve. 
Szentesiné, Verseghy Ferencz költői beszélye, mo

dernizált feldolgozása az ephesusi özvegyről Petro-
nius Arbiter »Satyricon«-jában (1. e.) elmondott tör
ténetnek, a női hűtlenség szatírája. Megvan a törté
net »Poncziánus«-unkban (1. e.) is. 

Szentesítés, sanctio, tulajdonképen az u. n. lex 
perfecta (tökéletes törvény) azon záradéka, mély a 
törvény megszegésének következményeit tartalmazza.. 
Az ujabb államjogban vmely törvény jóváhagyása 
az államfő által. 

Szentföld, Palaestina (1. e.) kegyeletes neve. 
Szent-Gál, község Veszprém m., 3907 lak. Egykor 

lakói praedialisták voltak. 
Szent-Gáloskér, község Somogy m., 1184 lak. 
Szent-Gericze, község Maros-Torda m., 1092^ak. 
Szent-Gotthard, a Lepontini Alpesek hegycsomója 

Uri, Wallis, Tessin és Graubünden svájczi kantonok 
határán, zord szikla-plateau, melynek mélyedéseiben 
kisebb, többnyire jéggel borított tavak vannak. Hires 
út vezet át rajta a Reusz melletti Amstegtől Bellin-
zonáig, hossza 120 km., a hágó magassága 2144 m., 
rajta meterologiai állomás, vendégiő és szálloda. A 
Sz.-G.-vasutat 1872. kezdték épkeni. de a vállalatot 
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1869. szept. 15. kelt olasz-svájczi szerződés, mely
hez 1871. a német birodalom is hozzájárult, indí
totta meg. A Göschenen és Airolo (1179 m. a tenger 
szine felett) közti nagyszerű, 15 km. alagutat (építője 
Le Favre), melyen gyorsvonat 20 perez alatt halad 
át, 1880. febr. 29. törték át. A vasútnak, mely 1882. 
jun. 1. adatott át a forgalomnak, Alpesen-inneni ki
induló pontja Luzern, a legmerészebb építkezések 
Vasén m. vannak, Biascanál a Monte-Cenis-t áttörő 
Cenis-vasut ágazik el tőle, mely Chiasso m. a Como-
Milano vasúttal egyesül, egyik ága Locarnoba vezet, 
a középág Pino m. a genuai vasúttal egyesül. A 
•vasút 55 alagúton halad át, melyeknek hossza 41 km. 

Szent-Gotthárd, község Vas m., 1452 lak. Járás-
bir., adóhiv. III. Béla 1183. itt apátságot alapított a 
czisztercziek számára, mely a mohácsi vész után el
pusztult, de III. Károly 1734. helyreállitá. Régi tem
ploma elpusztult, a jelenlegi 1779. épült. Itt verte 
meg 1664. aug. 1. gr. Montecuccoli (1. e.) császári 
"hadvezér a törököt. A csatatéren emlékkápolna. 

Szent-Grót, 1) község Zala m., 2229 lak.: — 
•2) Vas m., 1164 lak. 

Szent-György, 11 község Bars m., 1194 lak.; — 
2) sz. kir. rend. tan. város Pozsony m., 3048 lak. 
Jobbára még kőfallal és bástyatornyokkal van körül
véve; ny. oldalán, egy dombon a Sz. Gy.-ről nevezett 
plébániatemplom áll, mely gót stílben, de torony 
nélkül épült. Szép a főoltár gót stilü szentségháza. 
Kriptájában vannak eltemetve a Szentgyörgyi és 
Bazini grófok. Nevezetes még a kegyesrendiek tem
ploma és kolostora és az ev. egyház. A várostól k.-re 
a mocsáros lapályon a Sur-erdő terül el, ennek szélén 
kénes vizű fürdő van. Ny.-on az egykori sz.-gy.-i 
vár : — 3) község Sopron m., 1169 lak. 

Szent-György-Ábrán}', község Szabolcs m., 2416 1. 
Szentgyörgyi g rófok , 1. Bazini és Szentgyörgyi 

grófok. 
Szentgyörgyi Imre. curiai tanácselnök, szül. 

1827. Bécsben; jogot végzett, részt vett a szabad-
•ságharezban, 1854. pótbiró Sopronban, 1861. a ko
lozsvári kormányszéknél működött, 1869. legfőbb 
üélőszéki biró, 1885. igazságügymin. államtitkár 
•és képviselő, később curiai tanácselnök. Számos rend
jel birtokosa. 

Szent-Györgymező, község Esztergom m., 2698 1. 
Szent-Györgyvölgy, község Zala m., 1 155 lak. 
Szent hajdan gyöngyei, Pyrker László egri érsek

nek német nyelven irt műve (legendák), melyet 
Kazinczy Ferencz mag}', fordított; a Bajza-féle 
»Kritikai Lapok«-ban Toldy F. megtámadta a szer
zőt, hogy magyar létére idegen nyelven ir, miből 
hosszabb tollharcz támadt. 

Szentháromság, a keresztény egyházak (az uni
táriusok kivételével) egyik fő hitágazata, mely szerint 
az istenség 3, lényegére nézve azonos személyből 
áll: az atyából, a fiúból és a szentlélekből. Az atyá
nak tulajdoníttatik a világ teremtése, a fiúnak a 
világ megváltása, a szentléleknek a világ megszen-
telése a malasztok utján. 

Szent-Háromság, község Maros-Torda m., 1248 1. 
Szentháromság napja, a pünkösd utáni első 

vasárnap (1334 óta). 
Szent helyek, Palaestinában azon helyek, melyek

hez Jézus életének vagy kínszenvedéseinek legfőbb 
mozzanatai fűződnek, első sorban Názáreth, Beth
lenem, Jeruzsálem; török felsőbbség alatt a keresz
tény felekezetek közös birtokában vannak: de 
gyakran támad köztük viszály s 1853. a szent he

lyek birtokának kérdése egyik főoka volt a krimi 
háborúnak. 

Szent-heverd-el-napja, népiesen a lustálkodás 
napja. 

Szent-Hubert, község Torontál m., 1607 lak. 
Szentimentális, 1. sentimentalis. 
Szent-imrei csata, vívatott 1442. márcz. 18. a 

Mezid bég Erdélybe tört török hadai és Hunyadi Já
nos magyar serege közt. A csata a magyarok teljes 
diadalával végződött. 

Szentírás, a biblia (1. e.) elnevezése. 
Szentirmay Elemér , zeneszerző (családi néven 

Németh János), szül. 1836. Horpácson, Sopron m. 
Egy ideig megyei szolgálatban, 1865 óta az első 
magyar ált. biztosító társaság egyik főhivatalnoka 
Bpesten. Ifjú korában kezdett a zeneszerzés terén 
működni; előbb tánezdarabokat s komoly stilü hall
gató nótákat (mintegy 80), később dalokat (400-nál 
többet) szerzett, melyek közül igen sok (Be szomorú 
ez az élet énnekem. Csak egy szép lány van a vilá
gon, Plevna-nóta, Daru megjő, megy a gólya, Hivom 
ki stb.) országszerte elterjedt; legtöbb dalához maga 
irta a szöveget. Irt románezokat s tréfás kardalokat. 

Szent-István, 1) király, rend, társulat, 1. István; — 
2) nap , aug. 20-ka, nemzeti ünnep, melyre a va
sárnapi munkaszünet ki van terjesztve; — 3) d i j , 
Magyarország és Ausztria legnagyobb lóverseny
dija, 40.000 fit, melyből 30.000 jut a győztesnek," a 
többi az utána következők közt oszlik meg. A Szt-
István napi bpesti versenyen dől el. 

Szent-István, 1) község Borsod m., 3140 lak.; — 
2) község Pest m., 3682 lak.; — 3) község Pozsony 
m , 1845 lak. 

Szent-Iván, község Győr m., 2902 lak. 
Szentivánéji álom, tündéries vigj. Shakespeare-

től, lord. Arany János (1864). 
Szent-Iván hava, június hó. 
Szentiványi, 1) Árpád , orsz. képv., szül. Gömör 

megyében. Tanulmányai befejeztével gazdálkodott, 
1886. a gömöri ev. egyházmegye felügyelője, 1872 
óta orsz. képviselő. — 2) G y u l a , curiai biró, szül. 
1842. jan. 25. Sepsí-Laborfalván, 1862. erd. főkorm.-
széki jegyző, 1872. kolozsvári tszki biró, 1875. Há
romszék főkirálybirája és Bereczk, Illyefalva, Kézdi-
vásárhely és Sepsi-Szt-György városok főispánja, 
1882.rnarosv. táblai tanácselnök, 1887. curiai biró. — 
3) Ká lmán , orsz. képv., szül. 1839. jan. 10. Deésen. 
Jogot végzett, 1867. tvhatósági jegyző, 1868—72. 
főjegyző, 1872. alkirálybiró, 1878. Maros-Torda 
megye alispánja, 1881 óta orsz. képv. — 4) M á r t o n , 
a dunáninneni ág. ev. egyházkerület felügyelője, a 
főrendiház tagja, szül. 1815. nov. 1., 1837. ügyvéd, 
1844. Liptó megye főjegyzője, 1848. orsz. képviselő, 
1860. a dunáninneni kerület felügyelője, ugyanezen 
évben Liptó megye főispánja, 1881. titkos tanácsos. 

Szent-János, 1) község Bihar m., 1385 lak.; — 
2) község Pozsony m., 2014 lak.; — 3) község Mo
són m., 2761 lak.; — 4) község Torontál m., 1431 lak. 

Szent-Jánosbogár v. m é c s b o g á r , lampsyris, bo
gár a lágybőrü bogarak (malacodermata) családjá
ból. A l. noctiluca, 11 mm. h., kifejlett szárnyai csak 
a hímnek vannak; a l. splendidula, 9 mm. h., a hím 
szürkésfekete, nyak-pajzsán két üvegnemü szemfolt
tal, a nőstény fehérsárga; a l. noctiluca, 13 mm. h., 
a him világos szurokbarna; szemfoltja homályos. 
Mindannyian hátsó végükön világítanak. 

Szent-János kenyér, 1. Sz.-J. kenyérfa. 
Szent-János kenyérfa, certxtonia siliqua, növénr 
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a caesalpineák rendjéből; fa Dél-Európában, Észak-
Afrikában és a Keleten. Gyümölcse (Sz.-J. kenyér) 
vörösbarna, húsos becző (siliqua dulcis), melynek 
húsa öCC/o-nál több czukrot és némi szabad vaj
savat tartalmaz; táp- és gyógyszerül, szörp-, szesz
es vajsavkészitésre használják. 

Szent-Jobb, község Bihar m., 1425 lak. Régi hí
res apátságát Szent-László alapította Szent István 
király jobbjának tiszteletére. Merkurius apát 1083. 
Székesfehérvárról oda vitte a szent jobbot, mely 
a mongolok betöréséig itt őriztetett. Az apátság, 
melyet eredetileg benczések birtak, 1510. a pálosok 
birtokába ment át. Ma is nagy javadalma van. 

Szentjóbi Szabó L á s z l ó , 1. Szabó. 
Szent-Katolna, Schvarcz Gyula (I. e.) irói álneve. 
Szentkép, vallásos tárgyú kép, kül. vmely szent

nek képe; az oly sz.-ek, melyekhez a hivek kiváló 
kegyelettel járulnak, mivel kéréseik ott gyakran cso
dásan teljesíttettek, k e g y e l e m - v. k e g y k é p e k n e k 
neveztetnek, s a hely, hol ily kép van, k e g y h e l y . 

Szentkereszty Z s i g m o n d báró, a kolozsvári 
törvényszék elnöke, szül. 1850. aug. 5. Kolozsvárt, 
1874. kolozsvári tvszéki joggyakornok, 1876. ma
rosvásárhelyi táblai segédfogalmazó, 1880. fogal
mazó, 1882. elnöki titkár, 1885. u. o. biró, 1891. 
kolozsvári tszéki elnök. 

Szent-Királv-Szabadja, község Veszprém m.-ben, 
1336 lak. 

Szentkláray J enő , iró, Csanád egyházmegyei 
pap, szül. 1843. jan. 23. Aracson, Torontálm., tanul
mányait befejezve 1866. jul. 20. szenteltetett pappá, 
1867. n.-kikindai tanár és kath. népiskolai igazgató, 
1869. temesvári gymn. tanár, 1873 óta török-becsei 
plébános; bölcsészettudor, 1882. a m. tud. Akadé
mia lev., 1885. a belgrádi tud. Akadémia tiszt, tagja. 
Számos tört. munkát és tanulmányt irt. Főművei: 
Száz év Dél-Magyarország ujabb történetéből (2 kt). 
A Dunai hajóhadak tört. stb. 

Szent korona, 1. korona (magyar). 
Szent László, 1) király, Sz. L. füve, 1. László; — 

2) Szt. L. fürdő, 1. Nagyvárad, — 3) Szt. L.-társa-
ság, alakult 1862-ben Budapesten; czélja a kath. 
egyházi és a magyar nemzeti érdek előmozdítása; 
támogatja a Romániában s Bukovinában élő kath. 
magyarságot. Elnöke Schlauch Lőrincz (1. e.). 

Szentlélek, a kath. hitfelfogás szerint a harmadik 
isteni személy (1. Szentháromság), ki az atyával és 
fiúval ugyanazon lényegü s az atyától és fiútól örök
től fogva származik. 

Szent-Lőrincz, község, 1) Baranya m., 1821 lak. 
Járásbíróság; — 2) Pest m., 1200 lak. 

Szent-Lőrincz-Káta, község Pest m., 1214 lak. 
Szent-Margita, község, 1) Sopron m., 2197 lak.; 

— 2) Szolnok-Doboka m., 1315 lak. 
Szent-Mária, község Zala m., 1968 lak. 
Szentmarjai F e r e n c z , ügyvéd, Zemplén vm.-ből 

származik. Br. Orczy László kamarai alelnök titkára 
volt, mikor Martinovicscsal megismerkedett, s az 
általa tervezett titkos társaság egyik igazgatója lett. 
1794. aug. 16. éjjel Budán fogatott el; a kir. tábla 
fővesztésre ítélte, mely 1796. május 20. a vérmezőn 
hajtatott végre. L. Martinovics összeesküvése. 

Szentmarjay Dezső , marosvásárhelyi tszki elnök, 
szül. 1843. febr. 1. R.-Kereszturon, 1867. doboka-
megyei tszki ülnök, 1872. magyar-láposi, 1875. pán-
czélcsehi, 1876. bánffihunyadi jbiró, 1880. legfőbb 
itéló'széki tan.-jegyző, 1885. m.-vásárhelyi trv. elnök. 

Szent-Márton, község Arad m., 2565 lak. 

Szent-Mártoni apátság, 1. Pannonhalma. 
Szent-Márton-Káta, község Pest m., 2955 lak. 
Szent-Mihály, község, 1) Fejér m.. 1596 lak.; — 

2) Szabolcs m. 6903 lak. 
Szent-Mihály hava, szeptember hó. 
Szent-Mihály lova, az a fa-készülék, melyre ha

lottas kocsi hiányában a koporsót ráteszik s azután 
vállon viszik ki a temetőbe. 

Szent-Miklós, község, 1) Bereg m., 1199 lak.: — 
2) Mosón m.. 1940 lak. 

Szentmiklóssy A la jo s (p r imócz i ) költő, szül. 
1793. okt. 12. Királyiban (Gömör m.), Nógrád m. 
főjegyzője, f 1849. ápr. 6. Dalokat, epigrammokat, 
tanmeséket s >Hunyadi Lászlói ez. tragédiát irt. 

Szent-Péter, község, 1) Brassóm., 1871 lak.; — 
2) Komárom m., 2502 lak.; — 3) Mosón m., 2021 1.; 
— 4) Torontál m.. 2965 lak. 

Szent-Péterfa, község Vas m., 1378 lak. 
Szentpéteri Z s i g m o n d , híres magy. színész, sz. 

1798. jul. 31. Rohodon (Szabolcs m.), sok évi ván-
dorszinészkedés után a bpesti nemz. sziriház tagja 
s egyik főoszlopa: f 1858. decz. 13. 

Szent-Péter madár, 1. viharmadarak. 
Szent-Péterszeg, község Bihar m , 1710 lak. 
Szent-Péterur, község Zala m., 1231 lak. 
Szentség, általában oly tulajdonság, mely kegye

letet vagy vallásos tiszteletet érdemel (eskü, hely, 
stb sz.-e); mint egyházi kegyszer 1. szentségek. 

Szentségárulás, simonia (1. e.). 
Szentségek, látható jelei a láthatlan isteni ma

lasztnak, melyek Krisztustól az emberek megszen
telésére rendeltettek. Protestáns felfogás szerint 
Krisztus 2 sz.-et szerzett: a keresztségét és az ur-
vacsorát, a kath. egyház tanítása szerint azonban 
7-et: a keresztségét, bérmálást, oltári szentséget, 
per.itenczía tartást, utolsó kenetet, egyházi rendet 
és a házasságot. A keresztség és a penitenczia-tar-
tás a h o l t a k sz.-einek neveztetnek, mert a lélek holt 
állapotában (halálos bűn) vesszük fel; a többi öt 
é lők sz.-e, mivel ezekhez csak a lélek élő (kegye
lem) állapotában járulhatunk. 

Szentséges, a római pápának czime, és pedig tel
jes alakban: legszentségesebb atya Krisztusban 
(Sanctissime Páter, Sanctitas Vestra). 

Szentségház, tabemaculum, 1. oltár. 
Szentségtartó, monslrantia, a kath. egyházban 

azon díszes edény, melyben a szentelt ostyát tartják 
s meiyet a hívőknek imádás végett a pap felmutat. 

Szent sír, arimathiai József sziklasírja Jeruzsálem 
mellett, melyben Jézus teste a feltámadásig elte
metve volt. Nagy Constantin 326. templomot építte
tett fölébe. E helynek a mohammedánok által történt 
elfoglalása és elpusztítása adott okot a keresztes 
hadjáratokra. Jelenleg a keresztény hitfelekezetek 
közös birtoka (condominium). 

Szentszék, sacra sedes, 1) nálunk egyházi rendes 
bíróság, melynek utján gyakorolja a püspök és érsek 
joghatóságát; eléje tartoznak főképen hitvallásbeii 
és egyházi ügyek, továbbá a római kath. hivek 
házassági válóperei eltekintve ezek vagyonjog^ vo
natkozásaitól. Régebben a házassági összes ügyek, 
hitszegés, hamis eskü, végrendeletek körüli kérdések, 
még pedig ez utóbbiak valláskülönbség nélkül, tar
tartoztak a sz. elé. A sz. áll a püspök v. helyettese 
elnöklete alatt a kanonokok és egyéb egyházi szemé
lyek közül a püspök által szabadon választott több 
ülnökből és a sz.-i ügyészből; — 2) római szent 
szék, a pápai kormány. 
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Szent-szövetség, az az írásbeli nyilatkozat, me
lyet Ferencz osztrák császár, Sándor orosz czár és 
III. Frigyes Vilmos porosz király minisztereik közre
működése nélkül, 1815. szept. 26. Parisban közre
bocsátottak, s melyben közös elhatározásukképen ki
jelentették, hogy politikájukban egyedül a keresztény 
vallást fogják szem előtt tartani s ennek megfelelően 
akarnak az »egy és ugyanazon családnak három 
ága felett uralkodni«. E szövetség, melyhez a pápa 
és Anglia kivételével utóbb az összes európai ke
resztény uralkodók csatlakoztak, hiúsította meg első 
sorban a népek azon törekvéseit, hogy képviseleti 
alkotmányt kapjanak. A sz. kora , az 1815 — 30. 
időszak. 

Szent-Tamás, 1) község Esztergom m., 2544 lak. 
Esztergom egyik külvárosa; — 2) község Bács-Bod-
rogh m., 11.728 lak. Az 1848 — 49. évi szerb lázadás 
fészke; itt volt a szerbek elsánczolt főtábora, mely
nek hosszú ostromában sok magyar honvéd vérzett 
61, mig Perczel Mór 1849. ápril 3. be nem vette. 

Szentté avatás, canonisatio, egyes kitűnő kegyes-
ségü s az egyház szolgálatában érdemeket szerzett 
személyeknek a szentek közé iktatása az egyház lát
ható feje, a pápa által. L. még b o l d o g g á a v a t á s . 

Szenv, > érzés« ért. használt elvont gyök, pl. ro-
konsz., ellensz., hasonsz.-i stb. 

Szenvedelem, 1. szenvedély. 
Szenvedély, erősen fokozott s állandóvá lett érzéki 

vágy, mely a gyakori kielégítés folytán lelkünkben 
olyannyira uralkodóvá vált, hogy nem tudunk neki 
ellenállni. Sokszor a szervezetnek az élvezethez való 
alkalmazkodásában birja élettani alapját, mint pl. 
az iszákosság. 

Szenvedő ige, passivum, oly ige, mely kifejezi, 
hogy mi történik az alanynyal, vagyis oly cselek
vést jelöl, mely mástól indul líi s az alanyt éri, pl. 
hadseregünk az ellenségtől m e g v e r e t e t t . 

Szenvedő vagyon, 1. cselekvő állapot. 
Szenvelgés, affektálás (1. e.). 
Szenves, pathetikus (1. e.). 
Szenvey József , költő és műfordító, szül. 1800. 

aug. 28. Pozsonyban, nevelő és hírlapíró, t 1857. 
jan. 22. Sokat fordított Schillerből: irt színműveket 
és lyrai költeményeket. 

Szenvtelen, hideg, érzéstelen, részvétlen. 
Szeőke B á l i n t , a zilahi tvszék elnöke, szül. 1832. 

decz. 28. Sárköz-Újlakon Szatmár m., 1855. bereg
szászi, m.-szigeti tvszkí, s u. o. jb. joggyakornok, 
1856. munkácsi szolgabírói tollnok, 1862. ugocsa-
megyei tkvi igazgató, 1864. u. o., 1866. szatmárm. 
tvszki, 1872. szatmárm. tvszkí ülnök, 1875. u. o. 
jár.-biró, 1887. zilahi tvszki elnök. 

Szép, K a n t meghatározása szerint mindaz, ami 
érdek nélkül s általánosan tetszik; G r e g u s s A. 
szerint a >szellemnek anyagbani oly kifejezése, mely 
a lehető legfőbb tökélyt elérte s ez által érzelmeinket 
egészen kielégíti;* H e n s z l m a n n és Beö thy Zsolt 
szerint az eszmének jellemzetes és eleven kifejezése. 
A sz.-nek birodalma kettős: egyfelől a természetben, 
másfelől a művészetekben találkozunk vele. A termé
szetben észlelhető szépet (virágok, jegeczek, a csilla
gos ég, a végtelennek látszó tenger stb.) t e r m é 
s z e t i sz.-nek, a művészet alkotásaiban nyilvánulót 
pedig m ű s z é p n e k nevezzük. 

Szépapa, és s z é p a n y j a a nagyszülék vmelyiké-
nek apja és anyja (abavus és abavia). 

Szép asszonv kocsisa, színmű Csepreghy Ferencz-
től (1881). 

Szepes-Béla, 1. Béla. 
Szepeshely, község Szepes m., 267 lak. Szepes-

váralja város völgyében fekszik a kőfallal kerített 
Szepeshely vagyis a szepesi káptalan. E falak közt 
vannak a Szt-Mártonról nevezett székesegyház. & 
püspöki lak parkkal, a káptalani épületek és papnö
velde. A hagyomány szerint már I. István rakatott 
itt templomot Szt-Márton tiszteletére, mások szerint 
a sz.-egyház és prépostság III. Béla alatt 1189. kelet
kezett. Tatárok és kunok később feldúlták. A székes
egyház több izben megujittatott. Kettős tornya és 
szentélye nagyon régi s valószínűleg a XII. szdban 
épült; a hozzá délről kapcsolt kápolnát finoman fa
ragott ornamentü gót stílben a XV. szd végén Sza-
polyai István (1. e.) nádor és neje, Hedvig tescheni her-
czegnő épitteté, kiknek sírját jelző veresmárványkő 
emlék ma is megvan. Császka György (1. e.) restaurál
tatta, az ablakok üvegfestményei ujak. A szepes: 
püspökség székhelye. 

Szepesi Imre, tanár és iró, szül. 1811. ápril 9. Lé
ván, piarista, egy. tanár, lat. és gör. nyelvtani isk. 
könyvei nagyon el voltak terjedve, f 1875. jan. y. 

Szepesi lándzsások, Szepes vm. egyik kerületének 
lakói, kik a vármegye kötelékén kívül külön törvény
hatóságot alkottak; nevöket abbeli kötelességükből 
vették, hogy a királyt a középkorban lándzsával tar
toztak szolgálni. Különállásuk 1802. szűnt meg. 

Szepesi Magura, a Magas Tátra k. részének é. elő"-
hegysége. A Bélai mészkőhegységtől a Logyár hágó 
és a Kottinai völgy választják el, innen húzódik é.-k. 
irányban mint vízválasztó, a Dunajecz és Poprác 
közt, a Poprádnak O-Lublói hajlatáig. Szepes ni. 
legészakibb részén vonul át s legszegényebb vidéke. 

Szepesi püspökség, a szepes' prépostságból kelet
kezett, melynek eredete egykorú a szepesi szászok 
bevándorlásával. A prépostot a XV. szd közepéig a 
király nevezte ki; utóbb a káptalan választotta, az 
esztergomi érsek megerősitettte. A mohácsi vesz 
után a préposti javadalmat rendszerint a török 
által elfoglalt püspökségek főpapjai birták. A prépost
ság kerületét az esztergomi főegyházmegyéből ki
szakítva, Mária Terézia 1776. püspökséggé emelte. 
s joghatóságát kiterjesztette Liptó és Árva megyékre 
is. Jelenlegi püspöke Szmrecsányi Pál (1. e.). 

Szepesi városok, a Szepességre bevándorolt s z á 
szok (1. e.) telepitvényei, szám szerint 24., ugy 
mint Lőcse, Kézsmárk, Igló, Leibitz, Béla, Rusz-
kinócz, Ménhárd, Matheocz, Felka, Strázsa, Vár
alja, Olaszi, Velbach, Szepes-Szombat, Poprác. 
Danisócz, Odorin, Harigócz, Illésfalva, Csütörtök
hely, Káposztafalva, Nagy-Szalók, Zsákócz, Müllert-
bach. A megyétől független törvényhatóságot tettek. 
Zsigmond király 1412-ben 13-at L'lászló lengyel ki
rálynak elzálogosított; ezek voltak: Béla, Leibitz. 
Matheocz, Szombat, Strázsa, Poprád, Felka, Mén
hárd, Durand, Ruszkinócz, Olaszi, Igló, Várallya. 
A többi városnak külön ispánja volt 1440-ig,. 
a midőn a Giskra kezére kerültek. 1464-ben Má
tyás a szepesi várat a 11 várossal Szapolyai Im
rének adományozta, kit a s z e p e s i gróf i czimme! 
ruházott fel. 1527-től a Thurzók, majd a Csákyalc 
birták; Kézsmárk a Thökölyeké lett; majd Lőcsével 
együtt sz. kir. várossá emeltetett, a többiek ellenben 
egymásután a megye hatósága alá kerültek. Az elzá
logosított 13 várost 1772. Mária Terézia szerezte 
vissza, hozzájok csatolván Podolint, Lublót és Gnez-
dát; igy támadt a 16 szepesi korona-város kerülete, 
mely csak legújabban kebeleztetett Szepes megyébe. 
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Szepes-Jakabfalva, község Szepes m., 2755 lak. 
Szepes-Ofalu, község Szepes m., 1144 lak.Járásb. 
Szepes-Olaszi, rend tan. város Szepes m., 2334 

lak. Régebben réz- és vasbányák. 
Szepes-Remete, község Szepes m., 1816 lak. 
Szepesség, Szepes vármegye (1. e.). 
Szepes-Sümeg, község Szepes m., 1130 lak. 
Szepes-Szombat, község Szepes m., 764 lak. Já

rásbíróság. 
Szepesvár, 1. Szepesváralja. 
Szepes-Váralja, rend. tan. város Szepes m., 3129 

lak. Járásbir. Tőle ny.-ra Szepeshely (1. e.). K. olda
lán meredek sziklahegyen S z e p e s v á r romjai. A 
krónikák szerint Bors, Bunger fia építette; 1120. II. 
István öcscse, később Kálmán berezeg, II. Endre 
öcscse birta. A husziták később elfoglalták s 
gyakran cserélt urat, de mint végvár Lengyelorsz. 
felé fontos maradt. 1710. tűz által elpusztult. 

Szepes vármegye, határai: .Sáros, Abauj-Torna, 
Gömör, Liptó vmegyék és Galiczia. Ter. 3605 km-, 
163.291 lak. Szepes m.-ben 1802 ig külön kis vár
megyétalkottak a lándzsások tartománya és a kivált
ságaik megszűntéig a szepesi 16 város kerülete. 
Területe általában hegyes; é.-ny. és é. részén a 
Magas-Tátra a Bélai mészkőhegységgel, a Szepesi 
Magura s a Pieninek húzódnak; k.-en a Lőcse-Lublói 
hsg, a Branyiszkói hsg, d. részén a Szepes-Gömöri 
érezhegység Hernád-Gölnicz közti csoportja és az 
Alacsony-Tátrához tartozó Királyhegy előhsgei vo
nulnak át. Legtérségesebb területe a M.-Tátra alatti 
Lőcse-Lubloi (Poprád völgye) medencze, mely a 
Liptói medenczével is összeköttetésben áll. A Hernád 
völgye keskenyebb, de kevésbbé zord, termékenyebb 
is. Fővizei: Poprád, Hernád, Gölnicz, Dunajecz és 
Bialka. Tavak a Magas-Tátra tengerszemei. A megye 
tájképileg az ország legszebb részei közé tartozik; 
egyes részei a folyók mentén művelhetők, de nagy 
részt kopárak és rengetegektől vannak fedve. Főgaz-
dagsága bányászata (a Sz.-Gömöri érczhsgben). Rez
es vastermelése a legjelentékenyebb. A szepesi vá
rosok közül város rangját máig csak 7 város tartotta 
meg: Gölniczbánya, Igló, Késmárk, Lőcse, Poprád, 
Szepes-Olaszi, Szepes-Váralja. Községe van 214. 
Közigazgatásilag feloszlik hat: bányai, hernád
völgyi, lőcsei, magurai, poprádvölgyi és tátrai járá
sokra. Tartozik a 67. sz. cs. és kir. hadkiegészítő 
kerülethez; a 9. honvéd ezredhez és a 30. népfel
kelési járáshoz. Székhelye Lőcse, melylyel 6 képvi
selőt választ. 

Szepes-Véghely, község Szepes m., 1208 lak. 
Szépészet, 1. széptan; s z é p ész , aesthetikus. 
Szepetnek, község Zala m., 2393 lak. 
Szépfalu, község Zala m., 2479 lak. 
Szépfaludi Ö. F e r e n c z , iró, szül. 1845. ápr. 27. 

Máramaros-Szigeten, hol atyja Orlősy Ferencz a 
k-'ncstári igazgatóság tanácsosa s több megye tábla
bírája volt. Jogász korában lépett az irodalom terére; 
15 évig volt bpesti lapok belmunkatársa, 1884 óta 
Máramaros vármegye levéltárnoka s a Márm. Lapok 
szerkesztője. Irt elbeszéléseket, rajzot, tárczaczikket 
és több színművet (»A regény vége« a nemzeti 
színházban is előadatott). 

Széphalmi Vincze, Kazinczy F. álneve. 
Széphalom, Kis-Bányácska (Zemplén m.) község 

mellett. Kazinczy Ferencz szülőházával és kertjével. 
1859. okt. 27., a költő születésének százados évfor
dulójakor tartott díszlakomán gróf Dessewffy Emil 
Kazinczy-alap gyűjtését indítványozván, nemsokára 

49.638 frt 96 kr. gyűlt össze, melyből 1861. api\ 2. 
Kazinczy Bálinttól megvásárolták a Zemplén és 
Abauj megyékben fekvő családi javakat, igy a kis-
bányácskait is Széphalom megszerzése 26.436 frtba 
került; később mauzóleum építtetett s Széphalom 
fentartása egészen a m. tud. Akadémiára ment át. 

Széphangzat, 1. jóhangzás. 
Széphistória, régibb irodalmunkban s ma is a nép 

nyelvén a regényes tárgyú elbeszélő versek neve. 
Szép Ilonka, 1) elbeszélő költemény Vörösmarty 

M.-tól; — ~2) drámai költemény Rákosi Jenőtől 
(1869.); — 3) eredeti opera Mosonyitól. 

Szépiró, 1) a kinek szép az írása, kalligraph; — 
2) olyan iró. a kinek mintaszerű az irálya. 

Szépirodalom, b e l l e t r i s t i k a , az irodalomnak 
azon ágait foglalja magában, melyeknek a szép ki
fejezése s ez által a gyönyörködtetés a főczéljuk. Ide 
tartoznak: a költészet, regény, útleírás stb. 

Szépítő szerek, 1. kosmetika, hajfestő szerek, haj
növesztő, pirosító, púder. 

Széplak, község, 1) Abauj-Torna m., 1019 lak.; — 
2) Bihar m., 1634 lak.; - 3) Sopron m., 1209 lak. 

Szeplő, ephelides, az arezbőrön fellépő apró sárgás 
v. barnás foltok, melyek festenynek a felhámréteg
ben való lerakódása által, kül. a nap melegének be
folyása alatt keletkeznek. Kezelés különféle, több
nyire mérges anyagokat tartalmazó kenőcsökkel. 

Szeplőtlen fogantatás, a kath. egyház azon dog
mája, mely szerint szűz Mária a szentlélek malasztja-
áltál Krisztus érdemeire való tekintetből fogantatá
sának még első pillanatában megmentetett az ere
dendő bűntől ugy, hogy ő e bűnben soha egy pilla
natig sem volt. E felfogást IX. Pius 1854. decz. 8.. 
emelte dogmává. 
Szépmező, község Kis-Küküllő m., 1103 lak. 
Szépművészetek, a szorosabban vett művészetek, 

kizárva a tánezot, mükertészetet stb. 
Széppróza, a prózában irt költői müvek (regény,, 

beszély) összesége. 
Szepsi, község Abauj-Torna m , 1765 lak. Járásb.. 

és adóhiv., fürdő 
Széptan, aeslhetika, az a tudomány, mely a termé

szetben s a művészetekben nyilvánuló széppel fog
lalkozik. A régibb sz. főczélja a szépnek absolut 
érvényű fogalmi meghatározása volt, ma inkább a. 
szép jelenségek lélektani hatását vizsgálják az aes-
thetikusok, lemondván egyetemes érvényű műszabá-
Í3rok felállításának lehetőségéről. A sz. két részre 
oszlik: á l t a l á n o s és k ü l ö n ö s sz.-ra, amaz a szép 
általános elméletével, ez az egyes művészetekkel 
foglalkozik. Idevágó magyar művek: Greguss A., 
A szépészet alapvonalai, 1849., u. az, Rendszeres, 
széptan, 1S88., Zsilinszky Mihály, A sz. előcsarnoka, 
1872., Bihari Péter, Egyet, és részi, aesth., 1885. 
Szeptember, ő s z e l ő v. Sz . M i h á l y h a v a , a 

polgári évnek 9-ik, a régi római naptárnak 7-ik (in
nen neve = hetedik), 30 nappal. 

Széptudományok, a költészet- és szónoklattan. 
Szépzöld (czinóberzöld), chrómsárga és berlini 

kék jól összekeverve. 
Szer, 1. gyógyszer. ' 
Szeraf (héber), Istennek szolgálattevő lényei 6 

szárnynyal. Ézsaiás 6. f. 
Szeráj (francz., serail), palota, fejedelmi udvartar

tás, általában nagy épület (karaván szeráj). 
Szerajevo (Szarajevó Boszna-Szeraj), Bosznia fő

városa a Boszna m., 26.000 lak. Róm. kath. érsek
ség, görög metropolita, élénk ipar és kereskedelem 



SZERB SZERB NYELV ÉS IRODALOM 
= = = = = 1639 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = s 

Spalato, Szaloniki és Konstantinápoly felé. Közelében 
gazdag ásványtelepek. 

Szerb G y ö r g y , orsz. képv., szül. 1850. Belénye-
sen. Jogot végzett, 1874. ügyvéd, 1871 — 76. keresk. 
min. fogalmazó, 1876 óta orsz. képviselő. 

Szerb-Boka, község Torontál m., 2098 lak. 
Szerb-Csanád, község Torontál m., 5585 lak. 
Szerb-Csene, község Torontál m., 2254 lak. 
Szerb egyház, 1. görög-keleti egyház. 
Szerbek hazánkban, az 1389. rigómezei csata 

után hazánkba számos szerb család költözött, kiket 
itt r á c z o k n a k ( rasc i ani) neveztek. Gyarapodott 
számuk a XV. szd első felében, midőn Lazarevics és 
Brankovics György despoták nagy uradalmakat nyer
tek hazánkban. Kinizsi Pál 1481. állítólag 50.000 szer
bet hozott be. A török uralom alatt folyt lassú be
vándorlást tömeges letelepedés követte ld90-ben, mi
dőn Csernovics Arzén ipeki patriarcha alatt 36—40.000 
család keresett hazánkban.menedéket s Pozsega, Sze
rem megyékben, a Bácskában, Boros-Jenőn, Budán és 
Szent-Endrén telepedett le. Ezeknek I, Lipót 1691-iki 
kiváltságlevele biztositá önkormányzati jogukat és a 
vallásszabadságot, Mária Terézia pedig 1771. az u. 
n. Regulamentum Illyricumban (1. e.) rendezte egy
házi ügyeiket, mig az 1791 : XXVII. t.-cz. a hivatal
viselés és birtokszerzés jogát is megadta nekik. A 
szerbek a gör.-kel. egyház hivei; egyházi fejük a 
karloviczi érsek, kit a király nevez ki a szerb nem
zeti kongresszus választása alapján, s kit az 1848. 
decz. 15. leirat patriarcha czimmel ruházott fel; 
alatta állanak a budai, temesvári, verseczi, pakráczi 
és károlyvárosi püspökök, kiket a patriarcha 3 je
löltje közül a zsinat választ, de a király nevez ki. A 
szerbek egyházi jogviszonyait véglegesen az 1868: 
II. t.-cz. szabályozta. Számuk az 1890. népszámlálás 
szerint a magyar anyaországban 495.105 vagyis 
3'27°/o. Hunfalvy Pál: Magyarország ethnographiája. 

Szerbia, királyság a Balkán-félszigeten, határai a 
magy. áll., Románia, Bulgária Törökország és Bosznia, 
ter. 48.589 km2, 2,161.961 lak. A Duna és Száva és 
a többi folyók mentén levő lapályoktól eltekintve 
hegyvidék, mely egyrészt északról délre, másrészt a 
Morava felé ereszkedik; hegyei a Kopavnik 1960 m., 
Stol 1670 m. Folyói a Duna és Száva, melyek az é.-i 
határát alkotják, Morava, Drina, Xisava, Ibar. Az 
éghajlat egészséges; a lak. szerbek, románok, czigá-
nyok, vallásra nézve görög keletiek (fejők a belgrádi 
érsek), r.-kath., protestánsok, zsidók, mohammedá-
nok. A tanügy lassanként fejlődik, a népiskolákon 
kivül vannak katonai akadémiák, tanitóképezdék, 
szakiskolák. Belgrádban főiskola (3 fakultással). Az 
államforma alkotmányos királyság, a koronát az 
Obrenovics uralkodóház örökli fiágban az elsőszü
löttségi jog szerint; jelenleg I. Sándor (1889 óta) 
uralkodik. A törvényhozó testület (skuptstina) 134 
tagból áll egyetlen kamarával. A király kiskorúsága 
idején regensség gyakorolja a legfőbb hatalmat. Az 
ország fővárosa Belgrád. 

K ö z g a z d a s á g i élet . A lakosság főfoglalkozása 
az állattenyésztés, kül. a sertést tenyésztik nagyban 
és ez a legfőbb kiviteli czikk. A földmiveles fejlet
len, főtermék a kukoricza. Nagyban termelik a szil
vát. Az ásványban (kül. szén és vas) gazdag bá
nyák el vannak hanyagolva. Ipar és kereskedelem 
kezdetleges, a kereskedelmi mérleg activ. A vasutak 
hossza mintegy 550 km.; a távirósodronyoké kb. 
3000 km. A pénzegység a dinár = 1 frank. A mérték 
és sulyrendszer a méterrendszer. 

T ö r t é n e t e . Őslakói thrákok, 25. Kr. e. római tarto
mány Moesia superior névvel, a népvándorláskor 
hunnok, keleti-gótok és longobárdok pusztították, a 
VII. szdban avarok foglalták el, kiket 636. a szerbek 
szorítottak ki és ekkor telepedtek itt meg. A IX. szd
ban a szerbek áttértek a kereszténységre. 1040. Ist
ván alapította meg Sz.-át; ennek fia Mihály felvette a 
királyi czimet. Némanja István alapította a nemanjidák 
dynastiáját (1159—1367), e családból a legkiválóbb 
Dusán István volt. Lázár alapította 1377. a Lázár-
dynasztiát (1427-ig), de arigómezei csatában elesett; 
fia, István a törökök hűbérese lett. 1427. Brankovics 
György került a trónra, ki a magyarokkal szövetke
zett. Hunyadi János diadalai visszaszerezték neki el
veszített országát, mely azonban 1459. nagy részt 
ismét török iga alá került s századokon át török tar
tomány maradt. 1804. Petrovics (Fekete, Karagjorgje) 
György fellázadt a török ellen; Obrenovics Milos 
felkelése pedig önkormányzatot hozott az országnak. 
Obrenovics Milos 1817. fejedelemnek kiáltatott ki. 
Szerbia az 1876. török háborúban vereséget szenve
dett ugyan, de 1878. a berlini congressus elismerte 
függetlenségét, sőt területét megnagyobbította; 1882. 
márcz. 6. kikiáltatott a királyság, 1885. Bulgáriával 
szerencsétlen háború folyt, 1889. leköszönt Milán s 
fia, a kiskorú Sándor jutott trónra. A regensség élén 
a szabadelvű párti Risztics állt, mig a minisztérium 
a skuptstinában többségben levő radikálisokból ke
rült ki. Hosszas vajúdás után Risztics 1892 nyarán 
szabadelvű minisztériumot nevezett ki és az év végén 
feloszlatta a radikális skuptstinát. 

Szerb-Keresztur, község Torontál m., 2677 lak. 
Szerb-Klári, község Torontál m., 2537 lak. 
Szerb-Modos, község Torontál m., 2922 lak. Já

rásbíróság és adóhivatal. 
Szerb-Nagy-Szent-Miklós, község Torontál m., 

10.340 lak. Járásb. és adóhiv. 
Szerb-Neuzina, község Torontál m., 2242 lak. 
Szerb nyelv és irodalom. A sz. n y e l v a szláv 

nyelvek délkeleti csoportjához tartozik s köze! 7 
mill. ember beszéli. Három fő nyelvjárása van: a 
herczegovinai, a razavi és a szerémségi. Hangtani 
tekintetben az élő szláv nyelvek közt a legódonabb 
színezetű. Szókincsében sok a török elem. Mig a 
horvátok és a vendek a latin Írással, a szerbek a 
cyrill-betükkel írják. Legteljesebb szótárát a zágrábi 
délszláv akadémia adta (1880 óta, még befejezetlen). 
Szerb nyelvtant irt magyarul Romanecz Mihály, 
iskolai zsebszótárt Rejtényi József, magy. és sz. 
beszélgetéseket Ács Károly (1859.). A sz. i r o d a 
lom kül. népköltészeti termékekben (népdalok és 
hősi tartalmú balladák, a legrégibbek a XIII. szdból) 
gazdag. Fontosabb régi művek: Dusán (f 1356.) 
törvénykönyve és Brankovics (| 1459.) szerb törté
nete. Az uj korszak Obradovicscsal (f 1811.) indul 
meg, ki a szerb népnyelvet emeite (ellentétben az 
egyházi szlávval) irodalmi nyelvvé. Ujabb költők r 
Miiutinovics (f , 1847., »Serbianka«), Davidovics 
(t 1828.), Karadsics \j 1864.), Radicsevics (f 1853.), 
Jovanovics Iván (lyrikus és magyar költői művek for
dítója), Jaskics; a szinmű terén: Popovics (f 1856.) 
és Lazarevics ; a tegény terén: Stojkovics Athanáz 
és Vidakovics Milován. A horvát-szerb nemzeti iro
dalom és szellem ápolásával foglalkozik az újvidéki 
Matica srpska (folyóirata a »Ljetopis«) és a zágrábi 
Matica hrvatska, a délszláv akadémia s délszláv 
történeti társulat Zágrábban, és a belgrádi kir. szerb 
tud. akadémia (1888 óta). Magyarul a sz. népkölté-
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szetet Vitkovics Mihály kezdte ismertetni 1826. for
dításaival s prózai dolgozatokban, majd Toldy Fe-
rencz 1827. a »Minerva«-ban leford. Weszely Jenő 
vinkovczei gymnas. igazgatónak »Serb. Hochzeits-
lieder* ez. gyűjteményét annak bevezetésével. 1836. 
jelent meg Székács Józseftől: Sz. népdalok és hős
regék ez. gyűjtemény, melyet 1887. újra kiadott 
Gyulai Pál (Olcsó ktár). 

Szerb-Pádé, község Torontál m., 1680 lak. 
Szerb-Párdány, község Torontál m., 1925 lak. 
Szerb-Szent-Márton, község Torontál m., 1728 1. 
Szerb vajdaság, az 1849. nov. 18. kelt császári 

nyilt parancs által alakíttatott Bács-Bodrog megyé
nek és Szerem megye rumai és illoki járásainak te
rületéből. Az u. n. Temesi bánsággal (1. e.) együtt 
Magyarországból kiszakítva, mint külön tartomány 
közvetlenül a bécsi kormány alatt álló tartományi 
hatóságok kormányozták egész az 1860. októberi 
diploma kibocsátásáig. 

Szerda, a hétnek, hétfőtől számítva, harmadik 
napja; a szlávban »streda« (sztred = középső). 

Szerdahely, község Szeben m , 1820 lak. Járásbir. 
Ref. temploma meg van erősítve. 

Szerdahelyi, 1) G y ö r g y Ala jos , a magyar aes-
thetika úttörője, szül. 1740. Báthon (Vasmegye), 17 
éves korában a jezsuita rendbe lépett, 1774-től a 
nagyszombati egyetemen a széptant tanította. 1778. 
jelent meg >Aesthetica sive doctrina boni gustus* 
ez. műve (magyarul kiadta Szép János, 1794.); 
t 1808. mint váczi kanonok. L. Radnai Rezső, Aesth. 
törekvések Magyarországon (Olcsó ktár); —- 2) Jó
zsef, színész és dalműiró, szül. 1804. Hódmező
vásárhelyen; t 1851. Pesten. Számos operát dolgo
zott át nyelvünkre; — 3) K á l m á n , József fia, 
kitűnő színész, a nemzeti színház egyik büszkesége, 
szül. 1829. febr. 16. Miskolczon: f 1872. nov. 15. 
Nagybányán. A finom komikum mestere. Férje volt 
P r i e l l e Kornéliának (1. e.). 

Szerdar (perzsa), tábornagy; s.-ekrem, török fő
vezér. 

Szerecsen, 1. néger. 
Szerecsendió (muskatdió), a s. fa (myristica mos-

chata) héjától megszabadított magva, fűszeres sza
gát a benne levő zamatos olajnak köszöni; különben 
még 25—350/o sz. vajat (1. e.) is tartalmaz. A keres
kedésben nő v. szelíd és him v. vad sz.-t különböz
tetnek meg; fűszerül használják. Vegyi összetétele 
13°/o viz, 6°/o nitrogéntartalmú anyag, 2.5°/o illó 
olaj, 34°/<, zsir, 1.5°/0 ezukor, 28°/0 más nitrogén-
mentes anyag, 12°/o növényi rost, 3Vo hamu. 

Szerecsendió balzsam, 1. szerecsendió vaj. 
Szerecsendió olaj, 1. szerecsendió vaj. 
Szerecsendió vaj (szerecsendió olaj), a szerecsen

dióból és virágból sajtolt sárgás-vörös, füszeres-
szagu zsir, mely 41—51" között olvad, forró alko
holban oldódik, viaszszal és olajjal keverve a be-
dörzsölésre használt szerecsendió balzsamot adji. 

Szerencsendió virág, a szerecsendió szétrepede
zett magtakarója, vastag, olajdus, erős fűszeres 
szagú és ízű, több illó olajat tartalmaz mint a sze
recsendió ; fűszerül, gyomorerősítő gyógyszerül és 
az illatszerészetben használják. 
Szerecsent mosni (fehérre), hiába való munkán 

fáradozni. 
Szered, község Pozsony m., 5227 lak. 
Szeredás, táska, tarisznya, 
Szerednye, község Ung m., 1861 lak. Jó bor. 
Szerelem. A virágok szép nemében A rózsa legje

lesebb; A csillagok seregében A nap legfelségesebb. 
Ily szép virág a szerelem Az életnek kertjében. Ilyen 
nap ily fejedelem Az örömök egében. Boldog, kinek 
e nap fénylik, Kinek ez a rózsa nyilik! E nélkül a 
kert csak gaz; Ama nélkül nincs tavasz. K i s f a l u d y 
Sándor, Kesergő szeretem. 35. oldal. — A szerelem 
mindent pótol, s a szerelmet Nem pótolja semmi. 
P e t ő f i : A csillagos ég. — Örök rejtélyü érzés, sze
retem! Te nagy folyó, mely egyszer szemetet, Más
kor virágot hordasz vizeden, S mind egy helyről: az 
emberek szivéből". . . . . Mindenható vagy, angyallá 
az embert, Az angyalt ördöggé, az ördögöt Emberre 
könnyen átváltoztatod. Pe tő f i : Salgó. — A szere
lem, a szerelem, A szerelem sötét verem. P e t ő f i : A 
szerelem. — Oh szerelem, te óriási láng! Ki a vilá
got gyújtod ránk, Aztán ellobbansz, tán egy perez 
alatt, S örök sötétség és hamvad marad. P e t ő f i : Oh 
szeretem. — Én ittalak, oh szerelem; Egy harmat
cseppnyi belőled édesebb, Mint egy mézzé vált ten
ger: De egy harmatcseppnyi belőled gyilkosabb, Mint 
egy méreggé vált tenger. Pe tő f i : Az őrült. — Oh 
szív édes alma, ha nem álom volnál, Perez, rövid 
múló perez, soha el nem múlnál, Rózsa mindig nyíl
nál, el sem is virulnál, Szerelem, szerelem, jaj be ál
dott volnál! A r a n y : Toldi szerelme. — Szerelem,, 
szerelem, Édes ölő méreg, Mulandó istenség, Halha
tatlan féreg. Áldott az a szál is, Melyet emléked sző, 
Sírba koporsónkat Szelíden eresztő. V a j d a János: 
Gina emléke. — Szerelemnek lágy ölében oly jó Azt 
mi bántott, elfeledni mind! Lelkünk, mint a habon 
úszó bimbó, Letörve is élni kezd megint! D a l m a d y 
Gy.: Az első csók. 

Szerelem bolondjai, regény Jókai M.-tól (1868.). 
Szerelem Gyöngyei, Petőfi egyik verskötete, 1845. 
Szerelem iskolája, szinmű Rákosi J.-tői (1883.)-
Szerelő állvány, 1. állvány. 
Szerémi, herczeg Odescalchi Arthur irói álneve. 
Szerémi G y ö r g y ( G e o r g i u s S i r m i e n s i s ) , kró-

nikairó, a szerémségi Kameniczán a XV. szd utolsó 
éveiben szül.; 1522 körül II. Lajos udvari káplánja 
lett, 1524. aradi kanonok, 1526. ismét udvari káp
lán s ez állását a mohácsi vész után János király 
udvarában is megtartotta. 1546—47 között irta meg 
emlékiratait »Magyarország romlásáról*, mely az 
1484—1543. évek történetét nagy naivitással tár
gyalja. Wenzel Gusztáv tette közzé. Erdélyi László: 
Sz. Gy. és emlékirata (1892.). Szádeczky Lajos: Sz. 
Gy. élete és emlékirata (1892.). 

Szerémi püspökség, állítólag már a rómaiak ide
jében fennállt, de a népvándorlásban elpusztult. Ugrin 
kalocsai érsek a Dráva és Száva közt lakó patarenu-
sok megtérítésén fáradva, 1230. uj életre kelté s a 
kövi kolostort jelölte ki székhelyéül, honnan a mon
golok pusztítása után Mitroviczára, utóbb Bánmonos
torra tétetett át. Utolsó tényleges püspöke Brodarics 
István volt; a mohácsi vész után a püspökségnek 
csak czime maradt meg. 

Szeremle, község Pest m., 2267 lak. 
Szeremlei G á s p á r , bölcsész és hittani iró, szül. 

1807-ben Disznód Horváthon Borsod m. Elébb pap, 
F.-Nyaradon, majd 1841-től sárospataki tanár?O is
mertette Hegelt először magy. tanszéken. 1851-től a 
bécsi prot. theol. intézetben a ref. hittan előadója. 
1856-tól ismét sárospataki tanár. Irt bölcs., nevelést., 
jogtud. s hittani műveket és geográfiát. Szerk. volt 
egy ideig (1857.) Erdélyi Jánossal és Hegedűs László
val a "Sárospataki Füzetek«-nek. f 1867. jan. 26. 

Szeremley Lajos , curiai bíró, szül. 1834. ápr. 12. 
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Pilisen, Tolnám., !355, szegzárdi tvszki joggyakor-
nok, 1861. tolnamegyei jegyző, 1861. ügyvéd, 1865. 
tolnamegyei főjegyző, 1872. szegzárdi tvszki, 1876. 
bpesti táblai, 1888. euriai biró. 
Szerem vármegye, határai: Pozsega, Verőcze, 

Bács Bodrog és Torontál vmegyék, továbbá Szerbia. 
Természetes határai é.-ról és k.-ről a Duna, d.-re a 
Száva, mely folyók közén nyúlik el. Területe 6865'so 
km2, 347.022 lak. A régi Szlavónia egyik megyéje s 
csak a török hódoltság után szakittatott el az anyaor
szágtól; az 1751 : XXIII. t.-cz. vissza is kebelezte, de 
a horvát kiegyezésben végleg Horvátországnak jutott. 
Területe sikság, melyből a Fruska Gora (1. e.) sziget
hegység önállóan emelkedik ki. A Száva-menti rész 
nagyobbára árterület. A sikság gazdag termőföld, 
mig a hsg oldalait hires erdők borítják. Van 100 köz
sége, 4 önálló törvényhatóságu és egy r. t. városa. 
Közigazgatásilag feloszlik 10 járásra. Tartozik a 
70. cs. és kir. hadkiegészítő kerülethez, a 28. sz. 
honvédezredhez és 90—92. népfelkelési járásokhoz. 
Székhelye Vukovár. 

Szerenád, 1. serenade. 
Szerencs, község Zemplén m., 4439 lak.,, az Ond 

pataka m., az ailold szélén, ott hoi a hegyes vidék 
hirtelen elkezdődik azzal a rohamosan emelkedő 
hegygyei, melyet a nép Á r p á d h e g y é n e k (Köves 
hsg) nevez. E hegy lábára teraszosan épült. A XII. 
szdban benczések kezébe került, kiknek monostora 
1556. várrá alakíttatott. A sikon álló vár ma is meg
van. 1587. Rákóczy Zsigmond szerezte meg, ki te
metkezési helyül választván, a gót Ízlésben épült ref. 
templom alá készíttette sírboltját. Síremléke czimere-
vei és felirattal máig megvan. 1605. országgyűlés 
tartatott, melyen Bocskayt fejedelemmé kiáltották ki. 
•Járásbíróság. Nagy czukorgyár. 

Szerencsés Imre, Fortunatus, \\. Lajos aíatt al-
"kincstárnok, zsidó származású volt: kikeresztelke-
-dése előtt Atel Sneornak, a magyar források szerint 
Salamonnak hivták. Az 1525. rákosi országgyűlés 
.megfosztotta szabadságától és tisztségétől, de bör
tönéből kiszabadulva, csakhamar visszanyerte befo
lyását s 1526. már a Fuggerek rézbányászata ré
szese gyanánt szerepel. Halála után javai Mária ki
rálynéra szállottak 

Szerencse-szerződés, pactum aleatorium, azon 
szerződés, melynél a felek a szerződésbeli szolgálta
tásra vmely a szerződés megkötésekor bizonytalan 
<és véletlentől függő esemény be v. be nem következte 
esetére kötelezik magukat. Ide tartozik a fogadás és 
játék, ezek bíróilag nem érvényesíthetők, továbbá a 
remélhető jövedelem v. eredmény vásárlása és életjá
radék, ezek bírói utón is érvényesíthetők. 

Szerep, község Bihar m., 2159 lak. 
Szerep, vmely színműnek azon részei, melyeket 

egy színjátszó személy ad elő. Az egyes sz.-eket az 
illető színészek számára külön-külön kiírják, még 
pedig ugy, hogy a párbeszédekből az előtte szóló-
.nak utolsó szavait ( végszó ) is feltüntetik, hogy a 
színész tudja, mikor kell neki beszélnie. 

Szerepszakma v. s z e r e p k ö r , a hasonlójellegű 
szerepek egy-egy osztálya, pl. a hősi (hősapa, hős
anya) szerelmes (hcsszerelmes és lyrai.sz.), cselszövő, 
bonvivant, naturburs, szende, komikus (pedáns, bur
leszk, sálon-, jellem- stb. komikus) stb. szerep
szakmák. Ez osztályozást a közszokás állapította 
meg, igazi alapja s értéke nincs, mert a szinész 
•egyénisége sohasem szorítható egy-két szerepszakma 
határai közé. 

Szeretetház, az árvaházak azon válfaja, hol nem 
annyira árvák, mint erkölcsileg elhagyatott gyerme
kek neveléséről gondoskodnak. Hazánkban Molnár 
Aladár buzgólkodott ez ügyben. Bpesten 1876. léte
sült a Klotild-szeretetház. 

Szereth, folyó Bukovinában és Moldvában, a Kár
pátokban ered, Galatz m. a Dunába folyik; mellék
folyói : a Suczava, Moldava, Bistricza, Tatros, Putna. 

Szerezsánok, a régi határőrvidéken a csendőrségi 
szolgálatot teljesítő legénység; vörös köpenyt és sip
kát viseltek. Horvátorsz. így nevezik a csendőröket. 

Szergiusz, 1. Sergius. 
Szeri gyűlés, az a l p á r i ü t k ö z e t (I. e.) után 

893. az u. n. Körtvélytő és Gyümölcsén erdő m. 34 
napig tartott szervezkedő gyűlés, melyben Árpád és a 
honfoglaló magyarok Anonymus szerint >megáilapi-
tották az ország minden szokásos törvényeit es min
den igazait." A hely neve Sze r lett, »mivelhogy ott 
vették volt szerbe az ország minden dolgait*. 

Szerkesztő, az, aki irodalmi művek, különösen 
hírlapok tartalmának egybeállítását vezeti, rendesen 
azok tartalmáért felelős is. L. sajtótörvények. 

Szerkezet, 1) constructio (1. e.); — 2) compositio, 
l. műalkat. S z e r k e z e t t a n , az Írásművek szerkesz
tésével foglalkozó tan. 

Szerkocsi, az anyagszerek szállítására szolgáló 
kocsi; a mozdonyhoz kapcsolt kocsi (tender), me
lyen a tüzelő anyag van. 

Szerkönyv, rituálé, egyházi szertartásokra vo
natkozó szabályok és formulák gyűjteménye. 

Szernye, község Bereg m., 1026 lak., a Sz. patak 
mellett, mely felső részében a Sz. m o c s á r t alkotja. 

Szerpentina, hegyoldalon kigyódzó vonalban hú
zódó ut 

Szerpentinkő, I. serpentin. 
Szerszámfa, faeszközök készítésére alkalmas fa 

neve: így nevezik továbbá a különféle gépek általi 
megdolgozásra szánt fát is. 

Szerszámgép, az a munkáló gép (1. e.), melynél a 
végrehajtott munka alakváltozásban nyilvánul. 

Szerszámla, melyen a vállalathoz szükséges anya
gokat, szerszámokat, eszközöket stb. könyvelik el. 

Szertár, helyiség, hol a különféle munkák végzé
sére szükséges szerszámokat raktározzák, eltartják. 
Szertartás, egyházi v. világi ünnepélyes cselek

mények alkalmával megtartatni szokott külsőségek, 
melyek bizonyos meghatározott módozat szerint haj
tatnak végre. Vannak istentiszteleti, ünnepi, temet
kezési, koronázási, lakodalmi stb. sz.-ok. S z e r t a r 
t á s t a n , 1. liturgika. 

Szertartásos könyv, i. szerkönyv. 
Szerte nézett s nem leié Honját a hazában Kölcsey: 

Hymnus. 
Szerv, orgánum, az áilati v. növényi testnek vmely 

meghatározott működésre berendezett s szolgáló ré
sze; a legelemibb szerv a sejt (1. e.). Egységesen 
összekötött szervek összesége a s z e r v e z e t , o rga -
n i s m u s . 

Szervácz, s zen t , a IV. szdban tongerm (Belgium) 
püspök, az ariánusok ellenese, f 384. Emléknapja 
máj. 13., a fagyos szentek (1. e.) egyike. 

Szerves lények, I. szerves testek. 
Szerves testek, a bizonyos, meghatározott élet

működéseket végző szervekből összetett növények 
és állatok, ellentétben a szervetlen ásványokkal. 

Szerves vegyületek, a szénenyt tartalmazó ve
gyületek (szénhydrátok, zsírok, stb.); a vegytannak 
velük foglalkozó része a s z e r v e s chemía . 

Az Athenaciíi i Kézi Lexikona, 104 
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Szervetlen (anorganikus) testek, az ásványok, 
melyek nincsenek életműködéseknek szolgáló szer
vekből felépítve. 

Szervetlen vegyületek, a szénenyt nem tartal
mazó vegyületek; a vegytannak velük foglalkozó 
része a s z e r v e t l e n chemia . 

Szervezet, organismus, 1. szerv. 
Szervi hiba, az orvostanban vmely szervnek, fej

lődés közben v. betegség utján előállott, szöveti el
változása v. eltorzulása. 

Szerviták ( S z ű z - M á r i a s z o l g á i ) rendje, Fló-
renczben, 1233 keletkezett; 1239. Szt-Agoston sza
bályait fogadta el és 1255. nyerte meg a pápai 
megerősítést. V. Márton pápa által a kolduló-rendek 
kiváltságaival felruházva, Olasz-, Franczia-, Len
gyelországban és hazánkban számos kolostort ala
pított. A XVI. szd vallási villongásai alatt elpusz
tult; Ausztriában Gonzaga Julianna főhgnő állította 
vissza 1607.; innen jött át ismét Magyarországba, 
hol Pesten 1679., Fraknón 1695., Egerben 1698. ke
letkeztek rendházai. 
Szerzemény, szerzeményi javak, acquisitum, min

den vagyon, mely az ősi, ill. öröklött vagyon fo
galma alá nem sorozható. Fontos a sz. fogalma az 
örökösödési jogban, hol az orsz. birói értekezlet sze
rint azon érték tekintendő szerzeménynek, mely az 
öröklött vagyon értékét meghaladja. Sz.-i vagyon
ban, akár a házasság előtti, akár utáni sz. legyen is, 
gyermek nem létében az oldalrokonok kizárásával a 
túlélő házastársat illeti az örökösödés. A ki szerezte, 
az a s z e r z ő ; már régi jogunk is megengedte, hogy 
a szerző a sz -nyel szabadon rendelkezhessék. 
Szerzési költség, a biztosító társaság által az 

ügynököknek (acquisiUur) uj biztositások szerzé
seért fizetett járulék. 

Szerzetesség, a róm. és gör. kath. egyházban a 
IV. szd óta fennálló intézmény, mely a remeteség
ből (1. askesis) fejlődött. A társas életből a ma
gányba vonult s ájtatos gyakorlatoknak élő remeté
ket (anachoreták) Sz. Antal és Pachomius Egyiptom
ban meghatározott szabályok szerinti közös életre 
egyesitették s szerzetes-lakokat (kolostor, zárda) 
állítottak. A Keleten aztán Basilius, a nyugaton 
sz. Benedek terjesztették el a sz.-et. A női sz.-ről 
1. apácza. Idővel mindkét nembeli szerzetes-testüle
tek, ugyn. s z e r z . - r e n d e k keletkeztek, melyek ré
szint lelkészkedéssel, részint neveléssel, betegápolás
sal, hittéritéssel stb. foglalkoznak. A szerzetbe lépők 
f o g a d a l m a t tesznek, melylyel engedelmességre, 
szüzességre es szegénységre kötelezik magukat. 

Szerzett vagyon, 1. szerzemény. 
Szerző, 1) azon egyén, kitől vmely cselekmény 

ered, szűkebb ért. vmely szellemi munka előállítója, 
irója ; — 2) vagyonszerző, 1. szerzemény. 

Szerződés, két v. több személy jogilag érvényes 
megegyezése kölcsönös jogügyleteik tárgyában; 
létre j i n a felek eg}'behangzó akaratával s így az 
akaratnyilvánításnak szabadnak kell lennie; igen 
sok neme van: fő- v. mellék- , amaz az ügylet leg
lényegesebb mozzanatait, ez a belőlök folyó részlete
ket szabályozza, szó be 1 i v. i r á s b e 1 i, amint az aka
ratnyilvánítás a törvényes formaságok meliett csak 
élőszóval történt v. Írásba is foglaltatott; e g y o l d a l ú 
és k é t o l d a l ú , , t i s z t a és f e l t é t e l e s ; s z e r e n c s e 
sz. (1. e.) stb. Megszünhetik a sz. v. teljesítése által v. 
e nélkül. A nemzetközi sz.-eket 1. államszerződések. 

Szerződtetés, vlmely személy munkaerejének bizo
nyos czélokra szerződés utján való lekötése. 

Szerzői jog, a szerző (1. e.) joga az általa alkotott 
művekre. Régebben szellemi tulajdonjognak nevez
ték. Az utánnyomást már 1793. nov. 4. kir. rendelet 
súlyos büntetés terhe alatt tiltotta, az "Országbírói 
Értekezlet* id. törv. szabályai pedig »az ész szüle
ményeiét a törvény védelme alá helyezték. De egy
ségesen a magyar korona területére csak az 1884: 
XI. t.-cz. szabályozta, mely felöleli az irodalmi, kép
zőművészeti, zenei, rajz- és fényképészeti műveket s 
védi a szerzőnek reájok irányuló tulajdonjogát. E 
védelem a szerző életében megjelent irodalmi mű
veknél kiterjed egész életére s halála napjától rende
sen 50 évre, fordításoknál s fényképeknél 5 évre. A 
törvémr azonban csak a belföldi szerző jogát védi: a 
külföldi szerzői jogra nálunk külön nemzetközi szer
ződések terjeszthetik ki e védelmet. 

Szesz, 1. alkohol, alkoholok, spiritus. 
Szeszadó, 1. szeszjövedék. 
Szeszes italok, 1. alkohol, alkoholismus. 
Szeszfogyasztás, a világ összes szesztermelése 

évenként mintegy 20 millió hl., melyből termelés és 
fogyasztás tekintetében legtöbb Oroszországra esik. 
A sz. aránylag legnagyobb Dániában (évenként és 
személyenként 17—18 1. 100 fokú szesz), Posenben 
17'4, Ny.-Poroszországban 10. Oroszországban 8, 
Svédországban 6, Belgiumban 5'4. Hollandiában 5'3, 
Angliában 5, Szászországban 4'8, Francziaország-
ban 4'-t, Norvégiában 3/8, Ausztria-Magyarország
ban 3'3, Olaszorsz. l'a, Spanyolorsz. 0'9, Württem-
bergben 0'2 1. 100 fokú szesz jut egy-egy lakosra. 

Szeszfogyasztási adó, 1. szeszjövedék. 
Szeszfőzési lajstrom, az üzletvezető által hivata

los nyomtatványon vezetett jegyzék, melybe a pénz
ügyi közeg is bejegyzi az általa teljesített szemle 
eredményét. A sz. 1. a havonként megejtett leszámo
lás után lezárandó és a leszámolást eszközlő pénz
ügyi közegnek átadandó. 

Szeszjövedék (szeszadó), a szesz után fizetett in-
direct adó, mely a szeszfőzde neméhez képest a ter
meléskor mint t e r m e l é s i a d ó v. a szesznek szabad 
forgalomba bocsátásakor mint f o g y a s z t á s i a d ó 
fizetendő. A termelési adó 1 1. alkohol után 35 kr.; 
a fogyasztási adónak két tétele van: 35 és 45 kr. 
Az alkoholmennyiség, melyet a fogyasztási adó alá 
eső szeszfőzdékben a 35 kros adótétel mellett egy-
egy termelési időszakban termelni szabad, 1898. 
aug. 31-ig az egész osztrák-magyar vámterületre 
1,878.000 hl.-ben van megállapítva, mely mennyi
ségből a magyar korona országaira 872.542 hl. jut. 
Ez alkohoimennyiséget 3 évenkint osztják fel akkép, 
hogy az uj szeszfőzdék közül csak a mezegazdasági 
részesülhet felosztásban; 300.000 hl. a mezőgazda
sági, 540.000 hl. az ipari szeszfőzdékre, a maradék 
pedig az ujonan keletkező mezőgazdasági szeszfőz
dékre jut ; az ipari szeszfőzdék szeszmennyiségéből 
3 évenkint 27.000 hl. levonatik az uj mezőgazdasági 
szeszfőzdék javára, és e?ek részesedésére tartatik 
fenn az ipari szeszfőzde felhagyása folytán esetleg 
szabaddá lett szeszmennyiség is. Ha a szeszterme
léssel együtt sajtolt élesztőt is készítenek, a/ermelési 
adó alá eső alkohol után literenként 2Vi kr. adó 
fizetendő. Az, ki szeszes folyadékkal sem kicsinyben, 
sem nagyban nem kereskedik, öntermesztette anyag
ból saját és háznépe használatára évenkint 1 hl. 
50°u pálinkát adómentesen termelhet. A vámvonalon 
át kivitt v. (eczetkészitést is ide értve) ipari, gyó
gyászati és tudományos czélra, főzésre, fűtésre, tisz
tításra és világításra fordított szess fogyasztási adó 
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alá nem esik, de ellenőrzési illeték czimén 1.-énként 
| '/« kr. fizetendő. Az ilyen szesz előbb denaturálandó 
<1. denaturált szesz) és csak szeszfőzdéből v. szabad-
raktárrá nyilvánított szeszfinomitóból szerezhető be. 
Engedély nélkül való árulást 5 — 200 frt birsággal 
sújtanak. Külföldről behozott szesz után vám és 
fogyasztási adó fejében fizetendő likőr, puncs és 
egvéb édesített égetett szeszes ital, arak, rum, fran-
czía pálinka, cognac után 100 kg.-onként 76 frt, 
más szeszes italok után 100 kg.-onként 60 frt. A sz. 
fizetése nem esik bírósági eljárás alá, hátralékát mint 
a többi állami adót hajtják be és 5 év alatt elévül. 

Szeszkiviteli jutalom, a vámvonalon át kivitt 
szesz után engedélyezett jutalom. Legalább 50 1. 
mennyiségben hordóban v. más hitelesített tartály
t a n kivitt olyan szesz után, melyet adó terhel, lite
renként 5 kr. jutalom engedélyeztetik: oly szesz 
után. melyet adó nem terhel, ezen 5 kr.-on kivül adó-
visszatérítés fejében 17'.. a kr.-t engedélyeznek. Az 
egy termelési időtartamban az osztrák- magyar vám
vonalon kivitt szeszes folyadékok után járó jutalom 
1 millió frtot meg nem haladhat, ezért egyelőre csak 
a jutalom felét fizetik ki és a másik felét esetleg a 
termelési idény végén téritik vissza. Az adóvissza-
téritést utalvány alapján eszközlik, mely a kivitel 
után 6 hónapra válik esedékessé. Legalább 25 1. 
likőrnek kivitele esetén literenként l3/4 kr. jutalom
nak van helye. 
Szeszmérés, 1. alkoholometria. 
Szeszmérő, 1. alkoholometria. 
Szesztartalom^ a szeszes italban lévő szesimennyí-

ség, melyet a s z e s z fokkal fejeznek ki; pl. 50 szesz-
fokos szeszes italban fele rész szesz, fele rész viz van. 

Szesztermelés és forgalom, a szesz a nemzet
közi kereskedelem egyik fontos czikke; a forgalomba 
jövő szesz faj ok : a b u r g o n y a - é s gabona-szesz ; 
•ujabban a me la s szbó l nyert szesz mind nagyobb 
jelentőséget ölt; borszeszt nagyobb mértékben 
csak Francziaország déli részén termelnek, ennek 65-
biacza Bordeaux. Európában a burgonya- és gabona
szesz főtermelői: Németország, Ausztria-Magyar
ország. Oroszország, továbbá Svédország, Német
alföld és Belgium. Francziaország tulnyomóiag me-
•lassz-szeszt termel. Ujabban a szesztermelés Olasz
országban is emelkedik. Ezen államokkal szemben 
állnak az Egyesült-Államok, melyek évenként óriási 
mennyiségű kukoricza-szeszt termelnek és vele az 
európai piaczot elárasztják. A bevivő államok: An
glia, Spanyolország, Portugál, Olaszország, Svájcz 
•és a Balkán-államok. Svájczban a szesz egyedáru-
sági czikk. Magyarországban a szeszkereskedés köz
pontja Budapest, melynek tőzsdéjén nagyban szere
pel. A kötött ügyletekre nézve az 1889. ápr. 1. életbe 
lépett uj tőzsdeszokványok az irányadók. Ausztriá-
"ban a szeszkereskedés főbb helyei Bécs és Trieszt, 
Kémetországban Berlin, Boroszló, Stettin, Lipcse és 
Hamburg, Oroszországban Pétervár, Riga, Reval, 
•Odessza, Varsó, Francziaországban Paris, Spanyol
országban Barcelona. Olaszorsz. Milano és Nápoly. 

Szes'/termelési adó, 1. szeszjövedék. 
Szetsuan, Khina tartománya, határos Tibettel, 

566.000 km5, 45'/2 millió lak. Fővárosa Tsingtu. 
Szeverin (szent), Noricum apostola, születésére 

római, az V. szdban a Felső-Duna mellékére jött és 
itt sikerrel terjesztette a kereszténységet.!482. jan.8. 

Szevkrin, község Torontál m., 2844 lak. 
Szeyffert Ede, curiai biró, szül. 1831., oki. ügy

véd. 1855. pesti országos tvszéki joggyakornok, 

1865. jogügyi igazgatósági ügyész, 1872. budapesti 
kir. főügyészi helyettes, 1887. curiai biró. 

Szezám, az > Ezeregy éj« egyik meséjében előfor
duló bűvös szó, mely minden zárat megnyit. 

Sziácsfa, közvetlenül a háncs alatt fekvő farész, 
mely világosabb, puhább,nedvdúsabb mint a szinfa. 

Szibenfreund Béla, trencséni tvszéki elnök, szül. 
1842. febr. 13. Nagyszombatban, 1866. ügyvéd, 
1869. tanácsnok, 1871. tvszéki előadó és birói he
lyettes, 1872. albiró Nagyszombatban, 1874. Budán, 
1877. IV — X. ker. bűnt. járásbiró, 1887. szegzárdi, 
18S9. trencséni tvszéki elnök. 
Szibéria, az ázsiai orosz birodalom é. részének 

neve; az é. Jeges tenger, a Csendes oczeán, Khina 
és a közép-ázsiai orosz birtokok határolják. Európá
tól az Ural választja el, ter. 12,518.487 km2 (na
gyobb, mint Európa) 4,313.680 lak. Nyugaton az 
Ural emelkedik, mely hatalmas alföldbe ereszkedik, 
d.-k.-en van az Altai, Saján, Dauriai, Jablonoi, Sta-
novoi hegység, továbbá a Bureja. Verchojanszki, 
Sichota Alia hsg és Kamcsatkán több vulkán. Fő-
folyói: Ob (trtis,Tobol), Jeniszei (Selenga, Tunguska), 
Léna, Kolyma, Amur; számos tó, a legkiválóbb a 
Baikal. Félszigetek: Jelmelföld, Taimir, Csukcsi fél
sziget, Kamcsatka; szigetek: Kurilok, Szachalin, 
Uj-Sz., Karagin, Komendorskije, számos nagy öböl 
és tengerrész (Kariai tenger, Bering tenger, Ochot-
szki és Japáni tenger). Az éghajlat é.-on fölötte zord. 
télen a hőmérő —41° C-t is mutat, mig délen már 
tűrhetőbb. Északon nagy síkságok (tundrák), délen 
hatalmas erdősegek terülnek el, melyek finom prémet 
szolgáltató állatokban bővelkednek, a folyók halban 
gazdagok, a hegyek aranyat, ezüstöt, platinát, ólmot, 
rezet, vasat, sót, ként és graphitot szolgáltatnak. 
A lak. szamojédek, jakutok, csuvasok, ainók, kor-
jákok, osztjákok, kamtsadálok és mongol népek, 
vallásra nézve sámánok, mohammedánok; nomádok 
és csaknem teljesen függetlenek; az orosz lakók sza
bad letelepültek és száműzöttek (1753 óta); amazok 
az államtól ingyen földet kapnak és egy időre a ka
tonai szolgálat és az adó alól felmentvék; az utób
biak 3 osztályba soroztainak: 1) politikai foglyok v. 
nagy bűnösök (katorsniki), kik az ólombányákban, 
dolgoznak, nevöket elvesztik, erkölcsileg halottak, — 
2) száműzöttek, kik egy ideig az utakat csinálják és 
sófőzőkben dolgoznak, később telket kapnak, — 
3) kik rendőri felügyelet alatt állanak, de különben 
szabadok. A száműzöttek száma évenként 14— 
15.000. Feloszlik 4 kormányzóságra (Tobolszk, 
Tomszk, Jeniszeiszk, Irkutsk) és 4 tartományra 
(Jakutsk, Amur, Transbaikalia, Tengerparti tartom.). 
Egyetem (Tomszk), tud. intézetek és társulatok. Az 
oroszok 1550 óta foglalták el. 

G a z d a s á g i élet . A főfoglalkozás az északi ré
szen a prémes állatokra (mókus, ezoboly, róka, her-
melin, medve stb.) való vadászat, állattenyésztés és 
halászat, különösen lazaezra. A föl miveléssci csak a 
déli részen foglalkoznak. Jelentékeny a bányászat 
aranyra, ezüstre, platinára, vasra, rézre, gránitra, 
kőszénre stb. Az erdészettel is sokan foglalkoznak. 
Az ipar és kereskedelem emelkedőben van. A pénz-, 
súly- és mérték-rendszer az oroszországi. 

Szibiel, község Szeben m , 1004 lak. 
Szibinyáni Jánk, azaz S z e b e n i J a n k ó , Hunyadi 

János neve a szerb népköltészetben. A reá vonat
kozó románezokat lefordította Románecz Mihály: 
A S.-románczkör a szerb népköltészetben, a pan-
csovai áll. főgymn. 1890—91, évi értesítőjében. 
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Szichem (most Nablus), város Szamariábar. (Palae
stina), egy ideig Izrael királyság uralkodóinak szék
helye, később a szamaritánusok főhelye. 

Sziczilia, a Földközi tenger legnagyobb olasz szi
gete, szabálytalan 3-szög alakú (azért az ó-korban 
Trinakria), az olasz szárazföldtől a messinai tenger
szoros választja el, ter. 29.241 km2, 3,285.472 lak. 
Földje az é.-i parton meredeken emelkedik, a Mado-
nia csoportban 1900 m., dél felé több fensikot ké
pezve ereszkedik; magányos hegytömeg az Aetna, 
hozzá csatlakozik a termékeny cataniai alföld, 
ugyancsak termékeny a palermói conca d'oro. A fo
lyók jelentéktelenek, nyáron kiszáradnak. A lak. 
románok, szaraczénok és germánok vegyüléke. Egye
temek, számos más iskola. Feloszlik 7 tartományra, 
fővárosa Palermo. Legrégibb lakói sikanusok, kiket 
1100 Kr. e. a sikulok űztek el. később karthágói és 
görög gyarmatok keletkeztek rajta; a leghatalmasabb 
város az ó-korban Syrakusa volt; 212. római tarto
mány lett és mint Róma éléskamarája hires volt. 
493. Kr. u; a keleti gótok foglalták el, 535. a kelet
római birodalomhoz került, 827. a szaraczénok hódí
tották meg, 1061 óta a normannok települtek meg 
rajta, II. Roger 1130. mindkét Sz. királya; a Hohen-
staufok után az Anjouk birták, a szicziliai vecsernye 
után Aragóniái Péter került a trónra, 1442. V. Alfonz, 
ki Nápoly királya is volt, mindkét Sz. királyságot 
helyreállította, mely 1501 — 1713-ig Spanyolország
hoz tartozott. 1713. Victor Amadé nyerte el, ez 1720. 
Szardiniáért lemondott róla Ausztria javára, de nem 
sokára ismét mindkét Sz. alkotó része lett; 1860. 
Garibaldi hires és szerencsés harczai után, melyek 
a mindkét szicziliai (nápolyi) trónt megdöntötték, 
végül Olaszországba kebeleztetett. 

G a z d a s á g i élet . Az összes területnek alig I0°/0 
van müvelés alatt; termelnek búzát, bort (mindkettő 
kiviteli czikk, hires a Marsala környékén termelt bor), 
kukoriczát, olajbogyót, déligyümölcsöt, czukornádat, 
datolyát, gyapotot stb. Az állattenyésztés mellett je
lentékeny a parti halászat, kitt. tinhalra, szardellára 
és osztrigára, korallra stb. A bányászat főbb termé
kei kén és só. A kereskedelem virágzó; a főbb kikö
tők Messina, Palermo. Catania, Trapani. 

Szicziliai vecsernye, a szicziliaiak lázadása az 
Anjou I. Károly király alatt a szigeten nagy befo
lyásra vergődő francziák ellen 1282. márcz. 30. 
a vecsernye idején, Palermoban tört ki, a fran
cziák itt és csakhamar az egész szigeten lemészárol
tattak. 

Szidon (most Saida), város Phönikiában a Föld
közi tenger m., az ó-korban virágzó kereskedelmi 
és gyarmatosító hely 1100. Kr. e. Tyrus háttérbe 
szorította, a perzsák alatt újra lendületnek indult. 
351. III. Artaxerxes elpusztította. 

Sziget, kisebb, köröskörül víz által határolt szá
raz föld; van : p a r t i s z . , a nagy száraz föld köz
vetlen közelében, keletkezését tengeri v. folyambeli 
áradmánynak. a talaj emelkedésének v. kimosásnak 
(mint N.-Britannia) köszöni; o c z e á n i s z . , a nyilt 
tengeren lévő sz., mely v. atoll (1. e.), v. vulkanikus 
eredetű; fél s z . (1. e.). 

Sziget-Csép, község Pest m., 1030 lak. 
Szigetelő, isolator, elektromosságot nem vezető 

test, melyre a drótvezetéket erősitik v, melylyel kö
rülveszik, hogy más testekkel ne érintkezzék; ilyen : 
üveg, porczellán, gyanta, pecsétviasz, sellák. 

Szigetelő anyag, rossz hővezető (szalma, fűrész
por stb.), melylyel vmely tárgyat körülvesznek, hogy 

hőmérsékletét a levegővel ki ne egyenlítse, pl. gőz
vezető csövet, kutcsövet stb. 

Szigetelő réteg, czement réteg, aszfalt-, üveg-, 
fémlemez, melyet rendesen az alapfal felső részén 
helyeznek el, hogy a nedvesség fel ne szivárogjon. 
Szigeti, 1) Imre, a nemzeti színház tagja, sz. 1834. 

nov. 5. Veszprémben; 1855 óta színi pályán, a vi
déken sokáig színigazgató, 1868 óta a bpesti nemz. 
színház tagja. — 2) József, színész és író, sz. 1822. 
máj. 11. Veszprémben; 1841 óta a színi pályán, 
1844. óta a bpesti nemzeti szinház tagja; vígjátéki 
apa- és jeliemszinész, mostani kitűnőbb szerepei 
főleg Shakespeare darabokban (M. Agrippa, Casca 
stb.). Igen termékeny szinmüiró s főleg a népszínmű 
terén aratott sikert (Viola, Vén bakancsos, Falusiak, 
Kisértet stb.), sokáig a szini képezde tanára, 1865. 
a Kisfaludy-Társaság, 1882. a m. tud. Akad. tagja. 

Szigeti Veszedelem, gróf Zrínyi Miklós híres 
eposza (I. Adriai tengernek Sirenája). 

Sziget-Monostor, község Pest m., 1182 lak. 
Sziget-Szent-Miklós, község Pest m., 2738 lak. 
Szigettenger, archipelagus (1. e.). 
Sziget-Újfalu, község Pest m., 1347 lak. 
Szigetvár, község Somogy m., 5078 lak., az Al

mástól öntözött lapályon. Plébániatemploma egykori 
török mecset; kupoláját Zrínyi végső viadalának 
jeleneteit ábrázoló festmények borítják; van még a 
gör. keletieknek temploma s a ferenczieknek tem
ploma és kolostora. Járásbir. és adóhiv. Vára a város 
é.-i oldalán az Almás alkotta szigeten feküdt. A vár 
a török hódítás kezdetén 5 földbástyából álló neve
zetes végvár volt, melynek parancsnoka, Zrínyi 
Miklós (I. e.) kicsapásaíval nagy károkat okozott a 
töröknek. Szolimán szultán, ki 1566. nyarán nagy 
haddal jött Magyarországba, egy ily kicsapás hírére 
eltért hadi tervétől és Eger helyett Sz. ostromára 
indult. Aug. 1-én 90.000 emberből és 200 ágyúból 
álló tábor vette körül a várat, melyet 2500 főnyi 
magyar és horvát őrség védett. Az ostrom aug. 7. 
kezdődött; aug. 19. a török már a város birtokában 
volt. Zr. Miksa királynak Magyar-Óvárnál fekvő 
12 000-nyí seregében bízva, hősiesen folytatta a 
védelmet; de a fölmentő sereg késett, s bár a szultán 
a szept. 6 ra virradó éjjel meghalt, a néhány száz 
főre olvadt őrség nem volt képes tovább tartani ma
gát. Az egyetlen menedékhely, a vártorony, szept. 8. 
lángba borulván, Zr. és társai kirohantak az os
tromlók közé és hősi halált haltak. A törökök 25.000 
embert vesztettek. Emlékkápolna jelzi Zrínyi elesté
nek helyét. Evenkint emlékünnepély. 

Szigetvári Iván , tanár és iró, szül. 1858. febr. 
27. Kun-Félegyházán. Iskoláit ott, Kecskeméten és 
Szegeden, az egyetemet Budapesten végezte. Mint 
tanár működött Beszterczebányán, Félegyházán, Ér-
sekujvárott és Pancsován, jelenleg Bpesten áll. gymn. 
tanár. Nagyobb utazásokat tett Nyugat-Európában, 
1892. a kormány megbízásából Görlitzben ifjúsági já
téktanfolyamon vett részt, Magyarországból az első, 
a ki ilyen tanfolyamot végzett. Irodalmi működését 
korán kezdte a hírlapokban irodalomtört., kritikai 
czikkekkel s paedagogiai munkákkal a szakfolyóira
tokban. Tanügyi dolgozatai főleg a Pesti Naplóban 
jelentek meg. Önálló művei: A magyar dráma kezdete 
(1883.), Arany Toldija a középiskolában (1884.), Kis
faludy: Csalódások (iskolák számára magyarázva 
1886"), Ifjúsági játékok és kirándulások (1892.). 
Szigetvári vértanuk, trag. Jókai Mórtól (1860.). 
Szigligeti Ede, családi nevén S z a t h m á r y J ó -
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zsef, kiválószinműiró, szül. 1814. márcz. 18. Nagy
váradon, mérnöknek készült, de hajlamát követve, a 
budai színtársulathoz szegődött. 1834. irta első da
rabját, a »Megjátszott cselek* ez. drámát. A társu
lattal átjött a pesti nemzeti színházhoz, melynek 
előbb rendezője és titkára, utóbb dramaturgja, végre 
drámai igazgatója lett. | 1878. jan. 20. Száznál több 
színművet irt. Jelesebb szomorujátékai: Gritti(1844), 
Béldi Pál (1856), A fény árnyai (1865), A trónkereső 
(1868). Még nagyobb sikereket aratott a vígjáték
ban és bohózatban: Liliomfi (1849), Házassági 
három parancs (1850), Dalos Pista (1855), Mama 
(1857), Fenn az ernyő, nincsen kas (1858), Nő-
uraiom (1862), Udvari bolond (1871), stb. czimü 
darabjaival. Egyik elévülhetlen érdeme a népszínmű 
megalapítása. Énemben legjobb művei: a Szökött 
.katona (1843), Csikós (1846), Nagyapó (1851), Czi-
gány (1853), Lelencz (1863), stb. Irt > A dráma és 
válfajai* czimmel dramaturgiát (1874), továbbá szí
nésze életrajzokat (Olcsó ktár). L. Toldy F., Sz. E., 
Magyar Költők Élete, II. 1871., Gyulai Pál, Emlékb. 
Sz. felett, Kisf.-Társ. Évi. XIV., u. az: Sz. és ujabb 
színművei, Bpesti Szemle, 1873. 
Szigligeti-társaság, alakult 1892. okt. 3. Nagyvá

radon; czélja a város és Bihar megye szellemi és iro
dalmi életének fejlesztése. Elnöke Rádl Ödön, titkára 
K. Nagy Sándor. 

Szigony, halszurásra való egy v. több águ vasszer
szám, lehet sima és szakálas. 

Szigorlat, rigorosum, a tudori fok elérésére vezető 
vizsga az egyetemen; a műegyetemen a mérnöki ok
levél elnyerése végett teendő le a szigorlat. 

Szigvart klastromi története, Miller német iró ér
zelgős regénye (1776), melynek Barczafalvi Szabó 
Dávid által készített fordításával (1787.) indult meg 
a magyar nyelvújítási mozgalom. 
Szihalom, község Borsod m., 2163 lak. A vasútról 

is kivehető a halom, hol a névtelen jegyző szerint 
Árpád leveles színe (innen Szinhalom) állott, s hol 
nem régiben nevezetes leletre akadtak. 

Szijdob, az a dob, melyen a hajtó szíj forog; s z i j -
k e r t k m ű , melynél a kerékgérendelyek hajtó szíj ál
tal vannak összekötve. 

Szik, 1. szóda. 
Szikevicza, község Krassó-Szörény m., 2147 lak. 
Szikföld, 1. székföld. 
Szikla G á b o r , ornithologus, szül. 1854. máj. 31. 

Kórogyon (Csongrád m.), 1875. a bpesti VIII. kerül. 
közs. főreáliskolán, 1877 óta a székesfehérvári áll. 
főreáliskolán tanár. Madártani értekezéseket irt s 
a Bpesten 1890—91. tartott második nemzetközi 
ornith. congresszus előkészítésében s a kiállítás ren
dezéséber, tevékeny részt vett. 
Sziklahegység ÍRocky Mountains), az Egy.-Áll. 

és Canada területén húzódó nagy hegyrendszer; é.-i, 
közép és d.-i részre osztják, az utóbbi a legtömörebb, 
északon vannak legmagasabb emelkedései, így a 
Mount Brown és a Hooker (5333 m.). Különböző vas
utak visznek át rajta, északon vulkanikus képződ
mények és meleg források. 

Sziklai Soma, iró, szül. 1854. szept. 27. Szabad
kán; 1883. u. o. ügyvéd, később közjegyzőhelyet
tes, 1886. a Szabadkai Hirlap szerkesztője. Irt 1877 
óta elbeszélést, rajzot, tárczát, költeményt stb.; ön
álló műve ->Mírza Shaffy dalai« (ford. 1881); most 
»Mirza Shaffy hagyatéka* fordításán dolgozik. 
Sziklás part , mely egészben v. darabonként ter

méskőből van. 

Sziklay J á n o s , iró, szül. 1857. apr. 2. Veszprém
ben ; bölcsészettudor. Irt rajzot, elbeszélést, regényt, 
tárczát, hírlapi czikket, ujabban a földrajzi irodalom 
terén is működött. Elbeszéléseiből összegyűjtve 3 kt 
(Szép Balaton mellől, Ábrándok 2 kt) jelent meg. Re
gényei : A méltóságos asszony, Tékozló fiu, Egy ma
gyar testőr, Keresd a férjet, Az atheisták. Megírta a 
népszínmű történetét Szigligetiig (1884), irt számos, 
főleg a Balaton vidékére vonatkozó munkát. 

Szikra, levegőbe került izzó széndarabkák, melye
ket a légáramlat nagyobb távolságra is elvihet. 

Szikrafogó, a kéményekre, kürtőkre alkalmazott 
sűrű vas háló, melynek feladata a légáramlás magá
val ragadta szikrát visszatartani s így tüz keletkezé
sének elejét venni 

Szikszó, község Abauj-Torna m., 3893 lak. Járás
bíróság és adóhivatal. 

Szik-viz, 1. szódavíz. 
Szilády Áron, iró, szül. 1837. nov. 3. Ságváron 

Somogy m., ev. ref. papi pályára lépett, Halas vá
ros lelkésze, 1868. egy ideig a város képviselője. 
Keleti (török, perzsa) nyelvekből való fordításaival 
(Szádi, Dsámi, Firduszi, török oklevelek) tűnt fel. 
Nagy müvet irt Temesvári Pelbártról; szerkeszti s 
gazdag magyarázatokkal ellátja a Régi m. költők 
Tárát (eddig 5 kt) s szintén fontos magyarázatokkal 
s a költő első bő és hiteles életrajzával kiadta Ba
lassa Bálint verseit. A Kisfaludy-társaság s a m. t. 
Akadémia rendes tagja s az irodalomtört. bizottság 
előadója, 1893. közlönyének szerkesztője. 

Szilágy, a Szamos mellékfolyója, ered (Szilágy 
m.-ben) Cseberkut és Agaszte-Máre hegyeken; fo
lyásának főiránya é. és a Szamossal Lukácsfalva kö
zelében egyesül. Felvesz számos patakot. Hossza 
4452 km. (6 mfd). 

Szilágy-Cseh, község Szilágy m., 2736 lak., a Szi
lágy folyó mellett. Régi királyi várának romjai és 
faragott ciszternája érdekes. A nép Tökölyi várának 
nevezi. A ref. templom 1519. épült. Járásbir. 

Szilágyi ( h o r o g s z e g i ) család, délvidéki magyar 
nemesi család, melyből L á s z l ó Zrebernik vára vé
delmeért Zsigmond királytól 1409. nemesi czimert 
kapott. A család Sz. Erzsébet által a Hunya
diakkal rokonságba lépvén, virágzásának tetőfokát 
a XV. század derekán érte el, de már Sz. Mihály 
kormányzóban kihalt. — 1) E r z s é b e t , Hunyadi 
Jánosné, a czimer-szerző László, később bácsi 
főispán leánya, 1430 körül ment nőül Hunya
dihoz, s a nagy hadvezérnek méltó élettársa lett. 
Férje halála s László fia kivégeztetése után test
vérével, Sz. 'Mihálylyal szervezte a mozgalmat, 
mely fiát, Mátyást trónra emelte. Ennek oldalán kez
detben valóságos anyakirálynői szerepet vitt; ké
sőbb visszavonult és Ó-Budán sHunyad várában épít
kezésekkel és gazdasági ügyekkel foglalkozott. Vég
rendeletében Corvin Jánost tette örökösévé, f 1484. 
— 2) M i h á l y , az előbbi testvére, Hunyadinak 
győzelmes csatáiban hű társa; 1456. nándorfehérvári 
főkapitány, temesi főispán és macsói bán; Hunyadi 
László kivégzése után a Hunyadi-párt élére állva, 
1458. ő vitte ki Mátyás trónra emeltetését, kinek 
nagykorúságáig az országgyűlés kormányzónak vá
lasztotta. Mátyás a beszterczei grófságot adomá
nyozta neki, de már az első évben viszályba keve
redett vele, 1458. nyarán a kormányzói tisztről le
mondásra kényszeritette, majd okt. 8-án elfogatta & 
Világos várába záratta. Innen 1459. szakácsa Lá-
bathlan György segítségével szabadult' ki. Mátyás-
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s alkibékülve, 1460.atörök ellen harczolt, defogságba 
kerülvén, Konstantinápolyban 1461. feje vétetett. 
Szilágyi, 1) Dezső , igazságügyminiszter, orsz. 

képv., szül. 1840. ápr. 1. Nagyváradon. Jogot vég
zett, ügyvéd lett, egyideig hírlapírással is foglalko
zott; 1867. igazságügymin titkár, majd osztályta
nácsos, 1871. orsz. képv., 1874. a bpesti egyetemen 
a büntetőjog és politika rendes tanára, 1889 óta 
igazságügyminiszter; — 2) F e r e n c z , történetíró, 
szül. 1797. ápril 14. Kolozsváron; Szilágyi Ferencz 
tanügyi iró (1762—1828.) fia; 1821-től kolozsvári 
tanár s a Kl io ez. tört. évkönyv szerkesztője; 1841. 
a politikai térre lépett és Múlt és jelen ez. lapjában a 
conservativ irányt támogatta. 1849. Pestre jött és a 
Magyar Hírlapot szerkesztette. 1857 — 61. sopronyi 
kerületi iskolai tanácsos. 1833. a m. tud. Akadémia 
lev. tagja; f 1876. május 20. Főbb munkái: Zilah 
történelméből (1870.), Id. Br. Wesselényi Miklós 
(1876.), Ifj. Br. Wesselényi Miklós (1876.), A germa-
nizálás történelméből (1876.) stb. Szabó Károly: 
Sz. F. emlékezete (1878.); — 3) I s t v á n , orsz. 
képv., szül. 1835. Kövesligeten (Máramaros m.). 
Jogot végzett, gazdálkodott, egyideig tanfelügyelő, 
később képviselő; — 4) I s t v á n , iró, szül. 1819. 
jan. 6. Nagy-Kállón, Szabolcs m., a tanári pályán 
működött, a máramaros-szigeti ref. főtanoda igaz
gatója és tanára; főleg Máramaros megye történe
tére vonatkozó s más dolgozatai jelentek meg, 1846. 
a m. tud. Akadémia lev. tagja; — 5) Sándor , tör
ténetíró, F e r e n c z történetíró fia, szül. 1827. aug. 
30. Kolozsváron; 1846. az erdélyi guberniumnál 
kezdte meg közpályáját. A szabadságharcz alatt 
hírlapíró s a fegyverletétel után A magyar forrada
lom napjai (1850.), A m. forr. férfiai (1850.), Görgei 
és fegyverletétele (1850.), A m. nők forradalmi életé
ből (1850.) és Magyar emléklapok (1850.) ez. mun
káival tette nevét ismertté. A Pesti röpivek szer
kesztése miatt a censurával ismételt összeütközésbe 
jővén, megvált a hírlapirodalomtól, s Kecskeméten, 
majd Nagy-Kőrösön tanárkodon. Történelmi tanul
mányaiért, melyek a Budapesti Szemlében jelentek 
meg, az Akadémia már 1858. lev. tagjává válasz
totta. 1861—72. Szilády Áronnal együtt szerkesz
tette a Török-magyar okmánytár 9 kötetét; 1866. 
jelent meg 2 kötetes nagy munkája: Erdélyország 
története, mit Vértanuk a magyar történetből (1867.), 
Báthory Gábor fejedelem (1867.), Zrínyi Péter és 
ligája (1867.), Rákóczy és Pázmány (1870.) követ
tek. 1867. titkár a közokt. minisztériumban, 1872. 
a mellett tanár a Ludovika-akadémiában, 1878 óta 
a budapesti egyetemi könyvtár igazgatója. Az Aka
démiának 1874 óta r. tagja, a M. Tört. Társulatnak 
1875 óta titkára és a Századok, Történelmi tár és 
M. Tört. Életrajzok szerkesztője. 1878. kezdte meg 
az Erdélyi országgy. emlékek kiadását (eddig 16 kt), 
szerkesztette Rozsnyai Dávid és Szamosközy István 
tört. műveinek, Alvinczi Péter okmánytárának, Beth
len Gábor s I. és II. Rákóczy György diplomacziai 
levelezéseinek s a Linczi béke okirattárának számos 
kötetét. Legújabb munkái: Rajzok és tanulmányok 2 
k. (1875.), Rajzok a forradalom utáni időkből (1876.), 
Rákóczy Zsigmond (1886.), II. Rákóczy György 
(.1891.) stb. Erdély és az északkel, háború 2 k. 

Szilágyi és Hajmási, monda a török világból, egy 
névtelen magyar ifjú szedte rímekbe 1571. Szendrő 
várában. Toldy F. az ismeretlen szerzőt a »szendrei 
ismeretlennek« nevezte el. A régi szöveg alapján Vö
r ö s m a r t y (1828.) balladát, G y u l a i Pál (1881.) 

költői beszélyt irt. Fenmaradt a székelyeknél mint 
népballada is, melynek teljes szövegét 1864. jegyezte 
fel F. Szabó Sámuel. L. Kardos Albert, Sz. és K.,. 
Egyet. Philologiai Közi. 1885., Hermann Antal, A 
Sz. és H. ez. népball. és rokonai, Bpesti Szemit,. 
1888. és Kisf. Társ. Évi. 24. köt. 1889—90. 

Szilágy-Kövesd, község Szilágy m., 1140 lak. 
Szilágysági h. é. vasút, engedélyeztetett 1S87, 

90 évre, alaptőkéje 1,150.000 frt törzs- és 1,500.000 
frt elsőbbségi részvényekben, mely utóbbiakból 
2100 frt ára már törlesztve van. A pálya hossza. 
107'7 km., a m. kir. államvasutak Nagy-Károly 
állomásából kiindulvaTasnád, Szakácsi, Ákos, Sar-
maság és Haraklányon át Zilahig és Sarmaságtó; 
Szilágy-Somlóig vezet. Üzemét az államvasutai 
kezelik; a forgalomnak 1887. decz. 23. adatott át. 

Szilágy-Sámson, község Szilágy m., 1150 lak. 
Szilágy-Somlyó, rend. tan. város Szilágy m., 

4548 lak. Járásbir. és adóhiv. Azelőtt Kraszna vár
megye székhelye. A városban a régi várkastély rom
jai. Kath. templomát Báthory István erdélyi vajda 
1532. építtette; a város feletti Magurán régi vár. 
Szilágy-somlyói aranylelet , a Magura-hegy 

alján 1889. ápril 20-án került napvilágra; 28 darab 
barbár aranyékszerből áll, gránátokkal díszített nbu-
lákból, karpereczből és 2 csészéből, melyek kora a 
Kr. u. IV. szd végére, legfölebb az V. szd elejére 
tehető. Leírta Pulszky F. Arch. Ért. 1889. 

Szilágy vármegye, határai: Szatmár, Szolnok-
Doboka, Kolozs és Bihar megyék. Ter. 3.628'6S km-, 
191.197 lak. A volt Kraszna és Közép-Szolnok 
megyékből, Kolozs és Szolnok-Doboka megyék 
néhány községéből alakíttatott. Területén a Magyar 
Erdélyi határhsg hegységei: a Réz, Meszes és a Bükk 
emelkednek, körülvéve a Szilágyság kis medenczéjét, 
mely egy harmadkori tenger öble. Fővize a Kraszna, 
továbbá a k. területét érintő Szamos és mellékvizei 
Almás, Egregy és Szilágy. A m.-ben ered még a 
Beretyó és az Ér. A hsg közt elterülő vidék hal
mos, termékeny völgyektől szeldelve. Földje termé
keny s gabonatermelésen kivül gyümölcsösei jelen
tékenyek. Van két r. t. városa, Szilágy-Somlyó és 
Zilah és 240 községe. Közigazgatásilag feloszlik 6 
járásra, még pedig: krasznai, szilágy-csehi, szilágy
somlyói, tasnádi, zilahi és zsibói járásokra. Tarto
zik: az 51. sz. es. és kir. hadkiegészítő kerülethez, 
a 3. honvédezredhez és a 10. népfelkelési járáshoz. 
5 orsz. képviselőt választ. Székhelye : Zilah. 

Szilárdság, a testek azon tulajdonsága, melynél 
fogva részeiket csak bizonyos erőfelhasználas 
mellett lehet szétválasztani; a gázoknak nincs e 
tulajdonságuk, a mennyiben részecskéik egymástól 
eltávozni törekszenek. Megkülönböztetünk a b s o l u : 
sz . -o t , mely a szétszakítás ellen működik s arányos 
a keresztmetszet nagyságával; r e l a t í v s z . -o t , 
mely a törés ellenében működik s annál nagyobb, 
minél rövidebb a tárgy, pl. tartó gerenda; ös sze-
n y o m á s i és c s a v a r á s i sz . -o t stb. A különféle 
sz.-ok meghatározásával s ennek gyakorlati irány
ban való alkalmazásával a mechanika egyik része, a 
s z i l á r d s á g i a n foglalkozik. / 

Szilas, község Temes m., 2119 lak. 
Szilas-Balhás, község Veszprém m., 4424 lak. 
Szilás czetek, 1. czethal, halcsont. 
Szilasi Mór icz , nyelvész és tanár, szül. 1854. 

okt. 20. Szilas-Balháson, Veszprém m., Bpester. 
tanári oklevelet nyerve egy évig külföldi tanulmány
úton, visszatérte óta a bpesti VII. ker. áll. g\rmn. tanára. 
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Számos nyelvészeti czikket, latin nyelvtant és olvasó
könyvet (1887. 2 kt), latin praeparatiókat ^folytatá-
sókban) irt. Fordításai: Curtius Görögök története, 

"4 kt., Életrajzok Plutarchosból (görögből), Szemel
vények Thukydidesből (görögből), Római élet Cicero 
korában, Church után angolból stb. 

Szilbás, község Bács-Bodrog m., 3057 lak. 
Szilézia, 1) (Osztrák-Sz.), herczegség, osztrák tar

tomány, ter. 5153 km'2, 605.649 lak. Jobbára hegy
vidék, nyugoti részét a Szudetek nyúlványai borít
ják, k.-i részén a Kárpátok húzódnak (Beszkidek, 
Lissa, Hóra 1325 m.), rajta a Jablunka szoros vezet 
Magyarországba. Folyói: Odera, Oppa, Ostravitza, 
Olsa, Visztula. A lak. foglalkozása: földmivelés 
(a gabonamennyiség nem fedezi a szükségletet), 
állattenyésztés (gyapjú), bányászat (arany, ezüst, 
vas, nagj' szénbányák, ólom, pala); az ipar igen 
élénk, különösen a posztó- (Bielitz, Troppau) és 
vászongyártás, czukor, gép, vasszerszámok készí
tése. A kereskedelem igen élénk, Magyarországból 
különösen bort, gabonát szállítanak. A lak. szlávok és 
németek. A tartománygyülés 31 tagból áll. Fővárosa 
Troppau. — 2) (Porosz-Sz.), porosz tartomány, ter. 
40.302 km2, 4,223.807 lak. D.ny.-on a Szudéták, az 
Óriási, a Glatzi és Iser hegységek borítják, é.-on 
közepén az Odera által átszelt lapály. Állattenyész
tés (gyapjú), földmivelés, élénk bányászat (vas, zink, 
ólom, kőszén), ipar (vászon-, üveg-, porczellán-, 
vasáru-, papírgyártás) és kereskedelem. 

T ö r t é n e t e . A porosz és osztrák Sz. területét a X. 
szd elején germán és szláv népfajok lakták, melyek 
fenhatóságán Lengyel- és Csehországok osztoztak. 
A boroszlói püspökség 1051. keletkezett s innen 
indult ki a lakosság megtérítése. A kereszténység 
terjedésével egyidejűleg a Piast ház a boroszlói 
(felső-sziléziai) és ratibori (alsó-sziléziai) herczegsé-
geket alapította, melyek a XIII. század közepén a 
boroszlói, liegnitzi és glogaui, tescheni, oppelni, 
ratibori, s később még a troppaui és jiigerndorfi her-
czegségekre bomlottak fel. A XIV. szd elején lengyel 
felsőség alatt 18 herczegi család virágzott Sz.-ban. 
János cseh király 1327. valamennyit cseh felsőség 
alá hozta, s IV. Károly császár óta a tartomány a 
cseh korona utján a német birodalom kötelékébe tar
tozott. Mátyás magyar király 1469. Csehország kirá
lyává választatván, Boroszlót s a következő években 
a koseli, beutheni, jiigerndorfi,, loslaui és münster-
bergi herczegségeket elfoglalta s azokat fiának, Cor
vin'Jánosnak adományozta, a ki azonban a király 
halála után (1490) csak a troppaui herczegséget tart
hatta meg. Ezentúl Sz. Csehország sorsában oszto
zott; 1526. a Habsburg ház fenhatósága alá került, 
s az egyes herczegi házak kihalása lassanként véget 
vetett a tartomány szakadozottságának. Sz. rendéi 
1720. elfogadták a pragmatica sanctiot, de Mária-
Terézia trónralépte után II: Frigyes porosz király 
támasztott igényt a tartományra és csakhamar nagy 
részét elfoglalta. A megmaradt rész 1849 óta az 
osztrák császárság külön koronaországa. 

Sziléziai háborúk, 1) első sz. h. 1740. decz. 16. 
kezdődött meg Mária Terézia és IIV. Frigyes porosz 
király közt, ki a tartományt Boroszló kivételével 
1741. jan. végéig elfoglalta. A berlini béke 1742. 
jul. 28. Troppau, Teschen és Jágerndorf kivételével 
az egész tartományt Poroszországnak juttatta; — 
2) m á s o d i k sz . h., ezt Fr. 1744. nyarán kezdte; 
1745. decz. 25. ért véget. — 3) h a r m a d i k sz. h. 
1. hétéves háború. 

Sziléziai iskolák, 1. német irodalom. 
Szilfa, ulmus, fa a barkások (amentaceae) rendjé

ből. A s i m a sz., u. campestris, erdei fa, Dél- és 
Közép-Európában, Észak-Ázsiában, jó tüzelő és 
ipari fa, kül. a kocsigyártók használják. A fekete 
sz., ti. effusa, Európában az Uraiig, Észak-Azsiában 
az e rde i sz., u. scabra, Svéd-, Angolországban, 
Közép-Európában. 

Szilha, község Krassó-Szörény m., 1223 lak. 
Szili Adolf, szemész, szül. 1848. ápr. 8., 1870. 

Bécsben nyert orvosi oklevelet, 1877 óta a bpesti 
izr. kórház szemészeti oszt. főorvosa, 1884. bpesti 
egyetemi magántanár. Számos szakmunkát irt. 

Szilicze, község Gömör m., 967 lak., a tornai 
mészkő plateau-n. Közelében van a S z i l i c z e i jég
b a r l a n g v. L e d n i c z e . A barlang lefelé nagy csar
nokká szélesedik, melynek feneke 20 — 22 m.-nyi 
hosszúságban befelé 30—35°-nyi esést mutat. A 
csarnokot egy sziklatömb két részre osztja. Feneke 
még ki nem kutatott, merőlegesen eső aknába 
folytatódik. Nyáron át is jéggel van borítva; óriási 
stalaktitok függnek a falakról s a hasadékokból a 
kibuggyanó viz jéggé fagyott. A barlang erosio 
által keletkezett, s karsztszerü dolina. 

Szilisztria (az ó-kori Durostorum), város Bulgá
riában a Duna m. a román határon, 1K000 lak. 
Elénk kereskedelem. 1811. az oroszok foglalták el, 
1878-ig hatalmas török vár. 
Szili, községi) Somogy m.,2672 lak.; — 2) község 

Sopron m., 2566 lak. * 
Szili-Sárkány, község Sopron m., 1484 lak. 
Szilva, 1. szilvafa. 
Szilvafa, prunus, növény a rózsafélék (rosaceae) 

rendjéből. A k ö z ö n s é g e s sz.,p. domestica, vszinü-
leg Turkesztánból és az Altajból származik, kül. a 
magyar-török határon mivelik. Gyümölcse hossz-
gömbölyded, igen húsos és nedvdús, ibolyakék, 
hamvas; aszalják, befőzik, szilvapálinkát (slivo-
vicza) készitnek belőle; magva olajat, törzse fino
mabb iparfát(atlaszfa)és mézgát szolgáltat. Legelter
jedtebb fajai a közönséges, magvaváló, berzenczei 
sz., a duránczi sz., gömbölyű sz., reine-claude 
(ringló) sz., vörös sz., mirabella sz., stb. 

Szilvaiz (sz.-lekvár), a szilvából nyert lekvár (1. e.) 
főleg Délmagyarországban, Szlavóniában, Szerbiá
ban és Boszniában készítik s onnan küldik világgá. 

Szilvapálinka, 1. slivovicza. 
Szilvás, község Borsod m., 1085 lak. 
Szilveszter, r ó m a i p á p á k : 1) I. S z e n t - S z . 

314—335; a hagyomány szerint ő keresztelte meg 
Nagy-Konstantin császárt. — 2) II. Sz., családi ne
vén Gerbert, Aurillacban (Auvergneben) szül. 930 
körül. Sevillában és Cordovában a móroknál tanult, 
s Rheimsban a számtan, bölcselet és klasszikus iro
dalom tanára, majd II. Ottó császár, fiának, a későbbi 
III. Ottónak nevelője. 991. rheimsi, 998. ravennai 
érsek, 999. III. Ottó befolyására pápává választa
tott. Korának egyik legnagyobb tudósa; ő hozta be 
az arab számokat; a természettudományokban való 
jártassága miatt ellenei boszorkánysággal s az ördög 
czimboraságával vádolták. Neve hazánk történelmé
ben örökké emlékezetes, mert ő küldte meg az 1000. 
év elején szent István első királyunknak a királyi 
koronát az apostoli kettős kereszttel, f 1003. máj. 2. 

Szilveszter-féle bulla, II. Szilveszter pápának 
1000. márcz. 27. Szt Istvánhoz intézett állítólagos 
apostoli levele; először Inchoffer Menyhért »Anna
les Ecclesiastici regniHung.« ez. munkájában, 1644. 
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látott napvilágot, és szövegében a királyi méltóság 
engedélyezésén kivüi magában foglalja ama jog ado
mányozását, hogy a magyar királyok az egyházi 
ügyeket a pápa helyett intézhessék és rendezhessék. 
A bulla hitelessége felett nagy irodalmi vita kelet
kezett, melynek folyamán ujabb Íróink, mint Szalay 
László, Pauler Gyula, Ipolyi Arnold, azt valódinak 
fogadták e!. Karácsonyi János ellenben legújabb 
művében (Szt István király oklevelei és a Szilveszter -

;.. 1891.) kimutatja, hogy az 1576 után készült 
hamisítvány. Szt Istvánnak volt egyházjogi kivált
sága, de 1015 után s csak saját személyére kapta. 
Szilvórium, 1. slivovicza. 
Szily, 1) K á l m á n (nagy szigeti), a m. tud. Akad. 

fótitkára, szül. 1838. jun. 29. Izsákon, Pest m. A 
r-:_egyetemet Bécsben végezte. Hazajőve Stoczek 
Józsei mellett tanársegéd, 1863. tanár. Ez évben 
2 éven át külföldön tanulmányutat tett. 1869. a kí
sérleti physika, 1872. a mathematikai physika r. ta
nára a műegyetemen, 1872—74. dékán, 1879—84. 
réctor; 1865. a m. tud. Akad. lev., 1874-ben rendes 
tagja, 1889. főtitkára, 1880 óta a természettudo
mányi társ. elnöke. Tudományos és irodalmi munkás
sága főleg a mechanika, a hőelmélet, a magy. nyelvé
szet körébe vág. Dolgozatai az Akadémia kiadvá
nyaiban, hazai és külföldi szaklapokban jelentek meg. 
- 2) P o n g r á c z , orsz. képv., szül. 1867. okt. 22. 

Pécsváradon. Müeg\-etemet végzett, mérnök. 1892. 
orsz. képviselő. 
Szimat, a vadnak kipárolgása, mely a levegővel 

egyesülve a föld fölött lebeg v. a nyomokban visz-
szamarad s a levegő állapotához képest hosszabb-
rövidebb idő múlva elenyészik; átv. ért. az eb szag
lási képessége; sz.-olni , vadat szagolni. 

Szimferopol (tatárul Ak-mecset), Tauria orosz kor-
vzóság főhelye a Salgir m., 36.000 iak. 

Sziminhan, község Boszniának Dolnja-tuzlai kerü
letében; a doboji vasút végpontja. 
Szimő, község Komárom m., 2563 lak. 
Szimpla, egyszerű, egyrétü. 
Szin, 1. szinek. 
Szina, község Abauj-Torna m., 1333 lak. 
Színarany, tiszta arany. 
Szinay Gyu la , orsz. képv. Jogot végzett, ügyvéd, 

majd Hajdú megye tiszti főügyésze, egyideig lapszer
kesztő Debreczenben, 1892. orsz. képviselő. 

Színbű, 1. kaméleon. 
Szinek, az érzetek azon különféle fajai, melyeket 

szemünkben különböző hullámhosszúságú fénysuga
rak keltenek..Mindenhullámhossznak v. rezgési szám
nak megfelel egy e g y s z e r ű v. h o m o g é n szín. 
Bizonyos fénylő testek, p. o. a konyhasóval kevert 

= zeszláng, csak egynemű fénysugarakat bocsá
tanak szét és olyan világításban minden test ugyan
azon szint mutatja. A fehér sz. mindennemű suga-
'rákból v. színekből van összetéve; színes alkat
részeire szétbontható törés szétszóródás (hasábos, 

sí szinek, színkép, szivárvány, udvarok), interfe-
rentia (vékony lemezek, szappanhólyagok, befutott 
fém, gyöngyház stb) v. elnyeletés által. Fekete tes-
tek minden reájok eső fényt elnyelnek és igy suga
rakat a szembe nem vetnek; fehér testek minden 
reájuk eső fényt visszavetnek: színes testek bizo
nyos sugarakat elnyelnek, és azon színben látsza
nak, melyet az átbocsátott v. visszavert fénysugarak 
a szemben eredményeznek (színes üvegek, v. folya
dékok, festanyagok). Minden színnél bizonyos su
garak hiányoznak, hogy a fehér szint adja; ezen 

hiányzó sugarak összesen adják a k i e g é s z í t ő -
(complementaris) színeket. Veres és zöldeskék, kék 
és narancs, ibolya és zöldessárga kiegészítő sz. Né
mely szinérzést a szem bizonyos érzékenysége (affec-
tio) okoz iphysiologikus, alanyi szin). Ha a külön
féle szinü sugarak egyidejűleg érik az ideghártya 
szomszédos részleteit, ugy egymást gyakran befo
lyásolják; igy a fehérből zöld lesz, ha egyidejűleg 
vörös, ibolya, ha sárga és kék, ha narancsszínű su
garak esnek az ideghártya biz. helyére (mel lék , 
c o n t r a s t , a l a n y i k i e g é s z í t ő s z í n e k ) . A mellék-
szín feltűnik az esetben is, ha vmely szin hosszas 
nézése után a szem fehér felületre néz. 

Szines emberfajok, a sárga, barna és fekete ra-
ce-ok, továbbá a fehérek és színesek vegyülésébő! 
származott fajok, mint m u l a t t (fehérbőrűtől és sze-
recsentől), m e s z t i c z ( m a m a l u c c c o ) , c h o l o (fehér
től és indiántól), szambo (ch ino , a r i b o c o , szere-
csentő! és indiántól). Mulattok és meszticzek euró
paiakkal való ismételt vegyüléséből származnak a 
t e r z e r o n o k , q u a r t e r o n o k , q u i n t e r o n o k . 

Színész, oly személy, ki hivatásszerüleg gyakorolja 
a színészetet. A sz.-i ábrázolás tényezői a sz. egyé
nisége (alanyiság), szerepének helyes felfogása (con-
ceptio), a szavalat, játék (mimika) s a maszk (1. e.). 
A közszokás a sz.-eket szerepszakmáik szerint osz
tályozza, s beszélünk hős, komikus, szerelmes, csel
szövő, bonvivant, apa stb. sz.-ről (1. szerepszak
mák). E felosztás azonban mélyebb alappal nem bir. 
Aesthetikai szempontból helyesebb az obj e c t i v és 
s u b j e c t i v sz. megkülönböztetése (I. színészet). 

Színészet, az a művészet, mely a drámai műveket 
érzékileg ábrázolja, amennyiben a bennök előforduló 
embereket élő személyek ( s z í n é s z e k ) által megsze
mélyesítve, beszélve és játszva vezeti elénk, kik a 
cselekvényt szemünk előtt fejlesztik a jelenből a jövő 
felé. A dráma nem is tekinthető késznek, csak a szín
padon. A sz.-ben első sorban a színész művészi 
egyénisége az elhatározó. E szempontból két irányt 
szokás megkülönböztetni. Egyik az a l a n y i (subjec
tiv) irány, melynek hívei minden szerepben a saját 
egyéniségüket a maga teljességében viszik a nézők 
elé. Vannak feladatok, melyek csakis ily irányban 
oldhatók meg, pl. az egyszerűbb jellemek, melyek, 
tisztán egy érzelem uralma alatt állanak: a rajon
gás, kedély, sentimentalismus, komikum egyéni;, 
ezért a hősi, szerelmes szerepek játszói, a nők s a 
komikusok mindig magukat játszák. A közvetlenség
hez az érzelmek telje kellvén, az ily színészek egyfor
mák mindig, de melegek, lelkesek. Ellenben a másik 
irány a színész egyéniségét csak anyagnak tekinti, 
melyet a szerephez kell idomítani. Ezért a t á r g y i a s 
(objectiv) színész minden szerepben más és más; czélja 
teljes jellemeket adni (1. jellemszinész) s ha kell, egy-
képen tud hősi, cselszövő, komikus, apa stb. színész 
lenni. A sz. legnagyobb alakjai, mint Garrick, Dev-
rient Lajos, Rachel, nálunk Komáromi Samu, Egressy 
Gábor, Kántorné, Prielle Kornélia, Jászai Mari az 
objectiv irány művészei. A színész egyéni művésze
tén kívül fontos követelménye a sz.-nek a kerekded 
ö s s z j á t é k (ensemble), mely abban áll, hogy az 
egyes szereplők játéka egymást kölcsönösen kiegé
szítse s egymással egyensúlyban álljon, vagyis a 
színész ne igyekezzék a maga szerepét a többiek, 
rovására s az összbenyomás kárára előtérbe tolni. 
Felhasználja a sz. a maga ezéljaira a többi művé
szeteket is: a festészetet, szobrászatot és zenét, ugy 
hogy a legreálisabb, az élet legteljesebb színéve; 
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SZ1NNYEI s 
bíró művészetté válik. A sz. elméletét magyarul 
megírták: Egressy Gábor (Sz. könyve, 1866.), Pau-
lay Ede, Sz. elmélete, 1881. s legteljesebben Rakod-
czay Pál, A sz. rendszere, Bpest, 1884. 

Szinevér, község Máramaros m., 2333 lak. 
Szinevér-Polyána, község Máramarosm., lOlölak. 
Színfal, 1. kulissza. 
Színfalhasogatás, álpathos (1. e.), túlzás a rossz 

színészeknél. 
Színház, t h e a t r u m , a színművek előadására szol

gáló helyiség, már a legrégibb időktől három főrészre 
osztva, ezek: a n é z ő t é r , a hol a közönség foglal 
helyet, az o r c h e s t r u m , a hol a zenekar működik, 
és a s z i n p a d , a hol a színészek játszanak. 

Színi bírálat, vmely színdarabról s annak előadá
sáról szóló ismertetés. 

Színi hatás, a színműnek a színpadról a közön
ségre gyakorolt hatása, melynek tényezői főkép a 
mozgalmas, érdekfeszítő cselekvény és élénk jelene
tek. Szembe szokás állítani a darabnak tisztán köl
tő i hatásával, mely inkább az eszmére s a szép 
nyelvbeli előadásra fekteti a súlyt, bár a kettőnek 
a jó drámában egyesülnie kell. E két elv felett a 
30-as évek óta élénk vita folyt irodalmunkban; a 
Vörösmartyt utánzó drámai iskola a költői hatást te
kintette czéljának, mig Szigligeti, Czakó Zs., Jósika, 
Kuthy, Obernyik stb. a franczia romantika példájára 
minden áron az érdekest és népszerűt keresték. 

Színi tanoda, 1. szinműv. és zeneakadémia. 
Színités, 1. reductio. 
Színkép, spectrum, az alkotó részeire felbontott 

fehér fény képe, melyet nyerünk, ha p, o. a napsuga
rakat hasábon bocsátjuk keresztül. Ilyenkor azok 
fényét fehér felületen felfogva hosszúkás képet nye
rünk, mely egymás mellett a vörös, narancs, sárga, 
zöld, kék, indigó és ibolya színekből áll; ez a fehér 
fény színképe. V. ö. fény, színképelemzés. 

Színképelemzés, spectralanalysis, vmely fényfor
rás színképének megvizsgálása a czélból, hogy abból 
a fényforrás alkotó részeire következtetést vonni le
hessen. Szilárd és folyékony izzó testek összefüggő, 
folytatólagos színképet adnak, izzó gázak színképe 
világos vonalakból és csíkokból áll, melyek hely
zete, száma és színe minden anyagra nézve jellemző. 
A megvizsgálandó testet nem világító, forró lángba 
helyezik és színképét a színképelemző készülék (1. e.) 
segélyével vizsgálják meg. A sz. e. szélesen elterjedt 
elemek (mint rubidium, caesium) felfedezésére veze
tett, melyeket addig rendkívül kis mennyiségben való 
fellépésük folytán fel nem ismertek. így p. o. a vas
nak 4e/ioo,000,000 része még biztosan kimutatható sz. 
e. segélyével. A sz. e.-t a besszemerezésnél a szén-
telenitési folyamat megítélésére, áruk megvizsgálá
sára, vegyi elemzésekre, az orvosi kórismézéshez, 
élettani vizsgálatokhoz, csillagászati kutatásokhoz, 
stb. használják. Xátriumgőzöket tartalmazó lángnak 
színképét egy intensiv, világossárga esik jellemzi; 
ha most az ilyen lángon vmely erősen izzó szilárd 
v. folyékony test fényét bocsátjuk keresztül, akkor 
ennek folytatólagos színképét kapjuk, melyben a 
natriumvonal mint fekete esik jelenik meg. A nap
lény színképe nagyszámú ily fekete vonalat (Fraun-
hofer-féle vonalak) tüntet fel, melyek a mi földi ele
meinkről nyert színképek világos vonalaival a leg
pontosabban egybeesnek. Ebből következik, hogy a 
napnál egy intensive izzó szilárd v. folyékony test 
fényét vmely légkörön át bocsátja ki, mely légkör 
önmagában világos csikókat tartalmazó spectrumot 

adna és azon elemeket tartalmazza, melyek jellemző 
vonalai észlelhetők. Hasonlóképen ismerik meg az 
állócsillagok, bolygók, ködfoltok stb. vegyi termé
szetét. A hasábok által nyert színképeknél terjedel
mesebbet nyerhetünk rácsok segélyével. 

Színképelemző készülék, spektroskop, fénytani 
eszköz, vmely fényforrás vegyelemzésére. Haszná
latban vannak a Kirchhoff-Bunsen-féle sz. e. k., a 
Browning-féle és Ladd-féle z s e b - s p e k t r o s k o -
pok, továbbá a górcsövi nagyságú anyagok elem
zésére használt m i k r o s p e k t r o s k o p . Szerkezetük 
alapja egy cső, mely az előtte álló kémlelendő fény
forrás sugarait lencséi által egyközü irányban egy 
hasábra tereli, melyen azok megtöretnek és alkotó 
színeikre bomlanak; a hasábból kijövő sugarakat az 
észlelő egy másik távcső-berendezésű csövön át éle
sen és nagyítva látja, mig egy másik csövön alkal
mazott lépték (Bunsen-féle skála) megfelelő berende
zés által szintén a távcsövön át válik láthatóvá.' 

Színköltészet, a drámai költészet, a mennyiben 
művei a színpad számára készülnek. 

Színkör, 1. aréna. 
Színlap, nyomtatott v. írott papírlap, mely a kö

zönséget az előadandó színmű cziméről, szerzőjéről, 
a benne működő személyekről stb. értesiti. 

Színlátás, ckromopsia, alanyi, a valóságnak meg 
nem felelő szinérzetek fellépése a szem és agy meg
betegedéseinél. 

Színlelés, simulatio, jogi értelemben a jogalkotó 
nyilatkozatok megtételénél elhallgatása a tulajdon-
képeni akaratnak, ugy hogy a szerződési akarat és 
a nyilatkozat nem fedik egymást. Ilyen esetekre 
alapelv: pius valet quod agitur, qtiam quod simulaie 
concipitnr: nagyobb jelentősége van a tényleges cse
lekedetnek (akaratnak), mint annak amit színlelnek. 

Színméz, 1. méz. 
Színmű, tágabb ért. dráma (1. e.), szűkebb ért. 

középfajú dráma. 
Színművészet, 1. színészet. 
Színművészeti és zeneakadémia (orsz. m. kir.), 

Budapesten azelőtt külön állott s szini tanoda nevet 
viselt. Jelenleg közös igazgató (Mihalovich Ödön), 
de külön tanári kar vezetése alatt áll. A zenészei; 
osztály egyszersmind zenetanár-képző tanfolyam
mal is össze van kötve, a növendékek száma (1892.) 
262. A szinészeti osztály drámára és operára osz
lik, 4 évből áll, a növendékek száma 88 (71 drámai, 
17 operai, 21 férfi, 67 nő). Az intézet fentartási költ
sége az 1893. áll. költségvetés szerint 57.000 frt. 

Szinna, község Zemplén m., 2279 lak. 
Szinnai kő, a Vihorlát ormától é.-k.-re 7 km. tá

volságban van és a Cziróka völgyére hirtelen le
ereszkedő nyúlványaival együtt atrachyt hegységnek 
legészakibb tömzse. Sajátságos alakú hegy, melynek 
erdős tetejéből egymáshoz közelálló két szikla tömeg, 
vízszintes rétegekkel és meredek falakkal emelkedik; 
a keletinek magassága 1022 m., a nyugatié 1008 m. 

Szinnyei, 1) József, id.. bibliográfus, szül. 1830. 
márcz. 18. Komáromban. 184S. honvéd és mint fő
hadnagy vett részt Komárom védelmében. Az 50-es 
évek elején lépett az irodalmi térre, tevékenységét 
főleg a hírlapirodalom történetének és a bibliográfiá
nak szentelte. 1872. a budapesti egyetemi könyvtár 
tisztje, 1875. a könyvtár őre, !874. kezdte meg az 
Akadémia kiadásában a hazai és külföldi folyóiratok 
tudományos repertóriumát, melynek eddig megjelent 
kötetei a folyóiratok és hírlapok történelmi és termé
szettudományi ezikkeinek jegyzékét tartalmazzák* 
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Fiával ifj. Sz. Józseffel együtt szerkesztette Magyar
ország természettud. és mathematíkai könyvészetet 
(1878). 1885. a M. Nemz. Muz. hirlapkönyvtárának 
őre, mely főleg az ő fáradozásainak köszönheti fel-
állitását. 1891 óta irja a Magyar irók élete és mun
kái ez. vállalatot, mely mintegy 20.000 iró életrajzát 
fogja tartalmazni. Egyéb munkái: Hírlapirodalmunk 
1848—49-ben (1877). A komáromi magyar színészet 
története 1835-ig, I k. (Komárom 1881), Komárom 
1848-49-ben (Naplójegyzetek; 1887). — 2) Jó
zsef, ifj., nyelvész, szül. 1857. máj. 26. Bölcsésztu
dor, előbb bpesti középiskolai, később kolozsvári 
egyetemi tanár. Irt magyar nyelvtant s más nyelvé
szeti és irodaiomtört. dolgozatokat. 

Színnyomat, könyvnyomás különféle színekkel, 
anélkül, hog3' azok egymással keverednének. 

Szinobánya, község Nógrád m., 1729 lak. Közelé
ben a katalin-völgyi üveggyár. 

Színpad, a színháznak a nézőtérrel szemben álló 
hátsó, emelkedett része, hol a színészek játszanak. 
A sz. berendezéséről Molnár György adott ki egy 
munkát (A sz. és titkai). S z í n p a d i a s , affectált, ha
tásvadászó, nem őszinte. 

Színpadi csíny, 1. csíny. 
Színre színt, Rákosi Jenő tört. színműve. 
Színsúly, az érezpénz nemes-fém tartalmának súlya. 
Szinszerűség, a színművek azon tulajdonsága, 

hogy színi előadásra alkalmasak, míg az oly drámai 
költemények, minők a »Faust« v. »Ember tragédiája« 
híjával vannak a sz.-nek. Ezeket, hogy előadhatók 
legyenek, előb színre kell alkalmazni. 

Szint, bizonyos magasság, mely v. egy vízszintes 
vonal (sz. v., szinv.), v. egy vízszintes sik (szintsik) 
áital van jelölve. 

Szintezni, egymástól távolabb fekvő pontok szint
különbségét meghatározni. 

Szintező, magassági különbség mérésére szolgáló 
egyszerű eszköz, mint a vizmérték, háromszög zsi
nóron függő sulylyal stb. 

Szintező vonalzó, földmérő eszköz a mérő asztal
lal való felvételekhez; vonalozóval összekötött táv
csőből áll, mely a vonatozó síkjával párhuzamos és 
a vonalzó élére merőlegesen álló tengely körül le- és 
felforgatható. 

Szintye, község Arad m., 1762 lak. 
Szinüveg, flintüveg, 1. üveg. 
Szinvakság, dysehromatopsia, képtelenség a szí

nek látására v. megkülönböztetésére. Teljes sz.-nál 
(achromatopsia) minden szürkének látszik, részleges
nél a sz. csak egyes színekre vonatkozik; így léte
zik kék-sárga sz. (erythrochloropia), vörös-zöld sz. 
(xanthokyanopia és daltonismus); némelykor csak a 
szinérzés csökkenése, gyengülése áll fenn. A sz. 
gyakran világrahozott, némelykor csak mulékonyan 
lép fel nagy kimerülés vagy súlyos betegségek után, 
vöröszöld sz. a szem idegkészülékének megbetege
dési tünete gyanánt. 1000 férfi közül kb. 30, 1000 
nő közül kb. 3 szenved sz.-ban. A sz. kimutatása 
fontos vasúti hivatalnokoknál és hajósoknál, kiknél 
a színekkel való jelzések nagy szerepet játszanak. 

Színvonal, 1. szint. 
Szinyák, község Bereg m., 170 lak. Ásványvízfor

rások és fürdő. 
Szinyei G e r z s o n , sárospataki tanár, szül. 1836. 

márcz. 16. Lukán, Zemplén m. Irt latin mondattant, 
magyar-latin szótárt többekkel, számos irodalomtört. 
s iskolaügyi tanulmányt; továbbá Véleményt a gimn. 
szervezkedése ügyében (1873), emléklapokat id. Br. 

Vay Miklós 50 éves örömünnepe alkalmából 1S73. 
Megírta a sárospataki főiskolai könyvtár történetér 
(1S82). Alapitója a "Sárospataki Irodalmi Kör«-nek, 
a mely népiskolai és gymnasiumi tankönyveivel hasz
nos szolgálatokat végez a hazai oktatás körül. 

Szinye-Lipócz, község és fürdő Sáros m., 484 lak. 
Hozzá tartozik a Salvator ásványvíz forrástelep. A 
Branyiszkói hsg k. oldalán vadregényes völgykatiar. 
van, melynek fenekén 20 bővizű forrás fakad, messzire 
hallható robajjal öntvén leginkább kén- és szénsavas 
nátront, meszet, magnesiát, chlor-natriumot és caí-
ciumot tartalmazó vizeket. Itt épültek a fürdőépületek. 

Szinyér-Váralja, község Szatmár m., 4008 lak., az 
Avas hsg d.-ny. tövénél, a Szamostól bekanyargot: 
nagy bányai neogen öböl torkánál. A várhegyen, 
erdőben a szinyéri vár romjai. 

Szipoly, cecidomia, rovar a kétszárnyúak rendjéből, 
a tipolyok (tipulida) családjából. Számos kártékony 
faja közül említendő a g a b n a p u s z t i t ó sz., c. dc-
structor, melynek álezája, kül. Észak-Amerikában a 
gabnakalászt pusztítja; b ú z a sz., c. tritici, álezája, 
a gyenge buzamagvat rágja meg; a c. pisi, ugró ái-
czája a borsóban él; a c. rosaria az u. n. füzfaró-
zsákat hozza létre. 

Szír, keletindiai kereskedelmi súly = VÍO maund; 
a factory sz. = 0'847 kg., a bazár sz. = 0'9S3 kg. 
Bombayban mint gabonamérték = 0'318 kg., mint 
folyadékmérték = 0'796 kg. 

Szirák, község Nógrád m., 1514 lak. Járásbíróság 
és adóhivatal. 

Szirénák, tengeri tehenek, sirenia, emlős család 
a czetek (cetacea) rendjéből. Orrlyukaik az orr he
gyén nyílnak, zápfogaik széles koronájuak, mellü
kön két emlő foglal helyet, mely körülmény szol
gáltatott talán alapot a régieknek a szirénákról 
(hableányok) szóló mondákra. Növényekkel táplál
koznak. A d u j o n j , halicore Betacea, 6 m. h., az in
diai szigettengerben él; manatus fajok 5 — 6 m. 
hosszúak, az Atlanti oczeán tropikus részeiben élnek 
s néha a folyók torkolataiba is behatolnak. 

Sziréné, szélén lyukakkal ellátott korong, mely, ha. 
gyorsan forgatják és bele fújnak, hangot ad; ködjel
zőnek, hangok rezgési számának meghatározására. 
használják. 

Szirének, 1. sirének. 
Sziria, 1. Syria. 
Szirma, község Borsod m., 1315 lak. 
Szirma-Besenyő, község Borsod m., 1420 lak. 
Szirmay grófi család, az 1241. meghalt Rák vitéz

től származik, kinek emlékére a család rákot vise: 
czimerében. Sz. I s t v á n itélőmester s általa fogadott 
fia, Desewffy Tamás 1695. bárói, 1707. grófi ran
got kaptak, s ez utóbbi a Sz. nevet fölvéve, család
ját e néven folytatá. — 1) Alfréd gróf, a főrendiház; 
tagja, szül. 1852. aug. 10. — 2) G y ö r g y gróf. a 
főrendiház tagja, szül. 1831. okt. 8. Kassán, 1867 
óta kamarás. 

Szirom, 1. növények. 
Sziromirat, »codex« ért. használt, de elavult szo 

(szirom = papyrus). 
Szironták, rannunculus, növény a szirontáífélék 

(ranunculaceae) rendjéből. Fajai a r é t i sz., r. aeris, 
virága aranysárga, levele csipkés és a t ö r z s i ka 
sz., r. scelertus,\evele szi valaku, húsos, virága sárga ; 
mindkettő mérges. A k e r t i sz., r. asiaticus, Görög
országból és egyéb részben belföldi fajok diszvirágok. 

Szironybőr, pergamen; s z i r o n y - k é z i r a t v. szi
romirat, pergamen-codex. 
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Szirup ; szörp), sűrített czukoro'.dat a czukorgyár-
tás mellékterménye, nádczukron kívül szőlőczukrot, 
festőanyagot és sót is tartalmaz; a fehér sz. 18 
rész czukor oldata 10 rész vízben; a k e m é n y í t ő 
sz. keményitőlisztből nyert szőló'czukoroldat. A 
gyógyászatban használt sz. különféle növényanya
gok főzete sok czukorral; g y ü m ö l c s sz., 1. gyü
mölcsbor. 

Sziszegő hangok, sibilantes v. spirantes, a nyelv
tanban az s, sz, z és zs hangok, melyek kiejtése bi
zonyos sziszegéssel jár 

Sziszek, szab. kir. önálló törvényhatósági! város 
Zágráb m., 6129 lak. A római Siscia helyén, a Kulpa 
és Száva egyesülésénél fekszik; Ó-Sz.-ből, mely haj
dan jelentős erősség volt s Uj-Sz.-ből áll; minta 
Száván való gőzhajózásvégpontja s mint fontos vas
úti állomás, mely Horvátországot Boszniával kap
csolja össze, élénk a forgalma. Járásbir. és adóhiv. 
Szisztéma, systema, rendszer (1. e.). 
Szisztov (Svistov, Szisztova), város Bulgáriában a 

Duna m., 12.000 lak. 1791. aug. 4. béke Törökország 
és Ausztria közt, az 1877. háborúban az oroszok 
jun. 22. itt keltek át a Dunán. 

Szita, szőrből v. drótból készített, többé-kevésbbé 
finom lyukakkal elátott háló, fából v. fémlemezből 
készített dobra feszítve; használják szemnagyság 
szerinti elkülönítésre, pornemü anyagoknak a dur
vább szemüektől való elkülönítésére; — sz. kö tő , 
sz. készítést üző iparos. 

Szita-Bodza, község Háromszék m., 1398 lak. 
Szitaszövet, 1. szitavászon. 
Szitavászon (szitaszövet), erős gyapjú-, pamut-, 

selyem-, len- v. szőrfonálból készített gaze-szerü 
szövet; szitára, himzőmur.ka alapjául stb. szolgál. 

Szittya, a s c y t h a (1. scythák) név magyaros 
alakja; igy nevezték régente az ős magyarokat, kik 
a névtelen jegyző és többi krónika-iróink szerint 
Scythiából jöttek ki. 

Szittyó, juncus, növény a sz.-félék (juncaceae) 
rendjéből. A fakó sz., j . glaucus, vizes helyeken 
gyakori; szárát fonó munkákra használják. 

Szív, cor, az állati test vérkeringésének központi 
szerve. Az emberi sziv körülbelül ökölnyi üres izom
tömlő, a s z . h á r t y a vagy sz . -burok (pericardium) 
által körülvéve, mely a szívnek szabad mozgást 
enged. A sziv ürtere két egymást metsző sövény 
által 4 részre van osztva; felül a 2 p i t v a r v. elő-
k a m r a (átrium), foglal helyet, melyekből billentyűk
kel ellátott szájadékok (ostium) vezetnek a 2 gyom-
r o c s b a (ventriculus). A bal gyomrocsból indul ki a 
függőér (aorta), a jobb gyomrocsból a tüdő-ütér 
(artéria pulmonalis); mindkettőnek szájadékát 3 fél-
holdalaku billentyű zárja el. A bal gyomrocsban 
meggyült (üteres) vér a sz. összehúzódása (systole) 
által az aortába löketik, honnan az egész testbe 
szétvitetik (nagy vérkör). A test különböző részeiből 
érkező (viszeres) vér a jobb pitvarba ömlik, honnan 
a sz. elernyedési állapotában (diastole) a jobb gyom-
rocsba ömlik. Innen a (viszeres) vér a sz. összehúzó
dásakor a tüdőütéren át a tüdőbe vitetik, hol élenyül 
(kis vérkör) és a tüdőviszéren át a bal pitvarba jut, 
honnan diastole alatt ismét a bal gyomrocsba jut és 
igy tovább. A vér visszafelé folyásának meggátlására 
szolgálnak a billentyűk (valvulae). A sz.-et ellátó 
nagyszámú idegek a bolygó (vagus) és együttérző 
(sympathikus) ideg rendszeréhez tartoznak. A sz. 
időszakos mozgása (összehúzódás és elernyedés) 
perczenként 60—80-szor történik, lázban fokozódott. 

A diastole 3—4-szerte hosszabb, mint a systole; ez 
utóbbi a sz. csúcsát előfelé emeli és a mellkasfal 
megrezdülését okozza (szívcsúcslökés). A billentyűk 
becsapódásával járó hangok a szívhangok. 

Szivacs, spongia, állatosztály, melyet némelyek a 
protozoákhoz, mások az ürbelüekhez (coelenterata) 
számítanak. Változatos alakú, vízi állatok, több
nyire szaruszálakból, kova- v. mészképződmények
ből álló szilárd vázzal, melyet a protoplasma vála
dékának tekintenek, belső csatornarendszerrel s egy 
v. több nyilassal. Oszlás v. sarjadzás, egyesek peték 
által szaporodnak. Felosztásuk: mész sz.-ok, pori-
fera calcarea és nem m é s z v á z u sz.-ok, p, ecalca-
rea, szaru szivacsok, kovavázu sz.-ok és édesvízi 
sz.-ok; ez utóbbi rend kivételével mindnyájan ten
gerben élnek. A spongilla jluviatilis, folyókban, sp. 
lacustris, nálunk a Balatonban fordul elő. Az 
euspongia több faja adja a használatos mosószivacsot. 

S z i v á k l m r e , főv. ügyvéd, ismételve orsz. képv., 
szül. 1849. szept. 8. Kun-Félegyházán. Iskoláit ott 
és a fővárosban végezte, azután aljegyző lett az ak
kor még fennálló Jász-Kún kerületeknél, de már 
1875. szülőföldje orsz. képviselőnek választotta s a 
házban helyét mint korjegyző foglalta el. Később 
Csongrád városát képviselte és az elkeresztelési vi
tában ő terjesztette elő az azóta is róla nevezett 
határozati javaslatot a szabadelvű párt és kormány 
részéről. Mint a törvényhozás tagja leginkább a 
közigazgatás és igazságügy terén működött, a Fa-
binyi igazságügyminiszter által benyújtott örökjogi 
tjavaslatnak ő volt előadója és az erről szóló codex-
szerü jelentésnek szerzője. 1889 óta a vall. és tan. 
alapok ellenőrzésére királyilag kinevezett bizottság 
tagja, Pest megye törvényhatós. közgyűlésének és 
majdnem vmennyi szakbizottságának tagja; a Magy. 
Jogászegyletnek igazg. tagja és pénztárnoka. 

Szivar, fedőlevéllel körülvett, géppel v. kézzel ösz-
szesodrott dohány; a sz.-készitésre szánt levelet 24 
óráig vizzel nedvesítve állni hagyják, hogv meg
lágyuljon és a belőle készített sz. egyenletesen égjen. 
Először a sz. belsejét (báb) készítik el, ezt állványba 
rakják, a 4 cm. széles, főér hosszában leszakított 
féllevélbe göngyölik, a hegyén maradó fedőlevelet 
lemetszik, tompa végét levágják és többé-kevésbé 
sajtolják. A legfinomabb és legkedveltebb sz.-fajtákat 
Havannában készítik, de a sz.-gyártás az egész mű
velt világon el van terjedve. Nevezetesebb sz. fajok 
a nagy és erős r e g a 1 i a, a rövid és vastag t r a b u c c o , 
a hosszú és vékony n a p ó l e o n , a kicsiny l o n d r e s , 
a hosszú és rövid p a n a t e l a s , a hosszában fedő
levéllel betakart ma ni 11 a, a szalmaszállal átszúrt 
Vi rg in ia , a kicsiny és kecses női sz. Nálunk 1891. 
476.402,000 drb sz.-t fogyasztottak, köztük 12.997,000 
drb különlegességi sz.-t. 

Szivárgás, 1. átszivárgás. 
Szivárgó árok, vmely földterület vizteienitésére 

kiszemelt árok, melyet a viz vezető rétegig lemélyitenek, 
fenekén nagyobb kövekből csatornát állítanak elő 
s ezt bizonyos magasságig kövei v. kavicscsal be
rakják és azután az árkot beföldelik; gyakran viz-
gyüjtésre is használják. 

Szivarka, finoman vágott dohány vékony rizs-
szalmapapirból készült hüvelybe tömve. Ujabban a 
sz. használata mind nagyobb tért hódit. Magyar
országban 1891. 414.364,000 drb, köztük 9.390.000 
különlegességi sz.-t fosztottak. 

Szivárvány, légköri tünemény, mely leginkább zi
vatarok vége felé látható, ha a szemlélő a nappal 
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hála mögött és egy a naptól megvilágított esőzésben 
lévő felhővel szemben áll. A sz. egy kúpnak.alapját 
alkotja, melynek csúcsa a szemlélő szemébe esik, 
tengelye pedig azon egyenessel esik egybe, mely a 
napon és szemen áthaladva képzelhető. Oka a fény
sugaraknak az esőcseppekben való sugártörése. 

Szivárványhártya, iris, 1. szem. 
Szivattyú, gépi berendezés a folyadékoknak ma

gasabb színre való felemelésére; ezen felemelés rész
ben felszívás, részben nyomás által történik és éhez 
képest vannak szivó és nyomó sz.-k (1. nyomósze
lep). A felemelésnél a levegő és víz nyomása műkö
dik. A k ö z ö n s é g e s sz. áll egy hengerből, melynek 
alsó vége szűkebb szívócsőbe megy át s leér egészen 
a víz színe alá. A hengerben légzárólag jár egy du
gattyú, melynek belsejében fölfelé nyíló szelep van. 
Egy másik fölfelé nyíló szelep van alkalmazva a 
henger azon részében is, hol a henger megszűkül. 
Ha a dugattyút felhúzzák, alatta légritkított tér szár
mazik, miért is a szívócső sűrűbb levegője föltaszitja 
a szelepet s a hengerbe nyomul, de így a szívócső 
levegője is megritkul; ennélfogva a külső levegő 
nyomása nagyobb lévén mint a csőbeli levegő feszítő 
ereje, a vizet a szívócsőbe szorítja fel. A mint a du
gattyút lenyomjuk, az alatta lévő levegő összesűrű
södik, de minthogy a szívócsőbe nem mehet vissza, 
azért megnyitja a dugattyubeli szelepet és kitódul. 
Többszöri húzás után a víz egyre feljebb emelkedik, 
rr,ig végre megnyitja a henger szelepét s a dugattyú 
alá jut, majd ennek is megnyitván szelepét a du
gattyú fölé kerül, mely aztán maga előtt hajtja egé 
szén a nyomócső végéig, a hol kifolyik. Minthogy a 
légnyomás csak 10 méter magas vizoszlopot képes 
egyensúlyban tartani, a hengernek szelepe a víz 
szine fölött 10 m.-né! magasabban, a gyakorlatban 
rendesen csak 7'5 m.-re lehet. Ha magasabbra akar
juk a vizet emelni, a sz.-t emelő csővel kötjük ösz-
sze, mely nyomó sz.-nál a dugattyú alatt, szivó sz.-
riál felette torkol a hengerbe és ettől nyomó szelep 
által van elzárva. Az egyszerű sz. megszakított, a 
k e t t ő s (két egyszerűnek összekötése) folytonos viz-
sugárt ad. A c e n t r i f u g á l sz.-nál a henger helyét 
dob foglalja el s ebben lapátos kerék forog, mely a 
levegőt felemeli és a nyomócsőbe hajtja; s u g á r sz.-
ná! lég- v. gőzáram ragadja magával a folyadékot. 

Szivattyús, a neve azon köztűzoltónak, aki a szi
vattyú-szerelést már el tudja végezni. A tűzoltók ki-
képeztetésének első fokozata a szivattyusi, azután 
következik a mászói, ennél is magasabb a csővezetői, 
azután az őrparancsnoki, mely rang után a tiszteké 
következik. 

Szívbántalmak, 1) vílágrahozott rendellenességek, 
a sövények tökéletlen kifejlődése, a billentyűk elzá
ródása (atresia) v. egyéb fejlődési hibái, a nagy üt-
erek fordított elhelyezése (situs inversus) stb.; — 
2) szerzett sz., a billentyűk tökéletlen záródása (in-
continentia, insufficientia), midőn is a kiszorított vér 
egy része mindig visszaáramlik, v. a szájdák szűkü
lete (stenosis), tüdőbeli vérpangást, a szív túltengé
sét (hypertrophia) okozzák, mi által az a növekedett 
akadályokat egy ideig legyőzni képes (compensatio); 
végrfeis a vérkeringési akadályok felhalmozódnak, víz
kor stb. zavarok állanak be (incompensatio). Kezelés: 
megerőltetés és izgalmak elkerülése, jégzacskó, digitá
lis, strophantus, klimatikus gyógyhelyek. V.o. szivlob. 

Szívbillentyű, 1. szív. 
Szívbillentyübántalmak, I. szivlob, szívbán

talmak. 

Szívburok, pericardium, i. EZ 
Szívcsúcslökés, 1. szív. 
Szívdobogás, palpitatio cordis, a szív mozgásának 

kóros gyorsulása, rendellenes üteme, ideges alapú 
(sápkór, hysteria stb.),, mikor is gyógyítható, v. 
szervi szívbántalmak tünete. Kezeles: hideg boro
gatások a szívtájra, csillapító szerek (kálium broma-
tum); digitális. 

Szívelzsirosodás, a szívizom rostjai között felhal
mozódott kóros mennyiségű háj (obbesitas cordis) 
v. a szívizom rostjainak zsiros elfajulása (degenera-
tio adiposa) alakjában lép fel. Mindkét alakban nehéz 
légzést okoz, az utóbbi gyakran szívhüdés utján 
hirtelen halálra vezet. 

Szíverősitő szerek, bor, cogr.ac, kávé, kámfor, 
digitális, strophantus. 
Szivet cseréljen az, a ki hazát cseréli T o m p a , 

Levél egy kibujdosott barátom után. 
Szivgörcs, s z i v z s á b a , m e l l s z o r o n g á s , a n g i n a 

pectoris, stenocardia, a szivüterek görcsén alapuló 
aggasztó érzés, előáll psychikus ingerek, neuralgiák 
stb. folytán, gyakran borzasztó hallucinatiók kísé
retében. Kezelés: a rohamok esetén jégdarabok 
nyelése, jégzacskó; belsőleg: jóákálium, morphium, 
amylum nitrosum, galvanizálás. 

Szivguta, 1. szivhűdés. 
Szivgyomrocs, 1. szív. 
Szívhangok, 1. szív. 
Szivhűdés, a sziv mozgásainak hirtelen megszű

nése folytán beállott halál szivrepedés, szivburok-
lobnál, a szivizomzat elfajulásainál stb. 

Szivkamra, 1. sziv. 
Szivlob, a szívizom lobja (myocarditis), hevenyen 

előfordul evvérüségnél s z i v t á l y o g o k képződésé
vel, melyek s z i v r e p e d é s h e z vezethetnek; gyako
ribb idült alakban izületi csúz kíséretében hegele 
és tágulatok (szivaneurysma) képződésével vagy 
mint a szivbel hártya lobja (endocarditis) különö
sen a billentyűkön, izületi csúznát, gyermekágyi 
láznái; többnyire végzeces. Idülten lefolyó alakja 
hozza létre a szivbillentyübántalmakat. Kezelés: 
jeges borogatások a szivtájra, digitális, strophantus, 
chinin stb. 

Szivnagyobbodás, 1. szivtultengés. 
Szivó árok, kisebb árok, mely a vizet a nagyobb 

gyűjtő árokba v. csatornába vezeti. 
Szivó cső, cső, melyen keresztül vmely folyadék a 

lég nyomása alatt szorittatik, ha a bemártottál 
ellenkező csővégen a levegőt kiszívják. 

Szívógép, exhaustor (1. e.). 
Szivólégüst, minden nagyobb hengerátméretű fecs

kendőnél van alkalmazva, ha szívó-nyomó müvü a 
szerkezete. Czélja a fecskendőbe nyomuló víz ütéseit 
felfogni s ezeknek a szelepekre való káros hatását 
gyengíteni, részben pedig a szivótömlők végének túl
ságos rángatódzását mérsékelni. 

Szivó magasság, szivattyúnál az a magasság, 
melyre a légnyomásnak a vizet emelni kell, hogy a 
szivattyúba jusson. 

Szivornya, szivó cső; vf\J alakulag hajlított cső 
vmely lefolyó csövön a hydraulikus elzárás ^végett 
(pl. büzelzáró water closetnél); két nyilt vízfolyás 
összekötése egy mélyebben fektetett cső által (pl. 
vmely ut alatt, v. völgyön keresztül). 

Szivos Béla, iró, szül. 1846. H.-Szoboszlón: ta
nulmányait befejezve 2 évig ref. papi pályán műkö
dött, azután 6 évig a szentesi gymnasium tanára s 
a »Szentes és Vidéke* szerkesztője. Számos nagyobb 
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SZLJEME HSG s 
tanulmányt irt >Az osztrák-magyar mon. írásban és 
képben*, a >Vasárnapi Újságban* s más lapokban. 

Szívpitvar, i. szív. 
Szívtágulat, dilatatio cordis, a szí vürök táguiata; 

vérkeringési akadályok következménye, midőn t. i. 
a sziv a fokozott követelményeknek nagyobbodás 
utján nem tehet eleget. Tünetei: szívdobogás, gyenge 
érlökés, ájulások. Kezelés: jó táplálék, digitális, iz
gató szerek. 

Szivtultengés, hyperirophia cordis, a sziv izom
zatának kóros gyarapodása, szivbillentyübántalmak 
okozta keringési zavarok, ütér-, vese-, tüdőbántal-
mak következménye és a beállott keringésbeli zava
rok kiegyenlítésére szolgál. V. ö. szivbántalmak. 

Szivzsába, 1. szivgörcs. 
Szizalkender (henequen), Mexikóban és Yucatan-

ban termő többféle agavé faj rostos fonala; kötél, 
zsák, kalap stb. készítésére használják. 

Szkalite, község Trencsén m., 2240 lak. 
Szkercs, község Krassó-Szörény m., 1550 lak. 
Szkerisora, község Torda-Aranyos m., 4275 lak. 

A falu közelében a s.-i j é g b a r l a n g , 1127 m. m.-
ban levő hegylaposon. 

Szkerisora havas, !, Máramarosi havasok. 
Szklabinya-Váralja, község Turócz m., 287 lak. 

Meredek hegyen áll a szklabinyai vár. 
Szklenó, 1) fürdő Bars m., Bars-Szklenó községhez 

tartozik, a Tepla regényes völgyében 340 m. m.-ban; 
öt bővizű földes hévforrása van. Vizöket csúzos, kösz
vényes bántalmak, zsugorodások, idegbajok és bőrbe
tegségek ellen használják. Belsőleg savóval gége- és 
tüdőhurutok ellen; — 2) község Turócz m., 2058 lak. 

Szkulya, község Temes m., 1380 lak. 
Szlankamen, két község Szerem m., a Dunánál, 

1) Ó-Sz. 717 lak.: 1691. aug. 19. Badeni Lajos csá
szári hadvezér fényes diadala a törökökön; — 2) 
Uj-Sz., 2761 lak. 

Szlatina, község Krassó-Szörény m., 1450 lak. 
Szláva (szláv = dicsőség): éljen! 
Szláv elemek a magyarban. Nyelvünk szókincsé

ben sok a szláv elem. Mindjárt a honfoglalás után 
nagy változást okozott nyelvünkben a pannóniai 
szlávság nyelve. Az itt talált egész szláv néptömeg 
beleolvadt lassanként a magyar népbe s magával 
hozta műveltségét s a műveltségi tárgyak elnevezé
seit. Főleg 5 fogalomkörből gazdagította ez nyelvün
ket számos uj szóval. a földművelés és gazdaság 
(puszta, ugar, parlag, patak, abrak, széna, szalma, 
asztag, petrencze, jászol, járom, iga, patkó, zabola, 
kasza, len, gereben stb.), a házi berendezés (kamara, 
konyha, szoba, pincze, udvar, utcza, kémény, kályha, 
•oszlop, gerenda, pad, asztal, abrosz, tányér, ebéd. 
vacsora s tb) , ipar és mesterségek (kádár, bognár, 
molnár, mészáros, kovács, takács, mester stb.), a 
•kereszténység (keresztény, pogány, pap, püspök, 
apát, apácza, oltár, kereszt, zsolozsma, szent, pokol, 
szerda, csütörtök, péntek, szombat, karácsony stb.), 
és az állami élet, közigazgatás köréből (király, csá
szár, asztalnok, pohárnok, tárnok, bán, poroszló, 
porkoláb, megye, robot, zálog, pénz, dézsma stb.). 
A szlávság közvetítésével kaptunk számos nyugat
európai (német, olasz) szót. A magyar nyelv szláv 
elemeit főleg Miklosich Ferencz (1. e.) vizsgálta. 

Szláv-latin ritus, Cyrillés Method a pannóniai szlo
véneknél a pannon-szlovén — ó-szlovén — nyelvet 
vitte be a liturgiába s e nyelv lett a gör. kel. szl. egy
házi nyelve; de a kath. egyházhoz tartozó szlávok is 
állítólag elfogadták VIII. János pápa engedelméből. 

E latin szlávok egyházi könyvei glagolita nyelven 
írattak. E szokást 1248. IV. Incze pápa s utódai kö
zül többen helyben hagyták, utoljára VI. Pius 1791. 
Legújabban a pápa e nyelv használatát a monte
negrói kath.-nak engedte meg. Jelenleg a zenggi 
egyházmegyében, főleg Fiumében a misét gyakran 
szláv nyelven mondják, de nem az ó-szlovén, hanem 
annak a horváttal való kevert nyelvén. Ugyanez 
előfordul néhol a vegliai egyházmegyében; külön 
privilégium folytán tisztán őrizték meg az ó szlovén 
egyházi nyelvet a glagolita Írással a Szt-Ferer.: J 
rendi szabályozott tertiarusok dalmát tartományá
nak két conventjében. A dalmát egyházmegyékben 
1826 óta az a szokás, hogy a mise énekes részeinél 
a horvát, a többinél a latin nyelvet használják. A 
kath. szlávok közt ujabban élénk mozgalom folyik a 
szláv ritus behozatala érdekében. 

Szláv nyelvek, az indogermán nyelvtorzsnek egyik 
ága. Legrégibb nyelvjárása az ó-szláv (ó-bolgár), a 
keleti hitűek egyházi nyelve. A sz. ny. 3 csoportra 
oszlanak: 1) k e l e t i sz.: az orosz nyelv: 2) nyu
g a t i sz.: a lengyel, cseh (a szlovákokkal v. tótok
kal) és vend; 3) dé l sz.: az ó-bolgár, a szerb (a 
horváttal) és a szlovén. A sz. irodalmak közt a leni
gyei, orosz, cseh és szerb a jelentékenyebbek. 

Szlávok, egyik nagy népcsalád közös neve; számos 
ága van, melyek rokonsága azonban nem a véren, 
nem is a közös történelmen, hanem a nyelven nyug
szik. Főleg Európa északi és déli, Ázsia közép és é. 
részein laknak nagy tömegekben. Három főcsoportra 
oszthatók: é. sz. (vendek, csehek, tótok, lengyelek), 
k. sz. (rutének, oroszok s *az utóbbiak egyes ágai: 
nagy-, kis- és fehér-oroszok), d. sz. (szlovének, hor
vátok, szerbek, bolgárok). Összes számuk 95 millió. 

Szlavónia, 1. Horvát Szlavonország. 
Szlavóniai magyar nyelvjárás, a szlavóniai ma

gyarok nyelvjárása, fősajátságai: a helyett állandóan 
rövid d-i ejt; a sziszegő hangokat különös módon föl
cseréli: az 5-t sz-szel, zs-t z-vel s megfordítva, pl. az 
égis házs (az egész ház), két szór irasz (két sor írás): 
az ul-i igékben í/-nek ejti: tanil, fordil; igeragozási 
alakok: aszondi (azt mondja), halli (hallja) stb. L. 
Balassa J., A magyar nyelvjárások, 1891 

Szlavonország, 1. Horvát-Szlavonország. 
Szlavophilek, l. panszlavismus. 
Szlávy József, koronaőr, szül. 1818. nov. 23. 

Győrött. Jogi és bányászati tanulmányainak befejez
tével állami szolgálatba lépett, 1846. kamarai titkár, 
részt vett a szabadságharczban, fogságot szenve
deti, 1861. a helytartótanácsnál működött, 1867, 
bihari főispán, még ez évben belügyi államtitkár, 
1869. képviselő ás kereskedelmi miniszter. 1372. rö
vid ideig miniszterelnök, 1879. a képviselőház el
nöke, 1880. közös pénzügyminiszter, 1882. koronaőr. 
1873. tit. tan., 1884. a m. tud. Akad. ígazg. tagja. 
Szliács, fürdő Zólyomm., 360 m. a tenger szine fe

lett; 4 tükörfürdője van, vize vasas hévviz, mely a 
legnagyobb ritkaságok közé tartozik. Forrásai igen 
nagy mennyiségű vas által tűnnek ki s még szén- és 
kénsavas meszet is tartalmaznak.. Ezek ivásra szol
gálnak. A sz.-i gyógymódot vérhiány és következ
ményei, női bajok, gyomor- és bélhurut, csúz és 
ideggyengeség ellen használják. Ujabban savó-
gyógymód is. 

Szljeme hsg, v. zágrábi hsg az Alpesek d. horvát
országi vonulatához tartozik; a Krapina, Lonya és 
Száva folyók közt d.-ny. é.-k. irányban húzódik. 
Vázát é.-k. részén kristályos palák és kréta-féle 
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mészkő, d.-ny. részén mészkő, diorit és werfeni pa
lák alkotják. Átlagos magassága 900 m.; legmaga
sabb csúcsa 1020 m., a Xagy-Szljeme. Erdők fedik. 

Szlóka (szanszkrit = dicsőség), a szanszkrit 
eposzok verse, két 16 szótagu sorból álló verspár. 

Szlovének, szláv nép Krajna, Dél-Karinthia, Alsó-
Stiria, Görcz, Isztria stb. osztr. tartomán)'okban; 
nálunk vendeknek (1. e.) nevezik őket. Számuk 
1'8 mill. 
Szluha I s t v á n , orsz. képv., szül. 1850. Szentivá-

nyon (Fehér m.). Tanulmányai befejeztével gazdál
kodott, 1892. orsz. képviselő. 

Szmolenszk, 1. Smolensk. 
Szmrdák, máskép B ü d ö s k ő , fürdő 315 lak. Nyit-

ramegyében, Szenicz m., égvényes-sós kénforrással. 
Szmrecsányi Pál , szepesi r. k. püspök, a főrendiház 

tagja. szül. 1846. máj. 2. Daróczon (Sáros m.), 1862. 
lépett a papi pályára, 1869. felszentelték, 1875. egri 
érseki titkár, 1881. az érseki főegyházmegyei hiva
tal igazgatója, 1879. czimz., 1886. valóságos kano
nok, 1891. az egri érseki jogakadémia igazgatója, 
csakhamar szepesi püspök. 

Sznusszi, mohammedán felekezet É.-Afrikában, 
alapította Szidi Sz., czélja az iszlámot eredeti tiszta
ságában visszaállítani. Központja Szarabud oázis
ban van, honnan tömegesen küldi a téritőket a többi 
oázisokba. Egységesen van szervezve s vakbuzga
lommal dolgozik az európaiak ellen. 

Szó, egyes beszédhang v. több beszédhang szoro
san összefüggő csoportja, mely fogalmat, indulatot 
v. fogalmak vonatkozását fejezi ki. Azt a közös 
alapformát, mely a közel rokon szóalakok képzésé
ben ezek kiinduló pontját képezi, g y ö k n e k (a lovas, 
lovász, lovagol szavak gyöke: ló), azt a szót pedig, 
melyből képző segélyével uj szót alkotunk v. me
lyet rag segélyével viszonyítunk, t ő n e k (lovas-ság, 
lovas-t, lovas-ok), a képző segélyével alkotott szava
kat pedig s z á r m a z é k s z a v a k n a k nevezzük. Je
lentésük alapján a szókat mint beszédrészeket (1. e.), 
mondatbeli szereplésük szerint mint mondatrészeket 
(1. e.) osztályozzuk. Szokás a l ak - és a n y a g s z ó k a t 
(1. e.) is megkülönböztetni. 

Szóalakzatok, figuráé verborum, egyes szók szo
katlanabb és feltűnőbb alkalmazásai, melyek által 
az indulat v. képzelet hatása alatt álló beszéd eltér 
a nyugodt előadástól. L. alakzatok. 

Szóalkotás, a meglevő szavakból ujabbak alko
tása, s z ó k é p z é s v. ö s s z e t é t e l (1. e.) utján. 

Szob, 1) község Hont m., 2038 lak.; — 2) község 
Somogy m., 1627 lak. 

Szobafogság, a katonaságnál jelentéktelenebb ese
tekben tisztekre alkalmazott büntetés, mely abból 
áll, hogy az illetőnek, kivéve ha katonai szolgálat
ban van, lakását és annak közvetlen környékét el
hagynia nem szabad; a legénységnél megfelel az 
úgynevezett kaszárnyaáristom. 

Szobatudós, gúnyneve az oly tudósnak, ki csupán 
elméleti ismeretekkel bir, s tudományát gyakorlati
lag nem tudja értékesíteni. 

Szóbeliség, azon perjogi elv, mely szerint a peres 
ügyek tárgyalásánál a peres felek élő szóval adják elő 
a bíróság előtt keresetűket, ill. védekezésüket; ösz-
szeköttetésben áll a nyilvánossággal és közvetlen
séggel, mint a modern perjog alapeszméivel, ez 
utóbbiak csupán a sz. mellett levén teljességgel 
keresztülvihetők, mert csak akkor érintkeznek a felek 
közvetlenül a bíróval. A legrégibb per sz.-en alapult, 
így a rómaiaknál, germánoknál és hazánkban; meg

szűnt a sz. a kanonjog tanulmányozásának terjedé
sével; helyébe az Írásbeliség lépett, melyen a bíró
ságaink előtt divó eljárás a legújabb időkig alapult. 

Szóbeli szerződés, olyan szerződés, mely a szer
ződő feleknek szóval nyilvánított akaratán alapul 
anélkül, hogy írásba foglaltatnék. A sz. érvényes
sége nem függ sem az írásba foglalástól, sem bármely 
más alakszerűségtől azon esetektől eltekintve, midőn 
a törvény ezt határozottan rendeli. 

Szobieszky J á n o s , lengyel király (III. János), S. 
Jakab krakkói várkapitány fia, szül. 1624. június 2., 
1665. nagy-marsall és 1667. fővezér; 1673. nov. 11. 
Chotimnél fényes győzelmet aratott a törökön. 1674. 
május 19. franczia befolyással Lengyelország kirá
lyává választatott. 1683. szept. 12. felszabadította 
Bécset a törökök ostroma alól s a megvert török 
sereget Párkányig üldözte. Ez volt legfényesebb 
haditette. Thököly őt kérte fel közbenjárásra I. Lipót
nál, de eredmény nélkül; f 1696. június 17. 

Szobor, 1. szobrászat. 
Szoboszló (Hajdú-), rend. tan. város Hajdú m., 

14.728 lak., járásb. 
Szobotist, község Xyitra m., 2664 lak. Közelében 

a Berencs vára romjai. 
Szobráncz, község Ung m., 1048 lak. Járásbir. A 

helység közelében kénes-égvényes-konyhasós forrá
sok. Vizök valamennyi ismert kénes hideg forrás 
közt a legelső. A vizivást alhasi pozsga, máj- és 
lépdaganatok, elhízás, görvélykóros daganatok és 
hurutok ellen használják, a fürdőket (iszap) pedig 
csúzos, köszvényes és idült bőrbajok ellen. 

Szobránje, a bolgár törvényhozás neve; egy ház
ból áll. 

Szobrász, képfaragó, az a művész, ki szobrászat
tal foglalkozik. 

Szobrászat, a képzőművészetek azon ága, mely 
bizonyos szilárd anyagokban (kő, agyag, elefánt
csont, érez) az alakokat térbeli valóságuk vagyis 
mind a 3 kiterjedésök szerint ábrázolja, s pedig v. 
szabadon állókat (szobor), v. vmely felületből ki
emelkedőket (dombormű]. Technikai eljárása 2 rész
ből áll: ezek a mintázás és a meghatározott anyag
ban való kivitel. Anyag és kidolgozás szerint van: 
1) szűkebb értelemben vett sz. (sculptura), mely mű
veit kalapácscsal és vésővel a kemény anyagból 
kifaragja; — 2) k é p f a r a g á s z a t , anyega főleg 
puszpáng-és hársfa s elefántcsont, az alakokat rende
sen több darabból állítják össze és gyakran arany
nyal és tarka színekkel vonják be (kül. a középkor
ban); ide tartozik az aranyelefántcsont mintázás, 
husrészek elefántcsontból, ruházat és fegyverzet 
aranyból (csak az ó-korban, Phidias Zeusa, Parthe-
non Athénen); — 3) é rez v e r é s (vert munka), ércz-
lapokat erősen hevítenek, s azután a hátsó lapon 
kalapácscsal ugy megdolgozzák, hogy az ábrázolt 
alak az elülső lapon mint domborzat emelkedik ki; 
— 4) k é p ö n t é s (veres öntés), olvasztható anya
goknak (kül. fémeknek) formába való öntése áltat 
állítja elő szobrászati műveit (a gipszminta után 
alakítják az öntő formát, mely köpenyegből éi mag
ból áll; e kettő közötti üregbe vezetik a folyós anya
got;; — 5) a g y a g m i n t á z á s , 1. agyagáruk, terra-
cotta; — 6) k ő m e t s z é s , a nemes és félnemes köve
ket dolgozza és rajtok tárgyakat ábrázol (gemmák 
[1. e.]), már az egyiptomiaknál ismert és a görögök 
által tökéletesített művészet. A sz. által előállított 
tárgy lehet: mythologiai, főleg a görög istenek és 
herosok: keresztyéni, a bibliai történetből v. allego-
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riák; állati (emberekkei összeköttetésben; lovagszo
bor, csataképek stb.). 

Szobrászat története. O-kor. I. Ke le t i s z o b r á 
s z a t : K a l d a e a. Tello nevű sikon eszközölt ása
tásoknál két domborművet (csataképek), több kő és 
bror.cz szobrot találtak, melyek határozottan kal-
daei sz.-i művek, ezek a sz. legkezdetlegesebb em
lékei; E g y i p t o m (kbl. 3000 — 600. Kr. e.), dombor
művek sírokon, templomokon és palotákon, az iste
nek és királyok nagy arányú szobrai (legrégibb 
királyszobor Chefrené a bulaki múzeumban), állat-
kolosszasok; fénykora II. Ramzes alatt. Szobrait 
kiváló technika, gazdag diszités, de merev tartás és 
kifejezés jellemzi; A s s y r i a (1000—600. Kr. e.), 
domborművek Nimrudban: vadászjelenetek, király
alakok, kaput őrző szárnyas állatok; Chorsabadban 
és Kujundsikban: harczi jelenetek, oroszlánvadá
szat: P e r z s i a (560—330. Kr. e.), domborművek 
Pasargadaeban, Persepolisban és Eisutunban; I n d i a 
(legrégibb emlékek kbl. 250. Kr. é.), domborművek 
Sanchiban, harczi jelenetek; Ceylonban és Jáván, 
Buddhaképek; Ellorában, Ramah és Séta; Bangalu
xában, a szépség istennője szobra. A keleti sz. be
folyása alatt képződött a kis-ázsiai (domborművek 
Nymphi, Myra, Beirut mellett); ó-görög (agyag-, 
érez-, elefántcsont-és kőben); i t á l i a i (dombormű
vek etruski sírokon, vázák, istenképek stb.). — 
II. K l a s s z i k u s sz. ^ g ö r ö g s z . 1) 500-ig Kr. e. 
a találmányok kora volt; Daedalus a fejszét, fúrót 
és fűrészt: Butades az agyagmintázást; Glaukos a 
fémek összeforrasztását; Rhoekos és Theodosos a 
bronzból való szoboröntést találta fel. Melas Chios-
ban faragott először szobrot márványból, Dipoenos 
•és Skylis készítettek először aranyból és elefánt
csontból összerakott szobrot; — 2) 550—480. Kr. e. 
az iskolázás kora. Sikyoni iskola: Kanachos; Argosi 
iskola: Ageladas. Athéni iskola: Hegias, Kritios és 
-Nesiotes; — 3) első fénykora (475 — 400. Kr. e.). 
Athéni iskola: Phidias, Paeonius, Alkamenes. Ar
gosi iskola: Polykletos (450—410.), Mankydes; — 
4) második fénykora (400—323. Kr. e.). Attikai 
iskola: Kephisodotos, Skopas, Leocharis, Praxite-
les (350 kör). Peloponnesosi iskola: Lysippos, Eo-
íyehides; — 5) hanyatlás kora (146-ig Kr. e.i. Rho-
dosi iskola: Agesandros, Polydoros és Athenodoros. 
Pergamoni iskola: Phyromachos. B) E t r u s k sz. 
Előbb keleti, később görög befolyás alatt, főleg agyag
mintázás (siremlékekeken) és érczöntés; számos 
emléke a vatikáni és brit múzeumban. — C) Római 
sz.Etrusk és görög befolyás alatt. 1) korszak (Görög
ország meghódításától 146. Kr. e.—44 Kr. u.) Timar-
chides, Polykles. Athénben Apollonius, Kis-Azsiában 
Agasias, Glvkon, Menelaos. — 2) korszak Augustus-
tól Hadriár.ig, 138. Kr. u. — 3) korszak (Róma 
bukásáig), keleties irányzattal. Togaalakok és csá
szárok mellszobrai. — III. K ö z é p k o r . 1) Ó-keresz
t é n y k o r (X. szdig), nem kedvezett a szobrászat
nak, mely főleg pogány isteneket ábrázolt. Első 
emiékek e korból domborművek, főleg kőkoporsókon. 
Szent Péter bronz szobra (Pétertemplom), Szt. Ipoly 
márványszobra. — 2) B y z á n c z i kor . Ezen kor
szak sem mozdította elő a sz.-ot, mert a nikaeai zsi
nat, bár a domborművek alkalmazását megengedte, a 
szoborműveket kitiltotta az egyházakból; a bronz
öntés és elefántcsont faragás azonban nagy tökélvre 
emelkedett. — 3) Román és gó t k o r (X—XlV.sz'd). 
A keresztes hadjáratok és a középkori költészet foly
tán a sz. lendületnek indult. A sz. az épülettel szo

rosabb viszonyba lép és jelképi felfogást tanúsít, még 
a történeti tárgyak ábrázolásánál is. — Olaszország 
sz.-a egészen különállóan fejlődött és nagyobb élet
hűségre tett szert. Xiccolo Pisano az olasz sz. rneg-
ujitója, Arnolfo di Cambio, Giovanni Pisano (1245 — 
1321), Andrea Pisano (f 1345), Andrea Orcagna. — 
M a g y a r o r s z á g b a n : a pécsi székesegyház altem
plomába vezető folyosófalakon megmaradt dombor
művek, 35 félnagyságu alak Sámson és Heródes tör
ténetéből; Jób érsek (1188—1198) által épített esz
tergomi székegyház gazdag szobordísze, de melyet 
csak rajzból és írásból ismerünk; a jaki benczés 
apátsági templom (1256) nagyszerű szobrai; dom
borművek a kassai szt Mihály kápolnán (XIV. szd) és 
kassai székesegyházon (XIV. szd). — Hírneves műön-
tők: Márton és G3'örgy, Miklós kolozsvári festőnek 
fiai, 1370. Meszesi Demeter váradi püspök megren
delésére szent István, Imre és László szobrát érezbe 
öntötték, 1390. szent László király lovagszobrát 
alkották. — IV. R e n a i s s a n c e kor (1500-tól 
Michelangeloig). E korban az építészet az antikra 
támaszkodván, a sz.-ot is uj irányba terelte; ez a 
természetet tanulmányozta, s törekedett az ember 
alakját lehetőleg hiven visszaadni és egyéniségének 
megkülönböztető tulajdonságait minél teljesebben kife
jezni. — O l a s z sz. 1) XV. szd. Toscanai mesterek: 
JacopodellaQuercia, Lorenzo Ghiberti (1381 — 1455), 
Donatello (f 1468), Minő da Fiesole, della Robbia 
család, Verrochio. Más mesterek: Antonio Rizzo, Lom
bardi, A. Leopardo, A. Briosco (Rizzio), A. Amadeo; 
— 2) XVI.szd.Flórenczi mesterek: Rustici (f 1550.), 
A.Sansovino (f 1529.),BenvenutoCellini(1500—72.), 
híres ötvös. Felső olaszországi mesterek: Alf. Lom
bardi (f 1537.), Ant. Begareili, Jac. Sansovino 
(t 1570.), Michelangelo (1475—1564.). Németor
szágban főleg a fafaragászat fejlődött: Jörg Syriin, 
Veit Stoss (1447—1542.), Ádám Krafft, Péter Vischer 
érczöntő. Francziaország: Jean Juste, Jean Goujon. 
M a g y a r o r s z á g : Feljegyzésekből tudjuk, hogy 
Mátyás király idejében a többi művészetekkel a sz. 
is főleg olasz mesterek által hazánkban lendületet 
nyert, de az alkotott művek mind elpusztultak. Má
tyás és Beatrix domborművű mellképe fehér már
ványból Bécsben az ambrasi gyűjteményben van. 
Dénes, pálos szobrász által készített Szt. Pál sírem
lékéből egy töredék a nemzeti múzeumban van; 
ezenkívül fenmaradt több szabadon elhelyezett kő
koporsó és domborművű sirlap. A felső-vidéki váro
sokban a német szobrászatra támaszkodva ez idő
ben főleg a fafaragászat fejlődött. — V. U j a b b kor 
(Michelangelotól Canováig, 1560— 1760.L A barokk 
izlés a sz.-ban is kifejezést talál s az előbbi termá-
szethűséget bizonyos mesterkéltség váltja fel. Oia.sz 
ország: Giov. Bologna (1524—1608.), Lorenzo Ber-
nini (1598-1680.) . Francziaország: Pilon (f 1590.), 
Girardon. Németország: H. Gerhard, Péter de Wittc, 
Andr. Schlüter. L e g ú j a b b kor . A sz. uj virág
zásra emelkedett az által, hogy az antik tanulmá
nyozására visszatért, mire Winkelmann könyve az 
ó-kori művészetről és Lessing Laokoonja adott buz
dítást. Olaszország: Canova (1757—1822.), Tene-
rani, Monti, Bartolini, Finelli, Barzaghi, d'Orsi stb., 
legújabban realisztikus irány keresett kidolgozással. 
Francziaország: Chaudet, F. J. Bosio, Pradier 
(1780-1852.) , F. Duret, Dávid dAngers, Barias, 
Dubois, Carpeaux stb. Németország: Dannecker, 
J. G. Schadow (1764—1850.), Rauch Keresztélv, 
Begas, Encke, Rietschel (1804—1860.), Wittig, 
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Háhnel, Schilling, Schwanthaler (1802 — 48.), Zum-
tousch stb. Angolország: J. Flaxman (1755 — 1826.), 
Gibson, Macdonald, Campbell, Marshall, Leighton 
stb. Dánia: Thorwaldsen (1770—1844.i. Magyar
ország: Legújabban a hazai sz. is nagy fejlődésnek 
indult. Izsó Miklós a búsuló juhász, Csokonai és 
Dugonics szobra; kiválóbb szobraink • Széchenyi
szobor (Engel). Bem-szobor Maros-Vásárhelyen, 
Deák-szobor (Huszár), Eötvös-szobor (Huszár), Pe
tőfi-szobor (Huszár), szabadság szobra Aradon 
(Zalai, továbbá Stróbl, Róna, Donát stb. művei. 

Szöcskék, locustida, rovarcsalád az egyenes-szár-
r.yuak torthoptera) rendjéből. Szárnyaik tetőirányo-
sak, lábaik négytaguak:a hímnek jobb szárnyfedő
jén kis tamburinszerü hártya van kiemelkedő, hur-
szerü erezettel, a bal szárnyfedőn pedig fürészidomu 
mely a vonó szerepét viszi; ezek segélyével czir-
pelnek szárnyfedőik egymáshoz dörzsölése által. A 
zö ld sz., locusta viridissima, 26 mm. h., fűzöld; a 
s z e m ö l c s r á g ó sz., 1. verrucivora, 25 mm. h., 
barnás-vöröses, szárnyfedője barnán koczkázott. 

Szócső, 1. beszélő cső. 
Szöd, község Pest m., 2119 lak. Téglagyártás. 
Szóda, a szénsavas nátrium v. natriumcarbonat 

(1. natriumkészitmények) kereskedelmi neve, a vegyi 
ipar egyik legfontosabb terménye, melyet az u. n. 
szódagyárak állítanak elő (1. szódagyártás). 

Szódagyártás, régebben egyrészt a föld felületén 
néhol kivirágzott természetes szódából, másrészt a 
tengeri növények hamujából történt kioldás s át-
jegeczesités által; ujabban mesterségesen állítják 
elő konyhasóból v. a L e b l a n c v. az u. n. ammo-
n i a k - e l j á r á s szerint.A Leblanc-féle eljárás abban 
áll, hogy alkalmas kemenczében a konyhasót kén
savval kezelvén kénsavas nátriumot — röviden 
»szulfát«-nák nevezve — állítanak eiő s mint mel
lékterményt sósavat nyernek. Az ekként nyert szul
fátot szénnel és mészkővel lángkemenczében folyto
nos forgatás mellett megolvadásig izzítják; ez al
kalommal natriumcarbonat (szóda) s mészkéneg 
{calciumsulfidl keletkezik. A tömeget kihűlése után 
vízzel lúgozzák, ekkor a n y e r s s z ó d a kiolvad be
lőle, a ealciumsulfid pedig visszamarad s a hányára 
kerül: ennek a neve s z ó d a m a r a d v á n y , ujabban 
kén t gyártanak belőle. A nyert nyers szódaoldatot 
bepaczolják; ekkor tisztátalan szóda válik ki belőie, 
az anyalugot pedig az u. n. s z a p p a n k ő v é (ma
rónátron) főzik be. A tisztátalan szódát lángkemen-
czekben égetik, feloldják s ismét jegeczesitvén t i sz
t í t o t t s z ó d á t állítanak belőle elő, mely jegeczedve 
10 tömecs v. is 62,9c/,, vizet tartalmaz. Az ammo-
n i á k - e l j á r á s n á l ^ konyhasót vízben feloldják s 
azután kétszerszénsavas nátriummal kevervén fel
bontják, ezen alkalommal kétszerszénsavas nátrium 
s chlorammonium keletkezik; az előbbiből izzítás 
által kiűzvén a szénsav felét szódát készítenek; az 
utóbbiból pedig mészszel való kezelés által ammo-
niako: nyernek, mely szénsavval való egyesítés ál
tal ismét kétszerszénsavas nátriummá változtatható, 
tehát visszanyeretik. mint mondani szokás, regene-
ráltatik. 

Szódavíz, magasabb nyomás alatt szénsavgázzal 
telitett, üdítő hátásu ivóvíz: szörppel is s ásványvíz 
helyet", borral iszszák. 

Szodoma és Gomorrha, két város Paiaestinában, a 
melyet a biblia szerint (I M. 19 f. 24.) az isten, hogy 
gonosz lakóinak bűneit megtorolja, tűzesővel pusztí
tott ei; csak Ábrahám rokona, Lóth menekült meg, 

kinek neje, midőn a tilalmat megszegve visszanevet 
a pusztuló városra, sóbálványnyá változott. 

Szóegyeztetés, az összefüggő mondatrészeknek sze
mélyben, számban v. ragban való megegyeztetése 
pl. Királyukat, a hősi, nagy pompával temették el. 

Szófejtés, dymologia, vmely nyelv szavainak oly 
elemzése, melynek czélja kimutatni, hogy mily ele
mekből s mily szabályok szerint keletkeztek az 
illető szavak. 

Szófia (bolg. Triadicza). Bulgária fővárosa az Isz-
ter m. 42.000 lak. A fejedelem székhelye, görög met-
ropolita, élénk kereskedelem a Traján-kapun át 
selyem, posztó, dohányipar. 344. zsinat. 1382 — 1878. 
a törököké. A római korban Ulpia Serdica. 

Szófia-beszéd, hiábavaló, üres beszéd. 
Szófölösleg, 1. szószaporítás. 
Szofták (perzsa), Törökországban a főiskolák hall

gatói, kik vizsgáik letétele után mint imám-ok, 
mufti-k v. kadi-k alkalmaztatnak. 

Szófüzés, 1. szókötés. 
Szög, az egy pontból húzott vonalak egymáshoz 

való hajlása, iránykülönbsége. A szög nagyságát 
fokok, perczek s másodperczekben fejezik ki. Ha a 
szöget alkotó vonalak 90° t képeznek, a sz.-et de
r é k s z ö g n e k mondjuk, az ennél kisebb sz. a he
g y e s , a nagyobb t o m p a sz. 

Szögdob, 8 oldalú fémdob, melyek oldalain irányítás 
végett megfelelő függélyes keskeny nyílások vannak; 
derék és 45° alatti vonalak kitűzésére használják. 

Szöghaj, gesztenyeszínű barna haj. 
Szögletvas, L alakú keresztmetszetű vasgyártmány 

v. lemezvas. 
Szögmérő, papirosra rakott szöget fokokra beosztott 

papír, fém v. üvegből készült félkör ívvel, a termé
szetben létező szöget különféle sz. eszközökkel mé
rik (1. goniométer, szögtükör, theodolit). 

Szögmértan, a mertannak azon része, mely a szö
gek és oldalak összefüggésének törvényeivel s meg
határozásával foglalkozik. 

Szögsebesség, azon körív hossza, melyet vmely 
forgó testnek a forgási tengelytől a hosszegység tá
volságára eső pontja egy másodperczben leir. Ha a 
sz. ismeretes, ugy vmely pont sebességét megkapjuk, 
ha a sz.-et a pontnak tengelytől való távolságával 
szorozzuk. 

Szögtükör, hasábalaku tokból áll, melyben két 
sík üvegtükör van, melyek a tok alapfelületére füg
gőlegesen állanak és egymással 45° szöget zárnak 
be; merőleges vonal kitűzésére használják. • 

Szögyény-Marich, 1) L á s z l ó , idősb, országbíró, 
a főrendiház tagja, szül. 1806. jun. 2. Bpesten, 1826. 
bölcsészettudor. 1834. pesti kir. táblai, 1840. nádori 
itélőmester. 1844. titkos tanácsos, 1846. alkanczel-
lár, 1851. a birod. államtanács tagja, 1859. elnöke, 
1864. Fehérmegye főispánja, 1875. a főrendiház má
sodelnöke, 1883. elnöke, majd tárnokmester, később 
országbíró. A m. tud. Akadémia igazg. tagja, az 
aranygyapjas-rend, a Szt István-rend és Lipót-rend 
nagykeresztese; — 2) L á s z l ó , ifj., berlini nagykö
vet, az előbbinek fia, szül. 1841. nov. 12. Bécsien. 
Tanulmányait Székes-Fehérvárt és Bécsben végezte, 
1861. Fehér m. aljegyzője, 1S62. ügyvédi vizsgát 
tett s a kir. táblánál működött, 1867. Fehér m. szol-
gabirája és tiszt, főjegyzője; 1869. bodajki orsz. 
képv.. 1882. a közös külügyminisztériumban osz
tályfőnök, 1890. ő felsége személye körüli miniszter, 
1892. okt. Ausztria-Magyarország nagykövete Ber
linben. Az elhunyt Rudolf trónörökös személyes 
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barátja volt s a trónörökös kevéssel halála előtt reá 
bizta levelezései rendezését. A főrendiház tagja. 
Szógyök, 1. gyök és szó. 
Szohodol, 1) község Alsó-Fehér m., 4248 lak. Kör

nyékén számos kisebb-nagyobb tölcsér; legnagyobb 
a Kimpanyászka óriás sziklaürege, melyben a Boi-
natak tűnik el. s a hegy ny. oldalán ismét kibúvik; 
— 2) község Fogaras m., 1161 lak.; — 3) Torda-
Aranyos m. Közelében meredek völgy-part oldalán 
•a Suczia barlang. A Tonori patak balpartján idő
szaki forrás: a »bőgő lyuk« (Gaura urletore). 

Szohráb, Firdúszi »Sahnáhmé«-jában Rusztem fia, 
kit atyja párbajban, ismeretlenül elejt. 

Szójárás, 1) nyelvjárás (1. e.); — 2) bizonyos ki
fejezéseknek megszokott használata vkinél. 

Szójáték, hasonló hangzású, de különböző értelmű 
szóknak élezés használata, pl. Néha a ló is János, 
mikor bojtor/tfMOS. 

Szokásjog, jus consuetudinarium, a nép meggyő
ződésében gyökerező és a kölcsönös érintkezésben 
állandóan alkalmazott jogszabály. A jog eredetileg 
a sz.-ból fejlődött. A magyar magánjog is eredetileg 
kizárólag sz. volt. Törvények, privilégiumok és sta-
tumok csak később keletkeztek és joggyüjteményeink, 
pl. a Hármaskönyv is mindig a sz.-ot tartalmazták 
és még az 1869 : IV. t.-cz. is utasítja a birót, hogy 
s. törvényszerű szokás szerint tartozik eljárni és 
ítélni. 

Szökcsont, talus, a lábtőizület egyik csontja. 
Szókép, I. trópus. 
Szóképzés, a szóalkotás azon módja, mely képzők 

segélyével történik, pl. olvas-j-mány. boldog+talan. 
ir-f-kál. 

Szökető, p o t v a l , physeter, emlős állat a czetek 
(cetacea) rendjéből. Alsó állkapcsa hegyes fogakkal 
fegyverzett; óriási feje mellső részében az agy előtt 
és az állkapcsok felett üregek vannak, mezekben 
folyékony, a levegőn megmeredő anyag, a czet-
ve lő (1. e.). sperma ceti, foglaltatik. A k a s e l o t , 
catodon s. ph. makrocephalus, 30 cm. h., minden 
tengerben előfordul, kül. a déli féltekén, bélcsator
nájában találtatik az á m b r a (1. e.). 

Szökő v. menő, a jambus (1. e.) magyar neve. 
Szökő ár, 1. apály és dagály. 
Szökő év, 1. év. 
Szökőkút, egy magasabban fekvő természetes v. 

mesterséges víztartóval összeköttetésben álló csőve
zeték, melynek alacsonyabban fekvő nyilasán át a 
közlekedő edények törvénye értelmében a vízsugár 
oly magasra törekszik a levegőben felemelkedni, 
mint a miiy magasban a víztartóban a folyadék fel
színe áll. A természetes nyomású sz.-akon kívül 
mesterséges sz.-ak is vannak, a hol a nyomást lég-
sürités által gépekkel hozzák létre. A természetes 
sz.-akhoz tartoznak az artézi kutak s az időszaki 
sz.-ak, a milyen pl. a ránkherláni Kassa mellett. 

Szokolár, község Krassó-Szörény m., 1378 lak. 
Szokolay, 1) I s t v á n , jogtudományi iró, szül. 

1822. okt. 20. Évtizedek óta számos jogi szakmun
kát irt s szaklapot szerkesztett: — 2) Korné l , 
szül. 1856. szept. 19. Budapesten. Már mint mű
egyetemi hallgató adott ki egy füzetet a budapesti 
Dunarész szabályozásáról. 1886 óta a »Nemzet« 
segédszerkesztője. Czikkeket ír a nemzetközi politika 
kérdéseiről, az embersportról, társadalmi kérdések
ről. Esterházy Miksa gróf és Molnár Lajos társasá
gában közreműködött az A t h l e t i k a i g y a k o r l a 
t o k ez. munka megírásánál (1889). 

Szokolovácz, község Krassó-Szörény m., 1925 
lak. Közelében cseppkőbarlang. 

Szokolya, község Hont m., 1664 lak. 
Szókötés, az egyes szavaknak értelmes monda

tokká való összetűzése, melynél tekintettel kell lenni 
a szóegyeztetésre, szóvonzatra és szórendre (!. e.). 

Szökött asszony, népszínmű C s i k y G. (1887). 
Szökött katona, az első magy. népszínmű Sz ig

l i g e t i E.-tői, mely 1843. nov. 20. került színre a 
nemzeti színházban. 

Szokvány (usance), 1. áru- és értéktőzsdei szok
ványok. 

Szokványbuza, a tőzsdeszokásokban megállapí
tott oly minőségű bűza, mely a határidőre kötött 
ügylet lebonyolításakor szállítandó, ha a búza 
minősége külön kikötve nincs. A sz. minősége a kü
lönböző tőzsdéken különféle; Budapesten hl.-ként 
legalább 75 kg.-osnak kell lennie. 

Szólam, mondás, phrasis (1. e.); önálló ének- v. 
zenehang (pl. quartettben a 4 hang). 

Szolárcsik S á n d o r , Martinovics összeesküvésé
nek részese, nevelő volt Abaffy Ferencz, a szabad
elvűek egyik vezérének házánál-. Alig volt 20 éves, 
midőn 1794. szept. havában elfogták. Bár nem volt 
egyéb bűne, mint hogy a titkos társaságok számára 
4 tagot toborzott, a bíróság pallos általi háláira 
ítélte, mely 1796. június 3. hajtatott végre. 

Szólásmód, a szók használatának s egybefűzésé-
nek sajátos módja, akár egyeseknél, akár egész 
vidék népénél. 

Szólásszabadság, l)a polgárok azon joga, hogy né
zeteiket szabadon nyilváníthassák; — 2) kül. a tör
vényhozás tagjai számára biztosított azon jog, hogy 
hivatalos minőségökben tett nyilatkozataikért sem 
birói, sem fegyelmi utón felelősségre vonatni nem fog
nak. L. mentelmi jog. 

Szolcsán, község Nyitra m.. 1201 lak. 
Szolgabíró, a járás első hivatalnoka. L. törvény

hatóság. 
Szolgafa, villaalaku fa, melyet a földbe vernek s 

a bográcsot főzéskor ráakasztják. 
Szolgagyőri vá r i s p á n s á g , az Árpádok korában 

állt fenn, a hasonnevű várról volt elnevezve, mely 
Galgócz mellett, a mai Poszadka falu területén állott, 
s melyről régi történetíróink azt mondják, hogy 
eredetileg avar gyűrű (ring) volt. Lakosai királyi 
szolgáimányosok voltak, innen vette nevét. A XIII. 
szd végén elenyészett. Tagánvi Károly: Sz. (Száza
dok, 1882.). 

Szolgálati dij, az államkincstár részére járó illeték
tartozás, melyet a gyakornok (joggyakornok) és a 
végleges minőségű hivatalnok segélydija, ül. fizetése 
első évi összege után fizetni tartozik, ami ennek 
Vs részét teszi ki; minden magasabb fizetés nyeré
sénél az eddigi fizetést meghaladó többlet után szin
tén fizetendő (egy évig, ennek '/3-da); viszont, ha 
vmely hivatalnok kisebb fizetésű állásba lép, s ké
sőbb magasb fizetésűbe,, az általa korábbi fizetése 
után már fizetett sz. d. másodszor nem fizetendő. 
A sz. d. semmi esetre sem fizettetik vissza. 

Szolgálati idő, katonailag ált. azon idő, a meddig 
a törvényben megszabott védkötelezettség tart, ez 
nálunk a népfölkelésnél rendesen a befejezett 42. 
életévvel szűnik meg; kül. pedig azon idő, me
lyet a besorozott tényleg, valóságosan zászló alatt 
tölt; ez az idő jelelenleg a közös hadseregnél 3 év. 
Ugyanez a sz. i. van elfogadva Németországban, 
de ott 2 évre akarják leszállítani. 
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Szolgalom, serviins, dologbani jog, mely a tulaj
donnak bizonyos tekintetben való megszorításából 
áll olyképen, hogy a tulajdonos tűrni köteles, hogy 
a tulajdonát tevő tárgyakat valaki, akár személyes 
szükségleteihez képest (személyes sz.), akár ingat
lanának jobb hasznosítása szempontjától (telki sz.) 
használhassa. A személyes szolgalom állhat vmely 
dolog használhatásának jogából (usus), v. a dolog 
jövedelmeinek és gyümölcseinek élvezetéből (haszon
élvezet, ususfructus) v. lakásból. A telki sz.-ak kü
lönfélék a szerint, a mint vmely ház v. szántóföld 
javára szolgálnak (házi v. mezei szolgalmak), főb
bek : a jog más udvarára ablakot nyitni, v. az eső
vizet a szomszédos ház ereszébe vezetni ; a mezei 
szolgalmak közt: más földjén gyalogutat, marhacsa
pást v. szekérutat tartani, vizet merni, legeltetni stb. 

Szolid, 1. solid. 
Szolimán v. S z u l e j m á n török szultánok: 1) I, Sz.. 

I. Bajazid fia (1402 — 1410.); — 2) II. v. N a g y Sz! 
I. Szelim fia, szül. 1496., 1520. szept. 22. lépett 
trónra. 1521. a fennálló fegyverszünet daczára ha
dat indított Magyarország ellen, bevette Szabácsot 
(június 7.) és személyesen vezette Xándorfehérvár 
ostromát, mely aug. 29. adta meg magát. 1522. el
foglalta Rhodus szigetét, 1526. april 23-án 200.000 
főnél nagyobb haddal indult ki hazánk elfoglalására 
s Mohácsnál aug. 29. a magyar sereget semmivé 
téve, szept. 10. felgyújtotta Budát és a királyi palota 
kincseit hajóra rakatva, szept. 26-án visszaindult. 
1529. János király hívására ismét az országba jött, a 
mohácsi mezőn jul. 20. fogadta János király hódolati 
nyilatkozatát. Budát szept. 8. ostrommal bevéve, 
Jánost visszahelyezte a királyságba; majd elfoglalta 
Visegrádot a koronával, Esztergomot, Tatát, Komá
romot és Győrt, szept. 27. már Bécset ostromolta, 
de sikertelenül. A következő években kelet felé foly-
íatia hódító hadjáratait, uralmát kiterjesztve Per-
zsiára, Arábiára és Tunisra. 1532. 250 000 emberrel 
indult Ferdinánd ellen, de Kőszegnél Jurisics Miklós 
hősiessége feltartóztatta. 1533. fegyverszünetre lé
pett Ferdinánddal és beleegyezett, hogy az ország 
a 2 király között felosztassák, de utóbb ismét János
nak fogta pártját. János halála után nagy sereggel 
jött fiának, János Zsigmondnak oltalmára; 1541. 
aug. 29. Buda várát csellel elfoglalva, a királyfinak 
az erdélyi részeket jelölte ki birtokul. 1543. ismét 
személyesen vezette hadseregét Ferdinánd ellen; 
csak 1547. lépett vele 5 évi békére, me^'et az 1551. 
ismét megkezdett ellenségeskedések után 1562. újí
tott meg ismét 8 évre. 1566. azonban uj hadjáratra 
indult, mely alatt Szigetvár ostroma közben t szep
tember 3-ára virradó éjjel. Sz. a törökök legnagyobb 
uralkodója volt; — 3) III. Sz., Ibrahimnak, IV. Mo-
hammed testvérének fia, szül. 1647., 1687. lépett 
trónra; alatta tovább folyt a felszabadító hadjárat, 
mely Magyarországon véget vetett a törökök ural
mának; f 1691. június 22. 

Szólító eset, vocativus, a latinban a megszólítás, 
hívás esete, pl. Brute! (= Brutusl). 

Szőllős, község 1) Komárom m., 1213 lakossal; — 
2) Pozson}' m., 1544 lak. 

Szőllős-Csigerel, község Arad m., 2368 lak. 
Szolnok, r. tan. város Jász-Nagy-Kun-Szolnok m., 

20.7481ak., a Zagyvának Tiszába torkolásánál, árad-
mányos sikon, nagyrészt a Zagyva jobb oldalán, 
mig a baloldalon a várnak nevezett városrész van. 
Középületei: a megye- és városház, az áll. főgym-
nasiü-n, a ferenczrendi zárda s több más hivatali 

épület. Egykori erős vára helyén városrész épült és 
csak rommaradványai láthatók. A megye székhelye; 
kir. törvényszék, járásbir. és adóhiv., számos köz
művelődési és közgazdasági intézet és egyesület. 
Ali. főgymnasium, nőipariskola, leányiskola stb. 
Elénk kereskedelem: gőzmalom, gőzfürész, szesz
gyár, vasúti vasgyár stb. Egyik főnevezetessége a 
Tiszán 1887—1888. években épült vasszerkezetű 
vasúti hid, mely 400 m. hosszú s egy millió frtba 
került. Sz. már az Árpádok korában székhelye volt 
a Tiszától Erdélyig terjedő Szolnok vmegyének. 
1550. Ferdinánd király Buda elfoglaltatása után s. 
török ellen régi földvára helyén erődöt épített, mely
nek tervezője Dobó István, az egri hős volt. 1552. 
nagy török sereg ostrom alá vette s elfoglalta. Ettől 
kezdve 133 éven át a töröké volt. A török s a 
Rákóczy-háboruk alatt teljesen elpusztult a nevéről 
nevezett vmegyével együtt, mely utóbbi Heveshez 
csatoltatott. 1849. márcz. 5-én Damjanics és Vécsey 
honvéd tábornokok itt verték szét Karger császári 
vezér seregét. 

Szolnok, község Mosón m., 2497 lak. 
Szolnok-Csongrád-Tisza-balparti á rmentes i tá 

társulat , 1863. alakult s czélja Szolnok és Cson
grád közt a varsányi, marfű-czibaki, a nagyrév-
ughi öblözetek és a czibak-sápi társulat árterét véd-
töltések áttal mentesíteni. A töltések az 1879. árvíz 
után teljesen kiépültek. Ártere Jász-Nagy Kún-Szol-
nok megyére terjed s jelenleg 14.275 hold. Kötelé
kébe 7 község tartozik. Székhelye: Czibakháza. 

Szolnok-Csongrád-Tisza-jobbparti ármentesi tő 
társulat , 1863. alakult azon czélból, hogy az. 
ó-kécskei szőlők és Alpár község közti árteret men
tesítse. A társulatnak 16.500 m. védtöltése van és a. 
nyugaton fekvő fensikról lejövő erek vizei ellen meg
felelő belvízi csatornázással védekezett. Ártere 
Pest-Pilis Solt Kis-Kún vármegye területére terjed s 
jelenleg 5.115 hld. Kötelékébe 1 sz. kir. város (Kecs
kemét) és 2 község tartozik; székhelye: Uj-Kécske. 

Szolnok-Doboka vármegye, határai: Szatmár,, 
Máramaros, Besztercze-Naszód, Kolozs és Szilágy 
vmegyék. Ter. 5149'82 km2, 217.550 lak. Alakítta
tott : Belső-Szolnok, Doboka vmegyékből és Kő
várvidék Belső-Szolnok m.-vel határos részeiből. 
E.-k. határán a Lápos trachit hsg húzódik. Ter. d. 
része hegyekre támaszkodó halomvidéke az erdélyi 
medencze peremének. Főfolyója a Szamos, mely a 
Deésnél egyesülő Nagy- és Kis Szamosból támad: 
továbbá a Lápos a Kapnikkal, a Sajó Besztercze, az 
Almás és más patakok. A hegyvidékek nagyrészt 
lakatlanok. Van két r. t. város, Deés és Szamos-
Újvár és 31S község. Közigazgatásilag felosztatik 7 
járásra, még pedig: bethleni, csáki-gorbói, deési, 
kékesi, magyarláposí, nagy ilondai és számos újvári 
járásokra. Tartozik a 63. cs. és kir. hadkiegészítő 
kerülethez, a 22. és 21. honvéd ezredhez és a 70. és 
72. népfelkelási járásokhoz. 7 orsz. képviselőt vá
laszt. Székhelye: Deés. 

Szőlő, vilis, növény a venyigefélék (ampe'idae)-
rendjéből. A b o r t e r m ő sz., v. vinifera, a venyige, 
valószínűleg Elő-Azsiából származik és töl*b mint 
1500 változatban miveltetik. Ezen változatokat 
Babo, Trummer, Odart, Rendű, Pizzini és Rovasenda 
iparkodtak rendszerekbe foglalni, ujabban pedig a 
nemzetközi ampelographiai bizottság könnyen átte
kinthető rendszert állított fel. Az amerikai sz. fajo
kat (1. amerikai szőlővessző) Engelmann a követ
kező főcsoportokra osztotta: 1) szőlőfajok laza,. 
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s 
ny venyigehéjjal, kacsokkal v. a nélkül; 2) sző-
ok a venyigén erősen tapadó héjjal, nyirkos 
en léggyökerekkel, szaggatott kacsképződéssel, 

nagy bogyókkal és ránczos magvakkal; 3) korcs 
íajok (hybridák) európai fajoknak amerikai fajjal 
való kereszteződéséből. Gyakorlati használat szerint 
bor- és csemegeszőlő-fajtákat ismernek. L. bor. 

Szőlőczukor, 1. czukor. 
Szőlődézsmaváltsági kötvény, az 1868: XXIX. 

t.-cz. alapján a szőlődézsma megváltására, névre és 
meghatározott összegre kibocsátott kötvények 1869-
től számított 22 év alatt félévenkint jan. és jul. 1-én 
eszközlendő nyilvános sorsolás utján törlesztettek. 
Az évi részlet 8°/0-ban volt megállapítva, ebből 
21/-2°/o tőkefizetésre, 5°/0 kamatra és V2V0 kezelési 
költségre; 1890. ez adósság kötvényei beváltattak. 

Szőlőfekete, szőlővenyige kormából készült fekete 
festék. 

Szőlőgyökértetü, phylloxera (1. e.). 
Szőlő iloncza, tortrix pilleriana, rovar az apró 

lepek (mikrolepidoptera) családjából, 10—14 mm. 
h., 20 — 40 mm. széles. Nálunk máj.-tól jul. közepéig 
fordul elő, a szőlőlevélre rakja petéit. Tavaszszal 
előbújnak, 2'5 —3 cm. hosszúak iesznek, fejük fekete, 
testük sárgászöld, s a leveleket pókhálószerü szá
lakkal összevonva elpusztítják. Ellenszer: a peték 
összeégetése; az összehúzott, levelek összeszedése 

Szőlőmagolaj, Olaszország északi és Németország 
déli részén a kékszőlő magvából sajtolt aranysárga, 
szag nélküli zsiros olaj, édesen fűszeres izü, fajsúlya 
0'9i—0'92, — 11 ° nál vajszerüvé válik, könnyen 
avasodik, ételolajul szolgál. 

Szőlőmivelés, a magyar anyaországban a föld-
mivelési min. 1893 januárban közzétett adatai sze
rint az összes termő terület 1 '22 °/o-a vagyis 597.557 
kat. hold szolgál sz.-re. A szőlő legnagyobb része 
a bortermelés (1. e.) czéljaira használtatik fel. A 
szőlőfogyasztás az utóbbi években belföldön átlag 
27.000 mm. volt; külföldre kivitetett 21.000 mm. 
A phylloxera vész terjedése folytán szükségessé vált, 
hogy az állam a szőlőbirtokost adókedvezményben 
részesítse és az elpusztult szőlőterület helyreállítá
sát elősegítse. E czélt követi az 1875: V1L, 1883: 
XVII. és XLIV. és az 1891 : I. t.-cz. Hogy a szőlő
birtokos a szénkéneghez minél könnyebben hozzá 
jusson, az állami szénkénegraktárakon kivül a föld-
mivelésügyi minisztérium az ország különböző vidé
kein bjzományi szénkénegraktárakat állit fel (1891-
ben 18 sz. r. volt). Az amerikai szőlőfajokkal való 
védekezés czéljából a magán-szőlőbirtokosok közt 
amerikai szőlővesszőket osztanak szét (1891-ben 
2,773.000 drbot). 

Szőlőmiveléstan, a bortermő szőlőtő (vitis vini-
fera) tenyésztésével foglalkozó tudomány. Részei a 
szőlő- és szőlőfajisme, ampelographia ; a szőlőszeti 
talaj- és trágyaisme; a szőlőtő szaporításának, ülte
tésének és a szőlőmivelés módjainak, a szőlőtő be
tegségeinek és ellenségeinek, végre a szőlőbirtok 
üzletvitelének tana. Vele karöltve jár a b o r á s z a t , 
mely a borkészítés, a pincze- és hordókezelés, vmint 
a hordókezelés módjait tárgyalja. L. M o l n á r I. A 
szőlőmivelés és borászat kézikönvve, 2. kiad. Bpest 
1888.; Az amerikai szőlők, Bpes"t 1892.; P e r l a k y 
M., a szőlőmivelés kátéja, Bpest, Falusi könyvtár. 

Szőlő-olaj, borseprő, vizzel lepárolva a cognac 
utánzására, borhamisításra, és likőradalékul szolgál. 

Szőlőoltványtelep, elpusztult szőlők felújítása 
czéljából kész oltványok termelésére szolgáló telep. 

Iiyen az 1891. a földmivelési ministerium által léte
sített p a u l i s b a r a c z k a i sz., mely 1892. kezdte 
meg működését. 

Szőlőpenész, peronospora vilicola, 1. peronospora; 
oidium Tuckeri, 1. oidium. 

Szőlőragya, peronospora viticola, 1. peronospora. 
Szőlősav (paraborsav), a nyers borkőben levő sav, 

mely a borsavhoz nagyon hasonló, borsav és sósav 
hevítése által nyerik. 
Szólőtetü, phylloxera (1. e.). 
Szolotnik, orosz súlymérték '/oo orosz font = 

4'2t>5 g. 
Szolyvai v. Hulklivai havasok, 1. keleti Beszkédek. 
Szolyva-Nagy-Bisztra, község Bereg m. 1836 lak. 

Szolyva savanyuvizforrás-telep, szénsavas nátron 
tartalmú vizzel. Közelében petróleum tartalmu-pa-
lakőzetek. 

Szomaházy I s t v á n , iró, szül. 1864. február 28. 
Veszprémben, ott és Bpesten végezte iskoláit. 1884. 
hírlapíró, azóta a lapokban számos tárczát, elbeszé
lést, rajzot irt, melyek egy része önálló kötetben is 
megjelent (Szöktetés a zárdából 3 egyéb elbeszélé
sek 1887., Anyiri pajkosok, sajtó alatt: Huszonnégy 
óra, 24 elbeszéléssel). 

Szórnak, bőrcsutora, régen katonák ivóedénye, 
melyet kard mellé kötöttek. 
Szombat (héb. sabath), a zsidó hét 7. napja, a zsidók 

pihenő napja, annak emlékére, hogy Isten a világ
teremtésnek a 7. napján szintén pihent és hogy a 
zsidók Egyptomból kiszabadultak. Minden munka 
a legszigorúbban tiltva van e napon; az ünnep 
pénteken este a csillagok feljövetelekor kezdődik s 
másnap ugyanaz időig tart. 

Szombatfalva, község Udvarhely m., 976 lak. Ha
tárában Szejke fürdő (1. e.). 

Szombathely (lat. Sabaria), rend. tan. város Vas 
m., 16.133 lak. Fekszik a Gyöngyös és Perint fo-
lyócskák között, hullámos lapályon. Kath. püspök
ség, káptalan és a megye székhelye. Törvényszék, 
járásbir. és adóhiv. Közepén a nagy püspöki szé
kesegyház, mely 1791 —1821 közt épült. E téren 
vannak a préposti és püspöki paloták és a vmegye-
ház. Közelben a papnövelde és az elöregedett papok 
háza. Főbb épületek még a városház, a dömések és 
a ferencziek templomai és kolostorai. Van papnö
velde, premontrei főgymnasium. Helyén állott Clau-
dius Tiberius császár alatt (Kr. u. 48.) római telepe
sek által alapított Colonia Claudia Sabaria gyarmat. 
Csakhamar Pannónia fővárosává lett. 193. Septimius 
Severust itt kiáltották ki császárnak, s később Do-
mitianus itt ünnepelte a barbárok feletti győzelmét; 
diadalkapujának oszloptöredékei most is láthatók. 
A virágzó várost 445 táján a hunok pusztították el, 
s csak némi töredékei, oszlopok, mozaik, érmek, em
léktáblák s a temetőhely stb. maradtak hátra. A IX. 
szdban a salzburgi főpapok birtoka, majd a magya
rok szállták meg. 

Szombathelyi püspökség 1777. febr. 17. alakít
tatott a veszprémi és zágrábi egyházmegyéből ki
szakított Vas megye, Zala és a Muraköz egy részéből. 
Püspöke Hidassy Kornél (1. e.). A káptalan az egykori 
vasvári hármas káptalanból alakíttatott. A plébániák 
száma 186. 

Szombathely-pinkafői h. é. vasút engedélyezte
tett 1887-ben 90 évre, alaptőkéje968.S00frt törzs- és 
645.800 frtelsőbbségi részvényekben, a pálya hossza 
52.289 km., a déli vasút szombathelyi állomásából 
kiindulvaRohonczon, Lámfalván, Nagy-Szent-Mihály 

105* 
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Vörösvár és Felső-Eörön át Prinkafőig vezet. Üzemét 
a m. kir. államvamvasutak kezelik, a forgalomnak 
1888. decz. 16. adatott át. 
Szombathy I g n á c z író szül. 1827. febr. 10-én 

Velenczén Fehér m.; iskoláit Budapesten végezvén, 
középiskolái tanár. Irodalmi tevékenységét 1846. 
novellákkal kezdte, később tankönyveket irt; 
1863. az első gyorsírászati lapot szerkesztette s 
Markovits Ivánnal a gabelsbergeri gyorsírás megho
nosításán fáradozott, később jog- és államtudományt 
végzett, jogtudor lett s a történelem kútfőinek kuta
tásara adta magát; számos ide vágó önálló müve 
jelent meg. 1885. végleges nyugalomba lépvén ez 
óta a levéltárak kutatásával foglalkozik, s főleg 
genealógiai értekezéseket irt. Legújabban Bars vár
megye levéltárának rendezésével bízatott meg. 

Szombatosok, s a b b a t h a r i i felekezet, aXVI. szd 
hitujitási mozgalmainak, ill. a magyar reformatiónak 
legvégső kifolyása. Dávid Ferencznek, az erdélyi 
unitáriusok zászlóvivőjének tanai nyomán alapította 
1588. szent-erzsébeti Eössy András. Követői, főleg 
székelyek, elvetették mindazt, mi Mózes tanaival 
ellenkezett; felkarolták a zsidó vallásgyakorlatot, szi
gorúan megtartották a szombatot, a zsidó ünnepeket, 
tartózkodtak a zsidó törvény által tiltott ételek élve
zetétől, az evangéliumokat az ó-szövetség nyomán, 
ezt pedig a zsidóhagyomány nyomán magyarázták. 
Eleinte hitelveik még a keresztény tanokban gyö
kereztek, de e mellett a zsidó eszméket és a chilias-
must (I. e.) szintén elfogadták; később mindinkább 
zsidó alapon szervezkedtek, gazdag magyar nyelvű 
egyházi irodalmuk, melynek fejlesztésében Péchy Si
mon, egykor Bethlen Gábor jeles kanezellárja és Bo-
gáthy Fazekas Miklós vettek kiváló részt, a zsidó 
rítus befolyása alatt áll, sőt ünnepeik meghatározá
sára nem a keresztény, hanem a zsidó naptárt hasz
nálták. Az erdélyi fejedelmek erélyesen felléptek az 
uj felekezeti ellen, főleg I. Rákóczy György, ki 1638. 
a deési és beszterczei országgyűlésen fej- és jószág
vesztésre ítélte az uj tan hiveit. Ennek következtében 
Péchyvel számosan oda hagyták a szombatosságot. 
A későbbi üldözések folytán sokan a kath. val
lásra tértek, mások Törökországba vándoroltak ki. 
E szd elején már csak Bözöd-Ujfalun (Udvarhely m.) 
éltek sz.-ok, hol titokban folytatták vallásuk gya
korlását s egymás közt vagy zsidókkal házasodtak. 
1868. a zsidók emanczipátiójának kihirdetése után 
a zsidó vallásra való áttérésök ügyében feliratot in
téztek a minisztériumhoz, de még az engedély meg-
jötte előtt Bözöd-Ujfalu szombatosainak fele Erdő-
Szent-Györgyön felvétette magát a zsidó vallás ke
belébe. 1869. szept. 2. rendelte el báró Eötvös József, 
hogy a sz. háborítatlanul megmaradhatnak a zsidó 
valláson. Ez idő óta zsidó községet alapítottak, mely 
most 157 tagot számlál. Tősgyökeres székely veze
téknevük mellett ó-testamentomi keresztnevet hasz
nálnak. Az erdélyi sz.-tól különváltan a XVI. szdban 
hasonló felekezetek alakultak a Rajna vidékén, Cseh-, 
Lengyel-, Oroszországban; Angliában 1750. alap. 
Southcote Johanna az angol szombatos felekezetet, 
melynek még 1831. is voltak hivei. Az erdélyi szom
batosok történetét megírta Dr. Kohn Sámuel, A 
szombatosok (Bpest, 1889). 

Szomj, a szervezet vízszükséglete által okozott, fő
leg a garatban, szájürben észlelhető érzet; nagyfokú 
sz. áll elő bő vizelet és nyálkiválasztás után, has
menéseknél, huzamos beszélésnél, tömeges sóbevétel, 
magas láz, czukros hugyár (diabetes mellitus) stb. 

mellett. Tünetei: száraz nyelv, ajkak és torok, nagy
fokú rekedtség, nyelési zavarok, gyors érlökés, végre 
nagyfokú izgatottság, mely halálra is vezethet. 

Szomjúság, 1. szomj. 
Szomolány, községPozsony m., 1326 lak. Várrom. 
Szomolnok, község Szepes m. 2222 lak. Régi né

met telepitvény és bányaváros a felső Boda szűk 
völgyében. Vas- és rézbányászata csökkent, de még 
mindig dúsan szivárog bányáiból a czementviz, mely
ből a réz kiválik mikor a beléje helyezett vasat fel
bontja. A m. kir. kohóhivatal kezelése alatt van 
rézkohó, rézpöröly és vasolvasztó; több magán-kohó 
és bányatársulat. 

Szomolnok-kassai hegység, a Szepes-Gömöri 
érczhegységnek a Hernád és Gölnicz folyóktól d.-re, a 
Bodva völgyéig eső része, mely a szomolnoki völgy
től, hol a szulyovai hg-et érinti, húzódik é.-k. felé a 
hátulsó Fecskehegy (1248 m.) csúcson át Kassáig. A 
hg déli részén a Csükerész (1187 m.) és Szarvashegy 
(929 m.) emelkednek. 

Szomolya, község Borsod m., 1531 lak. 
Szömörcze, ecze t fa , e c z e t s z ö m ö r c z e , rhiis, 

növény a terebinthaceák rendjéből. A c s e r z ő sz., 
r. coriaria, a Földközi tenger mellékén, a s á r g a sz. 
v. p a r ó k a fa. r. cotinus, terem; díszcserjének és 
levelei végett, melyeket cserzésre és festésre (sumach, 
1. e.) használnak, mívelik. A m é r g e s sz., r. toxico-
dendron, Észak-Amerikából, díszcserje, nagyon mér
ges. A r. stmialata, Kelet-Ázsiában, khinai gubacsot, 
a r. vemix, Japánban japáni kenczét, a r. succedanea, 
u. o. növényi viaszt szolgáltat. 

Szomorújáték, 1. tragédia. 
Szomorú napok, regény J ó k a i Mórtól (1856). 
Szomory, 1) Dezső , iró, szül. 1869. Budapesten; 

1885 óta ír elbeszéléseket a hírlapokban; »Elbu-
kottak* (1892), >Halál« (1893) önálló kötetei jelen
tek meg; előbb Bpesten hírlapíró, 1890 óta Parisban 
magyar lapok levelezője; — 2) Emil , hírlapíró, 
szül. 1872. Bpesten; 1888 óta a Nemzet munkatársa. 

Szondy G y ö r g y , a drégelyi hős; származását, 
életét teljes homály borítja. Még Lippay érsek ( f i 549.) 
nevezte ki Drégeh' vára kapitányává. 1552. a török 
ellen vitézül védelmezte a várat, s midőn Ali budai 
basa a vártornyot halomra lövetve, Sz.-t szabad el
vonulás mellett a vár feladására szólította fel, 2 éne
kes apródját a basához küldé, hogy nevelje őket vi
tézekké. Azután az ostromlók közé rohant és hada
kozva esett el. A basa a várral szemközt levő dom
bon temettette el. Pongrácz Lajos: Szondy-album 
(1886). Acsády: Drégel és hőse. (Századok, 1887.) 

Szondy György a költészetben. Drégely ostro
mának ama leirása alapján, melyet Tinódi nyújt a 
»Budai Ali basa históriájában* (1. e.), három költőnk 
dolgozta fel e tárgyat balladává: C z u c z o r Gergely 
»Szondi«, E r d é l y i János »Szondi Drégelyben* és 
A r a n y »Szondi két apródja* czimmel. 

Szónok, gör. rhetor, lat. orator, 1. szónoklat. 
Szónoklat, oratio, czélirányos beszéd, mely élő szó 

által a hallgatókat vmely köz- v. magánügyben meg
győzni, megindítani svmire rábírni akarja (l.^beszéd); 
előadója a s z ó n o k (orator); ama szabályok összege 
pedig, melyek a műbeszéd tartalmára, megszerkesz
tésére, írás- és szóbeli előadására vonatkoznak, a 
s z ó n o k l a t t a n (1. rhetorika). 

Szónoklattan, 1. szónoklat. 
Szonta, község Bács-Bodrog m., 4972 lak. 
Szontagh, 1) Á b r a h á m , közegészségügyi taná

csos, homeopathiai szakíró és orvos, szül. 1830. jan. 
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16. Dobsinán. 1S5S óta működik a fővárosban mint 
orvos és szakíró. — 2 ) G u s z t á v , iró, szül. 1793. 
ápril 9. Csetneken. Előbb katona, mint százados nyu
galomba lépett, irt szépirodalmi, bölcsészeti, neve-
lészeti, gazdasági munkákat, a m. tud. Akadémia 1. 

a, f 1858. jun. 7. — 3) Mik lós , orvos és iró, 
. 1843. aug. 11. Alsó-Kubinban Árvám. 1868. 

orvostudor, 1872 — 76. külföldön tanulmányúton, 
visszatérte óta mint orvos működik. Számos növény
tani, fürdőtani művet irt s nagy buzgóságot fejtett 
ki a Tátra vidékének megismertetésében. — 4) Pál , 
a főrendiház tagja, szül. 1820. szept. 11. Szécsény-
ben. Jogot végzett, 1847. a pozsonyi országgyűlés 
tagja, 1848. külügymin. fogalmazó, a bécsi októberi 
felkelésben való részvéte miatt elfogták, 1865—87. 
orsz. képviselő, ez idő alatt két Ízben a . ház alel
nöke, titkos tanácsos, 1887. a főrendiház tagja. — 
5) Pál (gömöri), szül. 1821. april 25. Csetneken. 
Jogott végzett, előbb Szepes megyét szolgálta, részt 
vett a szabadságharczban, 1867 óta többször képv. 
A hazai iparügyek terén nagy tevékenységet fejtett ki. 

Szőnyeg, mintázott szövet padló v. fal födésére. 
Az a n g o l sz. lánczfonala fésügyapjufonal, mejjék-
fonala pedig felváltva czérnázott lenfonal és 8 — 24 
nem czérnázott len-v. gyapotfonal kötege. A s k ó t 
sz. háromrétű szövedék, igen tartós és jó meleg. A 
bársonyszerü sz.-fajták között legszebb a s a v a n -
n e r i e sz. v. t ö r ö k sz., melynél a bársonyköteg 
egyenkint a lánczfonalhoz van erősítve; a b r u x e l -
l e s i sz.-nek rövid, fel nem vágott bársonyfelülete, a 
v e l o u r s , p e l u c h e , t o u r n a i v . a x m i n s t e r sz.-
n< : hosszabb szőrű és felvágott bársony felülete 
van. Hires a g o b e l i n sz. is (1. gobelin). 

Szőnyi béke, kettő ismeretes történelmünkben; az 
elsőt 1627. szept. 27. kötötték a Komárom és Szőny 
közti Forró szigeten II. Ferdinánd magyar király a 
törökök és Bethlen Gábor; voltakép nem egyéb mint 
a zsitvatoroki, bécsi, komáromi és gyarmati békekö
tések megújítása. A második, 1642. márcz. 19. az 
első békekötést további 20 évre meghosszabbította. 
Ez utóbbiról Majláth B.: A sz. b. okmánytára (1885). 

Szónyomozás, 1. szófejtés. 
Szóösszetétel, 1. összetétel. 
Szóösszevonás, 1. zeugma. 
Szoporka v. l övőké , kupalakulag fúrt, sárgaréz

t ő l készült csődarab, mely a sugárcsőnek apacsa
varban végződő keskenyebb végére erősíttetik. A 
sz.-tól függ a vizsugárnak nemcsak alakja, hanem 
összetartása, erőssége és hossza is. Fúrása 2 / 3 ad 
részben kúpos, \'3-ad részben hengeres. A fúrás 
felülete pontosan csiszolt. Megfelelő sz. az, mely
nek szájnyílása a szivattyú hengerátmérőjének 
Vs — Vií-ed részét teszi ki. 
Szoptatás, a csecsemő legtermészetesebb és leg-

czélszerübb táplálási módja, melyet, ha egészséges, 
az anyának kell végeznie. Egyéb esetekben orvosi
lag megvizsgált dajka, v. ha az sem lehetséges, a 
mesterséges sz. (tehéntej) alkalmazandó. 

Szopurka, a Tisza jobboldali mellékfolyója; két 
ágból támad : a Szvidovecz hsg d.-k. oldalán eredő 
Nagy-Sz. és a Timpa hegyen (Szvidovecz hsg) eredő 
Kis-Sz.-ból; Kabola-Polyána mellett egyesülve re
gényes völgyben d.-k.-d. irányban foly és Nagy-
Bocskónál ömlik a Tiszába. Vizében sok a pisztráng. 

Szőr, az emlős állatok különböző hosszúságú, sima 
v. fodros szőrét szövet- és fonalkészitésre használ
ják, tisztán, gyapjúval v. selyemmel keverve. Legna
gyobb mennyiségben jut kereskedésbe a gyapjún j 

kívül a kecskesz., tevesz., vicogna-gyapju, huanaco-
gyapju, paco v. alpaca sz., nyúlsz., hódsz., a ló 
serény- és farksz., a serte, az emberi haj stb. 

Szóragozás, a szavaknak ragokkal ellátása (1. rag). 
Szörbencs, osztriga (1. e.). 
Szörbet (sörbet, szerbet), gyümölcsnedvből és czu-

korból készített frissítő ital a Keleten. 
Szőreg, község Torontál m., 3337 lak. 1849. ismé

telt véres harczok (febr. 9., 11., aug. 5.) színhelye. 
Szórejtvény, 1. rejtvények. 
Szórend, a szavaknak a mondatban való elhelye

zése. A magyar szórendet a hangsúly szabályozza, 
még pedig akként, hogy a hangsúlyos mondatrész 
közvetlen az ige előtt foglal helyet. 

Szörényi bánság, az Al-Dunánál, Oláh-, Bolgár-
és Szerbországok között feküdt, s nevét Szörény 
várától vette, melyet a magyarok a kun és bolgár 
területek őrzésére építettek. Első nyomait IV. Béla 
alatt találjuk: a mongol pusztítás után rövid ideig 
a johanniták birták. A sz. bánok az ország zász
lósai közt foglaltak helyet; Hunyadi János is viselte 
e méltóságot. A bánságot 1524. a törökök elfoglal
ták; területének csak kis részét ölelte fel az 1873. 
alakított, 1880. Krassóval egyesitett Szörény megye 
(1. Krassó-Sz.), a többi Romániához tartozik. 

Szörény-Tornya, Turn-Szeverin román város régi 
magyar neve. 

Szőrmeáru, gerezna (1. e.). 
Szörny, monstrum, 1. torzképződmények. 
Szörnyszülött, 1. torzképződmények. 
Szóró löveg, mitrailUuse, az 1870 —71. háborúban 

először használt löveg, melynek egy csomó csöve 
van, s így képes kisebb gyalogcsapat sortüzet he
lyettesíteni. A Gatling-féle sz.-nek szilárdan álló töl
tőkészüléke van, míg a szabadon fekvő csövek egy 
közös tengely körül forgathatók, melyekből foly
tonosan tüzelhetni. A Montigny-féle sz.-nél, mely 
honvédségünknél tábori használatra van rendszere
sítve, a csövek szilárdan fekszenek egymás mellett 
egy csomagban, mig a fenékzáró rész a tölthetés 
végett elvehető, s töltésnél 37 töltényre berendezett 
töltő lemezt tesznek a hátsó csővégek és a závárzat 
közé minden lövéssorozat után. A gyalogsági puska 
kaliberű sz.-en kivül, nagyobb kaliberű sz. is van, 
melyet hadihajókon alkalmaznak. 
Szoros, sz. ut, keskeny ut, hegyek, vizek stb. kö

zött; hágó; föld-sz. , keskeny szárazföldszalag két 
tenger között, megfordítva t e n g e r sz. 

Szörp, 1. szirup. 
Szőrszálhasogatás, gáncsoskodás, akadékosko

dás, kicsinységeken való fennakadás. 
Szorzás, 1. sokszorozás. 
Szósz, 1. sauce. 
Szösz, a len és kender gerebenezése alkalmával 

származó hulladék, durva vászon, kötéláru, vatta 
stb. készítésére szolgál. 

Szószaporítás, a stílnek azon hibája, midőn mon
dataink fölösleges részeket tartalmaznak. Kétféle 
lehet: 1) pleonasmus, pl. Levetette rongyos ruháját, 
mely el volt szakadva. Itt a mellékmondat tartalma 
a főmondatból önként értetődik; — 2) tautológia, 
pl. Eletét áldozta a honért s meghalt érte. A második 
mondat ugyanazt mondja, mit az első. 

Szószármaztatás, 1. szófejtés. 
Szószátyár, bőbeszédű, pletykázó. 
Szószék, emelvény a gyüléstermekben s kül. a 

templomokban, melyről a szónok v. pap a gyüleke
zethez beszél. 
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Szótag, a szónak azon részei, melyeket egy száj
nyílással ki lehet mondani. A magánhangzó egyedül 
is alkot sz.-ot, a mássalhangzó csak magánhangzó
val. Minden szó tehát annyi tagú, ahány magán
hangzó van benne. S z ó t a g o l á s , a szónak tagon
kénti kimondása v. leírása, pl. boldog-ta-lan-ság. 

Szótagmérték, a szótagok időmértéke, azon idő
mennyiség, mely kiejtésükhöz szükséges, 1. időmér
tékes verselés. 

Szótan, a nyelvtan azon része, mely a szavaknak 
különböző fajaival, képzésével, ragozásával és ösz-
szetételével foglalkozik. 

Szótár, oly könyv, mely a szavakat és neveket 
betűsor szerint rendezve magyarázza. Fajai: a lexi
kon, g l o s s a r i u m , v o c a b u l a r i u m , i d i o t i k o n 
és o n o m a s t i k o n (1. külön). Az t t y m o l o g i a i sz. 
a szavak elősorolásánál főleg azok származására 
tekint; a s y n o n y m i k o n a rokonértelmü szókat cso
portosítja; a r e a l l e x i k o n (1. e.) a szavakat nem 
nyelvi szempontból, hanem jelentésük szerint tár
gyalja, azaz tárgyi felvilágosításokat nyújt. Ide tar
toznak az e n c y k l o p é d i á k s a m ű s z ó t á r a k ( l . e . ) 
is. A t á j szó t á r vmely nyelv tájszavainak gyűjte
ményét és magyarázatát adja. 

Szotnya (orosz.), a kozák ezredben század. 
Szótöbbség, majoritás, szavazással eldöntendő kér

déseknél a beadott szavazatok többsége. Fontos kü-
lömbség van az absolut és relatív sz. között. Egyes 
kérdések fölött v. két jelölt között rendesen az ab
solut sz. dönt, azaz ha az egyik kérdés v. jelölt 
mellé az összes beadott szavazatok felénél csak egy-
gyel is több esett. Több jelölt között pedig, ha egyik 
sem kapott annyi szavazatot, mely a többiekre esett 
szavazatokat legalább egygyel is meghaladja, a leg
több szavazatot kapott jelölt relatív sz .e t nyert. 

Szóvát, község Hajdú m., 3379 lak. 
Szóváta, község Maros-Torda m., 1732 lak. Sós

fürdő. Közelében sóstavak; Erdély egyik ritkasága, 
a sós szirtek. Hozzájok hasonlót csak is (Cordova) 
Spanyolország mutathat fel. A Sóhegy tiszta tömör 
kősóból áll s csak néhol fedi agyagtakaró; 1782 
m. hosszú s 596 m. széles tömzs. A szovátai 
patak medre egy darabon a kősóba van vésve. Ha
tárán vonul át Rabsonné útja, mely valószínűleg 
római hadi ut. 

Szövedék, fonalszálaknak egymás mellé húzása 
s keresztszálakkal való összeerősítése által nyert 
gyártmány. A szövés lehet sima vagy mustrázott 
s színes szálak is lehetnek bizonyos forma szerint 
belehúzva. 

Szöveg, textus, 1) vmely iratnak v. nyomtatvány
nak szóról szóra vett tartalma, ellentétben az eset
leg hozzá csatolt jegyzetekkel; — 2) ének- v. zene
műnek szóbeli része. 

Szövegkritika, a régi írók fenmaradt szövegének 
vizsgálata a hiteles szöveg megállapítása czéljából. 
L. még variánsok. 

Szövés, szövedék v. szövet előállítása keresztben 
haladó szálaknak bizonyos szabály szerint történő 
összefogása, esetleg göbözése által. A szövés kézi 
v. erőmüvi szövőgépeken, az u. n. s z ö v ő s z é k e n 
történik, melylyel a szövet hossz-szálait kifeszítve 
tartani s ezen szálak bizonyos részét a szövő for
mához képest lábbal felemelni és lebocsátan: lehet, 
az akként keresztezett hosszú szálak közé huzatik 
be egy hajócska segélyével a keresztszál. Díszesebb 
mustrázott szövetek készítéséhez a Jacquard - fé l e 
szövőgépet használják. 

Szövet, az állat- és növényboncztanban a bizonyos 
sajátlagos életműködések elvégzésére alkalmas sej
tek csoportja. így létezik hám-, mirigy-, izom-, csont-, 
porcz-, stb. féle sz. Ezek boncztani alkatával, fejlő
désével és élettani szerepével foglalkozik a boncz-
tan egyik ága, a s z ö v e t t a n , histologia, mig a sz.-ek 
kóros elváltozásait a k ó r s z ö v e t t a n tárgyalja. 

Szövet (kelme), gyapjú, gyapot, len, kender, se
lyem és egyéb szövésre alkalmas fonalból kiszitett 
gyártmány; a sz. áru v. egy fonalból készül ( szö
v ö t t á ru , h a r i s n y a á r u ) , v. két fonalcsoportozat-
ból, melyek egymást ferde szög alatt (zsinórossz., sza
lag, tüll stb.) v. derékszög alatt keresztezik, ez 
utóbbi lehet s i m a s z ö v e t , melynél a mejjékfona! 
egy lánczfonal alatt, azután egy lánczfonal felett 
stb. vonul el, v. k e r e s z t b e s z ő t t s z ö v e t (1. e.); 
m i n t á s sz.-nél a lánczfonal és mejjékfonál olykép 
vannak összeállítva, hogy a kívánt mintát adják; a 
sz.-hez sorolják a bársonyt és gazét is (1. ezeket). 

Szövetkezet, kereskedelmi társulat, czélja a tagok 
hitelét, gazdasági erejét fokozni; a kölcsönösség el
vén alapszik, melynél a tagok száma nincs korlá
tozva; nevezetesen sz.-i rendszeren alapul az elő
leg- és hitelegylet, az önsegély-egylet, a nyers-ter
ménybeszerző, fogyasztási, épitő egylet, kölcsönös 
biztosító társulat, raktározási, mezőgazdasági gép
egylet stb. A sz.-ékről a keresk. törvény 223 — 257. 
§í?-ai intézkednek. 

Szövétnek, fáklya, régen ált. világ, gyertya. 
Szövetség, két v. több állam közötti szerződés, 

melylyel egymásnak közös politikai czélokra közre-
müködésöket és segélyöket biztosítják. Amennyiben a 
jelenlegi állapot véddmét czélozza, v é d e l m i sz.. ha 
háború indítása czéljából alakul, t á m a d ó sz., ha 
mindkét czélra szolgál, véd- és d a c z sz . 

Szövetséges állam, oly souverain államokból álló 
államalakulat, melynél a szövetség tagjai külön-
külön megtartják ugyan állami fennhatóságukat, de 
az összállam szintén külön államjogi személyiség. 
Saját belügyeiket a sz. á.-ok függetlenül intézik, mig 
a közös — a szerződés által meghatározott — ügyek 
tekintetében központi hatóság dönt, amely az össz
állam souverainitásának kifejezője. Ennek nagyobb 
v. kisebb kifejlődése szerint a sz. állam önálló v. pe-
dik inkább széles körű önkormányzattal van felru
házva. Sz. á. az északamerikai Egyesült-Állam, 
Svájcz, a német birodalom és bizonyos tekintetben 
az osztrák-magyar monarchia. 

Szövetséggyülés, a német birodalomban (1. e.) a 
szövetséges állammá alakult egyes államok képvise
lőinek gyűlése; Svájczban (1. e.) a legfőbb végrehajtó 
hatalom kezelője. 

Szövettan, histologia, 1. szövet. 
Szóvirág, czikornyás, ékeskedni akaró kifejezés, 

dagály. 
Szövő és fonó ipar, 1. textil-ipar. 
Szövőgépek, 1. szövés. 
Szóvonzat, azon nyelvszokás, hogy vmely igét 

v. névszót csak bizonyos raggal v. névutóvai ellá
tott szó kisérhet, pl. Boszut állt ellenségért. 

Szövőszék, 1. szövés. * 
Szövöttáru, harisnyaáru (1. e.) 
Szózat, hangosabban kiejtett szó; oiy beszéd, 

melynek czélja különös figyelmet gerjeszteni. Vörös-
mart}- egy költeményének czime, mely nemzeti 
énekké lett. 

Szretinye hegység, a Krassó-Szörényi hegyrend
szerben (1. e.), a Nera és Cserna folyók vízválasztó-
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jától d.-re csap és Sviniczáig, a Duna partjáig vo
nul. Vázát medenczeszerüen gyürl kristályos palák 
alkotják, melyen kréta-, jura-koru kőzetek stb. fek
szenek. Mindezek a Duna túlpartján is folytatódnak 
s alkotják hircs sellőinek szirtjeit (Kozle, Dojke, 
Tzlás, Grében, Tachtalia, Juez); hasonlókép egyezők 
a Kazán szoros partjainak geológiai viszonyai. A 
Duna felé hirtelen ereszkedéssel szakadnak meg a 
főgerincz oldalágai. A főgerincz vízválasztó a Néra-
Cserna mellékvizei és a Berzaszka-Pleszivicza kö
zött. Főbb csúcsai: Patrupenne (1058 m.), Stirban 
(1072 m.), Mala Kersia (1161 m.), Svinjacsa Maré 
<1237 m.) stb. 

Sztanisics, község Bács-Bodrog m. 7221 lak. 
Sztárai M i h á l y , régi magy. egyházi szónok és 

író, Sztárán (Szilády A. szerint a zemplén-megyei 
ily nevű községben') szül., Sárospatakon végezte fe-
renczrendi növendékéveit, mint Palóczi Antal zem
pléni főispán udvari papja, urával együtt részt vett a 
mohácsi ütközetben, majd áttért a prot. vallásra, s 
Laskón (Baranya m.), Gyulán és Tolnán működött 
mint lelkész. Még 1578. élt. Irt zsoltárokat, epikai 
költeményeket s két színművet: »Papok házassága* 
{1550., töredék) és »Igaz papság tüköre« czimmel 
(1559.). 

Sztáray grófi c s a l á d , a Kaplyon nemzetséghez 
tartozó Nagymihályi család sarjadéka, mely nevét a 
IV. Lászlótól adományba kapott Sztára zemplénme
gyei helységről irta. A család ősei 1418. Zsigmond
tól czimereslevelet kaptak. Imre 1725. bárói, 1747. 
már mint Ung vm. főispánja, grófi rangra emelte
tetett. 1) A n t a l gróf, táborszernagy, szül. 1740. 
Részt vett kora háborúiban, 1800. táborszernagy, 
1806. nyugalomba lépett, f 1808. jan. 23. — 2) An
t a l gróf, a főrendiház tagja, szül. 1839. ápr. 8. 
Bpesten, 1861. főrendiházi jegyző és Ungm. tiszt, 
főjegyzője. Főleg a gazdaság terén működik. Saját 
költségén teszi közzé a gróf Szt. család oklevéltárát. 
— 3) I s t v á n gróf, szül. 1858. febr. 7. Előbb diplo-
matiai pályán s mint szófiai alconsul működött, 
1391 óta orsz. képv. — 4) N e p o m u k J á n o s gróf, 
a főrendiház tagja, szül. 1840. márcz. 4. 

Sztárcsova, sziget a Duna temesi szakaszában; 
3 km. hosszú. 

Sztehlo K o r n é l , iró és ügyvéd, szül. 1847. szept. 
21 . Dobsinán, Gömör m. ; jogot végzett, a bpesti ág. 
ev. esperesség jegyzője, a budai ev. egyház gond
noka. Elméletileg és gyakorlatilag műveli főleg a 
házassági jogot; ide vonatkozó számos tanulmá
nyán és röpiratán kívül főműve A házassági elvá
lás joga (1890. második kiad.). 

Szterényi, 1) Hugó , tanár és iró, szül. 1857. decz. 
7. Lengyeltótin, Somogyin., tanulmányait befejezve 
előbb vidéken, 1892 Bpesten (II. ker. főgymn.) ta
nár. Irt földtani, ásványtani értekezéseket, tudomá
nyos apróság czimü tárczákat, tanügyi czikkeket, 
ásványtani tankönyvet, szerkeszti a j>Természettud. 
Olvasmányok* vállalatot. — 2) József , iró és kir. 
iparfelügyelő a keresk. minisztériumban, az ipari 
szakoktatás orsz. felügyelője, szül. 1861. nov. 25. 
Lengyeltótin. Tanulmányait végezve 1885 — 90. lap
szerkesztő; 1889. iparfelügyelő, 1890. a berlini nem
zetközi munkásvédelmi congressuson a magyar kor
mány egyik képviselője: többször bejárta a Keletet, 
útjairól hírlapi czikkeket, továbbá számos közgazd. 
tanulmányt stb. irt. 

Sztoj havas , a Szolyvai hsg v. Huküvai havasok 
legmagasabb csúcsa (1679 m.). 

Sztojkafalva, község és fürdő Szolnok-Doboka m., 
422 lak., égvényesjsós forrás. 

Sztrájk, 1. strike; sz.-olni , a munkát megszüntetni. 
Sztrázsa, község Nyitra m., 1409 lak. 
Sztrazsó hegység, a Kis-Fátra hsg (1. Fátra) vo

nulatában; a Facsköz hágótól, hol a tulajdonképem 
Kis-Fátra Na Klate hegycsoportjához csatlakozik, a 
jasztrabei völgyelésig terjed. Főcsúcsa a Sz. (890m.). 

Sztrigy, folyó, a Maros mellékvize; forráscserme
lyét Sinti ároknak, azután Petroszi pataknak neve
zik. Hossza 90 km. 

Sztropkó, község Zemplén m., 2118 lak. Az Ondava 
völgyében. Járásbir. Régi ferenczrendi kolostor és öt-
szögletes vár, melynek közepén van a templom. 

Szú, s z u v a s o d á s , caries, 1. csontszú; fogszú , 
I. fogbántalmak. 

Szú, bostrychus, bogárcsalád; a b e t ű z ő sz., b. iy-
pographus, 4 mm. h., fekete v. barna, a fenyőket 
rongálja. A nőstény kerek lyukat rág a fakérgen 
egész a háncsig; a kéreg alatt egy v. több u. n. 
szülőutat készit, melynek falaiba fülkeszerü gödröcs-
kéket vés és ezekbe rakja petéit; a kikerülő álczák a 
kéreg alatt tovább rágnak és növekedésükhöz képest 
szélesedő u. n. álczautakat készítenek, melyek végén 
az u. n. bölcsőben bebábozzák magukat; egyéb fajai 
a kéttövisü sz., Kaltenbach szúja. fametsző, szépiró 
szú. Ide tartozik még a t o r n y , hylesinus; a f a r a g ó 
t., h. piniperda, feje csekély orrmánynyá nyúlt, 
4 mm. h., mint álcza fiatal hajtások kérge alatt, mint 
bogár azok belében él, mi által azok könnyen törnek-. 

Szucsán, község Turócz m., 1953 lak. Tőle d.-k.-re 
a szklabinai vár romja 

Szűcsáru, szőrmeáru, gerezna (1. e.) 
Szuczava, város Bukovinában, 11.000 lak. Élénk 

kereskedelem a borgói szoroson át. 
Szudán, 1. Sudan. 
Szudéták, 1. Sudetek. 
Szuffiták, 1. soffiták. 
Szügyi József, iró és zeneszerző, szül. 1357. 

decz. 31. H.-M.-Vásárhelyen, hittud. tanulmányait a 
debreczeni főiskolán végezvén, 1878. Békésre hiva
tott orgonista-kántornak. Szerzője több férfinégyes
nek. Irt több ének- és zeneműbirálatot. Önálló művei: 
Magyar tv. ref. Chorálkönyv, Az ev. ref. egyház 
énekdallamai, a régi énekes könyvekből violin kulcsra 
átirva, Kétszázhuszonöt orgonaelőjáték, templomi és 
iskolai használatra. 

Szuhányi F e r e n c z , orsz. képviselő, szül. 1863. 
nov. 30. Csengerben. Jogot végzett, 1886. kir. tvszéki 
joggyakornok, 1888 óta gyakornok, majd segéd
fogalmazó a belügyminisztériumban, 1892. orsz. 
képviselő. 
Szuka, az ebfélék nősténye. 
Szükségörökös, keres necessarius, kinek az örök

hagyó végrendeletében legalább a törvényes osztály
részt tartozik hagyni; ezek : a leszármazó egyenes 
örökösök, ilyenek nem létében pedig az örökhagyó 
még életben lévő szülői. A törvényes osztályrész ha
zai jogunk szerint fele annak, a mit a leszármazó 
örökösök kaptak volna, ha az örökhagyó végrendelet 
nélkül halt volna el. Ha tehát a végrendelet ezen 
törvényes osztályrészről is intézkedik, az erre nézve 
semmis ; ugyancsak megtámadható ezen czimen az 
élők közötti ajándékozás. A sz.-nek azonban beszá-
mittatik, a mit kiházasitás v. üzletnyitás stb. alkal
mából már kapott. 

Szűkület, striciura, vmely szájadék v. csatorna 
normális tágasságának csökkenése. Ilyen sz.-ek elő-
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fordulnak a bárzsingon (s. oesophagi), hugycsövön 
(s. urethrae), légcsőn stb., kül. gyakran fekélyek 
gyógyulása után fennmaradó összehúzódó hegek 
következtében (a bárzsingban pl. marólúg-mérgezés 
után, a hugycsőben idült kankónál), továbbá az illető' 
szerveket összenyomó v. azokban burjánzó és ür-
terüket szükitő daganatok stb. következtében. Keze
lés: rendszeres tágitás (kutaszok, szálcsák alkalma
zása), műtét. A szív szájadékának sz.-éről 1. szív-
bántalmak. 

Szulamith (héber = szulemi leány), a tökéletes nő, 
kit bölcs Salamon az énekek énekében magasztal. 

Szulejmán, 1. Szolimán. 
Szülés, a magzat világrahozatalának folyamata, 

mely ugy megy végbe, hogy a méh izomzatának 
összehúzódása által a magzat az anya testéből kito-
latik. É r e t t a sz., ha a terhesség 40-ik hete körül, 
k o r a i a 28 — 38. hét között, é r e t l e n (abortus, ve-
teles), ha a 28. hét előtt áll be, e l k é s e t t a sz. a 44. 
terhességi hét után (többnyire téves számításon ala
pul). Rendes a sz., ha a magzat feje nyakszirttel fek
szik elől a méhszájban, ha a szülfájdalmak elég 
erősek és a szülcsatorna elég tág, mely esetben 
a szülés belső beavatkozás nélkül önmagától megy 
végbe. A magzat leggyakrabban fej- (koponya- v. 
arcz-), kivéteiesen far-, térd-, v. haránt fekvésben 
fekszik, mely utóbbi esetben fordítás (1. e.) alkal
mazandó. 

Szülészet, a terhesség, szülés és gyermekágy ren
des és rendellenes lefolyásával s az azoknál teljesí
tendő segélylyel foglalkozó tudomány, melynek egyik 
fontos ága a szülészeti műtéttan. Fontos forduló
pontot alkot a sz. történetében Semmelveisz J. ha
zánkfia és bécsi tanár fölfedezése, mely szerint a 
gyermekágyi láz okát a kívülről a szülőnő szerve
zetébe jutott fertőző anyagok okozzák. Irodalom: 
K é z m á r s z k y , Sz. bábák szamára; dr. S c h w a r z 
F., Szülésznők kézi könyve, Pécs, 1892. V. ö. bába, 
gyermekágy, gyermekágyi láz; dr. S z a b ó D., A 
szülés vezetésének elvei, Klin. füz. 1892. 4. sz. 

Szülésznő, 1. bába, bábaképző intézetek. 
Szulina, a Duna szabályozott egyik középső tor

kolati ága Romániában; nemzetközi felügyelet alatt 
tétetett hajózhatóvá; világító tornyok; mellette Sz. 
kikötőváros, 5000 lak. 

Szülőföldem szép határa, Meglátlak-e valahára? 
K i s f a l u d y K. egy népdalának kezdete. 

Szülőgyilkosság, büntetőtörvényünk a gyilkos
ságnak ezen nemét nem ismeri; a szándékos ember
ölést életfogytig tartó fegyházzal bünteti, ha felmenő 
rokonon, házastárson, gyermeken követtetik el. Bün
tetőtörvénykönyv 280. §. 

Szulok, község Somogy m., 1996 lak. 
Szülők, parentes, azok, akiktől valaki nemzés ut

ján származik. A leszármazás ezen ténye jogokat 
ad a sz.-nek leszármazottjuk, gyermekök iránt, 1. 
atyai hatalom. 

Szulova, v. Rozsnyói hsg, a Szepes-Gömöri ércz-
hegység tagja; a Királyhegytől keletre a Szulova, 
Gölnicz, Szomolnok, Bodva, Csermostya és Sajó völ
gyei közt terjed el. 

Szultán (arab == ur), mohammedán uralkodók, első 
sorban a török császár czime; sz.-a, a sz. valóságos 
nejeinek czime. 

Szultánkávé (saccakávé), a kávébab tisztításánál 
lehulló gyümölcs- és maghéjból szárítás, pörkölés és 
megőrlés által előállított kávépótlék. 

Szulu, !. zulu. 

Szulyói völgy, Trencsénmegye egyik kiváló ter
mészeti szépsége Predmértől d.-ny.-ra. A völgyet a 
legváltozatosabb alakú kopár sziklatömegek szegé
lyezik. 

Szünetelő üzem, 1. erdősítés. 
Szünidei gyermektelep, szegénysorsu, gyönge al

katú gyermekeknek nyári kitelepítésére szolgál, hol 
felügyelet alatt rendes táplálékban, jó levegőben és 
nekik való szórakozásban van részük. Hazánkban az 
államtól, fővárostól és közjótékonyságtól támoga
tott egyesület fáradozik ily helyek alapításán s né
hány évi fennállása után legutóbb már ötszáznál 
több fővárosi gyermeket telepitett ki tíz csoportban. 
Minden csoport két hétig marad az ország valamely 
egészséges vidékén s az egylet ruházza, táplálja és 
gondozza. Az egylet elnöke gróf Teleki Géza, alel
nöke Dégen Gusztáv, titkára Szabó József tanár. 
Külföldi telep-egyletek közül a párisi pl. évente 
80.0000 gyermeket telepit ki. 

Szünidő, a tanítás szünetelése. A nyári sz. 2 hó
nap, de a népiskoláknak törvény szerint (1868 : 
XXXVIII.) meg van engedve falun 4, városban 3 hó
nap. Évközben nagyobb sz. van karácsonykor és 
húsvétkor, egy-egy nap a király születése és neve
napján és a koronázás évfordulóján (jun. 8.), kö
zépiskolákban az igazgató is adhat évenkint 3 nap 
szünidőt. 

Szunnkender, a keletindiai crotalariajuncea len
hez hasonló rostja, kötéláru, csomagolóvászon, pa
pír stb. készítésére szolgál. 

Szúnyog, Pe te l e i István irói álneve. 
Szúnyogok, culicida, rovarcsalád a kétszárnyúak 

(diptera) rendjéből. Szipjuk igen hosszú, az állkap
csok a nőstényeknél négy szúró sertévé alakultak, 
testük karcsú. A d a l o s s z . , culex pipiens, szárnya 
átlátszó; g y ü r ü s sz., c. annulatus, szárnyán 5 
ponttal, lábai gyűrűsek; csak nőstényjeik szúrnak. 

Szunyogszék, község Fogaras m., 2115 lak. 
Szűr, durva juhgyapjuból kallózás utján nyert szö

vet, felöltőt készítenek belőle és különféle hímzéssel 
(1. magyar diszitmények táblázatunkat) diszitik. A 
szürszabóiparral főleg Debreczenben és Veszprém
ben foglalkoznak. 

Szúra (arab), a »Korán« fejezeteinek neve. 
Szurdok, község Máramaros m., 2663 lak. 
Szűrés, cseppfolyó testben lévő szilárd anyagok el

különítése likacsos anyag (szűrő) által, mely az utób
biakat visszatartja, mig a folyadékot átereszti. Szű
rőnek alkalmas anyás: egyenletesés tiszta, enyve-
zetlen papiros, vászon, flanell, gyapjú, nemez, asbest, 
lőgyapot, habkő, szén, tőzeg, likacsos homokkő, ho
mok, kavicsréteg stb., vlmint minden szitaalaku test. 
A sz. nagy szerepet játszik vízvezetékeknél (1. e.) a 
viz tisztítására; czukorgyártásnál szenet használnak 
a sz.-re, mely az oldott festékanyagokat és sókat el
választja. 

Szűrjenek, 1. zűrjének. 
Szűrkankó, dolmány szabású szűröltöny. 
Szürke barát, a ferenczrendiek népies neve, mert 

eredetileg szürke posztóruhát viseltek. 
Szürke hályog, 1. háiyog. ' 
Szürke nénék, I. irgalmas nénék. 
Szurkos fenyő, 1. fenyőfa. 
Szurkos vászon, kátránynyal és szurokkal itatott 

vászon, ponyvakészitésre, háztető fedésére hasz
nálják. 

Szürkület , a nap lenyugvási ideje, mely akkor 
képződik, mikor a nap a láthatárral egyenközüleg 
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képzelt azon körbejut, mely a láthatár alatt 18 fok
nyira esik. V. ö. alkony. 

Szürkületi lepkék, crepusctilaria, pikkelyes-szár-
nyuak, zömök testtel,kúpidomupotrohhal. Többnyire 
naplemente után röpködnek. Ide tartoznak a zúgó 
lepkék (szenderek), spkingidh, a szitaSzárnyu l.-ék, 
sesiadae és zygénák, zygenida családjai. 

Szűrő, 1. szűrés. 
Szurok, különféle növényekből, nevezetesen a fe

nyőfélékből kiszivárgó ragadós sárgás szinü nedv, 
mely a levegőn megkeményedik (1. gyanta). A köz
életben ismeretes fekete szurok a fakátrány száraz 
lepárlásánál képződő vízmentesített maradvány. 

"Forró vízben meglágyul, alkohol- s lúgban oldódik, 
meggyújtva kormozó lánggal ég. Használják fáklya 
készítésre, ragaszkészitésre, a czipészek a varró
fonal megkeményítésére. A seres hordók belülről 
való bevonására a. fenyőgyanlának vizzel való fő
zése által nyert szurkot használják. 

Szurokércz, az u r a n i t ásvány közönséges neve, 
összetétele: UO, U2O3, szabályos rendszerbe jegecze-
dik, vaskos v. hintett szálas, szemcsés, színe szurokra 
emiőkeztető sötét-szürke. Előfordul Rézbányán, Cseh
országban, Cormvallban, Törökországban. Használ
ják porczellán és zománcznak feketére festésénél. 

Szurokfáklya, a közönséges szurokkal készített 
olcsóbbfajta fáklya (1. fáklya). 

Szurokgyanta, gyanta (1. e.). 
Szurokkő, felsitporphyrok és trachytok üvegszem 

merevülésbeli alakzata, szurokszerü kinézessél, zsí
ros fényű, kagylós, egész egyenetlen töréssel, főleg 
sötétzöld, barnaveres és fekete; ha sok kristályos fel-
sitgömböcskék vannak benne s z u r o k p o r p h y r ke-
ietkezik; a trachyt sz.-ben a felsitanyag hiányzik s 
folyadék-zárványok nincsenek benne; — az ás
ványtanban orthoklasnak nevezett kőzet közönsé
ges neve. 

Szurokolaj , kátránynak hamuzsirral való lepár
lása utján nyert színtelen folyadék; gyógyszer. 

Szurony, magában szúró és döfő szálfegyver gya
nánt szolgál; a gyalogsági puskára feltűzve döfő 
fegyverré lesz; a sz.-t a XVII. szd közepén először 
a franczia hadseregben alkalmazták. Hadseregünk 
gyalogsági puskájához tartozó sz. főrészei: a penge, 
a védővas és a markolat; a penge a csúcshoz kö
zeli részében kétélű. A sz. egyúttal a gyalogság 
oldalfegyvere és óvására aczélbádogból készült sz. 
hüyely szolgál. 

Szuronytámadás, az, midőn a csapat egészen kö
zelről támadja az ellenséget, s megszüntetve a tü
zelést, a puskát mint szálfegyvert használja és em
ber ember ellen harczol; s mostani kifejlődött lő
fegyverek mellett ritkábban fordul elő; a régi osztrák 
harczászatban nagy szerepet játszott. 

Szűrőpapír, egyenletes, tiszta, enyvezetlen papír, 
szűrésre használják. 

Szűrő sajtó, iszapos anyag sajtolására, keményítő, 
seprő víztelenítésére szolgáló készülék, mely számos 
lyukgatott és vászonnal betakart lemezekből áll. 

Szüry Dénes , min. tanácsos, iró, szül. 1849. 
jul, 2. Rétalapon, Győr m., jogot végzett, 1871. a 
vallás és közoktatási minisztériumba lépett, 1881. 
titkár, 1892. miniszter: tanácsos; 1893. a Kisfaludy-

társaság tagja; irt politikai czikkeket s szépirodalmi 
dolgozatokat. Önálló művei' Mosolygó Ég (1887), 
Rajzok (1893). 

Szuvalki, orosz lengyel kormányzóság a porosz 
határon, ter. 12.551 km'2, 688.317 lak. Főhelye Sz. a 
Nedda m., 22010 lak. 

Szuvarov-Rymnikszki S á n d o r V a s i l j e v i c s , 
gróf, orosz hadvezér, szül. 1729. nov. 24. Moszkvá
ban, részt vett a hét éves háborúban, 1768. bevette 
Krakót, 1774. a törökök ellen harczolt, mint tábor
nok elnyomta Pugatsev felkelését, 1783. a tatárokat, 
1787. a törököket verte meg, 1794. bevonult Var
sóba, 1799. Olaszországban és Svájczban harczolt 
a francziák ellen; orosz herczegi rangot nvert; 
t 1800. máj. 18. Pétervárt. 

Szuvasodás, caries, 1. csontszu, fogbántalmak. 
Szűz, csillagkép az állatöv két oldalán, 181 szabad 

szemmel látható csillag, melyek közül 1 (Spica) első 
rendű; a csillagkép fejébe esik az őszi napéjegyen
pont ; továbbá az állatöv 6. jele. 

Szüzföld, ekével még fel nem hasított, magterme
lésre még nem használt föld. 

Szüzhártya, hymen, 1. ivarszervek. 
Szűz hering, 1. hering. 
Szűz Mária, a Szent szűz, 1. Mária. 
Szüzméz, 1. méz. 
Szűznemzés, parthenogenesis, 1. nemzés. 
Szvatopluk, másként Z v e n t i b a l d , morva fejede

lem, nagybátyja Rasztiszlav elfogatása után 870 táján 
lépett trónra; a frank-német uralkodók fenhatósága alól 
felszabadítva magát, uralmát lassanként a szomszéd 
vidékekre is kiterjeszté, Pannóniát 884. egész Sir-
miumig elfoglalta s nagy-morva birodalom alapítá
sán fáradozott. Tervét végkép meghiúsította a 
magyarok bejövetele, kik 891. Arnulf német király-
lyal szövetkezve megverték, f 894. s fiai II. Vojmir, 
Szvatopluk, s a 3-ik, kinek nevét nem ismerjük, 
viszályba keveredvén egymással, a magyarok 905 
körül megsemmisítették birodalmukat. 

Szvetenay (nagy-ohayi), 1) A n t a l báró, tábornok, 
szül. 1831. decz. 5. Tarnopolban (Galiczia), 1849. 
hadnagy, részt vett mint százados az 1859. hadjárat
ban, 1878. tábornok, 1883. bárói rangot nyert, a 
hadügyminiszteriumi osztályfőnöke, 1889. a 86. 
gyalogezred tulajdonosa, 1890. nov. 1. lovassági 
tábornok. — 2) Mik lós , közgazdasági iró, szül. 
1833. Pesten, 1858. jogtudor és ügyvéd, 1861. 
kassai jogakadémia, 1868. bpesti egyetemi tanár 
(keresk. és váltójog), még az évben a bpesti keresk. 
és iparkamara titkára, mely állásban 17 évig műkö
dött, számos kiállításban vett részt s kitüntetést 
kapott, később betegsége miatt visszavonult a köz
életből. 

Szvilajnácz, város Szerbiának Morava-kerületében, 
5127 lak. A római Idimus. 

Szvorényi József , iró, szül. 1816. jul. 5. Sáta 
Borsod m. helységben; 1838. a cziszterczi rendbe 
lépett, 54 évig működött mint gymn. tanár és igaz
gató; számos nagyon elterjedt tankönyvet s más. 
munkát irt; a m. tud. Akadémia tiszt, tagja, t 1892. 
nov. 11. Egerben 

Szydlovicze (Szydloviecz), város Radom porosz
lengyel kormányzóságban, 6297 lak., élénk keresk. 
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T. 
T, mássalhangzó, kemény foghang, mint számjegy 

t = 160, T= 160.000; római nevekben T = Titus"; 
mint súly t = tonna; magyar czimzésekben t. = 
tisztelt. 
Taaffe (táf) Ede gróf, osztr. államférfiú, szül. 1833. 

febr. 24. Prágában. 0 Felségével együtt nevelkedett; 
1867. belügyminiszter, 1869. okt. —1870. jan.-ig mi
niszterelnök, 1870. ápr.—1871. febr. belügyminisz
ter, 1871. Tirol helytartója, 1879 óta miniszterelnök. 

Tab, község Somogy m., 2474 lak.'Járásbir. 
Tabago (Tobago), a Kis- Antillákhoz tartozó brit szi

get, ter. 295 km0, 21.000 lak. Főhelye Scarborough. 
Tabajd, község Fejér m., 1529 lak. 
Tabakos bőr, realgár és mészkeverék segélyével 

szőrétől megfosztott bőr, melyet cserlében áztatnak, 
összevarrnak, cserlével megtöltenék és sajtolnak; 
csak vékonyabb fajta bőr (bárány-, juh- és kecske
bőr) alkalmas a t. készítésére; hazánkban főleg 
Újpesten gyártják. 
Tabán, egykor Buda városának a Gellért hegyen 

és a hegy alatt elterülő külvárosa; már II. András 
1212. évi oklevele emliti. Ma Budapest I. kerületé
nek része. 

Tabasco (spanyol piment), a Középamerikában te
nyésző myrtus t. gyümölcse, nagyobb szemcséjű, 
de kevésbé zamatos mint a szegfűbors. 

Tabatiére (francz., -tyer), burnótszeleneze. 
Tabella (lat.), táblázat; tabellaris, táblázatos. 
Tabernaculum (lat.), sátor; a régi zsidóknál szö

vetségsátor, melyben a frigyládát őrizték; a kath. 
egyházban a szentségház v. oltárszekrény (1. oltár). 
Tabes (lat.), sorvadás; t. dorsalis, gerinczagy

sorvadás. 
Tábla, sokféle értelme van; használják asztal, föld

darab (egy tábla búza) jelzésére; 1) alsó és felső t., 
1. ezeket; — 2) báni t. (1. e.); — 3) hétszemélyes t. 
(1. e.); — 4) kerületi t., 1. districtus; — 5) kii. t, régi 
idők óta másodfolyamodásu bíróság neve. 1890-ig a 
magy. anyaország területén kettő működött, a bpesti 
és a marosvásárhelyi. Az 1890: XXV. t.-cz. decentra-
lisálta a k. t. ugy, hogy jelenleg 11 működik: Bpest, 
Debreczen, Győr, Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely, 
Nagyvárad, Pécs, Pozsony, Szeged és Temesvár 
székhelyekkel. Személyzete áll elnökből, tanácselnö
kökből és birákból. Ítélnek 3 tagú tanácsban azon 
ügyekben, melyek járásbíróságoktól érkeznek és 5 
tagú tanácsban a törvényszékektől érkezett ügyek
ben, kivéve a törvényszékeknél egyes bíró által el
intézett ügyeket. Az elnök fizetése 6000 frt és vidé
ken 1000, Budapesten 2000 frt lakpénz. I. oszt. 
tanácselnöké 5000 frt, II. osztályúé 4000 frt és vidé
ken 400, Budapesten 1000 frt lakpénz, bíróé I. oszt. 
3000 frt, II. oszt. 2500 frt és vidéken 300, Bpesten 
600 frt lakpénz. 

Táblabíró, ma a kir. tábla bírája; régi birói szer
vezetünkben az elsőfolyamodásu négy kerületi tábla 
(tabula districtualis) bírája; kiváló szerepe volt az 
1848 előtti megyei életben, mint megyei, főleg tör
vényszéki ülnök. Tiszteleti állás volt s a kiváló hon
fiakat számos megye szokta t.-vá megválasztani. Ak
kor a t. a megyei élet egyik legjellemzőbb alakja volt. 

Táblalakk, schellak, 1. lakk. 
Táblaolaj, faolaj (1. e ) . 
Táblapala, szénnel kevert palaagyag, palatábla 

készítésére, háztető fedésére, vegyi szerek készítésére 
stb. szolgál. 

Táblapapir, a közönséges papírhoz hasonlóan, 
csakhogy durvább anyagból, papírhulladékból, fa
forgácsból, szalmából stb. készült és vastag réteg
ben durva formára öntött papir. 

Táblaüveg, 1. üveg. 
Táblázat, chronologiai, statisztikai stb. adatoknak 

áttekinthető összeállítása. 
Tableau (francz., -ló), festmény, csoportozat, kii', 

a színpadon, látványosság. 
Table d'hóte(francz., tabldót), társas étkezés a ven

déglőben, melynél nem étlap szerint, hanem ugyan
azon ételnemekből esznek a vendégek. 

Tablette (frrncz., -ett), felhordó tányér, irótábla. 
Tábor, 1) a szlávoknál, főleg cseheknél: népgyű

lés: — 2) a törököknél zászlóalj (hadi lábon 830 
ember). 

Tábor, csapatok tanyája a szabad ég alatt v. sá
torban; jelenti magát a táborozó sereget s általában 
tömeget is. 

Tábor, város Csehországban a Lusnitz m., 8000 
lak. Eredetileg a husziták megerősített tábora. 

Tábora, helység német Kelet-Afrikában; katonai 
őrség; angol prot. missio-állomás. 

Táborhegy, 615 m. magas hegy Palaestinában 
(Galilaea). 

Tábori Róber t , hírlapíró, szül. 1855. nov. 10. 
Almáson Bács m. Eleinte Bécsben és Berlinben, 1884. 
Bpesten, 1886. Temesvárt, 1892 óta ismét a főváros
ban működik. A »Magyar lfjuság« szerkesztője, 
»Ildikó* ez. drámája 100 aranyat nyert a kolozs
vári színház pályázatán, »Kulturképek« ez. novella
kötetén kivül regényt és ifjúsági művet irt. 

Tábori erődítés, 1. erődítés. 
Taboriták, 1. husziták. 
Táborkar , 1. vezérkar. 
Tábornagy, a tábornoki kar legfőbb rangú (I. díj

osztályhoz tartozó) tisztje. 
Tábornok, 1. generális. 
Táborszernagy, a tábornoki karnak a III. díjosz

tályhoz tartozó tagja (1. lovassági tábornok). 
Tabouret (francz.), támla nélküli szék. 
Tabula (lat.), tábla, irótábla; t. rasa, üres (leva

kart) irótábla, innen: t. r a s á t c s i n á l n i , eltörölni, 
mindent mellőzni. 
Tabulett, szakokkal ellátott, háton hordozható 

szekrény házaló kereskedő számára. 
Tacamahac-gyanta, a calophyllum nevű forróövi 

fák mézgája. 
Tacheometer, 1. tachymeter. ' 
Tachograph, a hektographhoz (1. ej hasonló ké

szülék vmely írás v. rajz több levonatának gyors 
előállítására. 

Tachométer (gör), sebességmérő (1. e.). 
Tachtalia, kőszirt az Al-Dunában. 
Tachygraphia (gór.), gyorsirászat (1. e j . 
Tachyhydrit , ásván}-, sárgás, chlorcalciumbói és 
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chlormagnesiumból álló kettős só, előfordul strass-
íurti bányasókban. 

Tachykardia (gör.), gyors érverés. 
Tachylith, kőzet, a bazalt üvegszerü változata. 
Tachymeter (gör.. gyorsmérő), theodolit gyors 

felvételekhez: annyi is mint távmérő; t a c h y m e t r i a , 
felmérés t.-rel. 
Tacitus, 1) C o r n e l i u s , a legnagyobb római tör

ténetíró, szül. 54 körül Kr. u. Umbriában, 79. quaes
tor, 88. praetor, 97. consul: \ 117 után. Főművei: 
»Vita Agricolae«, »De vita. moribus et populis Ger-
maniae«, továbbá a római császárok története 
14—96. két részben: »Annales« és » Históriáé* 
(mindkettő hiányosan maradt fenn). Irályát mint a 
tömör, velős és erőteljes előadás mintaképét emle
getik. — 2) M a r c u s C l a u d i u s , római császár, 
szül. 200., 275. hetvenöt éves korában választotta 
meg a senatus: a gótok elleni hadjárata alkalmával 
katonái 276. Kis Ázsiában meggyilkolták. 

Tacitus consensus (lat.), hallgatólagos beleegyezés. 
Tackelage (-ázs), vitorlakészülék. 
Tacora, indián falu Peruban, a Gualillos vulkán 

(5195 m.) lábánál, a világnak egyik legmagasabban 
(4350 m.) fekvő helye. 

Tactica, harcztan, harczászat (1. e.). 
Tactus (lat.), 1) üteny, ütem: — 2) tapintat. 
Tácz, község Fejér m., 1842 lak. 
Tadema, 1. Alma-Tadema. 
Tadmor, Palmyra (1. e.) syr neve. 
Tadsik, a földmivelők Afghanistánban; Perzsiában 

farsi a nevök. Chivában és Bokharában a lak. legbe
folyásosabb eleme. 

Tadsura, öböl Afrika é.-i partján, franczia birtok, 
rajta T. kikötőváros, 4000 lak. 

Taedium vitae (lat.), életunalom. 
Tael, a khinai birodalom pénzegysége; nem pénz, 

hanem meghatározott mennyiségű ezüst; a hivata
losan elismert t. a h a í k w á n t . = 37.783 g., tör
vény szerint fincm ezüst, tényleg azonban csak 
BS5/iooo finomságú; a hivatalos t.-on kivül több fajta 
t. van fogalomban, mint a shanghai t., banton t., a 
t. értéke mintegy 2 frt 50 kr. 

Taenaron (most Matapan fok), a Peloponnesos 
legdélibb előhegye, ide ágazott el a Taygetos, Po-
seidon nagyszerű temploma ékesittette. 

Taenia, 1. galandférgek. 
Taetoválás (polynesiai szó), a bőr kiczifrázása 

mindennemű ábrákkal, melyeket a bőrbe belekar-
czolnak és festékkel dörzsölnek belé; az indiá
noknál és a Csendes oczeán szigetlakóinál szokásos 
eljárás. 

Taferner Béla, tanár és iró, szül. 1850. márcz. 5., 
tanári oklevelet nyervén 1873—74. a győri, 1874— 
1885-ig a sümeghi reáliskolánál, 1885. a lugosi fő-
gymnasiumnál működik. Munkái: Szin és színhar
mónia, kiv. tekintettel a sík ornamentikára és a mű
ipar igényeire, a szinstyl és szinharmória történeté
nek vázlatával (Bp. 1885.), Iparművészeti Tanul
mányok (1886.), A hölgyek toilettejéről (Aesth. 
tanulmányok), 1887., Alhambrai mondák (Irving 
Washington után szabadon), A gymnasiumi rajz
oktatás reformja. Irt számos szakczikket. 

Taffia, rum (1. e.). 
Tafilet, nagy oázis déli Marokkóban a középső 

Szaharában, 100.000 lak. Főhelye T., élénk keresk. 
Tafota, vászonszerüen szőtt selyemszövet, finom 

selyemből készítik, többnyire fekete színű: fajai a 
bélés t, marcelline, gros stb. 

Tafotapapir, egyik felén színesre festett, fénylő 
papiros. 

Tag, vmely egésznek része, pl. az állati testé, testü
let tagja; a határ egy része (bizonyos terjedelmű 
földdarab). 

Tagal (Tegal), város Java szigetén. 30.000 lak. 
Tagalok, a Philippinek maláji lakói. 
Taganrog, város Jekaterinoslav orosz kormány

zóságban az Azovi tenger m., 56 000 lak. Nagy ki
kötő, élénk kereskedelem és ipar. 

Tagbaszakadt, jól megtermett, csontos, izmos testű. 
Tagbénulás, 1. bénulás. 
Taglalat, bonczolás, elemzés, részletezés. 
Taglejtés v. t a g j á r t a t á s , az emberi test (kül. 

kezek, karok) azon külső mozgásai, melyekkel gon
dolatokat és érzelmeket fejezünk ki vagy azoknak 
szóbeli kifejezését nyomatékosítás végett kisérjük. 

Tagliamento, folyó Yelencze olasz tartományban, 
a Monté-Cridoban ered, az Adriai tengerbe folyik. 

Taglioni (tájo-) Már ia , tánczosnő, szül. 1804. 
Stockholmban, T. F ü l ö p tánczmester (1777—1871.) 
leánya, 1822 óta színpadon működött, 1832. Gilbert 
de Voisins gróf neje, 1847. lelépett a színpadról; 
t 1884. Unokahuga: Már i a , szül. 1833., tánczosnő, 
1866. Windischgratz József herczeg neje. 
Tagló, a mészárosok bárdja, melylyel a barmot le

ütik és nagyobb tagokra szabják. 
Tagosítás, commassatio,nagy fontosságú a paraszt

birtokokra; abban áll, hogy egy birtokosnak egy 
határban fekvő birtokai egy darabban hasittaínak 
ki, a t. tehát szétdarabolt birtok összesítése. A t. 
szoros összefüggésben van a birtokrendezéssel s igy 
az arányosítás kérdésével. Szabályozza az 1871 : 
LIII. t.-cz. 

Tagosztály, a tagosítás alkalmával felállított terv 
szerint az egyes birtokosok számára kihasitotc rész. 

Tagua-dió (elefántcsontdió, kődió), a Dél-Ameriká
ban tenyésző phytelephas macrocarpa tyúktojás 
nagyságú termése, fehér szarunemü héjából mester
séges elefántcsontot, gombot stb. készítenek. 

Tágulat, dilatatio, egyes szerveknek v. azok részei
nek a boncztani normális viszonyokat túlhaladó ter
jedelme. L. gyomortágulás, szivtágulat. 

Tahiti (Otaheiti, Taiti), a franczia Társ-szigetek 
legnagyobbika, ter. 1042 km2, 11.200 lak. Fővárosa 
Papeete. 1606. Ouiros fedezte fel. 

Tahó, szegedi gúnyszó: együgyű, bárgyú. 
Taifun, hatalmas szél, mely Khina és Japán tenger

melléki részein és a tengeren júniustól novemberig 
szokott dühöngeni. 

Taillandier, 1. Saint-René Taillandier. 
Taille (francz., tálly), 1) a ruha szabása, termet, 

testalkat, kül. a derékrész; — 2) adó, jövedék; — 
3) a zenében: a tenor régi neve. 

Tailleur (francz., tályőr), szabó: bankár a pharo-
játéknál. 

Taillon (francz., tajón), utóadó, pótadó. 
Taimyr, félsziget Szibéria é. partján, a T. öböl k. 

és ny. félszigetre osztja. 
Taine (tén) Hipp oly te, franczia tudós és irós 

szül. 1828. ápr. 21. Vouziersben (Ardennek), tanár 
Parisban, 1878 óta az akadémia tagja. A természet
tudományi vizsgálat módszerét a történetírásba is 
átvitte. Jeles műtörténész. Művei: Az angol irodalom 
története, A franczia bölcsészet a XIX. szdban, Az 
eszmény a művészeiben stb., melyek magyarul is 
megjelentek. Legutóbbi nagy műve a franczia forra
dalomról részben szintén megjelent magyar nyelven. 
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Taiping, az 1S50—65. khinai felkelők neve. 
Taitsing (Tsing), a Khinában 1644 óta uralkodó 

Mandsu dynastia. 
Taiwan, az idegen kereskedelem számára megnyílt 

khinai kikötő Formosa szigeten, 70.000 lak. 
Tájbeszéd, dialektus, 1. nyelvjárások. 
Tájboncztan, 1. boncztan. 
Tájékoztató iroda, 1. tudakozó intézet. 
Tájképfestészet, a természetnek, mint a külső je

lenségek világának festészeti ábrázolása; az ókor
ban csak mint diszitést ismerték, a középkorban 
eleinte a vallásos képek hátteréül szolgált, s a re-
naissance emelte önálló műfajjá (Olaszországban: 
Tizian, Caracci, S. Rosa, stb.; Németalföldön: Breu-
ghel, Rubens, Ruisdael, Everdingen, Rembrandt, stb.; 
Francziaországbiin : Poussin,|Claude Lorram, stb.). 
A XVIII. szdban elhanyagolták ugyan, de a XIX. 
szdban újra lendületet vett. A természetnek a mű
vész általi felfogása szerint a tájkép lehet: néze t , a 
valóságos természetnek hü képe (város, építmény, 
rom, stb.), melynek hatása főleg az álláspont válasz
tásától függ; e s z m é n y i t á j k é p , mely a valódi ter
mészetet eszményesiti, az olasz festészetből főleg 
Németországban fejlődött; h a n g u l a t i t á j kép , mely 
a természetet, ugy mint van, költői hangulatban 
fogja fel; ez utóbbit németalföldi mesterek fejlesz
tették és ezen felfogás uralkodik a jelenkori tájkép-
festészetben. Nevezetesebb hazai tájképfestők: 
Markó, Ligeti Antal, Mészöly Géza stb. 

Tájkór, endemia, egy bizonyos tájon járványosán 
fellépő betegség, mely onnét nem v. csak kivételesen 
terjed tova. Ilyen a kolera a Ganges mentén. 

Tájnyelv, dialektus, 1. nyelvjárások. 
Tajo (tacho), aPyrenaei félsziget legnagyobb, hajóz

ható folyója, a Muela de San Jüan ny.-i lejtőjén ered. 
Portugálban Tejo nevet visel, Salvaterra m. a Tejó 
novo és Mar de Pedro ágakra oszlik, melyek a La-
zarias do Tejo mocsaras vidéket zárják be, a lissza
boni öbölbe torkol. Mellékfolyói a Jarama, Alberche, 
Tiesar, Alagon, Salor, Sorraya, Zerera. 

Tájoló, vízszintesen lengő mágnestű, melynek se
gélyével a négy főirány (észak, dél, kelet és nyu
gat) szerint tájékozhatjuk magunkat, mert a delejtü, 

>ha szabadon mozoghat, mindig az észak-déli irány
ban helyezkedik el; t. m ű s z e r , szögmérő m., mely-
lyel bármely iránynak a mágneses déllőtől való el-

.hajlása meghatározható, a mágneses tű üveggel 
fedett szelenczében egy beosztott kör felett leng. A 
tengeri tájolónál maga a mágneses tü hord egy szél
rózsát és egy peczken forog, mely Cardano-gyürün 
(.. e.) felfüggesztett nehéz üstből emelkedik ki, vagy 
pedig glycerinen úszik. A t.-t a khinsiak már a II. 
szdban Kr. e. ismerték; Gioja (1302—20.) helyezte 
a tüt zárt szelenczébe. 

Tájszó, oly szó v. kifejezés, melyet csak bizonyos 
vidék népe használ. 

Tájszólás, dialectns, 1. nyelvjárások. 
Tájszótár, 1. szótár. 
Tajték, tajtkő, habkő, átlátszatlan, néha egészen 

•fehér, néna sárgás v. vöröses ásvány, mely kovasavas 
magnesiumból és vízből áll; keménysége 2'2 — 2'5, 
fajsúlya 0'8—l'i. Legnagyobb tömegben található 
Kis-Azsiában Kilts-Miknél, Konieh város közelében, 
Görögországban, Morva- és Spanyolországban, a 
Krim félszigeten, nálunk Körmöczön, Geletneken az 
Eperjes-Tokaji hegységben, a Mátrában és bereg
szászi és Büdös hegyekben. Durva pipa v. szipka-
alakúvá faragják, tejben főzik, bőrrel csiszolják és 

ugy szállítják Triesztbe és Bécsbe, mint a t. keresk. 
főhelyeire, kifaragják Budapesten, Bécsben, Nürn
bergben stb. és pipát készítenek belőle. Hamisítják: 
olyképen, hogy az apró darabokat és törmeléket tim-
sóval főzik, pipaagyaggal összegyúrják, szárítják, 
lenolajba v. stearinba mártják, forró vizzel letisztít
ják és csiszolják. 

Tajtékáru, tajtföldből készített szivarszipka, pipa 
és egyéb kisebb diszáru. 

Tajtföld, tajtkő, 1. tajték. 
Tajtkő, 1. tajték. 
Takács, 1) E n d r e , orvos és író, szül. 1848. ápr. 8. 

Nyíregyházán, 1873. Scheuthauer assistense, 4874. 
sebésztudor és 1878-ig Korányi tanár gyakornoka és 
assistense: később ösztöndíjjal külföldi tanulmány
úton, 1880. egyetemi magántanár, 1883. részt vett a 
bpesti poliklinika megalapításában s ott főorvos lett. 
1884. a Vöröskereszt-egylet ^Erzsébet* kórházában 
a belgyógyászati osztály főorvosa, később egyúttal 
az üllői uti uj kórházban is főorvos. Főleg az ideg
betegségek köréből irt hazai és külföldi szaklapok
ban. — 2) I s t v á n , tanitó és lapszerkesztő, szül. 
1856. Kőszegen. 1874 óta működik a tanügy terén. 
1884. Muraszombatban áll. tanitó, hol az egyleti 
életben tevékeny részt vesz. 18S6 óta szerkeszti a 
»Muraszombat és Vidéke* ez. lapot. 
Takácsi, község Veszprém m., 1440 lak. 
Takácsmácsonya, 1. mácsonya. 
Takar, hurut (1. e.), h ú g y c s ő ta kár , kankó (1. e.). 
Takarékbank, mely a rendes bankügyleteken kivül 

a takaréküzlettel is foglalkozik. 
Takarékmész, vakolatra használt gipsz. 
Takarékpénztár, községi, állami v. részvénytársa

sági intézet, mely egyesek, kül. az alsóbb néposztály 
megtakarított tőkéit iehetőleg biztos elhelyezésre, ül. 
forgatásra átveszi, kamatoztatja és a betevő rendel
kezésére (esetleg felmondás, ellenében) visszafizeti. 
Nálunk a takarékpénztárak részvénytársasági intéz
mények nyerészkedési alapon, az első a pesti hazai 
első t.'volt (1. hazai t.). Ujabban a t.-i ügy szervezet: 
alakzatai szélesebb alapot nyertek a postatakarék
pénztárban (1. e.) és az u. n. i s k o l a i t.-ban. 

Takarékpénztári könyv, a takarékpénztár által 
a betevőnek kiszolgáltatott könyvecske, melybe a 
betéteket s a kivett összeget esetről esetre bejegyzik. 

Takaréktűzhely, zárt tűzhely, mely a főzésnél a 
régi szabad tűzhely helyett jelenleg alkalmazásban 
áll; kemencze, tüzrácscsal s e felett a t. lemezzel s 
az elszálló meleg kihasználása czéljából sütővel. El
nevezését onnan nyerte, hogy aránylag kevesebb 
tüzelő anyagot fogyaszt, mint a szabad tűzhely. 

Takarékvaj , művaj (1. e.). 
Takarmány, a hasznos házi állatok (ökör, tehén, 

ló, juh stb.) számára szolgáló eleség (széna, sarjú, 
szalma stb ). 

Takarodó, a katonákat este a laktanyába hívó dob-
v. trombita-jel. 

Takarópapir, a nyomtatás közben elrontott papír 
v. el nem adott sajtótermék nyomtatvány-papirosa, 
beburkolásra szolgál. 

Takáts Dénes , a soproni kir. tvszék elnöke, szül. 
1839. nov. 2. Répcze-Szemerén Sopron ni., 1867. 
Sopron m. központi szolgabíró, 1872. u. o. kir. ív-
széki bíró, 1890. soproni tvszéki elnök. 

Takav (Takan), az idegen kereskedelem részére 
megnyílt khinai kikötő Formosa szigeten, 150.000 lak. 

Takony, az orr nyákhártyájának váladéka, keverve 
a könycsatorna váladékával. 
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Takonykór, malleus kumidus, a bacillus mailei 
Jtumidi által okozott rendkívül ragályos fertőző 
betegség, mely az orrban, légcsőben, tüdőben 
stb. és a bőrön (bőrféreg) fekélyeket okoz, á légcső
mirigyek duzzadásával és kemény édesével; több
nyire idült alakban lép fel, mikor is évekig elhúzódik; 
heveny alakjában 6—10 nap alatt halálra vezet. Ha 
t.-os állat váladéka az emberi szervezetbe jut, a bő
rön számos genytályog támad, a beteg lesoványodik 
•és meghal. Kezelés eredménytelen. 

Takovo, falu Szerbia rudniki kerületében; 1815. 
-virágvasárnapján Obrenovics Milos indítványára az 
itten tartott népgyűlés kimondotta a török elleni 
fegyveres felkelést, mely azután Szerbia belügyi ön
állóságának visszaállítására vezetett. 

Takovo gróf, e nevet vette fel Milán (1. e.) szerb ex-
király, mikor 1889. a trónról lemondott. 

Takovo-rend, szerb érdemrend polgári és katonai 
érdemek jutalmazására; még Obrenovics II. Milos 
alapította, Milán pedig 1876. fölelevenítette; 1878. 
nyerte végleges szervezetét s 5 osztályból áll. 

Taksa (a lat. taxa), dij, ár, adó; hivatalnoki érte
lemben 1. szolgálati dij; t a k s á l n i , árát meghatá
rozni. 

Taksony, 3-ik magyar fejedelem, Zsolt fia. hazai 
forrásaink szerint 947. követte a fejedelemségről le
mondott atyját. Ez évben hatalmas hadsereget veze
tett Olaszországba, mely Otrantóig nyomult s II. 
Berengárt hadisarcz fizetésére kényszeritette. Ké
sőbbi hadi vállalatai azonban jobbára kudarczczal 
végződtek; alatta történtek az augsburgi ütközet 
(955.), a 958. és 961. szerencsétlen hadjáratai a ke
let-római birodalomban s az orosz-magyar-besenyő ha
dak megveretése a görögök által Arkadiopolisnál 970. 
-j- 972. s a nevét viselő Taksony falu mellett temette
tett el. Két fia maradt: Géza v. Gyecse fejedelem, és 
Mihály, kinek unokái, Endre és Béla a magyar koro
nát viselték. 

Taksony, 1) község Pest m., 1568 !ak.; — 2) köz
ség Pozsony m., 1568 lak. 

Takta ér, Tokajon alul, Tisza-Ladánynál szakad 
ki a Tiszából s északnak kanyarodó 40 —45 km. ut 
után ismét visszatér. A Tiszával alkotja aTakta-közt. 

Takta-Harkány, község Zemplén m., 1448 lak. 
Takta-Száda, község Zemplém m., 1216 lak. 
Takt ika, harczászat (1. e.); a közbeszédben : fur

fang, fogás; - k á z n i , fogással élni. 
Talabor, a székelyeknél vályú formára kihornyolt 

fa, melyet lejtős utón kerékkötő láncz helyett a kerék 
talpa alá vetnek. 

Talabor, folyó, a Tisza jobboldali mellékvize; a 
Máramarosi havasokban, a galiczíai határon a Gor-
gan hegy (1436 m.) d.-k. és a Gáncs hegy é. oldalán 
ered és Visk és Técső közt egyesül a Tiszával. Tal
pakkal hajózható. Hossza 12'/« mfd v. 90 km.; viz-
környéke 20 mfda. 

Talaborfalva, község Máramaros m., 2099 lak. 
Talaj , a föld termőképes felszíne, mely a kőzetek 

elmállásából keletkezik; lehet: helyben képződött t. 
(sedentaer), v. oda hordott t., s pedig alluvialis, ha 
víz, diluvialis, ha jégár hordta. Hazánkban a síksá
gon legelterjedtebb talajok: a jelenkori áradmányi és 
a negyedkori lősz, homok (futóh.) és kavics talaj; 
csekélyebb kiterjedésben: tőzeg, salétrom és szék-
talaj. 

Talaj csövezés, 1. alagcsövezés. 
Talajfuró, a talaj mélyebben fekvő rétegeinek meg

vizsgálására szolgáló fúró, melylyel egyszersmind 

a vizsgálathoz szükséges anyagot is ki lehet emelni 
a mélységbői. 

Talajhőmérsék, vmely hely t.-e az éghajlattól és 
a talaj physikai tulajdonságaitól függ. A hő igen las
san hatol a talajba, s igy bizonyos mélységben az 
évszakok megfordítva vannak; de a mélységgel a 
hőmérséki különbségek mindinkább kisebbednek, s 
bizonyos rétegben már állandó hó'mérsék van, mely 
a felszínen uralkodó középhőmérsékkel meglehetősen 
megegyezik. Az állandó hőmérsék a forró övben 
0 5—0'G méter mélységben, nálunk 25 méter mély
ségben áll be. A hőmérsék mindennapi változása 
1 méter mélységnél megszűnik; ez egyúttal a fagy 
határa, mely valamely építmény alapvetésénél tekin
tetbe veendő. 

Talajisme, a különféle talaj alkatrészeive!, physi
kai és chemiai tulajdonságaival és beosztásával fog
lalkozó tan. 
Talajjavítás, a talaj termő képességének növelése, 

főleg nedvességének szabályozása által; történhetik 
lecsapolás, alagcsövezés v. öntözés (1. kultúrmérnöki 
hivatal) utján; a t.-i h i t e l r ő l az 1889: XX. t.-cz. 
intézkedik. 

Talajvíz, a talajba beszivárgó csapadékvíz, mely 
az át nem bocsátó altalajon összegyűl s kisebb-na
gyobb magasságot ér el, sőt nedves időjárásban a 
talaj szineig is emelkedik. Nagy városokban a t.-et, 
ha iefolyása nincsen, a szennyvíz megfertőzteti, s ma
gas állásánál befolyással van a fertőző betegségek 
(kolera, typhus) terjedésére.Bpesten a t. általában kö
zel fekszik a talajhoz, s kül. a város d.-k.-i részén, 
a József- Teréz- és Ferencz-városok területén; az 
üllői-ut vége felé már l ' /2 —2 m.-re t. van; a Duna
part mentén van legmélyebben, 7 — 8 m.-re a felszín
től. A csatornázás feladata lenne egyúttal a talaj 
kiszárításáról is gondoskodni. (L. Fodor József, 
Egészségtani kutatások, 1879 — 81.) 

Tálalási dij, némely törvényhozás az idegen dolog 
tálalójának, a költségeken kivü!, bizonyos jutalmat 
biztosit, az osztr. polg. trvkv (391. §.) a t. d.-jat a 
dolog értékének 10°/o'-ában állapítja meg; nálunk 
ily szabály nincs és igy a találó csak költségei meg
térítését követelheti. 

Találka, rendez-vous (1. e.). 
Találmány, általában az, mire valaki véletlenül v. 

vizsgálódás alapján rájött; különösen eddig nem is
mert uj igazság, mű v. gyártmány, melyet az emberi 
ész alkotó tehetsége hoz létre. Ez utóbbiakat védi 
a szabadalom (1. e.). L. Felfedezések és találmányok 
mellékletünket I. köt. 

Találmányi szabadalom, szabadalom (I. e.). 
Találós mese, 1. mese. 
Talált dolog, az elveszett, elhagyott v. eltűnt do

log, ha azt valaki megtalálja. A találó nincs jogo
sítva a t. d.-t megtartani, hanem köteles a hatóság
nál feljelenteni, ahol a tulajdonos visszakövetelheti, 
csak ha az elévülési határidőn belül senki sem jelent
kezik, lesz a találó tulajdonává: a talált, u. n. bitang 
marhát fel kell jelenteni az illető szolgabírónál v. 
város kapitányánál; ha a tulajdonos 15 nap alatt 
nem jelentkezik, országszerte kihirdetik, három hó 
múlva árverésen eladják és a pénzt a tulajdonos ja
vára leteszik. 

Talány, 1. rejtvények. 
Talapzat, azon alap feletti rész, melyre oszlopot, 

szobrot, gépet stb. helyeznek. 
Talár, a latin talaris, bokáig érő ruha v. köntös ; 

a papok, néhol birák hivatalos ruhája. 
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Talaro, Perzsiában, Arábiában stb. a Mária Teré
zia-tallér (1. e.) neve. 

Talaut szigetek, kelet-indiai szigetcsoport Celebes 
és a Philippinek közt, hollandi birtok. 

Talavera, a XVI—XVIII. szdban Spanyolország
bán készített fayence, különféle festménynyel. 

Talbot (tálböt) J á n o s , angol hadvezér, szül. 1373 
körül Blackmoreban, 1417 óta a Francziaország el
leni hadjáratokban vett részt, sok diadalt aratott, 
1453. jul. 17. elesett. 
Talcium (lat.), a. m. magnesiura. 
Talentom (gör.). 1) tehetség (1. e.); — 2) a régi gö

rögök súly- (= 26'2 kg.) és pénzegysége (2357 frt). 
Talesz (taüsz), a zsidók által imaközben felöltött 

kendő-féle fehér lepel. 
Talián (ol. italiano), olasz. 
Talián-Dörögd, község Zala m., 1254 lak. 
Talio (lat.), forbát (1. e.). 
Talipotfa, a Ceylon és Malabar szigeteken tenyé

sző pálmafaj (corypha umbractilifera), leveléből főze
léket, beléből a szágót nyerik. A szinghalok szent 
hagyományai t. levelére vannak Írva. 

Talirion (taleron), újgörög ezüst pénz = 2 frt 40 kr. 
Taliter qualiter (lat.), imigy-amugy, közepesen. 
Talizmán (arab: tilsam), bűvös tárgy, fémből v. 

kőből való kép, mely birtokosának szerencsét hoz s 
megvédi abajokelien; a médektől ered s Keleten 
ma is nagyon el van terjedve. 

Talk, síeatit, 1. zsirkő. 
Tallér, ált. 1 latnál nehezebb ezüst pénz neve; 

eredetileg német pénzegység, először 1513. verték 
Csehországban Joachimsthalban, innen neve (thaler). 
A régi német e g y e s ü l e t i t. = 30 ezüst garas = 
1 frt 50 kr. 
Tallero della regina (redzsina) a Mária Terézia 

tallér (1. e.) neve Alexandriában. 
Tallérossy Zebulon, Jókai »Üstökös«-ében a rö

vidlátó politikusok stereotyp alakja, ki a hazafi
ság köpenye alatt személyes érdekeit szolgálja. 

Talleyrand-Perigord (talérán-périgór) K á r o l y 
M ó r i c z , Benevent herczege, franczia diplomata, 
szül. 1754 febr. 13. Parisban, 1788. autuni püspök, 
csakhamar a forradalomhoz csatlakozott, 1797. kül
ügyminiszter, 1806. herczeg, 1809. Napóleon kegyét 
elvesztette, később a Bourbonokhoz állt, külügy
miniszter lett s részt vett a bécsi congressuson, 
1815. visszalépett, 1830 — 35. franczia nagykövet 
Londonban; f 1838. máj. 17. Parisban. Rendkívül 
szellemes ember volt. Emlékiratait megírta, de vég
rendelete szerint csak halála után ötven évvel volt 
szabad azokat közzétenni. Broglie herczeg 1891. 
kezdte meg közzétételöket. 

Tallien(-lién) J á n o s L a m b e r t , franczia politikus, 
szül. 1766. Parisban; 1792. a forradalmi község
tanács titkára, később a convent tagja, terrorista, 
de kedvese, ill. neje F o n t e n a y T e r é z , a későbbi 
C h i m a y herczegné megnyerte a józanabb iránynak, 
részt vett Robespierre megbuktatásában, később 
külföldön élt; f 1820. nov. 20. 

Tallos, község Pozsony m., 1613 lak. 
Tállya, község Zemplén m., 3497 lak. Tokaj bor

vidékéhez tartozik. 
Talma F e r e n c z József , franczia színész, szüle

tett 1763. jan. 13. Parisban; Londonban, később 
Parisban játszott, I. Napóleon kegyencze; f 1826. 
okt. 19. Tragikai szerepekben vált ki; irodalmilag is 
működött. 

Talmácsi vár, 1. Nagy-Ta!mács. 

Talmi arany, réz, ón és horgany ötvözete, mint 
bádogot v. sodronyt aranynyal vonják be és dísz
tárgyakat készítenek belőle, ritkán van benne l°/0-nál 
több arany. 

Talmud (héb. = tan), a zsidó irodalom egyik fő-
terméke, melyben a bibliai kanon befejezésétől a 
Kr. u. VI. szdig a zsidó hit, gondolkodás és törvény
magyarázat jut érvényre; a zsidó törvénykönynek 
(Sulchan Aruch) főforrása. Részei: 1) a misna, a 
Juda hanaszi által 200. Kr. u. összeállított szóbeli, 
hagyományos törvények gyűjteménye, mely 6 részre 
oszlik; — 2) a gemara, mely a misnát magyarázza, 
van jeruzsálemi v. palaestinai, melyet a IV. szdban 
szerkesztettek és a babyloni gemara, utóbbit Rabina 
és Asi rabbik szerkesztették a VI. szdban. 

Talon (francz.), a kártyajátékban a. m. s k a r t 
(1. skartolni); szelvényutalvány (1. e.). 

Talp, 1) talpbőr (1. e.); - 2) tutaj (1. e.). 
Talp alá müvelés, bányászati elnevezése azon mü

veleteknek, melyeket a járó tárna szintje alá hajta
nak, hogy az érczeket onnan kihozzák. 

Talpas, régen a hajdúk gúnyneve. T. koma, a 
medve tréfás neve. 

Talpas, község Arad m., 2190 lak. 
Talpbőr, v. fon tos t a l p , a legnehezebb fajta, ren

desen ökörbőrből készített közönséges cserzett bőr,, 
kül. kitűnően gyártják Magyar- és Angolországban 
és Németalföldön, a női czipő könnyebb fajtájú 
t.-ét tehénbőrből nyerik. 

Talpfa, általában vízszintesen elhelyezett gerenda 
(1. gerenda), melyre más gerendát fektetnek v. fel
állítanak ; kül. a vasúti vágányok megerősítésére, 
rendesen tölgy-, ritkábban fenyő- v. telitett bükkfá
ból előállított keresztgerenda. 

Talppont, nadir (1. e.); általában vmely tárgynak 
legalsó pontja, melylyel más tárgyon nyugszik. 

Talpra magyar , hí a haza! Itt az idő, most vagy 
soha! Pe tőf i »Nemzeti dal«-ának (1848.) kezdete. 

Talpvágás, kőzetek és érezek eltávolítása, lefej
tése a tárna talpáról, főleg a szénbányászatban dívik. 

Talpvas, tartó oszlopok, gerendák stb. alá alkal
mazott vaslemez; feladata átérhet nagyobb felüle
ten egyenletesen elosztani v. a gerendatalpat kor-
hadás ellen védeni. 

Táltos, hagyományos nézet szerint pogány őseink 
papjaikat nevezték így, de régi irataink csak bölcs, 
varázsló (mágus, praestigiator) értelemben hasz
nálják. A népmondákban mint karácsony éjjelén fo
gakkal született, bűbájos erejű s tetszés szerinti ala
kot ölteni képes ember vagy állat, különösen mint íó 
szerepel. 

Taluppe (francz., -lüp), prémformára összevarrt 
finom báránybőr. 
Tályog, abseessus (I. e.). 
Tám, v. t á m a s z , építéseknél 1. gyám. 
Támadás, o f fe n s i v a, csapatok mozdulata a harcz 

megkezdésére. L. még szuronytámadás. 
Taman, orosz félsziget, a Kertsi úttól keletre, az 

ó-korban görög gyarmatok virágoztak rajta. 
Tamarindus, növény a caesalpinaeák rejpdjéből. 

A t. indica, magas fa a tropikus Afrikában, déli 
Ázsiában, északnyugati Ausztráliában; Nyugat-In
diában és Dél-Amerikában mivelik. Bele (pulpa t.) 
savanykás borizü, enyhe hashajtó hatású szert 
szolgáltat; fáját feldolgozzák. 

Tamarix, növény a tamariscineák rendjéből. A 
i. gallica mannifera (tarfacserje), a coccus mannipa-
rus, pajzstetü által megszúrva szolgáltatja a sinai 
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- á t il. manna ) . A í. germanica, Közép- és Dél-
Európában , vmint más fajok díszcserjék. 

T a m á s , apostol , D i d y m u s (iker"1 melléknévvel, a 
kereszténységet a par thusok közt és Indiában ter
jesz te t te ; közmondásossá vál t Jézus fel támadása 

ti kételkedése. Emléknapja decz. 2 1 . s neki v a n 
szentelve a húsvét u táni első v a s á r n a p is ( T a m á s va
sá rnap i . 

T a m á s , a q u i n ó i , középkori scholast ikus bölcsész, 
szül. 1225. Aquino mellett (Nápoly), 1243. a dömés-
rendbe lépet t ; f 1274. »Doctor universal is* és »D. 
angelicus« melléknevei mutat ják n a g y hírnevét. 
! 3 2 3 . k a n o n i z á l t a t o t t . F ő m ű v e : »Summa tot ius theo-
logiae*. Nagy befolyást gyakorol t a középkor egész 
gondolkodására . 
T a m á s b á t y a , Beecher-Stowe Harriet (1. e.) ameri-

irónő » T a m á s b á t y a kunyhója* ez. regényének 
hőse, valódi nevén Henson Jósiás , szü l . 1789. jun . 

Maryland á l lamban rabszo lga néger szülőktől . 
Sok nélkülözéssel összegyűj töt t pénzen megvál to t ta 
magát s methodis ta lelkész lett. Ekkor megír ta ön
életrajzát s Beecher-Stowe ennek alapján ir ta meg 
vi lághírűvé vál t regényét . 

T a m á s d a , község Bihar m., 1441 lak., a Fekete-
Kőrös par t ján. Régi román stilü templomának to rnya 
máig is megvan. 

T a m á s és B á l i n t , husz i ták , a legelső m a g y a r b ib
liafordítók (1. biblia) . 

T a m á s f a l v a , község Torontá l m., 1532 lak. 
T a m á s i , 1) község Sopron m., 1501 lak. ; — 

2) To lna m., 4885 lak. Já rásb i r . Közelében d. felé 
Miklósvár romjai. 

T a m á s k o d n i , kételkedni, 1. T a m á s apostol 
T a m á s s y J ó z s e f , sz ínész , szül . 1837. márcz . 13. 

Veszprémben, iparosnak készült , de 1856. színész 
lett, 1870. a bpesti nemzeti , 1876. a népsz ínház tagja, 
1887. e lőadás közben szélhűdés ér te; f 1892. szept . 
8. Legjelesebb népszínmű-énekeseink egyike volt , 
kinek e műfaj megkedveltetése s ezzel ujabb irodalmi 
lendülete körül kiváló érdeme van . 

T á m a s z f a l , vmely földtest, par toldal t á m a s z t á s á r a 
szolgáló fal, mely a rézsüket egészen v. részben 
pótolja. 

T á m a s z k ö z , építményeknél két szomszéd támszer-
kezet közötti köz . 

T a m a t a v e , kikötő város M a d a g a s z k á r k . part ján 
3000 lak. F rancz ia birtok. 

T a m b o u r (francz. t ánbur ) , d o b ; dobos . 
T a m b o v , nagy-orosz ko rmányzóság , ter. 66.588 

km s , 2,759.102 lak. Főhelye T. a Zua m., 34.000 1. 
T a m b u r a , Délmagyarországon és Szerb iában hasz

nál t hos szunyaku , érezhuros hangszer , melyet tollal 
v. halcsonttal pengetnek. 

T a m b u r i n (francz.), kézi dob csenge tyüve l ; h ímző 
keret. 

T a m b u r i n h i m z é s . gyapot - és selyemszövetre ké
szí tet t h imzés ; a szövetet a t a m b u r i n r a feszitik és 
görbítet t hegyű tűvel (t .-tű) varrják ki. 

T a m e r l a n v . T i m u r (»vas«) ,Timur-Lenk ( "sán ta*) , 
ázsiai hóditó, szül . 1333., Dsingizkán u tóda , a művé
szet és t u d o m á n y pártfogója, de hód í t á s ra v á g y ó és 
kegyet len; 1369. elnyerte az ura lmat Dsagata i fölött, 
Samarkandból ki indulólag egész Közép-Ázsiát , Per
zsiát , Indiát, később Bagdadot és Damaskus t is el
foglalta. I . Bajazid szu l t án t 1402. ju l . 20. Angoráná i 
megverte és elfogta; f 1405. Khina elleni had já ra t ra 
való készülődése közben. 

T á m f a l , támaszfal (1. e.). 

T a m i n a , a Rajna mellékfolyója Szt-Galien svájezi 
kan tonban , Pfáfers m. a vadregényes T. völgytorkot 
alkotja, melyen műút vezet á t . 

T a m i s á c z - s z a b á l y o z ó s b e l v í z - l e v e z e t ő t á r s u l a t ^ 
feladata a belviz rendezése és a felső Bégából a Ta -
misáczba ju tó víz ellen védekezni . Töltéseit a Tami 
sácz pa tak mindkét oldalán Módosig kiépítette. Ár
tere Torontá l m. területére terjed s 15.013 hold. 
Székhelye Pá rdány . 

T a m m a n y - H a l l , New-Yorkban 1865. főleg városi 
t isztviselőkből a lakul t egylet, mely a vá lasz tások 
befolyásolásával vált hirhedtté . 

' f á r a ó r a , t rag . V á r a d i Antaltól . 
T a m p o n (francz., t ánpón) , dugó , t ömesz ; t . - á l á s , 

vmely tes türeg kitömése a vérzés csi l lapí tása czéljából. 
T a m s u i , az idegen forgalom s z á m á r a megnyí l t 

khinai kikötő Formosa szigeten, 100.000 lak. Élénk 
kereskedelem. 

T a m t a m v . g o n g , n a g y indiai r ézdob v . verő
hangszer (nagy- tányér ) . 

T a m u l o k , dravida nép K.-Indiában, a Malabar 
part tól a Dekhan fensíkig laknak, s zámuk 15 millió, 
nyelvök a tamil, van i rodalmuk is, ennek legkiválóbb 
terméke a »Kural«. 

T a n , eszme, ismeret, t u d o m á n y á g ; t udományos , 
va l lásos , politikai igazság kifejtése. 

T a n a , 1) afrikai folyó, a Kenia hsgben ered, Vitu föl
dön az Indiai oczeánba torkol. — 2) T. (Tsana , Dem-
bea), tó Abissziniában, 1755 m. a tenger sz . f., ter. 
2980 km2, benneaKék-Ni lusegy ik fo r rá sága , az Abai . 

T a n á c s , t á r sas bí róságoknál az Í télethozatalra a 
törvény által előirt s zámú biró gyűlése ; a vá ro 
sok végrehajtó közege. 

T a n a g r a (most Gremada) , vá ros Boeot iában, az. 
Asoros m., Kr. e. 458 . a spár ta iak győzelme az 
atheneieken. Ujabban á sa t á soka t eszközöltek, melyek 
sok becses leletet hoz tak felszínre. 

T a n a i s , a Don ó-kori neve. 
T a n a n a r i v o (Tanar ivó l . M a d a g a s z k á r szigetén a 

howák fővárosa, 110.000 lak. 
T a n á r , a felsőbb iskolák taní tója. Nálunk jófor

mán csak az elemi, polgár i és a l sóbb ipariskolai 
taní tókat nem nevezik h iva ta losan t .-nak, mely czi-
met a középiskolán (s természetesen a főiskolán) 
a lka lmazot taknak törvény biztosít ja. Németország
ban sokkal s zűkebb körre van szor í tva . Ott pro-
fessor a la t t á l t a lában az egyet, és műegy. t aná r t 
értik, a középiskolai csak külön kinevezés által lesz. 
professor, k ü l ö n b e n : Gymnasial lehrer , Realschul-
lehrer v. Oberlehrer (ez a czim u jabban á l ta lános 
lett). Ausz t r i ában a rendes t a n á r 3 évig Lehrer, 
a z u t á n pr. A román népek (olasz-franczia) szintén 
megadják e czimet. Nálunk a középiskolai t. a tör
vény értelmében ( 1 8 8 3 : XXX. t.-cz.) 1—-3 évig 
helyettes, azu tán rendes t., a gyakor la t szerint azon
ban 3 év előtt is kinevezhető, viszont 3 évnél 
tovább is lehet helyettes. Szolgálat i ideje 30 év,, 
amely u tán teljes nyugdíj (a lakbéren kivül) illeti 
meg. A középiskolai t.-ok s záma h a z á n k b a n 2000. . 

T a n á r i v i z s g á l a t , a z , melynek alapján adat ik k i 
a középisk. t aná r i oklevél. A jelölt 2 középiskolai 
t an t á rgya t tar tozik vá lasz tan i , de vá lasz tha t még 
3-ikat i s ; fő- és melléktárgy közt nincs többé különb
ség. A t. v. részei : a) a l a p v . a II. egyet, év végén, 
b) s z a k v . a IV. év végén, c) p a e d a g . v. egy évi 
gyakor la t u t á n ; ez egy év a z o n b a n főiskolai tanul 
mányra is fordítható. Mindahárcm v izsgá la t szó
beli és írásbeli . Az oklevél csak a paed. v izsga u tán 
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adatik ki. A jelenleg (1893.) érvényes t. v . i sza
bályzat 1888. jelent meg. (Közölve Orsz. Középisk. 
Tanaregy. Közlöny 1888/9., 401. 1.). 

Tanárvizsgáló bizottság, van hazánkban 2: 
Budapesten és Kolozsváron. Az egyetemtől épen úgy 
független, mint az ügyvédvizsgáló bizottság. Tag

jai t a közokt. miniszter nevezi ki öt évre; a tagok 
nagyrészt egyet, tanárok, de vannak mások is. A 
budapesti t. b. elnöke Beöthy Zsolt, a kolozsvárié 
Szamosi János egyet, tanárok. 

Táncsics Mihá ly , iró, szül. 1799. ápril 21. Acs-
Teszéren. Eredetileg Stancsicsnak hívták. Kezdetben 
nyelvészettel és irodalomtörténettel foglalkozott, de 
1846-ban a politikai irodalomra adta magát, a nép 
között terjesztve műveivel a forradalmi eszméket. 
Ezért több évi börtönre Ítéltetett, honnan 1848. 
-márcz. 15. a lelkesült pesti fiatalság szabadította ki. 
.A szabadságharcz alatt Békés város képviselője; a 
fegyverletétel után bujdosott, 1857. kegyelmet nyert, 
de szocialisztikus müveiért ismét elfogatott; a bör-
-tönből megvakulva szabadult ki 1867., f 1884. 

Táncz, zene kísérete mellett véghez vitt rhythmi-
kus testmozgatás és tagjártatás, eredetileg az 
ó-kori népeknél az istentisztelet része, ma legművé-
szibben kifejlesztve a színpadi t .ban, a balletben. 

Tandem (ang.), kétkerekű kocsi, talyiga, melybe 
•két ló van hosszában fogva. 

Tandem aliquando (lat.), végre valahára. 
Tandij, azon összeg, amelyet a tanuló a tanítás 

fejeben fizet. Az összeg nagyon különböző; közép
iskolákban legnagyobb Budapesten, még pedig az 
államiakban 30 frt. Ugyanennyi a félévi t. a bpesti 
egyetemen. Magániskolákban vanmég jóval nagyobb 
t. is. Némely iskolákban a t. összege különböző; pl. 
a helybeliek v. az iskola felekezetéhez tartozók ke 
vesebbet fizetnek, mint a vidékiek v. más vallásúak. 
Némely államban az elemi oktatás teljesen ingye
nes; ezt be akarta hozni Budapest tanácsa is, de a 
kormány nem hagyta helyben. A szegény és jó ta
nulókat a t. alól mindenütt felmentik. 

Tandsur (Tanjore), város Madras indobritt elnök
ségben a Kaveri m., 54.000 lak. Brahman egyetem. 

Tanév, 10 hónapból áll; július és augusztus szün
idő. Az egyetemen a tanév későbben kezdődik és 
korábban végződik. A t. részei az évharmadok, az 
egyetemen és műegyetemen a félévek. Elemi iskolák
ban, különösen falun és pusztán, a t. néhol csak 
7 — 3 hónap; a földműveléssel foglalkozó nép t. i. 
gyermekeit is foglalkoztatja a mezőgazdaságban. 
Ausztriában augusztus és szeptember a szünidő. 
Németországban nincs egységes eljárás, de a t. ugy 
itt, mint Francziaországban inkább Ausztriáéval 
egyezik meg. 

Tanfelügyelő, a népoktatási intézetek főigazga
tója egy megye területén; a törvény azonban meg
engedi, hogy több megyének legyen egy t.-je, ha az 
iskolák száma nem nagy. A fővárosnak épen ugy 
külön t.-je van, mint főigazgatója. A t. nagyobb ke
rületben segédet is kap. A t. v. maga v. segéde kö
teles évenkint legalább egyszer az összes iskolákat 
meglátogatni és a tanképesitő vizsgálatokon elnö
kölni. A t. qualificatióját az 1883 : I. t.-cz. állapítja 
meg. Rang szerint 2 a VI., a többi a VII. és VIII. osz
tályba tartozik. A t.-ről az 1868 : XXXVIII. t.-cz. 
intézkedik. A kath. főpapok külön egyházi t.-t szok
tak alkalmazni felekezeti iskoláik számára. 

Tanga, kikötő német K.-Afrikában, a hasonnevű 
öböl mellett, 5000 lak. 

Tanga (tenge), 1) Keletindiában számadási érték = 
'/« pardao = 7'/a kr. — 2) ezüstpénz Turanban = 
40 pul = 34 kr. 

Tanganyika, tó a kelet-afrikai nagy tavak környé
kén, ter. 40.000 km8, 780 m. a tenger sz. f., néhol 
300 m. mély, lefolyása a LuKuka a Kongó-meden-
czébe. 1858. Burton és Speke fedezte fel. 

Tangens (lat.), érintő (1, e.); szöggfüggvény, si
nus törve a cosinus által; a derékszögű háromszög
ben vmely hegyes szög t.-e = a szembe fekvő és 
másik befogó viszonyával. 

Tangens-bussola, 1. galvanométer. 
Tangentialis (lat.), érintőleges. 
Tanger (a régi Tingis), Marokkó megerősített fő-

kikötő-városa a Gibraltár-szoros m., 20.000 lak. 
Az európai diplomatiai kar székhelye, élénk keres
kedelem. 

Tangermünde, város Magdeburgporosz kormány
kerületben a Tanger és Élbe egyesülésénél, 7500 lak. 

Tangirozni (lat.), érinteni. 
Tanítás ideje, az iskolában különböző. Az elemi 

iskolákban átlag 2 óra van egymás után délelőtt és 
délután. Az egyetemen kora reggeltől estig tart a 
t. Vidéki középiskoláink délelőtt és délután taníta
nak, a budapestiek csak délelőtt, kivéve a piaris
ták iskoláit. 

Tanitásmód, az ismeretek közlésének módja. Vál
tozik tantárgyak és iskolák szerint. Az ujabb paeda-
gogia leginkább az u. n. e l emző t.-t követi, mely 
a tanulók folytonos kérdezését kívánja. Régi embe
rek inkább szeretik a folytonos előadást, egyetemen 
pedig csupán ez alkalmazható. 

Tanító, van hazánkban körülbelül 25 ezer, leg
nagyobb részt elemi iskolai. Fizetésüket az 1868: 
XXXVIII, t.-cz.következőleg állapítja meg: elemi is-
iskolai rendes t. 300 frt, segéd 200 frt, felső népisko
lai rendes 550, segéd 250 frt, polgári iskolai rendes 
nagyobb városokban 800, kisebbekben 700, segéd 
400 és 350 frt. E fizetések a minimumot jelentik, 
de a t. ezt se kapja meg mindenütt. 1879 óta tör
vény szerint nem lehet tanító, a ki magyarul nem tud, 
de valóságban még mindig van olyan vagy 2000. 
A községi és polg. isk. t . k kötelesek megyénkint 
tantestületet (1. tanitó-egyesület) alkotni. 

Tanítóegyesület, a népoktatási tanintézetek ta
nárait, tanítóit magába fogadó egylet. Az ötvenes 
évek közepén maga a helytartótanács sürgette nép
tanítói tanácskozmányok tartását, az 1868: XXXY1U. 
t.-cz. pedig elrendelte a megye: tankerületi tanító-
egyletek szervezését. Vannak á t a l á n o s és feleke
ze t i t. e., melyek j á r á s i k ö r ö k r e (fiókegylet) osz
lanak fel. Utóbbi két rendes gyűlést tart évenként: 
tavaszszal és ó'szszel; a t. e. maga egy r e n d e s gyű
lést, a helyi szokások és körülmények által megha
tározott időben. Rendkívüli gy. bármikor tartható, 
mikor az elnökség szükségesnek látja. A t. e. tagjai: 
tiszteletiek, rendesek, pártolók. Utóbbiak (r. és p.) 
csekély tagsági dij fizetésére köteleztetnek. Az e. 
tisztviselői: elnök, delnők, titkár, jegyzők, pénztár
nok, ellenőr, könyvtárnok. Megkisérlették megalakí
tani a tanitóegyletek szövetségét, mely törekvés a 
»Magyarországi lanitók országos bizottsága* szer
vezésébenért czélt. A t. e. csupán a minisztérium által 
helyben hagyott alapszabályzat szellemében és alap
ján munkálkodhatik. 

Tanitóképesitő vizsgálat, minden tanitóképezdé-
ben tartatik a végzett növendékekkel. Aki leteszi, 
tanítói oklevelet kap. 
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Tanítóképző intézet (képezde), van hazánkban 
.(1892 végén) 71, ebből 25 állami, 46 felekezeti, 17 
női, 53 férfi t, 1 pedig vegyes, azaz nők és férfiak 

•számára (Zomborban gör. kel. szerb), 57 magyar, 
a többi német, oláh és szerb tannyelvű; 3. t. polgári 
•iskolák (Budapest 2, Kalocsa), 68 elemi iskolák szá
mára. A növendékek összes létszáma 4535 (köztük 
1418 leány). A t.-be a fölvételhez szükséges a fiuk 
részéről 4 középiskolai osztály, a leányok részéről 
a felsőbb népiskola elvégzése és 14 év betöltése. 
A t. bentlakással van összekötve, sőt a lányoknál 
kintlakó növendék csak kivételesen vétetik fel. A t. 
•4 évfolyamból áll, de néhány nem állami kevesebből; 
vannak felekezeti t.-ek gyakorló iskola nélkül is. Az 
.áll. t.-ek felügyeletére 5 tagú igazgató tanácsot ne
vez ki a kormány 

Tankerület , az ország összes középiskolái 12 t.-re 
osztatnak fel; mindegyik élén főigazgató áll, kinek 
hatósága alá azonban az autonóm felekezi (reform, 
és evang.) iskolák nem tartoznak. A 12 tankerü
let székhelye Budapest 2 (budapesti és pestvidéki), 
Pozsony, Beszterczebánya, Kassa, Kolozsvár, Nagy
szeben, Debreczen, Nagyvárad, Szeged, Székesfejér
vár, Győr. Két áll. iskola, u. m. a budapesti gya
korló gymnasium, és a fiumei gymn. nem tartozik 
t.-be,. hanem közvetlen a kormány vezetése alatt áll. 
A t-i főigazgató qualificatióját az 1883. I. t.-czikk 
állapítja meg. 

Tankó, tájszó: együgyű, ostoba. 
'Tanköltészet, d i d a k t i k u s k ö l t é s z e t , a költé

szet azon ága, melynek termékei ( t a n k ö l t e m é 
nyek) inkább az értelemhez, mint a szívhez szól
nak, s melyeknek czélja a gyönyörködtetve tanitás. 
Legalkalmasabbak ily költői feldolgozásra a költészet-
•és müvészettan körébe vágó tárgyak v. pedig erkölcsi 
igazságok, melyek mindenkit egyaránt érdekelnek. 
•Ki vannak azonban zárva a t. köréből a mennyiség
tani, természettani stb. igazságok, melyeket nem 
igen lehet gyönyörködtetőleg feldolgozni. A tisztán 
tanító költemények mellett vannak olyanok is, melyek 
epikai v. lyrai formát használnak a tárgy megeleve-
nitésére. Az előbbiekhez tartoznak: a tanmese, para
bola, paramythia, allegória (1. külön), az utóbbiak
hoz: a bölcselő ének (pl. Aranytól a »Kosmopolita 
költészet*, »Intés«) és a bölcselő óda (pl. Berzsenyitől 
>A magyarokhoz«). Használhatja a költő a gyö
nyörködtetés eszközéül a gúnyt is s igy keletkezik 
a sz ,a t i ra (1. e.), mely szintén tanít, csakhogy kerülő 
•utón: gúnyolva. A szatíra körébe tartozik az epi-
gramm (1. e.) is. 

Tankötelezettség, hazánkban 6 —12., illetőleg 15. 
évig tart. Fiuk és leányok kötelesek 6—12. evőkig 
elemi iskolába, 12—15-ig ismétlő iskolába járni. 
A t. alól kivétetnek azok, a kik az elemi iskola el
végzése után legalább 2 évig felsőbb iskolába jár
nak. A tankötelesek száma hazánkban 2Va millió, 
iskolába járt körülbelül 2 millió (1892. év). 

Tankréd, az 1. keresztes háború egyik hőse, Hau-
tevillei T. unokája és Guiscard Róbert unokaöcscse, 
szül. 1078.; Bohemund bátyjával 1096—99. részt 
vett az 1. keresztesháboruban és kitüntette magát 
Jeruzsálem ostrománál és Askalonnál; f 1112. Tasso 
»Megszabaditott Jeruzsálemjében örökítette meg. 
Tankréd, Kvassay Ede (1. e.) tárczairói álneve. 
Tanmese, 1. mese. 
Tannenberg, falu Kelet-Poroszországban Osterode 

m., 1410. jul. 15. itt verte meg Jagelló Ulászló a 
aiémet rend seregét. 

Tannháuser , egy középkori német monda hőse, ki 
sok évig Venusnál élt a Hörselberg hegyben, aztán 
Rómába zarándokolt, de itt nem nyervén bűnbocsá
natot, visszatért Venus asszonyhoz. Az irodalom
történészek egy T. nevű XIII. szdbeli osztrák sze
relmi dalnokkal azonosítják. A mondát Wagner Rik-
hárd egy dalművében feldolgozta. L. Heinrich G., T., 
Bpesti Szemle, 52. k. 1887. 

Tannin, gubacscsersav, Ci4H,o09, 2H20, sárgás
fehér, fanyar, összehúzó izü, szagtalan por. Egyenlő 
mennyiségű langyos vízben, kétannyi borszeszben 
oldódik. Használják a gyógyászatban összehúzó 
szerül, külsőleg száj-, torok-, szemviznek, csőrék
ben stb., permete alakjában belégzésre, torok-, gége
ecsetelésre, befuvásra gégébe, fülbe. A gyomor
emésztést megrontja, a pepsint, peptonokat lecsapja. 
Iparilag használják viz, bor és sör derítésére, fekete 
festésre, a festésnél páczolásra, a fényképészetben, 
gallus- és pyrogallussav előállítására. 

Tannyelv, az iskola tanítási nyelve, ez hazánkban 
többféle. Legtöbb idegen t.-ü van a népiskolák közt: 
41°/o- Ez idegen nyelvek a következők: német, oláh, 
tót, szerb, horvát (vend), ruthén, olasz. Középisko
láink közt csak 10°/0 idegen t.-ü: német, oláh, szerb, 
olasz (fiumei gymn.). A nép- és a középiskolák közt 
vannak vegyesek is, amelyek részben magyarul taní
tanak; a középiskolák pedig mind tanítják a magyar 
nyelvet. Felsőbb iskoláink (egyetem, akadémia stb.) 
mind magyar t.-üek. Törvény szerint hazánkban 
minden iskola köteles a magyar nyelvet tanítani, de 
tényleg nem mind tanitja. 

Tanoda, egyértelmű »iskolá«-val. 
Tanodái dráma, 1. iskolai dráma, 
Tanóra, a tanitás egyfolytában. Minden t. után 

5—10 perez szünet következik, egyetemeken az 
u. n. academica quadrans ('/i óra). Középiskolák
ban 10 perez. 

Tanrend, a tantárgyak és órák beosztása. Felsőbb 
iskolák a t.-et ki is nyomatják, ugy szintén némely 
középiskola. 

Tanszabadság, az egyetemek azon eljárása, mely 
bizonyos szabadságot enged a hallgatóknak a tan
tárgyak választásában, vizsgálatok letevésében, col-
loquiumokban, sőt némileg az előadások látogatá
sában is. A t. korlátozására szolgálnak: a vizsgák 
határidőhöz kötése, kötelező colloquium (pl. ösz
töndijasok és tandíjmentesek számára), katalógus-
olvasás, index aláírásának megtagadása, sőt egyes 
tárgyaknak meghatározott évekre kiszabása. Ez 
utóbbi tekintetben a bölcsészeti karon uralkodik leg
nagyobb szabadság. A t. leginkább a német egyete
meken fejlett ki, nálunk az emiitett megszorítások
kal van érvényben. 

Tanszék v. k a t h e d r a , a tanár állása. Annyi t. 
van, a hány tanár, kivéve ha némelykor üresen 
hagyják a t.-et pl. miniszterré v. államtitkárrá lett 
egyet, tanár részére. így foglalta el pl. Kerkápoly 
Károly pénzügyminisztersége után. Láng Lajos ál
lamtitkársága után t.-ét a bpesti egyetemen. Ausz
triában a középiskolai tanár lehet orsz. képviselő, 
ez esetben t.-ére helyettest állit. 

Tanszer, vagy taneszköz, a tanuláshoz szükséges 
könyv, író-, rajzoló- stb. eszköz. Néhol (Svájcz, 
Eszakamerika) a tanuló az iskolától kap t.-t, nálunk 
önmaga veszi, legfölebb tintát kap. 

Tanszer-átalány, azon összeg, melyet vmely is
kola az azt fentartó hatóságtól a könyvtár, muzeu
mok stb. szükségeire kap. Középiskoláinkban az 
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1000—1500 frtig emelkedik, uj iskolákban még ma
gasabbra is, de szegényebben lehet 1 —200 frt. 

Tanszermúzeum, taneszközök gyűjteménye (fali 
képek, szemléltető eszközök, táblák, iskolapadok 
stb.). Czélja: föltüntetni a haladást és mintául szol
gálni iskolafelszerelésekre. Nálunk is van ilyen Bu
dapesten a Paedagogiumban (I. ker. tanítóképző). 

Tanta, város Egyptomban a Nílus torkolatánál, 
34.000 lak. Élénk kereskedelem, vasúti csomópont. 

Tantaene animis caelestibus irae? Annyi harag 
van a mennyeiek lelkében? (Virgil, Aeneis I. 11.) 

Tantalos, Zeus fia, phrygiai király, Pelops és 
Niobe atyja. Saját fiát adta az isteneknek ételül; 
ezért azzal bűnhődött a Tartarosban, hogy az Eri-
danos folyóban kellett állania, melynek vize álláig 
ért. De szomjúsága daczára a vizből inni, éhsége 
daczára a feje fölött a gyümölcsös ágak gazdag 
gyümölcseiből enni nem bírt. Ezért T.-i k i n o k , 
szörnyű, nem enyhíthető kinok. 

Tant de bruit pour une omelette (francz., tán dö 
brüi pur ün omlet), annyi zaj egy tojáslepényért, 
azaz sok hűhó semmiért. 

Tanterv, a tanítás anyagának és módjának meg
szabása. Iskoláink nagy részére a kormány részle
tes t.-et adott ki, meg az autonóm felekezeti iskolák 
maguk készítik a t.-et. De az ilyen középiskolák is 
kötelesek elfogadni az áll. t.-et, ha államsegélyben 
részesülnek. 

Tantestület, egy iskola tanítói vagy tanári kara. 
(L. még tanító.) 

Tantétel, oly tétel, mely vmely tudomány alapel
veiből következtetés utján származtatott s azokból 
kétséget kizárólag bebizonyítható. 
Tantiéme (francz., tantjem), rész-illeték (1. e.); 

a színműírónak és zeneszerzőnek járó rész müvei 
színházi vagy más nyilvános előadásának jövedel
méből. 

Tant mieux (francz., tán mjő), annál jobb. 
Tantusz, pénzalakuan vert fémdarab, játéknál 

pénz helyettesítésére szolgál. 
Tanú, 1. tanubizonyitás. 
Tanubizonyitás, azon bizonyíték, melyet harma

dik személyeknek a perrel összefüggő és a bíróság 
előtt tett nyilatkozataiból — vallomásaiból — merit 
a bíróság. Ezen harmadik személyeket t a n u k n a k 
nevezik. Perrendtartásunk a t.-t semmiben sem kor
látozza,ésa t a n u s k o d á s i k ö t e l e z e t t s é g e t álta
lános polgári kötelességgé emeli, amennyiben a kellő 
idéztetés daczára meg nem jelenő tanút bírság terhe 
mellett szorítja a megjelenésre. T.-t a biróság a per
ben álló felek hivatkozása folytán rendeli el. Két tanú 
egybehangzó vallomása olyan tény iránt, melynél 
együtt jelen voltak, teljes bizonyító érvényű, hacsak 
kifogás alá nem esnek. Kifogásolhatók 1) a bizonyító 
fél meghatalmazottja, 2) azok, kik a per kimenetelé
ből hasznot v. kárt várhatnak, 3) kik a bizonyító fél 
ellenfelével ellenségeskedésben állanak, 4) a bizo
nyító fél felmenő v. lemenő ágbeli rokonai, hacsak 
a másik féllel nincsenek hasonló viszonyban, továbbá 
a bizonyító fél jegyese v. házastársa. Azok, akik a 
bizonyítandó tény történtekor életök 12. évét, és a 
tanúskodás idejekor 16. évét be nem töltötték, vagy 
testi v. szellemi fogyatkozás miatt az igazságot fel 
nem foghatták vagy előadni képtelenek, úgyszintén, 
akik hamis tanúskodásért már büntetve voltak, t.-ra 
nem bocsájthatók. A tanú vallomását esküvel köte
les megerősíteni. Egy tanú vallomása mellé a bizo
nyító fél pótesküt tesz és ez által teljes bizonyítékot 

szolgáltat. Bűnügyekben a biróság, vmint egyéb bi
zonyítékot, ugy a t.-t is szabadon mérlegeli. 

Tanügy, 1. közoktatásügy. 
Tanulmány, mint irodalmi forma az értekezésnek 

egy faja, oly dolgozat, mely vmely költői v. tudo
mányos művet, művészeti tárgyat behatóan ismer
tet, vmely kitűnő egyén egész munkásságát és hatá
sát fejtegeti, v. a tudomány egyes kérdését részlete
sen tárgyalja, azt jelenlegi állásában mutatván be. 
Irodalmunkban ily t.-ok pl. »A két Wesselényi* br. 
Kemény Zs.-tól, »Katona Bánk bánja* Gyulaitól stb. 
A festészetben t. ( s t ú d i u m ) alatt vmely műhöz ké
szített elő munkálatot s ált. oly festményt szokás 
érteni, mely mintegy tanulmányozás czéljából ké
szült s nem lép fel bevégzett műalkotás igényével 
(pl. t.-fő). 

Tanulmányi alap, 1782. alakított alap, mely a 
vallásalaptól külömbözik ugyan, de a kettő 1880 óta 
közös felügyelő bizottság ellenőrzése alatt áll. L. 
vallás- és tanulmányi alap. 

Tanyai iskola, főleg az alföldön van, hol a lakos
ság állandóan községen kivül lakik a tanyákon v. 
pusztákon. A t. i.-t többnyire a birtokosság állítja 
és tartja fenn. Különösen sok van Szegeden, hol kü
lön városi tanfelügyelő is van részükre. 

Tányérvörös, carthamin, 1. safflor. 
Tanzimat (arab), rendelet, törvény, főleg Abdul-

Medsid szultán 1844. rendelete, mely a törökországi 
keresztény alattvalók jogviszonyait is szabályozza, 
de nem hajtatott kellően végre. 

Taong, 1. taim. 
Taormina (az ó-kori Tauromenium), város Sziczi-

lia szigetén 3000 lak. Nagyszerű amphitheatrum 
(30 — 40.000 ember számára) maradványai. 
Táp, község Győr m., 1280 lak 
Tapadás, adhaesio (1. e.). 
Tapajos (-sósz), hajózható folyó Brasiliában, Mato 

Grosso államban ered, Santarem mellett az Amazon 
folyamba torkol. 

Tápanyagok, 1. táplálkozás. 
Tapasz, emplastrum, leginkább ólomkészitmények-

ből (minium, lithargyrum, cerussa), olajjal és zsírral 
készített ragadós, félig lágy gyógyszeralak. Gyan
ták, terpentin v. viasz hozzákeverése által a t. kü
lönféle összeállást és nyulósságot nyer. 

Tapasztalat, empíria, a bölcsészetben az érzékeink 
utján szerzett összes benyomásokat mint ismereteink 
egyik főforrását jelenti; ellentéte az e l m é l k e d é s . 

Tapasztalatelviség, empirismus, 1. empíria. 
Tapasztalati lélektan, 1. lélektan. 
Tapasztalati tudományok, 1. empíria. 
Tápcső, a táplálkozásra szolgáló bélcső egész ter

jedelmében, a szájtól a végbélnyilásig. 
Tápé, község Csongrád m., 2884 lak. 
Tápérték, 1. tápszerek. 
Tapéta, kárpit (1. e.). 
Tapetum nigrum, fekete festenyréte-g a szem szi

várvány- és érhártyáján. 
Tapintás, tactus, az egész test felszínén elterjedt 

érzék, mely a nyomás (nyomás-érzék) és hő érzései 
nyomán a közel fekvő tárgyak minémüségét megje
lölni képes. A t. szervei a bőrben fekvő Meissner- és 
Pacini-féle testecskék; vmely bőrrészletnek t.-i képes
sége annál kifejlettebb, minél sűrűbben feküsznek 
benne ezen szervek. A hely- és t é r é r z é k két egyide
jűleg ható ingert csak bizonyos egymástól való tá
volságban képes megkülönböztetni; ezen távolság 
a nyelv hegyén 1, az ujjak hegyén 2, a felkar és hát 
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•bőrén 35—65 mm. A h ő é r z é k pontos meghatáro
zásokat (>/»—Ve") csak 14—29° R. között enged meg. 

Tapintat, érzék az iránt, miként bánjunk másokkal 
s miként járjunk el kényes esetekben ugy, hogy sen
kit ne érintsünk. 

Tápintézet, iskolák mellett szervezett intézmény, 
mely a szegényebb tanulókat mérsékelt díjért teljes 
.élelmi ellátásban részesiti. Nálunk egyes felekezeti 
iskoláknál áll fenn. 

Tápintézeti alap, 1784. keletkezett tanügyi ala
pítvány, néhány benlakásra berendezett intézet 
•{convictus) megszüntetése által jött létre. A törzsva
gyon az egy milliót meghaladja s kamatai kath. is
kolába járó kath. tanulóknak ösztöndijakul adatnak. 

Tápió (Nagy- és Kis- T.), folyócskák a Zagyva mel
lékvizei, erednek a Cserháton, Szecső és Isaszeg ha
tárán. Uj-Szász alatt ömlenek a Zagyvába. 

Tápió-Bicske, község Pest m., 2970 lak. 
Tápió-Györgye, község Pest m., 4267 lak. 
Tapióka, a maniok növény gyökeréből nyert liszt-

nemű anyag, melyet vaslemezen szárítanak; a ke
reskedésben megkülönböztetik a b a h i a i t.-t, mely 
barna színű és és a r io tápiókat, mely szép fehér 
színű és igen finom; a t.-t hamisítják burgonya 
keményítővel. 

Tápió-Ság, község Pest m., 1446 lak. 
Tápió-Sáp község Pest' m., 1686 lak. 
Tápió-Süly, község Pest m., 1274 lak. 
Tápió-Szecső, község Pest m., 2052 lak. 
Tápió-Szele, község Pest m., 5571 lak. 
Tápió-Szent-Márton, község Pest m., 3924 lak. 
Tapir, tapints, állat a páratlanujjuak (perissodac-

tyla) rendjéből. Az amerikai t., m a i p u r i , t. ameri-
•canus, 2 m. h., Dél-Amerikában él, az ültetvényeket 
pusztítja, húsáért és bőréért vadászszák. Ennél na
gyobb a t. indicus, Hátsó-Indiában, déli Khinában, 
Sumatrán. 

Tapisserie (francz.), szőnyegszerü himzés. 
Táplálkozás, azon (vegyi és physikai) folyamatok 

összesége, melyek utján a növényi és állati szerve
zetek az életfolyamatjuk közben elhasznált és fen-
tartásukraszükséges anyagot a külvilágból magukba 
felveszik és testük állományává áthasonitják. A csí
rázó n ö v é n y a magban felhalmozott tartalékanya
gok rovására bocsátja ki gyököcskéjét s első levél
kéit, később pedig csak szénsavból, vízből, ammó
niákból, salétromsavból és sókból él, miközben a 
chforophyll tartalmú sejtekben a fény behatása alatt 
szénsavból, sókból és vízből szerves anyagot al
kot és oxygén választatik ki. Ezen folyamat első 
terményei azután sokféle változásokon mennek át. 
miközben ásványi anyagoknak is lényeges szerepük 
jut . (V. ö. szén.) Az á l l a t o k (s az e m b e r is) köz
vetve v. közvetlenül a növények által készített szer
ves anyagokkal táplálkoznak; szerves vegyületeket 
létrehozni nem, csak átalakítani képesek, de, mint a 
növények is, ezeken kivül ásványi anyagokra (sók) 
szorulnak. A táplálkozásra szolgálnak a t á p a n y a 
g o k , melyek a fehérnyék, zsírok, szénhydrátok cso
portjába tartoznak, továbbá a szervetlen vegyek 
közül a víz és sók. Az állati anyagcsere végső ter
ményei egyszerű nitrogén vegyek (kül. hugyany, 
mely könnyen szétesik szénsavra, vízre és ammó
niákra), továbbá szénsav és víz, tehát lényegileg a 
növények tápanyaga. M e s t e r s é g e s t. nyelési kép
telenségnél alkalmaztatik nyelőcső, mesterséges gyo-
•morsipoly, gyakrabban tápláló csórék (per anum) 
által. V. ö. emésztés, tápszerek. 

Tapló, a s z ü r k e h a s u t i n ó r u , polyporus fo-
mentarius nevű tönknélküli fás gomba, melynek ló-
körömalaku kalapja többnyire bikkfák törzséhez van 
oldalt odanőve. Az u. n. g y u j t ó t a p l ó készítésére 
használják. Ennek kevésbbé jó fajtái a p. pinicola, 
fenyőtapló és p. igniarius, füzfatapló; A tapló néha 
nyersen, legtöbbször tiszta hamulugban áztatva, ve
rés által megpuhítva jut kereskedésbe; hogy gyú
lékonyabb legyen, salétrommal itatják. Legnagyobb 
mennyiségben a Kárpátokban, továbbá Csehország
ban, Karinthiában, Thüringiában gyűjtik. Gyujtósze-
rül, vérzés elállítására, dísztárgyak készítésére stb. 
használják. 

Tapolcza, község Zala m., 5839 lak. Járásbíróság, 
adóhivatal. 

Tapolcza, folyó, a Marczal mellékvize; ered a Ba
konyban Tapolczafő mellett, Marczaltőnél van tor
kolata. Felvesz számos patakot. 

Tapolczafő, község Veszprém m., 1494 lak., a Ta
polcza folyó eredeténél. 

Tápoló szivattyú, a gőzfejlesztéshez szükséges 
vizet szolgáltató szivattyú, v. közvetlenül a gőzgép 
v. külön kis motor által hajtva. 

Tapoly, folyó, az Ondava egyik főmellékvize s 
igy a Bodrog-Tisza vízrendszeréhez tartozik. Ered 
a Kárpáti erdős hsgben, a Mincsol hsg é. oldalán 
több forráspatak egyesüléséből. Vásárhelynél ömlik 
az Ondavába. Hossza 119 km. (16 mfd). 

Taposó kerék, lapátos kerék, melyet az egyes la
pátokra történő lépés által hajtanak. Kezdetleges 
hajtó gép, csak műveletlen népeknél alkalmazzák; 
gyakran rabszolgák hajtják. 

Taprobane, Ceylon sziget görög neve. 
Tapsoncz, claqueur, 1. claque. 
Tapsony, község Somogy m., 1793 lak. 
Tápszer (1. táplálkozás), a különféle tápanyagok 

(fehérnyék, zsírok, szénhydrátok, sók, élvezeti szerek 
és víz) természetes vegyülékei, melyek táplálkozásra 
alkalmasak. Állati tápszerek a tej, hus, tojás; nö
vényiek a magvak (gabonanemüek), gyümölcsök, 
gumók, gyökerek, zöldségek, gombák. Ezek vegyi 
összetételét 1. Tápszerek, élv. szerek ez. tábl. I. köt. 

Tar, kopasz, meztelen, puszta; t a r fejű, régi emié
keinkben a törökök neve, borotvált fejük után. 

Tar, község Heves m., 1256 lak. 
Tara, 1) göngvsúly, 1. göngy ; — 2) siami száma

dási pénz = 100 hai = 612.960 frt. 
Tarabulus (Tripolis), város Syriában a Libanon 

m., 7000 lak. Kikötője El Mina. 
Taracz, folyó, a Tisza jobboldali mellékvize ; 

a Máramarosi havasokban, a Bisztra és Gorgán 
hegyen eredő P l a i s z k a és a Popadján eredő 
B e r t y á n s z k a egyesüléséből támad. Felső folyásá
nak szűk völgye szurdokos, majd kiszélesedik s 
Tiszolczon alul, zátonyok által elválasztott számos 
ágra szakad, ugy hogy széles medre az év legna
gyobb részén csak helyenként van vizzel töltve. 
Főmellékvizei: aTurbata, Jablonecz, Mokra, Kraszna, 
Terczel patak és Nyéres. 

Taraczk, sima, rövid csövű löveg ürlövedék hají
tására; rövid vont csövű ágyú. 

Taraczvölgyi h. é. vasút , engedélyeztetett 1886. 
90 évre; alaptőkéje 328 000 frt törzsrészvényben és 
491.600 frt elsőbbségi részvényben; a pálya hossza 
29 km.; az államvasutak Taraczközi megálló-he
lyéből indul ki, végpontja Terseipatak. Üzemét az 
államvasutak kezelik. 

Tarantasz, az oroszok fedett utazó kocsija. 
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Tarantella, lycosa s. tarantula Ayuliae, izeit lábú 
a fürge pókok (citigrada) rendjéből; 3'5 cm. h., Dél-
Európában honos. Harapása a forró évszakban ve
szélyes. Népies gyógyszere állítólag egy vad, erős 
izzadást okozó táncz ( t a r a n t e l l a ) , mely vszinüleg 
a középkorbeli tánczkórsággal ( t a r a n t i s m u s , l.e.) 
van kapcsolatban. 
Tarantella, tarenti eredetű tüzes olasz táncz. 
Tarantismus (lat.), tarantula által megcsipetteknél 

zene által kiváltott féktelen mozgások, tánczolás; 
kóros vágy féktelen mozgások után. 

Tarany, község Somogy m., 2277 lak. 
Tarar, a gabonát léghuzam által portól, polyvától 

stb. megtisztító készülék. 
Tarare (-ár), város Rhone franczia depart.-ban a 

Tardinem., 12.000 lak.; muszelin- és tarlatangyártás. 
Tarascon, város Bouches-du-Rhőne franczia de-

partementben a Rhone m., 6000 lak. Fegyház. Át
ellenében Beaucaire. 
Tarasconi Tartarin, 1. Tartarin. 
Tarasp, község Graubünden svájczi kantonban az 

Inn m. Ásványvizek; közelében Schuls fürdő. 
Taraxacum, pitypang. 
Tárbér, fekbér (1. e.). 
Tarbes (tarb), Hautes-Pyrénées francz. depart. fő

városa az Adour m., 2.200 lak. Vasúti csomópont, 
múzeum, püspökség, élénk kereskedelem. 

Tárcsa, 1) község Mosón m., 1987 lak.; — 2) közs. 
és fürdő Vas m., 538 lak.; egy d.-re nyiló regényes 
völgyben, 347 m. mag. A fürdő parkban van; forrás
vizei az égvényes glaubersós vasas savanyuvizek-
hsz tartoznak. 

Tárcsa (francz. targe), kerülékalaku bőrpajzs; kör-
alaku czéltábla v. lemez. 

Tárcsahámor, olyan fémmegdolgozó ipartelep, hol 
köralaku fémlemezt, u. n. tárcsát (1. e.) készítenek. 

Tárcsaréz, olyan vörös réz, melyet az öntő tégely
ből a meghűlt felső rétegeknek leemelése által nyernek. 

Tarcza, folyó, a Sajóba ömlő Hernád mellékvize; 
ered a Lőcse-Lublói hsg.-ben a Jankovecz és Thila 
keleti oldalán. Felső folyásában k.-re, majd iveivé 
Kis-Szeben és Eperjes mellett d.-re foly. Eperjestől 
völgye eléggé széles. Számos patakot vesz fel, a 
főbbek a Szekcső, a Delna, Osva és Herlány. 
Tárcza, pénz v. értékpapír (váltó) elhelyezésére 

szolgáló bőrtáska; átv. ért. az egyes szakminiszté
riumokat (belügyi stb. t.) is értik alatta, továbbá a 
kereskedő birtokában levő összes értékpapírokat; 
t. v á l t ó , a kereskedő birtokában levő váltó, melyet 
egyelőre nem ad tovább, hanem tárczájába helyez. 

Tárcza (francz. f eu i l l e ton ) , a hírlapoknak a 
»vonal alatti* azaz a főlapnak elkülönített alsó ré
szében foglalt közleményei, eredetileg (a franczia 
hírlapirodalomban) csak színházi bírálatok, most ált. 
vegyes tartalmú, szórakoztató szépirodalmi czikkek. 
T . - s t í l , könnyed, csevegésszerü előadásmód. 

Tarczal, község Zemplén m., 3359 lak.; Tokaj
hegyaljának egyik fő bortermelő községe. 

Tárd, község Borsod m., 1959 lak. 
Tardieu (-győ) Á g o s t A m b r o i s e , franczia orvos, 

szül. 1818. márcz. 10. Parisban, 1861. u. o. a tvszéki 
orvostan tanára; f 1879. jan. 12. Főleg a tvszéki 
orvostan körében fejtett ki fontos irodalmi működést. 

Tarditas (lat.), lassúság. 
Tardos, község Komárom m., 1496 lak. 
Tardoskedd, község Nyitra m., 4577 lak. 
Tarent (Taranto), város Lecce olasz tartományban 

a Jóni tenger m., 34.000 lak. Érsekség, kikötő. Az 

ó-korban Tarentum (Táras), Alsó-Itáliában a legha
talmasabb görög gyarmat, a spártaiak 700. Kr. e. 
alapították. 

Targovicz, város Kiev orosz kormányzóságban a 
Siniusca m., 2000 lak. 1792. máj. 14. a lengyel ne
messég itt szövetkezett Potocki Félix alatt az 1791. 
máj. 3. alkotmány megbuktatására. 

Targum (arámi), az ó-testamentum aram fordítása. 
Tárgy, 1) bölcsészetileg 1. objectum; — 2) nyel

vünkben eredetileg a czélpontot (méta, centrum 
metae) jelentette s »tárgyalni« czélba venni; — 
3) minden dolog, melyre gondolkodásunkat, érzé
sünket v. akaratunkat irányozzuk, pl. beszéd, érte
kezés, tanácskozás, szeretet stb. t.-a. 

Tárgyalás, bíróságoknak és közhivataloknak a 
felek v. meghatalmazottjaik közbenjöttével való el
járása; az eléjök vitt v. tartozó ügyekben bírósá
gaink kötelesek a t.-ra kerülő ügyeket nyilvános 
helyen kifüggeszteni. 

Tárgyas ige, 1. transitivum. 
Tárgyas ragozás, a magyar igeragozásnak azon 

formája, melynél az alany személyén kívül a cselek
vés tárgyának személyét is jelöljük az igén, pl. vár
lak (a 2. személy a tárgy); várom, várod, várja stb. 
(a 3. személy a tárgy). A rokon nyelvek közül e 
ragozás megvan a vogul és az osztják nyelvben. 

Tárgyatlan ige, 1. benható. 
Tárgyeset, accusativus, az indogermán nyelvekben 

a névszók azon esete (Lesetek), mely a kit? mit? 
kérdésre felel. 

Tárgyias, őbjectiv, 1. objectum. 
Tárgyilagos, őbjectiv, 1. objectum; t á r g y i l a g o s 

s á g , őbjectivilas, 1. objectum. 
Tárgyilagos színész, 1. színészet. 
Tárgylencse, 1. górcső. 
Tárgymutató, jegyzék a könyv elején v. végén, 

mely útba igazit, hogy a tárgyalt dolgok mely lapon 
találhatók. 
Tárgyrag, a -t rag, pl. boszu-/. 
Tárház, raktár, magtár. 
Tárházi, vigj. Dugonicstól (Holberg után). 
Tarhonya, apróra reszelt v. morzsolt tészta; meg

szárítva sokáig el lehet tartani s hamarjában megfőzni; 
főleg tanyai lakosok eledele. Híres a szegedi t. 

Tarifa (arab), díjjegyzék, áruk v. szolgálatok jegy
zéke azok árával vám-, adó-, bélyegjegyzék, a vas
úti v. postai szállításért fizetendő dijak jegyzéke. 

Tarifa, város Cadiz spanyol tartományban a gibral
tári szoros m., 13.000 lak. Európa legdélibb pontja. 

Tarifabizottság, díjszabási bizottság, 1. díjszabás. 
Tarifacartell, vasúti társaságok egyezménye a díj

szabások bizonyos elvek szerinti megállapítására. 
Tarifálni, a díjjegyzék szerint fizetendő dijat meg

állapítani. 
Tarifa-rendszer, díjszabási rendszer (1. e.). 
Tarik, arab hadvezér, 711. Spanyolországba kül

detett 12.000 emberrel, megszállta Gibraltárt ("Gebei 
al T.« »T. sziklája*), hét napi harcz után 711. jul. 
19—25. legyőzte a nyugati gótokat Xeres de la 
Fronteránál és meghódította egész Spanyolországot, 
de a rá irigykedő Musa fővezér börtönbe'vettette; 
mindenkitől elfeledve halt meg. 

Tariménes utazása, Bessenyei kiadatlan politikai 
regénye, a nemz. múzeum birtokában. 

Tarjag, W e r l h o f - f é l e kór, purpura haemor-
rhagica, peliosis rkeumatica, morbus maculosus W., 
idült, a skorbuthoz (süly) közel álló betegség, töme
ges vérzésekkel a bőr és nyákhártyák alá, ritkábban 
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a belső szervekbe. Súlyos betegségek után, gyenge 
testalkatuaknál, rossz táplálkozási és lakásviszo
nyok mellett szokott fellépni. Tartama 2 — 4 hét, 
többnyire gyógyul, de a vérzések néha halálra ve
zetnek. Kezelés: mint a sülynél. 
Tarján, község Komárom m., 2037 lak. 
Tárkány, 1) Bihar m., 1200 lak.; - 2) (Felső T.), 

Heves m., 1686 lak. Hajdan itt a néma barátok ko
lostora volt, most az egriek kedvencz mulató helye. 
Meredek márványsziklák alatt forrás és tó. A Pes-
kóhegyen barlang s a Várhegyen bástya-forma épít
mények; — 3) Komárom m., 2502 lak. 
Tarkányi Béla, családi néven V i p e r i n a József, 

költő és egyházi iró, szül. 1821. jan. 2. Miskolczon; 
egyházi pályán működött, 1872. a Sz.-István-Társ. al
elnöke, t 1886. febr. 16. Irt vallásos költeményeket, 
balladákat (»Coriolan«), ima- és énekeskönyveket; 
lefordította Klopstock »Messiás«-ának első felét 
(I—X. ének, Pest, 1872.) s átdolgozta a Káldy 
György-féle bibliafordítást (1865.). 

Tarkó, ttucha, a hátsó nyaktájék, mely fent a nyak
szirti, lent a háttájékba megy át. 

Tárlat , kiállítás (1. e.). 
Tárlatán, simán szövött, gyapotból készült, egy

színű gaze-szövet, főleg báli ruhára szolgál. 
Tar Lőrincz pokoljárata, középkori magyar 

monda, melynek csak egy-két mozzanatát őrizte 
meg Tinódi Sebestyén »Zsigmond király és csá
szárnak krónikája* ez. históriás énekében. A monda 
hőse, Tar Lőrincz, eljut a pokolba s az elkárhozot-
tak közt látja Zsigmond királyt és Mária királynét 
is szenvedni s visszatérése után ezt elmondja Zsig
mondnak, ki erre javulást fogad. Tinódi megjegyzi, 
hogy ezt »énekben hallotta*. 

Tarló, learatott szántóföld. 
Tarlózni, az aratók után elmaradt kalászokat 

összeszedegetni. 
Tarn, hajózható folyó Francziaországban, a Mon-

tagne de la Lozére-ban ered, Moissac m. aGaronneba 
torkol. T. departement (ter. 5742 km2, 359.000 lak.), 
főhelye Albi. T.-et-Garonne depart. (ter. 3720 km2. 
215.000 lak.), főhelye Montauban. 

Tárna, folyó, a Zagyva legnagyobb vize; Gömör-
ben Zabar környékén ered. Főiránya d.-k.; megke
rülve a Mátra hsget, Kápolnánál éri az alföldet. 
Sebes folyású s gyakran elárasztja a jászok földjét; 
Zsadánynál egy ága, a Holt-Tarna szakad ki s csa
varog a síkságon. Szász-Berénynél ömlik a Zagy
vába. 

Tárna, az érez- v. széntelepekbe a külről többé-
kevésbbé vízszintesen benyúló vájat, a szállítás 
megkönnyítése végett rendesen vasúttal ellátva. 
A l t á r n a bizonyos bányavidék v. nagyobb bánya
telep legmélyebben fekvő tárnája, főleg vizleveze-
tésre szolgál, gyakran ebben összpontosítják a szál
lítást is. 

Tarnai J á n o s , jogtud. iró, szül. 1843. szept. 21. 
Gyöngyösön, Heves m., 1870. budapesti ügyvéd, 
1891. bpesti kir. táblai biró; sokáig szerkesztette a 
M. Igazságügy folyóiratot, melyben több jogi tanul
mánya jelent meg; lefordította Beccaria művét a bűn
tettekről és több más szakezikket fordított olaszból. 

Tarna-Méra, község Heves m., 1587 lak. 
Tárnaművelés, az aknaművelés ellentéte, amíg ez 

a mélység felé halad, addig a t. vízszintesen előre. 
Tarna-Örs, község Heves m., 1829 lak. 
Tarna-Szent-Miklós, község Heves m., 1171 lak. 
Tárnaüzem, az aknaüzem ellentéte s ennél tete

mesen olcsóbb, mivel nem igényel külön szállító 
gépeket. 

Tárnics, gentiana, növény a t.-félék (gentianeae) 
rendjéből. A k e r e s z t e s t, g. cruciata, virága sötét 
ibolyaszínű, karimája belül azúrkék. Gyökerét keserű 
theakeverékekhez és tincturához használják; azelőtt 
veszettségellenes szernek tartották. 

Tárnics-gyökér, 1. tárnics. 
Tárnok, község Fehér m., 2211 lak. 
Tárnokmester , tavernicorum regalium magister, 

legrégibb országos méltóságaink egyike; eredetileg 
kincstárnok, mely tiszt a XV. szd folyamán külön 
kincstartóra s a mohácsi vész után, a m. kir. udv. 
kamara felállításával, ennek elnökére ment át; azon
kívül a szab. kir. városok egyik csoportjának, az 
u. n. tárnoki városoknak főbírája és mint ilyen 
egyike az ország nagybiráinak. Tagja, s a nádor és 
országbíró akadályoztatása esetén elnöke volt az 
országgyűlés felső táblájának, a helytartótanácsnak 
és a hétszemélyes táblának. Az ujabb átalakulások 
folytán e méltóság is puszta czimmé vált; a t., mint 
zászlós űr, a felsőház tagja és rendszerint H-od elnöke. 
A koronázáskor ő viszi a kiskeresztet a király előtt. 

Tárnokvölgyi csata, a hunok és a rómaiak csa
tája Kr. u. 450 körül, melyben Macrinus és a veronai 
Detre megverték a hun sereget. L. Hun-magyar 
mondakör, A) 3. sz. a. 

Tarnopol, város Kelet-Galicziában, a Szereth m,, 
26.000 lak. Lóvásárok, vászon- és posztógyártás, 
környéke sok gabonát termel. 

Tarnov, város Észak-Galicziában, a Dunajecz m., 
28.000 lak. Püspökség, vasúti csomópont, élénk ke
reskedelem, vászon- és bőripar. 

Tarnowitz, város Oppeln porosz kormánykerület
ben, 10.000 lak. Elénk ipar,vas-, szén- és ezüst-ólom
bányászat. 

Tárogató, régebben billentyűkkel ellátott, éles har-
sogásu tölcséres tábori síp ; ma a klarinét népies neve. 

Tarokk (ol.), kártyajáték; régibb fajtáját 3 személy 
78 kártyával, az ujabbat 3 v. 4 személy 4.2 v. 54 
kártyával játsza. 

Tarpa, község Bereg m., 3040 lak. 
Tarpatak, a Poprád mellékvize a Magas-Tátrában, 

támad az 1908 m. m. Hosszutóból és 1804 m. m. 
Fejértóból lefolyó Kis-T. és a 2083 m. m. Ottóból 
lefolyó Nagy-T. egyesüléséből. Hossza 10 km., viz-
területe 16 km2. Völgyét, melyben festői vízeséseket 
alkot, mindenfelől magas hegyek övezik. 

Tarpataki völgy, a Magas-Tátrában, Tátra-Füred 
közelében, van Kis- és N.-T.-völgy, melyeket a 2440 
m. m. Középorom-csucs választ el egymástól. A 
K.-T. völgy felső katlanában 5, a nagyban 9 apró 
tó, mindig befagyva; mindkét völgyben nagy hó-
mezők; mindkettőből patak rohan alá s a Középorom 
alján egyesül. L. Tarpatak. 

Tarpeji szikla, a Capitolium meredek déli lejtője 
Rómában, honnan a halálra ítélteket a mélységbe 
letaszították. 

Tárpuska, 1. puska. 
Tarquinii, az ó-korban művészetéről hires város 

Etruriában, nagy nekropolisának még fenmaradtak 
emlékei (Cornetoban). 

Tarquinius, két római király neve: 1) L u c i u s T. 
P r i s c u s , 5. római király, 616 — 578. uralkodott Kr. 
e., a korinthusi Demaratus fia, Ancus Martius király 
fiainak gyámjává tette; ő azonban magához ragadta 
a hatalmat, Róma talaját csatornázás által kiszárí
totta, forumot és circust emelt, a Capitoliumon tem-
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plomot épített. Állítólag Ancus Martius fiai meggyil
kolták.— 2) L u c i u s T. S u p e r b u s , utolsó, 7. ró
mai király, az előbbi fia, atyja utódát a trónon, 
Servius Tulliust megbuktatta, zsarnokilag uralko
dott 534—510. Kr. e., szerencsés háborúk által ki
terjesztette Róma hatalmát; mikor fia, S e x t u s T., 
Lucretiát meggyalázta, kiűzték Rómából; t 495. 

Tarragona, spanyol tartomány (Katalonia), ter. 
6490 km2, 348.579 lak. Főhelye T. a Földközi ten
ger m., 27.000 lak. Érsekség, kikötő, római régisé
gek, gót székesegyház. 
Tarras , község Torontál m., 1513 lak. 
Társ , 1. társaság. 
Társadalmi, az, mi a társadalomra (1. e.) vonatko

zik; t. k é r d é s , socialis kérdés (1. e.); t á r s a d a l m i 
r e g é n y (1. e.). 

Társadalom, egy bizonyos területen élő emberek
nek szerves egészszé fejlődött összesége; természe
tes szerve az államhatalom, mely vele együtt mű
ködve teljesiti a leghatékonyabban hivatását. De 
állam és t. nem azonosak s gyakran ellenkező irányt 
követnek; az állam például bünteti a párbajt, a tár
sadalom viszont erkölcsi kényszert gyakorol a pár-
bajozás érdekében; néhol törekvéseik egyenesen 
egymásba ütköznek, pl. nálunk a Bach-korszakban, 
midőn az állam és a t. iránya és szelleme a legéle
sebb ellentétben állt. 

Társadalom-tudomány, 1. sociologia. 
Társalgási színmű vagy s a l o n d a r a b , az oly 

szinmű, melynek cselekvénye a salon-élet körében 
mozog s mely Írójától ugy mint az előadó színé
szektől a finom, salonias társalgási hang ismeretét 
kivánja meg. 

Társaság, socielas, két v. több személynek egye
sülése közös czél elérésére; az egyesülteket t á r s a k 
n a k nevezik. Megalakul a t.-i szerződés által, mely
ben a társak részesedési aránya a terhekben, vlmint 
az elérendő eredményben meg van határozva. Kü
lönben feltételeztetik, hogy egyforma arányban ré
szesednek. Oly t.-ok, melyek kereskedelmi czélokat 
és kereskedelmi üzlet folytatását tűzték maguk elé, v. 
melyeket a kereskedelmi törvény ilyeneknek nevez, 
kereskedelmi t.-ok; ilyenek a közkereseti, részvény-t. 
és a szövetkezet. 

Társas asztal, 1. table-d'hőte. 
Társas bíróság, az, mely az eléje tartozó ügye

iét a törvény által meghatározott számú bíró jelen
létében és szavazásával dönti el; ilyenek nálunk a 
törvényszékek (1. e.) és a felső bíróságok. 

Társas czég, 1. czég. 
Társas szigetek, 1. Tonga-szigetek. 
Társbányászat, több szomszédos bányának együt

tes müvelése, rendesen közös érdek pl. vizmentesi-
tés, fris levegővel való ellátás stb. miatt. 

Társí tás , 1. associatio. 
Társláda, v. társpénztár, a bányamunkások és al

tisztek nyugdijalapjának pénztára, melyhez minden 
állandó munkás és altiszt a fizetését kitevő minden 
forint után 6 kr.-ral, az ideiglenes minőségű pedig 
3 krral járul. A királyi munkások t.-ja kincstári ke
zelés alatt áll, de belügyeit a munkások által válasz
tott bizottság végzi a t. alapszabályok értelmében. 
A nagyobb magán bányavállalatoknak külön t.-i 
alapjok van. A t.-ából fizettetnek a nyugbérek, be
tegség esetén a gyógyszerek, temetkezési költségek, 
a bányaorvos tiszteletdija stb. A munkások egye
temleges jótállás mellett kölcsönt is kaphatnak 
belőle. 

Tarso (Tirsus), város Kis-Azsiában 15.000 lak. Az. 
ó-kori Tarsus, Kilikia főhelye, itt szül. Pál apostol. 

Tarsóka, th'.aspi, növény a keresztesek (cruciatae)> 
rendjéből. A v e t é s i t., th. arvense s. bursapastoris, 
hagymabüzű, vlmint a th. alliaceum. Azonkívül fa
jai nálunk a g a l l é r o z ó t., th. perfoliatum; da-
c z i a i t., th. dacicum;Kováts t., th. Kovátsii; b é r 
ezi t., th. alpesire és a J a n k a t., th. Jankaea (ter
mésfürtjei nyulánkok; a Mátrában). 

Tarsoly, régebben táska, tarisznya, kül. a magyar 
huszárság disztáskája, mely derekre övezett szi-
jazaton függött s eredetileg pénz, eleség, lőszer 
elhelyezésére szolgált. 

Társpénztár (tárnapénztár, bányapénztár), bá
nyász-társláda (1. e ) . 

Tarszo, hegyláncz Tibeszti (Szahara) é.-ny.-i ré
szén, a Tuside 2700 m., a T. 2400 m. magas. 
Tartalék, általában mindaz, a mi vmely másnak, 

kiegészítésére, támogatására van rendelve; kato
nailag az egész véderő v. vmely csapat azon része, 
mely nem közvetlenül, hanem bizonyos alkalommal 
v. időben működik. A közös hadsereg és a honvéd
ség tényleges szolgálatban s t. állományban levőre 
oszlik; ez utóbbiba tartoznak a védkötelesek, kik 
a tényleges szolgálati időt leszolgálták s oda átté
tettek. Háborúban t. csapat v. sereg az, mely a küz
delem folyamán kisegítőül szolgál s akkor és ott lép-
müködésbe, hol és mikor különös szükség kivánja. 
Tartalék-alap (reserve tőke, tartalék tőke), rész

vénytársaságnál az elért évi jövedelem bizonyos ré
sze, melyet előre nem látott eshetőségekre való te
kintetből félre tesznek; az évenkint félretett tőke 
felgyülemlik és ez teszi a t.-t. Egyes részvénytársa
ságok bizonyos speciális czélra szerveznek t.-t, me
lyet k ü l ö n t.-nak neveznek. 
Tartalékos, a közös hadsereg v. a honvédség tar

talék állományában levő védköteles; lehet közlegény,, 
altiszt v. tiszt egész az őrnagyig. 

Tartalékszámla, a könyvelésben azon számla,, 
melyre a tartalékalapot (1. e.) és az ennek gyarapí
tására visszatartott összegeket könyvelik. 

Tartaléktőke, 1. tartalékalap. 
Tartan, 1) tarkán koczkázott gyapjú- v. selyemszö

vet; — 2) köpeny, skót nemzeti öltözék. 
Tartan, födetlen halászbárka háromszögű vitorlá

val; o s z t r á k t., födött kétárboezos parti hajó, tra
pezoid alakú vitorlákkal. 

Tartarin, Daudet Alfonz két szatirikus regényének, 
hőse, a délvidéki hetvenkedő francziának karikatu-
ruja: nagyokat mondó, de gyáva, korlátolt eszű: 
ember. 

Tartaros , a föld alatti sötét mélység, a titánok 
börtöne; később az alvilág, hol az elátkozottak; 
bűnhődtek. 

Tartásba adás, kosztba adás, 1. kosztpénz. 
Tar tás , tar tásdí j , összesége azon költségeknek és-

szolgáltatásoknak, melyek valakinek életfenntartá
sára szükségesek (tehát élelmezés, ruházás és lakás). 
Az atya és férj köteles gyermekeinek és nejének t.-t 
adni, a férjtől külön válva élő nő, ha az elválásjjiak. 
a férj az oka, t.-t követelhet, úgyszintén a házassá
gon kívül szül. gyermek anyja a természetes atyát: 
t. iránt perelheti. 

Tartáspénz, kosztpénz (1. e.). 
Tartini József , ola:z hegedűművész, szül. 1692. 

ápr. 12. Piranoban, 1728. felsőbb hegedű-iskolát a la 
pított Páduában; f 1770. febr. 16. Hegedű- és elmé
leti müveket is szerzett. 
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Tartó, szerkezeteknél a fő teherhordó gerenda (fá
ból, vasból stb.), mely lehet egyszerű, rács, iv stb. 
tartó; nagyobb edény v. épitmény víznek v. más tárgy
nak gyűjtésére és hosszabb időn át való tartására. 

Tartomány, az állam területének egy része, mely 
nem önálló, de bizonyos külön szervezettel v. ön
kormányzati joggal van ellátva. E g y h á z i t., rende
sen érsekségi v. metropolitai terület. 
Tartománygyülés, tartomány képviselőinek gyű

lése, kül. az egyes osztrák koronaországok külön 
országgyűlései. 

Tartozás, debitiim, kötelezettség valaminek teljesí
tésére v. szolgáltatására v. tűrésére; h á z a s s á g i t. 
debitummatrimonii, a házas felek kötelezettsége egy
más iránti hűségre és életközösségre. 

Tartozék, pcrlinentia, olyan dolog, mely egy másik
kal — a fődolnggal — oly viszonyba jut, hogy anél
kül, hogy annak részét alkotná, azért, mert a fődo
log czéljainak szolgál, ahhoz tartozónak tekintetik; 
különbözik tehát a növedéktől annyiban, hogy a fő-
dolognak nem alkatrésze, hanem megtartja önállósá
gát és ép azért nem osztja mindenben a fődolog sor
sát. Hogy mi fődolog és mi t., azt a dolog egymás
hoz való viszonyaiból minden egyes esetben kell 
meghatározni. 
Tartozik, a könyvelésnél használt kifejezés az 

adós jelölésére; t. t é t e l , adóssági tétel. 
Tartozik oldal, a folyószámla-könyvben azon ol

dal, melyre a kereskedő ügyfelének adósságait jegyzi; 
a pénztár-könyvben a t.-ra vezetik a bevételt. 

Tartózkodási hely, szemben a lakóhelylyel, azon 
hely, hol vki anélkül, hogy ezen hely lenne működé
sének központja, bizonyos ideig tartózkodik. 

Tartuffe (-tüf), Moliére egy vígjátékának (fordította 
Kazinczy Gábor) főszemélye: álszenteskedő, kép
mutató. »T. m i n t a k é p e « , vigj. Gutzkowtól, ford. 
Szigeti József. »Lady T.«, vigj. Girardin Emilnétől, 
ford. Országh A. 

Tarudant, Sus marokkói tartomány főv., S500 lak. 
Éiénk kereskedelem a Sudánnal. 

Tarvágás, 1. erdősítés. 
Tarvis, helység Karinthiiban, 3000 1. Nyaraló hely. 
Tas, a hét vezér egyike, Lehel vezér atyja; a hon

foglaláskor a névtelen jegyző szerint Szabolcscsal 
együtt a Szamos vidékének meghódítására indult, 
az elfoglalt föld védelmére Tas várát építette, melyet 
később mocsaras környékéről Sárvárnak neveztek. 
O alakította Szabolcsban a Nyír és Tisza között 
Tasvásárhelyt (a mai Tass helységet). Ezután Sza
bolcscsal együtt elfoglalta Szatmári s a Meszesnél 
találkozott Tuhutum hadaival. A szeri gyűlés után 
Bács megye alsó részében telepedett le. 

Tasajo (spany., taszacho), szárított és besózott 
hús, melyet oly módon készítenek, hogy a húsdara
bokat fenyődeszkára rakják, besózzák és sózás köz
ben addig rakják egymás fölé, míg a rakás '/s m. 
magas lesz, majd a húst kiszárítják, összesajtolják 
és becsomagolják, kül. a brasiliai, mexicoi és haván 
nai négerek fogyasztják. 

Tasi Lhunpo (Dsasi Lumbs), klastromváros Tibet
ben Digandsi m., 3360 lak. A bogdo láma székhelye. 

Tasimeter (gör.), mikrotaximeter, igen kis nyomás
különbség mérésére szolgáló készülék. 

Taskent (Tas Kund), Turkisztán orosz főkormány-
zóság és a Sir Darja terület fővárosa 122 000 lak. 
Elénk ipar és kereskede'em, múzeum, a transkaspi 
vasút végpontja. Vidéke termékeny, az oroszok 1865. 
foglalták el. 

Tasman Ábel J a n s z o o n , németalföldi tengerész, 
1642—44. tengeri utat tett, melyen 1642. Tasmániát, 
1643. Uj-Guineát, a Barátság-, Fidsi- stb. szigeteket 
fedezte fel. 

Tasmania, ausztráliai brit sziget, a szárazföldtől 
a Bass-ut választja el, ter. 68.309 km2, 147.000 lak. 
Legmagasabb emelkedése a Humboldthegy (1682 m.), 
folyói a Tamar, Dervent, Arthur, legnagyobb tava a 
Great Laké. Igen termékeny, állattenyésztés, élénk 
iparés kereskedelem. Fővárosa Hobart. 1642. Tas
man (1. e.) fedezte fel, ki Vandiemen földnek nevezte, 
1803. az angolok foglalták el, kik sokáig deportáló 
helyül használták. 

Tasnád, község Szilágy m., 3677 lak., az Ér mellett; 
járásbíróság és adóhiv. Régi hegyi vára elpusztult. 
Ev. ref. temploma 1476. épült. 

Tasnád-Szántó, község Szilágy m., 1983 lak. 
Tasner Antal, szül. 1808. május 5., Széchenyi Ist

ván titkára és jobb keze volt. Hagyatékából kerültek 
Széchenyi naplói s más iratai a m. tud. Akadémia 
birtokába, f 1861. augusztus 25. Pesten. 

Tass , 1) község Pest m., 3044 lak.; — 2) község 
Szabolcs m., 2110 lak. 

Tasso (-szó) T o r q u a t o , nagynevű ol. költő, szül. 
1544. márcz. 11. Sorrentoban, nyugtalan élete folya
mán sokáig tartózkodott a Gonzagák paduai udva
rában, de legtovább az Estéknél Ferrarában. Itt ele
inte nagy tisztességben részesült s Leonóra hgnő 
kegyét is birta, de beteges izgatottságával pártfogóit 
magára haragította, kik őrültnek hitték s igy 7 eszten
deig fogságban sínylett. f 1595. ápr. 25. Rómában a 
San-Onofrio kolostorban s ott is temették el. Világ
hírű müve a »Gerusalemme liberata« (Megszabadí
tott Jeruzsálem, eposz 20 énekben, 1581., ford. Ta-
nárky János, prózában, 1805., Bálinth Gyula, rímes 
hexameterekben, 1863., részleteket Arany János, 
Radó Antal, Szász K. stb.). Irt még több eposzt s 
lyrai költeményeket is. 

Tassoni A l e s s a n d r o , olasz költő és történetíró, 
szül. 1565. szept. 28. Modenában, f 1635. ápr. 25. 
u. ott. Legismertebb müve a »Secchia rapita« (Elrab
lott veder) ez. komikus eposz (1622). 

Taszili (Aodje), fensik a Szaharában 1500 m. 
magas, szakadékaiban tavak. Északi lejtőjén fekszik 
Rhat oázis. 

Tata, község Komárom m., 6925 lak Járásbíróság 
és adóhiv. A Jánoshegy lejtőjén terül el, össze van 
épitve Váralja és Tóváros községekkel. Régi vára a 
török hódoltság idején sokáig véghely volt. Az Es
terházy grófok parkjában több tavat képező források, 
vizök 22—25° C. Az egész vidék bővelkedik forrá
sokban; a várostól é. ra a Fényes források buzognak 
fel, ezeknél mélyebb, 18 m. a Feneketlen tó. A város 
helyén egykor állítólag római gyarmat állott; a nagy 
tavat »lacus felix«-nek, a gyarmatot »Ad lacum feli-
cem«-nek nevezték. A római művekből a vízvezeték 
és országút áll. A vízvezeték a források vizét Brege-
tiumba, a mostani O Szőnybe vezette. T. közelében a 
Majki pusztán régi kamalduli kolostor és templom. 
Tataháza, község Bács-Bodrog m., 1764 lak. 
Tatár Pé te r , valódi nevén M e d v e Imre, a magyar 

ponyvairodalom termékeny tollú müvelője, szül. 
1818., egy ideig Nagyváradon törvényszéki elnök és 
megyei főbiztos, f 1878. » Tatár Péter regekunyhója* 
ez. mesegyűjteménye s roppant tömegben készült 
egyéb népies iratai általánosan ismeretesek. 

Tatár Bazardsik, város Kelet-Ruméliáben a Ma-
ricza s a konstantinápolyi vasút m. 15,659 lak. 
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Tatárhányás, 1. tömösi szoros. 
Tatárjárás, mongolok betörése. 
Tatárka, a lengyelek prémes nemzeti fövege. 
Tatárka (hajdina), a csíkszárfélék családjába tar

tozó kétszikű növény, függő kalászokban álló zöldes 
szinü virággal, hegyes, fogas szélű, gazdag lisztes 
fehérnyés maggal, tenyészthető száraz, homokos, kü
lönben kevésbbé használható talajon, minélfogva 
egyes vidékekre rendkívül fontos. Nálunk is tenyész
tik a XVIII. szd óta; vegyi összetétele H'4%, viz, 
55° o nitrogénmentes anyag (keményítő, czukor, dex-
trin, mézga), 10'5°/0 nitrogéntartalmú anyag, 2'8°/o 
zsir, 16 5°/o növényi rost, a többi hamu. 

Tatárok, eredetileg egy mongol törzs neve, melyet 
aztán a mongolok XIII. szdbeli hódi tó hadjáratai kö
vetkeztében átvittek az összes, általuk meghódított 
népekre, ugy hogy kül. a mongol és török fajú nép 
gyűjtőneve lett. Jelenleg t.-nak neveztetnek tágabb 
ért. a török-tatár népek, szűkebb ért. a Krím-félszi
geten, Kazánban, a Kaukázusban, a Kaspi tenger 
mellékén (nogaji t.) és Szibériában, a Tobol és Jenisz-
szei mellett élő mongolfajta törzsek, melyeknek ösz-
szes száma körülb. 2Va millió. Nyelvük a török 
nyelvekkel áll közeli rokonságban. L. Bálint Gábor, 
Kazáni tat. nyelvtanulmányok (1. füz. szövegek, 2. 
füz. szótár, 3. füz. nyelvtan, Bpest, 1875—77). 

Tatárok Magyarországban, K i s f a l u d y Károly 
első színmüve (1819). 
Tatárország, a tatárok által lakott föld, megkülön

böztették a Kis (európai) T.-t, mely szűkebb értelem
ben a Krím félszigetet, tágabb értelemben Astra-
chant és Kazánt is felölelte, továbbá a nagy (ázsiai) 
T.-t, vagy Dsagatait, most Turkisztan, a szabad T., 
a nyugoti és a khinai vagy magas T. Keleti Turkisz
tan volt, 

Tatár-Szent-György, község Pest m., 1725 lak. 
Tatay Adolf, orvos és író, szül. 1840. jun. 20. 

Tatán; Bpesten orvosi oklevelet nyerve, 1866. az 
ó-budai izr. hitközség és kórház főorvosa, Pestme
gye tiszt, főorvosa, az orsz. közegészségügyi tanács 
rendkiv. tagja, 1873 óta Bpest III. kerületének or
vosa, az ottani kórház vezető orvosa, a fővárosi 
bizottság stb. tagja. Már orvosnövendék korában fog
lalkozott irodalommal; számos lap munkatársa volt, 
a nemz. színház számára több franczia darabot for
dított. »Hírlapi kacsa« ered. színműve a budai nép
színházban sokszor adatott. Izr. vallásos énekei a 
pestf hitközség pályázatán 100 arany jutalmat nyer
tek s ma is használatban vannak. Az egyesületi élet
ben s a zsidók magyarosodási mozgalmaiban nagy 
tevékenységet fejtett ki. 

Tates cubes (ang. técz kjubsz), Angliában gyár
tott teljesen köbalaku koczkaczukor. 
Tátika, a Bakony hegységben a Balaton mellett 

levő Badacsony bazalt kupcsoportjai egyike; 436 m. 
m. tetején a várrom, melyet Kisfaludy S. meg
énekelt. 

Tátkanaf, latnium, növény az ajakosak (labiatae) 
rendjéből. A fehér t., /. album, virága fehér, harang-
alakú, gyűrűben álló; utak mellett nő, mint a p i r o s 
t., I. purpureum és h ó d o s t., I. maculatum. 

Tátos, 1. táltos. 
Tátra, Magyarország két hegységének, a Magas-

Tátrának és az Alacsony-Tátrának (1. ezeket) neve. 
Tátra-Barlangliget, 1. Barlangliget. 
Tátrafüred, a Magas-Tátra kies nyaraló és fürdő 

telepe Szepes m.; három részből áll 1) Alsó-T. (1. e.); 
— 2) Ó-T. (1. e.); - 3) Uj-T. (1. e.); a két utóbbi 

egymás közvetlen közelében; amaz valamivel távo
labb. Közös vasúti állomásuk Poprád-Felka. 

Tátraháza, nyaralóhely a Magas-Tátrában, Szepes 
m. Késmárkhoz tartozik. 

Tatrang, község Brassóm.. 3251 lak. A brassói 
hét magyar falu egyike. 

Tatros, folyó, a Szeret mellékvize Csik m.-ben, a 
Tatros fő- és Hosszúsarok hegyeken ered. Mély 
szurdokban töri át a k. Kárpátokat, a Gyimes szo
rosban tér a k. lejtőre moldvai területre. Számos 
patakot vesz fel. 

Tatrosi biblia v. codex, 1. biblia. 
Tattenbach E r a z m u s gróf, Wesselényi és társai 

összeesküvésének részese, szül. 1631 körül. A dús
gazdag stájer főurat, ki a stájer kormánytanács el
nöki tisztjét viselte, Zrinyi Péter nyerte meg 1667 
elején az összeesküvésnek. A mozgalom felfedeztet
vén, 1670 elején Gráczban elfogatott; a stájer kor
mányszék nem talált elég okot elitéltetésére, de a. 
titkos tanács 1671. nov. 23. pallos általi halálra 
ítélte, mely 1671. decz. 1. a gráczi városházában 
lett rajta végrehajtva. 

Tattersall, Tattersall R. által 1795. Londonban, 
alapított intézet, sportkedvelők gyülekező helye; ma 
minden nagyobb városban van, nálunk Bpesten is. 

Tauchnitz K á r o l y K r i s t ó f T r a u g o t t , német 
nyomdász és könyvkereskedő, szül. 1761. okt. 29. 
Grossbardauban, 1816. alapította az első stereo-
typiát hazájában, stereotypiálva adta ki az ó-klasz-
szikusokat, a bibliát stb.; f 1836. január 14. — 
Unokaöcscse B e r n á t K e r e s z t é l y , szül. 1816. aug. 
25., ismertté lett angol szerzők műveinek (több mint 
2500 kötet) kiadásával (T. edition), 1860. szász bá
róságot nyert, a szász kamara tagja. 

Taucz, község Arad m., 2457 lak. Vasércz-bányá-
szat. Hajdan város volt s Feltót-nak nevezték. 

Tauern (Magas T.), gletserekkel és hóval borított 
hegyláncz a Nori alpesekben a Brenner hágótól a 
Gmündig, legmagasabb csúcsa: a Gross-Venediger 
(3673 m.), a Grossglockner (3797 m.), a Wiesbach-
horn (3578 m.), az Ankogl (3253 m.). Az Alacsony-T. 
legmagasabb csúcsa a Hochgolling 2863 m. 

Tauffer V i lmos , műtő, a bpesti egyetemen a nő
gyógyászat és szülészet rendes tanára, szül. 1801. 
jul. 2. Kolozsvárt. Orvosi oklevelét elnyerve Kéz-
márszky segéde, 1881. egyet, rendes tanár. A szak
irodalom terén is működik. 

Taunus, a rajna-westfaliai palahegységhez tar
tozó hegység Wiesbaden porosz kormánykerület
ben, Schlangenbad és Rüdesheim közt Rheingau 
hegység nevet visel, legmagasabb csúcsa a Feldberg, 
881 m. Bor- és gyümölcstermelés, nagy erdők fedik; 
számos ásványforrás. 

Tauria, orosz kormányzóság, felöleli Krím félszi
getet és a Nogai pusztaságot, ter. 63.477 km2, 
1,104.314 lak. Főhelye Szimferopol. 
Tauriai félsziget, a Krím félsziget neve. 
Tauroggen, helység Kovno orosz kormányzóság

ban a porosz határon, 5000 lak. 
Taurus (Tauros), Kis-Azsia legdélibb párkány

hegysége, az Eufrat-tól a Gülek Boghas hágóig (ma 
Ala Dagh), utóbb Bulghar Dagh nevet visel. Déli 
lejtője meredek és vízben bővelkedik, a vizszegény 
északi lejtő a belföld fensikja felé ereszkedik szelí
den. Keleten, hol 3000 méteren túli emelkedései van
nak, a Dsihan (Pyramos) és a Seihun (Sáros) töri át, 
utóbbitól é.-k. felé az Ant i -T. (Binbogha Dagh) ága
zik el,mely az Eufrat ésaKizil-Irmakközt vízválasztó-
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Tausanovics K o s z t a , szerb politikus, szül. 1854. 
máj. 4. A'exináczban, előbb dohánykereskedő, 1879. 
a belgrádi tanitóképezdén a közgazdaság tanára, 
1881. a skupcstina tagja, a radikálisok felkelésekor 
nyolcz évi fogságra Ítélték, 1885. kegyelmet nyert, 
1889. belügyminiszter, 1890. keresk. miniszter. 
Tautacismus (gör.), hasonló kezdőbetűk v. ha

sonló szótagok egymásra következéséből származó 
rosszhangzat. 

Tautochronikus(gör.),egyidejű; t . t ü n e m é n y e k , 
csillagászati jelenségek, melyek minden szemlélőre 
ugyanazon pillanatra esnek (holdfogyatkozások, a 
Jupiter holdjainak elsötétedései). 
Tautogramm (gör.), oly költemény, melynek min

den sora ugyanazon betűvel kezdődik. 
Tautológia (gör.), szószaporítás (1. e.). 
Tavasz, évszak, mely az északi féltekén akkor 

kezdődik, midőn a nap középpontja az egyenlítőbe 
lép (márczius 20. vagy 21.) és addig tart, míg a 
nap az egyenlítőtől való legnagyobb eltérését elérte 
(június 21.). 

Tavaszelő, márczius hava. 
Tavaszhó, április hava. 
Tavaszpont, az egyenlítő és eklipsis átmetszési 

pontja, melybe a nap márcz. 21. lép. 
Tavaszutó, május hava. 
Távbeszélő, telephon (1. e.). 
Távcső, teleskop, optikai műszer, mely lencsék 

(dioptrikus, nagy t.-vek: r e f r a k t o r o k , középna-
gyok: t u b u s o k , kicsinyek: p e r s p e c t i vák, táv
l á tók ) v. tükrök és lencsék segélyével (katoptrikus 
t., r e f l e c t o r o k ) , a távol fekvő tárgyakat a szemnek 
nagyobb látószög alatt és ez által nagyítva mutatja. 
Minden t.-nek van a szem felé fordított okulárja s a 
tárgy felé tekintő objectivje. A c s i l l a g á s z a t i v. 
Kepler-féle t. domború tárgy- és szemlencséjü, a 
tárgyakat megfordítva mutatja, nagyobb látmezó'je 
van és erősebb nagyításra képes, mint a h o l l a n d i , 
Galilei-féle t.-vek. Ide tartoznak a közönséges sz ín
h á z i l á t c s ö v e k 2—3-szoros és a m e s s z e l á t ó k 
(Feldstecher) 20—30-szoros nagyítással. A t e r r e s -
t r i k u s v. földi t., csillagászati t., melynek fordított 
képét egy okulár gyanánt szolgáló gyenge nagyítású 
összetett górcső fordítja meg. Az é j je l i (üstökös
kereső) t.-veknél egy az objectiv mögött berendezett 
domború üveg nagyítja a látmezőt és világosságot. 
N e w t o n tükör t . -ve homorú és sík tükörrel és 
domború okulárral csillagászati t. gyanánt hat. Gre-
g o r y t.-vénél az első homorú tükör fordított képe 
egy második által fordittatik vissza. H e r s c h e l t.-ve 
nagy homorú tükörből áll és a csőnyílásnál támadt 
képet közvetlenül az okuláron át vizsgálják. Dol-
lond a c h r o m a t i k u s objectiv-jénél egészen egy
más mögött domború crown-üveglencse és homorú 
flint-üveglencse alkalmaztatik. P l ö s z l d i a l y t i k u s 
t.-vénél a lencsék egymástól széttolattak, a t. rövi
debb, a kép élesebb és világosabb. A mi homályos 
légkörünk ritkán enged meg 900-szoros nagyítást. — 
1608. készített Lippersheim Middelburgban, Hollan
diában egy t.-vet, 1609. szerkesztette Galilei t.-vét, 
1611. Kepler felfedezte a csillagászati t.-vet, 1645. 
de Rheita a terrestrikus t.-vet, 1671. Newton a tükör-
t.-vet. Rosse tükör-teleskopja 6000-szeres lineáris 
nagyításra volt képes, 1757. Dollond az achrom. 
t.-vet. V. ö. csillagászati műszerek. 

Tavernicus, tavernicorum regalium magister, tár
nokmester (1. e.). 

Távérzés, telepathia (1. e.). 

Távirás, általában tudósítások küldése esetleg na
gyobb távolságra, a lehető legrövidebb idő alatt;, 
ezen czélt többféle módon lehet elérni; igy régen 
kisebb távolságra az a k u s z t i k a i t.-t (szócső) hasz
nálták; az o p t i k a i t. (tüzjel) már a régi időben 
ismeretes volt, úgyszintén a légnyomáson alapuló t. 
Jelenleg általános az e l e k t r o m á g n e s hatásán ala
puló t., mely 1833-ból ered, a midőn Gauss és Weber 
még két drótot alkalmaztak, később (1837.) Steinheil 
egyik vezetékül a földet alkalmazta. A jelek adására 
szolgáló készülékek közül legelterjedtebb a Morse-
féle (1837.) (1. e.) s a Hughes-féle nyomó t., mely a. 
telegrammot nyomtatott betűkkel állítja ki. A t. lé
nyege következő: a t. drót és a föld által képezett. 
vezetékkörbe be van kapcsolva egy megfelelő erős-
galván-telep, a Morse féle készülék és a billentyű, 
melyp.ek segélyével az áramot hosszabb v. rövid 
időre zárva lehet tartani s ennek megfelelőleg a 
Morse-féle készülék tűje v. tolla az óramű által előre 
húzott papírszalagra pont és vonalból álló jeleket ir, 
melyekből a t. abc-je és egyéb jelei vannak össze
kombinálva. Mivel azonban az irókészüléket csak 
erős áram hozhatja mozgásba, ezért a távolról jövő 
gyönge áramot nem vezetik egyenesen az irókészü-
lékbe, hanem e'őbb az u. n. r e l a i s -be ; ez egy oly 
elektromágnes, mely már gyönge áram hatása folytán 
is magához vonzza ankerjét, minek folytán egy erős 
helyi galván-telep kapcsolódik be az irókészülékhez 
s igy a jelek előállíthatók lesznek. Villámcsapás ellen 
a t. készüléket és a személyzetet védő készülékek ál
tal óvják ; ezek egymáshoz igen közel álló csúcsos
fémlemezek, melyek között a légköri elektromosság 
szikra alakjában átcsap, a vékony biztosító drótot 
megolvasztja és a földbe vonul le; holott a galván-
telep árama a fent emiitett csúcsos fémlemezek kö
zött át nem csaphat. A t. legtöbb államban állami 
kezelés alatt van, csak az Egyesült-Államokban van 
magánkezelésben. A tenger alatti kábelt, többnyire 
magántulajdon. Hazánkban a t. vonalhossza 1891 
végén 22.734'4i8 km., a huzalhossz pedig 82 515'04ft 
km. volt, melyből 19.233 496 km. vonal, ill. 50.373-635 
km. huzalhossz volt az állam tulajdona. A t. hivata
lok száma 1962, melyből 841 állami, 1099 vasúti és 
magán t.-hivatal. A táviratok közül 2'83i millió bel
földi, 0'887 millió külföldre szólt, 0'894 millió külföld
ről jött hozzánk és 0'28l millió átmenő, a táviratok 
összes darabszáma 4,895.571. L. Elektromos távirá-
szat ez. mellékletünket. 

Távirat, a telegraphia utján továbbított és a czim-
zettnek irott v. nyomtatott szövegben kézbesített 
üzenet. 

Táviratdíj , a távirat továbbításáért fizetendő dij;. 
összege a rendeltetési helytől függ és nagyon külön
böző; a belföldön, Ausztriába és Németországba, 
szóló távirat után fizetendő t.-at illetőleg 1. távirda-
egyezmény. 

Távirati utalvány, pénznek távirati utón való ki-
fizettetése; t. u. csak oly helyre adható fel, hol állami 
távirdahivatal van; t. u.-nyal legfeljebb 500 frtot 
lehet utalványozni. 
Távirda, távíró hivatal. 
Távirda-egyezmény, két v. több állam közti szer

ződés a távirat szállítását, a fizetendő dijat stb. ille
tőleg. A mi távirdaügyünk fejlődésére nagy befolyás
sal volt az 1890. párisi távirdaértekezlet alkalmával 
létrejött t., még inkább az ennek folytatásában Né
metország és az osztrák-magyar monarchia közt 
létesült t., mely az alapdíj eltörlését és 30 kr. leg-
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kisebb díj mellett a táviratozási díjat ugy a bel
földön, mint a szerződő államok közt szavonként 
3 krban állapítja meg. Ezen t. 1892. január 1. lépett 
életbe. 
Távírda szaktanfolyam, 1. posta- és távirdai szak

tanfolyam. 
Távjelzés, értesítés, parancs stb. adása jelek által 

oly távolságra, melyre az emberi hang nem elégséges. 
A jelek v. láthatók (fényjelek) , zászlók, táblák, 
semaphor (1. e.), rakéták stb., v. hallhatók (hang
je lek) , különösen ködös időben, lövés, jelző kürt, 
harang stb. A hajók zászlónyelve a nemzetközi jel
könyvben van megállapítva. 

Távköz, építményeknél két szomszéd alátámasz 
közötti távolság. 

Távlat, 1. távlattan. 
Távlati rajz, perspeotiva-rajz (1. e.). 
Távlattan, az a tudomány, mely szerint a tárgya

kat ugy ábrázoljuk, a mint azok, bizonyos pontról 
nézve, nagyságra, alakra és színezésre a szemlélő 
szemének előtűnnek; v o n a l t. (mathem. t.), tanítja 
vetítés által a pontokat és vonalakat a képsikon he
lyesen ábrázolni; lég t, a helyes árnyalást és a 
körvonalak színezését tárgyalja. 

Távlovaglás, r e co rd , verseny külömböző távol
ságokra; történhetik versenypályán, itt a távolság 
900—7500 m. közt váltakozhatik. De történhetik 
nagy távolságokra oly czélból, hogy kipróbálják a 
ló erejét és értékét. Rendesen társaságban történik. 
A legnagyobb volt az 1892. őszén Bécsből Berlinbe 
osztr.-magyar és Berlinből Bécsbe német katonatisz
tek által tett t., melyben a legrövidebb időben a mi 
tisztjeink (Miklós és Starhemberg gróf főhadnagyok) 
érkeztek czélhoz. 
Távmérő, eszköz két pont közötti távolságnak 

iáncz v. rud (közvetlen hosszmérés) nélkül való 
meghatározására; többféle szerkezet van, pl. egy 
távcső, melyet az egyik pontból a másik ponton fel
állított és centiméterekre beosztott léczre irányíta
nak; a távcsőben finom vízszintes szálak vannak és 
megfigyelik, hogy hány cm. látható a szálak között; 
ezek számából a távolság kiszámítható. 

Távolító rag, a -tói, -tói helyhatározó rag. 
Távollátás, 1. túllátás. 
Taxatio (lat.), becslés; a hivatalos tőzsdei forgalom 

előtt a hírlapok és egyéb hirek hatása alatt a tőzsde
látogatók körében bizonyos hangulat válik uralko
dóvá, melynek alapján a tapasztalt tőzsdelátogató 
az árfolyamfejlődés valószínű irányát megállapít
hatja; ezt nevezik tőzsdei ért. röviden t.-nak. 

Taxe de soudure (francz., -dö szudür), csatlako
zási díjszabás; hogy a közvetlen díjszabás ne legyen 
túlságosan terjedelmes, cs. d.-t alkalmaznak, ugy 
hogy a tulajdonképeni fuvardíj két tétel összeadásá
ból állapitható meg. 

Taxidermia, állatok kitömésének és gyűjtemények 
számára való conserválásának tana. L. Kárpáti E.: 
Állatmuzeum, Bpest, 1865. dr. Wangel: Az állatok 
kitömése és ccnserválása, Bpest, 1893. 

Taxionomia (gör.), rendszertan. 
Taxis (gör.), a bélsérv visszahelyezése. 
Taxis, 1. Thurn és Taxis. 
Taxus, tiszafa (1. e.). 
Tay (té), folyó Skócziában, Argyll grófság határán 

ered, átszelve a Tay tavat a Firth of T. keresztül az 
Északi tengerbe torkol. 

Taygetos, hegység Peioponnesosban Lakonia és 
Messenia közt, mostani neve Pentedaktylon 2410 m. 

Taylor (téler), 1) B a y a r d , é.-amerikai költő és-
utazó, szül. 1825. január 11. Kennett Squareban 
(Pennsylvania), bejárta Kaliforniát, Eg3'iptomot és-
Középafrika egy részét, Indiát, Khinát, Európát stb. 
1878. berlini követ; f 1878. decz. 19. Számos uta
zási művén kívül lyrai költáményt és drámát írt. — 
2) Z a c h a r y , az é.-amerikai Egy.-Áll. 12. elnöke,, 
szül. 1784. nov. 24. Orange Countyban (Virginia), 
1806. a hadseregbe lépett, 1848. nov. 7. elnökké vá 
lasztották, 1849. márcz. 4. visszalépett; f 1850. juL 
9 Washingtonban. 

Tázlár, község Pest m., 2021 lak. 
Tea, thea (1. e.). 
Teakfa (tikfa) Keletindiában Ceylon és Jáva szi

getén tenyésző fa (tectonia grattdis), könnyű, de igen. 
szilárd, rugalmas fáját hajóépítésre hasznáják. 

Tearinggoods (ang. tering gűdz), angol vászon-
nemű Afrikába való kivitelre. 

Teatotalism (ang., títotalizm), Livesay által Pres-
tonban 1832. alapított rendszer, mely az alkohol 
tartalmú italok élvezetétől való tökéletes tartózko
dást tűzte ki czéljául; követőinek teatotaller a neve. 
Téboly, elmebetegség. E l s ő d l e g e s t. halluciná-

tiókkal és téveszmékkel járó állapot, melyek a leg
különfélébb, látszólag logikus gondolatcsoportositá-
sokkal összekapcsolva mindennemű téves képzetekké 
dolgoztatnak fel; többnyire butasággal (dementia)' 
végződik. V. ö. elmebetegségek, mánia. 

Tébolyda, elmebetegek gyógyítására és ápolására 
szolgáló intézet. Az első hasonnevű intézet Valen
ciában volt 1409. Nálunk a lipótmezei és angyal
földi t., vlmint a Schvarzer-fé!e magángyógyintézet 
elmebetegek számára említendők. 

Tebris (Tábris, Tauris), Aserbeidsan perzsa tarto
mány fővárosa az Adsitsai m., 170.000 lak. Perzsia 
első kereskedelmi városa, élénk ipar. 

Technika (gör.), a szabályok összesége, melyek 
szerint vmely művészet kivitelénél eljárunk; a mű
szaki tudományok összesége, továbbá az az inté
zet, melyen azokat tanítják; t . - i . műszaki; t e c h n i 
kus , ki a műszaki tudományok alkalmazásával hi
vatásszerűen foglalkozik (mérnök, építész stb.). 

Technikai csapatok, 1. műszaki csapatok. 
Technológia, iparműtan, az ipari tevékenység ész

szerű űzését tárgyaló tudomány, két főrészre oszlik 
u. m. m e c h a n i k a i t-ára, melynél a nyers termé
nyek főleg csak alaki s nem anyagi változást szen
vednek, mint pl. a fémek, fa stb. megdolgozása, és 
v e g y i t.-ára, melynél maga a feldolgozás alá kerülő 
anyagoknak vegyi összetétele változáson megy át, 
pl. fémek s más vegyületek előállításánál stb. A t. 
ujabb haladásáról nálunk a » Technológiai lapok« 
számolnak be; szerkeszti Táborszky Oító Bpesten. 

Technológiai iparmúzeum, az országos iparegye
sület kezdeményezésére 1883. nyittatott meg; czélja 
az egyes iparágak körében felmerülő technikai ja
vítást, találmányt az iparossal szemléleti utón, elő
adás, magyarázat, rajz stb. által megismertetni, ki
váló hazai termelőknek alkalmat nyújtani javított, 
tökéletesbitett vagy általában kiválóbb terme^vényeit. 
a nagy közönséggel megismertetni és ez által ezik-
keinek keletet szerezni. Az intézetben van szerszám-
és géptár, mintatár, rajztervezettár és nyilvános ol
vasó helyiséggel kapcsolatos könyvtár és ábragyüj-
temény; e mellett időleges, szak- v. állandó ipartár
lat és mutatványokkal járó népszerű felolvasások, 
rendezését, műszaki közlemények kiadását, vidéki, 
tárlatok és felolvasások rendezését és iparczikkekre-
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való pályadíj kitűzését és versenyek rendezését tűzte 
ki feladatául. A t. i. élén 12 tagú felügyelő bizott
ság áll; főigazgatója Hegedűs Károly, igazgatója 
Táborszky Ottó. 
Teck, herczegi család, e czimet adományozta I. 

Vilmos porosz király azon gyermekeknek, kik Sándor 
württembergi herczegnek (1804—1885.) Hohenstein 
grófnővel (szül. Rhédey grófnő ~ 1841.) való házas
ságából születtek. T. F e r e n c z , szül. 1837. aug. 27. 
nőül vette 1867. jun. 12. M a r y A d e l a i d e (szül. 
1833. nov. 27.) angol kir. herczegnőt, Viktória ki
rálynő unokahugát; házasságukból 1 leány és 3 fiu 
származott: a leány Viktória Mary (Maud) ber-
ezegnő, szül. 1867. máj. 26.; 1891. mennyasszonya 
volt a walesi herczeg legidősebb fiának, A l b e r t 
V i k t o r n a k , ki azonban f 1892. jan. 14. Később 
1893. februárban Mary herczegnőt a walesi herczeg 
másik fia s az angol trón praesumtiv örököse, György 
yorki herczeg jegyezte el. 

Técső, község Máramaros m., 3733 lak., a Tisza 
m. Az öt koronaváros egyike. Jbiróság és adóhiv. 

Técső, folyó, a Tisza mellékvize, ered (Máramaros 
m.-ben) Széles Lonkától d.-ny. a Kiesera-Breznikova 
oldalán. 

Te Deum (t. i. landamus, téged isten dicsérünk), 
kezdő szavai sz. Ambrus hálaénekének, melyet a 
kath. egyházban ünnepélyes istentiszteleteken éne
kelnek. 

Tees (tisz), folyó Angliában a Crossfellben ered, 
Stockon m. az Északi tengerbe torkol. 

Tefila (héb.), ima. 
Tefilin, a zsidók által hétköznapi imádkozásnál 

használt imaszij, melyet a fejre és kézre tesznek. 
Téged isten dicsérünk, 1. Te Deum. 
Tegel, falu a T. tó m., Berlinnel lóvasut köti össze, 

itt van a berlini vízvezetéki telep. 
Tégely, agyag, porczelán, vas, graphit, platina v. 

más anyagból készített köralaku, inkább magas 
edény; ellentétben a lapossal, melynek neve csésze. 
Használják izzitásoknál, olvasztásra s vegyi mun
kálatokhoz. A h e s s e n i o l v a s z t ó t.-t kovahomok
kal kevert pipaagyagból, az ü v e g o l v a s z t ó t.-t 
már egyszer égetett tűzálló agyagból és homokból, 
az a n g o l t.-t agyagból és kokszból készítik. Igen 
magas hőmérséklet melletti olvasztásra a t.-t mész
kőből, magnesiából és agyagföldből gyártják. A g ra 
fit t. öntött aczél, arany, ezüst, réz stb. olvasz
tására szolgál. Vegyi czélra porczellán, ezüst és 
piaiina tégelyt használnak. 

Tégelyaczél, tégelyben megömlesztett aczél, 1. ön
tött aczél. 
Tégely pest, olyan kemencze, mely bizonyos anya

goknak pl. aczélnak, üveganyagnak, ötvözeteknek 
stb. tégelyekben való megolvasztására alkalmas. A 
t. fával, szénnel v. gázalakú tüzelő anyaggal fűthető. 

Tegern tó (Tegernsee), regényes fekvésű tó Felső-
Bajorországban, 732 m. a tenger sz. f, néhol 88 m. 
mély, ter. 10 km2, mellette T.-see falu, Károly Tódor 
bajor herczeg kastélyával. 

Tegetthoff Vi lmos, osztrák tengerész, sz. 1827. 
decz. 23. Marburgban, 1863. sorhajókapitány, a 
dán háborúban Helgolandnál 1864. máj. 9. az osztr. 
hajóhadat vezette, mint ellentengernagy 1866. jul. 20. 
Lissánál tönkre verte a nagy olasz hajóhadat; ké
sőbb Miksa mexikói császár holttestét haza szállí
totta, 1868. az osztrák-magyar haditengerészet fő 
felügyelője és parancsnoka; t 1871. ápr. 7. Bécsben. 
Emlékszobra Marburgban, Pólában és Bécsben 

Tegez, nyíltok, puzdra. 
Tegezni v. t é z n i , vkit tenek szólítani. 
Tégla, bizonyos módon előkészített nyirkos agyag

ból formálás, esetleg sajtolás, szárítás és kiégetés 
által készített mesterséges épületkő, A czélnak 
megfelelőleg készítenek k ö z ö n s é g e s t.-át, mely az. 
épület falába kerül s kívülről vakolat réteg által vé
detik; d i s z t é g l á t , mely az épület külső burokját 
képezi s vakolatra nem szorul s végül t ű z á l l ó tég
lá t , melyből az olvasztó kemenczék, pestek stb. ké
szülnek. Gyártanak ezenkívül belül üres téglát is;, 
ezek egyrészt rosszabb hővezetők, másrészt a fala
kon át történő szellőztetést elősegítik. A közönséges 
tégla mérete: 30 cm. hosszú, 15 cm. széles s 8 cm. 
vastag. Néha kiégetés nélkül is alkalmazzák a téglát, 
ezek az u. n. mor t.-ák. 

Téglaagyag, a téglakészitéshez alkalmas, képlé
keny agyag; a természetben előforduló agyaghoz 
gyakran homokot is kevernek, hogy a téglaégetés
nél bekövetkező nagy mérvű összezsugorodásnak, 
repedésnek elejét vegyék. 

Téglaércz, a barnavasércz és vörös rézéreznek 
földes kinézésű keveréke. 

Téglagyár, azon gyártelep, hol a téglákat készítik, 
1. téglagyártás. 

Téglagyártás, a téglakészités folyamata, legelső 
munkálat az agyag készítése, mely lábbal v. gépek
kel való összegyúrás s a szilárd, kavicsos, szerves 
anyagok kiválasztásában áll. Erre a megfelelő meny-
nyiségü pótlék anyag kevertetik az agyaghoz s kö
vetkezik a f o r m á l á s u. n. t é g l a v e t é s , mely v. 
kézzel v. géppel történik. A kivett téglát szellős he
lyen szikkadni engedik, erre, ha sajtolt téglákat gyár
tanak, sajtolják, azaz erősen összenyomják, ezután 
kiszárítják s végre égetik. A tégla-égetés v. a kiszá
radt téglákból rakott s agyaggal borított halmokban 
v. külön téglaégető kemenczében történik s utóbbi 
eljárás sokkal gazdaságosabb s kevesebb hulladék 
tégla keletkezik. 

Téglakemencze, az ágyagtégla égetésére szolgáló 
nagy tűzhely. 

Téglány, tégla alakú, tehát hosszúkás négyszög. 
Téglaolaj, régi orvosság, melyet zsiradékoknak 

tégiaporral való száraz lepárlása által nyertek, más 
neve »bölcsek olaja*. 

Téglás G á b o r , iró, a m. tud. Akadémia lev. tagja, 
szül. 1848. márcz. 30. Brassóban. Tanári oklevelet 
nyert, előbb a dévai áll. reáliskola tanára, 1883 óta 
igazgatója. Irodalmi működését Hunyad m. földrajzi 
ismertetésével kezdte meg, azután átkutatta az erdé
lyi érezhegység barlangjait, az erdélyi medencze 
ostort, emlékeit s végül a rómaiak ottani tevékeny
sége maradványait. Igen sok kisebb-nagyobb ide 
vágó munkát irt. Főműve Dacia aranybányászatá
val foglalkozik. A Hunyadmegyei tört. társulatban 
alakulása óta tevékeny részt vett, vezette a várhelyi 
ásatásokat s igazgatója a megyei múzeumnak. 

Téglás, község Hajdú m., 2178 lak. 
Téglathea 1. thea. 
Téglavas, a vasalók melegítéséhez használt vas.. 
Téglavető, az agyagnak téglává alakításával fog

lalkozó egyén; igy nevezik a t. v. gépet is; áll 
egy vas lemezből készített henger edényből, melyben 
függélyes tengelylyel egy csavarmenetes lemez forog, 
ezen lemez a hengerbe dobott agyagot folytonosan 
lefelé szorítja egy oldalti nyilason kitolja s itt az. 
agyagtömeg a tégla vastagságnak megfelelőleg szét
vágható. 
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Tegnér É z s a i á s , svéd költő, szül. 1782. nov. 13 
Kirkerudban, f mint Vexiö püspöke 1846. nov. 2. A 
nemzeties romantika feje a svéd irodalomban. Főbb 
epikai müvei: »Az urvacsorai növendékek*, »Axel«, 
s a Frithjof- monda feldolgozása. Mindhármat ford. 
Győry Vilmos. L. Szana T., Nagy szellemek, 1870. 
' Tegucigalpa, Honduras közép-amerikai köztársa
ság fővárosa a Rio Choluteca m., 16.000 lak. Keres
kedelem, faiskola. 

Tegzérek, phryganeida, rovarcsalád a reczés szár-
nyuak (neuroptera) rendjéből; a lepkékhez hasonlit-
nak, álczáik tegezt készitnek, melyből csak fejőket 
dugják ki. Ide tartoznak a phryanea (gizgazlakó) 
grandis, meridionalis, a Umnophüus rhombicus, stb. 

Tehén, a szarvasmarha nősténye. 
Teher, a könyvvitelben a vállalat tartozásainak 

összege, ellentéte a vagyon. 
Teherán, egész Perzsia és Irak Adsmi perzsa tar

tomány fővárosa, 1170 m. a tenger sz. f., 200.000 1. 
Élénk kereskedelem és ipar (szőnyegek, selyem- és 
gyapotáruk), katonai, theologiai iskolák, könyvtár; 
a sah megerősített palotája. Közelében az Elburz és 
a sah kastélyai: Negristan, Kasr, Kadsar, Niaveran. 

Teheráru, melynek szállítása az u. n. tehervonat-
tal történik a szállításért fizetendő dijakat magában 
foglaló t . - d í j s z a b á s a zónarendszeren alapul. 

Teherkocsi, vasúti kocsi, melybe a szállítandó 
árut rakják, ellentétben a személyszállító kocsival. 

Teherkönyv (impegno könyv) a kereskedő által el
vállalt összes koczkázatok jegyzéke, 

Teherlap, a keresk. összes tartozásának jegyzéke. 
Teherszállítási ügylet, fuvarozás (1. e.). 
Tehervonat, 1. teheráru. 
Tehetetlenség, impotentia, 1. e. 
Tehetség, talentom, természeti adomány, kiváló 

szellemi v. testi képesség, ügyesség; a lángésztől az 
eredeti teremtő erő hiánya által különbözik. 

Tehuantepec, város Oajaca mexikói államban az 
O-folyónak a Csendes oczeánba való ömlésénél, 
8000 lak. A 192 km. széles t.-i földszoroson fekszik, 
melyen vasút épül. 

Teint (francz., ten), szín, kül. arczszin. 
Teiresias, 1. Tiresias. 
Te is fiam, Brutus!, 1. Et tu mi fili. 
Tej, sajtanyag, fejérnye, tejczukor és különféle sók 

oldata, melyet a nőstény emlős állat és a nő tejmi
rigyei választanak el; a benne levő, nagyon finoman 
eloszlódott vajgolyócskáktól át nem látszó. A t. ve
gyi összetétele: 1.9—6.3 sajtanyag, 0.6—5.3 vaj, 
4—4.8 czukor, 0.24°/o—0.8 só, 83—92.3 viz. A t. 
összetétele a faj, tápanyag, kor, egészségi állapot és 
a legutolsó szülés óta eltelt idő szerint változik. A 
t e j e l v á l a s z t á s ide je a tehénnél 300, kecskénél 
125, juhnál 120 nap, nőnél kb. 1 év. A tehén tejének 
fajsúlya 15°-nál 1 029—1.034. A tehén évi tejho
zadéka 2350 1. (egyes fajtáknál 8400 1. is), a nőé 
naponkint 1.3 kg. A t. jóságát fajsúlya, az elválasz
tott tejfeles át-nem-látszósága szerint állapítják meg. 
Hogy a t. hosszabb időn tartható legyen, légüres 
térben elpároltatják és czukorral keverik ( te jk ivo
na t , s ű r í t e t t t.). Az édes t. oltó hozzátétele által 
összefut (1. sajt). A sajtkészitésnél visszamaradt 
savó elpárolva tej c z u k o r k r i s t á l y l y á lesz. A t. 
c z u k o r alkoholos erjedése a kefirt v. kumystadja. 
A n ö v é n y i t. vaj helyett kaucsukot és egyéb na-
sonnemü anyagot tartalmaz. A t. rendesen frissen, 
ujabban sűrítve és szárítva jő kereskedésbe. A sű
rített t. rendesen hengeralaku, légmentesen elzárt 

szelenczében kerül forgalomba és igy évekig eltart
ható, 3—4 annyi vizzel keverve és felforralva épen 
ugy élvezhető mint a közönséges tej. 

Tejbor, kumisz (1. e.). 
Tejczukor, a besűrített édes savóból kristályosodó 

színtelen, kevéssé édes, porszerü, vízben és alkohol
ban oldódó anyag, kefir ellőállitására és gyógyászat
ban használják. 

Tejfa, galaktodendron (1. e.). 
Tejfogak, 1. fogzás. 
Tejgazdaság, az a gazdaság, melynek főczélja a 

fejős tehenek tartása és a tejnek közvetlen v. vaj- és 
sajttermékek általi értékesítése; az előbbi főleg nagy 
városok közelében igen jövedelmező. A t.-al foglal
kozók érdekeit a t e j s z ö v e t k e z e t e k képviselik, s 
tekintve a t .nak nagy mezőgazdasági jelentőségét a 
kormány Sárvárott t.-i. s z a k i s k o l á t állított fel, 
melyben a kezelő személyzet és az üzletvezetők el
méletileg és gyakorlatilag kiképeztetnek. 

Tejgazdasági felügyelő, a földmivelési miniszté
riumnak 1883. létesített külső közege, kinek ügykö
rébe a tejtermelésre és értékesítésre vonatkozó ügyek 
tartoznak, továbbá azon teendők, melyek végzésével 
a tejgazdaság alapját tevő állatállomány fejleszté
sére, javítására kedvezően befolyhat és a gazdával 
közvetlenül érintkezésbe jutva a tejgazdaság útját 
egyengetheti; ügykörébe tartoznak a havasi gazda
ságra vonatkozó teendők is. 

Tejgazdasági szakiskola, Sárváron levő állami 
intézet, czélja avatott és gyakorlatilag is kiképzett 
szakembereket és megbízható munkásokat nevelni, 
tej-, sajt- és vajkezelőket képezni stb. Az oktatás 
gyakorlati és elméleti. A tanítást az igazgatón kívül 
egy állatorvos és a sajtmester teljesiti. 

Tejmérő, lactometer (1. e.). 
Tejnedv, egyes növényekben levő tejnemü, fehér, 

sárga, veres v. kékes nedv, finoman szétosztott kau
csuk-gyanta, zsiradék, viasz stb. vizes oldata, mely 
mérges növénynél annak alkaloidját is tartalmazza. A 
kaucsuk, guttapercha,gummigyanta stb. t.-bőlkészül. 

Tejsav, színtelen, szag nélküli, savanyu folyadék, 
vízben és alkoholban oldódik, nem illó, a czukor és 
keményitőliszt erjedési folyamata alkalmával kép
ződik, továbbá főzelék, tej, rizs megsavanyodásá-
nál, a gyomorban, bélben és husnedvben is van t. 
Gyógyszerül, cserzésnél, keményítőgyártásnál stb. 
használják. 

Tejüveg (csontüveg), csonthamu v. ónoxyd hozzá
tétele által készített tejszinü, áttetsző mésznatron-
v. ólomüveg, lámpagolyó, ablaküveg, dísztárgyak 
stb. készítésére szolgál. 

Tejút, 1. állócsillagok. 
Teke, község Kolozs m., 2274 lak. Jbir. és adóhiv. 
Tekejáték, 1. biliárd. 
Tekenős béka, 1. teknőcz. 
Tekercs, vmely magra, pl. orsóra, többszörösen 

reá tekert fonal, drótszál stb.; más értelemben vala
mely anyagnak szorosan összetekert tömege, pl. 
papyrus-, dohány-, széna- stb. t. 

Tekerő hegyhágó (977 m.), az Ojtozi» szorosba 
vezet. 

Teketória, oly beszéd v. eljárás, mely nagy fene
ket kerít vmely dolognak. 

Tekintély, 1. autoritás. T.-hit, önállóság nélküli 
gondolkodás, mely vakon esküszik a t.-eknek tartott 
személyek szavára. 

Tekintélyi érv, argumentum ab aurtoritate, oly 
bizonyíték, melyet a szónok v. író nem magából 
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tárgyából, hanem ennek oly viszonyaiból merit, 
melyekben más dolgokkal, u. m. mások nyilatkoza
taival és véleményével, törvényekkel, közmondások
kal stb. áll. L. még: érv. 

Tekintetes urak , regény Vas Gerebentó'l (1864.). 
Tekirdag (tör.), Rodostó (1. e.) török neve. 
Tekke-turkmének (tekinczek), turkmén törzs orosz 

Transkaspiában. 
Teknő, hosszúkás, henger-hosszmetszetü edény, 

rendesen fából; geológiai értelemben t. alakú mélye
dés hegyekkel körülvéve. 

Teknőcz, chelonia, állatrend a hüllők osztályából, 
felső és alsó, oldalsó haránthidak által egymással 
összekötött csontpajzszsal, melyet az irhában fel
lépő csontrészletek alkotnak s szarulemezek borít
nak. I. S z á r a z f ö l d i t.-ök (chersemydae): a g ö r ö g 
t., testudo graeca, 30 cm. h., ehető; m a t a m a t a , 
chelys fimbriata, 2 m. h., Guyanában, húsa ehető. 
II. É d e s v í z i t.-ök (emydidae): e u r ó p a i t., testudo 
lutraria, 30—40 cm. h., Nyugat-Ázsia, Dél- és Kö
zép-Európa. III. T e n g e r i t.-ök (cheloniadae): az 
ó r i á s t., chelonia viridis, 2 m. h., 500 kg. súlyú, a 
tropikus és subtropikus tengerekben él, húsa Ízletes, 
tojásai zsiros olajjal szolgálnak. A p a j z s v. v a l ó d i 
ca re t t e - t . c. imbricata, 1.9 cm. h., u. o., ízletes tojá
sokat és békateknőt (1. e.) szolgáltat. 

Tékozló (prodigus), jogi értelemben az, aki vagyo
nát nem észszerű módon és mértékben snem észszerű 
czélokra fordítja. Már a rómaiak ismerték és már ők 
a t. cselekvési képességét korlátoknak vetették alá, 
azon alapelvből indulva ki, hogy a t.-nak nincsen 
szabályszerű elmebeli tehetsége. Nálunk gondnok
ság alá helyezik előzetes eljárás után, ha akár a t. 
maga, akár fel- v. lemenő ágbeli rokonai v. házas
társa kérik a gondnokság alá helyezést; a törvény
szék mondja ki. 

Tektonika (gör.), fából, kőből stb. művészi alak
zatok előállítása; geo t . (1. e.). 

Tél, évszak, mely a legalacsonyabb napállás idő
pontjától a (tavaszi) napéjegyenig tart; az északi 
féltekén tartama decz. 21-től márczius 21-ig. 

Tela (lat.), szövet (1. e.), vászon; t. cellulosa, kötő
szövet. 

Telamon, Aeakos fia, salamisi király, fivére Peleus, 
gyermekei Aias és Teukros. 

Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat, Vérköny-
nyel ázva nyög feléd! Kölcsey: Z r í n y i második 
éneke (1838.). 

Teles, község Besztercze-Naszód m., 2611 lak. 
Tele (gör.), összeköttetésben a. m.: táv. 
Teleangiektasia (gör.), hajszáledénytágulat, edé-

nyes anyajegy. 
Telegdi család, a Csanád nemzetségből származik 

s már a középkorban fontos szerepet játszott hazánk 
történelmében. — 1) C s a n á d 1322. egri püspök, 1330. 
esztergomi érsek, kiváló jogtudós, f 1349. — 2) 
J á n o s 1594. esztergomi kanonok, 1619. nyitrai 
püspök, 1624. kalocsai érsek, a nagyszombati aka
démia egyik fősegélyezóje. f 1644. — 3) Mik lós , 
szül. 1535. Krakkóban tanult, 1561. esztergomi ka
nonok, 1579. pécsi püspök, 1582-től az esztergomi 
érsekség kormányzója. 1577. Nagyszombaton nyom
dát állított s Mosóczy Zakariás nyitrai püspökkel 
(1. e.) kiadta a magyar törvények első gyűjteményét. 
(L. Corpus iuris.) A polemikus irodalomnak kitűnő 
művelői közé tartozott, f 1586. ápril 22. 

Telegramm (gör.), távirat (1. e.). 
Telegraphia (gör.), 1. távirászat. 

Telek, a fekvő föld színének egy, beépítésre v. ter
mesztési müvelésre szánt kis része a község kerüle
tében. A magyar jogban rendesen »úrbéri birtok « 
(úrbéri t, jobbágy-telek és zsellér-telek, paraszt-t.) a 
neve. Van urb. b e l s ő t. (házhely, fundus intravil-
lanus), s k ü l s ő t. (szántóföldek és rétek, f. extra-
vili.), amaz egy holdnyi föld, két pozsonyi mérő ve
tésnek való; a külső t. a szántóföldekre nézve a 
megyékben különbözően, 2 — 5 osztályra osztvák a 
talaj minősége szerint; a rétek 3 osztályra (t. i. hol 
a sarjú soha, néha v. minden évben terem). Területe 
a külső t.-nek megyék szerint 22 — 36 hold. 
(1100—1600 • • ö l =1 hold) ; »kaszáló« (felmérés 
nélkül) az a rét, mely (sarjun kivül) évente egy sze
kér szénát terem. Szabályozzák az úrbéri t.-re vo
natkozó jogot az 1836: V., 1848:IX —XII. t.-cz., az 
1853. márcz. 2-án kiadott három nyiltparancs (pá
tens), az 1871 : LIII., és LIV. t.-cz. s az urbáriumok. 

Telekes, 1) Alsó-T. község Borsod m., 287 lak.; 
2) Felső^T. 418 lak.; vasércztelepek, kiaknázza a 
borsodi bányatársulat. 

Telekessy I s t v á n , szül. 1633. aug. 20. Csömötén. 
Győri nagyprépostból 1689. csanádi, 1699. egri püs
pök lett ; II. Rákóczy Ferencz szabadsagharczában, 
mint a fejedelem hive, nagy szerepet játszott, t 1715. 
márczius 3. 

Telekhivatal , k ö z p o n t i , az a hivatal, mely a ma
gyar korona országaiban levő vasutak és csator
nákra vonatkozó telekkönyvet vezeti. L. telekkönyv. 

Teleki (széki) grófi család, a régi Garázda csa
ládból (1. e.) ered, mely 1408. jutott a békésmegyei 
Telek birtokába. A család a XVI. szdban a teleki, 
zágorhidai és széki ágakban virágzott; ez utóbbiak, 
fiágon kihalván, házasság utján valamennyien a 
széki Teleki családban egyesültek. A család fényének 
alapját T. M i h á l y vetette meg, a ki 1685. nyert 
grófi rangot. Halála után 1696. összes utódai grófi 
rangra emeltettek, s 1697. római sz. bir. grófságot 
és bővített czimert nyertek. — 1) Á r p á d gróf, orsz. 
képv., szül. 1864. Sósmezőn. Tanulmányait Kolozs
várt, Bécsben és Pozsonyban végezve gazdálkodott, 
1892. orsz. képviselő. — 2) B l a n k a , T. Imre leánya, 
szül. 1806. A szabadságharcz idején irt politikai czik-
keiért később 10 évi börtönre ítéltetett, melyből 
Brünnben, Olmützben és Kufsteinban 5 évet töltött 
ki. Megrongált egészséggel szabadult ki s j 1862. 
okt. 23. Parisban. — 3) D o m o k o s , T. József gróf 
fia, szül. 1810. Erdély politikai életében kiváló sze
repet vitt; 1848. képviselő; az 1861. országgyűlésen 
mint főrendiházi tag vett részt. Irodalommal is fog
lalkozott; főbb művei: A Hóra-támadás története 
(1869.) és A székely határőrség története (1877.). Az 
Akadémia t. tagja volt. f 1876. május 1. Kolozs
váron. — 4) D o m o k o s ifj. gróf, orsz. képv., szül. 
1842. aug. 4., előbb katona, 1884 óta orsz. kép
viselő. Az erdélyi m. közmivelőd. egyesület al
elnöke. — 5) Géza gróf, orsz. képv., szül. 1844. 
szept. 28. Deésen. Hohenheimban a gazdasági és 
itthon a jogi tanfolyamot befejezve Kővárvidékén 
tiszt, aljegyző, később tiszt, főjegyző, 1875 óta 
orsz. képviselő, a Tisza-kormányban az utolsó bel
ügyminiszter (1889—1890. márcz.). Titkos tanácsos. 
A szépirodalom terén is működött. A Petőfi-társaság 
tagja, a fehér-kereszt-, a szünidei gyermektelep-, az 
orsz. bányászati egyesületek elnöke. — 6) G y u l a 
gróf, a főrendiház tagja, szül. 1858. szept. 8. 
Gyomron. — 7) József, történetíró, T. László fia, 
szül. 1790. okt, 24. Pesten. 1827. csanádi, 1830. 
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szabolcsi főispán, 1832. udv. kanczelláriai előadó; 
1840. koronaőr, 1841—48. Erdély kormányzója, 
1848-ban visszavonult a politikától s kizárólag tört. 
tanulmányainak élt. Nagy munkája: A Hunyadiak 
•kora Magyarországon, 6 k. és 3 kötet okmánytár 
1852 — 57. jelent meg. T. az akadémiának kezdettől 
fogva elnöke volt s 30,000 kötetnyi könyvtárával 
megvetette az akadémiai könyvtár alapját, f 1855. 
február 16. — 8) J ó z s e f gróf, orsz. képv., szül. 
1850. szept. 2. Gyomron (Pestm.). Jogot végzett, 
előbb a pesti felső járás tiszt, iőszolgabirája, majd 
a főrendiház jegyzője, 1887 óta orsz. képviselő.— 
'9) K á r o l y gróf, a főrendiház tagja, szül. 1836. nov. 
1. Tanulmányait Kolozsvárt és Marosvásárhelyen 
végezte. — 10) L á s z l ó gróf, T. László gróf fia, József 
•mostoha testvére, szül. 1811. febr. 11., az 1837. 
erdélyi országgyűlésen kezdte meg politikai pályáját. 
1843-tól a magyar főrendiházban az ellenzék egyik 
vezére, 1844. a Védegylet alelnöke, 1848. képviselő, 
•ez év őszén Parisba ment a magyar kormány képvise
letében. Az emigratio korában Parisban tartózkodott 
s Napóleon császár udvaránál, valamint a hírlap
irodalom terén működött a magyar ügy érdekében. 
Az olasz háború kitörésekor Turinban tartózkodott. 
1860. deczemberben Drezdában, hová rokonai láto
gatására ment, elfogták, de 1861. jan. 1. legfelsőbb 
kegyelemmel visszanyerte szabadságát. Az 1861. 
országgyűlésen, mint képviselő, a határozati párt 
egyik vezére volt, de a felirati vita alatt 1861. május 
8. saját kezével vetett véget életének. Halála or
szágos gyászt idézett elő, temetése óriási nemzeti 
tüntetésekre adott alkalmat. T. költő is volt; leg
jelesebb munkája: A kegyencz ez. dráma (1841.) 
Több politikai munkát irt franczia nyelven. — 11) 
.Mihály, Erdély egyik legkiválóbb államférfia, csa
ládja fényének megalapítója, szül. 1634.; Apafy Mihály 
fejedelem alatt nagy befolyásra tett szert, eleinte a 
török politika hive, támogatta a bujdosókat és 
Thököly Imrét. De hamar észrevette az 1683. s a 
következő évek harczainak jelentőségét s neki kö
szönhető, hogy Erdély szakított a törökökkel s 
visszatért a magyar királyság főhatósága alá, mire 
nézve 1688. Apafy s a bécsi udvar közt egyezmény 
létesült; T. már előbb grófi rangot nyert, f 1690. 
aug. 21. a zernyesti csatában. — 12) Samu gróf, 
•orsz. képv., szül. 1845. Sáromberken.Katonai pályán 
működött, egyike Erdély leghíresebb vadászainak, 
1881 óta orsz. képviselő. Nagy felfedező utazásokat 

•tett Afrikában ; 1887—88. átkutatta a Kilima-Ndsaro 
vidékét, megmászta e hegységet a hóhatárig, azután 
a Kenza-hegyet 4500 m. m.-ig, felfedezte a Rudolf 

•és Stephania tavakat. Útját kísérője, Höhnel irta le 
s a munka magyarul s több más nyelven meg
jelent. — 13) Samu, T. Sándor fia, szül. 1739. nov. 
17., a hires marosvásárhelyi Teleki-könyvtár meg
alapítója; 1784. nagyváradi kerületi kir. biztos, 
majd erdélyi főkanczellár, kiadta Janus Pannonius 
verseit (1784.), f 1822. aug. 7. Bécsben. - 14) 
S á n d o r gróf, ezredes, szül. 1821. jan. 27. Egy ideig 
külföldön járt, haza térve Petőfi benső barátja, ki 

•mint fiatal házas a gróf koltói birtokán töltötte 
mézes heteit, a szabadságharezban honvédezredes, 
azután külföldre menekült, 1860. Garibaldi alatt 

;harczolt, 1867. visszatért s igen élénk irói tevékeny
séget fejtett ki; f 1892. május 19. — 15) S á n d o r 
gróf, az előbbi fia, szül. 1861. jun. 28. Parisban, 
iskoláit, a jogot is, itthon végezte, 1892. orsz. 
képviselő. Műtörténelemmel is foglalkozik. 

Teleki-codex, 1525—31. négy másoló által irt 
magy. nyelvemlék a marosvásárhelyi Teleki-könyv
tárban. Legendákat, elmélkedéseket és szerzetesi re
gulákat tartalmaz. Közzétette Volf György,' Nyelv
emléktár, XII. köt. 

Teleki vulkán, gróf Teleki Samu által felfedezett, 
630 m. m. működő tűzhányó Kelet-Afrikában. 
Telekjegyzőkönyv, az a hivatalos okirat, melyet 

állami közegek a magánosok tulajdonát tevő ingat
lanok leírása alakjában, megállapított, rovatozott 
minta szerint a végből szerkesztenek, hogy belőlök 
telekkönyvet (1. e.) alakítsanak. Leginkább az ingat
lanok helyszínén készül, nálunk a helyszinelési 
bizottmányok által az 1853. ápr. 19., szept. 16. és 
az 1855. febr. 26. kelt ig. min. rendeletek alapján 
az úrbéri irományok, az utolsó birtokszabályozás 
felőli okiratok és a földadókataszter segélyével. 

Telekkönyv, ingatlan javaknak a közhatóságok
nál őrzött leiró kimutatása; közokmány. Az ingat
lanok alkatrészeit és tisztajövedelmeit, az u. n. föld
adó kivetése czéljából feltüntető tkv. neve: k a t a s z 
t e r i f ö l d k ö n y v (földadókönyv). A földszini ingat
lanokról készített, s reájok vonatkozó tulajdoni s 
egyéb magánjogositványok feltüntetését a magán-
és közhitel emelése szempontjából czélzó tkv neve : 
h i t e l t , s röviden ez t nevezik t.-nek. A bányászat
hoz tartozó fekvőségekrői vezetett ily kimutatás a 
b á n y a k ö n y v v. bányát. Mindnyájukat nyilván-
könyveknek is hívják, mert mindenki megtekintheti 
azokat. A t. rendesen egy egyénnek egy községben 
fekvő összes ingatlanait tartalmazza. Áll 3 lapból: 
az A. v. birtoklapból, mely a fekvőségek nemét, 
mivelési ágát, térmértéket és évi tiszta jövedelmét; 
a B. lapból, mely a tulajdonost, s a tulajdonjog meg
szerzésének jogalapját, czimét, idejét és a tulajdon
jog korlátolásait (pl. kiskorúság, gondnokság); és a 
C. lapból, mely az ingatlant terhelő jogokat (zálog-, 
szolgalmi jogokat stb.) mutatja ; ennek egy neme a 
C/a lap, mely nálunk a tkv behozatala előtt betáblá-
zás (1. e.) alá került, a kellően bejelentett s igy »régi 
terhek «nek nevezett tartozásokat tartalmazza. Ná
lunk tulajdonképeni t. nincs, hanem a telekjegyző
könyveket vezetik t. gyanánt. Kiegészítő része azon 
okiratgyüjtemény, melyet a tkv közvetlen közelében 
őriznek s mely a tkvi b e j e g y z é s (1. e.) tárgyát ké
pező jogok alapjául szolgáló okiratokat eredetiben, 
de többnyire hitelesített másolatban tartalmazza s 
szintén bárki által megtekinthető. A tkvi intézmény 
a velenczei 1288 iki beirási könyvvel nyeri elsc 
alakját; a jelzálog (1. e.) csak e szdban emelkedik 
érvényre: Csehországban a XIII., Alsó-Ausztriában a 
XIV. szdban veszi kezdetét a tkv; nálunk Pozsony 
1439., Sopron 1480, Kassa a XVI. szdban készített 
ilyet; általános betáblázási kveket az 1840: XXI. 
t.-cz. hozott be; 1855. decz. 15. s 1870. febr. 5. kelt 
ig. min. rendeletekkel Magyarországban, illetőleg 
Erdélyben csaknem azonos tkvi rendtartás vagyis 
szabályzat hozatott be, mely máig is érvényben 
van s mely a t. közzétételét és vezetését irja körül. 

Telekkönyv, fő-, az a t., melybe több községben 
fekvő jószágtestnek az egyik községben lej'ő része 
van bejegyezve, dg melyben az összes részekre vo
natkozó jogosítványok kizárólag beíratnak; a többi 
részeket feltüntető tkvek a melléktkvek. Ugyanez áll 
a főtelekjegyzőkönyvről és meiléktelekjegyzőkönyv-
ről is. 

Telekkönyv, k ö z p o n t i , a magyar korona orszá
gaiban levő vasutak és csatornák által elfoglalt terű-
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íet. s ezzel egybekapcsolt, a vállalat üzemére vonat
kozó dologbani jogok feltüntetése czéljából Buda
pesten, az igazságügyminiszterium felügyelete alatt 
álló külön e czélra szervezett hivatalban, a központi 
telekhivatalban vezetett t. Minden vállalat központi 
tkve négy lapból áll: 1) a főlap, mely a vállalat 
•czégét, az igazgatóság székhelyét s a váll. végpont
jait s a határokat, melyekre a vállalat kiterjed; 2) a 
tulajdoni lap, mely a vállalat ö s s z e s ingatlan 
vagyonára nézve a tulajdonjog átruházásait és kor
látozásait; 3) a birtoklap, mely az egyes határbeli 
ingatlanok alkatrészeit s az azokra vonatkozó jogok 
változásait (birtokváltozásokat); 4) a teherlap, mely 
az egész vállalatot terhelő tartozásokat tartalmazza, 
melyek biztosítására az összes ingatlanok lekötvék. 
Az egyes vállalatok ellen irányuló beadványok, 
melyek tárgyuknál fogva tkvi hatósághoz tartoznak, 
a budapesti törvényszékhez nyújtandók be. 1868: I., 
1871 : XXXI.,LXI.t.-cz., 1869.márcz. 5. ig. min. rend. 
Telekkönyv feltárása, tkv közzététele (1. e.). 
Telekkönyvi á ta lakí tás , a telekkönyvnek újon 

•szerkesztése azon községekre nézve, melyekben a 
birtokállapot tagosítás, arányosítás, úrbéri birtok
rendezés, legelő és erdőelkülönités v. bármely más 
birtokszabályozás folytán változást szenvedett. Mód 
ját nálunk az 1869, ápr. 8. 2579. sz. igazs, min. 
rendelet szabályozza. Zlinszky J., A magy. tkvi rend
tartás, 1887. Virágh A., Telekkönyvtár, 1884. Per-
ikovich J., Telekkönyvátalakitás (Tkvi Közt., 1888.). 

Telekkönyvi beadvány, minden folyamodvány, 
•mely vmely tkvi hatósághoz van intézve, s vmely 
jognak v. jogi hatályú körülménynek a tkvbe leendő 
bejegyzésére v. onnan kitörlésére irányul. Kellékeit 
•a magyar tkvi rendtartás 119. §-a és az erdélyi tkvi 
•rendtartás 126. s k. §§.-szai részletezik. 

Telekkönyvi bejegyzés, vmely ingatlanra szer
zett jognak birói határozat folytán a telekkönyvbe 
eszközölt beírása háromféle, t. i. bekeblezés, előjegy
zés s feljegyzés. Mindegyik per (Ítélet) folytán v. 
peren kivül eszközölhető; utóbbi esetben az ingatlan 
tulajdonosának v. helyettesének 2 tanúval láttamo
zott v. közjegyző által hitelesített aláírásával ellá
tott okiratba foglalt beleegyezése szükséges. Ugyan-
ily engedély szükséges a beirt jog kitörlésének peren 
kívüli bejegyzéséhez. 

Telekkönyvi bejegyzés kiigazítása, az a ható
sági eljárás, mely mellett a telekkönyvi bejegyzést 
<1. e.) rendelő végzésbe csúszott hiba, v. az ily vég
zés avagy hibátlan végzés következtében tett be
jegyzés hibás volta helyesbittetik. Magy. tkvi ren
delet 168. §. 

Telekkönyvi betét, betétszerkesztés, betétszer
kesztő, betétszerkesztési bizottság, 1. betét. 

Telekkönyvi biró, az a birói személy, mely telek
könyvi peres és nem peres ügyeket elintéz. Nálunk 
egyes birák intézik el az első folyamodásu (alsó) 
bíróságoknál ez ügyeket, és pedig a tszkeknél az 
1887. évi XXIX., a jbsgoknál az 1874: XV. t.-cz. 
alapján. Azelőtt három bíróból álló tanácsban in
tézték el. 

Telekkönyvi előjegyzés, az a telekkönyvi be
jegyzés (1. e.), melynek tárgyát képező jog csak a 
t. e. utólagos igazolása esetén szerezhető meg feltét
lenül: az utóbbi esetben telekkönyvi »bekeblezésre« 
<1. e.) változik át. Magy. tkvi rendelet 87—103. §§. 

Telekkönyvi feljegyzés, az a telekkönyvi bejegy
zés (1. e.), mely figyelmeztetés hatályával (pl. kis
korúság: ennek törlése; gyámság, gondnokság, meg- I 
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hosszabbításuk: csőd); v, a perrendtartás szerint 
bizonyos joghatálylyal (zárlat, végrehajtási haszon
bérbe adás, végrehajtási árverezés, egyetemleges jel
zálog feltüntetése, rangsor, per folyamatban léte) bir. 
A teherlapon (C. lapon), csak a tulajdonos szemé
lyére v. a tulajdoni jog megtámadására vonatkozók 
a tulajdoni lapon (B. lapon) jegyzendők fel. Magy. 
tkvi rendelet 104—118. §§. 

Telekkönyvi hatóság, hivatal, melynek hatáskö
réhez a telekkönyvi bejegyzésekre vonatkozó peren 
kívüli összes, és a tkvek kiigazítása, jelzálog átkeb-
lezése, előjegyzés igazolása s az ingatlan végre
hajtás alá vonásának megszüntetése iránt indított 
peres ügyek elintézése tartozik; ez ügyek elintézéséhez 
való jog. A tkvi bejegyzésekre vonatkozó többi perek a 
birtokbiróság teendőihez tartozik. Mindkettőt nálunk 
az első folyamodásu bíróságok, törvényszékek és 
majdnem 2 / 3ada a járásbíróságoknak végezik. Tkvi 
ügyekre vonatkozó beadványokon ily telekkönyvi 
hatósággal felruházott bíróság »mint telekkönyvi 
hatóság* jelölendő meg. Az ig. miniszter a járásbí
róságot a törvényhozás utólagos jóváhagyása mel
lett tkvi h.-gal ruházhatja fel. 

Telekkönyvi hivatal v. i r o d a , az a hivatal, 
melyben a telekkönyvi peres és peren kívüli ügyek 
kezeltetnek, iktattatnak, kiadatnak, irattároztatnak; 
ugyanott vezettetnek és őriztetnek a telekkönyvek; 
élén áll a telekkönyvvezető, kisebb tkvi hatóságok
nál a segédtelekkönyvvezető, kik alatt a tkvi írno
kok és dijnokok működnek. Ügykörét a birói ügy
viteli szabályok és különösen azok egyik függeléke 
határozza meg (1874. és 1891-iki ig. min. rend.). 

Telekkönyvi irnok, hivatalnok, ki a telekkönyvi 
hivatalban (1. e.) az ügykezelést végzi, szükség ese
tén a telekkvvezetőt helyettesíti v. támogatja. Ná
lunk 4 középiskola elvégzésén kivül a telekkönyvi 
vizsga letételét is tartozik igazolni. Ujabban (1890 
óta) tkvi hatósággal felruházott bíróságoknál csak 
ilyen írnokok nyernek alkalmazást. 

Telekkönyvi jog, minden jog, mely a telekkönyvbe 
be van jegyezve. 

Telekkönyvi kényszer, az a jogi intézmény, mely 
mellett az ingatlanra vonatkozó intézkedéseknek a 
telekkönyvbe leendő bejegyeztetésére a felek bünte
téssel v. azzal szoríttatnak, hogy az intézkedés jog
hatálya a telekkönyvbe való bejegyzés megtörténté
től tétetik függővé. T. T. Telekkönyvi kényszer. 
Budapest, 1874. 

Telekkönyvi kérvény, 1. tkvi beadván}'. 
Telekkönyvi kiigazítás, az a hatósági eljárás, 

melynek tárgya a közforgalomnak még át nem adott 
telekkönyvek helyesbítése, v. az érdekelt személy 
kérvénye, v. általa indítandó per (tkvi kiigazítási 
per) folytán. Magy. tkvi rendelet 3., 18., 19., 25., §§. 

Telekkönyvi rangsor, a telekkönyvbe jegyzett s 
a benne foglalt ingatlant terhelő követelések sor
rendje, melyben azok a fekvőség árából kielégítést 
nyernek; megállapítja az időpont, melyben a bejegy
zésre vonatkozó beadvány a telekkönyvi iktató
könyvbe jegyeztetett; rendszerint az u. a. évbeli 
kisebb iktatókönyvi számmal ellátott beadványbeli 
követelés megelőzi a nagyobb számút, de az egy
szerre oda érkezettek egyenlő rangsorban állnak, a 
mi a telekkönyvben feltüntetendő. 

Telekkönyvi rendeletek és törvények, azok a 
jogszabályok, melyek a telekkönyvi ügyek szabá
lyozása tárgyában bocsáttatnak ki. Nálunk a leg-

I fontosabb jogszabály e téren az 1855. decz. 15. kelt 
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jg. min. rendelettel kiadott telekkönyvi rendtartás 
Magyarországra szóló érvénynyel, némi módosítá
sokkal az 1870. febr. 25. kelt ig. min. rendelettel 
»Erdély«-re kiterjesztve. Peregriny Ján. dr., Telek
könyvi törvények és rendeletek. 3 köt. Bpest, 1886. 
skk. — Imling Konrád dr., Telekkönyvi rendeletek 
stb. Bpest, 1886. — Káplány G. Telekkönyv, stb. 
Bpest, 1890. — Biró Antal, a tkvi betétek szerkesz
tésére vonatkozó törvények s r. Bpest, 1890. — 
Osváth J., a tkvi betétek szerk. szóló stb. törvények, 
Budapest 1891. 

Telekkönyvi rendtar tás , az a jogszabály, mely a 
telekkönyvnek vezetése alapelveit s módját hatá
rozza meg. L. Tkvi rendeletek. Nálunk törvényhozá-
silag szabályozva nincsen. Törvényjavaslat a tkvi 
rendtartás tárgyában; u. a. az újonnan szerkesztett 
tkvek közzétételéről és kiegészítéséről; utasítás ter
vezet a tkvi ügyvitel tárgyában; közzéteszi a m. 
leír. ig. ministerium, Bpest, 1876. 

Telekkönyvi teher , mindama tartozások, melyek 
vmely ingatlan tulajdonosa ellen fennállnak, az ingat
lanra vonatkozó telekkvben bejegyezvék s csak az 
ingatlan értékéig érvényesíthetők ellene. Lehelnek 
pénzbeliek, állhatnak vminek tűrésére v. megenge
désére irányuló kötelezettségből is (pl. átjárás meg
engedése), úgyszintén köztartozásokból (pl. adó
illeték); rendszerint a tkvek C. lapján (teherlapján), 
de néha az A. lapon is (pl. szőlődézsmaváltság-
•összeg) tüntetnek fel s töröltetnek. 

Telekkönyvi törvény, 1. telekkönyvi rendeletek. 
Telekkönyvi vizsga, az, melyet nálunk a telek

könyvvezetői állásra törekedőknek a kir. tábláknál 
alakított bizottságok előtt le kell tenniök. Szabá
lyozza az 1870. jul. 20.. 1983. és 1883. ápr. 8088. 
sz. ig. min. rendelet. Azoktól is megkívántatik, a kik 
tkvi hatósággal biró bíróságnál betöltendő Írnoki 
állásért pályáznak. Kelléke egy évi gyakorlat tkvi 
hatóságnál, vázrajzolás, telekkönyvi törvények és 
rendeletek, tkvi ügyvitel, helyszinelési utasítások, 
és — az 1883: I. t.-cz. 19. §. értelmében — közép
iskolai 4 osztály befejezése. Díj nem jár érte, a 
kérvényre s a bizonyítványra 50—50 kr. bélyeg 
teendő. 
Telekkönyv közzététele, a helyszinelési munká

latoknak s a telekkönyveknek, mielőtt azok a rendes 
hivatali kezelésnek, »a közforgalomnak« átadatnak, 
közszemlére kitevése, oly czélból, hogy az érdekel
tek azok hibáira nézve, helyesbítés végett, észre
vételeiket megtehessék. Magy. s erd. tkvi rendtartás 
1 és kk. §§. 
Telekkönyvvezető, kezelői hivatalnok, ki a telek

könyvbe írandó bejegyzéseket, a tkvi szemléket tel
jesiti, »foganatositja«, telekkönyvek másolatát hite
lesiti, s a telekkönyvi hivatalt v. irodát vezeti. Alatta 
állnak a segédtelekkönyvvezető sa telekkönyvi irnok. 
Ügykörüket a birói ügyviteli szabályok egyik függe
léke szabályozza nálunk. 

Telekkönyvvezetők egylete, a telekkönyvvezetői 
kar érdekei szemmeltartását czélzó egylet Bpesten; 
szaklapot ad ki, melynek czime azelőtt »Telekkönyvi 
Közlöny«, 1890 óta 'Telekkönyvi Szaklap«; szer
keszti Osváth Imre pestvidéki tszéki betétszerkesz
tési biró, utóbb König L. tkvezető. 
Telelő, deczember hava. 
Telemachos, Odysseus és Pénelopé fia, atyja tá

volléte alatt ifjúvá serdült, az agg Mentorral atyja 
felkeresésére indult. Kalandjait Fénelon beszéli el 
egyik művében. 

Teleologia (gör.), czéltan, a természet czélszerü 
berendezéséről szóló tan, melylyel az isten létét bi
zonyítják. 

Teleosauria (gör.), krokodilféle ásatag hüllőcsalád 
a jurakorszakból. 

Telep, battéria (1. e.), más értelemben iparüző hely 
s annak környéke pl. bánya-, gyár-t. stb. 

Telepathia (gör.), távérzés, azon állítólagos ké
pesség, melynél fogva vki ídőbelileg v. térbelileg 
távol eső folyamatokat megérezni képes volna. Bőv. 
1. Flammarion, Uránia. 

Telepércz, valamely bányatelep legfontosabb, jel
lemző ércze. 

Telephon (gör.), t á v b e s z é l ő , olyan készülék, 
melylyel a távolba beszélhetünk, azaz hangokat több 
mértföldnyi távolságban hallhatóvá tehetünk; fő 
részei: egy rud v. patkó alakú mágnes, szigetelt vé
kony dróttal körültekerve. A mágnes egyik vége 
előtt közel hozzá egy vékony rugalmas vaslemezke 
van elhelyezve, mely mindannyiszor rezgő moz
gásba jő, valahányszor a t.-ba bele beszélünk v. ál
talában hanghullámok jutnak a lemezig. A lemezke 
rezgése változást idéz elő a rud v. patkó mágnessé
gében, t. i. ha a rezgésnél a mágneshez közeledik, 
erősiti, ha eltávozik, gyöngíti annak mágnességét; 
ezen változások áramot indukálnak a mágnesre 
gombolyitott tekercsben, s ha ezen áramot vezető
drótok segélyével egy másik hasonló t. tekercsébe 
vezetjük, ott a mágnességben egészen hasonló vál
tozást t. i. erősbödést s gyengülést fog előidézni, 
minek folytán ezen készüléknek vaslemezkéje ugyan 
ugy fog rezegni, mint a másik lemezke; tehát, ha 
ezen t.-t fülünkhöz tartjuk, a beszédhez hasonló 
hangokat fogunk hallani. A hang erősítése végett a 
t.-t m i k r o p h o n n a l kapcsolatban alkalmazzák. A 
mikrophon resonáló szekrényben elhelyezett s ezzel 
lazán érintkező szénpálczikákból áll, melyek már 
gyönge hanghatása folytán is rezgésbejönnek, érint
kezési pontjaikat megváltoztatják, minek folytán a 
galván elemből jövő s a szénpálezákon és t. teker
csen átvezetett áram erőssége változik s igy a t. 
lemezke erősebb rezgésbe hozatván tisztább han
gokat ad. — Az 1891. év végével hazánkban 14 
városban volt berendezve t., melyek közül kincstári 
kezelés alatt állott a fiumei, győri, kassai, soproni 
és aradi; a budapesti a kincstár tulajdona ugyan, de 
bérbe van adva. Magánkézben van még a debre-
czeni, miskolczi, nagyváradi, pécsi, pozsonyi, sze
gedi, temesvári és zágrábi városi t, melyek 20—30 
év múlva jutnak a kincstár tulajdonába. Ujabban a 
t.-t a távírda végállomásokon táviratok továbbítá
sára használják. 1891 végén a t. vonalhossz 1012'763 
km., a huzalhossz 6893'926 km., melyből a budapest
bécsi telephonra 260'1 km. vonal- és 1324 km. huzal
hossz, a táviratközv. t.-kre 167'37i, ül. 251'H6 km., 
a városi közhasználatú t.-kra 645'292. ül. 531878 
jutott. A t.-kon váltott összes beszélgetések száma 
8,160.693, ettől a budapest-bécsi t.-ra 75.376, a táv-
iratközvetitő t.-re 26.440, a városi közhasználatú 
t.-kra 8,058.877 beszélgetés jutott. L. Telephonia 
mellékletünket. ' 

Telephotographia (gör.), képek visszaadása tá
volságban az elektromos áram által; Bidwell 1881. 
gyakorlatilag alkalmazta. 

Telepítés, közönségesen vmely földterület fokozot
tabb mérvű, gyorsabb benépesítése, melyet leginkább 
a föld intensivebb mivelése v. az ipar emelése érde
kében szoktak alkalmazni. Hazánkban már a kö-



1. Beisféle telephon (receptor, átvevő). 2. 3. Adermikrophon, Mix és Genesttöl. 4. Telephonhid, dr. "W. A. 
Nippoldtféle. 5. Hordozható távbeszélő készülék, Mix és Genesttöl. 6. Heller telephon, Aderféle rendszer. 
7. Ader telephonja. 8. Siemens és Halske telephonja. 9. Zárka távbeszélés által való közlekedésre. 10. Eeis
féle telephon, (transmitter, áttevő). 11. Szelenczetelephon, Stöeker és társa. 12. Berlinerféle mikrophon. 
13. 14. Herzféle nyomógomb telephon. 15. Kis közvetitö hivatal. 16. Hordozható távbeszélő állomás, Stocker 

és társa. 17. Hivósip. 18. Bellféle telephon. 19. Hordozható asztalállomás, Mix és Genesttöl. 

Az Atüenaeum Kézi Lexikona. 
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1. Morsekészülék távirati irása. 

2. Kettöstiiskészülék távirati irása. 

3. Két kábelvégnek összekötése. 4. A sodronyok összekötése. 

5. Lapvillámhárító távíró
készülékek számára. 

6. 7. Átlantis kábel. 

8. Siemens és 
Halskeféle mágnes

mutató távíró. 

9. Meidihgerféle 
gömbelem. 

10. Hnghesféle nyomtatókészülék. 

11. Leclanchéféle elem. 12. Jelfogó (relais). 

13. 14. Szigetelő (kettős 
narang), metszett és nézet. 

15. Szinesiró (Morsekészülék). 16. Domboruiró (Morsekészülék). 
Az Athenaeum Kézi Lexikona. 
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zépkorban nagyban folyt a t. De a tulajdonképeni 
telepítések kora a múlt szd, midőn a töröktől visz-
szahóditott óriási területeket, főleg a déli megyéket 
kellett benépesíteni, mely munkában az állam és a 
birtokosok tevékenyen közreműködtek. A legújabb, 
nagyobb arányú telepítés a csángók (1. e.) egy részé
nek haza költöztetése volt. 

Telepitett váltó, telepitvény (1. e.). 
Telepitvény, váltó, mely nem az elfogadónál, 

hanem a váltón megjegyzett más helyen fizetendő; 
. a telepítés czélja a váltó fizetési helyét nagyobb for

galmú kereskedelmi piaczra áthelyezni és igy annak 
forgalmi képességét emelni. A t. a telepesnél muta
tandó befizetés végett; ha a t.-t a telepesnél nem fize
tik meg, és nem idejében óvatolják, a visszkereseti 
jogot a váltótulajdonos az összes a t.-en előforduló 
személyek, sőt az elfogadó ellenében is elveszíti. 

Települési engedély, az 1886: XXII. t.-cz.-ben a 
községeknek adományozott azon jog, hogy a kebe
lükbe felvétetni kívánóknak előbb a község bele
egyezését kell kikérniök, mely a t. e. kiadása által 
nyilvánittatik. A település rendszerint megengedendő, 
kivéve, ha a települni óhajtó a) vád alatt áll, b) ön-
fentartásra képtelen, c) legutóbbi tartózkodási helyé
ről nincs erkölcsi bizonyítványa. 

Telepy, 1) G y ö r g y , kiváló színész, szül. 1797. 
Kis-Létán, 1821. Székesfehérvárott színpadra lépett, 
a budai társulatnál mint burleszk komikus, diszitő, 
festő és rendező egyaránt jeleskedett, 1837. a nemz. 
színház tagja lett, f 1885. aug. 10. — 2) Károly, 
festőművész, György fia, szül. 1828. Dabreczenben, 
1850. a müncheni és 1851. a flórenczi akadémián 
tanult, 1860. az újonnan megalakult képzőművészeti 
társulat titkára, később műtárnoka. Történeti festő. 

Telér, nemes, bányászatra érdemes ércz-réteg neve, 
mely a meddő kőzetben a legkülönfélébb irányban 
s méretben fordul elő. 

Teléres hegység, a bányavidékek azon hegyei, 
melyekben a lefejtésre érdemes telérek fordulnak elő. 

Telérképződmény, többé-kevésbbé párhuzamos 
lapok által határolt s erezet tartalmazó réteg. A t.-k. 
azon lapja, melyen atelér mintegy fekszik, fekü-nek, 
a másik, a télért felülről határoló lap pedig fedü-nek 
neveztetik. 

Telér kőzet, a télért körülvevő meddő, bányászatra 
nem érdemes kőzet neve. 

Teleskop (gör.), távcső (1. e.). 
Tefceszky I s t v á n , igazságügymin. államtitkár, 

szül. 1836. ápril 4. Szatmárt. Jogot végzett, 1861. 
ügyvéd Nagyváradon és Bihar megye tiszt, al-
ügyésze, később főügyésze, 1874 óta orsz. képv., 
1888 óta igazságügyminiszteri államtitkár, s főleg a 
codificatióval foglalkozik. A jogi szakirodalom terén 
is működött. Nagyobb műve: »Örökösödési jogunk 
törvényhozási szabályozásához* (1876). 

Teleutospórák (gör.), a rozsdagombák téli spórái. 
Televényföld, 1. humus. 
Televénysav, 1. humus. 
Télfl Iván , író, szül. 1816. jun. 18. Nagy-Szom

batban, előbb ügyvéd, 1846 óta a bpesti egyetemen 
a görög nyelv és irodalom tanára, jelenleg nyuga
lomban. Számos classica-phil. és más munkát irt, 
1864. a m. tud. Akadémia lev. s számos görög
országi egyesület tagja. 

Telgárt, helység Gömör m., 1502 lak. 
Télhó, január hava. 
Téli rege, színmű Shakespearetől, ford. S z á s z K. 

(1861). 
Az Athenaeum Kézi Lexikona, 

Telítés, vmely anyagba annyit hozni egy más 
anyagból, a mennyit v. egyáltalában felvenni képes 
v. a mennyi bizonyos hatás megszüntetéséig elég
séges, pl. annyi sót oldani fel vmely folyadékban a 
mennyit az adott körülmények mellett, pl. hőmér-
séknél felvehet, savhoz annyi basist adni, mig a sa
vanyu hatás megszűnik, vasat oly erősen mágne
sezni, hogy a további behatás által a magnesezés 
észszerüleg nem fokozható stb.; impraegnatio, 1. e. 

Telitett fa, a korhadást megakadályozó anyagok
kal telitett fa, 1. impraegnatio. 

Telitett gőz, 1. gőz. 
Telivér, általában e szóval jelzik a házi állatok 

minden nemes, tiszta vérű faját; kül. lónál, szarvas
marhánál az, midőn az állat tiszta, nemes vérű apa-
és anyaállattól származik; itt tehát az állat szár
mazása, nem pedig egyéni tulajdonai a mérvadók. 
L. még ló. 
Télizöld v. metény, vinca, növény az apoeyneák rend

jéből. Fajai a v. major, levele sötétzöld, fénylő, bőr-
nemü, virága kék, fehér,bibor v. tarka; a vincaminor, 
b ö r v é n m., földi b o r o s t y á n , virága fehér, bíbor-
ibolya, sárga v. fehértarka; különösen sírokra ültetik. 

Teljes jogú, rendesen az, aki nagykorúságát elérte. 
Kivételesen az, aki korengedélyt nagykorúsítás foly
tán nyert, a t. j. egyén vagyonával szabadon rendel
kezik és cselekvéseinek felelősségét önmaga viseli. 

Teljes korú, 1. nagykorú. 
Teljessúly, elegysúly (1. e.), az áru súlya becso-

magoltállapotban (bruttó v. sporco-súly), ellentétben 
a t i s z t a s ú l y l y al. 

Telkes Simon, közgazd. iró, szül. 1845. szept. 
16. Szegeden; műegyetemet látogatott; 1867. állam
szolgálatba lépett az orsz. statisztikai hivatalban, 
melynek állományában most számtanácsos, de 1888 
óta a kereskedelmi minisztérium vám- és külkeresk. 
osztályába van beosztva; a keresk. múzeum tuda
kozó irodájában vámügyi előadó. Több kiállítás ren
dezésében működött közre. Számos önálló gazda
sági és statisztikai munkát, tanulmányt, czikket stb. 
irt magyarul és németül. 1880. az ő kezdeményezé
sére alakult a »Központi névmagyarositó társaság*, 
melynek azóta elnöke. 

Telkész, a Királyhágón túli részekben igy nevezik 
a telekkönyvvezetőt. 

Telkibánya, község Abauj-Torna m., 1419 lak. 
Vidéke földtani tekintetben érdekes. Határában ás
ványos források s arany-ezüst bányák, melyek a 
XVII. században virágzottak. Fazekas-ipar. 

Teli Vilmos, svájezi nemzeti hős, Uri kantonbeli 
mezőgazda, állítólag 1354. gyermekmentés közben 
vízbe fulladt. A hozzá fűződő monda, mely szerint 
nyíllal lelőtte fia fejéről az almát, előfordul a legrégibb 
indogermán mondában. 

Tellatlasz.a Kis-Atlasz neve, Djebel Lalla 2308 m., 
a Setifnegység (Djebel Babor) 1900 m., nevét Teli al
gériai tartománytól nyerte. 

Teli el Kébir, egyiptomi falu a Nilusdeltában, 
1882. szept. 13. az angolok győzelme a lázadó Arabi 
basa seregén. 

Tellemarken, természeti szépségéről híres vidék 
Norvégiában. 

Tellez (telje) G á b r i e l , álnéven T i r z o de Mo-
l ina , spanyol drámaíró, szül. 1570 Körül Madrid
ban, Soria kolostor perjele; f 1648. Spanyolország 
legnagyobb és legtermékenyebb vigjátékirója. 

Tellur, aurám paradoxum, a régiek metallum pro-
blematicum-a, vegyi elem, a kénhez áll közel, ritkán 
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fordul elő tisztán, aranynyal és ezüsttel mint i r á s -
é rcz , u. e. fémekkel és kénnel mint n a g y á g i t , bis-
muttal és kénnel mint t e l l u r b i s m u t y. t e t r a d y -
mit , ólommal mint t.-ólom fordul elő. Onfehér, fém-
fényü, f. s. 6 24, p. s. 128, o. p. 500, illékony; felfe
dezte Klaproth; 1798. ismerték fel mint elemet. 

Tellurismus (lat.), állati delejesség. 
Tellurium (lat.), a földnek a nap körüli évi forgá

sánál előálló jellenségek kitüntetésére szolgáló gép. 
Tellus (lat.), föld. 
Teltow, város Berlin m., 3000 lak. 
Télutó, február hava. 
Temenna (arab), keleti üdvözlési mód, melynél a 

kezet a szívre s aztán a homlokra teszik. 
Temérdek, régen: szerfelett nagy v. sok. 
Temérdek, költő, családi nevén Jeszenszky Danó, 

szül. 1826; jogi pályát végzett, egy ideig vidéken, 
jelenleg Bpesten kir. közjegyző. Számos költeményt 
irt, főleg a hírlapokban. A Petőfi-társaság tagja. 

Temerin, község Bács-Bodrog m., 8543 lak. 
Temes, folyó, a Duna baloldali mellékvize; ered a 

Szemenik hegyen (Krassó-Szörényben); vizének fő-
tömege egy csatornázott mederben folyik s összeköt
tetésben van a Bégával. Alább két fő ágra oszlik: 
nyugati v. Sági T. és keleti v. ÓT.-re, melyek népes 
szigetet alkotnak s Rudnánál egyesülnek újra. Baran-
dánál egy ága ismét kiszakad, mely a Kulpin mo
csárral közlekedik, alább meg a Bonyavicza folyónak 
nevezett ága válik el s ez az Osztrova szigetnél öm
lik a Dunába, melyet a főág Temes-Pancsova alatt 
ér el. Hajózásra csak alsó részén, Tomasovácztól 
való. Hossza334 km, vizkörnyéke 57 mfda. Főbb mel
lékvizeijobbról: Hideg, Kenisi,Borlova, Jász (a Varvu-
Pietrin ered, 50 km. hosszú), Bísztra és Nadrág; bal
ról: Pojána, Ruzsi, Gavosdia, Cserna, Temesina, 
Buziás, Poganis, Ó Burda és a magyar Bsrzava. 

Temes-Béga szabályozás, 1. Béga. 
Temes-Bégavölgyi vizszabályozó társulat , ala

kult 1863.; czélja a Temes és Béga folyók völgyé
nek egymással összeköttetésben álló kisebb-nagyobb 
folyói, erei és csatornái egyöntetű szerves szabályo
zása, továbbá az Alibunár mocsárnak kiszárítása és 
a Temes legalsó szakaszának Botostól Pancsováig 
hajózhatóvá tétele. Ártere Torontál, Temes és Krassó-
Szörény m. területére terjed, s jelenleg 422.037 hld. 
Székhelye: Temesvár. 

Temesi bánság, a XVIII. szd. elején keletkezett a 
töröktől visszafoglalt Temes, Torontál és Krassó 
vármegyék területéből, melyet III. Károly a vissza
foglalás után a helyett, hogy előbbi megyei szerve
zetébe visszahelyezve az ország anyaterületéhez 
csatolt volna, közvetlenül a bécsi haditanács kor
mánya alá rendelt tartománynyá alakított. A Temes
váron székelő bánsági tart. igazg. alatt 11 vidékre 
volt osztva s tisztán katonai igazgatással bírt 
1751-ig, a midőn Mária Terézia 8 vidéket a bécsi 
udvari kamara alá rendelt s polgári igazgatással lá
tott el, a többit pedig a határőrvidékhez csatolta. 
Az 1741: XVIII. t.-cz. elrendelte a visszahelyezést, 
de az csak 1779. hajtatott végre. Az 1849. nov. 18. 
kelt császári pátens újra felelevenítette e terület kü
lönállását, s a szerb vajdasággal (1. e.) önálló tar
tománynyá szervezte, mely 1860-ig állt fenn. 

Temesina, a Temes mellékvize. • 
Temes-Kubin, község Temes m., 5030 1., járásb. 
Temes-Rékás, község Temes m., 3637 1., járás

bíróság. 
Temes-Szlatina, község Krassó-Szörénym., 1791 1. 

Temesvár, szab. kir. önálló törvényhatós. város 
Temes m., 39,884 lak. Az Alföld szélén a Béga völgy
iapályát kisérő dombok végső nyúlványain fekszik; 
é. és ny. oldalán a Vadász és Csóka erdők terülnek 
el. Részei: a Vár v. belváros, Józsefváros, Gyár
város és a Majorok külváros. Mostani erődítményei
nek alapját 1723. gr. Mercy vetette meg. A vár sán-
czai előtt fasorokkal beültetett sikság, melyen tul a 
külvárosok csatlakoznak. A belváros a legkisebb, 
de legszebb része, sok díszes középülettel és igen 
szép magánházzal. Két nagyobb köztere: a Jenő. 
herczeg-tér és a Losonczy-tér. A parkírozott Jenő
téren, hová a legszebb utczák nyílnak, van a tér
parancsnoksági épület, a katonai főparancsnok palo
tája, a városháza, katonai casino, Temesmegyei ta
karékpénztár palotája; e mögött a Sz.-György-térre 
látó homlokzattal a városi takarékpénztár, a pap
növelde és temploma. A Losonczy-tér közepét a 
Szüz-Mária képszobra ékesíti, itt vannak a csanádi 
püspök temploma és palotája, a diszes megyeház, 
és a csanádi káptalan és nagyprépost palotája. A 
Lonovics utczában van a csanádi püspök lakháza, 
s a délmagyarországi régiségtud. múzeum. Az er
délyi kaputól jobbra a kormányszéki palota, most 
megyeház. A város székhelye a csanádi róm. kath. 
és a temesvári gör. kel. püspökségnek, Temes megyé
nek s számos katonai és polgári hatóságnak. Van 
kir. tábla, törvényszék, járásbir., ügyvédi, ipar- és 
kereskedelmi kamara. Tanintézetek: róm. kath. főgym-
nasium, áll. reáliskola, áll. felsőbb leányiskola, ke
reskedelmi iskola, tanitónőképezde, polgári iskolák, 
hadapródiskola, elemi iskola stb. Székhelye a dél
magyarországi régiségtudományi múzeum egyesü
letnek. Élénk gabona-, fakereskedés, ló- és szarvas
marhavásárok. Számos gyártelep; dohánygyár, nagy 
gőzmalom, szeszgyár, nagy marhahizlaló stb. Az 
utczák 1884 óta elektromos fénynyel vannak világítva. 

T ö r t é n e t e . Az itteni várispánság a legrégibbek 
egyike s a város mint a temesi hatalmas ispánok 
székhelye korán felvirágzott, Róbert Károly szaba
dalmakkal látta el és sokat időzött ott, sőt 1317. 
elhunyt feleségét, Máriát ott temetteté el. Később 
N.-Lajos özvegye, Erzsébet, ismételten ott tartózko
dott, 1397. Zsigmond orsz. gyűlést tartott. 1463-ban 
először, 1476. másodszor ostromolta a török. Idő
közben Albert királyt, a Hunyadiakat, V. Lászlót, 
II. Ulászlót fogadta, s ez utóbbi újra megerősité a 
várat (1492.), 1514. Dózsa György keresztes pór
hada ostromolta, de Szapolyai János erdélyi vajda 
felszabadította. Dózsa György társaival itt szenve
dett kinhalált. 1551. Mohammed Szokoli boszniai-
bég 80.000 emberrel eredménytelenül ostromolta, de 
következő évben Achmet basa 160.000 emberrel 
vívta s jul. 30. hős védője, Losonczy István halála 
után elfoglalta. 164 esztendeig volt a töröké s csak 
1716. okt. 1. foglalta vissza Savoyai Jenő herczeg. 
Mercy tábornok telepítette be és építette újra. Lako
sai e korban német, örmény, rácz, oláh, spanyol s 
olasz települők. Katonai jellege mellett a város fejlő
dése 1781-ben indult meg, a mely évben sz. kir. 
várossá lett. 1848/9. osztrák kézben volt/s a ma
gyarok hasztalan vívták; 1849. augusztus , 9. véres 
csata után Haynau felszabadította. 

Temesvári gör. kel . szerb püspökség, alapít
tatott 1690; kiterjed Arad és Csanád megyékre,. 
Temes és Torontál nagy részére. A karloviczi ér
seki tartományhoz tartozik. Mostani püspöke Popo-
vics Nikanor (1. e.). 
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Temesvári Pelbárt Pál , Mátyás korának leghíre
sebb egyházi szónoka és írója, nevét szülővárosától 
vette, szül. éve ismeretlen. Még fiatal korában szigo
rúbb rendtartásu francziskánus lett. 1483-ban már 
Budán a theologiát tanítja. 1483. megírta első prédi-
káczió-gyüjteményét, a »Stellarium«-ot, majd leghí
resebb művét, a »Pomerium«-ot (innen P o m e r i u s -
nak is nevezték) készíti el, nagy hamarsággal adván 
egymás után ennek egyes részeit (»Sermones de 
Sanctis«, >Sermones de Tempore«, »Sermones Qua-
dragesimales«). 1500 körül kezdi irni »Rosarium 
sacrae Theologiae« ez. hittudományi encyklopédiá-
ját, de a 4. köt. irása közben f 1504. jan. 22. T. az 
első magy. theologus, kinek iratai sokáig becsben 
állottak Európa-szerte. Beszédeit magyar nyelven 
mondotta el s munkáiban kül. a magyar viszonyo
kat tartotta szem előtt. Roppant olvasottságával s 
bátor szókimondásával, melylyel Mátyás hibáit és 
a nagyok bűneit ostorozta s a humanistáknál is ked
velt csillagjóslást üldözte, bámulatba ejtette kortár
sait. T. maradandó hatással volt a középkori magy. 
irodalomra. Szilády Áron a »Szent Katalin legen
dájáét (1. Katalin-legenda) is neki tulajdonítja. 
L. Szilády .4., T. P. élete és munkái, 1880., Horváth 
Cyrill, T. P. és beszédei, Egyet. Philol. közi. I. pót
kötet 1889., u. attól: Nemzeti irodalmunk a reforma-
tióig, Bpest, 1891. 

Temesvári r. kath . püspökség, 1. csanádi püs
pökség. 

Temes vármegye, határai: Torontál, Arad, Krassó-
Szörény m. és Szerbia. Ter. 7110S6 km2, 437.039 1. 
Az ország legnagyobb megyéinek egyike, az 1873. 
eltörölt határőrvidék német és illyr bánsági ezredei
nek területe, 1876. a Krassó megyétől elszakasztott 
10 község is hozzá csatoltatott. Ny. része lapályos, 
k. része már dombos, itt-ott hegyes. A Krassó-Szö-
rényi (1. e.) hsg elődombvidéke érinti. A Maroson és 
a Dunán kivül, mely é. i és d.-i határain folyik, a 
Béga, Beregszó, Temes, Berzava, Karas és Néra 
kígyóznak el területén; ez több helyen mocsáros, 
bár több csatorna szolgál a lecsapolásra. Déli része 
a Deliblati homoksivatag. A megye termékeny, fejlett 
földmüveléssel, dombos vidékén jó bor. A községek 
a török elüzetése után keletkezett ujabb telepítések. 
Van 220 község és két törvényhat. joggal felruhá
zott város (Temesvár és Versecz). Feloszlik 11: a 
buziási, csákovári, dettai, fehértemplomi, központi, 
kubini, lippai, rékási, új-aradi, verseczi és vingai 
járásokra. Tartozik a 33., 61. és 83. cs. és kir. had
kiegészítő kerülethez, a 7. és 8. sz. honvédezredhez 
és a 20., 21., 22., 23., 24. és 25. sz. népfelkelési járá
sokhoz. Székheiye Temesvár, melylyel (s Verseczczel) 
11 orsz. képviselőt választ. 
Temetkezési egylet, többnyire szövetkezeti ala

pon áll; időszaki befizetések ellenében a tag elhalá
lozása esetén a temetési költséget meghatározott 
összegben kifizeti; többnyire betegsegélyző egyesü
lettel van kapcsolatban. 

Temetvény, régi várrom Trencsén m., a Vágra ki
ugró sziklán. 

Temir Chan Zura, orosz vár Daghestanban (Kau-
kasia), arsenál, ágyuöntés, 4000 lak. 

Te-monda, régiesen: hiábavaló beszéd. 
Tempe, festői völgy Thessaliában az Olympos és 

Ossa közt, a Peneios folyó haladt át rajta; benne 
Apolló szent oltára, a tengerparton pedig Poseidon ol
tára állott, Stratégiai fontosságánál fogva erődítmé
nyek is voltak benne. Mostani neve Lykostomo szoros. 

Tempefői, Csokonai M. vígjátéka, melyből Rákosi 
Jenő operette-szöveget készített (1883.). 

Tempelhof, falu Berlin közelében, 5250 lak., a 
t . -mezőn tartja gyakorlatait Berlin helyőrsége. 

Temperafestészet, régi neme a festészetnek, mely
nél a festéket tojásfehérjével, kecsketejjel stb. készí
tik; az olajf. háttérbe szorította, de díszítéseknél 
még alkalmazzák. 

Temperamentum (lat.), 1) vérmérséklet (1. e.), vér
alkat; — 2) kedély hangulat; elevenség, élénkség (pl. 
színészben). 

Temperance Society (ang., -ensz szoszeiti), 1. 
mérsékletességi egyesület. 

Temperantia (lat.), csillapító, mérséklő, lázat alá-
szállitó szerek. 

Temperatura (lat.), hőmérsék. 
Tempestá (ol.), vihar; vihart ábrázoló festmény; 

t e m p e s t o s o , viharosan. 
Tempi passati ! (ol.), elmúlt idők! 
Templariusok, templomosok (1. e.) 
Temple (francz., tánpl), egykor a templomosok 

rendháza Parisban; XVI. Lajos (1. e.) családjával 
itt volt sokáig elzárva. 1798 óta állami fogház, 
III. Napóleon lebontatta. 

Temple J á n o s , magyar festő, szül. 1857. jul. 7. 
Littauban (Morvaország), Bécsben él. Hazánkban ne
velkedett s mint arczkép- és genrefestő számos mű
vével tűnt fel. Egyik műve Bpesten dijat nyert. 

Templom, lat. templum, eredetileg minden meg
szentelt hely, később nyilvános épület, melyben va
lamely vallás hivei istentiszteletre össze szoktak 
gyűlni. A t. építést kül. a kereszténység fejlesztette 
nagy tökélyre. A ker. templom részei: a t o r n á c z , 
melyen belül lépni hajdan a nyilvános bűnbánatot 
tartóknak nem volt szabad; a ha jó , hol a közönség 
helyet foglal (a férfiak jobb, a nők a baloldalon); a 
k a r z a t (chorus), a tornácz felett emelkedő erkély; 
a s z e n t é l y , hol az oltári szentséget rejtő főoltár áll 
s a miseáldozat bemutattatik. A templomhoz csatla
kozik a s e k r e s t y e (1. e.). 

Templomosok ( t e m p l a r i u s o k ) l o v a g r e n d j e , 
1119. a szentföldön 8 franczia lovag kezdeményezé
sére keletkezett. A szerzetes lovagrendek szabályai 
szerint szervezkedve, II. Honorius pápa 1127. meg
erősítette; lovagjai fehér köpenyt hordtak 8 szögű 
vérvörös kereszttel és fehér vászonövvel. A lovagok, 
papok és szolgák 3 osztályára osztott rend élén a 
nagymester állott, ki fejedelmi jogokat élvezett. Egész 
Európában elterjedve, 1260. körül 9000 rendháza 
volt; lovagjainak száma meghaladta a 20.000-et. 
Óriási vagyonnal rendelkezve, utóbb erkölcsi ha
nyatlásnak indult; a hitetlenek elleni küzdelem he
lyett a rendtagok mértékletlen és buja életmódra 
adták magukat s a johannitákkal folytonos harcz-
ban állottak. 1306. nagymesterük, Molay Jakab Pa
risba tette át székhelyét. Ezzel magára vonta a ha
talmára féltékeny és a rend kincsei után vágyakozó 
IV. Fülöp franczia király haragját; ez 1307. titkos 
bálványimádás vádja alapján elfogatta a nagymes
tert s elkobozta a rend birtokait; V. Kelemen pápa 
1308. megindította ellenük a pert, mely 1312. márcz. 
22. a rend eltörlésével végződött. Molayt a rend 
főbb tagjaival 1313. márcz. 18. megégették. A rend 
hazánkban is virágzott; már a XII. szd első felében 
találkozunk nyomaival; legrégibb ismert rendházuk 
a vránai perjelség volt. Imre király 1198. összes ki
váltságaikat megerősítette. Az 1222-iki arany bulla 
egyik példánya a rendnél helyeztetett el. Főhelyeik 
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voltak: Vrána, Gór (Vas m.), Dubicza, Csurgó, Esz
tergom. A rend eltörlése után jószágai a János-vité
zek birtokába mentek át. Pesty Frigyes. A templo
mosok Magyarországon. (Akad. Ért. 1861.) 

Tempó (ol., többese: tempi), idő; időmérték, azon 
gyorsaság, melylyel vmely zene- v. énekdarab elő
adandó (főbb nemei: largo, adagio, andante, allegro, 
presto). A t empó , kellő időben, ütemre. A magyar 
népies beszédben t e m p ó = szokás (úrit., paraszt 
tempó), t e m p ó s , kényes, feszes, kimért; t e m p ó z n i, 
tréfálni. 
l empora l i a (lat.), az egyházi javadalommal össze

kötött jövedelmek. 
Tempóra mutantur , et nos mutamur in ülis! 

Változnak az idők s mi velük változunk (I. Lothár 
császár szavai). 

Tempus (lat., többese: tempóra), idő, igeidő; /. in-
ürcalare, szabad időköz. 

Temulantia (lat.), részegség. 
Tenacitas (lat.), szívósság; fukarság. 
Tenaculum (lat.), szedők kézirat-tartó készüléke. 
Tenant (ang., tennent), bérlő. 
Tenczer Pá l , hírlapíró, szül. 1836. ápr. 11. Nagy-

Bajomban, Somogy m. Jogot végzett, részt vett a 
zsidók magyarositási mozgalmaiban, 1861. alapí
totta és szerkesztette a Magyar Izraelita heti lapot, 
9 évig az Izr. Magyar Egylet magyar nyelvtanára, 
1877. a Neues Polit. Volksblatt napilapot alapította, 
melynek 1891-ig szerkesztője vo!t. 

Tendálni (lat.), irányulni; czélozni. 
Tendelti (El-Táser), Dar Fur afrikai tartomány 

(Szudán) fővárosa, 15.000 lak., a Djebel Vanda lej
tőjén; élénk kereskedelem. 
Tendentia (lat.), czélzat, törekvés bizonyos irány

ban, határozott czél felé; tendentiosus, czélzatos, 
irányzatos, elfogult. 

Tender (ang.), a gőzmozdonyhoz csatolt szer
kocsi a tüzelő anyag számára. 

Tendre (francz., tandr), gyöngéd; előszeretet. 
Tenedos (tör. Bogdsa Adassi), török sziget az 

Aegaei tengerben, 37 km2, 7000 lak. Rajta T. város, 
2000 lak., vár, püspökség. 

Teneramente v. con t e n e r e z z a (ol.), gyön
géden. 

Tenerani Pé te r , olasz szobrász, szül. 1789. Tora-
noban, a művészakadémia elnöke Rómában; f u. o. 
1869. decz. 14. Számos szobra és siremlék-műve 
Rómában. 

Tenerirfa, a Kanári csoporthoz tartozó sziget, ter. 
2026 km2, 106.000 lak. Pico de Teyde vulkán. Fő
helye Santa-Cruz, mely egyszersmind a Kanári szi
getek fővárosa. 

Teng (ten), gabonamérték Birmában = 2 kveh — 
4 sehk = 8 sah = 16 pejih = 64 saleh; 1 t. hámo
zott rizs = 26.49 kg., 1872 óta a t . = 38,8363 1. 

Tenge, 1. tanga. 
Tengelicze, s t ig 1 i c z. J'ringilla (carduelis) elegáns, 

éneklő madár a pintyek (fringillidae) családjából; 
13 cm. h., Európában, é.-ny. Afrikában, a Kanári 
szigeteken, Madeirán, Cubán él. Kellemesen éneklő 
szobamadár. 
Tengely, a mértanban vmely egyenes, mely vmely 

görbe vonalat részarányosán metsz; a csillagászat
ban (vi lágt . ) az éggömb é. és d. sarkát összekötő, 
a föld középpontján keresztül menő egyenes, mely 
körül az ég látszólagosan 24 óra alatt forog; for
g á s i t., a mechanikában azon egyenes, mely vmely 
forgó testnél egyedül nyugvásban marad, mig annak 

többi részei kör alakú pályán forognak körüle; mint 
géprész (gerendely) hengeralaku test, melyen v. mely
lyel más testek (kerekek stb.) forognak. 

Tengelyágy, azon persely, a melybe a tengely be 
van ágyazva, 1. ágy. 

Tengelyalj , tengelyágy, 1. ágy. 
Tenger, az összefüggő, a földfelület mélységeit ki

töltő víztömeg, kb. 6,786.000 négysz. mfdet (a föld
felület 'U részénél többet) foglal el; 5 főrészre oszlik-
északi és déli sarki v. Jeges tenger, Atlanti oczeán,. 
nagy v. Csendes oczeán és Indiai oczeán; ezek al
kotják a világt.-t (nyílt t.) s részeik a szárazföldi 
t.-ek (Közép, Fehér t. stb.). A t. színe általában min
denütt egyenlő magasan áll (a Közép t. franczia 
partvidékén 1 m.-rel mélyebb, mint a biscayai öböl
ben stb.). A t. mélysége igen változó, a szárazföldi' 
t. sokkal kevésbbé mély, mint a nyilt t. (Közép t.. 
3000 m., Északi t. 190 m.), legnagyobb mélysége 
van 44° 55' é. szél. és 152° 26' k. hossznál, hol 8513 
m. mély. Szine és átlátszósága mélységétől és a fenék, 
alkotásától függ; világítását villódzó állatkák (1. 
phosphoreszkálás) okozzák. A t. hőmérséklete álta
lában kisebb mint a levegőé és egyenletesebb; ugy 
a földrajzi szélességgel, mint mélységével csökken-
(legnagyobb észlelt hőmérsék 34'5° Adennél, azé . . 
Atlanti oczeán ban 600 m. mélységben 15°), a Jeges 
t.-ben állandó jégtömeg, mint szilárd jégmező (71° é. 
és 62° d. szél. kezdve) v. mint úszó jég (jégtáblák,, 
jéghegyek, melyeket az áramok gyakran 40° é. és 
36° d. szél. visznek). A t. vizének f. s.-a l'ood— 1'02S. 
kg., sótartalma átlagosan 3'43°/0, melynek túlnyomó-
része konyhasó. A t. fenekét főleg rhizopoda-iszap,, 
nagyobb mélységben veres agyag, vulkanikus törme
lék, ritkábban diatomea-iszap, a part közelében szá
razföldi hordalék takarja. A t. mozgása 3 féle:: 
1) hullámzás, főleg a szél által okozva, szabálytalan 
és futólagos, legmagasabb hullám 15 m., leghosz-
szabb800m., — 2) apály és dagály (1. e.), — 3) á r a m 
lások , melyek részint partszerü határokkal (néhai. 
15 — 65 mtf szélességben), részint észrevehető hatá
rok nélkül mozognak a csendes vizek között; mint 
t.-i pályák fontosak a hajózásra és nagy befolyással 
vannak a partok éghajlati viszonyaira. A mélységben 
hideg viz áramlik a sarkoktól az egyenlítő felé meg
mérhetetlen gyorsasággal, a felületen pedig a meleg; 
egyenlítői áram mozog a paszát-szelek folytán k.-rő! 
ny.-ra és a partalakulások szerint é. v. d -re folyta
tódik. Helyi á r a m o k a főáramoknak szigetek, szá
razföldek stb. ellentállása következtében megválto
zott irányából, nagy folyók beömléséből, szint
különbségből stb. magyarázhatók. Legérdekesebb a. 
g o l f á r a m (1. Atlanti oczeán, Csendes t., Indiai 
oczeán, Jeges t.). 

Tengerészet, a tengerre vonatkozó közlekedési esz
közök és intézmények összessége; az egyes államok, 
t.-e feloszlik hadi és kereskedelmi (1. ezeket) t.-re. A 
t. ügyeinek élén sok államban külön minisztérium, 
áll. Nálunk a hadi t., mint a közös hadsereg egyik 
alkateleme, a közös hadügyminisztérium alatt áll., 
melyben hadteng. szakosztály van szervezre. A ke
reskedelmi tengerészet ellenben a magyar keresk.. 
minisztérium, ill. a Fiumében székelő m. kir. tenge
részeti hatóság alatt áll, melynek elnöke a fiumei* 
kormányzó. 

Tengerésztelep (ang., sailors' home), a kereske
delmi hajó legénységének, mialatt a száraz földön 
tartózkodik, befogadására és olcsó ellátására szol
gáló intézmény, többnyire takarékpénztárral vam 
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kapcsolatban. Az első ilyen t.-et 1835. nyitották meg 
Londonban. 

Tengerhajózó társaság (magyar) , a magyar ke
reskedelmi társaság és az iparegyesület közreműkö
désével 1846. 30.000 pengőforint alaptőkével, egy 
tengeri hajó felépítésére alakult társaság, mely azon
ban a nélkül, hogy czélját elérte volna, 1848. fel
oszlott. 

Tengeri, zea mais, t ö r ö k b ú z a , k u k o r i c z a , nö
vény a pázsitfélék (gramineae) rendjéből. Hazája 
Amerika; ott (d. szél. 30°-tói é. szél. 50° ig), Ázsiá
ban és Afrikában sokfélekép termő tápnövény; Dél-
ésKözép-Európában, igy nálunk is nagyban termelik. 
Lisztje gyorsan száradó kenyeret ád; kásája (po-
l e n t a ) az olasz paraszt mindennapi eledele. Takar
mányul, keményítő, sör, spiritus készítésénél is 
használják; éretlen csöve főzve v. sütve kedvelt eledel. 
Szárából Egyiptomban és Mexikóban czukrot nyer
nek, a cső fedlevelei párnázásra és papírgyártásra 
szolgálnak. Vegyi összetételét 1. tápszerek ez. mel
lékletünket, I. köt. 

Tengeri akna, 1. torpedó. 
Tengeri Alpesek, 1. Alpesek. 
Tengeri áramok, 1. tenger. 
Tengeri biztosítás, a biztosítás legrégibb neme, a 

tengeren a hajót és rakományát érhető kár ellen 
szolgál. Azon intézeteknek, melyek t. b.-sal foglal
koznak, rendesen csak ezen egy üzleti águk van ; a 
hajónak és gépeknek, ill. ált. a tartozékának bizto
sítása ellentétben a rakomány biztosításával, casco 
biztosítás. 

Tengeri denevér, malthaea vespertilio, hal a karos 
uszonyuak (pediculati) családjából; az amerikai 
partok közelében él. 

Tengeri disznó, 1. tengeri malacz. 
Tengerifü, a tengerpart mentén sekélyes helyen 

tenyésztett füalaku növény (zostera marina); a 
vihar kitépi, partra veti és innen gyűjtik össze. A 
kereskedelemben előforduló t. a felül ágas szárból 
és a 6 — 6.6 mm. széles és 1.9—3.8 m. hosszú szij-
alaku levélből áll, mely megszáradva szürkésbarna, 
papirvékonyságu, szívós és ruganyos; csomagolásra, 
ülés, vánkos, szék, pamlag stb. kitömésére használják 
a lószőr helyett, sajátságos szaga miatt féreg nem 
támadja meg. 

Tengeri fürdők, meghűlésre, csúzos bántalmakra 
való hajlamosságnál, idült idegzsábák (neuralgia), 
ideggyengesség biz. alakjai, kevésvérüség, skrofu-
losis esetén, stb ajánlatosak. Ellenjavalatok: gyo
mor-, edény-, szivbántalmak, gyengeség, aggkor. 
Gyógyhatányok : a tengervíz hőmérséke (Földközi t. 
22—27 C°, Atlanti-oczeán 20—23°, leghüvösebb az 
Északi tenger), sótartalma, a hullámcsapás, légned
vesség stb. Leglátogatottabbak: Abbázia, Velencze, 
Nizza, Cannes, Dieppe, Ramsgate, Scheveningen, 
Norderney, Ostende, Helgoland stb. 

Tengeri gyikok, sauropierygia, ásatag hüllők a 
másodkorból, a triásztól a krétakorszak végéig : 
nothosaurus, placodus, plesiosaurus. 

Tengeri jog, azon jogszabályok összege, melyek a 
tengeri hajózásra vonatkoznak. A t. j. nagyrészt a 
nemzetközi jog körébe vág, melynek alapelve, hogy 
egy államnak nincs fennhatósága a nyilt tenger felett, 
és az egymással összeköttetésben levő tengerek 
nyitva állanak minden állam hajózására nézve, 
megállapittatott az 1856-iki párisi államszerző
désben; a tengeri közjog pedig a hajózás, hajó és 
^hajószemélyzet nyilvántartására és tengeri biztosí

tásra vonatkozik, mig a tengeri magánjog a tengeri 
hajózással mint iparral összefüggésben levő vagyon
jogi kérdésekkel foglalkozik. Nálunk most készítik 
elő a codificatiót. 

Tengeri kigyók, hydrophidae, kigyócsalád; az 
Indiai és Csendes oczeánban élnek. Ide tartoznak a 
platurus, pelamis, hydrophis, stb. fajok: — átv. ért. 
t. k í g y ó , vmely gyakran tárgyalt dolog. 

Tengeri kréta , krétamárgához hasonló kőzet a 
tenger fenekén. 
Tengeri malacz, cavia, állat a rágcsálók (rosores) 

rendjéből, a patacsosak (subungulata) családjából. 
A k ö z ö n s é g e s t. m., c. cobaya, 20 — 24 cm. h., Dél-
Amerikából származik, házi állat. Kül. tudományos 
(élettani, bakteriológiai) kísérletekre használják. 

Tengeri ördög, lophius piscatorius, hal a karos 
uszonyuak (pediculati) családjából: az európai ten
gerekben él. 

Tengeri pillangók, pltropoda, 1. szárnylábuak. 
Tengeri só, a tenger gazdag sótartalmú vizéből 

nyert só. 
Tengeri szőlő, a puhányokhoz tartozó fejlábuak 

(kephalopoda) ragadós állománnyal összefüggő petéi. 
Tengeri váltó, hajósváltó, 1. hajókölcsön. 
Tengermellék, általában a tengerpart s a közelé

ben eső vidék; m a g y a r t., Fiume és kerülete (1. e.). 
Tengernagy, admiral (1. e.), a legfőbb rangú ten

gerésztiszt, a hajóhad főparancsnoka. 
Tengeröböl, 1. öböl. 
Tengerre magyar ! Kossuth híres mondása, mely 

eredetileg a »Heti Lap« 1846-iki évfolyamában közölt 
felhívásában igy hangzott: Tengerhez magyar! Ké
sőbb mások változtatták meg igy: T. m.! midőn 
ifjainkat a tengerész-pályára tüzelték e jelszóval. 

Tengerszem, magas hegyek tetején levő tó; a Kár
pátokban, főleg a Magas-Tátrában igen sok van. 

Tengerszem csúcs, a Magas-Tátrában 2508 m. 
m., alatta van még a Menguszfalvi csúcs Baráthegy 
által körülvett icirrus völgy fenekén 1505 m. m. a 
T e n g e r s z e m tó . Ter. 21.32 ha., szélessége 461.7 
m. és mélysége 77 m. Medenczéje sziklába vájt s 
hajdan jégár terült helyén. Lefolyása a Nagy-Halastó 
felé van a Bialkába. 

Tengerszemű hölgy, reg. Jókai Mórtól. (18S9.) 
Tengerszoros, 1. szoros. 
Tengerzöld, seladonzöld. 
Tengőd, község Tolna m., 1282 lak. 
Teniers (tenirsz v. tényé), 1) Dáv id , idősb, német

alföldi festő, szül. 1582. Antwerpenben, t "• o. 1649. 
Tájképeket, génre- és phantastikus képeket festett. 
Fia — 2) Dáv id , ifjabb, szül. 1610. decz. 15. Ant
werpenben, f 1690. ápr. 25. Brüsszelben; atyja 
szellemében működött. 

Tenje, község Verőcze m., 3277 lak. a Palocsa 
mocsár mellett. 

Tenke, község és fürdő Bihar m., 3257 lak. Köze
lében néhány konyhasós, földes, vasas, szénsavas 
forrás s kis fürdő. Járásbir. és adóhiv. 

Tennessee (-szí), l)*é.-amerikai állam (Egy-Áll), 
ter. 108.910 km2, 1,767.518 lak. Termékeny, hegye 
az Alleghany hegyláncz, folyói a Cumberland és T., 
szén és különféle érez, gyapot-, dohány-, ezukor-
nádtermelés. Főv. Nashville; — 2) hajózható folyó 
É.-Amerikában, a Cumberland hegyekben ered, Pa-
ducan m. az Ohioba torkol. 

Tennis (ang.), labdajáték, 1. lawn-t. 
Tennyson (tennizn) Alfréd, angol költő, szül. 

1809. aug. 6. Somerbyben (Lincolnshire), 1850. aug. 
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udvari költő (poéta laureatus) lett, f 1892. okt. 6. 
Főleg idealistikus színezetű, bájos költői beszélyei 
tették ismertté nevét, igy az »Idylls of the King« 
(Királyidyllek, 1858., magyarra ford. belőlük Szász 
Károly, Csukássy József, Prém József stb.), és az 
»Arden Enoch* (1864. ford. Jánosi Gusztáv, Olcsó 
ktár). Irt színműveket és lyrai költeményeket is. 

Tenor (lat.), 1) vmely perirat,törv. stb. tartalma; — 
2) az Ítélet, szemben az ítélet indokaival; — 3) vmi-
nek folytonossága (une tenoré = egyfolytában); — 
4) a magas férfiú; énekhang, kis c-től g'-ig, olykor h' 
és c"-ig; a l 'yrai t. lágy csengésű, sopránszerü tim-
bre-rel, a hős t. mélyebb, baritonszerü timbre-rel és 
korlátoltabb terjedelemmel. 

Tenor-buffo, operetteben vagy vig operában sze
replő tenorhangu komikus, szemben a bass-buffoval. 

Tenorista, tenorhangu énekes. 
Tenotomia (gör.), inmetszés, orvosi műtét egyes 

testrészek hibás állásának (ferde nyak, lóláb, kan-
csalság stb.) megszüntetésére; a műtét kivitelére az 
inmetsző, tenotom, szolgál. 

Tensio (lat.), kifeszités, feszély, feszülés. 
Ténta, 1. tinta. 
Tentamen (lat.), vizsga, elővizsga; ienlatio, kísér

tés, próbára tevés; tentalor, vizsgáló, kisértő. 
Tenue (francz., tenű), magatartás, viselet; en 

g r a n d é t., teljes díszben. 
Tenues (lat.), kemény hangok (k, t, p). 
Tényálladék, mindazon mozzanatok összessége, 

melyek vmely cselekedet v. jog tartalmát teszik és 
mely mozzanatokból következtethetni vlmely jog léte
zésére v. megszűntére, ill. büntetendő v. jogalkotó 
cselekedet fenforgására. 
Tenyér, pálma, a kézközép hajlító oldala. 
Tenyészállat, melyet jobb minősége miatt első sor

ban a faj szaporítására, tehát nem hizlalásra, mun
kára tartanak. 
Tenyésztés , növények, állatok szaporítása és ne

mesítése; baktériumok tenyésztése orvostani czél-
ból történik. 

Tényező, factor , 1. e. ; vlminek t.-je az, ki v. mi 
az illető ügyre befolyással van. 

Ténykérdés, a tényálladékhoz tartozó mozzana
tokra vonatkozik. A t.-t illetőleg a felek szolgáltat
ják a bizonyítékot és ennek alapján dönti el a biró 
a jogkérdést. 

Tényleges birtokos, az, ki vlmely dolog felett va
lóságos és közvetlen uralmat gyakorol; lehet jog
szerű v. nem; az ingatlan t. birtokosa a helyszíne
lésnél és a tkvi betétszerkesztésnél bizonyos feltételek 
alatt mint ilyen, sőt mint tulajdonos is bejegyeztetik 
a telekkönyvbe. 1854. jul. 23. 1867. nov. 8. ig. min. 
rendelet; 1886: XXIX., 1889: XXXVIII., 1890: 
XVI. t.-cz. 

Tenzone (ol), versenydal, a provencei dalnokok
nál divott költői éiczjáték. 

Tépés, charpie, vászonkelme szálakra való szétté-
pése által nyert, azelőtt általánosan használt köt
szer. Az ujabb kötszerek (vatta, stb.) teljesen kiszo
rították a sebészi használatból. 

Tepidarium (lat.), a rómaiaknál langyos fürdő. 
Tepl, város Csehországban 2662 lak., a Tepl folyó 

m., 1192. alapított premontrei zárda. 
Teplicska, község Liptó m., 1430 lak. 
Teplitz, 1) város Csehországban a regényes Biela 

völgyben, fürdőhely égvényes-sós gyógyvizekkel 
(26—49° C) , kastély nagy parkkal: — 2) Tren-
csén-T. (1. e.); - 3) Krapina-T. (1. e.). 

Teptjárek, volgai finnekből és csuvasokból álló 
eltatárosodott keveréknép az orenburgi és ufai orosz 
kormányzóságokban, mintegy 126.000 lélek. 

Tér, a földünket körülvevő világűr; szorosabban 
véve ennek csak azon határolt része, melyet v. le
vegő v. más test foglal el. — Városokban nagyobb 
hely, mely nincsen beépítve. 

Teras (gör.), csudaszülött, torzszülött. 
Teratologia (gör.), csodatan; az állati és növényi 

eltorzulások tana. L. torzképződmények. 
Térbeli kiterjedés, a három főirányban (u. m. 

hosszúság, szélesség s magasság) való kiterjedés. 
Terborch G e r h a r d , németalf. festő, szül. 1608. 

Zwolleben, a korabeli középosztályt fényes színe
zéssel ábrázolja; jeles arczképeket is festett; f 1681. 
Terceira, a portugáliai Azorok szigetéhez tartozó 

sziget, 421 km2, 46.000 lak. Gőzölgő kénbarlangok. 
Főhelye Angra do Heroismo. 

Térd, genu, a czomb és alszár közötti ízület tája, 
melyen elül a t é r d k a l á c s (patella) foglal helyet. A 
hajlitóizmok inai által alkotott térdhajlatban véredé
nyek és idegek haladnak az alszárba. 
Térdkalács, patella, 1. térd. 
Térdszalag-rend (ang. ordre of the garter v. blue 

ribbon), Anglia legelső érdemrendje: 1350. jan. 19. 
III. Eduárd király alapította; jelmondata »Honny sóit 
qui mai y pense« (1. e.). Az 1831. szabályzat szerint a 
királyt is bele számítva 26 tagból áll, a királyi ház többi 
tagjai és a külföldi tagok nélkül; de a királynak joga 
van 26 nyugdíjas tagot (alms knights) is kinevezni, 
kik évi 300 font sterling fizetést húznak. Jelvényét i. 
Érdemrendek színes mellékletünkön 21. sz. (I. kt). 

Tereben, halványsárga, thymiánszagu olaj; fertőt
lenítő szer. Kénsavnak terpentinolajra való beha
tása s ismételt lepárlás utján nyerik. 

Teredo (lat.), szu, csontszu. 
Terefere, pletykabeszéd, fecsegés. 
Teregova, község Krassó-Szörény m,, 2966 lak. 

Hozzá tartozik Porta-Orientalis vasúti állomás. Já
rásbíróság. 

Terek, folyó Orosz-Kaukaziában, a Kasbek köze
lében ered, mocsaras deltát alkotva a Kaspi tengerbe 
torkol. Partjain a t.-i vonal, kisebb erődök sora a Da-
riel hágóig. 

Teremtés, 1) a biblia előadása szerint azon tény, 
mely szerint isten a világot semmiből, csupán aka
rata által hozta létre; — 2) maga a teremtett, létre
hozott mindenség, pl. Nincs a teremtésben vesztes 
csak én (Katona, Bánk bán); — 3) teremtett lény, 
teremtmény, pl. Áldott egy t., gonosz t. 

Teremtmény, az isten által teremtett lények, kül. 
az ember. 

Teremtő, az istennek mint a világ alkotójának (1. 
teremtés) elnevezése. 

Terentius P u b l i u s , Afer (afrikai) melléknévvel, 
római vigjátékiró, szül. 185. Kr. e. Karthágóban, 
f 159. hajótörés alkalmával. A magasabb római tár
sadalmi vígjáték megalapítója. 

Terényi La jos , orsz. képviselő, szül. 1854. Gyu
lán, 1878. ügyvéd, később Békés megyénél aljegyző, 
főszolgabíró, majd főjegyző, 1889 — 91. Békés megye 
főispánja, 1892. orsz. képviselő. 

Terep, a földfelület egy darabja, különösen kato
nai szempontból tekintve; t. tan , a t. domborzatá
val, ábrázolásával és felhasználásával foglalkozik; 
t.-r é s z e k, hegyek, vizek, völgyek; t.-t á r g y a k, talaj
nemek, növényzetek, építmények, helységek. A t. fel
vétele a természet után műszerek segítségével törté-
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nik, helyszínrajzon és térképen egyezményes jelekkel 
ábrázolják; n y i l t t e r e p , akadálytalan áttekintést 
enged (ellentéte fedett); s z a b a d t., akadálytalan 
mozgást enged (ellentéte szaggatott). 

Terézia (gör., = vadásznő), s z é n t, szül. 1515. 
Avilában (Kastilia), t 1582. Álba de Liste zárdában 
karmelita apácza. Számos mystikus müvet irt. Em
léknapja okt. 15. 

Térfogat, a testek kiterjedésének mérete, a hossz, 
szélesség és magasság szorzata által kifejezve. 

Terglou (Triglav), a Juli Alpesek hegye Krajná-
ban, 2865 m., glecser fedi, mely a Urata völgybe 
ereszkedik. 

Tergum (lat.), hát; a tergo, hátulról. 
Terhesség, graviditas, a női szervezet azon álla

pota, mely alatt a megtermékenyitett pete kifejlő
désre jut; tartama a nőnél 40 hét. Első jelei: a 
hószám elmaradása, hányásinger, székrekedés. V. ö. 
méhen kivüli terhesség, gyermekágy, magzat, szülés. 

Téritvény, revers (1. e.) 
Terjedek, gőz terjeszkedése, expansio, 1. e. 
Terjedési cső, a gázok és folyadékok meleg által 

okozott kiterjedésének kimutatására s mérésére szol
gáló természettudományi műszer. 

Terjedési készülék, a testek kiterjedésének méré
sére szolgáló műszer. 

Terjedési sebesség, azon gyorsaság, melylyel a 
gázalakú testek, ha szabadon mozoghatnak, az 
őket körülvevő térben szétterjedni igyekeznek. 

Térj-meg-utcza, zsák-utcza, melynek egyik vége 
el van zárva. 

Térkép, a földfelületnek bizonyos arányban ki
sebbített sikmértani ábrázolása. A gömbalak vissza
adása vetítés által történik, mely orthographikus, ha 
a déllők merőlegesen állnak az egyenlítőre, stereo-
grapbikus, ha azok a sarkoknál találkoznak. Az 
előbbit földabroszokon, az utóbbit planiglobiumon és 
egyes földrészek ábrázolásánál alkalmazzák és táv
lati képet ad. Legrégibb t. a római tabula peutinge-
riana. Általánosan t.-nek nevezzük kisebb földfelület 
ábrázolását is, melynél a földgömb alakját nem vesz-
szük tekintetbe. A katonai t. részletes aránya 1 :75.000, 
az uj általános t.-é 1:200.000, az áttekintési t.-é 
1:750.000; a kataszterit, é, 1:2880; a vízrajzi osz
tály által 1887. kiadott Magyarország közúti, vasúti 
és vizi t.-é 1 .-360.000. T. -észet , a térkép-rajzolásra 
vonatkozó szaktudomány. Jeles magyar t. rajzoló 
Homolka József. 

Terlan, helység Dél-Tirolban 2171 lak., az Etsch 
mellett, jó bor. 

Termék, 1. termel vény. 
Termékenyítés, 1. megtermékenyítés. 
Termékselyem, nyers selyem (1. e.). 
Termelés, jószágok és értékek előállítására czélzó 

tervszerű emberi tevékenység, megkülönböztetésül 
a t e r m e s z t é s t ő l , mely nyersanyagnak mezőgaz
dasági utón való ellőállitása. A tervszerű emberi te
vékenység eredményekép jelentkező t. g a z d a s á g i , 
de történhetik a t. nem gazdasági módon, p. puszta 
természeti hatások utján, tőkének értékfokozódása 
alapján, állami és társadalmi intézmény tökéletesbe-
dése által is. 

Termelési ár, a jószág nyers anyagának és elő
állítása költségének összesége. 

Termelési tényező (vagyonforrás), termelésre 
szolgáló erő, mely nélkül termelés nem gondol
ható. Ilyen az e m b e r i m u n k a , a t e r m é s z e t és 
a tőke . 

Termelő, ki a forgalomba, ill. fogyasztásra kerülő 
árut előállítja; ellentéte a fogyasztó. 

Termeivény (termék, termény), a termelés ered
ménye; a t. nem mindig anyagban, hanem a jószág 
használhatóságában, értékszaporodásában is stb. 
jelentkezik. 

Termény, a földmivelés v. állattenyésztés ül. álta
lában a mezőgazdaság által létrehozott jószág. 

Terménybank, hitelintézet, melynek üzletkörébe a 
nyersterményekre való hitelnyújtás is tartozik és 
mely saját számlájára v. bizományban terménykeres
kedést is üz. 

Terménykereskedés, a földmivelés és az állat
tenyésztés termékeivel űzött kereskedés, ellentétben 
a gyarmat- és egyéb áruval való kereskedéssel. 

Terménytőzsde, hol kizárólag mezőgazdasági ter
ményekben kötnek ügyleteket; nálunk nincs külön 
t., hanem az értéktőzsdével áll kapcsolatban (1. áru-
és értéktőzsde). 

Térmérték, a testek kiterjedésének mérésére szol
gáló mérték, egysége a köbméter, jele m5. 

Termésarany, 1. arany. 
Terméskő, bányában sziklából fejtett kő. 
Termésréz, a természetben előforduló réz, jege-

czedik a szabályos rendszerben s rendesen tiszta 
rézből áll; előfordul Szibériában, Felsó'magyarorszá-
gon néha igen nagy tömegekben. 

Termésvas, a természetben előforduló fémes vas ; 
általában ritka s létezését sokan kétségbe is vonják ; 
gyakoribb a meteorvas (1. e.). 

Termeszek, termitida, fehér hangyák, rovarok az 
egyenes-szárnyuak (orthoptera) rendjéből; nagy tár
saságokban államokat alkotva élnek. Vannak kö
zöttük szárnyatlan katonák és dolgozók, szárnyas 
himek és nőstények; a királyné szárnyait vesz
tett megtermékenyitett nőstény, a roppant számú 
(80.000) pete folytán nagyon kitágult potrohhal. 
Számos fajuk él Kelet-Indiában, Afrikában, Dél-
Amerikában és Dél-Európában (behurczoltatott); 
nyálukkal kevert agyagból és homokból nagyon 
szilárd, egész 3'75 m. m. czukorsüveg alakú földépit-
ményeket készítenek, ültetvényekre és házakra na
gyon kártékonyak; egyes fajaikat eszik is. 

Természet, natura, a bennünket környező világ 
törvényszerű változásaival (1. tünemények) és ösz-
szes tartalmával. A természeti tárgyak leírásával a 
t e r m é s z e t r a j z (história naturális, állat-, nö
vény-, ásvány-, földtan stb.), a t.-i tüneményekkel 
és törvényekkel a t e r m é s z e t t a n (physika) foglal
kozik; a két tan együttvéve alkotja a t e r m é s z e t 
t u d o m á n y t , mely az egész t. ismeretére törekszik. 
Az ó-kor tulnyomólag következtető (speculativ) t. 
kutatása Aristotelesben birta központját. Verulami 
Baco hirdette először, hogy a t.-ismeret egyedüli 
biztos forrása a tapasztalat. Linné volt a t.-rajzi 
rendszertan megalkotója. A mai kutatás főleg a 
természeti jelenségek belső kapcsolatának és t.-beli 
testek keletkezésének és fejlődésének kiderítésére 
irányul. 

Természet-érzék, a természet szeretete, érzék a 
term. szépségei, kellemes és borzalmas jelenséget 
iránt, mely az ó- és középkori emberben gyengén 
volt kifejlődve s csak Rousseau óta vált élénkebbé. 

Természetes gyógymódszerek, egyoldalú eljárás, 
mely az ö s s z e s betegségek gyógyítását bizonyos ét
rend, viz, tiszta levegő, normális hő, mozgás és nyu
galom által igyekszik elérni. Megalapítói Priesnitz 
Graefenbergben és Schroth Lindewieseben. 
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Természetes kiválás, Hatural selection, 1. fajok 
kiválása. 
Természetfeletti, 1) amit a természetről való is

mereteink alapján megfejteni, megmagyarázni képe
sek nem vagyunk; — 2) kath. tan szerint azon hit
igazságok, melyeket értelmünk felfogni nem képes, 
hanem tartozunk mint isteni kijelentést elfogadni. 

Természetfeletti vallás, 1. vallás. 
Természethistória, helyesebben: természetrajz. 
Természeti szép, 1. szép. 
Természeti vallás, 1. vallás. 
Természetjog, JHS naturae, a jogbölcselet azon 

iránya, mely a jogelveket az ember természetében 
fekvő jogérzékből és valamennyi népnél egyformán 
tapasztalható jogi meggyőződésekből törekszik leve
zetni. Ezzel ellentétben a történeti iskola azt vitatja, 
hogy a jog történeti fejlődés eredménye, mig leg
újabban ezzel is szakítottak és a jogelveket termé
szettudományi alapokon kutatják. L. Pikler Gyula, 
Bevezető a jogbölcseletbe. Budapest, 1892. 

Természetrajz, 1. természet. 
Természettan, 1. természet. 
Természettudomány, 1. természet. 
Természettudományi regény, 1. tudományos reg. 
Természettudományi társulat <kir. m.), 1841. 

alakult Bugát Pál egyetemi tanár kezdeményezésére; 
czéljául tűzte a természettudományokat művelni, 
hazánkat természettudományilag vizsgálni s hazánk
fiait minél nagyobb mértékben részeltetni a termé
szettudományok jótékonyságában. A társulat első 
pártfogója István nádor volt, a mostani: József fő-
herczeg. A társ. kiadja a »Természettudományi Köz
löny* folyóiratot, szakgyüléseket és népszerű termé
szettudományi előadásokat (term. estélyeket) tart; 
van könyvkiadó vállalata is (43 kötetet, ebből 13 
eredetit adott ki). Elnöke Szily Kálmán; a tagok 
száma mintegy 8000. 1891. ünnepelte félszázados 
jubileumát, s ekkor »Evkönyv«-et adott ki. 

Terminálni (lat.), meghatározni, megállapítani, ki
tűzni; kéregetni, koldulni. 

Termini Imerese, város Sziczilia szigeten a T. 
folyó m., 23.000 lak. 40° C. meleg források; a régi 
Himera helyén épült. 

Terminismus (lat.), 1. determinismus. 
Terminpapir, tőzsdei ért. oly értékpapír, melyben 

ügyletet rendszerint bizonyos határidőre kötnek s az 
ügyletet csak e határidő leteltével bonyolítják le; 
p. osztrák hitelrészvényben kötött ügyleteket a bu
dapesti tőzsdén minden hónap 4-ikén bonyolítnak le. 

Terminügylet, határidő-ügylet, szállítási ügylet, 
1. ezeket. 

Terminus, Itáliában a mesgyékistene, a határkövek 
neki voltak szentelve. Ünnepe a Terminalia: febr. 23. 

Terminus (lat.), 1) határidő, tárgyalási nap; — 
2) pályaudvar, vmely vasútvonal végpontja. 

Terminus technicus (lat.), műszó, műkifejezés. 
Ternate, 1) a Molukkokhoz tartozó sziget, vulkán, 

9000 lak.; — 2) hollandi residentia, felöleli Celebes, 
a Sulu szigetek, T. részeit, ter. 238.956 km2, 103.165 
lak. Főhelye T., 5000 lak. 

Ternaux shawl (francz., ternósál), cachemir kecs
keszőrből készített shawl (1. e.). 

Térni (az ó-kori Interamna), város Perugia olasz 
tartományban, 16.000lak. Fegyvergyár; Tacitus szü
letéshelye. Közelében a Velino vízesése. 

Terno (ol.), a lottónál három megrakott szám kihú
zása, 111. eltalálása utján elért nyeremény. 

Ternova, község Arad m., 2596 lak. 

Terpentin, a tűlevelű fák kérgének megmetszése 
következtében kifolyó balzsamszerü anyag (tere-
binthina), sárgás-fehér v. szürkés-sárga, méz-sürü, 
gyantás szagú, éles kesernyés izü, ragadós folyadék, 
mely alkoholban és aetherben oldódik és nem egyéb 
mint fenyőgyanta és t.-olaj keveréke; vizzel való 
lepárlás után terpentinolajat és főtt t.-t (üvegszurok), 
viz nélkül colophoniumot ad. Ismeretesebb t. fajok: a 
franczia t. a tengeri fenyőből (pinus maritima), a ve-
lenczei t. a vörös fenyőből (p. larix), az amerikai a 
mocsári fenyőből (p. palustris), a borókaszagu ma
gyar v. kárpáti balzsam a p. cembraból stb. A t.-t 
kencze, pecsétviasz, gyantaszappan előállítására, a 
finomabbat a gyógyászatban használják. 

Terpentinhydrat, 1. terpinhydrat. 
Terpentin kámfor, 1. terpinhydrat. 
Terpentinolaj, a terpentinnek vizzel való lepárlása 

utján nyert aethericus olaj, sárgás szinü v. színte
len, erős szagú, csípős izü, fajsúlya 0.86—0.89, 152 — 
160°-nál forr. gyúlékony, a levegőn élenyt vesz fel 
és azt részben ózonná változtatja át, megsűrűsödik 
és áttetsző kemény gyantakéreggé szárad be. A t. 
gyantát, kaucsukot, ként felold, alkoholban oldódik, 
szénhydratból áll, lakk- és kenczekészitésre, elefánt
csont fehérítésére, olajfesték hígítására, aetherikus 
olajok hamisítására, gyufagyárban phosphormérge-
zés ellen, és gyógyszerül használják. A mesterséges 
t. kőolaj lepárlási terméke, a t. pótlására és hamisí
tására szolgál. 

Terpentinszesz, többször lepárolt színtelen ter
pentinolaj. 

Terpinhydrat (terpentinhydrat, terpentinkámfor), 
terpentinolajból vizzel való kezelés utján nyert szín
telen és szag nélküli, fűszeres szagú, alkoholban 
könnyen, vizben nehezen oldódó kristály, a gyógyá
szatban használják. 

Terpsichore, a táncz múzsája, tánczoló helyzetben, 
kezében lanttal ábrázolják. 

Terra (lat.), föld; t. incognita, ismeretlen föld. 
Terracina (-csiná), város Róma olasz tartomány

ban a Földközi tenger t.-i öble m., 2000 lak. Kikötő, 
igen sok régiség. 

Terracotta (ol.), közönséges, vörösre égethető 
agyagból készített műtárgy mázzal v. máz nélkül. 
Már az ó-korban készítettek virágtartót és egyéb 
kisebb dísztárgyat t.-ból, jelenleg épületi diszitmény, 
kisebb szobor, gyertyatartó stb. készítésére szolgál. 
T. gyárak vannak nálunk Bpesten és Pécsett, to
vábbá Berlinben, Charlottenburgban, Nymphenburg-
ban, Bécs környékén. 

Terra di siena,'sárgaföld (1. e.). 
Terrain (francz., -ren), terep (1. e.). 
Térrajz, kisebb területről vmely épitménynyel kap

csolatban készített egyszerű rajz. 
Terranova, 1) város Sziczilia szigeten a T. folyó 

m., 17.000 lak. Kikötő, kénkivitel; — 2) (T. Pausa-
nia), kikötőváros Szardínia szigeten, 4000 lak. 

Terrasse (francz., -rász), vízszintesen leegyengetett 
földemelkedés, kül. ha több ilyen van lépcsőzetesen 
egymás felett. ' 

Terrazzo (ol, -rádzó), vakolat-padolat. melybe 
kődarabokat behengereznek. 

Terresin, kőszénkátrány, mész és kén keveréke, 
asphalt-helyettesítő. 

Terrible (francz.), borzasztó, rettenetes. 
Terringette, a harag és bámulat felkiáltása. Yám-

béry igy elemzi: tereng-adta, s benne az altajiak egyik 
földalatti szellemének: töröngöi-nek nevét sejti. 
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Terri toriál is (lat.), a mi az államterületre vonat
kozik; t. s e r e g , Francziaországban a honvédség. 

Terri tórium (lat.), terület, kerület; az é.-amerikai 
Egy.-ÁUamokban terület, melyet az elnök által ki
nevezett kormányzó igazgat és mejy a congressusba 
csak egy képviselőt küld. Ily területből, ha lakossága 
megszaporodik, a congressus beleegyezésével állam 
lehet. 1892. még hat volt. 

Terrolith, 1. siderolith. 
Terror (lat.), félelem, rémület; t.-ismus, rémuralom 

(1. e.); terrorista, a rémuralom hive; t . - r izá ln i , 
megfélemlíteni. 

Tersaczkyak, a Frangepán grófok (1. e.). 
Tersato, 1. Trsat. 
Terschelling, hollandi sziget az Északi tengerben 

100 km2, 4000 lak. 
Tertia (lat.), az iskola harmadik osztálya; tertia-

•nus, harmadik osztálybeli tanuló. 
Tertiaer (lat.), harmadrendű, h. korú; t. kép l e t . 

i. harmadkor. 
Tert iaervasut , harmadrangú vasút, többnyire áru

nak gyári épülethez v. bányába való szállítására. 
Tert ianus (lat.), harmadnapos; febris tertiana, 

minden harmadnap fellépő láz. 
Tert iavál tó, harmadváltó (1. e.). 
Tértijegy, menettértijegy, 1. menetjegy. 
Tert ium (lat.), a harmadik. T. comparationis, az 

összehasonlítás alapja, azon tulajdonság, melyben 
két összehasonlítandó dolog megegyezik. 

Tertium non datur (lat.), harmadik eset nem 
lehetséges (vagy—vagy). 

Tért ivevény (retourrecepisse), a postai küldemény 
(levél stb.) tényleges átvételéről a posta által a fel 
adóhoz juttatott értesítés, melyért külön dij fize
tendő. • 

Tertul l ianus Q u i n t u s S e p t i m i u s F l o r e n s , 
egyházatya, előbb rhetor, 185. keresztem- és az 
egyházi tan buzgó védője; f 230 körül. Számos 
vitázó, tanító stb. tartalmú irata maradt. 
Terület , a mértanban az a szám, mely vmely felü

let nagyságát t.-egységekben kifejezi; általában a 
földfelület vmely határolt része. 

Területenkívüliség, exterritorialitas, idegen ural
kodók és egyáltalán azok javára, kik vmely államot 
idegen országban képviselnek, hogy függetlenségö-
ket az idegen államhatalommal szemben megtarthas
sák, a nemzetközi jog azon szabályt állította fel, 
hogy az illetők ug}- tekintendők, mintha otthon, 
tehát tartózkodó helyökön kivül (extra territórium) 
volnának. A t.-nél fogva az ezen jogot élvezők ki 
vannak véve a belföldi államhatalom alól, nincsenek 
alávetve a rendőrségnek, nem fizetnek adót, rendesen 
nem is perelhetők, kivéve, ha a hazai bíróság akkor 
is illetékes volna; közönséges bűnvádi eljárás nem 
indítható ellenök, de ha az állam iránt ellenséges 
magaviseletet tanúsítanak, mint ellenségek elfogha
tok. Rendesen a t. kiterjed az azt élvezők kíséretére, 
vmint lakására is. 

Területmérés, a mértannak azon része, mely a két 
irányban (u. m. hossz és szélesség) való kiterjedés 
-mérésével foglalkozik; a t.-re a négyzetméter = ms 

szolgál. 
Területmérő, planimeter, műszer vmely sík ábra 

területének mechanikai meghatározására. 
Területmérték, a terület meghatározására szolgáló 

mérték, egysége a hosszmérték-egység négyzete, ná
lunk a négyzetméter (1. e.); a földterület mérésénél 
•egység az ár = 100 m2. 

Terülj-meg-abrosz, a népmesében oly abrosz, 
melynek csak e szavakat kell mondani, hogy azonnal 
rajta teremjen az ebéd. 

Tervrajz, pontosan kidolgozott rajz. melynek 
alapján vmely mű létesítendő leszen. 

Terz (lat.), harmad, a zenében az alaphangtól szá
mított harmadik hang; lehet n a g y , k i c s i és s z ű 
k í t e t t . 

Terzarolo, genuai bormérték = 53 1. 
Terzerol (ol.), kis pisztoly. 
Terzeronok, 1. színes emberfajok. 
Terzett (ol.), 3 hangra irt zenemű. 
Terzina v. t e r z a r ima (ol.), hármas szak, 3 ötös 

jambussorból álló versszak, a következő szak első 
sorával keresztrímet alkotva. E formában van irva 
Dante "Isteni szinjáték«-a. 

Tés, község Veszprém m., 1450 lak. 
Tesany, város Bosznia banyalukai kerületében, 

5809 lak., a Radinka m. 
Teschen,herczegség(998km2) Osztrák-Sziléziában, 

Albrecht főhg tulajdona; főhelye T., 14.000 lak., 
élénk keresked. (magyar borok), posztó- és liqueur-
gyártás. 1779. május 13. béke Mária Terézia és 
II. Frigyes közt. 

Te sem haltál meg, népem n a g j - h a l o t t j a . 
A r a n y János: Széchenyi emlékezete. 

Tessin, svájczi kanton, ter. 2818 km2, 126.946 lak. 
A Szent-Gotthard hsg és a Monte-Ceneri ágazzak be, 
folyója a Ticino, tavai a Lugano és a Lago Maggiore. 
Bor- és gyümölcstermelés, selyemipar. Főhelye Bel-
linzona. A középkorban Lombardiához tartozott. 

Tessin, folyó, 1. Ticino. 
Test, 1) physikai értelemben minden létező, mely 

tért foglal el s kiterjedéssel bir; a kiterjedés mel
lett főtulajdonsága az áthatlanság (1. e.); — 2) a 
mértanban h á r o m k i t e r j e d é s ű térmennyiség; — 
3) az állat s ember szilárd és híg része együtt véve, 
melyek szervezetet alkotnak s a lélek (életerő) mű
ködésének mintegy eszközei. 

Testa (lat.), cserép, külső maghéj. 
Testamentom (lat.), 1) végrendelet: — 2) a bibliá

ban Istennek az emberiséggel kötött szövetsége, 
1. biblia. 

Testegyenészet, orthopaedia, a gerinczoszlop és 
végtagok elgörbüléseinek gyógyításával foglalkozó 
tudomány, Eszközei: a tornázás, kötések (bandage), 
műtétek (inátmetszés), feszítés, villamozás. 

Testgyakorlat , 1) t o r n á z á s (1. e.); — 2) g y ó g y 
t o r n á s z á t , kinesiatrika, mely gyógyczéloknál szol
gál. A s v é d gy. passiv mozgások utján is igyekszik 
az összes szervek vérkeringési viszonyaira befolyást 
gyakorolni. 

Testi büntetés, a büntetés azon.neme, mely testi 
fájdalmak előidézésével sújtja a tettest. Fölosztották 
t e s t c s o n k i t ó és t e s t f e n y i t ő k r e , amazok a test 
vmely részének erőszakos eltávolításában, emezek 
testi fájdalmak előidézésében állanak. Hazánk régi 
törvém'ei amazok közül említik a szemfényvesztést, 
kéz-, fül- és orrlevágást, később azonban csakis a ha
lálbüntetés súlyosbítására alkalmazták; emezek kö
zül a seprüzést (virgatio), mely leginkább a bitófánál 
történt, vesszőzést, botozást, mely az emberi méltó
sággal és igazsággal ellenkezik és a XVIII. század 
óta egészen mellőzték, a testi fenyítés tovább tar
totta fenn magát; ma ez is teljesen megszűnt. 

Testimonium (lat.), bizonyítvány, bizonyságlevél; 
t. maturitatis, érettségi biz.: t. patipertatis, szegény
ségi biz. 
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Testiség, vallástani ért. az ember teste a maga 
durva anyagiságában, főleg az érzéki élvezetek 
utáni vágy mellékfogalmával. 

Testmérés, 1. térmérték. 
Testmértan, stereometria (1. e.) 
Testőrök, válogatott katonák, kik egykor az ural

kodó személyes biztonságára ügyeltek békében és 
háborúban, ma pedig az udvarban végeznek szol
gálatot. Francziaországban I. és III. Napóleon egész 
"hadtestet állított a t.-ből. Ma ilyen hadtestek vannak 
Porosz- és Oroszorsz.-ban. Nálunk!, magy. testőrség. 

Testőrség, m a g y a r k i r á l y i nemes i , 1. magyar 
testőrség. A testőrök száma az 1892. év végén tör
tént szervezés szerint összesen 89. 

Testület, corporatio, egylet, társulat, czéh stb. 
mint egész, mely mint ilyen jogi személy lehet. 

Testvér, ugyanazon szüléktől származó gyerme
kek egymáshoz való rokonsági viszonyukban t.-nek 
neveztetnek. Olyan t.-ek, kiknek csak egy közös szü
lőjük van, félt.; t.-nek nevezik azon szerzeteseket, 
kik az ünnepélyes fogadalmat még le nem tették és 
az apáczákat. 

Testvériség (lat.: fraternitas, francz.: fraternité), a 
nagy franczia forradalomnak egyik jelszava. 

Teszkere (tör.),jegyzék, okmány, kötelezvény. 
Tésztaáru, búzalisztből készített sajtolt v. szárított 

tészta; sajtolt cső alakú tésztát (maca ron i ) főleg 
Nápolyban és Genuában gyártanak, kemény afrikai 
búzából; a fonalalaku t.-t ve rmice l lonak , a lapos 
négyszögletes t.-t t a g l i o l i n o n a k , a sajtóit, négy
szögletes v. több águ t.-t facon-tésztának hívják. 

Tésztafesték, pastell-festék (1. e.). 
Tetanus, a merevgöres egy alakja, mely egyes 

izmok (állkapocsgörcs, trismus; tarkógörcs, opis-
thotonus) v. az egész test izomzatának legnagyobb 
fokú görcsös összehúzódásában áll s mint betegség 
a t. bacillus által okoztatik, mely igen gyakran cse
kély sérülések utján (kül. a lábon) jut a szervezetbe. 
Többnyire halálos; kezelés: a seb idejekorán való 
kiégetése, amputatio; csillapitószerek. Lovaknál is 
előfordul. 

Tété (francz., tét), fej; menetelő csapat legmellső 
része; té te-á- té te , négyszem közt. 

Tétel, 1) a szónoklat v. más Írásmű tárgya, alap
gondolata, melyet a beszéd v. dolgozat elején ki 
szokás jelenteni; — 2) a könyvvitelben vagyoni vál
tozásra (kiadás, bevétel, áru hitelbe adása stb.) vo
natkozó egyes eset. 

Tételes jog, jus positivum, a törvényszakaszok
ban foglalt, érvényben levő jogszabályok összesége, 
mely az uralma alatti területen feltétlenül érvénye
síthető. Szokták törvényi jognak is nevezni szem
ben a szabályokba nem foglalt s mégis gyakorlati 
érvényű szokásjoggal. 

Tetem, régiesen a. m. csont, csontváz (szent tete
mek, reliquiae sanctorum); továbbá tagok (lábak, 
kezek) s ált. állati test; ma holttest. 

Tetemoldó, helianthemutn, növény a szuharfélék 
(cistineae) rendjéből. Fajai nálunk: a kacskörös, 
sziklai és fűzlevelü t. 

Tetemre hívás, a középkori istenitélet azon neme, 
melynél gyilkosság esetén a gyanú alatt álló szemé
lyeknek a halott sebére kellett kezöket tenni, midőn 
aztán a seb a bűnös keze alatt vérzeni kezdett. 
A r a n y János egy balladájának czíme. 

Tétény, község Mosón m., 1189 lak. 
Tetétlen, község Hajdú m., 2187 lak. 
Tétjegy, resconto (1. e.). 

Tétlenség, a természet azon törvénye, hogy vmely 
test nyugvó v. mozgó állapotában addig megma
rad, mig vmely beható erő állapotának megváltoz
tatására nem kényszeríti; t.-i n y o m a t é k , az az 
ellentállás, melyet vmely test mozgásával szemben 
kifejt. 

Tető, fedél (1. e.), legmagasabb része vmely tárgy
nak, pl. hegytető. 

Tetőirányos, 1. függélyes. 
Tetőpont, zenith (1. e.); t.-on l e n n i , culmínálni, 

1. culminatio. 
Tetővágás, a bányászatban azon fejtés, midőn a 

tárna felső rétegei műveltetnek be. 
Tetrachord (gör.), 4 hangból álló skála, a régi 

görög zenerendszer alapja. 
Tetradrachmon (gör.), görög ezüst pénz = 4 

drachma = 1 frt 90 kr. 
Tetraéder (gör.), négy egyenoldalu háromszög 

által határolt mértani alak; ebben jegeczedik a 
fakóércz, helvin stb. 

Tetraedrit , a fakóércz tudományos neve (1. e.). 
Tetraedrometr ia (gör.), egy háromoldalú piramis 

hiányzó darabjának keresése adott 6 darabból; más 
értelemben a csúcsfüggvényről szóló tan, mely által 
háromoldalú csúcsok a számításban ugy fejeztetnek 
ki, mint a szögek a háromszögtani függvények által. 

Tetragon (gör.), négyszög. 
Tetragonia expansa, növény az aizoaceák rend

jéből. Japánban, Uj-Seelandban, Dél-Amerikában, 
1772 óta Európában is mivelt konyhanövény. 
Tetragonolobus, növény a pillangósak (papilio-

naceae) rendjéből. A t. purpureus, angol borsó, hü
velye és magvai Dél-Európában finom főzelékül 
szolgálnak. 

Tetralógia (gör.), 3 tragédiának (trilógia, I. e.) és 
egy satyrjátéknak együttesen előadott sorozata. 

Tetrameter (gör.), négytagú versmérték. 
Tetronerythrin, veres festanyag.az állatországban 

elterjedt, kül. a hol a szövetek oxygént vesznek fel. 
Tetschen, város Csehországban az Élbe m., 7100 

lak., Bodenbachhal, mely a folyó bal partján épült, 
lánczhid köti össze. Élénk ipar; klim. gyógyhely. 

Tét-Szentkút, község Győr m., 3265 lak. Járásbir. 
Tetszhalál , asphyxia (1. e ) . 
Tetszvényjog, 1. placetum regium. 
Tett, vmely befejezett cselekmény, melynek tény-

álladéka. magában foglalja azon mozzanatokat, 
hogy belőle a törvény által hozzá fűzött jogi követ
keztetéseket le lehet vonni. T e t t e s , az, aki ezen cse
lekményt elkövette, különösen büntetőjogi értelem
ben használják. 

Tettenérés, tettenkapás, in flagranti (1. e.). 
Tettlegesség, tulajdonképen testi bántalmazás, 

melynek akkor van jogi következménye, midőn 
magánosok között nem jogos önvédelemből történik 
és hatósági személyek ellen alkaimaztatik hivata
los eljárások meggátlása végett. L. erőszak. 

Tetű, rovar a félfedelüek (hemiptera) rendjéből. 
A n ö v é n y i tetveket (phytophthiria) 1. levelész, 
pajzstetvek. Az á l l a t i tetvek (zoophthiria) család
jába tartozik a fej t e tű , pediculus capitis, í milli
méter hosszú, csak az emberen él; a r u h a t e t ü , 
p. vestimenii, a ruhában él, az emberből táplálkozik; 
l a p o s t. (1. e.). Ide tartoznak a s z ő r t e t v e k , mai-
lophaga, melyek szőrrel és tollal táplálkoznak. 

Tetuan, város Marokkóban a gibraltári szorosnál, 
20.000 lak. Kikötő, 1860. a spanyolok győzelme a 
marokkói seregen. 
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Tetükór, phthiriasis (1. e.). 
Tetye, bővizű forrás a Pécsi hsgben, Pécs határá

ban regényes sziklakatlanban fakad. 
Teuerdank, német allegorikus költemény a XVI. 

szdból, I. Miksa és Burgundi Mária szerelmi törté
netét tárgyalja. 
Teukros (Teucer), 1) Skamandros folyamisten és 

Idaea nympha fia, Troas első királya, ezért teukrok 
& trójaiak neve; — 2) Telamon fia, hires nyillövő a 
trójai háborúban, Salamis (Cyprus) alapitója. 

Teutoburgi erdő, erdős hegyláncz Németország
ban, a Dören-völgytorokban és a bielefeldi bevágás
nál áttörve, a Diemelnél mint Egge (484 m.) kezdő
dik, Bielefeldig Osning v. lippei erdő nevet visel, az 
Ems környékéig húzódik. Itt semmisítette meg Armi-
nius cherusk fejedelem Varus római légióit 9. Kr. u. 
3 napi csatában (szept. 9—11.). 

Teutonok, germán nép, 110. Kr. e. Galliába tört, a 
-cimberekkel egyesülve 102. Marius pusztította el 
Aquae Sextiae m. Ma a németeket is szokták igy 
nevezni. 

Teutsch, 1) F r i g y e s , német író, György fia, seül. 
1852. szept. 16. Segesvárt; 1889. a nagyszebeni ev. 
ref. tanitóképezdén igazgató. Több német munkát 
irt az erdélyi szászok történetérő! s tanügyi viszo
nyairól. — 2 ) G y ö r g y D á n i e l , a z erdélyi ág. ev. egy
ház püspöke, a főrendiház tagja, szül. 1817. dtcz. 
12. Segesvárott. Hittudományt hallgatott, 1842. 
tanár a segesvári evang. gymnasiumon, 1863. szent 
ágothai lelkész, 1864—65. a reichsrath tagja Bécs
ben, 1867. magyar orsz. képviselő, még ez évben 
püspök, később a főrendiház tagja. A hazai szászok 
történetére vonatkozó műveket irt németül. 
Teve, cameltts, párosujju állat a kérgestalpuak 

(tylopoda) családjából. Az e g y p ú p u t., c. drotne-
darius, 3'3 m. h., 2 3 m. m., csak házi állat gyanánt 
Nyugat-Ázsiában, Afrikában az ész. szél. 12°-tól, a 
»sivatag hajója«, tenyésztik Olaszországban, Texas
ban, Bolíviában, Cubában, Ausztráliában, egész 
'250 kg. terhet elbir, 40 mérföldet képes bejárni egy 
nap alatt. A k é t p ú p u t., c. bctctrianus, 2 m. m., 
Közép-Ázsiában. Mindkettő húst, tejet, bőröket és 
szőrt (teveszőr) szolgáltat, melyet szövésre, fonásra, 
kelmének és ecsetekhez használnak. Ganaja tüzelő
szer. A katonaságnál is alkalmazzák. 

Tévedés, error, jogi értelemben a személyek, dolgok 
és cselekmények olyan tulajdonságainak és körülmé-
ményeinek hibás felfogása, melyek a jogalkotó tény-
álladekhoz tartoznak. Általános jogelv, hogy a t.-en 
alapuló akaratnyilvánítás nem alkalmas jogügylet 
létesítésére. A büntetőjogban ennek következménye, 
hogy aki nem ismeri azon ténykörülményeket, me
lyek vmely cselekményt bűntetté minősítenek, annak 
akarata nem lehetett a bűntett elkövetésére irányítva. 
Minden körülmény közt azonban a t.-nek menthető
nek kell lennie, más szóval a t. maga ne legyen az 
illetőnek beszámítható. Btk. 82. §. 

Tévedések játéka, Shakespearetől, ford. Szigligeti 
E., ujabban Arany László (1866). 

Tevel, község Tolna m., 2263 lak. 
Tévengés, az elmebetegeknek azon állapota, hogy 

téveszmékkel foglalkoznak. 
Téveszme, 1. rögeszme. 
Teveszőr, az egy- és kétpupu teve tavaszszal 

íenyirott v. kitépett sárgás-szürke v. barna szőre, 
főkép Elő-Ázsiából és Perzsiából jut forgalomba. 
Tévkör, circulus vitiosus, a helytelen bizonyítás 

azon neme, mikor két tételt kölcsönösen egymás 

által bizonyítunk, pl. az isten létét a szentírás te
kintélyével, a szentírás tekintélyét az isteni kinyi
latkoztatással. A petitio principii-től (1. e.) abban 
különbözik, hogy ennél az előzmény v. ugyanaz, mi 
a következmény, v. a következményben találja bizo
nyítékát, pl. ha isten létét a szentírás tekintélyével 
akarjuk bebizonyítani. 

Tévmentesség, csalhatatlanság (1. e.). 
Tevőleges, 1. positiv. 
Tévtan, a kath. egyház szerint minden oly tan, 

mely az egyház tanításával meg nem egyezik. 
Texas (tékszesz), é.-amerikai állam (Egy.-Áll.), ter. 

688.340 km2, 2.235.523 lak. Éghajlata kellemes, 
földje lapályos, néhol dombos, sok erdő, folyói a 
Rio Grandé del Norte, Red River, Rio Colorado. Állat
tenyésztés, földmivelés, kereskedelem. Főhelye Austin. 
1718. a spanyolok gyarmatosították. 
Texas fever (ang.), texasi láz (szarvasmarhánál). 
Texel, németalföldi sziget az Északi tengerben, 

143 kma. 7000 lak. Hires sajtkészités. 
Textilipar, a fonó-szövő, kötő ipar általában; a 

pamut, gyapjú, len, kender, selyem és egyéb szövet
fonál feldolgozása; az ujabbkori tömegesen termelő 
nagyiparok sorában első helyen áll és alig van ipar
csoport, mely több munkást foglalkoztatna. Hazánk
ban a t. a legújabb időig nagyon el volt hanyagolva, 
csak az 1890: XIII. ipartámogató t.-cz. hatása alatt 
kezd fejlődésnek indulni. A nyersanyagot tekintve a 
t.-hoz (szövő és fonóipar) tartozik a gyapjuipar 
(posztógyártás és szőnyegszövés), a len- és kender
ipar (takácsipar), a pamutipar (pamutszövet, vatta-
készités, kötszövészet, butorszövetgyártás), a juta-és 
selyemipar. A tágabb értelemben vett t.-hoz soroz
zák a gombkötést, csipkekészitést, vízhatlan pony
vagyártást, lószőrfonást, a kékfestő; és kartonnyo
móipart, és a vászonfehéritést. L. szövőipar: I. Fo
nás, II. Szövés mellékletünket. 

Textus (lat., szövet), 1) szöveg (1. e.); — 2) a 
predikáczió alapjául választott szentirásbeli sza
kasz v. mondás. 

Textus receptus (lat.), az Elzevir-féle bibliakiadás, 
mely 1633 óta általánosan elfogadott szövegnek te
kintetik. 
Tezel (Diezl) J á n o s , Domonkos rendi pap, szül. 

Lipcsében, 1489-ben a Domonkos-rendbe lépett,. 
1502 óta Németországban 15 éven a búcsú-tárgyak
kal üzérkedett, miért Luther 1517. igen élesen meg
támadta; f 1519. aug. 

Thackeray (szekré) M a k e p e a c e V i lmos , hi
res angol regényíró, szül. 1811. Kalkuttában, f 1863. 
Londonban. A keserű humornak s a jellemrajzolás
nak mestere. Főművei: Vaníty fair (Hiúság vására, 
magy. ford. Olcsó ktár), Esmond Henrik, Pendennis 
stb. L. Baráth F., Th., Bpesti Szemle, 1882. 

Thalat ta v. t ha i a s s z a (gör. = tenger), Xenophon 
(Anabasis 4,7) szerint a görög zsoldosok örömkiáltása, 
mikor hosszú bolyongás után ismét megpillantot
ták a tengert. 

Thaler K á r o l y , osztrák iró, szül. 1836. szept. 
30. Bécsben. 1860 óta hírlapíró. Több költemény
kötete s tört. műve jelent meg. 

Thales , görög bölcs, a jóniai iskola megalapítója, 
a hét görög bölcs egyike, szül. 640 körül Kr. e. Mi-
letosban (Kis-Ázsia), mathematikus és csillagász, 
előre kiszámította a 610. évi napfogyatkozást; sze
rinte a vizben rejlik az összes dolgok ősanyaga. Jel
mondata: »Ismerd meg tenmagadat!«. 

Thalia, a vígjáték múzsája: a grátiák egyike. 
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Thallin, tetrahydroparachinanisol, vegyület, mely 
paraoxybenzchinolin methylaetheréből ónnal és só
savval való kezelésre keletkezik. K é n s a v a s th., 
ih. sulfuricum, sárgásfehér, jegeczes, vízben oldódik, 
keserű; lázellenes szer. 

Thallium, fémelem; előfordul réz, ezüst, selen tár
saságában a crookesitban és berzelianitban, némely 
fénylében, réz- és kénkovagb'an, nauheimi anyalúg
ban, a lepidolithban, csillámban, stb. Az ólomhoz 
hasonlít; f. s. 1 l'so, o. p. 290°, p. s. 203 e; üveget 
ád, mely a fényt erősebben töri mint az egyéb üveg
fajták, miért is optikai czélokra és drágakövek után
zására (similibrillánsok) szolgál. A th.-hydroxydul 
az ózon reagense. Felfedezte Crookes 1861. 

Thallóczy L a j o s , történetíró, szül. 1854. decz. 
8. Bpesten. 1877. egy. magántanár; később orsz. le
véltári fogaim., 1884. kormánytanácsossá bécsi közös 
pénzügyminisztérium levéltárának, az egykori udv. 
kamarai levéltárnak igazgatója. Egyidejűleg a Teré-
zianumban a magyar közjog és történelem tanára. 
Az Akadémiának 1S83 óta tagja. Főbb művei: A ka
mara haszna (1879.), Utazás a Levantéban (1884.), 
Oroszország és hazánk (1882), Raguza és Magyar
ország összeköttetéseinek oklevéltárá (1888.). Zay 
Ferencz (Tört. Életrajzok L), Illyr czimergyüjtemé-
nyek (1S88). Jelenleg Bosznia történetén dolgozik. 

Thaly K á l m á n , történetíró, orsz. képviselő, szül. 
1839. jan. 3. Csépén, Esztergom m. Jogi és bölcs, 
tanulmányait befejezve, a pesti ref. iskolában az iro
dalomtört, tanára lett; 1867. titkár a honvédelmi 
minisztériumban, 1873. u. ott osztálytan. 1878 óta 
orsz. képv. írod. működését a költészet terén kezdte 
meg, de hamar a tört. műveléséhez látott s II. Rá
kóczy Ferencz korával foglalkozva, történelmünk e 
fontos korának legalaposabb ismerője, speciális tör
ténetirója lett. Az ország és a küllőid majdnem vala
mennyi levéltárát felkutatta és a Rákóczy-korra vo
natkozó iratok óriási mennyiségét tette közzé a »Ii. 
Rákóczy Ferencz levél tára « ez. akad. kiadvány 10 
kötetében. Bejárta a Rákóczy életében szerepet játszó 
helyeket; Konstantinápolyban is kutatott s kétszer 
járt Rodostóban. 1889. a konstantinápolyi Saint-Be
nőit templomban megtalálta Rákóczynak már fele
désbe ment sirját. A m. tud. Akadémia 1864. lev., 
1880. r. tagjává választotta; 1867—75. titkára volt 
és 1889 óta alelnöke a M. Tört. Társulatnak, azon
kívül a milanói és turini akadémiák tagja stb. Főbb 
munkái: Bottyán János (1864. és 2. kiad. 1867.), 
Régi magyar vitézi énekek és elegyes dalok 2 köt. 
(1864.), A nagyszombati harcz (1869.), II. R. F. ifjú
sága (1880.), Ocskay László (1880.), Irodalom- és 
műveltségtörténeti tanulmányok a Rákóczy-korból 
(1885.), A gróf Bercsénvi család története 3 köt. 
(1885/92.), Rákóczy-emlékek Törökorsz.-ban (1893.), 
•és számos értekezés a Századok, Turul s az akadé
miai kiadványok hasábjain. 

Thames (temsz), a Themse angol neve. 
Than, 1) K á r o l y , a bpesti tud egyetemen a vegy

tan tanára, a főrendiház tagja, a m. tud. Akadémia 
III. oszt. elnöke, szül. 1834. decz. 20. Ó-Becsén. Ti
zennégy éves korában résztvett a szabadságharcz-
ban, a zsibói fegyverletétel után gyógyszerészeti pá
lyára lépett; ebben magát gyakorlatilag kiképezvén, 
Szegedre ment, hol 1855. fejezte be középisk. tanul
mányait; azután Bécsben .íz orvosi egyetemen hall
gatta a vegytant s 1858. annak doktora lett; 1S58— 
-59. külföldi tanulmányúton, 1860. a vegytan helyet
tes, 1862 óta rendes tanára a bpesti tud. egyetemen. 

A m. tud. Akadémia rendes tagja, a III. oszt. elnöke, 
1892. a főrendiház tagja. Számos vegytani dolgoza
tot irt és műszert szerkesztett. — 2) Mór, Károly 
bátyja, festő, szül. 1828. Ó-Becsén, jogot hallgatott, 
1851. a bécsi képzőművészeti akadémia hallgatója, 
később Parisban és Rómában élt, 1859 óta Bpesten 
működik, jelenleg a nemz. múzeum képtárának őre. 
Festett arczképet (király ő felsége, Deák Ferencz, 
Liszt Ferencz stb.), de főleg magyar történelmi tárgyú 
képei tették nevét ismertté. A főbbek a Mohácsi csata, 
Attila lakomája, Mátyás király tudósai körében, Imre 
király, IV. László és Habsburg Rudolf stb. Falfest
ményei a budapesti vigadóban, a nemzeti múzeumban, 
az operaházban, a Ferenczvárosi templomban stb. 

Than (ang ), Angliában régen a fejedelem kíséretét 
alkotó cselédség, később azonos a bárói czimmel; 
Skócziában a legelőkelőbb főnökök, a király főhiva
talnokainak czime. 

Thanatos, a halál istene, az álom fivére: ugy áb
rázolták, mint ezt, de felfordított fáklyával. 

Thanhoffer La jos , egyet, tanár, az egyet. II. 
boneztani intézet igazgatója, szül. 1843. nov. 23. 
Nyírbátorban, Szabolcs m. A középiskolát Nagy-
Károlyban s Budapesten végezve, orvostanhallgató, 
Balassa és Kovács József mellett műtőnövendék, ké
sőbb Jendrassik assistense, azután az állatorvosi 
tanintézetben az élettan és természettan tanára; 
1872. egyet, magán, 1881. rendkívüli, 1890. nyilv. 
rendes tanár, 1880. a m. tud. Akadémia lev., 1891. 
rendes tagja; kir. tanácsos. Igen nagy arányú iro
dalmi tevékenységet fejt ki. Főművei a »Mikroskop-
ról« és »Összehasonlító élet- és szövettan«, melyek 
németül, amaz oroszul is megjelentek. 
Thapsakos , egykoron híres kereskedelmi város 

Syriában az Eufrat m. 
Thapsus, város Észak-Afrikában (Byracium), hol 

47. Kr. e. Caesar a Pompejus-párt seregét megverte. 
Tharandt , város Drezda szászországi kerületben ; 

hires erdészeti akadémia, hidegvizgyógyintézet. 
Thargeliák, Athénben Apolló főünnepe, máj.—jun. 

tartották, a mezei zsenge gyümölcsök feláldozásán 
kivül a város kiengesztelése czéljából 2 bűnöst (férfi 
és nő) a tengerbe dobtak; utóbb már ez csak jelké
pileg történt. 

Thaso, az Aegaei tengerben fekvő török sziget, 
a »Fehér tenger szigetei* vilajethez tartozik, ter. 
395 km2, 10.000 lak. Igen termékeny, az ó-korban 
az aranybányáiról hires Thasos. 

Thaumatologia (gör.), a csodákról szóló tan; 
tkaumaturgus, csodatevő. 

Thaumatrop (gör.), készülék, melynek hatása a 
reczehártyára gyakorolt fénybenyomások utóhatá
sán alapszik. Vmely korong két oldalára festett, egy
mást kiegészítő képek a korong gyors forgatása által 
egy képpé egybeolvadva látszanak. 
Thaya, a Morva mellékfolyója Morvaországban, a 

német és morva T. egyesüléséből ered, mellékfolyója 
az Iglava. 

Thea, megszárított levele a theacserjének, melynek 
hazája Keletindia, felső Anam vidéke, innen szár
mazott át Khinába, de mívelik Japánban, Siamban, 
Kochinkhinában, Tongkingban, Jáva és Ceylon szige
tén, Brasiliában, Kaliforniában. At.-cserjehárom fajtá
járól (thea viridis, bohea és stricta) a levelet éven-
kint háromszor szokták leszedni; a levegőn meg
szárítják, üstben hevítik és összesodorják (zöld t.) 
v. az első hevítés után erjedési folyamat alá vetik 
és aztán tűzön szárítják (fekete t.). A fekete t.-t 
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többnyire a kivitel számára készítik; fajai a pecco t., 
legfinomabb, leggyengébb, selyemnemü levelekből, a 
legfinomabb p. t. a pecco virág, de ez igen ritkán jut 
forgalomba; továbbá a souchong, finom, kellemes 
szagú, gyenge levelekből, a bohea t., nem igen finom, 
erősen ki van szárítva, jól tartható; a congo t. 
gyengén sodrott finom levelekből, igen erős, de nem 
igen kedvelt. A zöld t. nem igen jut forgalomba, 
hanem a termelő országban fogyasztják el. Főbb 
fajtái a nagyszemü, golyó alakura sodrott császár t, 
az aprószemü sötét gyöngy t., az oldalt összesod-
rott, kékes-zöld haynan t. A tégla t. fekete, zöld v. 
vörös szinü theatörmelékből készítik az által, hogy 
vízgőzzel nedvesitik, sósvizben és zsiradékban főzik. 
Akereskedelemben előforduló t.-át már használt t.-val 
keverik, illatszerezik és festik. A t. a tengeren való 
szállítás alkalmával sokat veszt jóságából, ezért a 
szárazföldön át hozott orosz karaván t. jóval ízlete
sebb (vegyi összetételét 1. Tápszerek, II. Borok élve
zeti czikkek mellékletünket I. kt.). A t. idegizgatóan 
és izzasztóan hat. A t. a XVII. század elején jutott 
Európába, 1660. kezdették inni Londonban, nemso
kára rá Parisban és használata csakhamar általá
nossá lett. 

Thea-cserje, thea chinensis, növény a ternstroe-
miaceák rendjéből. Khinában az ész. szél 25° és 31° 
között, Japánban, Siamban, Cochinchinában, Ton-
kingban terem, Assamon, Jáván, Ceylonon, Madurán 
is miveük. Három mívelés utján keletkezett változata 
a t. viridis, t. bohea és í. stricta szolgáltatja a for-
rázatlan, élvezeti szer gyanánt használt t.-leveleket. 

Theagog (gör.), istenidéző (ó-kori pap). 
Theakereskedés és fogyasztás. A theakivitel te

rén legelői áll Khina, honnan évenkint mintegy 1.30 
millió kg.-ot visznek ki; ujabban nagyfontosságú 
lett a theakereskedés terén Keletindiának angol ré
sze, honnan 35 millió kg. kerül kivitelre. Japán 
évenkint 17, Jáva és Madura 2Va, Ceylon és egyéb 
helyek 2 millió kg.-ot visznek ki. A theafogyasztás 
terén első helyen van Ausztrália, hol évenkint egy-
egy lakosra 3.47 kg. esik; Nagy-Britanniáában 2.16, 
Canadában 1.67, az Egyesült-Államokban 0 59, Né
metalföldön 0.48, Dániában 0.17, Oroszországban 
0.17, Svájczban 0.05, Németországban 0.03, az osz
trák-magyar monarchiában 0.01 kg.-t fogyasztanak 
évenkint és személyenkint. A legnagyobb theafo-
gyasztó ország Nagy-Britannia, mely évenkint több 
min,t 80 millió kg.-ot fogyaszt, azután jönnek az 
Egyesült-Államok 32, Oroszország 16, Ausztrália 
8.2, Holland 2, Németország 1.8 millió kg.-mai. 

Theatinusok rendje, 1524. keletkezett Rómában, 
aiapitója Caraffa theatei püspök, a későbbi IV. Pál 
pápa. A rend Franczia-, Spanyol- és Lengyelorszá
gokban is elterjedt; czélja isten igéjének hirdetése 
által a tiszta apostoli szellemet fölébreszteni. Utóbb 
hittéritéssel is foglalkozott. 

Théátre-Francais (teátr franszé) v. Comédie fran-
faise, Francziaország legelőkelőbb színháza, XIV. 
Lajos 1680. alapította. A franczia színészet és nyelv 
klasszikus hagyományainak őre. 

Théátre libre (francz., teátr libr), szabad színpad, 
színházi vállalat Parisban, mely főleg visszautasított 
darabokat hoz színre. Mintájára Berlinben 3 színház 
is alakult: a »Freie Bühne«, »Deutsche Bühne« és 
»Freie Volksbühne*. 

Théátre páré (francz.), színházi díszelőadás. 
Theatrum (gör. theatron), színház, színpad; thea-

iralis, színházi, színpadias (!. e.). 

Theatrum Europaeum, 1. Abelin János. 
Theba, 1) (Thebais), Felső-Egyiptom egykori fő

városa, ma nagy kiterjedésű romterület, melyen 
Luxor, Karnak, Kurnah és Medineth Hábu faluk 
emelkednek. Az ó-korban nagy virágzásnak ör
vendett; Homeros százkapus városnak nevezi; ha
nyatlani akkor kezdett, midőn Memphis lett a fő
város. Sok viszontagság után 27. Kr. e. földrengés 
elpusztította, romjai közt nagyszerű templomok, 
obeliszkek, sphinxek, Memnonszobrok stb.; — 2) 
(Thebae), város Boeotia görög tartományban, a 
monda szerint Kadmos alap., ezért vára Kadmeia 
nevet viselt. Az Oedipus, a 7 fejedelemnek T. elleni 
vonulása _ és az epigonok hadjáratának mondá
jában kiváló szerepet játszik. Boeotia fölött akarván 
a hegemóniát elnyerni, háborúba bonyolódott Athén
nel, 371 — 362. Kr. e. Spartáva! (Epaminondas, Pelo-
pidas) viselt háború után övé lett a hegemónia 
Görögországban. 335. Nagy Sándor elpusztította. 
Jelenlegi neve Thivae. 

Thé dansant (francz , -szán), thea- és tánczestély. 
Thein, coffein (I. e.). 
Theiner Á g o s t o n , német történetíró, szül. 1804. 

ápril 11. Boroszlóban, 1855 — 70. a vatikáni levél
tár igazgatója Rómában, j 1874. aug. 10., számos 
német tört. munkát irt. Hazánk történetére vonat
kozó fontos okirattárt (2 kt) tett közzé a vatikáni 
levéltárból. 

Theismus (gör.), istenhit, kül. a személyes istenben 
mint a világ teremtőjében és kormányzójában való 
hit. L. d e i s m u s . 

Théma (gör.), tétel, vmely beszéd, értekezés v. ze
nedarab alapgondolata. 

Themis, titánnő, Uranos és Gaea leánya, Zeus 2. 
neje, a Horák és Párkák anyja, bőségszaruval és 
mérleggel ábrázolják; az igazság és rend istennője. 

Themistokles , athenaei hadvezér és államférfiú, 
szül. 527 körül Kr. e. Athénben, 490. Marathonnál 
harczolt, 483. az állam élére jutott, megteremtette 
az athenaei tengeri hatalmat; döntő ütközetben 
megverte a perzsákat Salamisnál (480. szept. 20.), 
fallal övezte Athént; 471. száműzték, állítólagos 
árulás miatt halálra ítéltetve Szuzába menekült, 
Artaxerxes perzsa király Magnesia kisázsiai várost 
jelölte ki számára tartózkodása helyéül; f u. o. 460. 

Themse (ang. Thames, a régi Tamesis), Anglia 
legfontosabb folyója, Churn néven Cheltenhamban 
ered, Crickdale m. az Isissel egyesül, Lechdale m. 
hajózható lesz, Oxford m. kapja a T. nevet, elfolyik 
Maidenhead.Windsor, Kingston, Greenwich, London, 
Woolwich és Gravesend városok m. Sheerness m. az. 
Északi tengerbe torkol. Mellékfolyói: Chenvell, 
Thame, Medway, Lea, Kennett, Loddon, Darent. 
Hossza 348 km., torkolata 7 km. széles. A kereske
delem szempontjából igen fontos. Anglia csaknem 
minden részével csatorna köti össze, torkolatát 
erődök védik. 

Thénard (-ár) La jo s J a k a b , franczia vegyész, 
szül. 1774. máj. 5. Louptiéreben, 1840-ig tanár Paris
ban; t u. o. 1857. jun. 20. A korabeli vegytudomány 
körében működése nagy jelentőségű volt. Vegytani 
műveket irt. 

Thenard-fehér, szénsavval kicsapott aljas eczet-
savas ólomból nyert fehér festék. 

Thénardit, természetben előforduló glaubersó. 
Thenard-kék, 1. kobalt. 
Theobromin, a kakaó alkaloidja, jegeczes, színte

len, keserű, vízben kevéssé oldható, fellengithető, a 



00 THE0DER1K THESEUS 
— 1702 = 

thea és kávé coffeinjához nagyon hasonló, hatása 
gyengébb. 

Theoderik (Nagy), a keleti gótok királya, Theo-
demir fia, szül. 454., 475. király, 488. Odoaker ellen 
harczolt Itáliában, 489. az Isonzónál és Verona 
(Bern, innen a mondában b e r n i Det re ) mellett, 
490. az Adda folyó mellett megverte és Ravenna 
elfoglalása s Odoaker halála után (493.) megalapí
totta a keleti gót birodalmat Itáliában; a római in
tézményeket hozta be, Ravennában székelt, előmoz
dította a földmivelést, ipart és kereskedelmet, ápolta 
a művészetet és tudományt, segítette a nyugati gó
tokat Chlodvig ellen; t 526. aug. 26. Síremléke 
még megvan Ravennában. 

Theodicea (gör.), azon vallásbölcsészeti kísérlet, 
mely istent a világban létező rossz miatt igazolni 
törekszik; először Leibniz (1712). 

Theodolit (gör.), beosztott vízszintes és függélyes 
körrel ellátott műszer vízszintes és függélyes szö
gek mérésére; i s m é t l ő t. (ismétlő v. sokszorozó 
körrel), melylyel egyszeri felállítással és kétszeri le
olvasással vmely adott szög bármely többszörösét 
mérhetni. 

Theodora, trag. Csiky G. (1882. Teleki jut.). 
Theodora, I. Justinian keletrómai császár neje, 

szül. Cyprusban, tánczosnő és hetaera, Justinian 
kedvese, később neje, 527. királynévá koronázták; 
feltétlen befolyása volt férjére; okos, bátor, de boszu-
vágyó nő. t 548. 

Theodosius, 1) I. v. n a g y , római császár, szül. 
346. Spanyolországban, 379. Gratian társ-regenssé 

« tette, sikerrel harczolt a gótok ellen, 388. megverte 
Maximus trónkövetelőt és 394. egyeduralkodó lett; 
f 395. jan. 17. Milanóban; halála előtt a birodalmat 
felosztotta fiai: Arcadius és Honorius között. 
Unokája, — 2) II. Theodosius, 408. mint kelet
római császár követte atyját, Arcadiust a trónon; 
f 450. Ő alkotta meg a róla elnevezett codex theo-
dosianust. 

Theodulia (gör.), istentisztelet. 
Theognis, görög költő Megarából, 560 körül 

Kr. e. politikai és erkölcst tartalmú gnomikus köl
teményeket irt. 

Theogonia(gör.),az istenek leszármazásának tana. 
Hesiodos egy tankölteményének czime. 

Theokratia (gör., = isten uralma), papuralom; 
kormányforma, mely azon elven nyugszik, hogy az 
isten az egyedüli uralkodó, ki megbízottai (papok) 
által végezteti az államkormányzatot; t h . - k u s , a mi 
a rendszernek megfelel. 

Theokri tos, görög költő Syrakusából 280 körül 
Kr. e., a bukolikus költészetmestere; 30idyll maradt 
fenn tőle. L. Radó A., Görög költők, 1886. 
Theologia (gör.), hittudomány (1. e ) ; b i b l i a i t., a 

szentírás vallásos tartalmának rendszeres össze
foglalása. 

Theophania (gör.), isteni megjelenés; e czimet vi
seli Szegedi Lőrencz békési prédikátor, kőrös- és ma
rosközi esperesnek iskolai drámája (1575.), melyet 
Selneccerus Miklós lipcsei superintendens latin műve 
után fordított. L. Heinrich G., Szegedi Th.-ja, Egyet. 
Philol. Közi., 1887. 

Theophilanthropok, isten- és emberbarátok, 1796. 
alakult franczia vallásos társaság, megszűnt 1802. 

Theophrastus , görög bölcsész, szül. 390 körül 
Kr. e. Lesbos szigetén, t 286. Aristoteles tanítványa 
s ennek halála után a peripatetikus iskola feje s a 
növénytan megalapítója. 

Theopompos, görög történetíró, chiosi, a Kr. e. 
IV. szdban élt. Művei: »Hellenika«, Thukydidesének 
folytatása, és »Philippika«, kora története. 

Theorema (gör.), tantétel, tanmondat. 
Theoria(gör.), elmélet (1. e.); theoreo t ikus ,e lmé-

leti, ellentétben a gyakorlatival. 
Theorok (gör.), követek, kiket hajdan Athén a gö

rög nemzeti ünnepélyekre küldölt. 
Theosophia (gör.), mystikus vallásbölcsészet, is

teni titkok megismerése természetfeletti ihlet foly
tán. Kiválóbb th.-usok: Böhme Jakab, Swedgnborg, 
Baader stb. 

Theoxeniák (gör.), ó-gör. ünnepélyek vmely helyi 
istenség tiszteletére, melyeknél azonban a többi iste
nek is mintegy vendégek gyanánt tiszteltettek. 

Therapia, nagy helység Konstantinápoly rendőrségi 
ker.-ben a Boszporus partján, kikötő; nyara'.ó-hely. 

Therapia (gör.), gyógyászat, gyógytan. 
Theresienstadt, város Csehországban az Eger és 

Élbe egyesülésénél, 12.000 lak. Várát 1780. II. Jó
zsef épitteté. 

Thermae, város Makedoniában a t.-i öböl m.. ké
sőbbi neve Thessalonika, jelenleg Szalonichi. 

Thermák, a görög thermae, hévvizek. 
Thermidor, a franczia köztársasági év 11. hónapja, 

jul. 18. esetleg 20-tól aug. 18 — 19-ig; hires Th. 9-ik 
napja (1794. jul. 27.) Robespierre megbuktatásának 
napja; innen th.-isták azok, kik megbuktatták. 

Thermobarometer (gör.), barothermometer (1. e.). 
Thermocautére, Paquelin-féle égető készülék, se

bészi eszköz izzó hő alkalmazására. Üres platin tárgy 
(kés, tű, lancette), mely hevittetik és petroleumaether 
gőzök bevezetése által izzásban tartatik. 

Thermochemia (gör.), a vegyi folyamatoknál ural
kodó hóviszonyok tana. 

Thermoelektromosság, 1. pyroelektromosság. 
Thermographia (gör.), a testhőmérsék ingadozá

sának ábrázolása a láznál. 
Therraometer (gör.), 1. hőmérő. 
Thermometr ia (gör.), hőmérés. 
Thermomorphia (gör), állathoz hasonló alkat, 

ugy torzképződmény, mint különösen vmely atavis-
tikus alak, melynek fellépése az embernek az állattól 
való származására mutat. 

Thermooszlop, hőoszlop, 1. pyroelektromosság. 
Thermopyle (»meleg kapuk», az ottani kénes hév

vizekről elnevezve), az Oeta hegy nyúlványa és a 
maliai öböl által alkotott szoros, mely Thessaliából 
Hellasba vezet; a perzsák elleni védelmében itt szen
vedett hősi halált Leonidas maroknyi seregével 480. 
Kr. e.; 191. Kr. e. a rómaiak győzelme Antiochos 
syr király fölött. 

Thermosta t (gör.), készülék a hőmérséklet önmű
ködő szabályozására a hevítésnél; állvány vmely 
test kényelmes hevítésére a lámpa felett. 

Thersi tes , Agrius fia, rut külsejű görög a Tróját 
ostromló hadban, becsmérlő nyelvű szájhős. 

Thesaurus (gör.), kincstár; gyűjteményes művek, 
szótárak stb. gyakori czime. 

Theseus, görög nemzeti hős, Aegeus és Aethra fia, 
Athénbe menve megölte a marathoni bikát ^s a Mino-
taurust; Attika királya lett, részt vett az amazonok 
elleni hadjáratban, Heléna elraboltatásában, a ka-
lydoni vadászatban és az argonauták utazásában. 
Peirithoos-sal leszállt az alvilágba, hogy elrabolja 
Persephonet, innen Herakies szabadította meg, Sky-
rosban Lykomedos megölte. Athénben hires tem
ploma Theseion, ünnepei Theseia. 
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Thesis (gör.), tétel, a bebizonyítás végett felállí
tott mondat; a zenében és verstanban esés (ellentéte 
arsis, emelkedés). 

Thespiae, város Boeotiában a Helikon m., a mú
zsák tiszteletéről volt híres (thespiadák). 

Thespis, athéni polgár Kr. e. 540. körül, a monda 
szerint a tragédia feltalálója, melyet szekerén ide-
oda utazva adott elő. Innen T. k o r d é j a v. sze
kere , Horácz után a vándorszínészet elnevezése. 

Thessalia, Észak-Görögország régi tartománya, 
az Aegaei tenger m., az Ossa, Pelion, Olympos, 
Othrys emelkedtek benne, főfolyója a Peneios (Tem-
pevölgy). Lakói hires lovasok és bikaszeliditők. 
Makedoniai Fülöp meghóditottta, 146. Kr. e. római 
tartomány, 1393—1881. a törököké, most Larissa és 
Trikhala görög nomarchiákat alkotja. 

Thessalonike, azelőtt Thernae, most Szaloniki. 
Thetis , Nereus leánya, Peleus neje, Achilles anyja. 
Theuerdank, helyesebben: Teuerdank (1. e.). 
Theurgia (gör.), az ördögűzés művészete. 
Theuriet (torié) André , franczia író, szül. 1833. 

Marly-le-Roiban Paris m., u. o. él. Több kötet költe
ményt és igen sok regényt irt, melyek nagy része 
magyarul is megjelent. 

Thevenet (tévné) M a r i u s , francz. politikus, szül. 
1845. Lyonban, ügyvéd, 1885. képviselő, 1889 óta 
senator és több ízben igazságügyminiszter, 1893-ban 
bevonatott a Panama-pörbe, de csakhamar megszün
tették ellene a vizsgálatott. 

Thewrewk (ponori), 1) Á r p á d , író és tanár, szül. 
1839. decz. 30. Pozsonyban; tanári oklevelet nyerve 
eperjesi, pozsonyi, 1872 óta budapesti gymn. tanár; 
fordította Herodotot, Horácot, Vergilt, irt számos ere
deti munkát; — 2) Auré l , 1. Török; — 3) Emil , 
bpesti egy. tanár, a classica-phil. seminarium és a 
görög phii. múzeum igazgatója, a bpesti philologiai 
társaság elnöke, szül. 1838. febr. 10. Pozsonyban. 
Tanári pályára lépve 1872. a bpesti egyetemen a 
classica-philologia tanára. E szakba vágó igen nagy
számú dolgozatán kivül irt magyar nyelvtud. mun
kákat, József főherczeg czigány nyelvtanában terje
delmes áttekintést adott a czigányok irodalmáról. 
A Kisfaludy-társaság s a m. t. Akadémia rendes 
tagja. 
Thewrewk-codex, 1531—34. irt magyar nyelv

emlék, melyet a ferencziek érsekújvári könyvtárában 
Ponori Thewrewk József fedezett föl 1843. Most a 
tud. Akadémiáé. Imákat tartalmaz. Közzétéve Nyelv
emléktár, II. köt. 

Thiansan (Tien-san, Eghegy), terjedelmes hegység 
orosz Turkisztánban, Kelet-Turkisztánban és Dsun-
gariában, több lánczolattól áll: Sándor, Kunge-ala-
Tagh, Temirük, Susamir Tan, Terek Tagh, Besin, 
Bo ,do Pola, legmagasabb csúcsa a Chan Tengri 
6500 m : a Terek-ut Kelet-Turkisztánban közvetíti 
a forgalmat; ott van a Mussart hágó (3900 m.), mely 
Kuldsából Aksuba vezet. 

Thibaudin (tibodén) J á n o s , franczia tábornok, 
szül. 1822., 1870. a rajnai hadseregben ezredes, 
aug. 16. Vionville mellett német fogságba került; a 
németek szerint becsületszavát megszegve megszö
kött Mainzból, Comagny névvel Bourbaki alatt egy 
hadosztály élén harczolt, 1883. hadügyminiszter, 
1886—88. Paris katonai parancsnoka. 
• Thibaut (-bó) A n t a l F r i g y e s J u s t u s , a római 
jog tanára, a történeti iskolával szemben (Hugó) a 
bölcsészeti módszer képviselője, szül. 1772. jan. 4. 
Hamelnben, 1799. tanár Kiéiben, 1802. Jenában, 

1806 óta Heidelbergában; t 1840. márcz. 28. Fő
műve: »A pandektajog rendszere* (1803.). 

Ih i e l en K á r o l y , porosz miniszter, szül. 1832. 
jan. 30. Berlinben. Jogot végzett, előbb birói és-
1864. közigazgatási pályán szolgált, 1880. főkor-
mánytanácsos, 1881. az elberfeldi, 1887. a hanno
veri áll. vasutigazg. elnöke, 1891. közmunkamin. 

Thierry (tjeri), 1) Ágos t , franczia történetíró, sz. 
1795. máj. 10. Bloisban, 1830 óta a franczia akad.. 
tagja; f 1856. máj. 22. Angol- és Francziaország 
történetére vonatkozó stb. jeles műveket irt. — 
2) Amadé , történetíró, az előbbi fivére, szül. 1797. 
aug. 2. Bloisban, 1830. prae-fectus, 1860. senator; 
f 1873. márcz. 27. Parisban. Számos művet irt, az 
»Attila története« magyarra is lefordíttatott. 
Thiers (tjer), város Puy-deDőme franczia departe-

mentben, 12.000 lak. 
Thiers (tjer) L a j o s Adolf, franczia államférfiú és 

történetíró, szül. 1797. ápr. 15. Marseilleben, 1820. 
hírlapíró s a szabadelvű eszmék előharczosa, a 
Bourbonok bukása után 1830. politikai pályára lé
pett, csakhamar képviselő, államtitkár, majd minisz
ter, 1840. az ellenzék élére állt; 1851. decz. 2. az. 
államcsíny alkalmával Napóleon Lajos elfogatta és 
száműzte, 1852. visszatérve félre vonult a politiká
tól, 1863. ismét a törvényhozó testület tagja; elle
nezte az 1870. háborút, 1871. a franczia köztársa
ság elnöke, újjá szervezte az államkormányzatot, a 
köztársaságot conservativ alapokra igyekezett fek
tetni, 1873. a monarchisták megbuktatták, visszavo
nult a magánéletbe, f 1877. szept. 3. St.-Germain-
ben. Főművei: »A franczia forradalom története* 
(10 kötet 1823 — 27.), >Parlamenti beszédek* (15 
kötet, 1830—74.). L. Trefort Ágost: Emlékbeszéd 
Thiers Lajos Adolf fölött. 
Thiersch, 1) F r i g y e s Vi lmos , német nyelvész,, 

szül. 1784. jun. 17. Kirchscheidungenben, 1809. ta
nár Münchenben, később Görögországban élt. f 1860. 
febr. 25. Münchenben. Szakműveket irt. — 2) F r i 
g y e s , az előbbi unokája, szül. 1852. ápr. 18. Mar--
burgban, az építészet tanára a müncheni művész
akadémián, a német parlamenti palotára kiirt pályá
zaton az első dijat nyerte. 

Thietmar (Dietmaj) von M e r s e b u r g , krónikás, 
szül. 976., walbecki Siegfried gróf fia, 1009 óta mer-
seburgi püspök; f 1019. »Chronicon« ez. műve,. 
9 0 8 - 1 0 1 8 . tört. kútfő. 

Thisbe, 1. Pyramos és Thisbe. 
Thököly (késmárk i ) család, állítólag Lengyel

országból származott, első ismert őse Th. Sebes 
t y é n 1572. nemességet kapott, 1579. megszerezte 
Késmárkot és a savniki uradalmat, s 1598. Győr 
visszavételénél kitüntetve magát, bárói rangot nyert 
(t 1607.). A grófságot Th. I s t v á n árvái főispán sze
rezte meg 1654. A család Imrében, a fejedelemben 
halt ki. (L. az erdélyi fejedelmek családfáját.) — 
1). Imre, magyar és erdélyi fejedelem, István árvái 
főispán fia, szül. 1657. szept. 25. ; 12 éves volt, mi
dőn haldokló atyját a császáriak Árva várában ostrom 
alá fogták. Álruhában menekült Likavára s innen Er
délybe, hol anyjától, Gyulaffy Máriától örökölt jószá
gaira vonult. Magyarországi óriási uradalmait a bécsi 
kormány atyja halála után elkobozta. 1678, a buj
dosók vezére lett s Wesselényi Pállal és Teleki Mi-
hálylyal folytatott küzdelmei után teljesen kezébe 
kerítette a mozgalom vezetését, a mely alatta országos 
arányokat öltött. Okt. havában elfoglalta a bánya
városokat, 1680 nyarán Késmárkot és Lőcsét, s 
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visszautasítva az 1681. országgyűlés kiegyezési 
ajánlatát, a törökkel szövetkezett a protest. védelmére 
1682. jun. 16. tartotta esküvőjét Zrínyi Ilonával, 
I. Rákóczy Ferencz özvegyével; aug. 14. Ibrahim 
basa segítségével elfoglalta Kassát, s szept. 17. a török 
által Magyarország királyává kiáltatott ki. E czimet 
el nem fogadva, magát Magyarország fejedelmének 
nevezte. Az 1683. elején tartott kassai gyűlés után 
Kara Mustafa elé sietett s a Bécs ostromára induló 
török sereghez csatlakozott. De ennek Bécs alatt szen
vedett kudarcza az ő reményeit is meghiúsította; vá
rait egymás után elvesztette s maga a török is ellene 
fordult. 1685. okt. 4. rövid időre a váradi basa fogsá
gába került, mire legjobb hivei a király pártjához sze
gődtek. Munkács elvesztével (1688. jan. 17.) Th. fel
kelése teljesen elnyomatott. 1690. Apafi halála után 
Erdély elfoglalására tett kísérletet; aug. 15. átlépte a 
határt és aug. 21. Zerny estnél megverte a császáriakat, 
mire a keresztényszigeti gyűlésen szept. 15. Erdély 
fejedelmévé választatott. De badeni Lajos őrgróf már 
okt. 25. kiszorította Erdélyből. Havasföldön bujdosott, 
1697. a karloviczi béke után a bécsi fogságból kisza
badult nejével Konstantinápolyba és onnan a nikome-
diai öböl partjára, a virágok mezeje nevű birtokra 
vonult; itt Izmidben f 1705. szept. 13. Naplóinak 
nagy része fenmaradt (közzétették: Thaly K., Torma 
K., Nagy Iván a m. tud. Akadémia Tört. Emlékeiben). 
Leveleit a gr. Teleki marosvásárhelyi levéltárából ki
adta Deák Farkas. Életrajzát megirta Angyal Dávid 
(2 kt. Magy. Tört. Életrajzok). — 2) I s t v á n , az 
előbbi atyja, szül. 1623. febr. 5.; 1654. gróf és Árva 
vm. örökös főispánja. Részt vett Wesselényi és társai 
összeesküvésében s ezért a bécsi udvar 1670. Árva 
várában ostrom alá fogta. Az ostrom alatt f 1670. 
decz. 4. — 3) Z s i g m o n d , az előbbi testvére, szül. 
1618., kir. táblai biró lett s egy ízben nádorjelölt is 
volt. Hogy az összeesküvés gyanúja alól tisztázza 
magát, 1674. áttért a kath. hitre, f 1678. 

Thold Dán ie l , orsz. képv., szül. 1846. Liptó me
gyében. Jogot végzett, ügyvéd, 1892. orsz. képviselő. 

Tholos, a görögöknél kupola-fedeiü körépület, 
Athénben a prytánok hivatalos helyisége. 

Thomas, 1) A m b r o i s e , franczia zeneszerző, szül. 
1811. aug. 5. Metzben, a párisi .conservatorium nö
vendéke. Jeles hegedű- és zongora-játékos. Számos 
operát (»Mignon«, »Hamlet« stb.), egyházi és ka
mara-zeneművet, zongora-darabot irt; — 2) S y d n e y 
G i l r i c h s t , technikus, szül. 1850. London mellett, 
1877. kapta az első szabadalmat a nyers vas phos-
phortalanitására, mi a vasiparra nagy fontosságú; 
t 1885. fetr. 1. Parisban. 

Thomas-aczél, a T h o m a s által megállapított eljá
rás szerint phosphortalanitott aczél. 

Thomas a Kempis, 1. Kempis Tamás. 
Thomas Aquinas, 1. Tamás, aquinói. 
Thomasius K e r e s z t é l y , német jogtudós, szül. 

1655. jan. 1. Lipcsében, 1679. lipcsei jogtanár s első 
volt, ki németül adott elő, 1694. hallei tanár; f 1728. 
szept. 23. A felvilágosodás eszméit hirdette, s hatás
sal kelt ki a boszorkánypörök ellen. 

Thomas-salak, phosphortartalmu fémnek a Tho-
mas-féle eljárás szerinti kohászata alkalmával nyert 
salak, 14—25°/o phosphorsavat, 5 0 % meszet, 14°/o 
vasoxydot stb. tartalmaz, finoman megőrölve igen jó 
trágyául szolgál. 

Thomassin (-szén) F e r e n c z A c h i l l e s , franczia 
tábornok, szül. 1828. ápr. 2. Metzben, 1847. had
nagy, részt vett az 1870. háborúban, 1871. ezredes, 

1876. dandártábornok, 1882. hadosztályparancsnok 
Oranban, 1884. a 4. hadtest parancsnoka Le Mans-
ban, 1886. a franczia hadsereg egyik főfelügyelője. 

Thomisták (lat.), aquinói Tamás (1. e.) követői. 
T h o m i s t i k a , aquinói Tamás bölcsészete s ennek 
fejtegetése. 
Thomson (tomszn), 1) J á n o s , angol költő, szül. 

1700. szeptember 11. Ednamban (Skóczia), f 1748. 
aug. 27. Főműve: »The seasons« ez. leiró költemé
nye. Több tragédiát irt. A »Rule Britannia* nemzeti 
dal szerzője. — 2) Vi lmos , angol physikus, szül. 
1S24. Belfastban, 1846. tanár Glasgowban, érdemet 
szerzett a hőelmélet, az elektromosság tana és a 
tengeralatti telegraphia körül, több elektromos ké
szüléket szerkesztett. Számos művet irt. — 3) Já
nos , államférfiú, szül. 1844.; 1885. igazságügym. 
1892. nov.óta a Dominion of Canada miniszterelnöke. 
Thor v. T h u n a r , a germánoknál a mennydörgés 

istene. 
Thorakometer (gör.), a mell körfogalásnak meg

mérésére szolgáló eszköz. 
Thorakopagus (gör.), összenőtt mellkasu, kettős 

törzsszülött. 
Thorakoschis is (gör.), hasadt mellkas. 
Thorax (gör.), mell, mellkas. 
Thorn, város Marienwerder porosz kormánykerü

letben a Visztula m., 27.000 lak. Fővámhivatal, 
ipar, élénk kereskedelem. 

Thorotzkai Mik lós gróf, orsz. képv., szül. 1859'. 
jun. 30. Kolozsvárt. Középiskoláit Kolozsvárt, a 
műegyetemet Bécsben végezte, 1892. orsz. képv. 

Thorwaldsen Albe r t , hires dán szobrász, szül. 
1770. november 19. tengeri utazás közben Izland és 
Kopenhága közt, a kopenhágai művészakadémia 
növendéke, 1796 óta Rómában, 1838. visszatért Ko-
penhágába; f u. o. 1844. márcz. 24. Számos esz
ményi művet alkotott az ó-görög művészet szelle
mében. Művei: reliefek (Nagy Sándor hadmenete, 4 
évszak, az éj és a nap), szobrok (Jason, Ganymed), 
csoportozatok (3 gráczia) stb., részben az antik 
mondakörből, részben a keresztény vallás köréből 
merítette tárgyait; összes művei megvannak a ko
penhágai T.-múzeumban, részben eredetiben, rész
ben öntvényekben. Néhány műve a bpesti nemzeti 
múzeum birtokában van. 

Thoth, egyiptomi isten, görög neve Hermes Tris-
megistos (1. e.). 

Thou (tu, lat. Thnamis) J a k a b Ágos t , franczia. 
történetíró és államférfiú, szül. 1553. okt. 8. Paris
ban, IV. Henrik meggyilkolása után pénzügyminisz
ter; f 1617. máj. 7. Megirta kora történetét. 

Tho-vang, Annámban nagyobb fizetésnél használt 
aranytömeg = lüong = l95Vi g 995/iooo finomságul 
arany = 294 frt 55 kr. aranyban. 

Thrák Bosporus, a konstantinápolyi vizi ut. 
Thrák Chersonesos, régen a gallipoli földszoros 

neve. 
Thrakia (Thracia), a Makedoniától é.-ra s k.-re a. 

Pontos Euxeinosig, később a Dunáig terjedő tarto
mány, hegyei a Haemos, Skomios, Rhodope, folyója, 
a Hebros, tavai a Bistonis és Stentorioí Borban, 
aranyban, gabonában bővelkedett, többnyire görög. 
eredetű városai voltak. A thrákok az indogermán 
népcsaládhoz tartoztak, vadászatból és harczból él
tek. Az odrysok által alap. hatalmas államot II. Fü
löp makedoniai király hódította meg, 46. Kr. u. a 
rómaiak birtokába került, a XIV. szd óta a törököké-

Thrákok, 1. Thrákia. 
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Thrasybulos , athéni hadvezér, elősegítette a négy

százak oligarchiájának megbuktatását, a 30 zsarnok 
uralomra jutásakor száműzetett, de 403. megdön
tötte uralmokat, 389. az athéni hajóhad parancs
noka; mikor Aspendosnál, Pamphyliában partra 
:szállt, megölték. 

Thread (ang. szred), czérna, mérték Angolor-
•szágban gyapotfonalnál = l'/s yard = 1.371 m., 
•gyapjumejjékfonalnái = 1 yard = 0'9i4 m., gyapju-
:lánczlonal = 2 yard 1'828 m. 

Threnodia (gör.), panaszdal. 
Thrombosis , véredények ürterében való vérrög

képződés, mely beállhat az edények megsértése v. 
megbetegedései folytán, alákötés, nyomás által oko
zott vérpangásnal v. hiányos vérkeringésnél (maras-
•mikus th.). 

Through bili of lading (ang., szró bili of léding), 
a tengeri szállításnál a használt fuvarlevél (conosci-
mento, 1. e.) egy bizonyos faja, melyet akkor alkal
maznak, ha az áru olyan kikötőbe van czimezve, 
melynél az illető hajó nem köt ki. 

Thugra (tör.), a török szultánoknak művésziesen 
összefont vonalakból álló aláírása. 

Thugut F e r é n ez báró, osztrák miniszter, szül. 
1739. márcz. 8. Iparos fiából emelkedett a diploma-

cziai téren előkelő méltóságokra, 1769-től a török 
portán képviselte a bécsi udvart, 1772. báró; 1776. 

<ő szerezte meg Bukovinát Ausztriának. 1780. varsói, 
1787. nápolyi követ, 1788-90 . Moldva- és Oláh-

ország kormányzója; 1791. Parisban működött, 
1794. Kaunitz utóda a külügyminiszterségben. Ez 

.állásában rövid megszakítással 1800 végéig elég 
^szerencsétlenül vezette a monarchia ügyeit, f 1818. 

Thuja, életfa, növény a cziprusfélék (cupressineae) 
rendjéből. A th. occidentalis Észak-Amerikából és 
th. (biota) orientális Közép- és Kelet-Afrikából, dísz
növények. A th. articulata-hó\ folyik ki a sandarak-
gyánta. 

Thukydides, görög történetíró, szül. 470 körül 
Kr. e. Athénben, 424. Thasosnál egy athéni hajórajt 
vezényelt; mivel Amphipolis fölmentésére későn ér
kezett, 423. száműzték, 403. visszatért Athénbe, s 
kevéssel rá meggyilkoltatott. A peloponnesusi há
ború (431—411) történetét irta meg (ford. Zsoldos 
Benő, 1887—88). L. Hunfalvy Pál, T., Tanulmányok. 

Thule, Pytheas (1. e.) által felfedezett sziget, me
lyet az ó-korban a föld legészakibb pontjának tar
tottak; valószínűleg a Shetland-szigetek egyike. 

Thümmel M ó r i c z Ágos t , német író, szül. 1738. 
máj. 27. Lipcse mellett Schönefeldben, 1768—1783. 
.miniszter Koburgban; f 1817. okt. 26. Humoristikus, 
elbeszélő műveket irt. 

Thun (Hohenstein), 1) F e r e n c z A n t a l gróf, szül. 
1847., előbb az osztrák képviselőház, azután az 
urak háza tagja, 1889. szept. Csehország helytar
tója; — 2) Leó gróf, szül. 1811. ápr. 7. Tetschen-
ben, 1849. jul. 28. osztrák közoktatási miniszter, 
megkötötte a concordatumot; az októberi pátens után 
1860. visszalépett. Mindvégig ellensége volt a kiegye
zésnek, f 1888. decz. 17. 

Thünen J á n o s Henr ik , német nemzetgazda, szül. 
1783. jul. 24. Jever mellett, birtokos Mecklenburgban; 

"t 1850. szept. 22. »Az elszigetelt állam* ez. művével 
megvilágította a földmívelés nemzetgazdasági alapjait. 
Rendszere »T.-féle törvény* név alatt maradt fenn. 
Thuni tó, regényes fekvésű tó Bern svájezi kanton

ban, az Aare szeli át, ter. 48 km2, gőzhajók közle
kednek rajta. 

Thur, folyó Svájczban, a Sántis hsgben ered, An-
delfingen m. a Rajnába szakad. 

Thurán Anna, tört. dráma B a r t ó k Lajostól (1888. 
Péczely-dijat nyert). 

Thurgau, svájezi kanton, ter. 988 km2, 104.678 
lak. Földje dombos (Hörnli 1135 m.), folyói a Thur 
és a Rajna. Bor-, gyümölcs- és gabonatermelés, állat
tenyésztés (méhészet), halászat. Kikötője Romans-
horn. Főhelye Frauenfeld. 

Thüringia, németországi terület a Werra és Saale 
folyó, a Harz és a thüringiai erdő közt, az V. szdban 
a hermundurok utódai, a thüringiaiak lakták saját 
királyuk alatt, 908. Ottó szász herczeg nyerte el; ki
válóbb tartományi grófok: I. Hermann, f 1216, IV. 
Lajos (szent), Szent Erzsébet férje, f 1227. 1485. a 
szász Ernő-ág birtokába jutott. T.-i á l l a m o k nevét 
viselik a Szász-Ernő-ág államai és Reusz s Schwar-
zenburg fejedelemségek. 
Thüringiai erdő, tágabb ért. a Fenyves hsgtől a 

Hörselnek a Werrába való torkolatáig húzódó hegy
ség Közép-Németországban, részei a Frank erdő és 
a tulajdonk. T. erdő, utóbbi a Wetzsleinnál kezdődik, 
a hegy gerinczén a Rennstieg, egy ősrégi határút 
vezet. Regényes fekvésű, legmagasabb csúcsai: a 
Beerberg (984 m.), a Schneekopf (970 m.), gyönyörű 
erdők fedik. 
Thurn M á t y á s gróf, szül. 1580., a török háború

ban kezdte meg katonai pályáját. Mint a cseh pro
testánsok vezére, kinek az u. n. felséglevél kierősza
kolásában is fő része volt, 1618. máj. 24. megadta a 
jelt a csehek fölkelésére s 1619. jun. Bécsig nyomult 
seregével. A fehérhegyi csata után Bethlen Gábornál, 
majd Gusztáv Adolf svéd királynál keresett segítsé
get. Részt vett a lützeni csatában, f 1640. jan. 28. 

Thurn és Taxis, régi német főúri család, a della 
Torre-któl származik, kik 1237—1311. Milanóban 
uralkodtak. A Viscontiak elűzték őket, mire 1313. 
Lamoral Bergamoban telepedett le és a Tasso hegy
től a del T a s s o , később a de T a s s i s nevet vette 
fel. Egyik utóda, T. F e r e n c z 1516. az első lovas 
postát szervezte Bécs és Brüsszel közt. A család, 
mely a postaügy terén nagy tevékenységet fejtett ki, 
1621. német birodalmi grófi. 1686. herczegi rangot 
nyert. — 1) A lbe r t hg, szül. 1867. máj. 8., Regens-
burgban lakik s 1890. jul. 15. Bpesten vette nőül 
József főhg leányát, Margit főhgnőt; — 2) Imre hg, 
tábornok, szül. 1820.; részt vett az olasz és porosz 
háborúkban, 1876. lovassági tábornok. 

Thuróczy-krónika, 1. Turóczi János. 
Thurzó (bethlenfalvi) család, a szepesmegyei Beth

lenfaluból, a lándzsás nemesek főhelyéről származik; 
Zsigmond király alatt kezdett szerepelni s gyors 
emelkedését a Th. János krakkói polgármester és 
körmöczi kamaragróf (f 1508.) által létesitett nagy 
bányavállalatoknak köszönhette. A mohácsi vész 
után a család tagjai már eiőkelő orsz. méltóságokat 
viseltek. B e r n á t 1550. bárói, G y ö r g y 1606. grófi 
rangot nyert. A család árvái ága György nádor fiá
ban, Imrében halt ki 1621. okt. 19., a szepesi ág 
M i h á l y szepesi főispánban 1636 elején. — l ) E l e k , 
János kamaragróf fia, 1521. körmöczi kamaragróf és 
kir. főkamarás, 1525. tárnokmester, a mohácsi vész 
után I. Ferdinánd pártjára állott, országbíró és kir. 
helytartó lett. f 1543. jan. 25.: — 2) F e r e n c z , 
Olaszországban tanult, 1534. nyitrai püspök, 1540. 
kamarai elnök, 1557. odahagyta a püspökséget és a 
lutheránus vallásra térve, házasságra lépett Kosztka 
Borbálával. Második neje Zrínyi Katalin volt, a szi-
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getvári hős leánya. Mint árvái főispán és kir. fő
udvarmester f 1576.; — 3) G y ö r g y nádor, az 
előbbi fia, szül. 1567. szept. 2. Lietaván, 1598. már 
kir. tanácsos, majd főpohárnok, utóbb főasztalnok-
mester, 1606. grófságot kapott, 1609. decz. 7. ná
dorrá váiasz'atott. f 1616. decz. 24. Neje volt Czobor 
Erzsébet, kivel folytatott levelezését Kubinyi Miklós 
tette közzé; — 4) J á n o s , Elek testvére, szül. 1464., 
a paduai egyetemen tanult; 1506. boroszlói püspök, 
1507. sziléziai orsz. főkapitány; kiváló humanista és 
a tudósok pártfogója, t 1520. aug. 11. ; — 5) Sza-
n i s z l ó , az előbbi testvére, 1485. Krakkóban tanult, 
1497. olmützi püspök, ő koronázta cseh királylyá 
1509. II. Lajost, 1527. I. Ferdinándot, f 1540. ápril 
16.; — 6) S z a n i s z l ó nádor, szül. 1576. jul. 24. 
Bajmócz m., 1614. szepesi főispán, majd főpohárnok
mester, 1622. nádor, Bethlen Gáborral szemben a bé
csi udvar híve. f 1625. máj. 1.; — 7) Zs igmond , 
Matton szepesi várparancsnok fia, 1501. szerémi 
püspök, 1502. székesfehérvári prépost, 1503. nyitrai, 
1505. erdélyi, s még az évben váradi püspök, mint 
Bakócz bizalmas embere, fontos diplomácziai szere
pet vitt. f 1512. 

Thus (lat.), tömjén. 
Thusnelda, Segestes cherusk herczeg leánya, Ar-

minius neje, Kr. u. 15. Segestes elragadta férjétől és 
kiszolgáltatta a rómaiaknak, római fogságában gyer
meket szült (Thumelicus); 17. Germanicus diadal
menetben mutatta be Rómában. 

Thyiadok (gör.), maenadok, bacchansnők. 
Thymele (gör.), oltár; a görög színházban az or-

chestrum magasított része, hol a chorus játszott. 
Thymelicus, középkori emlékeinkben az énekmon

dók egyik elnevezése. 
Thymian, démutka (1. e.). 
Thymian-olaj , az Európában és Ázsia északi ré

szén tenyésztett ihymus serpyllmn aetherikus olaja, 
sárgás v. barnás szinü, kámforszagu; szappan sza-
gositására szolgál. 

Thymol, démutka-kámfor, a démutka-olaj és egyéb 
illó olajok alkotó része. Színtelen, jegeczes, thymian 
szagú, szurós-füszer izü, alkoholban és aetherben 
könnyen, vízben nehezen oldódik, 44°-nál olvad, 
230°-nál forr; használják fertőtlenítő és edző szerül, 
szájvizekhez, hus conserválására stb. 

Thymus (gör.), kedeszmirigy. 
Thyoneus, Dionysus-Bacchus mellékneve. 
Thyreotomia (gör.), a pajzsporcz műtéti megnyi

tása, hozzáférhetetlen daganatoknak a gégéből való 
kiirtása. 

Thyrsus (gör.), 1) viráglomb, a növénytanban gaz
dagon szétágazó virág (pl. az orgonavirág); — 2) a 
bacchansnőknek repkenynyel és szőlőlombbal körül
font pálczái. 

Tiara, a pápa hármas koronája, magas süveg bibor-
kék és zöld stráfból, három megfelelő arany kariká
val, tetején a birodalmi alma, a kereszt uralma alatt 
álló világ jelképe. Eredetileg a t. csak egy karikából 
állt, a másodikat a hagyomány szerint VIII. Bonifácz, 
a harmadikat V. Orbán tétette rá. 

Tibád A n t a l , orsz. képv., szül. 1843. Kadics-
falván, Udvarhelym. Jogot végzett, 1867. megyéje 
alügyészszé, 1868. főjegyzővé, 1869. alkirálybiróvá 
(alispán) választotta, 1875 óta orsz. képviselő. 
Teleki Géza gróf belügyminisztersége alatt 1889—90. 
államtitkár. Számos politikai czikket irt. 

Tibbu (Teda), nép a Szahara keleti részében, tör
zseik folytonos harczban állanak egymással; arczu-

kat rendesen betakarják, mohammedánusok. Főhelyük 
Bardai, Tibesztiben. T. államok : Borku, Ennedi oázis, 
Kanar. 

Tiber (ol. Tevére, lat. Tiberis), Közép- Olaszország 
legnagyobb, hajózható folyója, az Apenninekben, a 
Monté Fumajoloban ered, átfolyik Perugia és Róma 
tartományokon és Róma városán, ez utóbbitól 38 
km. 2 ágra (Fiumara, Fiumicino) szakadva Ostia m. 
a Tyrrheni tengerbe torkol; mellékfolyói a Paglia, 
Chiascio, Nera, Teverone. 

Tiberias (most Tabarieh), város Galilaeaban a 
Genezareth vagy t.-i tó m., Heródes Antipas Tiberius 
császár tiszteletére alapította; hires meleg fürdői 
voltak. Egykor a zsidó irodalom ápoló helye, a ke
resztes háborúk idején nagy szerepet játszott. 

Tiberius C l a u d i u s Nero, római császár 14—37., 
szül. 42. Kr. e., Augustus mostoha fia, 15. fivérével, 
Drusussal elfoglalta az Alpesek vidékét, 12. nőül 
vette Júliát, Augusztus leányát, 4. Kr. e. Augustus 
örökbe fogadta, Kr. u. 5. meghódította a Rajna és 
Weser közti tartományt, 6 — 9. elnyomta a pannóniai 
és dalmát lázadást. 14. a senatus császárnak elis
merte. Rendezte az állam közigazg. és pénzügyi vi
szonyait, de zsarnokul uralkodott; mig kegyencze. 
Sejanus Rómában (23 — 31.) rémuralmat gyakorolt, 
ő Capri szigetén folytatott kicsapongó életet ; 37. 
márcz. 16.,mikormár a halállal vívódott, megfojtották. 

Tibeszti (Tu), ország a Szahara keleti részében, 
magas hegyek borítják, a Tarszo hegyláncz (2700 
m.), főhelye Bardai. A tibbuk lakják. Először Nach-
tigall járta be 1869. 

Tibet (Tübet),Khina melléktartománya, a Himalájas 
Kuenlün hegyek, KansusSzetsuan tartományok közt, 
1,200.000 kms, 1'5 mill. lak. Fensik, folyói az Indus, 
Satleds, Brahmaputra, itt ered a Saluen, Mekhong 
és Jantsekiang. É.-k.-en sóstavakkal (Tengri noor, 
Luka noor, Ike Namur) behintett magas (4000 m.) 
fensik terül el. Az éghajlatot rövid meleg nyár, 
hosszú kemény tél jellemzi. Csak a völgyekben ter
mékeny a talaj; arany, só, borax, nemesfémek. A 
lak. tibetiek, mongolok (sokpa), törökök (hor), kir
gizek, khinaiak. A t. (bod-dsi, bhos) a mongolokhoz 
tartoznak, főfoglalkozásuk állattenyésztés és föld-
mivelés; jelentéktelen ipar, élénk kereskedelem, mely 
a klastromokés főurak kezében van. T. a buddhismus 
főhelye, ennek feje a Dalai Láma, Lhassában a fővá
rosban székel. A főhatalmat a khinai császár nevében 
a Dalai Láma helyettese 4 miniszterrel gyakorolja. 

Tibeti nyelv és irodalom. A t. n y e l v a hátsó
indiai egytagú (gyök-) nyelvek rokona; a devanaga-
rinak ősi betűivel irják. E nyelv első ismertetője 
Körösi Csorna Sándor hazánkfia volt, ki nyelvtant és 
szótárt (2 köt., Kalkutta, 1834.) adott ki. A t. i rod . 
tulnyomólag vallásos jellegű s nagyobbrészt hindu 
iratok fordítása, két rengeteg (több száz kötetnyi) 
gyűjteményben, melyeket szintén K. Csorna ismertetett 
először kimerítően (az »Asialic researches« 20. köt.). 
Az egyik gyűjt, a »Kandjur«, mely Buddha paran
csait tartalmazza, a másik a »Tanjur«, különböző 
tanitó iratok gyűjteménye. A világi irodalomról, mely 
eg}'es ágaiban elég gazdag, nagyon kévéset tudni. 

Tibetszövet, fésügyapjuból készített, keresztbe szőtt 
szövet, csinozás nélkül jő forgalomba, tömöttebb és 
gyengédebb fogásu a merinoszövetnél. 

Tibia (lat.), sip; sipcsont, a lábszár egyik csontja. 
Tibiscus, a Tisza latin neve. 
Tiborcz, a nyomorgatott, becsületes lelkű jobbágy 

typusa Katóra »Bánk bán«-jában. 
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T i b u ü u s A l b i u s , római költő, szül. 43. Kr. e. 
Rómában; f 20. körül Kr. u. Elégiáit magy. fordí
totta Latkóczy Mihály (Magy. könyvesház). 

Tibur, város Latiumban az Anis m. (vízesés), 354. 
Róma elfoglalta. Számos villa, köztük leghíresebb 
Hadrian villájának romjai; most Tivoli. 

Tic (francz.), rángás; t. doulourenx, arczfájdalmas-
ság, arczzsába a három osztatu ideg vmely ágában; 
t.convulsif, az arczidegbenazarczizmok görcse. OKai: 
méhszenv, bélférgek, utánzás, csúzos bántalmak. Ke
zelés: bromkáli, villamozás, esetleg féreghajtó szerek. 

Tichborne (ticsbörn), gazdag angol báró (Sir 
Rogeri neve, ki 1854. hajótörés folytán elhalt, de egy 
Orton nevű, ujdél-walesi mészároslegény T.nak 
adta ki magát és az örökségre igényt emelt. Nyil
vános gyűjtés utján igen nagy összeget szerzett, 
•hogy port indíthasson, de 1874. mint csalót elitélték. 
A T. pör később is sokat foglalkoztatta az angolokat. 

Tichvin, város Novgorod orosz kormányzóságban 
& Tichvinka m., 7000 lak. A t.-i csatornarendszer 
•összeköti a Volgát a Ladoga tóval, ül. a Finn öböllel, 
1811. nyitották meg. 
Ticino (Tessin), folyó, Svájczban a Szent Gotthard 

hegységben ered, a Livina völgyet és a Lago Mag-
gioret átszelve Pavia körül a Póba torkol. 

Ticket (ang.), szavazólap, jegy, pl. r a i l w a y t. 
•(rélvé t.), vasúti jegy. 

Tieck La jos , a német romantikus iskola egyik 
feje, szül. 1773. Berlinben, f 1853. Mint költő, be 
•szélyiró és biráló egyaránt gazdag tevékenységet 
•fejtett ki. Fivére F r i g y e s , szobrász, szül. 1776. 
'Berlinben; t 1851. 

Tiedge K r i s t ó f Á g o s t , német költő, szül. 1752. 
•Gardelegenben, j 1840. Drezdában. Hires tankölte
ményét, az »Uraniá«-t (1880.) Jámbor Pál és Katona 
Antal közösen fordították (Pest, 1845). 

Tientjes, a németalföldi arany tízforintos, 6'729 g. 
sulyu 8/io finomságú = 8 frt 45 kr. aranyban. 

Tientsin, az idegen forgalom számára megnyílt 
Ikhinai kikötőváros Petsili tartományban, a Peiho és 
& császár csatorna m., 950.000 lak. Élénk keresk. 

Tiepolo G i a m b a t t i s t a , olasz festő és rézkarczoló, 
•szül. 1693. márcz. 5. Velenczében. Jeles freskói Ve-
ienczében, Madridban, Würtzburgban, képei Paduá-
foan, Velenczében stb.; a színezés pompája jellemzi 
•mindnyájokat. f 1770 márcz. 27. Madridban. 

Tierce, angol folyadékmérték = 42 gallon = 190'8 1. 
Tiers état (francz., tjet-zetá), a harmadik rend, 

1789 előtt a polgári rend v. osztály. 
Tiflisz, orosz kormányzóság Transkaukásiában, 

ter. 44.607 km», 859.762 lak. Főhelye T., a Kur m., 
•90.000 lak. Örmény érsekség, a főkormányzó szék
helye, vár, számos templom. Élénk kereskedelem 
Perzsiával, vasutak, kénes források. A középkorban 
•a georgiai királyok székhelye. 

Tifusz, hagymáz (1. e.). 
Tiglat Pileszar II., assyr király 745 — 727. Kr. e., 

•elfoglalta Syriát, 732. Damaskust, az assyr nagy
hatalom megalapítója; bibliai neve Pal. 

Tigré, Abesszínia állama, főhelye Adoa. 
Tigris (a bibliai Chidekel), hajózható folyam Elő-

Azsiában, Kurdistanban több forráságból támad, 
melyeknek egyike a Didsle v. Satt Charput m. ered 
és Til m. felveszi a Bohtan-Tsait és a BitHs-Tsaif. 
:Számos kanyarulattal elfolyik Mosul és Bagdad m., 
•hol az Eufrateshez közeledik, alsó folyásában Árama 
•nevet visel, Korna m. az Eufrates sel a Satt el Arab 
'folyammá egyesül. 

Tigris, ragadozó a macskafélék (felina) családjá
ból. A k i r á l y t i g r i s , felis tigris, egész 3 m. hosszú, 
rozsdavörös, sötét sávokkal, hazája Ázsia (egész 
déli Szibériáig), Java, Szumatra. A legfélelmetesb ra
gadozó; Varró óta Rómába vitték circusi játékokhoz 

Tigris, régebben : urasági inas. 
Tigris és hiéna, trag. Petőfi S.-tói (1846.), Borics 

történetét tárgyalja. 
Tigrisszemkő, sárgásbarna, rostos ásvány szépen 

hullámzó fénynyel, Dél-Afrika Doorn- és Griquastad 
hegyeiben; ékkő. 
Tihany, 1) község Abauj-Torna m., 1431 lak. ; — 

2)Zalam.,8931ak.a Balaton kiugró t i h a n y i fé 1 s z i 
g e t é n . A kék hullámokból hegyes szigetnek látszó 
félszigetet csak keskeny földnyelv köti össze a part
tal. E szorostól mind magasabbra emelkedik éles 
gerincze s végre homloka mint meredek sziklafal 
esik a Balatonra. A gerinczen több kiemelkedő kup 
van, melyek közül a Csúcshegy 63 m.-rel emelkedik 
a tó tükre fölé. A partokon a homokból kimosott 
kecskekörmök (kongeria kagyló). A harmadik kup-
hegyen épült a benczések apátsága ; a kolostor és a 
templom két tornya az egész Balatonon uralkodik. 
A templom múlt századbeli építmény: a román al
templom régibb (XII—XIII. század) s egyik oldal
falában I. András király síremléke van beillesztve. Az 
altemplom kerek boltivei két rendben álló oszlopon 
nyugszanak. A félsziget é. k. oldalán néhány bar
langot mutatnak, a hajdani benczések imádkozó 
helyeit a nép is remete lakoknak nevezi. A Csúcs
hegyen római őrtorony maradványainak tartott ro
mok. A félszigeten még két helység volt: Apáti és 
Újfalu. 

Tihanyi codex, 1531 — 32. irt magyar nyelvemlék 
a tihanyi apátság könyvtárában; Szűz Máriáról 
szóló prédikácziók és példázatok vannak benne. 
Közzétette Volf György, Nyelvemléktár, VI. köt. 

Tihanyi félsziget, 1. Tihany. 
Tikal , 1) siami ezüstpénz, 14.19 g. finom ezüstöt 

tartalmaz = 1 frt 50 kr.; — 2) siami súlymérték = 
15 12 g.; — 3) birmai súlymérték = 16.556. g. 
Tikfa, 1. teakfa. 
Tilalmi időszak, 1) a h a l á s z a t tilalmas: ápril 

1.—jun. 15. fajtok, fogas süllő, kecsege, kősüllő, 
márna, sőreg, szintok, tetemestok, viza; ápril 1.— 
jul. 15. ponty; szept. 15.—jan. 31. lazacz, piszt
ráng; márcz. 1.—ápril 30. lepényhal; márcz. 1.— 
máj. 31-ig galócza; — 2) a v a d á s z a t tilalmas febr. 
1. —aug. 15. (általános vadászati tilalom); szarvas
bikára okt. 15.-től, dámvad-bikára nov. 15.—jul. 1.; 
szavasra, dámvadra, őztehénre febr. 1. —okt. 15.; 
őzbakra jan. 15 —ápril 1.; zergére nov. 15.—jul. 1. 
fajdkakasra jun. 1.—márcz. 1., jérczére egyáltalán 
nem szabad; minden más madárra február 1,— 
aug. 31.-ig. 
Tilalmi rendszer, prohibitiv rendszer. 
Tilalomfa, határszéleken, utak mellett felállított 

oszlop, mely v. magában tilalomjelül szolgál, v. táb
lával van ellátva, mely a tilalmat köztudomásul adja. 

Tilia (lat.), hársfa. 
Tilinkó, vékonyhangú pásztori v. gyermeksip, 

miivet pl. fűzfa-ágból csinálnak. 
Tüiska, község Szeben m., 2000 lak. 
Tilbury (ang., tilböri), egyfogatú két kerekű kocsi, 

talyiga. 
Tilgner Vik to r O s z k á r , szobrász, szül. 1844. 

okt. 25. Pozsonyban, Bécsben tanult, u. o. él. Szá
mos mellszobrot és más szobormüvet alkotott. 

108* 



T TILLA T1NGEL-TANGEL 
= = = = = 1708 ===== 

Tilla, Középázsiában forgalomban levő aranypénz; 
a turáni t. = 21 tenga = 5 frt 95 kr. aranyban. 

Tillandsa, növény a bromeliaceák rendjéből. A t. 
u s n e o i d e s , Guayanán; kérgétől megfosztott lég
gyökerei adják a fahajat (crin végétal). 
Till Eulenspiegel, 1. Eulenspiegel. 
Tillinkó, néven lépteti fel Kónyi János »Demo-

kritus«-ában (1785) a német Till Eulenspiegelt. 
Tilly J á n o s gróf, a 30 éves háború egyik hadve

zére, szül. 1559. a brabanti Tilly kastélyban. 1598. 
lépett a császári hadseregbe és részt vett a 1600-iki 
magyarországi hadjáratban. A cseh lázadás kitörése
kor a kath. liga vezérévé neveztetett ki; a fehérhegyi 
csatában 1620. nov. 8. megverte a cseheket s győ
zelmesen hadakozott Mansfeld, a brauschweigi her-
czeg és a dánok ellen. 1623. gróf, 1630. Wallenstein 
utóda a fővezérségben, Magdeburg elfoglalása (1631 
május 30.) után szept. 17. Breitenfeldnél Gusztáv 
Adolftól vereséget szenvedett, Rainnál 1632 ápril 5. 
halálosan megsebesülve f ápril 20. Ingolstadtban. 

Tiló, lábakon álló, keskeny vályuforma készülék, 
egyik sarkán szegbe illesztett s fel-alá mozgatható 
nyéllel, melylyel az áztatás után megszáradt ken
dert és lent marokra fogva tördelik ( t i l o l j ák ) , hogy 
a pozdorjától megtisztítsák. Ez eljárás után a szösz 
a gerebenre kerül. 

Tilsit, város Gumbinnen porosz kormánykerületben 
25.000 lak., élénk ipar és kereskedelem. 1807. jul. 7. 
béke Franczia- és Orosz-, jul. 9. Poroszország közt. 

Tiltott cselekmény, olyan cselekmény, melyet az 
azt tiltó törvény ellenére követnek el. Nem tévesz
tendő össze a büntettél. 

Timany, alumínium (1. e.). 
Timár, község Szabolcs m., 1167 lak. 
Timárgyapju, 1. gyapjú. 
Tímárság, 1. bőripar. 
Timavo, folyó, 1. Rjeka. 
Timbang, keletindiai súlymérték, mintegy 6 mázsa; 

Bataviában a t. = 307'605 kg. 
Timbora, hangszer, 1. tambura. 
Timbre (francz., ténbr), 1) harang, harangszó; — 

2) hangszínezet (hangszernél stb.); — 3) bélyeg, le
vélbélyeg. 

Timbuktu (Tombuktu), Massina afrikai fellata ál
lam városa a Nigertől 15 km., 28.000 lak. Számos 
mecset, igen élénk kereskedelmi piacz. 

Time is money (ang., tájin iz möni), az idő pénz. 
Timeo Danaos et dona ferentes, 1. Danaok. 
Times (ang., teimsz = az idők), a legtekintélyesebb 

angol napilap czime, 1783. jan. 13. indította meg 
Walter John könyvnyomdász. 

Timföld, kovasavas agyagföld bituminosus anya
gokkal és kénkovanddal, a barnaszenet kiséri, tim-
sógyártásra szolgál. V. ö. agyagföld. 
Timidus (lat.), félénk, habozó. 
Timinudsud, marokkói ezüst pénz = 8V2 kr. 
Timok, folyó Szerbiában, a bolgár határon. Vid-

din mellett a Dunába torkol. 
Timoleon, korinthusi hadvezér, szül. 411 körül 

Kr. e., 366. meggyilkolta a főuralomra törekvő test
vérét, Timophanest, 343. megszabadította Syrakusát 
Dionysios zsarnokságától, 340. legyőzte a karthá
góiakat; f 337. 

Timoleon, Beksics Gusztáv egyik irói álneve. 
Timon, 1) Ákos , bpesti egy. tanár és író, szül. 

1850. Egerben; a középiskolát Budán, a jogot a bu
dapesti egyetemen végezte s állami ösztöndíjjal két 
évet külföldön töltött; 1877. a győri jogakadémián 

az egyházjog s a jogtörténet, 1891. febr. 1. a bpesti 
egyetemen a magyar alkotmány- és jogtörténet ta
nára, még ez évben József főherczeg legidősb fiának, 
József Ágost főherczegnek jogi szakoktatását vezette. 
Az orsz. kongrua-bizottság tagja. Számos önálló 
munkát (A germán ősalkotmány, Az osztrák con-
cordatum és a magyar közjog, A párbér Magyaror
szágon, A legfőbb kegyúri jog stb.) és tanulmányt 
irt szakfolyóiratokban. — 2) S á m u e l , történetíró, 
szül. Trencsénben 1675. A jezsuita rendbe lépett, 
Nagyszombatban és Kassán tanár volt; történeti és 
földrajzi munkákat irt, melyek közül nevezetesebbek 
Purpura Pannonica (1715.) és Imago antiquae et 
novae Hung. (1733.); f 1736. 

Timon, embergyűlöletéről közmondásossá vált 
athéni, Aristophanes kortársa. Shakespeare >Athéni 
T.« ez. drámájának hőse. 
Timor, a Szunda szigetek legkeletibb és legnagyobb 

szigete, ter. 32.586 km3, 600.000 lak. D.-ny.-i részén 
van T. hollandi residentia, ter. (a szomszéd szigetek
kel) 57.409 km2, 370.000 lak., főhelye Kupeng; az 
é.-k.-i részen T. portugáliai helytartóság, ter. 16.300 
km2, 250.000 lak., főhelye Dili (Dehli). 

Timotheus, Pál apostol kísérője. Ephesus első 
püspöke, t Domitianus alatt mint vértanú. Szt Pál 
hozzája intézett leveleinek hitelességét kétségbe 
vonják. 

Timsó, alumen, kénsavas timföld és kénsavas al
káli (kálium, nátrium, ammóniák) kettős sója. Előál
lítják az égetett t. kőből (római t.); pörkölt, elmállott 
v. kénes savval kezelt t. pala és t. föld vizzel kén
savas timföld vasgálicztartalmu oldatait adják, mely
ből káli v. ammoniaksóval t.-t ülepítenek le; az iz
zított agyagot kénsavval kezelik s az oldatból a t.-t, 
mint fentebb, leülepitik. Kál i t . , színtelen jegeczek 
45'5 jegeczvizzel, édeses, összehúzó izü, vízben old
ható, savanyu, kémhatású, 92°-nál olvad, vizétől 
megválik (égetett t.) és erősebb hőnél szétbomlik. 
A m m ó n i a k-t. 48°/o jegeczvizzel, az előbbihez ha
sonló, izzitásnál tiszta timföld marad vissza. Nát
r ium t. nagyon jól oldódik. T ö m é n y t. (kálimentes, 
oldékony t.) kénsavas timföld. A l u m c a k e (előm-
kék), kénsav agyagra való behatásának kovasav 
tartalmú terménye. A t.-t használják festésre, fes
tékgyártásra, fehérkészitésnél, viz és faggyú derí
tésére, a papir enyvezésére, a gipsz keményítésére, 
mint gyógyszert; pékek néha a romlott liszt javí
tására használják, pedig mérges. Chrom- és vas-t . , 
timföld helyett chrom- v. vasoxydot tartalmaznak, 
festésre szolgálnak. 

Timsókő, alunit, ásvány, kénsavas káliagyagföld 
és agyagföldhydrát. Leihelyei: Tolfa (Olaszorsz.), 
Munkács, Tokaj ; Kisázsia, Smyrna; Mont d'Or 
(Francziaorsz.). 

Timsópala, szén és kénkovand, néha földpát 
(káli-) tartalmú agyagföld, nagy tömegekben fordul 
elő Skandináviában, a Harzban, Saalfeld, Graefen-
thal,Reichenbach, Szilézia, stb., timsógyártásra hasz
nálják. 

Timsós bőr, magyar bőr (1. e.). 
Timur, 1. Tamerlan. ' 
Tincs, tájszó: csomó szőr, hajfürt. 
Tinctura (lat.), festvény, gyógyszeralak: növény

részek borszeszes v. aetheres kivonata. 
Tinea (lat.), moly, szu. 
Tingel-tangel, alsóbbrendű dalcsarnokok berlini 

elnevezése, a »Triangel-!ied«-ek előadásáról hires 
Tange énekkomikus után. 
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T 
Tinné A lex ine , afrikai utazónő, szül. 1839. okt. 

17. Hágában, 1862. tette az első nagyobb utat a felső 
Nílustól Gondokoroig, 1863. Chartumból a másodi
kat a Gazeila folyó és Dsur felé, hol anyja és nénje 
elhaltak, 1864. Kairóba jutott, 1868. Algériát és Tu
niszt járta be, 1869. Tripoliszból uj utón Afrika bel
sejébe ment, ez év aug. kísérete meggyilkolta. 

Tinnhal, thynnus, hal a tüskésuszonyuak (acan-
thopteri) rendjéből. A közönséges t, th. vulgáris, 3 
m. h.,12 mázsa sulyu, az Északi, Atlanti, Földközi és 
Fekete tengerben él. Tömegesen halászszák a Pro-
vence és Szardínia partjain; frissen, besózva és füs
tölve eszik. Mája halzsirt szolgáltat. A th. pelamys, 
80 cm. h., az Atlanti oczeánban él, húsa élvezhetlen. 

Tinnitus aurium (lat.), fülcsengés. 
Tinnye, község Pest m., 1244 lak. 
Tinó (Tenos), a Kykladokhoz tartozó görög sziget, 

ter. 204 km2, 12.565 lak. Főhelye T. (Hagios Niko-
laos), 3000 lak., tőle é.-ra Panagia Evangelistria bú
csújáróhely. 

Tinó, kiherélt bikaborju, 2 éves korától mintegy 
negyedfü (4 éves) koráig, mikorra t.-ökörré növeke
dik. Ellentéte: ü s z ő b o r j u , melyből tehén lesz. 

Tinódi S e b e s t y é n , a XVI. szd irodalmának egyik 
érdekes alakja, énekmondóink legnevezetesbike, 1505 
körül Fehérmegyében Tinód nevű faluban születhetett, 
legalább családja, mely nemes, de csekély vagyonú 
volt, a fehérmegyei Tinód pusztától vette nevét. Ifjú 
korában megszerezte a latinos műveltséget. 1530— 
1535 körül részt vett a török elleni hadakozásokban, 
mig balkezén kapott sebe alkalmatlanná nem tette a 
fegyverforgatásra. Ekkor Enyingi Török Bálint házá
hoz került, kinek íródeákja, lantosa s gyermekei ta
nítója lett; ura azonban 1541. török fogságba esvén, 
T. egy időre Verbőczi Imrénél talált uj otthont, ki
nek a kozári mezőn nyert diadalát meg is énekelte. 
A dunántúli megyék török kézre jutván, T. másfelé 
bujdosott, lantjával egyik nemesi udvarból a másikba 
kóborolván (innen »Lantos Sebestyén*). 1548. Kas
sán, saját házában megtelepedett, 5 évig pihenőt tar
tott s itt készítette énekeinek nagy részét. 1553. Ko
lozsvárrament, hol az >Erdélyi Históriát« szerezte, 
melyet több mással együtt 1554. >Cronica« czimme! 
ki is nyomatott, s ekkoriban térvén át János pártjá
ról Ferdinándhoz, művét az utóbbinak ajánlotta. 
Elete végét Nádasdy Tamás nádor szolgálatában töl
tötte s 1555—59 közt halt meg. T. mintegy átmene
tet képez a lantosok fajától, mely önkészitette ver
seit" maga énekli el közönségének, ama költőkhöz, 
kik műveiket nyomtatva adják közönségük kezébe 
olvasás végett. Ezért nevezték el az > utolsó magyar 
hegedősnek«. Históriás énekei, melyekben korának 
majd minden nevezetesebb eseményét leírta, csekély 
költői becscsel bírnak, de annál fontosabbak mint 
történeti források. Összes műveit életrajzzal kiadta 
Szilády Áron, Régi Magyar Költők Tára, III. köt. 

Tinóru, boleius, bőrgomba. A s z ü r k e h a s u t., 
polyporus fomentarius, kül. bikkfákon, a taplót szol
gáltatja. Ehető fajtája a m e g e h e t ő t., boletus edu-
lis. L. ehető gombák ez. színes mell. és képmagya
rázatot I. köt. 

Tinta, a tollai való Íráshoz használt folyadék, 
megkülönböztetünk: f eke te t . -á t , ez lényegében 
csersavas vasoxydul, s midőn a levegőn áll, vas-
oxyddá alakul s az irás megfeketedik, a l i z a r i n 
t . - á t , melyben indigó-oldat is van, a ni 1 in t.-át, 
mely a kőszén száraz lepárlási terményeiben létező 
festanyagokból készül. A színes t.-ák, u. m. vörös, 

kék stb. festanyagok oldatai. A k o p i r t.-val irt szö
vegről nedvesítés után több másolatot lehet készí
teni, különleges t.-ák a l i t h o g r a p h i a i t. sa j e l z ő 
tinta fehérneműekre, az utóbbi lényeges alkatrésze 
ezüstnitrát-oldat; s y m p a t h e t i k u s t. színtelen só-
oldat, pl. az ezzel irt jelek csak akkor tűnnek elő, ha 
melegittetik. Jó fekete irótinta készítésére Karmarscha 
következő reczeptet ajánlja: 18 r. durván törött gu-
bacs, 7 r.gummi arabicum,7 r. vasgálicz és 48 r. viz 
keveréke többszörös felrázás mellett 8 napig állni 
hagyandó s ezután még 15 r. viz keverendő hozzá 
s a megpenészedés megakadályozása végett néhány 
csepp carbolsav. 

Tintafa, semecarpus, növény az anacardiaceák 
rendjéből. A 5. anacardium, malakkadiófa Kelet-In
diában szolgáltatja a keletindiai elefánttetüt, ma
iakká-, acajou-diót s ezekből kardolt és olajat. 

Tintahal , sepia, állat a fejlábu puhányok (cepha-
lopoda) osztályából, a tizkaruak rendjéből. A s. offi-
cinalis, összes európai tengerekben él, 45 cm. h., 
fogókarokkal száján és meszes, likacsos belső héj
jal, melyet ossa sepiae név alatt csiszolásra, öntőfor
mákhoz és fogpornak használnak. Tintazacskójának 
barna nedvét, melyet az állat védelmére lövel ki, 
barna festékül (sepia) használják; húsát eszik. 

Tintairón, 1. irón. 
Tinto (spany.), sötét, erős spanyol bor, nevezete

sebb fajtái t. di rota, t. de Alicante stb. 
Tinto, folyó Spanyolországban az Odielbe torkol, 

a cadixi öböl közelében; felső völgyében van Rio 
Tinto (1. e.) városa nagy rézbányákkal. 

Tintoretto, tkép. R o b u s t i J a k a b , olasz festő, 
szül. 1519. Velenczében, Tizian tanítványa, Michel
angelo után is dolgozott; f 1594. máj. 31. Történeti 
festő, a velenczei mesteriskola 2. nemzedékének feje. 
Számos és nagy arányú festménye többnyire Velen
czében van. 

Tipolyok, tipulidae, rovarcsalád a kétszárnyúak 
(diptera) rendjéből. A t i p o l y , tipula, szárnya, lábai 
hosszúak, a réteken és vizek mellett, álezája a föld
ben és korhadó fákban él. A tipula gigantea 25—34 
mm. h. 

Tippan, agrostis (1. e.). 
Tipperary, ír grófság, ter. 4296 kma, 172.882 lak. 

Főhelye Clonmel. 
Tippo-Tip, arab, előbb rabszolgakereskedő, 1887 

óta a Kongó állam hivatalnoka, 1876. támogatta 
Stanley expeditióját a Felső-Kongonál, később 
Stanleyt, mikor ez Emin basa felkeresésére indult, 
cserben hagyta. Nevét azóta is gyakran emlegetik 
a kelet-afrikai dolgokban. 

Tipus, 1. typus. 
Tiráda (ol.), szóár, szóözön; czifrázat a beszéd

ben és zenében. 
Tirailleur (francz., tirájőr), vadász; rajvonalban 

harezoló katona; t . - tüz , tüzelés raj vonalban. 
Tirakkala (tör., Tirhala), város Thessaliában, 

15.000 lak. Kereskedelem, ipar. Közelében Trikke 
thessaliai vár romjai. 

Tirard (-ár) P é t e r Manó , franczia politikus, szül. 
1827. szept. 27. Genfben, előbb gyáros Parisban, 
1871. a nemzetgyűlés, 1876. a képviselőház tagja, 
1879—81. és ismételve 1882. keresk. és földmívelési 
miniszter, 1882—85. pénzügyminiszter, 1887 — 88. 
miniszterelnök, azután senat.or; 1893. jan. pénzügy
miniszter. 

Tiraszpol, város Cherson orosz kormányzóságban, 
a Dnejszter m., 25.000 lak. Vár. 
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Tire-haut! (francz., tiró), felrepülő vadra figyel
meztető szózat a vadászoknál. 

Tiresias (Teiresias), vak látnók Thebában, 7 em
berkort élt, nagy szerepet játszik a thébai mondakör
ben, az alvilágban sem veszté el emlékező tehetségét. 

Tirgoviszte, város Romániában 8000 lak., egykor 
az oláh vajdák székhelye. 

Tirnova, város Bulgáriában, 1186—1393-ig Bul
gária fővárosa, a Jantra m., 12.000 lak. Ipar és ke
reskedelem; itt szokott ülésezni a nagy (rendkívüli) 
szobranje. 1879 ben az alkotmányozó nemzetgyűlés 
székhelye, 1887. Ferdinánd fejedelmet itt választot
ták meg. 

Tirnova, község Krassó-Szörény m., 2972 lak. 
Tiro (lat.), ujoncz. 
Tirocinium (lat.), első hadi szolgálat. 
Tiro-féle jegyek, Cicero szabadon bocsátott rab

szolgája és barátja, Tiro által feltalált gyorsírászati 
rendszer. 

Tirol, grófság, az osztrák császárság tartománya, 
területe 26.690 km8, 312.704 lak. Ausztria legma
gasabban fekvő hegyvidéke, az Alpesek ágazzak be, 
az északi Mészalpesek az* é. határon kelet felé hú
zódnak (algaui, bajor Al.), a központi Alpesek 
Svájczból lépnek át, a Brennerhágó nyugatiakra és 
keletiekre osztja (Ortler, Groszglockner), nagyszerű 
gletserekkel; a déli részen a déli Mészalpesek húzód
nak, mint trienti és cadori Alp.(Vedretta, Marmolata). 
Folyói a Rajna, 111, Inn, Dráva, Ets, Eisack, Sarca, 
tava részben a Garda tó. Az éghajlat az Oetz és 
Pustervölgyben zord, Meran környékén igen enyhe, 
az Inn völgyet a sirocco látogatja. Legtermékenyebb 
az Ets völgy (bor és déli gyümölcs); gyümölcs, len, 
dohánytermelés, erdészet, méhészet, selyemtenyész
tés, bányászat (vas, szén, só). Dél-Tirolba.í a se
lyemipar lendületes, élénken űzetik : a keztyü, csipke, 
bőráru, vas és aczélczikk, posztó, szőnyeg, sarló és 
kapagyártás, Kufstein környékén czement és hyd-
raulikus mész, a hegyvidéken sajtkészités. A keres
kedelmet vasutjai és jó utjai emelik. A lak. németek, 
ladinok és olaszok, csekély kivétellel kath. Egyetem 
Innsbruckban. A tartománygyülés 68 tagból áll. Fő
város Innsbruck. A római korban Rhátia, később a 
keleti gótok, longobárdok stb. lakták, a tiroli grófok 
utolsó sarja Maultasch Margit révén 1363 óta 
osztrák birtok. 

Tiroli bor, az Ets völgyében és Trient vmint Ro-
veredo környékén termő vörös és fehér bor, fajai a 
terlani, traminói, marziminói, seeburgi stb. 

Tiroli zöld, rézgálicz lecsapatása által mesterséges 
utón nyert hegyi zöld festék. 

Tiryns, város Argolisban, itt nevelkedett Herakles, 
az V. szdban Kr. e. elpusztult. Várának romjai (Pa-
laea Nauplia) a kyklopi építkezések legfontosabb 
emlékei, Schliemann 1884. ásatta ki. 
Tischler D o m o n k o s , a beszterczei törvényszék 

elnöke, szül. 1851. feb. 6. Magy. Idán, Kolozs m. 
1875. beszterczei tszki joggyakornok, 1879. tekéi 
jbsgi aljegyző, 1881. kolozsvári tszki jegyző, 1883. 
zilahi jbsgi albiró, majd deési kir. alügyész, 1886. 
ugyanott tszki biró, 1891. nagyszebeni kir. ügyész, 
1892. beszterczei tszki elnök. 
Tisiphone, az Erinnysek (1. e.) egyike. 
Tisó beov(héb.), zsidóbőjtnap, ab hó 9., a jeruzsá

lemi templom elpusztulásának emlékére. 
Ti sötétség rajzati, félre; K i s f a l u d y K.: Mohács. 
Tisri, a zsidó naptár 1. hónapja, benne az uj év, 

engesztelő és sátoros ünnepek. 

Tissandier (tiszándjé) G a s t o n , szül. 1843. no
vember 21. Parisban, több utazást tett léghajón leg
inkább tudományos czélból. Ez útjairól műve
ket irt. 

Tissot (-szó) Vik to r , franczia iró, ezül. 1845. 
Freiburgban (Svájcz), Parisban él. Többek között 
hazánkról is irt egy férezmüvet. 

Tissot mézga, dextrin (1. e.). 
Tisza, folyó, a Duna legnagyobb mellékfolyója, a 

Máramarosi havasokban, az Okala havas (1203 m.) 
k. oldalán tiszta forrásból fakadó F e k e t e - T . és a 
Cserna-Hora hsgny. oldalán eredő F e h é r - T . egye
süléséből támad. Mindkettő magas hegyektől sze
gélyezett mély kereszt-völgyben zuhog, meg-meg-
akasztva számos vizfogó zsiliptől, melyek mögött a 
hegyi tavakká duzzasztott viz nyilsebebesen repíti a 
tutajokat a sellők és zuhogok fölött. Rahó közelé
ben találkoznak s innen völgyük még sziklás, de a 
Visóval egyesülve annak é.-ny. irányát veszik fel és 
a folyó azon hoszvölgyben halad, mely a Vihorlat-
vonulat és az é. k. Kárpátok közt a gátló tra-
chyt hsg áttörése előtt felduzzasztott vizektől kimo
satva medenczévé szélesült. Husztnál leér az alföd1 

lapályára. Itt medrének csekély esése folytán oly 
túltengő lesz, minők más folyók c?ak alsó folyá
sukban; a Tur-Szamos, Borsa, Latorcza, Laborcza. 
s Bodrog folyókkal elágazásokat alkot, sőt a Bod-
rog-Takta közén a folyóágak, erek, morotvák ku
szált vizér-fonadéka belső deltát épit, mint a Duna 
a Csalóközön. Ny. irányából a Nyírség földháta, 
vmint a Szamos lökése Csapig é.-ra tereli, hon
nan mind inkább d.-re fordul. A tokaji hsg és a 
Nyírség közt összeszorulva megszűnik deltája, de: 
nem kap uj esést s lomhán kígyózik tovább. Al
földi folyására a föld forgása a Baer-törvény ér
telmében érezteti hatását, de jóval fokozottabb a 
Szamos, Berettyó, Kőrösök, Maros, Béga balfelőli 
folyóinak hatása, melyek a lomha folyót lökésük
kel s egyoldalról berakott törmelék-kúpjaikkal k.-
ről ny.-ra hátrálni kényszeritik. Egykori medrét: 
régen elhagyott folyó medrek, lápok és árkok jel
zik. Esése már Tisza-Újlak és Vásáros-Námény 
közt fél akkora, mint pld. az alsó Pó folyóé, Tokajtól 
Szolnokig kilometerenkint 0'028i m.; Szolnoktól 
Csongrádig Ooi93m.; Csongrád-Szegedig 0'0215 m ;. 
Szegedtől a Dunáig 0'0182 m.; ugy hogy Tisza-
Ujlaktól 1211 '73 km. (szabályozás előtti eredeti) utón 
egész esése 44.6 m. tehát km.-ként csak 3.7 cm. E cse
kély esése folytán van oly sok kanyarulata, melye
ket néhol önmaga eltorlaszol és átvág s képezi a 
partjait kisérő félhold alakú tavakat, morotvákat. 
Medre jól képzett és inkább mély mint széles, lévén, 
partja többnyire kötött agyagból, a fenék pedig: 
nagy részt könnyen mozdítható iszapos homokból.. 
Rendes vízálláskor megfér medrében, de bár mély és 
öblös, kanyargós volta késlelteti az ár lefolyását; en
nek következtében a saját felső szakaszairól, vmint 
a mellékfolyókból egymásután lefutó áradások a T. 
medrében elérik egymást és az áradást tartóssá te
szik. így a kora tavaszi ár elérheti a májusit, a z ö l d 
árt. Alsó folyásában az alig mozgó vizet a*Dunának, 
sebesebben és sokszor magasabban hömpölygő 
vize zárja el s a megtorlódott vizet ilyenkor vissza 
felé folyni kényszeríti. Ha a tavaszi ár a Tisza alsó 
folyásában már felduzasztott vízállásra talál, a 
viz állása 8 m.-ig is emelkedik s roppant árvizeket 
idéz elő. Árterülete a szabályozás előtt 400 mfd2 

volt. Titel alatt ömlik a Dunába. Folyásának hossza 
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1.358 km. vagyis 183 földrajzi mfd; egyenes vonal
ban forrásai távolsága torkolatától 465 km, tehát 
kanyarulataira 947.7 esik. Hajózható V.-Námény, 
ill. Tokajtól. — Vizterülete 153.000 km2, melyből 
magára a Tiszára 44.700 km2, a többi mellékfolyóira 
jut. A vízgyűjtő terület 75°,Va bal partján van s csak 
25°/o esik jobb partjára, de ez is aránytalanul, ameny-
nyiben legnagyobb része a folyó é. szakaszán s a 
Szolnok alatti részen a folyó mentén csak mint kes
keny szalag húzódik. 60°/0 esik hegyvidékre, mely 
nagyobbára viz át nem bocsátó terület s innen ke
rülnek áradásai; mig a többi része, a sikság, a vizet 
nagy részt átbocsátja. Vízmennyisége legnagyobb 
vízálláskor a Szamos-torkolatig 1294 m3, Szegednél 
3535 m3 re tétetik mp.-ként. Torkolatánál Titel alatt 
másodperczenként lefolyó vízmennyisége legkisebb 
vízkor 400 m3, középnél 1500 m3, és legmagasabbnál 
2651 m3. Főmellékvizei jobbról: Kászó, Szoparka, 
Taracz, Técső, Talabor, Nagy Ág, Bodrog rendszere, 
Sajó, Eger, Zagyva; balról: Visó, Iza, Szaplon-
cza, Batár, Tur-Szamos, Kraszna, Berettyó és Kőrö
sök, Maros és Béga. A T.-ról számos tanulmány jelent 
peg, de főleg a szabályozással (1. e.) kapcsolatban, 

Tisza (borosjenői), 1) I s t v á n , Kálmán fia, orsz. 
képv., szül. 1861. ápr. 22. Budapesten. Jogot vég
zett és előbb mint tiszt, szolgabíró működött, 1884 
óta orsz. képviselő. — 2 ) K á l m á n , orsz. képv., 
szül. 1830. decz. 16. Geszten, Bihar m., 1848. Sze
mere alatt a belügyminisztériumban fogalmazó, a 
világosi katasztrófa után külföldre ment; visszatérve 
egyházi ügyekkel foglalkozott, 1861. orsz. képviselő 
és a határozati párt, később a balközép vezére, 
1875. pártja fusionált a Deákpárttal s létrejött a 
szabadelvű párt, melynek támogatásával belügymi
niszter lett a Wenckheim-kabinetben ; még ez évben 
miniszterelnök is ; 1887. a belügym. tárczát a pénz
ügyivel cserélte fel, 1890. márcz. lemondott a kor
mányelnökségről. A hatvanas évek óta dunántúli ev. 
r. egyházkerület főgondnoka, titkos tanácsos, a szent 
István-rend nagy keresztese, a m. tud. Akadémia 
igazg. és tiszteleti tagja. Irt czikket és röpiratot po
litikai, közigazgatási kérdésekről. — 3) La jo s gróf, 
Kálmán öcscse, ő Felsége személyi körüli miniszter, 
orsz. képv., szül. 1832. szept. 12. N.-Váradon, előbb 
bölcsészeti, később jogi tudományokkal foglalkozott, 
a szabadságharcz után külföldön, 1861. orsz. kép
viselő, 1867. Bihar m. főispánja, 1871 — 74. közle
kedési miniszter, nagyobb külföldi utazást tett, vissza
térve ismét képviselő, 1879. a szegedi árviz után kir. 
biztos, s vezette az újjáépítés munkálatait, miért a 
király grófi rang adományozásával tüntette ki. 1892. 
nov. ő Felsége személye körüli miniszter. — 
4) L á s z l ó , Kálmán bátyja, orsz. képv., szül. 1829. 
jún. 27. Geszten. Résztvett a szabadságharczban, 
súlyosan megsebesült, fogságot szenvedett; 1861 
óta orsz. képviselő. A honvédegylet központi vá
lasztmányának elnöke. 

Tisza-Büd, község Szabolcs m., 1857 lak. 
Tisza-Bura, község Jász-N.-K.-.Szolnok m., 2409 1. 
Tisza-Dada, község Szabolcs m., 2473 lak. 
Tisza-Derzs, község Jász N.-K.-Szolnok m., 21171. 
Tisza-Dob, község Szabolcs m., 3160 lak. 
Tisza-eszlári vérvád, Eszlár (1. e.) községben 1882. 

ápril 1. Solymosi Eszter nevű gyermekleány eltűn
vén, néhány ottani zsidó lakost azzal vádoltak, hogy 
vallásos czélra vérét vették s megölték. A pör 1883 
nyarán folyt le a nyíregyházai törvényszék előtt, 
de az összes vádlottak felmentésével végződött. 

Tiszafa, taxus, növény a t. félék (taxineae) rend
jéből. A t e r m ő t., t. baccata, fa Észak- és Közép-
Európában, é.-i Ázsiában és Afrikában; fája kemény, 
alkalmas asztalos- és esztergályosmunkákra. Leveleit 
s bogyóját gyógyszerként használják ; mérges. 

Tisza-Földvár, község, 1) Bács-Bodrog m., 5716 1. 
—- 2) Jász-Nagy-Kun-Szolnok m., 7752 lak. 
Tisza-Füred, község Heves m., 8084 lak. 
Tisza-Hegyes, község Torontál m., 2823 lak. 
Tiszai ág. h. ev. egyházkerület, hazánk négy 

ág. h. ev. kerületének és püspökségének egyike. Még 
1614. keletkezett, de jelen szervezetét 1734. s azóta 
nyerte. 9 esperességre oszlik, ezek: a VI. sz. kir. 
városi, szepesi XIII városi, VII szepesi bányavárosi, 
tátraaljai, gömöri, kishonti, sáros-zempléni, hegy-
allyai, brassói esperesség; ez utóbbi 1889. kebelez-
tetett belé az erdélyi szász kerületből. Összesen van 
benne 147 anya- és 129 fiókegyház. A hivek száma 
157.935. Püspöke Zelenka Pál miskolczi lelkész, 
világi felügyelője Péchy Tamás. (L. Bachát D. Egye
temes névtár.) 

Tiszai (közép) ármentesitő társulat, az 1846. 
alakult nagy-hevesi társulatból 1886. újból alakult, 
s czélja a Poroszlótól Csongrádig terjedő ártért men
tesíteni. Gyakori töltésszakadás folytán az ártér 
többször viz alá került, különösen 1876., mikor a 
szalók-taksonyi és roffi töltés is átszakadt és a vizek 
a Mirhó gát megkerülésével 100.000 hold területet 
elborítottak. Ártere Heves és Jász-Nagy-Kun-Szolnok 
megyék területére terjed, s jelenleg 108.627 hold. 
Székhelye: Tisza-Roff. 

Tiszai és szegedi kölcsön, a Tisza és mellékfolyói 
elleni vizvédekezésre és az 1879. árviz által elpusz
tított Szeged újra felépítésére szükséges pénz be
szerzésére, az 1880: XX. t.- ez. alapján 44millió frt né v-
értékü 4°/o nyereménykölcsön ( t i s z a s o r s j e g y ) bo
csáttatott ki. 50 év alatt 140 húzás utján törlesztik. E 
czélra évi 1"4 millió frt törlesztési járadékösszeg szol
gál, melyet a Tisza és mellékfolyói mentén levő ár
mentesitő társulatok járulékaiból, továbbá a Szeged 
városának és polgárainak nyújtott hasontermészetü 
kölcsönök után befolyó kamatokból fedeznek. 

Tisza-Igar, község Heves m., 1765 lak. 
Tisza-Keszi, község Borsod m., 2245 lak. 
Tisza-Kürt, község Jász-Nagy-Kun-Szolnok m., 

2915 lak. 
Tisza-Ladány, község Szabolcs m., 1142 lak. 
Tisza-Lök, község Szabolcs m,, 3954 lak. Járásb. 
Tisza-Lucz, község Zemplén m., 2257 lak. 
Tisza-Marosi határőrvidék, Zaránd, Arad és 

Csanádmegyékben a karloviczi békekötés által 1699. 
visszaszerzett délvidéki területből alakíttatott. Fel
adata volt a török kezén maradt terület felől az 
országot megvédeni. 1751. szűnt meg, a mikor is a 
véghelyeket az illető megyékbe kebelezték. 

Tisza-Nagy-Rév, község Jász-Nagy-Kun-Szolnok 
m., 1548 lak. 

Tisza-Nána, község Heves m., 4356 lak. 
Tiszán innen és tul, hazánk é.-k. és d.-k. része; 

1848. előtt az anyaország 4 kerülete közül egy T. 
inneni (jobbparti) és egy T. túli (bal parti) volt. 

Tiszáninneni ev. ref. egyházkerület, sokáig es-
peresi igazgatás alatt állt s minden egyházmegyében 
egy esperes gyakorolta a püspöki joghatóságot, 1734. 
nyerte kerületi szervezetét, melynek élén azóta püs
pök áll. Jelenleg a következő 8 egyházmegyére oszlik: 
abauji, alsó-borsodi, alsó-zempléni, felső-borsodi, 
felső zempléni, gömöri, tornai, ungi; mindegyiknek. 
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élén esperes és egyházmegyei gondnok, az egész 
kerület élén püspök, 1866. okt. 30. Kun Bertalan 
(1. e.) miskolczi lelkész és a fógondnok, 1860 óta 
báró Vay Miklós koronaőr áll. Az anyaegyházak 
sz. 349, a többieké 419. L. Tóth. S. Egyetemes névtára. 

Tiszántúli ev. ref. egyházkerület, vidéke egyik 
főfészke volt a magyar reformationak, de a kerület 
mai alakját 1821 óta nyerte. Jelenleg a következő 13 
egyházmegyéből áll: alsó-szabolcsi-hajduvidéki, bé
kés-bánáti, beregi, bihari, debreczeni, érmelléki, 
felső szabolcsi, heves-nagykunsági, máramaros-ugo-
csai, nagybányai, nagykárolyi, nagyszalontai és 
szatmári; mindegyiknek élén esperes és egyházme
gyei gondnok, az egész kerület élén püspök, 1892 
óta Kiss Áron (1. e.) és főgondnok, 1883 óta Vállyi 
János, áll. Az anyaegyházak száma 556, a többieké 
696. L. Tóth S. Egyetemes névtára. 
Tiszántúli nyelvjárás, a Tiszától keletre eső te

rület nyelvjárása (Csongrád m. északi fele, Békés, 
Arad m.-nek magyar része, Bihar nyugati széle, 
Hajdú m.-ből Püspök Ladány, Jász-Nagy-Kun-Szol
nok m. tiszántúli részének déli fele). Főbb sajátsá
gai: a közép e hangot használja; é helyett sokszor 
j-t, o, ö h. ú, tí-t ejt, pl. fehír, kik, rúzsa, lűni; az 
i-t a-re változtatja, pl. füzet, üdő stb.; ly h. j-t ejt, 
pl. kiráj. L. Balassa József, A magy. nyelvjárások, 
Bpest, 1891. 

Tisza-Örs, község Heves m., 2060 lak. 
Tisza-Palkonya, község Borsod m., 1575 lak. 
Tisza-Polgár, község Szabolcs m., 9387 lak. 
Tisza-Püspöki, község Jász-Nagy-Kun-Szolnok 

m., 1885 lak. 
Tisza-Roff, község Jász-Nagy-Kun-Szolnok m., 

4956 lak. Járásbir. és adóhiv. 
Tisza-Sas, község Jász-Nagy-Kun-Szolnok m., 

1679 lak. 
Tiszasorsjegy, 1. tisza-szegedi kölcsön. 
Tisza-Süly, község Jász-Nagy-Kun-Szolnok m., 

2722 lak. 
Tiszaszabályozás. A Tisza folyó szabályozása 

ugy a mentesített terület nagyságát, mint a sza
bályozó munkák terjedelmét es az ezek által a viz-
folyási viszonyokban előállott változásokat, vmint 
a befektetett tőke nagyságát tekintve az Európában 
végrehajtott hasonnemü munkák közt az elsők 
egyike. A szabályozás megkezdése előtt és után 
többféle terv merült fel, igy: mellékfolyók külön 
elvezetése, árapasztó csatornák és víztartók, de 
mint egyedül czélhoz vezető az átmetszés és töltése-
zés combinált rendszere fogadtatott el és hajtatott 
végre. Előző kísérletek után (már az 1613 : XXVII. 
t.-cz. tesz említést a T.-ról) az 1830 — 40. igen ned
ves évek megérlelték folyóink rendszeres szabályo
zásának szükségét. Vásárhelyi Pál és Beszédes az 
ország vízhálózatáról kitűnő térképet készítettek s 
1845. József nádor rendeletére Vásárhelyi a t. ter
vét kidolgozta, melyben a vizek gyorsabb leveze
tésére helyezte a fősúlyt és ezen czélra 120 átvá
gást tervezett s csak másodsorban javasolt a folyó
tól nem nagy távolságra helyezendő töltéseket. Idő
közben gróf Széchenyi István a m. kir. helytartó
tanács közlekedési osztályának főnöke lett s lelke
sítő buzdításával és törhetlen erélyével megindította 
a nagy művet. 1846. megalakította a »tiszavölgyi 
társulat«-ot, mire egymásután alakultak az egyes 
ármentesitő társulatok. A szabályozás megkezdése 
előtt a tervek átvizsgálásával Paleocapa velenczei épí
tési főigazgató bízatott meg, ki a távoli töltésezés I 
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mellett nyilatkozott, S csak 20 metszést tartott szük
ségesnek, ezeket is Tokajon alul. E vélemény alap
ján dolgozta ki Kecskés a részletes terveket. A meg
indult munkálatokat a szabadságharcz megakasz
totta, de az 50-es években annál nagyobbb erélylyeli 
folytatták, különösen az 1853. és 1855. nagy ár
vizek után, melyek mindegyike nagyobb volt az-
1830-inál A tervek újra átvizsgáltattak s Pasetti 
javaslatára az átmetszések és töltések rendszere 
combináltatott s pedig ugy, hogy a töltésekkel kap
csolatosan 111 átm. létesíttessék. A munkálatokat a t.. 
központi bizottság főmérnöke Herrich Károly vezette.. 
1866. a töltéseket kiépítették, de az átmetszések ki-
képződése a Csongrádon aluli szakaszon nem követ
kezett be. Az 1862—1875. száraz évek elterelték 
a figyelmet a t.-ról, melyet már befejezett műnek 
tekintettek, de az 1876. és 1877. nagy árvizek, főleg 
az 1879. katasztrófa, mely Szeged városát elpusz
tította, sajnosán mutatta ki a szabályozás hiányos
ságát, melyet egyrészt a kellő vizműtani adatok és 
megfigyelések nélkül készített tervek, másrészt az. 
ármentesitő társulatok autonómiája folytán rend
szertelenül végrehajtott munkák okoztak. Különösen 
aggasztó volt az alsó átmetszések ki nem képződött 
és elfajult állapota, a gyakori töltésszakadás és a viz-
szinnek a szabályozás óta észlelt folytonos emel
kedése. A szabályozás megvizsgálására külföldi, 
szakértők hivattak meg s a kormány a törvényho
zás utján gondoskodott a károsult társulatok segé
lyezéséről és tekintettel az 1881. és 1888. nagy árvi
zek által nyujtottadatokra,aszabályozáshiányainak 
pótlása iránt intézkedett. A töltéseket a legnagyobb-
vizszin felett 1. m.-re emelték és kellően megerő
sítették, a töltésszorulatok egy részét eltávolították;, 
különös gondot fordított a kormány az alsó átmet
szések mesterséges kiképzésére s ezen czélra állami 
kotró hajórajt (1. e.) tart fenn; a társulatok a mű
szaki ártérfejlesztést az uj vizszin alapján teljesí
tették s a belvíz, vmint a szivárgó és fakadó vizek, 
levezetéséről csatornázás által gondoskodnak. Ezen 
munkák által a szorosan vett ármentesítés befeje
zettnek tekinthető, de továbbra is fennmarad a 
mederrendezés szükségessége s pedig főleg az alsó
átmetszések fejlesztése, a hullámtér rendezése és a. 
nagymérvű törő partok biztosítása. L. Hariusz Ist
ván : A Tisza fejlődésének törvénye. Hieronymi: A. 
Tiszaszabályozásról. Bpesti Szemle 1888. Kvassay 
Jenő: A csekély esésű folyók szabályozása. Bpest 1888. 
Stefanovics de Vilovo:Die EntsumpfungderNiederun-
gen der Theisz und des Banats 1874. Overmars: Die-
Theis-Ueberschwemmungen, Bpest 1879. A Tisza
völgyi társulat évkönyvei. Maiina Gyula: A Tisza-
szabályozásáról. Hunfalvy János: Magyarország ter
mészeti viszonyainak leírása III. kötet. 

Tisza-Szajol,közs. Jász-N.-K.-Szolnokm., 1241 lak.. 
Tisza-Szalka, község Bereg m., 1213 lak. 
Tisza-Szalók, község Jász-Nagy-Kun-Szolnok m.,. 

3820 lak. 
Tisza-Szent-Imre, község Jász-Nagy-Kun-Szol

nok m., 3122 lak. 
Tisza-Szent-Miklós, község Torontál m., 5279 lak. 
Tisza-Szőlős, község Heves m., 2411 lak. 
Tisza-Tarján, község Borsod m., 1437 lak. 
Tisza-Ujlak, község Ugocsa m., 2845 lak. 
Tisza-Várkony, község Jász-Nagy-Kun-Szolnok 

m., 2312 lak. 
Tisza-Vezseny, község Jász-Nagy-Kun-Szolnok, 

m., 2682 lak. 
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Tiszavirág, 1. kérészek. 
Tiszavölgyi társulat , 1846. január 19. Pesten 

alakult gróf Széchenyi István kezdeményezésre és a 
tiszavidéki társulatok központi szervezetét alkotja; 
élén a központi bizottság áll, mely a társulatok érdekeit 
képviseli; hatáskörét az 1884 :X1V. t. ez. szabályozza; 
jelenlegi elnöke gróf Károlyi Sándor. 

Tiszolcz, község Gömör m. 3697 lak. Kincstári 
vasmű s több bánya. A vasgyárnak a vaskövet a 
Gömör és Borsod m.-ben levő bányászat szolgáltatja; 
a tiszolczi vaskőbányák, a Masna és Magnetova 
hegyek lejtőin vannak; a masnai bányászat tárgyai 
manganos vasérczfélék ; a magnetovaié mágnes-
vaskő és vaskő pyrit; várrom. 

Tiszt, általában tisztviselő (1. e.), kül. katonai szol
gálatban; maga a tiszti v. hivatali állás. 

Tiszta jövedelem, a gazdálkodó egyén kereset
forrásának tiszta hozadéka levonva belőle az összes 
költségeket. 

Tiszta nyereség, a vállalat által elért nyereség le
vonva az összes költségeket, a befektetett tőke folyó 
kamatját stb. 

Tisztasúly, netto-súly. 
Tisztelendő, reverendás, közszokás szerint az egy

házi renddel birok czime; n a g y o n t., admodum re-
verendus, a káplánoké, fő t i sz t . , plébánosok és espe
reseké, mig a káptalanok tagjait, apátokat és prépos
tokat a n a g y s á g o s , a püspököket m é l t ó s á g o s 
czimmel szokás illetni. 

Tiszteletes, közszokás szerint a prot. lelkészek czim-
zése; n a g y t i s z t e l e t ű az espereseké, fő t i sz 
t e l e tű a püspököké. 

Tiszteljétekaközkatonákat,Nagyobbakőkmint a 
hadvezérek. Pe tőf i : Tiszteljétek a közkatonákat. . . 

Tiszti La jos , hirlapszerkesztő, szül. 1835. S.-Alja-
Ujhelyen, hol atyja tanár és akad. festő volt. Mint 
gimnazista a szabadságharczban honvédnek állt, 
megsebesült, utóbb bejárta Német-, Angol-, Franczia-
országot, 1852. hazatérve szinész lett, azután irói 
pályára lépett, 1863. főmunkatársa, 1867—82. fel. 
szerkesztője az aradi »Alföld«-nek, melyben meg
pendítette a már megvalósult eszmét, hogy a vér
tanuknak szobrot állítson a nemzet. 1889 óta az 
»Arad és Vidéke« egyik tulajdonosa és szerkesztője. 
Számtalan czikket, tárczát, tanulmányt irt. Nagyobb 
munkában irta le a 13 aradi vértanú utolsó napjait. 

Tiszti dij, szolgálati díj (1. e.). 
Tisztító eskü, iuramentum purgatórium, a régi 

bűnvádi eljárásban, hazánkban még a XVIII. század
ban is alkalmazásban levő bizonyítási eszköz; abban 
állott, hogy vádlott az ellene felmerült gyanujelek 
megerőtlenitésére, ill. ártatlansága igazolására esküt 
tett; mivel azonban a t. e. természetszerűen hamis 
esküre és így az eskünek, mint bizonyítéknak érték-
telenitésére vezetett, ujabban mellőzik. 

Tisztító hely, purgatórium, 1. pokol. 
Tiszti ügyész, 1. törvényhatósági tisztviselő. 
Tisztújítás, vigj. Nagy Ignácztól (1842.). 
Tisztulás, havi, 1. hószám. 
Tisztviselő, köztisztviselő, mindenki, aki közszol

gálatban áll. Nálunk megkülönböztetendők az áll. 
tisztviselők, áll. hivatalnokok a törvényhatósági és 
községi t.-ktől. T. csak az lehet, a ki magyar állam
polgár, gondnokság alatt nem áll, bűntett v. vétség 
miatt vád alá helyezve v. általában szabadság
vesztéssel vagy hivatalvesztéssel sújtva nincs. 40 
évnél idősebb egyén rendszerint nem alkalmazható. 
Minősítéséről az 1883: I. t.-czikk intézkeaiK. Az 

elméleti képzettséget illetőleg az egyes szakoknál-
különböző szabályok állanak fenn. Közigazgatási 
szaknál megkívántatik v. ügyvédi, v. jog- v. állam
tudományi tudorság, v. legalább 4 évi jogi tanfolyam 
elvégzése. Ez megkívántatik különösen a fogalmazói-
szaknál; a közigazgatási szaknál még a közigazgat, 
vizsga letételét kívánják meg. A t. a szolgálat megkez
dése előtt esküt tesz az alkotmányos hűségre és hiva
talos kötelességének lelkiismeretes teljesítésére, mely 
minden előléptetésnél ismételtetik. Kinevezése élethosz-
sziglan szól, de a bírákat kivéve nem elmozdithatatlan. 

Titán, menachin, fémelem, nagyon elterjedt, de nem 
található nagyobb tömegekben, előfordul mint t. 
savanhydrid (anatas, broskit, rufil) a t, vasban és. 
egyéb ásványokban, csekély mennyiségben a leg
több vasérczben. Sötétszürke, nehezen olvad, f. s. 48,. 
oxygénnel t. savat alkot. Felfedezte Gregor 1789. 

Titania, Shakespearenél («• Szentivánéji álom«) és-
\Vielandnál(Oberon-<) tündérkirályné, Oberon felesége. 

Titán Laczi, a > Borsszem Jankó« egyik stereotyp-
alakja, a fiatal >titánkodó« írók karikatúrája. 

Titánok, a görög mythologiában Uranos és Gaea 
gyermekei, 6 férfi (Okeanos, Koeos, Krios, Hyperion,. 
Japetos, Kronos) és 6 nő (Theia, Rhea, Themis, 
Mnemosyne, Phoebe és Tethys). Anyjok felbőszité-
őket atyjok ellen, de csak Kronos merte atyját a 
trónról letaszítani, hogy maga üljön helyére. Midőn-
Kronost Zeus követte, a titánok egy része fellázadt 
(titanomachia), de Zeus legyőzte és a Tartarosba 
űzte az elégedetleneket. 

Titánvasércz (ilmenit, kibdelophan, crichlonit, 
washingtonit, iserin), ásvány, fekete barna, titan-
savas vasoxyd, vasoxydul. Előfordul lazán, mint t. 
vashomok (menakkanit); különösen górcsövi meny-
nyiségekben a melaphyrban, doleritban, diabasban, 
gabbroban, de 8 kgnyi jegeczekben is. 

Titel, község Bács-Bodrog m., 4314 lak., a Tiszára 
ereszkedő domb oldalán épült; szemben vele a Béga 
a Tiszába ömlik. Torontállal hajóhíd köti össze k 
lakosai élénk kereskedést űznek. Már az Árpádos. 
korában szerepel. Volt benne prépostság és augus-
tinus kolostor, melyet városszerüleg megerősítettek; 
romjai a fensik déli csúcsán láthatók. A csajkás ke
rületnek volt székhelye. 

Titeli fensik, Bács-Bodrog m.-ben a Duna és Tisza 
összefolyásánál mintegy méternyire kiemelkedő 15-
km. hosszú s félannyi szélességű magaslat, melyet 
magas vízálláskor mint szigetet övez a folyók árja. 

Titeli Tisza-Duna töltési és fentartási egylet, 
feladata Csurogtól lefelé a Tisza torkolatáig és on
nan a Duna balpartján felfelé terjedő tisza-dunai 
ártért mentesíteni. Ártere Bács-Bodrog m. területére-
terjed, s 43.083 hold. Székhelye: Újvidék. 

Titicaca, tó Peruban és Bolíviában, 8314 km*,, 
3842 m. magasan, lefolyása a Desaquedero, számos 
sziget, köztük a T. naptemplom nagyszerű romjaival. 

Tities (lat.), 1. ramnes. 
Titillatio (lat.), csiklandozás. 
Titkos alap, a rendelkezési alap (1. e.). 
Titkos rendőr, olyan rendőr, kinek hivatali jellegét 

lehetőleg titokban tartják, hogy gyanús egyéneket, 
szemmel kisérhessen s igy bűntények elkövetésének 
lehetőleg elejét vegye; detectiv (1. e.). 

Titkos szavazás, 1. szavazás. 
Titkos szerek, arcana, orvosszerek v. ipari vegy-

anyagok, melyek összetételük és készitésmódjuk ti
tokbantartása mellett többnyire jóval értékükön felüí 
árusittatnak el. Nagyrészt szédelgés. 



T TITKOS TANÁCSOS TÖBB VILÁGOSSÁGOT! 
_ = = = = = 1714 

Titkos tanácsos, egykor az uralkodó titkos taná
csának tagja, ki a legfőbb állami ügyek intézésében 
vett részt. A mai alkotmányos fejlődéssel az ily titkos 
tanács nem férvén össze, a t. t.-i állás majdnem min
denütt puszta czimmé lett. Ausztria-Magyarország
ban ő felsége adományozza előkelő egyéniségeknek; 
vele az excellentiás czim jár. 

Titkos társulat , több egyén szövetkezése titkos, a 
törvényben tiltott czélokra. Ilyenek Oroszországban 
a nihilisták, Írországban a feniek stb. társulatai. 

Titoknok, régebben a. m. titkár. 
Titoktartás, a közhivatalnok a reá bizott hivatalos 

titkokat hiv. esküjénél fogva megőrizni tartozik; né
mely személyek és pedig: közhivatalnok, ügyvéd, 
orvos, sebész, gyógyszerész, szülésznő és ezek segé
dei pedig arra köteleztetnek, hogy olyan titkokat, me
lyeket állásuknál fogva megtudtak v, reájuk biztak, 
és melyek vmely család v. személy jó hírnevét sért
hetik, fel ne fedezzék, különben a btk. 328. íjánál 
fogva a sértett fél indítványára 3 havi fogházzal és 
1000 frtra terjedő pénzbirsággal sújtatnak. Ide nem 
tartozik, ha az emiitett személyek hivatalos kérdé
sére v. mint tanuk nyilatkoznak. 

Titre (francz.), czimlet, értékpapirdarab; t . - i rozni , 
a selyem finomságát megállapítani. 

Titularis (lat.), czimzetes. 
Titulus (lat.), 1) felirat, hirdetmény; — 2) czim; — 

3) ürügy (sub titulo, azon ürügy v. szin alatt); — 
4) hírnév, dicsőség. 

Titurel, a Grál monda egyik hőse, Parcival dédapja. 
Titus Andronicus, szinmü Shakespearetől, ford. 

Lévay József (1865.). 
Titus Flavius Vespasianus, római császár, sz.41., 

előbb katonai tribun Germaniában és Britanniában, 
70. befejezte Jeruzsálem elfoglalásával és elpusztí
tásával a zsidók elleni háborút, 79. követte atyját, 
Vespasianust, a trónon, igazságosan uralkodott; 
t 81. szept. 13. 

Tivoli (a régi Tibur), város Róma olasz tarto
mányban a számos vízesést képező Teverone m., 
10.000 lak. Püspökség, hires villa d'Este. Közelében 
ásványforrások és római régiségek. 

Tized, 1. dézma. 
Tizedes, legalsóbb rangú altiszt. 
Tizedes mérleg, oly kétkarú emeltyüs mérleg,mely

nél a két kar hossza ugy aránylik egymáshoz mint 
1 a 10-hez; minélfogva a rövidebb karra helyezett 
terhet a hosszabb karra helyezett -p^-nyi sulylyal 
lehet egyensúlyban tartani, mérni; egészen hasonló 
hozzá a rendkívüli nagy terhek mérésére szolgáló 
s z á z a d o s mér l eg , ennél a karok viszonya 
1 : 100-hoz. 

Tizedes rendszer, számrendszer, melynek alapja 
10, és 10 egysége vmely rangnak a következő felsőbb 
rangot adja; t i z e d e s r e n d s z e r , méterrendszer 
(1. e.). Az uj korona-pénz is a t. r.-en alapszik. 

Tizedes tört, olyan törtszám, melynek nevezője 
10 v. ennek bizonyos hatványa, tehát 100, 1000 stb. 
A t.-eknél a nevezőt nem is szokás kiirni, miután a 
tizedes jel kitétele után adatik pl. 0 2 = -^L 0.02 = 
T^TT és jgy tovább. 

Tizek, a 40-es évek derekán a fiatalabb irói nem
zedék tíz tagja (Petőfi, Jókai, Tompa, Lisznyai, Pákh 
Albert, Kerényi, Obernyik, Degré, Bérczy Károly, 
Pálffy Albert), kik elhatározták, hogy minden más 
laptól visszavonulva, egy külön közlönyt indítanak 
saját demokratikus irodalmi és politikai irányuk ki- | 

fejtésére. A tizes társaság azonban csakhamar fel
bomlott. L. Fischer, Petőfi S. élete, ford. Tolnai L. 

Tizenegyezer szűz legendája, 1. Orsolya. 
Tizenkét táblás törvény, lex duodecim tabularum, 

a Kr. e. 454. és 450. összeirt és Rómában érvényes 
jog, mely 12 táblára jegyeztetett föl. Először a 
decemvirek 10, később még 2 táblára jegyezték föl a 
törvényeket. A római jog egyik főforrása, töredékei 
egyes irók műveiben maradtak fen. 

Tizenkettedik órában, döntő esemény előtt, a ve
szély küszöbén. 

Tízezer forint, népszínmű Szigligeti E. (1859.). 
Tiziano Vecelli (tizjáno vecs-), hires olasz festő, 

szül. 1477. Pieve de Gádoréban,Bellini János tanítvá
nya, többnyire Velenczében élt; f u- o. 1576. aug. 
27. A velenczei festőiskola főmestere, annak elveit a 
legnagyobb tökélyre emelte, főleg a meztelen festésé
ben kiváló (Mária mennybemenetele, a Pezaro csa
lád madonnája). Számos egyházi és szentképe, alle
gorikus és mythologikus festménye (égi és földi sze
relem, Venus), mesteri arczképe van. A háttér 
mintaszerű kezelése által egyúttal a tájképfestésre is 
nagy jelentősége volt. Több műve (Madonna, 2-
arczkép) van a bpestt orsz. képtárban. 

Tizkaruak, dekabrachia, alrend a két kopoltyús 
puhányok (dibranchiataj rendjéből. 

Tizlábuak, dekapoda, állatrend a rákok (crustacea) 
osztályából, öt pár torlábbal, melyek tövén a pán-
czél alatt vannak a rojtos kopoltyuk. 

Tizparancs, azon 10 erkölcstörvény, melyeket a 
bibliai hagyomány szerint Mózes a Sinai hegyen két 
kőtáblára irva Jehova kezéből kapott (Mózes 2. 
könyve 20.). Ha mai alakjukban nem is, de lényegük
ben valószínűleg Mózesre vezetendők vissza. Mint 
az ó-szövetség vallás-erkölcsi magvát, a keresztény
ség is átvette a t.-ot s közvetlen isteni kinyilatkoz
tatásnak tekinti. 

Tjumen, város Tobolszk szibériai kormányzóság
ban a Túra m., 34.000 lak., nagy vásárok. 
Tlemszen (a régi Tremis), kereskedelmi város Algé

riában, 28.000 lak. 
Tluszta, hegy a Nagy-Fátrában 1373 m. m.; a 

turóczi medencze egyik legszebb pontja. 
Tó, a talaj horpadásában keletkezett állandó viz-

medencze, mely v. a felhőkből v. folyókból és föld
alatti forrásokból nagyobb mennyiségű vizet nyer,, 
mint a mennyit lefolyásánál kiont v. a mennyi felüle
téről elpárolog; m e s t e r s é g e s tó, völgyzáró v. 
töltések által összetartott vizmedencze, pl. halastó. 
Tó-Almás, község Pest m., 2112 lak. 
Toast (ang., tószt), pirított kenyérszelet; felkö

szöntő. 
Tobago, 1. Tabago. 
Többes szám, plurális, a név- és igeragozásbaa 

azon alakok, melyek több dologra v. személyre vo
natkoznak; ragja (helyesebben: képzője) nyelvünk
ben a -k (hajók, kertek, írunk, vertek stb.) v. -r 
(hajóim, kertjeink stb.). 
Több is veszett Mohácsnál, régi mondás, mely 

azt akarja kifejezni : ne törődjünk a dologgal ! 
Ujabban ugy jött divatba, hogy Szigligeti és Balázs 
S. »A Strike« ez. népszínművökbe bevették Arany J. 
ama.népdalát, melynek e mondás a refrainje. 

Több vi lágosságot! Állítólag Goethe utolsó sza
vai, melyeket halálos ágyán mondott (1832. márcz. 
22.). Némelyek szerint azonban tulajdonképen ez t 
mondta: ^Nyissátok fel a másik ablaktáblát is, hogy 
több világosság jöjjön be.« 



TOBELBAD 
1715 

TOKATRÉZ T 

Tobelbad, fürdőhely Grácz mellett. Kénes források. 
Tóbiás, istenfélő zsidó, ki 722. Kr. e. Ninivébe 

hurczoltatott. A biblia egyik apokryph könyvében 
(T. könyve) a saját és fia története van elmondva. 
Toblach község Tirolban, a pustervölgyi vasút m., 

1204 m. mag.; nyaraló hely; közelében a T. tó és 
az Ampezzo-völgy. 

Tobolszk, orosz kormányzóság Nyugot-Szibériá-
ban, ter. 1,394.435 km5, 1,313.392 lak. Főhelye T. 
a Tobol folyó és az Irtisz egyesülésénél, 20.000 lak. 
Görög érsek; prémkereskedés. 

Toborzás, népiesen v e r b u v á l á s , a hadseregnek 
oly önkéntesekkel való kiegészítése, kik magukat fel
pénz felvétele, olykor kézadás által lekötelezték. 

Toborzó, magyar körtáncz, melynél a központot a 
lejtések változatait mutató magántánczos foglalja el, 
mig a többiek majd jobbra, majd balra lejtegetve, 
körben forognak körülötte. L. verbunkos. 

Tobzoska, manis, emlős állat a foghíjasok (eden-
tata) rendjéből; teste a fenyőtobozhoz hasonlóan 
pikkelyekkel fedett. A h o s s z u f a r k u t., ni. longicau-
datat Nyugat-Afrikában 1'8 m. h., a r öv id fa rkú t., 
m. lalicaudaia, pangolin, 65 cm. h., Dél-Ázsiában él. 

Tocantins, hajózható folyó Brasiliában, Goyar 
államban ered, eleinte Maranhao, később az Araguya-
val egyesülve Came-n alól Rio Pára nevet visel, az 
Amazon folyam egyik ágával (Paranau) az Atlanti 
oczeánba folyik. 

Tocqueville (íokvil) A l e x i s K á r o l y H e n r i k Cé-
rel, franczia iró, szül. 1805. jut. 29. Verneuilben, 
1839 óta a képviselőház tagja, 1849. külügyminisz
ter, okt. 31. visszalépett és az ellenzékhez állt, 1851. 
elfogták, de csakhamar kiszabadult; f 1859. ápr. 16. 
Cannesban. Számos államtud. munkát irt. Főműve: 
»A demokratia Amerikában«. 
Töcs, himanlopus, madár a szalonkafélék (scolopa-

cidae) családjából. A g ó l y á i á b u t., h. rufipes, 
aránytalan hosszú lábakkal, leginkább a forró égöv 
alatt és Ausztráliában él; nálunk is észlelték. 

Toddy, pálinkából, czukorból, jégből és vizből ké
szített szeszes ital: pálmabor. 
Tödi, a glarusi Alpesek hegye, a Pír Rusein 3623 

m., benne ered a Linth. 
Tódor József, orsz. képv., szül. 1852. decz. 12. 

Kezdi-Vásárhelyt Háromszék m., 1875. szentelték 
kath. pappá, 1877. püspöki lyceumi, 1878. theolo-
giai tanár, 1889. székesegyházi kanonok, 1892. orsz. 
képviselő. A szakirodalom terén is működik. 

Toeza, portugál hosszmérték = 1 '98 m. 
Tóga (lat.), a szabad római polgárok felső ruhája 

fehér gyapotból; mivel béke idején viselték, innen t. 
annyi is, mint béke; t. praetexta, a bíborszegélyű t., 
melyet magasabb személyiségek viseltek. 

Toggenburg, St.-Gallen svájczi kantonhoz tartozó 
(1798 óta), grófság, főhelye Wattwyl. 

Togo föld, 1884 óta német védnökség alatti terület 
Afrikában a Rabszolgaparton, területe körülbelül 
60.000 km2. Főhely Bagida. A fő kivitel pálmaolaj 
és mag. 

Töhötöm, 1. Tuhutum. 
Tohu vabohu, puszta és üres, a zűrzavar héber 

elnevezése (Mózes 1., 1., 2:). 
Toilette (francz., toalett), öltözőszoba, asztal; 

ruha, ruhadisz; árnyékszék. 
Toise (francz., toáz), régi franczia öl = 6 francz. 

láb = I.949 m., az uj t. (t. du Peru) = 2 m. 
Tó-iskola, 1. lake-school. 
Tojás, oviim, a madarak mészburokkal fedett pe

téje. Részei kívülről befelé haladva a mészhéj, tesla
ovi, belül kettős hártya borítja, mely a t. legvasta
gabb végén a l é g ü r e g e t , cavum a'érum, foglalja 
magába; a f e h é r n y e r é t e g , albumin, ezen belül 
finom hártyával borítva a t o j á s s á r g á j a , vilellus,. 
s ebben fehér foltocska alakjában a k a k a s h á g á s , 
cicatricula, melyet a j é g z s i n ó r , chalaza, erősít 
meg. Az ébrény a kakashágásból fejlődik. 

Tojás Dániel, a ••Borsszem Jankó* ban a szűk lát-
körü, tudákos mezőgazda karikatúrája. 

Tok, acipenser, hal a tokfélék (acipenserini) csa
ládjából. A közönséges t., a. sturio, 2 —6 m. h , az 
összes európai tengerekben él, messze felnyomul a-
folyókba ; hűsa ízletes, kaviárt és vizahólyagot szol
gáltat. A Dunában és Drávában előfordul még a. 
s z ü r k e t,, a. schypa, a s i m a t., a. gláber s a cs i l . 
l a g o s t., a. stellatus. Ide tartozik a s ö r e g , a. ruthe-
nus, mely a Dunában, Drávában, Szamosban, Ma
rosban, Tiszában él, 1 m. h., k e c s e g é n e k nevezik-
A v i z a , a. huso, 1, viza. 

Tok, szekrény v. ládika, melyben valamely mű
szert, eszközt, ékszert v. más ilyesmit tartani szo
kás, általában a hüvely is. 

Tök, község Pest m., 1531 lak. 
Tök, cuciirbita, növény a t.-félék (cucurbitaceae)' 

rendjéből. Virágai nagyok, sárgák, termése kerekded' 
v. hosszudad. A k ö z ö n s é g e s v. u r i t., c. pepo, 
hazája India, termése egész 50 kg. súlyú; számos 
változatát mívelik, főzelékül, takarmányul és szesz
gyártásra, magvát olajkészitésre és galandféregelle-
nes szer gyanánt használják. Válfajai közül ismere
tesek a bi b i r c s e s t., c. verrucosa, a l o p ó t ö k , c. 
lagenaria stb. 

Tök v. he re , test is, 1. herék. 
Tokaj , község Zemplén m., 4815 lak. Az altöld 

peremén emelkedő, szőlővel beültetett kúphegy tövé
ben, hosszan terül el a Tisza partján ott, hol a Bod
rog ömlik bele. Bortermelése elsőrangú s az egész 
Hegyalja borainak adta nevét. Járásbir. és adóhiv. 
Hajdan hires vára azon földcsucson állott, melyet a 
Tisza és Bodrog összefolyása alkot; most romjai is. 
pusztulóban vannak. 

Tokaj-Hegyalja, 1. Hegyalja és eperjes-tokaji hegy-
láncz. 

Tokaji bor, a leghíresebb, igazán világhírű ma
gyarbor, mely Zemplénmegyében, a Hegyalján. Tokaj, 
Zombor, Mád, Tállya, Szerencs, Kisfalud, Tarcza! 
stb. körül termelt szőlőből készül. Okt. vége felé v. 
novemberben az összeaszott szőlőfürtöket kádba. 
gyüjtik és nedvük egy részét kisajtolják, ebből lesz; 
a tokaji essenczia, mely legtüzesebb, legfinomabb 
és legértékesebb, ha a már egyszer kisajtolt szőlő
törkölyére még egyszer bort öntenek és ezzel még 
kilúgozzák, nyerik a máslást. A t. b. igen tiszta,, 
szép sárga színű, édes, nagyfokú szesz tartalmú, ritka 
jeles zamatos ízű, kellemes szagú, sokáig tartható-
A XVII. század óta vált világhírűvé. 

Tokár, basiliscus, gyík a leguanok családjából. A 
s ü v e g e s t., b. cristatns, 60 cm. h., Dél-Amerikában, 
ártalmatlan állatka. A régiek regebeli basiliskusa 
kakastestü, háromcsucsu kigyófarokkal, fején koro
nával; tekintete halálos. 

Tokát (Tokád), város Sivas kis-ázsiai vilajetben, 
45.000 lak. Élénk ipar, közelében feküdt az ó-kori-
Camana Pontica. 

Tokatréz, Kis-Azsiában a Tokát város környékén-
levő rézbányákból nyert igen tiszta és szép színűi, 
kitűnő minőségű réz. 


