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P r ó fé ta -k a lá c s

Próféta-kalács, a neve egy finomra kisodrott 
vajas süteménynek, melyet apróra tört mandu
lával, cukorral és fahéjjal hintenek he.

Próféta zászlója (törökül: szandsák serifi 
a. m. a nemes zászló), állítólag Mohammed egy 
zászlaja, moly a próféta halála után a khalifákra 
öröklődött. Bagdad elpusztulása után Egyiptomba 
körűit, mely ország meghódításakor (1517) I. Kze- 
lim szultán akhalifaság egyél) jelvényeivel együtt 
magával vitte Ázsiába. Csak 111. Murád alatt 
1695. hozták Konstantinápolyba, ahol a császári 
palotának egy külön e célra rendelt helyiségében 
Mohammed többi ereklyéivel együtt kegyolettel 
őrzik. Vallásos háborúk alkalmával kibontják a 
P.-t és a inohammedán hadsereget köréje gyűj
tik. Ilyenkor a Hamm Kapudsileri testületéhez 
tartozó 40 zászlótartó (szandsakdár) felváltva 
viszi a hadsereg ólén. g — k .

l*rofi«‘i a i  (lat.), váljék egészségére (tulajdon
képen hasznára).

Profil (franc.), az építészetben valamely épü
letnek v. annak egyes részeinek — különösen a 
párkányoknak — keresztmetszete. A párkányok 
P.-ja alatt azoknak körvonalait és a párkányt 
alkotó tagozatoknak összességét is értjük ; az arc- 
képfostósben a fö oldalnézése; a vasútépítésben 
1. Szelvény.

Profilaxis, I. óvó gyógymód.
P r o l i t  (franc., <íjt«d: proli), nyereség, előny, 

haszon.
l»ro  f o rm a  (lat.) a. m. a forma, a látszat ked

véért.
Prcfosz (lat.) a. m. porkoláb.
P ro fum liiM  (lat.) a. m. mély, alapos; pro- 

funditas, mélység, alaposság.
l*rof'uNiiM (lat.) a. in. túlságos.
Progar, község Szeréin vármegye zimonyi já

rásában, (i89i) 1016 horvát-szerb lakossal.
Progimnázium (gör.-lat.), a gimnázium előké

szítő osztálya. Nálunk nincs hivatalosan elfo
gadva, mind a mellett van néhány középiskolánk, 
mely a negyedik elemi osztályt végzett gyöngébb 
növendékek számára P.-ot rendez be» s csak en
nek sikeres végzése után veszi fel őket a közép
iskolai tanfolyamra.

Proglottisz (gör.). a galandférgek állatláncola
tát felepítő egyes ízek, amelyek valamennyien 
egy-egy ivaregyénnek felelnek meg. L. Bélfér
gek.

Prognát (gör.)a. m. kiállóállcsontu,l. Koponya.
l*roK»UKti<*oii (gör. - lat.), bizonyos külső 

jelekből való jóslás; általában előjel.
Prognózis (gör.) a. m. jóslás, jövendölés; az 

orvostanban 1. Kórjóslat; a meteorologiában 1. 
Időjárás.

P ro g r a m u l  (gör.), nyilvános hirdetmény, 
értosítvény. A politikai életben valamely politikai 
testületnek vagy pártnak alapelveit magában 
foglaló kijelentés, értesítés, melyben az egyes el
vek vannak feltüntetve. P. a zenében, 1. Műsor', 
az iskolai életben, 1. Értesítő.

Programm zene, az u. n. abszolút zenével (1. o.) 
szemben a «festő», «valamit jelentő» zene.

Progreso, kikötőváros, Merida kikötője Yuea- 
tnn mexikói államban, vasút mellett, fóképen
agave-rost-kivitelleU

234 Proitos



895 Rámájana

tyunál dugattyut; a kesztyűk szétfeszítésére hasz
nált eszközt is igy nevezik. — R.-fiirész, J. F ű
részgépek.

Ram adán (Ramadhán), török kiejtéssel Iiatna- 
zán, a mohammedánok holdévében a kilencedik 
hónap, melynek nappaljait, hajnal hasadtától 
estig, a mohammedánok böjtöléssel, evéstől, ivús- 
tól, dohányzástól és egyéb anyagi élvezetek
től tartózkodva töltik el. Este iftár-t (1. o.) tarta
nak. A R. éjjelei alkalmával egy különös imát 
is tartanak, melynek Szalát-al-tar<ívih a neve. 
A következő Savval hó első három napján (Ilik 
a kis bairám (1. o.) ünnepét. a—».

K u n ia d o n  (franc., ejtsd: — dii, a julinyájat je
lentő rnmade szótól; nálunk rom adurm k  is 
mondják), téglaalaku lágy sajt, mely rendesen 12 
cm. hosszú, 5 cm. széles és magas, 0 5 kg. súlyú 
és sztaniolba csomagolva körül forgalomba. Ere
detileg a francia Pirenei-hegyekben juhtejből ké
szült. Hires az allgaui R., de Magyarországon is 
jó R.-sajtot csinálnak. ' cs—ó.

Rámájana, az indek második nagy eposza, me
lyet a hagyomány Valmiki nevű költőnek tulaj
donít. R. tehát a Mahábharatával ellenkezőleg 

. nem nép-, hanem műeposz (kávja), a többi müepo- 
, szók (ádi kávja) közt a leghíresebb költemény. 
, Szerzője Valmiki, kiről nincs semmi megbíz

ható történelmi adatunk. Terjedelmére nézve 
jóval kisebb a Mahábharatánál, mert hét könyv
ben csak huszonnégyezer kettős verset foglal 
magában. Tárgya Ráma királyfinak, Dasaratha 
ajodhjai (a mai Oude) fejedelem fiának, kit atyja 
a második királyné cselszövő fondorlataira ti
zennégy évro a vadonba száműzött, kalandjai. 
Számla vetésébe követi őt hű neje, a szép Szita 
s megosztja férjével az erdei életet, melynek 
megkapó leírása a hősköltemény legszebb epi
zódjainak egyike. Rávána a cejlon-szigeti dé
monok királya elrabolja Szitát. Ráma szövetsé- 

. gesével, a majomkirálylyal hosszas küzdelem 
után elfoglalja Lankát, a démonok fővárosát, 
megöli a nőrabló Rávánát és diadalmasan haza 
viszi megszabadított nejét, Szitát. Megható zá
radéka Szita eltaszittatása férje által s a hű nő 
apoteozisa, kit hiába kór vissz« az azt pártfogá- 

1 sába fogadó istennőtől a nejének angyali tiszta
ságáról csodálatos módon meggyőződött Ráma. 
A R. korát illetőleg igen eltérőka vélemények. 
Jacobi a buddhizmust jóval megelőző korba teszi 
a nagy műeposz legrégibb részeinek keletke
zését. Mások a Kr. u. IV—V. sz.-ot tartják a 
mű megírása időpontjának. Annyi bizonyos, hogy 
sok betoldáson és átdolgozáson mehetett át. Ere
deti szanszkrit szövegét kiadták: Schlegel, Rama- 
yana id est Carmen épicum de Ramae rebus gestis 
poetae antiquissimi Valmici opus (Bonn 1829— 
1838, latin fordítással a költemény két első köny
vét adva); Onrcxj és Marsit mán, liíunnyana, San- 
scrit text a. prose translation (Serampore 180(5— 
1810, szintén esak töredék). Első teljes európai ki
adása Oorresio-tói igen szép olasz prózai fordí
tással : Rárnáyana, poema di Valmici, testo san- 
scrito e traduz. ital. (Páris 1843 -58, 10 kötet).

IroiMom. Weber, I>as Rftmilyana, Berlin 1870; Kashinatk 
Trimbak Telang, Was the K. copied from Homer? Bombay 
1878; .lacobi, l>as RAniftyana, üesctaichte u. Inbalt nubst 
Concoidanz dér gediuckten Recensionen, Bonn 1&98: Baum-

Ralik-szigetek



Rhaetia

utóbbiban nagy hírnévre és tekintélyre tett szei t. 
Rajjban és Bagdadban nagy kórházak élén állott, 
inajd Muktadir-billáh klmlifa udvari orvosa volt. 
Élete vége felé megvakult. Kő munkái: Kl-Hávi 
fí-l-tibb (Az orvostudományt összefoglaló, 80 
könyvben, latin ford. Brescia 1486; Velence 
1500. és gyakran) és Manszúr khalifának aján
lott munkája: Ad Almansorem lihri X (Milano 
1481, Velence 1510). Az orvostudomány törté
netéhen fontos helyet foglal el a himlőről és 
kanyaróról szóló munkája, melyet arabul és 
latinul ('hanning (London 1766) adott ki és újab
ban Oreenhill (u. o. 1878) angol fordításban is 
hozzáférhetővé tett, valamint a. legújabban Ke- 
ningtólarabul és franciául közzé tett: Tiaité sur 
le calcul dans les reins et dans la vessie (Lejda 
I8!)6). o i!.

Rhé, sziget, 1. Hé.
Rhea és Hiten Silvia, I. Ktjlele.
Rhédey-család (kisrédei gróf és nemes), Aha 

nemzetségéből eredő hevesvármegyei nemesi csa
lád, melynek első ismert őse kisrhédei és szent- 
mártoni MikóaXlll. sz. végén. A család nevezete
sebb tag ja i: Ferenc, 1552. részt vett Eger védel
mében, Lengyelorezág polgára ésaranysarkantyus 
lovag volt. -  Ferenc, 1601. Fülek kapitánya, 
1614 bihari és máramarosi főispán, később vá- 
radi kapitány. Megli. 1(521 ápr. 10. — Fia Fenne, 
sztlletett l(>11-ben, 1648 óta máramarosi főispán, 
11. Rákóczi György erdélyi fejedelem tanácsosa, 
majd pedig, miután Rákóczi 1657. kénytelen volt 
lemondani, a rendek nov. 2. Rhédeyt választották 
fejedelemmé, melléje kormányzókká Bethlen Já 
nost, Barcsay Ákost ésHaller Gábort. 1658 jan. 9. 
azonban ismét Rákóczi foglalta el a fejedelem
séget. 1659 jan. 13. grófságot nyert. Megli. U?(i7 
máj. 7. — László, szül. 1686 jan. 11-én, I6&é. 
Rákóczi udvarában tartózkodott, később Három
szék főkapitánya lett. Részt vett Rákóczi lengyel
országi háborújában és naplót hagyott hátra(Tört. 
tár I.). Az erdélyi ág 1744 nov. 13. emeltetett 
grófi rangra. — János, szül. 1713-ban. 1758. a 
Haller-ezredőrnagya, cs. és kir. kamarás, a Mária- 
Terézia-rend lovagja, a magyar testőrség kapi
tánya. Megli. 1768 jan. 10. Lajos, szül. 1770., 
cs. és kir. kamarás, Bereg vármegye főispáni he
lyettese, a Lipót-rend lovagja; 1808 máj. 28. grófi 
rangot nyert. A nemzeti múzeum javára 10,000 
forintot adományozott. Megh. 1831 máj. 21. — 
Ádám, előbb D obok a  vármegye főispánja, 1835. 
kir. táblai ülnök, 1837. erdélyi tartományi kincs
tárnok. Megh. 184') jan. 27 sz. u.

Rhegium, I. Jiegfjio di ('(dúln ia.
K lioi<lac (áiiat), i. Nandufélék.
Rheims, francia város, I. Jieinis.
Rhein, a Rajna folyó német neve.

— 549 — Rhein

; v a l; ezt a munkát azonban nem végezhette be, 
mert ebben a halál megakadályozta; a számítást 
Otho folytatta és annak bevégeztével 1596. ki is 
adta Opus palatinum de triangulis címen. n. A.

Rhát-szisztéma, 1. Raeti szisztéma.
Rházes (Mohammed Abn Bekr l>. Zakarijja  

’ al-Rázi), arab orvos, a IX. Sz. közepén Rajj 
persa városban született, megh. 923 32 körül. 
Előbb zenével foglalkozott, később filozófiára 
és orvostudományra adta masát és különösen az



Safe deposit _ 7 7 (J _ Sáfrány

lalkozott, 1887— 47. cenzori állást foglaltéi. 1841. 
a prágai egyetem őre, 185-8. könyvtárnoka. 1857. 
rövid időre megzavarodott elméje. Nagy szánni 
müvei között nevezetesebbek: Pisne svétové 
lidu slovenského v Uhricli (A tót nép világi 
dalai Magyarországban, Pozsony 1823 27); Slo- 
vanské staroáitnosti (Szláv régiségek, Prága, 
2. kiad. Jirecek Józseftől), mnely műben a szláv 
törzsek eredetét a legrégibb kortól kezdve a Kr. u. 
1(K). évig adja elő : Geschichte derslaw. Sprache 
und Litteratur mw*li allén Mundarten (Buda 182(5, 
Prága 18(59); Sluvonsky Národopis (Szláv etno
gráfia, Prága 1842, 3. kiadás 1849); Serb. Lese- 
körner oder historisch-kritische Beleuchtung dér 
serb. Mundarten (I’ost 1833); Painátky drevnlho 
piseinnictví Jihoslovanur (A délszlávok régi irás- 
emlékoi, Prága 1853, 2. kiad. 1873); Gesch. dér 
südslaw. Litteratur .(3 köt., u. o. 18(54—65); Die 
altesten Denkmaler dér bölunischen Sprache (Pa- 
lackyvalegyütt,u.o. I8R));Poéátkovéstaraéeské 
mluvniee(Régicseh nyelvtan alapvonalai (a Vybor- 
ban 1845); Painátky hlaholského pisemnietví (A 
glagolita irás emlékei, u. o. 1853): Glagolitische 
Fragmente (Höflerrel, u. o. 1857); über die Hóimat 
und Ursprung dós Glagolitismus (u. o. 1858). Ha
gyatékában a déli Dunavidék topográfiájára vo
natkozó gazdag anyagot találtak. Életleirását 
közli Jirecek az Österr. Kevue-ben (III., 18(55) és 
a Slovnik Nauőn^-ban (1872) és fia S. Albert (szül. 
Újvidéken 182!).), a vegytan tanára a prágai cseh 
egyetemen. V. ö. Wai/ner Lajos, S. élete és művei, 
Egyet. Philol. Közi.'II.

IShIc <1<‘|>0»ÍI (ttllg., ejtsd; széf depnzlt, a, 111. 
sértetlen letét), a magán letétpénztárak egyik 
fajtája, amely különböző rendszerű technikai 
kivitelben Német- és Franciaországban, Angliá
ban, Hollandiában van elterjedve. Valamely köz
bizalmat élvező nagyobb bank helyiségeinek egyi
két úgy rendezi be, hogy abba a bérlő magán
felek kUlön-kUlön zárható kis szekrényekbe he
lyezhessék el kiválóan fontos okirataikat, vagy 
nagy értékű ingóságaikat. E helyiségek úgy a 
betörések, valamint a tűz veszedelmei ellen ré
szint a megfelelő építkezések és burkolások, ré
szint pedig a folytonos felügyelet által teljesen 
biztosítva vannak. Nálunk a pesti magyar keres
kedelmi bank rendezett be ilyen S.-pénztárt buda
pesti Dorottya-utcai palotájának földszintjén.

Sáfe’i (helyesebben Sáfi'f), Mohammed b. 
Idrisz, al-, hires mohammedán teologus, kiről 
a sáfi’iták rituális iránya nyerte elnevezését 
(I. Firch), szül. Gázában, mások szerint Aszkalon- 
ban, 767. Már ifjúkorában indult tanulmányútra, 
Arábiába és (rákba. 815. Kairóban telepedett meg 
és u. o. nagy tisztelettől környezve 819. meghalt. 
Sírját nagy kegyelettel tisztelik. Rendszerének 
alapvető tanai egy Riszále c. értekezésben (nyom
tatva Kairóban 1313. hidsra, kétféle recenzió sze
rint) foglaltatnak. Kánonját számos rendszeres 
munkában dolgozták fel, melyeket a mohamme
dán főiskolákban tanítanak. Francia fordítás által 
az európai tudománynak is hozzáférhetővé vált: 
Précis de jurisprudence musulmane selon lo rite 
eháféíte, pár AbuChodjá’, avec traduction et anno- 
tations pár Dr. S. Keijzer(Lejda 1859);Leguide des 
zélés croyants, mamiéi etc. pár L. W. C. van den

Berg (Batavia 1882 84, 3 köt.); La révélatioii 
d(> rOmniprésent; Commentaire sur le précis ri*' 
jurisprudence musulmane etc. pár Van den Bprg 
(Lejda 1895). S. iskolájáról Wüstenfeld: l)pr Imáin 
S., sei ne Schiller und Anhftnger (Göttinga 1890 
185)1, 2 rész); életrajza De Goejétől, BimgesUM 
den Imám as-S. (Zeitschrift dér Deutschen Mér
géül. Gesellschaft, 1893). a-*-

Safetj blusting powder, 1. RobbanóW 
rek.

Saífron Waldon (ejtsd: .«znffr’n valden), angol vá-
ros Essex angol grófságban, vasúti állomás, 
muzeum, vasöntöde, gabona- és marhavásár, (t8si> 
6104 lak.

Sáfrány (növ., Crocus L.), a Hösziromfélékfüve, 
mintegy 50 faja (hazánkban 6) Kiíróim l)-i, Ázsia 
Ny-i részén és Mauritániában terem. Földben 
hagymagumója van, levele keskeny szálas: vi
rágleple nagy, csillagszerű, a csöve hossza, a 
levél tövéből ered, a tetején hat metszete van. 
Himje 3, termőjének hosszú bibeszála van, bi
béje húsos ékforma. Több faja, kivált a Crociis 
vernus L. több fajtájával kedvelt tavaszi vinur. 
kertbe is ültetik. A jóféle vagy bécsi S. (Ciwus 
sativus L.) alacsony, pázsitleveld növónyke. Hat 
metszetű lila virága van, termője háromágú l'i 
ros bibével végződik. A S.-bibét (stigmata <wii 
a bibeszálnak darabjával gyűjtik, niegsziirítjiik 
s ez fűszer és festék, de szaporátlan. Ijegboi-ŝ  sclib 
a K-i S .: Persiából meg Kis-Ázsiából szállítják: 
ez a S.-nak eredeti hazája. Ezután az osztrák S. 
a legjobb, de a francia provencei 8. a legelterjed 
tebb, azután a bajor, spanyol meg a nápolyi. A 
szárított S. 2—3 cm. hosszú egymásba csava
rodott, mélyen hárommetszetü, sötétpiros vág}' 
piros-sárga szálak halmaza, a csúcsa fehér-Mnat. 
Leghathatósabb része a S.-nak az aranyszínű el
illanó olaj (S.-olaj), melynek csípős íze és jel
lemző S.-illata van. Ezenkívül a zsiradék, fehérje 
és rostanyagon stb. kivül 40 százalék sárgás«!; 
(polikroit vagy krocin) az alkotó része. Saját« 
gos sárgára festő extraktiv anyag ez, tiszta álla- 
|)otában pornemü, skarlátpiros, szagtalan, vízben 
kevésbbé, alkoholban könnyen oldható. Egy kilo 
S.-nak 120,000 virág kell, ezért drága, v. pedig 
hamisítják, t. i. más Crocus-faj szagtalan bibéjét 
keverik hozzá vagy a S.-t szárított marhahús 
rosttal, pór-S.-virággal v. felaprított gránátalma 
virággal keverik. Fűszernek Svájcban, hasúink 
bán meg a Keleten kedvelik. Festéknek drága, 
de mivel teljesen ártalmatlan, levest, cukrász- 
süteményt, likőrt, valamint a kalácsot festik 
vele. A gazdag arab nő a szempillát, ujja végét, 
lába ujját festi vele. A szicíliai C. serotinus 
n krim i C. Palasii Goldb. meg a kisázsiai' 
suffianus Kér. fajokból is lesz S. Monográfiái11 
Maiv angol botanikus irta meg. Vad 8., I. 
sáfrány.

A S.-t Angliában, Alsó-Ausztriáhan, Svájci«)"- 
Tirolban és Keleten, de csekély mértékben ba- 
zánkban is termelik, nevezetesen Pécs ésTenwv 
vár környékén. A S. erőteljes, porhanyó, kertile--' 
mívelt talajt kiván, melyik a S. hagymáját( 
tetik s azontúl szorgalmasan kapálják. Orvosi 
célra a jóféle S. bibéi szolgálnak; ezek 
ízíiek, átható szagnak és hártyaszeriiek. NW“'11

Amely szók az N betűben nincsenek meg1. .Sz nlntt keresendők
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(Átörökölhető terület) tulajdonosa; seigneuriage, 
az azzal összefüggő jogok foglalatja; S. most 
(rövidítve Síre) uralkodó fejedelmek «íme; ki
rályi hercegek, érsekek monseigneur címet kap
nak. Grand S., gazdag előkelő úr.

Seik, sejk, 1. Seikh.
Seikh (arab) a. m. öreg: személyes tekintélyük 

vagy nyilvános állásuk által előkelő emberek 
«íme a mohammedán népeknél. A beduinok a 
törzsfőnököt nevezik S.-nek; a helységek ve- 
zérembere, a polgármester vagy a falu bírája S. 
el-beled; minden testület elnöke, igazgatója a tes
tület S.-je; a dervisrendek főnöküket nevezik S.- 
nek; a társadalomban a tudós osztályhoz tartozó 
minden embert ugyanígy szoktak «ímezni.Némely 
mohammedán országban (különösen Egyiptom
ban) a szenteket is S.-nek nevezik (egyebütt veti).
S. ul-iszlám, az egész iszlám S.-je, a szultán
tól, mint kalifától kinevezett főmufti, az ulemák 
első embere, ki a vallástörvény kérdéseiben a 
mohammedán világban legfőbb hatóságul van 
elismerve; az iszlám alkotmánya értelmében a 
kormány minden oly intézkedéséhez, mely a val
lásos törvénynyel némi kapcsolatban van, az ő 
hozzájárulása szükséges. a—u.

Seikhí, a bábi (I. o.) felekezet egyik előzmé
nyét alkotó mohammedán szekta, melynek ala
pítója az Ahszá (Lahszá)-ban (Arábia Bahrán tar
tományában) 1744. született Seikh Ahmed el- 
Ahszd'i, ki hosszú ideig a kerbelai szent helyek 
mellett ájtatos tanítással foglalkozott és a mok
kái zarándoklást több ízben teljesítette. Tudós 
Ilire Persiába eljutván, Eethali sah országába 
hivta, ahol 12 éven át tartózkodott és tanított.
Megh. Medinában 1827. Számos munkát irt. Tana 
az ortodox iszlámtól és a közönséges szuflzmus- 
tól (1. o.) a teozoflkus vallásfelfogás túl hajtásúi
ban különbözik. Az istenséget panteista módon a 
mindenség tartalmának mondta, az imámokat az 
isteni örök attribútumok hiposztázisának. A fel
támadásról is az ortodoxiával csak ellentétben 
álló tant hirdetett. Fontos szerepe van a S.-tan- 
ban hitvallásuk azon pontjának, mely szerint 
minden időben él egy tökéletes ember, ki a lap
pangó imám és a hivek között közvetítőül szol
gál és az isteni kegyelem emanáeiójának mint
egy csatornája. E tételt a «negyedik oszlop»-nak 
(rukn-i-rábi’) nevezik. Ahmed tana csakhamar 
elterjedt Persiában; a bábizmus nem egyéb a 
S. vallás fejleményénél: különösen nagy szám
mal vannak Kirmán (DK-i Persia) vidékén, ahol 
Broicne lí. G. sűrűén érintkezik velük. V. ö. ez 
utóbbinak munkáit: A traweilers narrative writ- 
ten to illustrate the episode of the Báb (Cam
bridge 1891, II. köt., 235- 214. old.); u. a., A year 
amongst the Persians (London 1893). «•—k.

Seikh ul-iszlám (török), 1. Seikh.
Seik Szaid, Arábia délnyugati előhegysége.
Seiland. norvég sziget az Északi - Jegostenger- 

ben, Hammerfesttől I)Ny-ra, 593 km* területtel 
és mintegy 300 halász lak. A jó részben örökös 
hóval takart sziget legmagasabb pontja 1075 m.

Seille (ejtsd- szeily), 1. a Mosel jobboldali, 130 
km. hosszú mellékfolyója, Német-Lotaringiában.
Maizióresnél ered, Marsai fölött a Canal des Sali- 
nes de Dienze a Saarral köti össze, helyenként

Amelr szók az H bettlben nincsenek meg, Sx  alatt keresendők!
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gokkal. 3—10 m. magas, ága Unom szőrű, gyak
ran tövises, csüngő. A L. Éuropaeum L. Európa 
déli részén terem, nagyon érzékenyen szúr, kerí
tést ültetnek belőle. non«.

Nem i (lat.) a. m. fél, összetételekben gyakori. 
Az itt nem talált összetételek Sz. alatt keresendők.

Sémi, 1. Semita nyelvek.
ttem ib rev is(la t.), a régi menzurális zeneirás- 

ban a negyedik leghosszabb értékű hangjegy:
■— melyből a mi egész hangjegyünk: 5 ke-

— ■— letkezett.
N cm iep isco p i, I. Kisebb preldtusok.
Sémii, az ugyanily nevű cseh kerületi kapi

tányság székhelye az Isor és vasút mellett, dso*») 
8055 cseh lak., pamutfonással és szövéssel, a 
Rohan hercegi család kastélyával.

Sémillon-szőllö (niás nevei Colombier, Cliev- 
rier, Goulu blanc), francia, főleg Giroudeban ül
tetett, hires, fehér bort adó szőllófajta, mely ha
zánkban m inta San vignon társa leginkább Er
délyben és Neszmély vidékén van elterjedve. 
Fürtje középnagy, gúlaalaku, kissé laza, hosszú 
nyelű; bogyói középnagyok, zöldesek. Érése kö
zepes. m z w

Monti m i. I. Semen.
N cm iim riN tiriiiii (lat.), máskép aluvnmti- 

cum, a püspöktől kivethető adónem, melynek 
jövedelme szemináriumok alapítására s fentar- 
tására szolgál. Hazánkban a S. nem létezik.

Sémi nyelvcsalád, sémi nyelvek, I. Sémit«’ 
ni/elvek.

K n iiio l ic a  (gör.-lat.), az orvostanban a be
tegségek tüneteiről szóló tan, 1, Kórjel.

Semiramis, Asszíriának mesés királyasszo
nya, kinek egész élete magán viseli a moudasze- 
rüség bélyegét. Állítólag Derketo (1. Astaiie) 
istenasszony gyermeke volt, akit el akartak pusz
títani, de aki csodásán megmenekülvén, eleinto 
Onnesnek, Szíria helytartójának, majd Kinus 
királynak felesége és utóda lett. Mint királynő 
épp úgy kitűnt építkezései (S. függő kertjei Babi
lonban, 1. Khaldea), mint hadjáratai és bujálko- 
dással párosult kegyetlensége által. Mindazokat, 
akik szerelmét élvezték, megölette. Egymásután 
alázta meg Egyiptomot, Líbiát és Etiópiát, de 
Indiában vereséget szenvedett, úgy hogy alig 

i tudott menekülni. Mikor aztán látta, hogy saját 
fia Ninyas életére tör, galamb képében eltűnt és 

: azontúl népe imádta. Eddig a monda, melyből 
, csak annyi igaz, hogy S. tényleg asszír istenség 

volt, egy személyben lévén védöasszonya a harci 
dicsőségnek és szerelmi kéjnek és mellékalakja 
Astarténak vagy Istamak. V. ö. Eenormant, La 
légende de S. (Brüsszel 1878). — Észak S.-a név
vel ruházták fej hízelgő kortársak (különösen \ ol- 
taire és Diderot) II. Katalin orosz császárnőt. i.. »•

S e n iis s is  (lat.), eredetileg római rézpénz, az 
as-nak fele =  (5 uncia, Konstantin császár ideje 
óta az arany solidusnak fele. L. Érmek.

Semiták, 1. Semita nyelvek és Antisemitdk.
Semita nyelvek. E néven legelőször Eieli- 

horn (17&7) nevezte el a nyelvek ama csoportját, 
melynek legfőbb képviselői a héber, asszír, 
arameus, arab és etióp nyelv és azok dialek
tusai. Hz elnevezést azért választották e nyelv

Amely szók az S  betllben nincsenek meg, S z  a la tt keresendők!
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csoport megjelölésére, mivel az e nyelveken be
szélő legtöbb nép a Genezis X. fejezetében foglalt 
néptáblának adatai szerint Sémtől, Noé fiától 
származik. E néptáblában azonban Sém nemzet
ségeként oly népek is fel vannak sorolva, melyek
nek nyelvei, rokonsági viszonyukat tekintve, a S. 
közé nom tartoznak, mig másrészt a szoros nyelv* 
rokonság alapján oly népek nyelveit is a S. közé 
toroljuk, melyek (mint az etiopok, feniciaiak) a 
bibliai néptáblában nom Sém ivadékaiként van
nak feltüntetve. A S.-et használó népeket semi- 
híknak nevezzük. AS. szorosan összefüggő nyelv- 
torténeti egységet alkotnak és egymás között 
¡»ind a szóanyag, mind pedig a nyelvtani ala
kok tekintetében sokkal nagyobb hasonlóságot 
futatnak, mint p. az indogermán nyelvek. Közös 
hátságuk azon központi je Ion tőséglen nyilvánul, 
toelylyel a mássalhangzók az élő nyelvanyag 
alakulásában bírnak. Mig nyelvünkben a szók 
gyökereit a magán- és mássalhangzók egyaránt 
alkotják, úgy hogy p. kár, kér, kor, kör külön 
Kyökérszók, addig a S.-hen a szógyökerek csupán 
csak a mássalhangzókban nyilvánulnak, a ma- 
^hihangzók pedig a szók nyelvtani módozatait 
^árnyalatait jelölik. A ktl a. m. ölni gyökérből 
p  arabban) katala a. 111. ölt, kútil a. m. ölő, 
y tila  a. 111. öletett (passzív), aktala  a. m.öletott 
'ttUítitlv), katlan a. m. ölés sth. Még a töbl:os szám 
í'kotása is ily belső képzés által áll elő, p. dse- 
H (arab) a. m. hegy, (hibái a. m. hegyek. 13 
Nső képzéseken kivül a nyelvtani módozatak 
rfejezésére elő- és utóragokat és képzőket is 
¡^máinak a S., p. ktb a. m. írni, maktab a. 111. 
'öhely, maktúb a. m. ami meg van irvastb. 
j, A S. három főágra oszolnak, ezek 1. az északi 

ezekhez tartoznak : a) az asszir-babiloniai 
^iratok nyelvei, b) az arameus nyelvjárások ;
• a középső S., vagyis kana’ánous nyelvek, 
SVanis a héber, a moahita, a feniciai nyelv, 
pm intazon kana’áni nyelvek, melyekből egyes 
^ajdonneveken kivül egyéb emlékek nem ma
rta k  reánk ; 3. a déli S., ugyanis az északi arab, 
sábai az etióp nyelvek és ezek dialektusai.

l&O'latom, Renan, H istoire gén é ra le  e t systèm e com paré 
h8 langues sém itiques, t. kiad. P a r is  IX ii ; llommel, Die 
j.î’itischen V ölker und Sprachen, Lipcse 1881—82; Nöl- 
l^°> Die sem itischen  Sprachen, u. o. 1887; W. W right, 
k5türys on th e  com parative g ram m ar of the Sem itic lan
g e s ,  London 1890. Az eg y es  H. sa já to sságai, nye lv tan i és 
4 a iroda lm a az ille tő  címszók a la tt vannak ism erte tv e  ;

elvek egym ás közti v iszonyá ra  nézve ajánlandó : Stade 
jjj^ehrbuch d e r hebritischen G ram m atik, 1. köt., Lipcse 
w > bevezető része. A H.-en fenm arad t fe lira to s  omlóke- 
'dj, ‘1 párisi Académie des inscrip tionstó i 1881 óta négy 
‘I r a tb a n  k iadott Corpus inscrip tionum  sem iticarum  gyű jti 

és dolgozza fel. <i—ii.
f^ m iv o c a lis  (hit.), félmagánhangzó, igy ne- 

f te  a régibb nyelvtan az l, r  hangokat s újab- 
"'l némelyek a j, v hangokat.
| emjén, község, 1. Er-S. és Kálló-S .
^emlcges (neutrális), 1. Közömbös. 

Ij^mlegesség (neutralitás), tartózkodás harma- 
állani háborújában való részvételtől. Azokat 

iji hunokat, melyek som maguk háborút nem 
Jta tnak , tehát nem hadi felek, sem a más álla
mi * háborújában részt nem vesznek, semleges 
h to k n a k  nevezik. A S.-nek nemzetközi értéke 
^ 'o r u  bajainak korlátolása, s a jog és a béke 

beinek lehető oltalma. A S. tehát békeálla-
Amely szók az S  betűben nincs
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4. S. (IV., 1009—12), albai püspök volt, midőn 
1()()í) íiug. 21. megválasztották pápának. Meghalt 
1012. Eredeti neve Bocca di Porco (disznóorr). 
Midőn pápává választották, megváltoztatta ne
vét; egyesek azt hiszik, hogy ezáltal behozta 
volna h szokást, hogy a megválasztott pápa ne
vét megváltoztatja, de már előbb dívott e szokás 
a pápák közt. k .

Sergius, magyar ispán, 111(5. mint II. István 
hadvezére s a Quarnero szigeteinek és tenger
partjának parancsnoka, a Velencével kiütött há
borúban !) nagyobb és számos kisebb hajóval 
kötött ki Arbe szigetén s azt elpusztította.

Seria, sziget, 1. Phaeakos.
Seri’a t (arab) a. in. törvény, különösen pedig 

a kánoni törvény, megkülönböztetésül egyrészt 
az egyes népeknél hagyományos szokásjogtól 
f u r f ,  ihlet), másrészt a különféle mohammedán 
országokban alkotott világi törvényektől (kánon).

N erio tn . 1. Selgemenyv.
M crlcit, 1. Szeneit.
t te r ie s  (lat.) a. m. sor, számsor, sorozat: a 

botanikában I. Serei/.
Serif (arab) a. m. előkelő, nemes; a mohamine- 

dánok között azon emberek címe, kik törzsfáju
kat a prófétára vezetik vissza; velük a társa
dalom minden rétegében, még a legalsóbb osztá
lyokban is találkozni. A N.-ek szeretike minősé
güket zöld szinti turbán viselése által feltüntetni; 
előkelő K.-ek azonban kerülik e szokást. Eredeti
leg különbséget tettek S. és Szejjid között, a sze
rint, amint valaki Haszan vagy Húszéin (a próféta 
két unokája Pátimától) ágán származik Mohain- 
medtől; a közönséges beszédben mindkét osztályt 
csak S.-nek nevezik. Nagyobb városokban a Na- 
kib-al-asráf (1. o.) az összes S.-séget nyilvántartja 
és őrködik a fölött, hogy nemességükön sem saját 
magaviseletük, sem mások bánásmódja által 
csorba ne essék. S.-nek nevezik még különösen a 
Mekka városának legelső méltóságát képviselő 
férfiút (mokkái K.), kit a Haszan tói származó S.- 
családból a szultán nevez k i: ő gyakorolja a leg
nagyobb befolyást az összes Hidsáz ügyeire és a 
lakosság szemében a legnagyobb tekintélylyol ő 
bir, sokkal nagyobbal, mint az államhatalmat 
képviselő török helytartó (váll). V. ö. Snouck 
Hurgronje, Mekka I. köt. (Hága 1887). <:— k.

Serif pasa (Cherif), egyiptomi államférfin, ki 
a 8(j-as években Tevflk alkirály alatt két ízben 
szerepelt mint miniszterelnök; első ízben Arabi 
pasa (I. o.), másod Ízben Anglia fellépése folytán 
vesztette el állását. Ekkor Grazba vonult vissza, 
hoí 1887 ápr. 4. meghalt. m . j ,.

Sérinc (állal, AcerinnCuv.), a tiiskoparás halak 
rendjének egyik neme a sügér félék családjából. 
Hátúszói összenőttek. A kopoltyú elő- és főfe
dője tüskés. Koponyácsontjai gödrösek. Hasa és 
melle többé-kevésbbé pikkelytelen. Hazánkban 
két faja él, a közönséges S. (A. ceruna L.) s a 
Schrűtzer-S. (A. Schraitzer H. K.). Az első a gya
koribb, 20—25 cm. hosszúra nő; törzse rövid, 
összenyomott; orra tompa; háta és oldala olaj
zöld, sötéten pettyezett és foltos; háta és fark- 
úszója, pontsoros. Kiválóan a tiszta vizii tavakat 
szereti; ápr. és máj. ívik s ilyenkor nagyobb 
csapatokba verődik össze. Ikráit köves helyekre

Amely szók az S  betűben nincsenek meg1, S sb a la tt keresendők!
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1730. a magyar királyi udvari kancellária taná
csosa, 1739. Somogy vármegye főispánja, 1724 
máj. 26. (Laxenburg) szintén bárói rangot n y e r t; 
Hm Károly,1760. a dunántúli kerületi tábla ülnöke, 
1774. Somogy vármegyei főispán és hétszemély- 
nők, 1780 ápr. 21-ikén grófi rangot nyert. Egyik 
fia Jakul), a dunántúli kerületi tábla titkára, ké
sőbb üluöke, a Martinovioe-féle összeesküvésben 
részvétel miatt 1795 máj. 20. a budai vérmezőn 
lefejeztetett; másik fia, I I .  József, .1824. somogy - 
vármegyei főispán, valóságos belső titkos taná
csos, cs. és kir. kamarás, megh. 1830 okt. 2(5. 
Két fia m aradt: Fülöp és Titus. Előbbinek fiai 
Antal, és István. n. i,.

Sigrún (a. m. a győzelmi rúnák ismerője), a 
skandináv mitológiában egy valkílr-féle nőalak.

Siguenza (Seguntia), az ugyanily nevű járás 
és régi püspökség székhelye Guadalajara spanyol 
tartományban, a Sierra Ministra DNy-i lábánál, a 
felső Henares bal partján, vasút mellett, (ihh?) 
4930 lak., posztógyártással, közelében sós forrá
sokkal.

Sigurd, I. Nibelung-ének és Nibelungok.
Sigurdssohn ./ow, izlandi tudós, sztil.Rafusey- 

riben 1811 jun. 17., megh. Kopenhágában 1879 
dec. 7-én. 1851 óta a Bokmentafjelag irodalmi tár
saságnak elnöke volt. Az izlandi jog mellett küz
dött Ny Felagsrif (1841—73) c. folyóiratában, 
mely harc folytán a dán kormány 1845. az iz
landi althinget (országgyűlést) megint helyreállí
totta és 1874. törvényhozási hatalommal ellátta; 
Izland szabad alkotmányt is nyert. Az althing 
neki 3200 korona nyugdíjat utalványoztatok. 
V. ö. Maurer, Zűr poUtischen Geschichte Islands 
(Lipcse 1880).

Sigwart Kristóf, német íllozofus, szili, TUbin- 
gában 1830 márc. 28., jelenleg u. o. az egyete
men a fllozofla tanára. A modern logikai iroda
lom egyik legbecsesebb alkotását irta: Logik 
(3. kiad. l888);Kleine Schriften (1881, 2 köt.); 
Vorfragen dér Ethik (1886); Die Impersonalien 
(1888).

Sihl, a Limmat baloldali, 68 km. hosszú mel
lékvize; Schwyz kanton Einsiedeln név(l járá
sában, az Obersihl hegyen több patakból ered, 
átlép Zürichbe és Zürich városánál torkollik; leg
fontosabb mellékvize az Alpbach. A S. áradásá
val gyakran nagy károkat okoz; nyáron át azon
ban vízben igen szegény.

Sí’iták  (arab), ebből sí'a a. m. társaság, párt, 
azaz különösen ’Ali pártja, azok, kik ellentétben 
a közönséges mohammodán közjoggal (szunna), 
csakis ’Alit és egyenesen leszármazó ivadékait 
tartják jogos imámoknak (1. Imám), Mohammed 
utódainak az uralkodásban és az igazhitüek ve
zetésében. E szerint a S. a khnlifátus történelmi 
fejlődését jogtalannak mondják. Iinámtanokra 
nézve azonban egymás között is számos feleko- 
zetre oszolnak. Közjogi eltéréseiken kivül van
nak közöttük dogmatikai vitapontok is, az Ali 
és a legitim imáinok személyéről és természeté
ről szóló tanaikban. Némelyek az Ali istenítéséig 
nyomulnak előre és az istenség inkarnációjáról 
szóló tanaikkal az iszlám alapját megtagadják. 
Ezek az u. n. túlzók (gúlát). Rítusaikban is van
nak kisebb-nagyobb eltérések a szunnita iszlám

Amely szók az S  betűben n incsenek meg, Kz a la tt keresendők 1
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tói. Más hitüek ellenében is nagyobb intoleran
ciát gyakorolnak, mint a szunniták. Az Asúrát 
(1. o.) nagy gyásznapként (Ilik és Húszéin mar- 
tiromságát népszerű színmüvekben (1. Ta'zija) 
jelenítik meg. Szent búcsujáró helyeik a Nedsaf 
vidékén levő szent sírok, különösen Kerbela és 
Meshed Ali. Aki csak teheti, nagy pénzáldozatok
kal szerez e helyek környékén sírhelyet a maga 
számára is és oda temetteti magát. A khnlifátus 
elleni küzdelemben a S. évszázadokon át titkos 
propagandát fejtettek ki, melynek többször volt 
az az eredménye, hogy egyes alida pretendensek 
az iszlám különböző országaiban uralomra ver
gődtek és dinasztiákat alapítottak. (L. Fátimidák,
Idr i szidd k.)AS. felekezete legtömörebben Persiá- 
ban van képviselve; itt van a sí’ita szkizmának 
valóságos fészke, mióta Iszmáil Szefevi sah til- 
lamvallássá tette Persiában (löl 2). A S.-tól ágaz
tak el a noszairiták (1. Noszairi) és a druzok 
(1. o.).

Iroilntom. Chardin, V oyages en P erse , utolsó k iadása 
Langlés-tól, 10 kö te t, P á r is  1811; Uobineau, Les relig ions 
e t  les philosopliies dans l’Asie cen tra le , u. o. 1865; Kre- 
m er, Gescli d. herrschenden  Ideun des Islanis, Lipcse 1868 ;
G oldzieher, B eitráge  zű r L ltte ra tu rgescliich te  d é r  Schi’a 
und d é r  sunn itischen  Polem ik, tiécs 1874. A 8. kánoni 
tö rv é n y e it te k in tv e : Q uerry , D roit m usu lm an; recue il de 
lois concernan t les Musulrnans sohyites, 2 kötet, P áris  
1871—72. O—ll.

Sijean, I. Sigean.
Sík, fi legegyszerűbb geometriai felület, mely

nek keletkezését következőleg képzelhetjük. Moz
gassunk egy egyenest úgy, hogy folyvást egy 
szilárd ponton menjen keresztül és folyvást mes
sen egy szilárd egyenest, mely nem megye pon
ton keresztül, ti mozgó egyenes tikkor síkot fog 
leírni, még pedig az egyetlent, mely e szilárd 
ponton s az adott szilárd egyenesen keresztül fek
tetheti. • Ha valamely sík egy egyenesnek két 
pontján megy keresztül, úgy ezen egyenesnek 
minden pontja ama síkban lesz. Ennélfogva há
rom nem egy egyenesbe eső A, B  és C ponton 
kérésziül egy, és csakis egy sík fektethető, t. i. 
az, melyet az A B  egyenes és .a G pont meghatá
roznak. KÜBSCH.

Sikam, 1. Síkozat.
Sikárfti, sikárgyökér v. mosogatófü (n»v.), lásd 

Tevekáka.
Sikárló (Nagy-), kisközség Szatmár vármegye 

nagybányai j.-ban, (isoi) 12HIoláh lak .; van vas
úti állomása, posta- és táviróhivatala és posta
takarékpénztára. Határában rézércbánya van.

Sikáros, Pilis-Szent-Lászlóhoz tartozó erdő- 
védlak Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye pilisi 
felső j.-ban, a Pilis-hegységben; turistáktól gyak
ran felkeresett kies hely.

Sikarpur, az ugyanily nevű kerület székhelye 
Pendsab brit-indiai főkormányzóság Szindh nevű 
divíziójában, (i89i) 42,004 lak., akik közt 16,113 
raohammedáuus és 25,846 hindu, élénk kereske
déssel.

Sikátor, szűk kis utca.
Sikattyu, 1. Kádár súg.
Sikér, 1. Liszt, Keményítő és Protein-szem

csék.
Siket, 1. Süket.
Siketfajd, 1. Fajdfélék.
Si-king, 1. Khinai nyelv és Irodalom.

Amely szók az S betűben nincsenek meg, 8 z  alatt keresendők !

Siklód


