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T.
Tarján, nagyk. Komárom vin. tatai j.-ban, (1920)
2017 német és magyar lak.
Tarjay Mihály, XVI. sz.-beli zeneszerző, akinek
életadatairól kevés maradt ránk. A Hofgreff-íéle
énekgyiijteinényben, amely a Magyar Tudomá
nyos Akadémia könyvtárában van, található tőle
egy ily című ének: JETolofémes és Judit asszony
Mstóriája, ez 1552. látott napvilágot.
Tarka az olyan háziállat, melynél fehér ala
pon szines foltok vannak. Több változata ismere
tes, ú. m. közönséges-, szabályos-, párduc-, agát-,
vércse-T. stb.
Tarka, kerület a Délafrikai Unióhoz tartozó
Fokföldön, 3696 km3 területtel és 9596 lakossal.
Fővárosa: Tarkast ad, 1457 lakossal.
Tarka barát, így hívták többfelé a cisztercieket
fekete skapulárés fehér reverendájuk után.
Tarkabogáncs (nüv.), 1. Silybium.
Tarka díszes gyík (állat), 1. Calotes.
Tarka géb (Gobhis marmoratus Pali., állat),
1. Géb.
Tarkán, a törököknél bizonyos nemesek neve,
később udvari méltóságé; a régi magyaroknál oly
.alsóbbrangú tisztviselőket neveztek igy, akiknek
feladatuk volt a fejedelemnek járó termények
összeszedése.
Tárkány, nagyk. Komárom vm. gesztesi j.-ban,
(1920) 3019 magyarlak.
Tarkányi Béla (családi nevén Viperina József),
kanonok, költő, szül. Miskolezon 1821 jan. 2.,
megh. Egerben 1886 febr. 16. Mint az egri pap
nevelő intézet növendéke 1840. lépett fel az iro
dalomban ; ekkor nyújtotta be Honáldozat c. bal
ladáját, mint pályamunkát a Kisfaludy-Társaságlioz T. néven. Műve dicséretet nyert s ezután
számos apróbb költeménye jelent meg a szépiro
dalmi lapokban. 1841-ben Az indítványok c. sza
tírája ismét dicséretet aratott. Még ez évben for
dított két töredéket Klopstock Messiásából, melyek
1842. a Religio és Nevelésben jelentek meg; mire
Toldy Ferenc az egész Messiás lefordítására kérte
fel. 1844-ben pappá szenteltetvén, engedélyt nyert
a T. név felvételére. 1844-ben Szt.-Erzsébet palóc
községbe ment lelkésznek. Itt figyelmét az egy
házi énekek ragadták meg és megkezdte az énekreformot, melyet pályája egyik fő feladatává tett.
1846-ban Pyrker egri érsek szertartóvá nevezte
M, később Egyekre (Hajdú vm.) lelkésszé, ez
állásáról aztán kanonokká s borsmonostori apáttá
lépett elő. T. e mellett a Szt.-István-Társulat al-.
igazgatója, később alelnöke volt, s 1858. a Magyar
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Tud. Akadémia lev., 1867. a Kisfaludy-Társaság
tagja lett. Számos igen elterjedt ima- és ének
könyv jelent meg tőle. Ezek közt nevezetes a
Katolikus Egyházi Énektár 1855. Költeményeit
Toldy Ferenc összegyűjtvén, a Szt.-István-Társu
lat Költemények cím alatt kiadta (Pest 1857).
Bartakovies érsek megbízásából még 1852. meg
kezdte Káldy György jezsuita fordítása alapján a
magyar biblia átdolgozását s erre vonatkozólag
egy értekezése jelent meg : A legújabb magyar
szentírásról (Pest 1869). B nagy munka felét Éger
ben, felét egyeki magányában végezte. 1872-ben
megjelent Klopstock Messiása I—X. ének, me
lyet a Kisfaludy-Társaságban mutatott be.
Tarkányi karthauzi kolostor. A XIV. sz.-ban
alapították a Boldogságos Szűz tiszteletére Felsőtárkány mellett (Heves). Kevéssel 1557 előtt
pusztult el.
Tárkányka (Tarcaifa), kisk. Bihar vm. belé?
nyesi j.-ban, (i9io) 631 román lak. (Tr. R.)
Tarka ólomérc (&sv.), 1. Piromorfit.
Tarka rézérc (ásv.), 1. Hornit.
Tarkas (Tarkatzesz), Konstantinos Porphyrogennetos szerint Árpád elsőszülött fia, Tebelesz
apja és Termaszus nagyapja volt, de még atyja
életében meghalván, a vezér legkisebbik öccse,
Zsolt lett.
Tarkasi (török), a keleti mohammedán népek
iparművészetében a berakott művű munkák el
nevezése.
Tarkó, az állat fejének az a része, mely a fejéi
s a felső nyakéi kezdete között van s oldalt a
fülekig terjed. T. az emberen orvosi szempont
ból fontos tájék, a fej emelve tartását és mozga
tását szolgáló hatalmas izomzata van.
Tarkóizmok jórészt a hát izomzatának folyta
tását képezik, de vannak külön T. is. Három cso
portra oszthatók: a legfeliiletesebb rétegben ta
láljuk a csuklyás izmot, lejebb a csüllőalakú ós
felső fűrészizom tarkói részét. A középső réteg
ben találjuk a szíjizmot és a hosszú fejizmot, to
vábbá a fej fóltövises izmait; lejebb a nyaki ge
rincoszlop haránt nyujtványai körül találhatók a
hosszú tarkóizom, a tarkó csipő-borda izom, a
lapockaemelő izom, a hátulsó bordatartó izmok.
A harmadik, a legmélyebb csoportba tartoznak a
csontvázon lévő izmok, még pedig alul vannak a
haránt- és tövisnyujtványokon tapadó rövid iz
mok, felül pedig a nagy, kis és oldalsó hátsó fej-r
izom, valamint az alsó és felső ferde fejizom.
Tarkójárom, 1. Járom.

Tarkómerevség
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Tarkómerevség az agyhártyagyuladás (1. o.)
tünete.
Tárkony, dragon v. esztragon, Artemisia dracunculus L. (n5v.). Levele szálaslándzsás, szára
»/s—l»/i m. magas; apró virágfészke csaknem
gömbölyded. Sziblriából ered, nálunk kerti vete
mény. Kellemes csipősízű konyhai fűszer (esztragon-ecet, esztragon-mustár).
Tarkózni szokták a vadászok a megsebzett
szarvast, őzet, dámvadat, mikor a hegyes, kétélű
tarkókéssel a koponya és első nyakcsigolya közé
szúrnak, hogy a vad rögtön kimúljon.
Tarkő (Tarkeö, Kamenica nad Tarisou), kisk.
Sáros vm. héthársi j.-ban, daio) 974 szlovák lak.,
a Tárczay-család várának romjaival. L. Tarkő
vára. (Tr. Cs.-Szl.)
Tarkő vára, Sáros vármegyében Héthárs felett
állott. A Sóvári Soós család őse építtette 1285
táján. Jó szolgálatot tett 1287., midőn a tatárok
Lengyelország felől akartak hazánkba törni. Ké
sőbb a Tárczay-családé lett. 1556-ban I. Ferdinánd
hadai elfoglalták és lerombolták.
T&vkö-vi-család, 1. Tárczay.
Tárlat a m. kiállítás, különösen a képkiállí
tások elnevezése.
Tárlatán, igen ritka szövésű pamutszövet,
sűrűsége cm.-kint 8—9. Báli ruhákra alkalmas.
L. Pamutszövetek.
Tarló, tájkiejtéssel talló v. tarró, learatott
gabonának vagy lekaszált más növénynek a föld
ben visszamaradt csonka szára, általában a leara
tott v. lekaszált gabonaföld.
Tarlólap, 1. Eke.
Tarlósömör (trichophytia vagy herpes tonsurans). Több botanikai családba tartozó, számos
fonalasgombafaj által előidézett betegségek, me
lyek a bőrt, a hajat, körmöket, sőt nagy ritkán a
nyálkahártyákat is megtámadhatják és a házi
állatokra is könnyen átterjedhetnek. E gombák mint
saprophyták, hulladékokon, fakérgen stb. penész
módjára is éldegélhetnek; közülük a három leg
először megismertet hazánkfia, Gruby Dávid fe
dezte fel 1842—44. A trichophyton nevet évekkel
később Malmsten adta nekik; a kérdést botanikailag és a pathologia szempontjából Sabouraud
1884—1900. dolgozta fel. B gombák egy része kis
gyermekek hajas fejbőrének ú. n. tarlósömörjét,
kerek foltokban fellépő és a hajnak eltörésével
járó megbetegedését idézi elő. Ugyanez a csoport
a bőr egyéb helyein kör, kokárda v. rózsafüzér
alakú viszkető, vörösess kiütéseket, a körömle
mezen pedig törékenységet, szakadozást, megvastagodást, körömágy-gyuladást okoz. (Endothrixcsoport.) Egy másik része (Ectothrix-csoport) e
gombáknak genyes tüneteket hoz létre, megint
szabályos, köralakú, de duzzadt, fájdalmas, gyul
ladt területeket, melyekből nyomásra sok kis
nyilasból genycsöppek ürülnek. Ilyen az ú. n.
Kerion Gelsi nevű fejbőr-betegség. Egy rokon fo
lyamat, melyet ugyancsak Gruby fedezett fel, a
mikrosporia, mely nagyon hasonlít az első cso
portban említett alakokhoz, botanikailag azonban
abban különbözik, hogy amíg a trichophytonok
gyümölcse (fructifleatios orgánuma) kultúrában
Bzőllőfürtre emlékeztet, addiga mikrosporonnál ez
többé-kevésbbé diadém alakú. Az embernél mind
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Tarnat

e folyamatok többnyire könnyűek, állatoknál azon
ban veszélyesek lehetnek, mert a gombák nemcsak
belenőnek a kötőszövetbe, de mérgeket is produ
kálnak. Mind e bajok gyógykezelése különösen
azóta igen sikeres, amióta a röntgensugarakat
alkalmazzák.
Tarlóvetemények, valamely főtermény után
annak leszántott tarlójába vetett növények. így
szokás pl. korán letakarított takarmány (zöld rozs,
biborhere stb.) vagy gabonafélék után kölest, po
hánkát, tavaszi repcét, tarlórépát, mohart, esalamádét, csibehürt stb. vetni. T. útján egy évben
tehát két termés nyerhető, mely okból a T. rend
szeres alkalmazása az intenziv földhasználatnak
nagyon ajánlatos neme, s különösen szelid ég
hajlat alatt s jó erőben álló földeken van helyén.
Hazánkban különösen annak dunántúli részében
alkalmazzák a T.-et. Az ilyen termelés felté
telezi, hogy a szántóföld kellően megtrágyáztassék, de hogyha a T. főképen takarmánynyerésre
szolgálnak, módot nyújtanak egyúttal a trágya
termelés fokozására. V. ö. Milhoffer Sándor, A
kettős termelésről (Kecskemét 1896).
Tarlóvirág (a. m. Stachys annua L. nOv.). Me
zőn vetésben nő, kaszálás után a tarlóban néhol
töméntelen mennyiségben; a méhek szeretik.
A hegyvidéki St. rectával gyakran összetévesztik.
L. Stachys.
Tarlózás, a learatott gabona után visszamaradt
kalászok összegyűjtése. Átvitt értelemben az is
meretek mezején egyes adatok vagy részletek
összeszedése, gyűjtése.
Tar Lőrinc, 1. Pokoljáró hősök és Tary.
Tarn (lat. Tarnis), a Garonne 375 km. hosszú
jobboldali mellékfolyója Dél-Franciaországban;
ered a Montagne de la Lozére D.-i lejtőjén a Cevennekben, Ispagnac alatt ér 50 km. hosszú híres
szakadékvölgyébe, a Gorges du T.-ba, Albitól
kezdve hajózhatóvá válik Moissac fölött.
Tarn, francia département, T. et Garonne,
Aveyron, Hérault,J Aude és Haute-Garonne közt,
területe 5780 km. , (1921) 295,588 lak. Languedoc
egykori tartomány Albi, Castres és Lavaurpüspökségeiből alakították. Fővárosa Albi.
Tárna, a_Zagyva 110 km. hosszú bal mellék
vize ; ered Istenmezejétől Ny.-ra Heves vm. É.-i
szélén, K.-ről határolja a Mátra hegységet, érinti
Pétervásárt, Verpelétet, Kált és Jász-NagykúnSzolnok vmegyében Jákóhalma alatt torkollik.
Mellékvize jobbról a Torma (Síroknál) és a Gyön
gyös (Jászdózsánál).
Tárna (Ternavka), kisk. Ung vármegye
szobránczi járásában, (i9io) 676 rutén lakossal,
kis fürdővel, melynek vize vasas savanyúvíz.
(Tr. Cs.-Szl.)
Tárna a. m. táró (1. o.) és Akna.
Tarnabod, nagyk. Heves vm. hevesi j.-ban,
(1920) 1083 magyar lak.
Tarnai János, büntetőjogász, szül. Gyöngyösön
1843 szept. 21. Budapesten ós Lipcsében végzett
jogi tanulmányai befejeztével 1870. Budapesten
ügyvédi irodát nyitott. 1891-ben kinevezték a
budapesti ítélőtáblához bíróvá, 1897. a Kúrián
kisegítő, majd rendes bíró, 1912. pedig tanács
elnök lett, 1917 végén nyugalomba vonult. Ugyan
ekkor a II. oszt. Vaskorona-rendet kapta, 1880—-

Tarnalelesz
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1893-ig a Magyar Igazságügy c. folyóiratot szer
kesztette és nagyrészt ebben jelentek meg cikkei.
Résztvett a bűnvádi perrendtartás előkészítő
munkálataiban. Elnöke a büntetőjogi törvény
előkészítő bizottságnak és egyébként is kiváló
részt vett a büntetőjogi törvényjavaslatok elő
készítésében. Önálló munkái: Huszonkét levél
az 1842-től 1854-ig terjedő időszakból (Buda
pest 1884); Gsemegi Károly emlékezete (1899);
A koronaügyészi hivatal (1900); Sajtójogi dol
gozatok (u. o. 1913); A becsületsértő cselekmé
nyekről (u. o. 1915); A politikai bűntett (1917);
Strike és büntetőjog (1920); Angol jogászjáték
(u. o. 1923). Lefordította és bevezetéssel ellátta
Beccaria Bűntett és büntetés c. munkáját (u. o.
1887,2. kiad. 1916). Több jogi folyóiratnak állandó
munkatársa és a büntető jogtudomány aktuális
kérdéseiről gyakran jelennek meg értékes cikkei.
B Lexikonnak is munkatársa.
Tarnalelesz, nagyk. Heves vm. pétervásári
j.-ban, (1920) 1800 magyar lak.
Tárnáméra, nagyk. Heves vm. hevesi j.-ban,
(1980) 2210 magyar lak.
Tarnaörs, nagyk. Heves vm. hevesi j.-ban,
(1920) 2210 magyar lak.
Tarnaszentmária, kisk. Heves vm. egri j.-ban,
(1920) 564 magyar lak.
Tarnaszentmiklós, kisk. Heves vm. hevesi
j.-ban, (1920) 1695 magyar lak.
Tarnay Alajos, dalköltő és zongoraművész,
szül. Jászberényben 1870 okt. 22. Tanulmányait
Budapesten és Bécsben végezte, s azután gyakran
jelentek meg mély érzésű, finom magyar dalai,
köztük Petófl költeményeire irt több dala, továbbá
több zongoradarabja. Az Orsz. zeneművészeti
főiskolának tanára. Gyűjteményes kiadványai:
Mesék (1905); Uj dalok (1907); Estefelé (1921) ;
Uj dalok (1924).
Tarnazsadány, nagyk. Heves vm. hevesi j.-ban,
(1920) 1850 magyar lak.
Tarn-et-Garonne, dél-francia département
Gers, Lot-et-Garonne, Lot-Aveyron, Tarn et
Hante-Garonne közt. Területe 3731 km', (1921)
159,559 lak., Guyenne, Gascogne és Languedoe
egykori tartományok egyes részeiből alakították.
Fővárosa Montauban.
Tarniákh, az avarokkal (várkunokkal) rokon
törzs, 597 körül a rokon kotzagőrokkal (kocsagirokkal) egyesülve, mintegy tízezerén az avarok
hoz Magyarországba költöztek. De nem mindnyá
jan, mert a X. sz. közepe táján József kazár khágán a Tárnát mint a Togarmától származott 10
rokon nép (kazár, bolgár, avar stb.) egyikét em
líti. A T.-okat rendesen a magyar «tarján» törzsnévvel szokták kapcsolatba hozni.
Tárnics (nOv.), 1. Qentiana.
Tárnicsfélék (n5v.), 1. Gentianaceae.
Tarnier-féle fogó, fogantyúval felszerelt szülőfogó (1. o.), tengelyirányú húzásra, magasan álló
fejnél.
Tarnó (Trnovo), kisk. Túrócz vármegye turóezszentmártoni járásában, (1910) 292 szlovák lak.
(Tr. Cs.-Szl.).
Tarnócz (IÁptovsky Trnovec), kisk. Liptó vm.
liptószentmiklósi j.-ban, (mo) 729 szlovák lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
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Tárnoki Jog

Tarnóczi Márton, ev. püspök, szül. Beezkón,
tanult Pozsonyban, majd Wittenbergben. Haza
térve (1648.), előbb privigyei lelkész s 1656-ban
a bajmóczi egyházkerület püspöke lett. Privigyéről 1660-ban hite miatt elűzetvén, Divéküjfaluba ment lelkésznek. 1673-ban a pozsonyi
delegatum judieium elébe idéztetvén, kötelezte
magát, hogy hazájából távozik. Németországba
költözött, hol szintén sok viszontagságon ment
keresztül, míg 1681. visszatérhetett Divékújfaluba
előbbi állására. Meghalt 1685-ben. Munkái: Antiglypice metrica tornate enucleata (Lőcse 1643);
De pseudosophia cacodoxorum et sobria philosophia orthodoxorum (Wittenberg 1646); De
theologia heterodoxa et orthodoxa (u. o. 1648) ;
Clenodium raptum sed non ereptum sive oratio
in exequiis Pauli Ostrosith (Trencsén 1653);
Schematismus funebris sive oratio exhibens Nicolai Ostrosith lares, virtutes, labores, honores,
cineres (u. o. 1660); Threnographia prosapiae
Kalinkianae (Zittau 1678); Halcyonia svevicodanico-germanica (u. o. 1682); Misnia celebris
delineaía (u. o. 1683).
Tarnóczy Malvina (O'Donell grófné), költő,
szül. Lelóczon 1843., megh. Veresegyházán 1917
jún. 23., előbb Niczky István gróf, majd ennek
halála után O'Donell Henrik gróf neje. Zenei és
költői hajlamai már gyermekkorában fölébredtek
s verseinek első gyűjteményét Malvina költe
ményei c. alatt már 1861. közrebocsátotta. Ma
gyar és német nyelven írt színművei, melyek kö
zül több a fővárosban színre került, kéziratban
maradtak; megjelent még egy verskötete: Leg
újabb költeményei, 1901.
Tarnogrod, város Lublin lengyel vajdaságban,
5436 lak. Ismeretes az itt 1715. kötött lengyel
nemesi szövetségről, amely a szász hadsereg eílen
irányult.
Tárnok, 1. Tárnokmester.
Tárnok, nagyk. Fejér vm. váli j.-ban, (1920)
2482 tót és magyar lak.
Tárnoka (Trnavka), kisk. Zemplén vm. gálszécsi j.-ban, (1910) 194 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Tárnoki cikkek (articuli juris tavernicalis),
1. Tárnoki jog.
Tárnoki jog (jus tavemicále), alatt gyakran
az ú. n. tárnoki cikkeket értik, amelyek articuli
juris tavernicalis cím alatt 1602. Bártfán, azután
a Corpus juris függelékében jelentek meg és a
tárnokmester előtti fellebbezést szabályozták.
Helyesen T. azoknak a jogszabályoknak a fogla
latja, amelyekkel régi kiváltság és szokás alap
ján tárnoki városaink éltek és amelyet «Vetusta
jura civitatum sive jura civilia» címen 1412—
1418. foglaltak írásba ésKovachich 1803. nCodex
authenticus juris tavernicalis» címen közreadott.
Ezt a gyűjteményt Buda város jogkönyve alapján
szerkesztették és szabályai a XVI. század köze
péig hatályban maradtak, sőt a debreczeni és
néhány felsőmagyarországi városi törvényszék
gyakorlatában még a XVIII. században is fel
ismerhetők. Bártfán 1700. és 1701. is kiadták,
utóbbit latin és magyar szöveggel. A T. a közép
kornak párját ritkító, kiváló jogalkotása volt. A
tárnokmester fellebbviteli bíráskodását 1405.
Zsigmond király II. és III. végzeménye szabá-
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lyozta, e cikkeket Mátyás király laki Thuz János
tárnokmesterrel összeiratta és II. Rudolf 1602.
megerősítette, amely szerkezetben 1848-ig hatály
ban maradtak.
Tárnoki szék, 1. Tárnokmester.
Tárnoki városok, 1. Tárnokmester.
Tárnokmester (némelyek szerint főtárnokmester, Tavernicorum regalium magister) cím
valószínűleg a «tár» gyökszóból ered. Az épületet,
melyben a királyi kincstárt hajdan őrizték, tár
háznak, a királyi jövedelmeket kezelőket tárno
koknak (tavernici) nevezték s ezeknek főnöke volt
a királyi T. A királyi jövedelmekre, a királyi
kincstárra és a pénzverőkre ügyelt fel. A szo
rosan vett kincstárnoki hatáskör azonban a Habs
burgok korában a királyi pénzügyi kamarára
szállott. A tárnoki szabad királyi városok f öllebbezési bírósága a tárnoki szék volt és a T. mint
az ország egyik nagy bírája e városokhoz bírói
parancsokat küldhetett. Az ország nagy zászlósa
(bárója) lévén, nevét törvények záradékában föl
említették. Régente a főrendi táblának a nádor
és az országbíró akadályoztatása esetében elnöke,
a hétszemélyes táblának és a magyar királyi
helytartó tanácsnak tagja és ez utóbbinak a ná
dor és az országbíró távollétében elnöke. Később
a T. puszta méltóság, mely tiszteleti jogokkal jár,
mint az ország negyedik nagy zászlósura, a fő
rendiháznak is tagja volt (1885. VII. t.-c.) s a
koronázáskor a király előtt a keresztet vitte.
Tárnokréti, kisk. Győr vm. tószigetesilizközi
j.-ban, (1920) 539 magyar lak.
Tárnokszentgyörgy (Sángeorgiu), kisk. Temes vm. dettai j.-ban, (1910) 603 szerb és román
lak. (Tr. R.)
Tárnokvölgye, a Tárnok pataknak, a Duna
kicsiny jobboldali mellékvizének a völgye Fejér
vármegyében. Ered a pestvármegyei Tinnye és
Perbál mellett, Sóskútnál kanyarodik Fejér vár
megyébe és Battától D.-re torkollik. A monda
szerint Detrik és Macrinus Potentiánál meg
ütközve a hunnokkal, ezeket a T.-be szorította
vissza. A hagyomány azt tartja, hogy itt a régi
római út mellett, amellyel kb. párhuzamosan ha
lad a vasút és az országút, van eltemetve nagy hal
mok alá Attila, Béla, Kadosa és Kéve.
Tárnokvölgyi csata a monda szerint a germá
nok és hunok döntő csatája Pannónia uralmáért ;
de valószínűbb, hogy a monda azt a csatát érti
rajta, mellyel a frankok 796-ban az avarokkal
szemben a Dunán való átkelést kierőszakolták.
V. ö. Gyárfás, A T., Századok, 1867, 353—377.
Tarnopol, város Kelel^Galiciában, (1921) 30,987
lengyel lak., jelentékeny kereskedéssel, gimná
ziummal, rutén tanítóképzővel. A világháború
kezdetén, 1914 aug.-ban az oroszok kezére jutott,
akik 1917 júl.-ig tartották. Az 1915-iki nagy
offenzíva, amely majdnem egész Galíciából ki
szorította az oroszokat, a Sztripa—Szeret vona
lon Tarnopol előtt állott meg. 1916 első felében,
különösen nagyobb erővel jún.-ban az oroszok
támadást kezdtek ugyan az osztrák-inagyar had
állások ellen, de kudarcot vallottak. Az 1917-iki
offenzíva alkalmával júl. 24. visszafoglaltuk az
oroszoktól, akik menekülésükkor a várost kira
bolták s felgyújtották. Az összeomlás után kelet*
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kezett bizonytalan helyzetben Tarnopol körül
újabb harcok folytak. 1920 aug.-ban a lengyelek,
akik a várost birtokukba vették, kénytelenek vol
tak a vörösök elől kiüríteni; de szept. 19. vissza
foglalták. Azóta Lengyelországhoz tartozik.
Tarnow, város és katolikus püspökség szék
helye Galíciában, (1921) 36,731 lak., gazdasági gép-,
üveg-, cikóriagyártással, gabona-, bőr-, fa- és vá
szonkereskedéssel. A világháborúban 1914 nov.
12., miután az osztrák-magyar hadsereg kénytelen
volt Nyugat-Galíciába visszavonulni, az oroszok
megszállták. 1915 máj. 2. a tarnow-gorlicei vona
lon indult meg a «gorlicei áttörés»-sel kezdődő
offenzíva, amely Galíciát csakhamar felszabadí
totta ; így Tarnow is megmenekült máj. 5. az orosz
uralomtól. 1919 óta Lengyelországhoz tartozik.
Tarnowitz, város Felső-Sziléziában, (1919)
14,399 lak., jelentékeny vasércbányával (Friedrichsgrube), vaskohókkal (Friedrichshütte), sör
gyártással. Most Lengyelországhoz tartozik.
Tarnowitzit (asv.), olyan aragonit, amely izo
morf úton hozzáelegyedett ólomkarbonátot tartal
maz ; bonyolódott kombinációk, kettős, hármas és
tizenkettes ikrek. Tarnowitz, Felső-Szilózia.
Tarnowski, 1. János, 1. Tournon.
2. T., Stanistaw, gróf, lengyel irodalomtörté
netíró, szül. Dzikowóban (Galícia) 1837 nov. 7.,
niegh. Krakóban 1917 dec. 31. 1871 óta a krakói
egyetem tanára; 1890. a krakói császári tudomá
nyos akadémia elnöke lett. 1896-ban kapta a «pro
litteris et artibuss érdemjelet, 1898. a titkos ta
nácsosságot. Szerkesztette a Przeglad Polski c.
politikai ós irodalmi közlönyt. Fő művei: Pizarze
polityczni XVI. wíeku (a XVI. sz. lengyel politikai
írói, Krakó 1886, 2 köt.); Studya do historyi literatury polskiej (tanulmányok a lengyel irodalom
történetéhez, 1886—92, 4 köt.) és a lengyel iro
dalom története (1903—07, 6 köt.). írt ezenkívül
számos irodalomtörténeti közleményt.
X a r o (növ.), 1. Colocasia.
Taro, a Po 150 km. hosszú jobb mellékfolyója
Parma olasz tartományban, ered a Monté Pennán
(1735 m.) a Liguriai Apenninokban, Roccabianeánál torkollik.
Táró vagy tárna (binya), szintes vagy kevéssé
emelkedő vágat, melyet szállításra, bejárásra, víz
elvezetésre v. szellőztetésre használnak.
Táró-bér (bánja). Ha valamely bányavállalat a
szomszédos vállalat táróját kívánja szállításra v.
vízelvezetésre használni, azért T.-t tartozik fizetni,
melyet a bányahatóság állapít meg, ha a vállalko
zók nem tudnak egymás közt megegyezni.
Taródcsencs (Tudersdorf), kisk. Vasvm. né
metújvári j.-ban, (1920) 111 német lak. (Tr. A.)
Taródfa, kisk. Vas vm. körmendi j.-ban, (1920)
443 magyar lak.
Tárogató, régi magyar fúvóhangszer, kettős
nyelvű nádfúvókával. Harci riadók leírásában em
legetik már legrégibb kútforrásaink, de úgylát
szik, leginkább II. Rákóczi Ferenc korában dívott.
A múlt század 60-as éveiben Szúk Endre, a Nem
zeti Színház óboistája kísérletezett először a T.
rekonstruálásával, de nagyobb elterjedést Schunda
V. József hangszergyáros biztosított neki azzal,
hogy az óboaszerü fúvóka helyett klarinét-fúvókat
helyezett reá és billentyűsorát is átidomította. Ma
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három hangolásban gyártják (B-, Asz- és Esz-T.), s így jött létre a sokat csodált gyönyörű Óriás-zuhatag a két T. egyesülése fölött a Kis-T.-on. A T.kromatikus hangsora a
gleccserek a kivájt és magukkal lehozott köveket
•0és sziklákat a gleccser végén lerakták s ott félkör
ben a gleccser végét jelző ú. n. végmoréna keleti
kezett, ennek egy részét nevezik ma Tarajkának,
ahová sikló is visz föl a Szilágyi-emlékkilátóhoz.
terjedelem közé esik. Bayreuthban és a budapesti Ez a végmoréna-gát a T.-ot eleinte lefolyásában
Operában is Wagner Trisztánjának 3. felvonásá megakadályozta és tóvá duzzasztotta föl, de a bő
ban a mester részéről előírt «Holztrompete» dal víz hatalmas ereje a moréna-gátat átfürószelte
lamát B-T.-n játsszák. A francia és belga szaxo s így a volt tavat lecsapolta s annak helyén van
fon-kvartettek mintájára T.-kvartettek is Írha ma a nedves, zsombékos Christel-rét.
Tarpeia, a római monda szerint Spurius Tartók. V. ö. Hiekisch, T.-iskola, Haraszti Emil
cikkét a «Daliás idők muzsikája»-ban és Siklós peiusnak, a kapitoliumi vár kapitányának leánya,
ki Titus Tatiustól, a szabinok királyától megvesz
Hangszereléstanát.
tegetve, az ellenséget beeresztette a várba, de nem
Tarogyökér (növ.), 1. Golocasia.
Tarokk, a XV. sz.-ig visszavezethető nagyon kapta meg a jutalmat, hanem a szabinok meg
ismert és kedvelt kártyajáték. Első hazája Olasz ölték. Róla volt elnevezve a Kapitolium déli szé
ország, majd később Franciaországban terjedt el. lén a tarpeji szikla, honnan a rómaiak a nagy
A játszma speciálisan összeállított kártyával törté gonosztevőket és honárulókat letaszították.
Tarpeji szikla, 1. Tarpeia.
nik. (L. Kártya.) Magyarországon csak két nemét
játsszák, nevezetesen a hármas T.-ot és a PasTarpoit (Megalops atlanticus C. V., áiiat), a
kievics-T.-ot. Felette sok variációja és szabályai Heringalakúak (Clupeiformes) alrendjébe, az
nak leírása idegen nyelven egész könyveket foglal Elopidae családba tartozó csontos halfaj. Két
el, nálunk a Parlagi Kálmán-féle Kártyajátékok méter hosszúra és egy mázsa súlyra is megnő.
könyve foglalkozik ezzel bővebben.
Testét óriási, 6 cm. szóles, gyönyörű ezüst pik
Tarolás alatt valamely faállomány teljes ki kelyek fedik, melyből dísztárgyakat készítenek
A Mexikói-öbölben honos.
használását értjük.
Tárpuska. A hadi puska tűzgyorsaságának
Tarorja (növ.), 1. Teucrium.
fokozására általában két eszköz szolgál; az egyik
Táros bánya, 1. Bánya.
Tarozás, a folyóvíznek valamely helyen ter a fegyveren alkalmazandó ismétlőkészülékböl, a
mészetes vagy mesterséges úton való visszatar másik pedig a gyorstöltőkészülékböl (chargeurs
tása. A T. nagy szerepet játszik a folyók sza rapides) áll. Minden ismótlőszerkezetaek két fő
bályozásában és vízjárásában. Ha az árvizeket része van : az egyik a bizonyos számú töltények
nagy kiterjedésű, az árvizek megérkeztóig üre befogadására szolgáló tár (Magazin), a másik az
sen tartott medencékben tározzuk, magasságukat adogató, mely utóbbinak az a feladata, hogy sza
jelentékenyen csökkenthetjük (1. Völgyzárógát bályos módon egyik töltényt a másik után olyalatt is). T. műszakilag véve az elpároigáson és képen adogassa a töltényűrbe, hogy a závárzat
elszivárgáson kívül mindama jelenségek összes beíevése elégséges legyen a puska lőkészültségésége, amelyek a folyóvizek árhullámainak ellapu- nek elérésére. Vannak oly ismétlőpuskák is, ame
lyeknél a tár a puskáról levehető és mással felcse
lását idézik elő.
Tarpa, nagyk. Bereg vm. tiszaháti j.-ban, (1920) rélhető. Tisztán műszaki szempontból az ismétlő
3692 magyar lak. Református templomát a Bá puskák következőképen osztályozhatók: I. Egy
thoryak építtették. A község a Rákóczi-korabeli séges ismétlőpuskák. II. Ismétlőpuskák levehető
tárral és pedig a) az adogatókészülékkel együt
parasztmozgalomban szerepelt.
tesen levehető tárral; b) levehető tárral, de ál
Tarpáirány (növ.), 1. Gymnogramme.
landó adogatókészülékkel. A tár megtöltésének
Tarpan, 1. LóTarpatak (Kohlbach), a Poprád mintegy 20 módja szerint az ismétlőpuskák két csoportba
km. hosszú bal mellékvize, ered két forrásból, az osztályozhatók: 1. Egyenként töltendő tárral el
egyik a Nagy-T., amely a Nagyszalóki-csúcs és látott ismétlőpuskák (Fruwirth, Kropatsehek,
a Közóporom közti glaciális völgyben 1800 m., a Mauser, Lehel, Vetterli stb. rendszerű ismétlőpus
másik a Kis-T., a Középorom s a Lomniczi-csúcs kák). 2. A csomagonkénti töltésű ismétlőpuskák,
közt az Öt-tó vizéből fakad 2016 m. magasság melyeknél a esomagalakú tártöltet, tehát több
ban s a kettő vize a Reiner-kunyhó és Zerge- töltény egy fogással helyeztetik a puskába, ilye
szálló mellett egyesül, innen szebbnél szebb víz nek az 1888-iki mintájú Mannlicher-, az olasz
esésekkel siet tovább, átfolyik a mocsaras Christel- 1870—1887-iki mintájú Vetterli-Vitali rendszerű
réten, kiér a szepesi síkságra és Nagy-Lomnicz és az 1888-iki mintájú német ismétlőpuska. A tá
mellett torkollik. A két T. völgye a Magas-Tát rak úgy lehetnek berendezve, hogy v. csak a cso
rának egyik legszebb része, a jégkorszakban mind magonként váló töltés lehetséges v. a tárnak egyen
a két T. helyén gleccserek jöttek le a hegyekről, a kénti megtöltése is. A tár mikénti elhelyezése
Kis-T. gleccsere oldalról torkollott bele a Nagy- szerint az alábbi lőfegyvereket különböztetjük
T.-éba s mindkettő hatalmas U-alakú medret vá meg: Egységes ismétlőpuskák: a) ismétlőpuskák
gott be a sziklákba; amikor a jégkorszak elmultá előágytárral; b) u. a. középágytárral; c) u. a.
val a gleccserek helyét patakok foglalták el, a Kis- tusatárral. L. még Lövőfegyverek.
T.-gleccsermagasabbmedréböla víz csak vízeséssel
Tarquinii, az ókori Etruriának legkiválóbb,
tudott lejutni a Nagy-T.-gleecser mélyebb medrébe főleg müiparáról és vallásosságáról nevezetes

Tarqulnius

— 6

—

Társadalmi muzeumok

városa. Romjai Corneto mellett a Turchina-üom.- a karthágóiak ellen fő védelmi hellyé tették. Egy
bon vannak; főleg temetője nevezetes, mely az ideig Augustus szókhelye volt. Mint Hispánia
európai muzeumoknak gyönyörű vázákat és egyéb Tarraeonensis fővárosa a római birodalom egyik
müipari tárgyakat szolgáltatott.
legnagyobb városává lett, állítólag l l /i millió
Tarquinius, a római hagyományban két király lak. 714-ben a mórok uralma alá került és egy
nak a neve: 1. T. Priscus («a régi»), Róma ötödik ideig ismét virágzó város volt, kiűzésük után
királya (Kr. e. 616—578), a monda szerint a ko 1118. érseki székhellyé lett. 1811 jún. 28. Suchet
rinthoszi Demaratos fia, az etruszk Tarquiniiban francia tábornok foglalta el.
született, s jóstehetséggel megáldott nejének,
Tarrasa, székhelye T. járásnak Barcelona spa
Tanaquilnak tanácsára Rómába költözött, hol nyol tartományban, vasút mellett, (1921) 30,552
Aneus Március királynak és a népnek hamar ked lak., posztó- és vászonszövéssel.
ves embere lett; a király halálos ágyán fiainak
Tarraseh, Siegbert, német orvos, sakkmester,
gyámjává nevezte ki és igy könnyen magához szül. Boroszlóban 1862 márc. 5. Számos sakk
ragadhatta a hatalmat. Latium meghódítását be versenyenkiváló eredményeket ért el. Első győztes
fejezte, a szabinokat legyőzte és a gazdag zsák volt Boroszlóban (1889), Manchesterben (1890),
mányt nagy építkezésekre fordította. Ilyenek vol Drezdában(1892),Lipcsében(1894),Bécsben(1898),
tak : a fórum talajvizét levezető nagy csatorna Monte-Carlóban (1908). Rendkívüli elméleti ké
(cloaca maxima), a circus maximus és a kapitoliumi szültség, nagy alaposság és szívósság jellemzik
Juppiter-templom. Sok plebeiusnak polgárjogot játékát. A Deutsche Sehachzeitung szerkesztője.
adott. Ancus Március fiai 578. megölték, de Irodalmi müve: 300 Schachpartien (1895, több
Tanaquil ügyessége a trónra vejét, Servius Tul- kiadást ért).
liust juttatta. — 2. T. Superbus («a gőgös»),
Tarrós, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban,
Róma hetedik és utolsó királya (Kr. e. 534—510), (1920) 262 magyar és német lak.
T. 1. fia, Servius Tullius veje, nejét eltaszította
Társ. Közkereseti és betéti társaságoknál (1. o.)
és ennek nővérével, Tulliával szövetkezve apósát a társaság tagjait nevezik T.-nak vagy üzlet
megölte és erőszakkal magához ragadta a hatal társnak.
mat. Ő is vitézül harcolt a latinok ellen és foly
Társadalmi dimorfizmus, 1. Dimorfizmus.
tatta atyja építkezéseit, de kegyetlenül munkára
Társadalmi embertan (anthropologia sociolokényszerítette a szegény népet és a szenátussal is gica), az embertan legfiatalabb hajtása, mely a
önkényesen bánt el. Ezért, mikor Ardeát ostro különböző társadalmi csoportok antropológiai jel
molta ós fia, Sextus, Lucretiát (1. o.) meggyalázta, legeivel foglalkozik. Vizsgálja egyfelől, hogy vala
Június Brutus fellázította a népet, s ez a király mely társadalmi csoportban (állam, osztály, réteg,
ságot megszűntette és köztársaságot szervezett. foglalkozási ág stb.) való élés minő hatással vau
Hasztalan hívta T. segítségül Tarquinii népét, az illető csoport tagjainak testi sajátságaira s
majd Porsenát, végül a latinokat, a rómaiak másfelől valamely társadalmi csoportnak élet
mindig megverték, és T. fiait túlélve, száműzetés nyilvánulásai, sorsa stb. mennyiben függnek
ben halt meg Cumaeban 495. Családi sírboltját, a össze az illető csoportot alkotó egyének antro
Híírcfoia-nemzetségét, Caerében az ásatások fel pológiai sajátságaival. E tudományágnak ma már
tárták. A hagyomány történeti hitelességére vo nagy az irodalma s az államok, nemzetek jövő
natkozólag 1. Hómat birodalom, a királyok kora. jének szempontjából nagy fontossága van. Bele
Tarraco (Tarrakon), város az ókori Hispánia tartoznak a bűnügyi embertani (1. KriminálantroTarraconensisben,régi sziklavárral, Augustus sok pológia), családanti'opológiai és rasszhigiéniai
remek épülettel díszítette, maradványaik egy ré kutatások is. V. ö. Fischer, Socialanthropologie
(Preiburg 1910); Lamdborg, Medizinisch-bioloszét Tarragona (1. o.) őrzi.
Tarragona, 1. tartomány, Spanyolország Kata- gische Familienforschungen (Jena 1913); Nicelonia vidékének D.-i része, a Földközi-tenger, f'oro, Anthropologie der nichtbesitzenden Klassen
Castellon, Teruel, Zaragoza, Lerida és Barcelona (Leipzig 1910); Wolimann, Politische Anthro
közt, területe 6490 km2, U92i) 355,148 lakossal. pologie (Eisenach 1903).
Társadalmi gazdaságtan, 1. Közgazdaságtan.
Fővarosa T. — 2. T., T. tartománynak fővárosa,
Társadalmi muzeumok. A gyári ipar roha
érseki székhely és tengeri kikötő, a Francoli tor
kolata fölötti magaslat lejtőjén, vasutak mellett, mos fejlődése, a gépek elterjedése új veszélyeket
(1921) 27,883 lakossal, selyemszövés, pamutfonás, hozott az ipari munkásokra. Ez ártalmak elhárí
papiros- és cementgyártás, malomipar; bor-, mo tása új feladatokat rótt az ipartelepek vezetőire
gyoró-, szesz-, olaj- és mandulakivitellel. A felső, ós az azokat ellenőrző hatóságokra. Az ipartele
szabálytalanul épült várost erődítmények, az alsó pek környezetében, főkép a városokban, egyszers
új várost két kis vár védi; utóbbiban egy római mind a lakosság zsúfoltsága következett be, ami
cirkusz helyén van az Alkotmány-tér. Kiválóbb egészségügyi, gazdasági és erkölcsi szempontból
épületei a székesegyház (1120), királyi sírokkal • új feladatok elé állította az emberiséget. E fel
a római időkbeli épületmaradványok: Augustus adatok föltárására és teljesítésük módjainak pro
palotájának egy tornya, Pontius Pilátus palotájá pagálására szolgálnak a T. Az 1889. évi párisi
nak, a Scipiók tornyának romjai és az Arco de világkiállítás a szociális kérdésekre vonatkozó
Suro diadalkapu a Barcelonába vezető úton. Isko oly becses anyaggyűjteményt hozott össze, hogy
láin kívül kulturális intézetei: a művészeti akadé annak együtt-tartása és megóvása érdekében ha
mia, a régiségtár a városházán, a színház és a nyil tározta el magát Ghambrun gróf a párisi Musée
vános könyvtár. T.-t Tarrakon (római Tarraco) Social alapítására. Ezt megelőzőleg alakúit Bécs
néven massziliai görögök alapították; a Scipiók ben Migerka iparfelügyelő kezdeményezésére egy
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iparegészségügyi múzeum. Gépeket, gyári be sükre. A termelési érdekképviseletek szervei 1924.
rendezéseket mutatott be apró modellekben, a gé a Múzeum fenntartására és korszerű fejlesztésére
peken védőkészülékek, a gyártelepeken egészség megalakították a Népegészségügyi és Munkás
ügyi berendezések modelljei láthatók.
védelmi Szövetsége^.
A szociális muzeumok szervezetében két irány
Társadalmi statisztika, a szó tágabb értel
nyilvánult meg. Az egyik a párisi Musée Social mében a társadalom életével foglalkozó statisz
mintájára a szociális gondoskodás és a munkás- tikának valamennyi ága, tehát pl. a demográfia
ügy körébe tartozó adatok (törvények, alapszabá épp úgy, mint a bűnügyi statisztika, vagy a köz
lyok, kollektív szerződések stb.) gyűjtésére és gazdasági statisztika általában, a közoktatásügyi
nyilvántartására, továbbá azok irodalmi feldolgo statisztika stb. Ujabban azonban a T. (Socialzására szorítkozik. Ilyen pl. a frankfurti szoci statistik, statistique sociale) mindinkább oly szű
ális múzeum, a bécsi Arbeitsstatistisclies Amt, kebb értelmet vett fel, melynél fogva az a tár
a londoni British Institute of Social Service, a sadalmi osztályok s különösen a munkásosztály
iiewyorki American Institute of Social Service viszonyait feltüntető statisztikát jelenti és a tár
stb. A másik a munkával járó baleseti veszélyek sadalmi politikának statisztikai alapja. Mint ilyen
•és egészségi ártalmak elhárítására szolgáló készü művelésünk nélkülözhetetlen segédeszköze.
lékeket és berendezéseket mutatja be. Ilyenek pl.
Társadalmi szabadság, LPolitikai szabadság.
a párisi Musée de Prévention des Accidents du
Társadalmi szerződés (contrat social), lásd
Travail et d'Hygiéne Industrielle, továbbá az Rousseau.
-amsterdami Het Veiligheidsmuseum, a charlotTársadalom. A közös emberi életfelfogások,
tenburgi Standige Ausstellung fiir Arbeiter- cselekedetek, amelyek az egyeseket összekötik,
wohlfahrtseinrichtungen (a balesetelhárítás terén azonos ösztön megnyilvánulásai és összefoglaló
•a legnagyobb ilyen intézet), a müncheni Bayeri- fogalmuk a T. Nevével az emberi életközösség
sches Arbeiter-Museum, a frankfurti iparegész több formáját jelöljük. így nevezzük egy ország
ségügyi múzeum, a newyorki Museum of'Safety, lakosság azonos viszonyok közt élő csoportját
továbbá kisebb terjedelmű ilyszerü muzeumok (pl. nagyvárosok T.-a, kispolgári T.). Kiterjesztjük
Moszkva, Prága, Máhrisch-Ostrau, Graz, Nürn a T. fogalmát egy államközösség egészére, de sőt
berg, Stuttgart, Berlin (A. B. G.), Luxemburg, több államéra is. Polgári T.-ról szólván, mindazon
Brüsszel, Milano, Zürich, Barcelona, Stockholm célok hordozóját jelöljük, amelyek az államban
•és Helsingfors városában. Ezekhez sorolható a törekednek megvalósulásra. Az embereknek sok
Budapesten lévő Népegészségügyi Múzeum is, közös érdeke túlér az egyes állam hatalmi körén
amelyet a magyar kormány 1901-ben létesített és gyakran szembekerül «állam» és «T.». Szokás
Társadalmi Múzeum néven.
még — a többivel ellentétben •— civilizált T.-ról
A budapesti szociális múzeum eleinte a baleset- és európai v. nyugati T.-ról is szólni. L. Állam.
elhárító készülékek propagálásával foglalkozott.
Társadalomtan, 1. Szociológia.
Később kiterjesztette tevékenységét nemcsak az
Társadalomtudományi Társaság. 1901-ben
ipari munkából eredő egészségi veszélyek feltün alakult Budapesten a társadalomtudományok mü
tetésére, hanem azoknak a tömegártalmaknak és velésére. Eleinte szigorúan tudományos kutatást
«zek elkerülésének az ismertetésére is, amelyeket folytatott és magában egyesítette a tudományszak
népbetegségek gyűjtőneve alá szoktunk foglalni. összes művelőit; majd radikális politikai színeze
A múzeum gyűjteményei a következő osztályokba tet nyert és tagjainak egy része politikai nézet
vannak sorozva: az emberi test szerkezete és élet eltérés folytán kiválván, a Magyar Társadalom
működése ; táplálkozás, ruházat; a foglalkozással tud. Egyesületet (1. o.) alapította. A T. kebelében
járó egészségi ártalmak; balesetvédelem; munkás alakult a Társadalomtudományok Szabadisko
biztosítás; kivándorlás; munkásjóléti intézmé lája, amely éveken át esti tanfolyamokat tartott,
nyek, lakásügy, szociális munka; gyermekegész és a főiskolai ifjúság szabadoktatását célzó Ga
ségügy ; tisztaság; fertőző betegségek; nemi beteg lilei Kör, amelynek működését a világháborúban
ségek ; gümőkór; alkoholizmus. A gyűjtemények antimilitarista propaganda miatt felfüggesztették.
ben túlnyomó helyet foglalnak el az egészségügyi A T. több vidéki fiókot szervezett, számos tudomá
ismeretek népszerűsítésére szolgáló szemléleti tár nyos ankétot rendezett, Társadalomtud. Könyv
gyak. A munkásügy tanulmányozására alkalmas tár c. szociológiai könyvsorozatot adott ki. 1900
archívum eddigelé kisebb terjedelmű; erre való óta megjelent folyóirata, a Huszadik Század 1919
tekintettel az intézet 1920. a Népegészségügyi óta szünetel.
Múzeum nevet kapta.
Társalgási darab olyan színmű, kivált víg
A múzeum vándorkiállításokat rendez egyes játék, amelynek főértéke az élénk, szellemes, for
városokban v. meghívásra nagyobb ipartelepeken, dulatos párbeszédben van. A franciák közt Augier
továbbá a nép felvilágosításával foglalkozó egye és Dumas (az ifjabb), az angoloknál Bemard Shaw
sületek (Szabad Liceum, Stefánia-Szövetség, ennek a műfajnak művelője. Könnyen a cselek
Teleia, Tuberkulózis elleni egyletek stb.) tevékeny vény elsorvadására vezet, sokszor egyenesen ezt
ségének népszerűsítésére és előmozdítására rész palástolja.
leges kiállítást mutat be a kívánt tárgykörből.
T a r s a l g i a (gör.), a lábtőben székelő fájdalom,
A népszerű előadások céljára szolgáló üvegképe leggyakrabban gyuladásos lúdtalptól ered.
ket (diapozitívokat) a múzeum díjtalanul kölcsön
Társaság (lat. societas, néni. Gesellschaft), a
adja ismeretterjesztésre vállalkozó előadóknak; a magánjogban jelenti két vagy több személynek
nép oktatásával foglalkozó művelt laikusoknak (társak, socii) szerződéssel szervezett azt az egye
pedig előadási vezérfonalat is bocsát rendelkezé sülését jogilag megengedett — akár vagyoni (gaz-

Társasági szerződés
dasági), akár eszmei (szociális, kulturális stb.) —
célra, amelynél a tagok kötelezettséget vállalnak
egymással szemben arra, hogy a közös cél érde
kében a T.-i szerződésben meghatározott módon,
igy különösen a kikötött (pénzbeli vagy egyéb)
hozzájárulással közreműködnek. Az erők ily tö
mörítése gyakori, különösen a gazdasági életnek
azon a terén, amelynek a kereskedelmi jog adja
meg a jogi szervezetet és ehhez képest a kereske
delmi jogban a T.-i jog sokszorosan tagozott ki
építésre talált, míg az általános (közpolgári) ma
gánjog a T.-i viszonynak egyszerűbb rendezésével
is beéri. A T.-i alakulat alapszerkezetének meg
szabásában a különféle magánjogi jogrendszerek
főleg abban térnek el, hogy míg egy részük (pl.
hazai jogunk a nem kereskedelmi T.-ok tekinteté
ben) a római jog nyomán a tagokat kölcsönös kö
telezettségekkel csak személyileg fűzi egybe, ami
hez képest az egyes tag a közös cél szolgálatára
rendelt egyes vagyontárgyakkal illetősége erejéig
a T. fennállása alatt is joghatályosan rendelkez
hetik (ami természetesen nem zárja ki a rendel
kező tag felelősségét társaival szemben, ha a kö
zös vagyontárgybeli illetőséggel való rendelkezés
a T.-i szerződés megszegésével járt), addig a jog
rendszerek egy másik része (így a kereskedelmi
T.-ok tekintetében hazai jogunk is) a germán jog
fejlődés nyomán a közös célra szánt vagyont (T.-i
vagyon) dologilag is megköti olykép, hogy az
egyes tag a T.-i vagyonhoz tartozó tárgyakkal a
maga külön céljára egyáltalán nem rendelkezhe
tik, vagyis ezek a tárgyak nemcsak befelé a tagok
egymáshoz való viszonyában, hanem kifelé, így
különösen az egyes tag hitelezőjével szemben is a
tagok egyéb vagyonától különálló vagyont alkot
nak, amely utóbbi esetben a T. vagyonára vonat
kozó határozatképesség, ha a T.-i alapszabályok
másként nem rendelkeznek, a tagok összességét
illeti. Egyebekben a különféle jogrendszerek a
T.-i viszony rendezésében általánosságban tág
teret engednek a felek autonómiájának. L. Keres
kedelmi T. alatt is.
Társasági szerződés, 1. Társaság.
Társaság korlátolt felelősséggel, 1. Korlá
tolt felelősségű társaság.
Társaságszabály, 1. Arányos osztás.
Társaság-szigetek, a franciák birtokában levő
polinéziai kettős szigetcsoport a Nagy-oceánban,
a D.-i sz. 16—18" és a Ny.-i h. 148—155° közt.
Szélcsendes és szeles csoportot különböztetünk
meg bennök, amelyeket egymástól 130 km. széles
tengerszoros választ el. Területük 1647 km3, la
kóik száma (i9ii) 19,794. Az egyes lakott szigetek
a szeles csoportban: Tahiti (1. o.) és Eimeo; a szél
csendesben: Maupiti, Bora-Bora, Tahaea, Éaiatea,
Huahina és Tubuai-Manu. Ezek a szigetek mind
vulkániak. Magaslataikat erdők takarják; alacso
nyabb részeik nagyon termékenyek; csaknem min
den trópusi növény megterem. Az éghajlat egyen
letes és egészséges. A lakosok polinéziaiak s legtöbbnyire protestánsok. (Egy bennszülött képét l.az
Ausztrália cikkhez csatolt színes képmellékleten,
23. ábra). A T.-et Cook fedezte föl. 1880, illetőleg
1887 óta francia gyarmat.
Társas állatok (állati társadalmak, állat
társaságok, állatállamok). Az egy fajba tartozó
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állatok együttléte révén a társulásoknak nagyon
különböző formái alakultak ki az állatvilágban.
A társulás a közömbös, ideiglenes együttléttől
szinte észrevehetetlen fokozatokon át haladt a ha
tározott, állandó és törvényszerű kapcsolatok felé
s az ezzel együttjáró fokozatos szerveződés a törzs
fejlődés során lassan állandóságot és határozott
ságot adott a társas csoportnak. A nagyon külön
böző biológiai okokból bekövetkező önkénytelen,.
puszta együttléttől a valami kedvező v. kénysze
rítő alkalomból egyesült egyének csoportja sok
esetben fokozatosan úgy fejlődött tovább, hogy
az együttlét állandó, határozott összetartozássá
vált s idők folyamán a társult lények törvény
szerűen összemüködő csoportja összetett és tartós
szervezetté, ú. n. állattársasággá szövődött össze.
Az igy keletkező állattársaságnak legmagasabb
fokai az állatállamok, melyek a természetben már
mint önálló funkcionális egységek szerepelnek és
amelyek olyan magasabbrendü sajátságokkal bír
nak, amilyenekkel egyes tagjai nem rendelkeznek.
Ha több, egy fajba tartozó állat szociális ösz
töneitől indíttatva szabályszerűen együtt él, kelet
kezik az igazi állattársaság (societas). Az ilyen
szűkebb értelemben vett igazi állattársaságnak
három alakja van: a család, a horda és az állam.
Minthogy az igazi állattársaságoknak mindig
szociális ösztön az alapja, nem szabad idesoroz
nunk az egy vagy több különböző fajba tartozó
állatoknak azon egyesüléseit, melyeket Deegener
akcidentális társulásoknak vagy tudományos
mesterszóval asszociációknak nevez. Ide tartoz
nak : 1. az ivartalan szaporodás révén keletkező
ós egymá sal egybenőtt egyénekből álló állat
telepek (srmogén asszociációk); 2. a különböző
asszociálkokokból tömörített és egymással össze
nem növő egyénekből álló asszociációk, melyek
nek főfóleségei:
a) syngenium, mely úgy jön létre, hogy az
ivartalan szaporodás alkalmával fejlődő egyének
együtt maradnak (pl. Stentor, Vorticella stb.);
b) sympaedium: az ivaros szaporodás útján ke
letkező nemzedék szülőik nélkül együtt marad
(pl. sok pókfajnál, búcsújáró pille hernyói stb);
c) gynopaedium: az anyaállat gyermekeivel
együtt marad (pl. levéltetvek); d) patrogynopaedium: a szülők gyermekeikkel együtt maradnak
(pl. Necrophorus); e) synchoropaedium •' külön
böző fajú nőstényektől ugyanazon kedvező helyen
lerakott petékből fejlődő állatok együttélése (pl.
szúnyoglárvák, békalárvák); f) symphagopaedium: az együtt élő állatok különböző nősté
nyektől származnak, melyek petéiket ugyanazon
táplálékra rakták le (pl. sajtban, dögben, ürülék
ben élő légylárvák). Mindezeket az asszociációkat
elsődlegeseknek nevezzük, mert az együtt élő
állatok egyes tagjai eredettől kezdve együtt van
nak. Ezzel szemben állnak a másodlagos asszo
ciációd, melyeknek tagjai másodlagosan, vagyis
később, utólag társulnak egymáshoz; az ilyen
fajta asszociációk főbb fajai: a) sysyngenium:
az együtt élő egyének két vagy több synge
nium utólagos tömörüléséből kerülnek együvé,b) sysympaedium: a társulás két vagy több sympaediúmból áll elő; c) synchorium (helyközös
ség) : a társulást a kedvező hely hozta létre (pl.
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oBztrigapadok stb.); d) syneimadium (áttelelési
asszociáció): a társult tagokat az áttelelésre
és a téli álomra való kedvező alkalom hozta
egybe (pl. szalamandrák, viperák, denevérek);
e) synhesmium (raj): a társulást az ivarzással
kapcsolatos rajzás létesiti (pl. paloloféreg, tisza
virág stb.); f) symphagium(asztalközösség): tag
jait ugyanazon táplálék hozza össze (pl. dögboga
rak, rothasztó véglények, Urülékevők stb.); g) symporium (vándorlásközösség): a társaság olyan
állatokból áll, melyeket ugyanazon okok vagy a
közös célokhoz vezető út közös vándorlásra bír
(pl. káposztaözöndék hernyóinak, sáskák, vándor
halak stb. vándorlása); h) symphotium: tagjai
a közös fényforrás köré gyiilt állatokból állanak
(pl. számos éjjeli rovar stb.); i) synaporium:
tagjait a kedvezőtlen külső viszonyok, tehát a
szükség hozza egybe (pl. a szél által összehordott
levéltetvek stb.); j) symphorium: egy vagy több
állat egy más állat testére telepszik anélkül, hogy
az együtt élő állatok között valami kölcsönösség
fejlődne ki (pl. különböző gyűrűs férgek, moha
állatok kagylókra teleposznek).
Itt meg kell jegyeznünk, hogy az asszociációk
néha közvetve lehetnek az igazi állattársaságok
kiindulási alapjai, mert az egyhesereglett állatok
között hovatovább kifejlődhetnek a szociális ösz
tönök, amelyek kifejlesztik az igazi állattársa
ságot.
Nem szabad azonban az igazi állattársaságok
hoz számítanunk a symbiosis néven ismert tár
sulásokat (1. Symbiosis), mert az ilyen fajta
együttélésekből sohasem fejlődött még igazi állat
társaság.
Az igazi szociális közösségekhez tartozik a csa
lád, melyhez a szülök és a gyermekek tartoznak.
Az igazi családi kapcsolatot, mely az igazi állat
társaságok kialakulásához vezet, az állatok kö
rében nem a párosodás ösztöne, hanem az utódok
gondozása hozta létre, ezért az ilyen értelemben
vett családi kapcsolat csak a magasabbrendű
állatoknál (ízeltlábúak, Madarak, Emlősök) van
meg.
A különböző közömbös asszociációkból és a
családokból magasabb szociális közösséget, úgy
nevezett hordát, több mozzanat létesített. Közülök
első helyen kell említenünk az ellenségek elleni
védelmet és a kedvező helyek teljes kihasználá
sának lehetővé tételét. További mozzanatként
szerepel a vándorlásnál és a vadászó társaság
megalakításnál szereplő szociális tényező. A szo
ciális együttéléssel kapcsolatosan fejlődnek ki
már az állattársaságok keretén belül bizonyos
munkamegosztással és differenciálódással kar
öltve azok a pszichikai tulajdonságok, melyek az
emberi államokban oly mérhetetlen arányban fo
kozódtak. A szociális érzés kifejlődésének ered
ménye az értelmi működések fokozódása, az összemüködésnek, a feladatok megosztásának módja
és az a bámulatos harmónia és megegyezés, mely
a már kialakult állattársaságokon belül az egyes
egyének egész tevékenységében nyilvánul.
Állatállamoh csak a rovaroknál, még pedig a
Hártyásszárnyúaknál (Hymenoptera) a darazsak,
méhek ós hangyák, továbbá az Egyenesszárnyúak
nái (Ortkoptera) a termeszek körében fordulnak

9

—

Társas haszonbérlet

elő. Jellemző ezekre az államokra, hogy bennük hí
meken és nőstényeken kívül még meddő dolgozók
alkotják az államok polgárságát. A dolgozók a
darazsaknál, méheknél és hangyáknál némileg elcsenevészett nőstények, a termeszeknél pedig az
ilyen elcsenevészett nőstényeken kívül még módo
sult hímek (katonák) alkotják az állam dolgozóinak
rendjét. A rovarállamok mindig egy családból
veszik eredetüket úgy, hogy a osalád tagjainak
száma nagy mértékben megsokszorozódott és az
ezzel kapcsolatos fejlett ivadékgondozás ered
ményeként állott elő a törzsfejlődés során a rovarállam. A rovarállamok eszerint mindannyian úgy
nevezett családi államok, mert minden rovarállam
végeredményben egyetlen nősténytől származik.
Az állati és emberi államok között tehát csak tá
voli analógiák vannak, mert eredetük más; az
állati államok a családból, az emberi államok a
hordákból veszik eredetüket.
Irodalom. Espinas, Die tierischen Gesellschaften, Braunschweig 1879; Buttel-Reepen, Die stammesgeschichtliche
Entstehnng des Bienenstaates, Leipzig: 1903; Escaerich,
Die Ameise, Braunschweig 1906: n. a., Die Termiten oder
weissen Ameisen, Leipzig 1909: Dee^ener, Die Formea der
Vergesellschaftung im Tierreiche, u. o. 1918 : Alverdes,
Tiersoziologie, n. o. 1925: Girod, Les Sociétés chez les
animaux, Paris 1891; Caullery, Parasitisme et Symbíose,
n. o. 1922.

Társas bíróság, oly bíróság, amely több tag
ból álló tanácsban itél. Ellentéte az egyes bíróság
(1. o.). Mai bírói szervezetünkben elsőfokban pol
gári ügyben kevés kivétellel mindig, büntető
ügyekben pedig nagyrészt a törvényszék egyes
bíróságként jár el. h. Bírói szervezet.
Társas cég, kereskedelmi társaság cége; egyéni
cég, egyes kereskedő (akár természetes, akár jogi
személy) cége. L. Cég, Cégjegyzékek.
Társas érzések, a rendkívül bonyolult érzelmi
életnek azok az elemei, amelyek más emberekkel
való érintkezés, a közösségbe való tartozás kö
vetkeztében fejlődnek ki már az élet első napjai
tól kezdve, a család hatása alatt. Ide tartozik a
vonzódás, szeretet, részvét, jóakarat, bizalom, tisz
telet érzése és ezek ellentétei, továbbá a legfej
lettebb emberekben a nemzeti érzés, igazság-, kö
telesség-, felelősségérzés stb. A T.-nek a társada
lom életében alapvető a jelentősége, ezért fejlő
dése kezdettől fogva éber gondot követel; irányát
a családi élet dönti el, az iskolába kerülő gyer
mekben már e tekintetben is ott vannak későbbi
jellemvonásai (szerénység, idegenkedés v. tolako
dás, követelőzés és hasonlók).
Társas haszonbérlet az az alakja a haszon
bérletnek (1. o.), amelynél többen összeállva vesz
nek haszonbérbe ingatlanokat. Leginkább mező- és
erdőgazdasági jószágokat szoktak ilyen módon
haszonbérbe venni, hogy nagyobb forgótőkével
belterjesebben gazdálkodhassanak. Ujabban nagy
jelentőséget nyer az a T., amelynél nagyobb számú,
többnyire földmíves, társulatba tömörülve vesz
haszonbérbe nagyobb ingatlanokat, hogy ily mó
don juthasson földhöz. A haszonbérlő társulatok
nál a földet vagy közösen mívelik, vagy evégből
tagjaik között kiosztják. A haszonbérleti társula
tok a nagybirtokból származó szociális bajoknak
vannak hivatva elejét venni. Elsőizben Olasz
országban kísérleteztek velük, hol valamely ke
reskedelmi társaságra megszabott alakban történt
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a szervezésük. Itt külön gazdálkodásra 70 szövet
kezet alakult 28,100 ha. földön, melyért 1.382,000
lira haszonbért fizetnek. Közösen 18 szövetkezet
gazdálkodik 1872 ha.-on. Újabban igen nagy ered
ményeket értek el vele Romániában, hol 1911.
már 378 haszonbéri társulat gazdálkodott 62,000
taggal 283,000 ha.-on, amelyért 9.230,000 lei ha
szonbért fizettek. Nálunk is biztató sikerrel kez
deményezte alakításukat az Országos Központi
Hitelszövetkezet (1898: XXXIII. t.-c.) és a Föld
hitelintézetek Országos Szövetsége (1911. XV.
t.-c.)is. A földbirtok helyesebb megoszlásáról szóló
törvény (1920:XXXVI. t.-c.) akként segíti elő
az ilyen T.-ek alakulását, hogy az újonnan kö
tött haszonbérleteket az állam, v. a helyébe lépő
szervezet az Országos Földbirtokrendező Bíróság
határozata alapján kishaszonbérletek alakítására
átveheti. Az átvétel leginkább a helyi szövetkezet
útján történik.
Társas-ház, olyan több lakrészből álló ház,
amely több egyén használatára oly módon szolgál,
hogy az egyesnek a házban lévő meghatározott
lakrész használásához van joga. A T. túlnyomó
részben szövetkezet v. részvénytársaság formájá
ban áll fenn és az ingatlan tulajdonképpen a szö
vetkezet tulajdonában áll, a lakrészeket pedig a
szövetkezet tagjai öröklakásként a _szövetkezetbeli tagsági joguk alapján bírják. Ujabb időben
erős törekvés nyilvánult meg abban az irányban,
hogy az egyes lakrész külön tulajdonjog tárgya
lehessen és a ház építésében részvevő jogait ke
reskedelmi társaság mint külön jogalany létesítése
nélkül gyakorolhassa. Ezeknek a törekvéseknek
tesz eleget a T.-tulajdonról szóló 1923: XII. t.-c.,
amely a T.-tulajdon intézményét oldja meg, hogy
az ugyanazon a telken levő külön építmények,
vagy egy építménynek emeletek vagy helyiségek
szerint természetben megosztott részei mint ön
állóan telekkönyvezett és forgalomképes tulaj
doni tárgyak legyenek elidegeníthetűk, örökölhetők és megterhelhetők. A T.-nak ez az intéz
ménye Fiúméban, Sopronban már régi idő óta
fennállott.
Társas kánon, 3—í szólamú kánon, melynél
az egymás után, egyenlő időközben bevágó szó
lamok a mintával (proposta) együtt annyiszor ismételhetők, ahányszor az előadók kívánják.
Társas káptalan, 1. Káptalan.
Társhagyományosok, ugyanannak a hagyo
mánynak egyenlő vagy határozatlan arányban
részesei. A viszony a növedékjog (jus accrescendi)
szempontjából bír jelentőséggel. Ha ugyanis az
örökhagyó ugyanazt a hagyományt többeknek a
részek meghatározása /léikül v. egyenlő részek
ben hagyományozta s Közülük az egyik vagy a
másik a hagyományt el nem fogadja vagy el nem
fogadhatja, a növedékjog elvénél fogva része
egyenlő arányban a többire száll.
T a r s i a , 1. Intarsia.
T a r s i d a e (állat), 1. Félmajmok.
T a r s i i d a e (állat), 1. Félmajmok.
T a r s i p e s (állat), 1. Orrmányos erszényes.
Társítás, 1. Eszmetársulás.
T a r s i t i s , a pillaporc gyuladása, különösen
szifiliszes alapon.
T a r s i n s (állat), 1. Pápaszemes maki.

Társulati adó

Társládák, 1. MunkásUztositás.
Társnövény más növények, különösen tenyész
tett növények társaságában nő, pl. a lennek a len
fojtó vadóc, a gomborka, a bükknek a szagos
müge a T.-e.
Tarsoly, 1. hajdan széles táska, tarisznya v.
erszény, máskép tájdivatosan: tasoly, tassoly;
2. különösen legújabb korig a magyar huszárok
öltözékéhez tartozott dlsztáska, mely derékra öve
zett szíjazatról tórdhajlásig fityegett alá (a szab
lyával együtt) s eredetileg pénz, élelmi- és lősze
rek hordására szolgált.
T a r s o n e m i d a e (állat), 1. Tetűatkák.
Társországok alatt előbbi közjogunkban Hor
vát-Szlavón- és Dalmátországot szokták érteni.
L. Horvát-Szlavonország.
Társ os, ókori város, 1. Tarzus.
Társpénztár a bányászok keresményéből kelet
kezett pénztár, amely a beteg, munkaképtelen mun
kások segítségére szolgál. L. Munkásbiztosítás.
Társtettesek, 1. Részesség.
Társulás, az embereknek megegyezésen s közszokáson alapuló kölcsönös egyesülései, amelyek
nek célja v. a politikai, v. a gazdasági együttélés
közérdekeire van irányozva, v. pedig magángazda
sági célokra. A legnagyobb T. maga az állam
(1. o.), de ezenfelül még számos más politikai,
társadalmi és gazdasági egyesülés van a modern
államokban kifejlődve. A T. haszna az, hogy nagy
tőkét, sok szellemi és anyagi erőt egyesít olyan
munkára, amelyet T. nélkül az egyesek egyálta
lában nem teljesíthetnének (munkaegyesítés és
munkamegosztás). Vannak jogilag nem szabályo
zott, nem szervezett T.-ok, vannak olyanok, ame
lyeket a törvények szabályoznak, pl. a kereske
delmi társaságok s a különböző társulatok; végre
vannak, különösen az újabb modern gazdasági élet
terén, olyan T.-ok is, amelyek törvényi támoga
tás nélkül, sőt sokszor törvény ellenére fűzik össze
az egyesek érdekeit, ilyenek a kartellek, ringek
és trustök.
Társulat, 1. Konzorcium, Egyesillet.
Társulati adó alá tartoznak az 1922: XXIV.
t.-e. értelmében a közkereseti, a betéti társaságok,
a részvénytársaságok, a szövetkezetek, a részvé
nyekre alakult betéti társaságok, a korlátolt fele
lősségű társaságok, az alkalmi egyesülések, a biz
tosítási vállalatok, a közúti és helyiérdekű vas
utak, a takarékpénztárak, az állam, törvényható
ságok és községek vállalatai. A külföldi társa
ságok, ha üzletüket a magyar állam területén
gyakorolják, itteni üzleteik után szintén T.-t
fizetnek. A T.-t évenként vetik ki az adóévet meg
előző üzleti év adóköteles nyeresége alapján. Az
adóköteles nyereség megállapításánál a mérleg
egyenlegéből kell kiindulni és egyrészt a mérleg
szerű nyereséghez hozzá kell számítani, ill. a
veszteségből le kell vonni a törvényben taxatíve
felsorolt kiadásokat és leírásokat, amennyiben
ezek a vállalat jövedelmének csökkentésére ve
zettek, másrészt azonban a mérleg szerinti nyere
ségből le kell vonni, illetve a veszteséghez hozzá
kell számítani az olyan, a törvény 16. §-ában fel
sorolt tételeket, melyeket a vállalat a mérlegszerű
egyenleg megállapításánál tehertételként nem vett
számításba.
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A T.-t az a pénzügyigazgatóság veti ki, amely
nek kerületében a vállalat székhelye van. Buda
pesten a kivetésre az adófelügyelő illetékes. Az
adókivetés a vállalat bevallása alapján történik,
melyhez csatolni kell a mérleget, a nyereség
veszteségszámlát, az üzleti jelentést, a nyereség
felosztására vonatkozó határozatot és általában
mindazokat az adatokat, amelyek a T. kivetéséhez
szükségesek. Ezeket a végrehajtási utasítás rész
letesen felsorolja. A bevallást a zárszámadás jóvá
hagyását követő 30 nap alatt, de legkésőbb az
üzletév lejártát követő 6 hónap alatt kell beadni.
Ez a határidő a vállalat kérelmére meghosszab
bítható. Az adómegállapításról szóló fizetési meg
hagyás ellen 30 nap alatt fellebbezéssel lehet
élni ugyancsak a pénz ügyigazgatósághoz (adófel
ügyelőhöz), melynek határozata ellen a m. kir.
közig, bírósághoz panasznak van helye.
A bevallás elmulasztása bírság fizetését vonja
maga után. Ha a vállalat a T. megrövidítésére
irányuló szándékkal hamis bevallást tesz, v. üz
leti könyveibe hamis adatokat vezet be, adócsalást
követ el. Bizonyos kevésbbé súlyos cselekmények
és mulasztások pénzbirsággal toroltatnak meg.
A T. életbeléptetésével a nyilvános számadásra
kötelezett vállalatok és egyesületek kereseti adója
megszűnt. A T. végrehajtási utasítását az
0800/1924 P. M. 8z. rendelet lényegesen módosítja
(áttérés üzembázisra).
T a r s u s (gör.-lat.) a. m. lábtö, a lábnak az a
része, amely a lábszár és a lábközépcsontok között
fekszik. Alkotó csontjai hátulról előrefelé menő
sorrendben: a sarokcsont, az ugrócsont, a sajka-,
a köb- és a sajkacsont előtt fekvő 3 ékcsont. —
T. az állatoknál, 1. Rovarok.
Tartaglisi (ol., a. m. hebegő), 1. Álarc.
Tartaglia (ejtsd: tartálya), Niccolo, olasz mate
matikus, szül. Bresciában a XVI. sz. legelején,
megh. 1557 dec. 14. T. (hebegő) csak csúfneve.
Ugyanis 1512. Brescia ostrománál egy katona
olyat ütött arcának alsó részére, hogy hebegővé
lett. Generálé írattató di numeri et misure c. fő
műve korának legjobb kézikönyvei közé tartozott.
T. azonban főleg arról híres, hogy Cardano, ki
először tette közzé a harmadfokú egyenlet meg
oldására szolgáló képletet, ezt tóle tanulta. Hogy
maga T. e képletet önállóan találta-e fel, vagy
szintén csak más forrásból merítette, nincs el
döntve.
Tartalék (franc, réserve). 1. Sorhadi szolgálati
kötelezettség után a katonák a T.-ba helyeztetnek,
azaz polgári hivatásuk után láthatnak, de minden
időben készen kell lenniök arra, hogy a tényleges
szolgálatra behívó rendeletnek eleget tehessenek.
Harcászati értelemben T.-nak nevezzük azokat a
csapatokat, melyek a harcvonal mögött bizonyos
távolságra a parancsnok rendelkezésére visszatar
tatnak. B T.-ok harcba vetésével irányíthatják a pa
rancsnokok a harc menetét, teljes erőben tarthat
ják a harcvonal tűzerejét s végrehajthatják az
utolsó rohamot, vagy kivédhetik az ellenség
rohamát. A kikülönítő parancsnokság szerint
megkülönböztetünk: század-, zászlóalj-, ezred-,
hadosztály-, hadtest- és hadsereg-T.-ot; a fegy
vernem szerint lovas- ós tiizér-T}.-ot. Azokat a
csapatokat, amelyek a hadműveleti körleten kívül

Tartaléklánc

állanak rendelkezésre ahhoz, hogy egyik vagy
másik hadszintéren alkalmaztassanak: hadászati
T.-oknak nevezzük.
Póttartálék, a volt közös hadseregben és a
honvédségnél háború idején keletkező fogyaték
pótlására szolgált. Ide tartoztak: a közös had
sereg (hadi tengerészet) és a honvédségek újonc
jutalékainak teljes fedezése után fennmaradt újon
cok, mint fölös számmal besorozottak. Számuk
nem volt meghatározva. A póttartálék békében
8 hét alatt volt katonailag kiképezendő és aztán
csak az időszaki fegyvergyakorlatokra hívták be.
Ha azonban különös körülmények követelték, az
első évfolyambeli legénységhez tartozók béke
idején a tartalékhoz hasonlóan behívhatok vol
tak tényleges szolgálattételre. Szolgálati kötele
zettség tartama a közvetlenül ide sorozottakra
nézve 10 év volt. L. még Hadkötelezettség alól
való mentesség. — 2. T., 1. Tartalékalap.
Tartalékalap, a részvénytársaságok és szövet
kezetek jövedelmeiből évről-évre bizonyos részt
tesznek félre tartalékul azért, hogy a társaság
fennállásának ideje alatt esetleg előforduló rend
kívüli kiadások és veszteségek az alaptőke sérelme
nélkül fedezhetők legyenek. Ez a T. legáltaláno
sabb célja és rendeltetése; vannak ezenfelül még
más különös rendeltetésű T.-ok is. Valódi T. a
mérlegben kimutatott az a T., amely az alaptőke
összegén felül meglevő társasági vagyont tünteti
fel. Nem számítanak tehát ide azok az ú. n. T.-ok,
amelyek a mérleg cselekvő rovatába felvett vala
mely vagyontárgy értékelésének helyesbítését
célozzák (mint pl. az ú. n. értékcsökkenési T. vagy
rendszerint az ú. n. árfolyamveszteségi T.), avagy
a mérlegben egyébként kifejezésre nem jutó vesz
teségnek, kötelezettségnek v. kockázatnak ellen
tétele gyanánt állíttatnak be (mint pl. a kétes kö
vetelések T.-ja). Ilyen az új társulati adótörvény
szerint adómentesen szervezhető felújítási alap
is, amely azonban a korona elértéktelenedésére
való tekintettel, a beruházásnak a mérleg aktív
oldalán álló értékét messze túlhaladja. A T.-ok
magából a mérlegből tűnnek ki (nyílt T.), vagy a
mérlegből nem láthatók (titkos T.). A magyar
kereskedelmi törvény nem rendeli kötelezően T.
képzését, csak azt, hogy a T.-ot a mérlegben a
teherrovatban keU felvenni (1875. XXXVÍI. t.-c.
186. §.).
Tartalékanyagok vagy raktározott anyagok
(növ.), a növény anyagcseréje folytán keletkezett
azok az anyagok, amelyek keletkezésükkor nem
használtatnak fel, hanem felhasználásukig tar
talékban, illetőleg raktározva maradnak később
való felhasználásukig, sajátságosan e célra ala
kult szervekben, illetőleg szövetekben, pl. magvak
ban, gumókban a keményítő, az aleuron, a nád
cukor, az inulin stb.
Tartalékkeményítő (nSv.), asszimilált kemé
nyítővel szemben az a keményítő, amely későbbi
felhasználás céljából a növény e célra alakult
szöveteiben raktározódik el, magvakban, gumók
ban sajátságos alakú szemecskék alakjában. Az
emberi táplálkozásban, iparban használatos kemé
nyítő mind ilyen T.
Tartaléklánc. A vasúti járómüvek mellgeren
dáin azelőtt a vonóhorog mellett 2—2 ú. n. T.-ot
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alkalmaztak. A T.-ok nem feleltek meg céljuk
nak, amennyiben a horog v. vonórúd elszakadá
sakor többnyire a T.-ok is elszakadtak. Azért
most mar nem is alkalmaznak T.-okat, hanem
azok helyett, nemzetközi megállapodások szerint,
ú. n. biztonsági horgokat. L. Vasúti kocsi.
Tartalékos, 1. Tartalék.
Tartalékpolitika. Azoknak az elveknek az
összessége, amelyeket a részvénytársaságok és
szövetkezetek igazgatósága a nyilt v. titkos tar
talékolások terén követ. L. Tartalékalap.
Tartalékszáliázat (ném. Beserve-Bundlwlz ;
ol. alberi di rispetto; ang. spare masts), a hajón
levő mindazon szálfák, vitorlafák, póznarudak
stb., melyek előrelátásból, tartalékképpen, rende
sen a hajó külfalazata mentén fektetve és ahhoz
kötve vitetnek oly célból, hogy a vihar által el
törött vagy megrongált hasontermészetű tárgyak
pótolhatók legyenek. Ugyanily célból a hajókon
még tartalékvitorlák, kötelek stb. is vannak.
Tartalmi tényező, 1. Intenzitási tényező.
Tartalom, az esztétikában a formával szemben
a gondolati elemet jelenti, mely a költészetben a
szók, más művészetekben a megfelelő eszközök
használatával kifejezésre jut. A logikában a foga
lom jegyeinek összessége. — T.-jegyzék a. m.
tárgymutató, a valamely könyvben foglaltaknak
átnézete s felsorolása.
Tartam, az időfolyamat két tetszésszerinti
határa közt eltelt része (pl. míg az óramutató az
óra lapján egy bizonyos pontból egy másik pontba
jut). Hogy az idő maga a tiszta tartam, a folyto
nos, szakadatlan mozgás, az H. Bergson filozófiájá
nak egyik sarkalatos tétele. Ő terelte figyelmünket
arra, hogy az idő több, mint részek összege, mert
éppen a tartama, a folytonos mozgása nem tűr
meg részekre tagolást. Az értelem, hogy felfog
hassa, az időt is a tér formájára vetíti s ezért
darabolja szét a tiszta tartamot.
T a r t a n a , az olaszoknál, spanyoloknál stb.
használt, kis, fedélzet nélküli hajó (régebben ka
lózhajó), egy póznaárboccal és azon egy latin- és
két tarcsvitorlával. Az Adrián T. alatt egy fedett,
két árboccal és azon négyszögletű vitorlákkal el
látott parti járóművet értenek. Spanyolország
ban bizonyos kétkerekű talyigákat is T.-nak ne
veznek.
Tartaro, aPo 168 km. hosszú bal mellékfolyója
Verona olasz tartományban; ered a Garda-tó kör
nyékén, csakhamar egy f attyúág ágazik ki belőle;
a Tione, amelyet Villimpenta alatt ismét fölvesz,
alsó folyásán Ganal Bianco a neve s így ömlik
Loreo mellett a Po di Levantéba.
Tartarosz, a legrégibb görög hagyomány sze
rint az alvilág borzalmas része, az Blyseummal,
a boldog lelkek otthonával ellentétben; oly mélyen
van a f öíd alatt, mint a föld az ég alatt. Érckapukkal áttört ércfal veszi körül, Poseidon müve. Itt
volt börtöne a trónját vesztett Kronosznak és a
legyőzött Titánoknak, kiket a Hekatoncheirek (a
száz kezű óriások) őriztek. Később a T. jelentése
módosult; csak alacsonyabb része volt az alvilág
nak ; itt bűnhődtek örökös kínok közt az alvilág
bíráitól elítélt gonosz lelkek. Maga T. Aithérnek
(levegőnek) és Gaiának a fia, ki anyjával együtt
nemzette Typhoeust, a százfejű szörnyeteget.
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T a r t a r n s (lat), borkő v. savanyú borkősavas
kálium; T. ammoniatus, borkősavas kálium-ammonium; T. boraxatus, boraxborkő; T. depuratus, Oremor tartari, tiszta borkő; T. emeticus v.
stibiatus, hánytató borkő; T. ferratus, chályoeatus v. martiatus, vasas borkő; T. natronatus, Sal
Seignetti, kálium-natriotartrát; T. solubilis v.
tartarisatus, szabályos káliumtartrát.
Tartás (lat. alimentatio), helyesebben eltartás,
általában valakinek az élet szükségleteivel ellá
tása. T.-t szoktak kikötni maguknak a szülők, ha
a vagyont még életükben gyermekeikre átruház
zák (kikötmény). Külön szabályozott eltartási kö
telezettség a gyermek (1. o.) eltartása, nőtartás
(1. o.), a természetes atyának a házasságon kívüli
teherbeejtésen alapuló kötelezettsége (1. Atya). L>.
még Eltartás.
Tartásdíj, az eltartás (1. o.) nyújtására irányuló
kötelem teljesítésére szolgáló összeg.
Tartini, Giuseppe, olasz hegedűművész, szül.
Piranóban (Isztria) 1692 ápr. 8., megh. Padovában 1770 febr. 26. Padovában jogot hallgatott, de
e mellett a zenét is művelte; midőn pedig Cornaro
bíborosnak egy rokonát megszöktette és titokban
nőül vette, egy Perencrendi szerzetes közvetíté
sével Assisiban talált menedékhelyre, ahol azután
maga kiváló művésszé képezte ki magát s mikor
az ellene indított port megszüntették, a nyilvá
nosság elé lépett és európai hírre tett szert.
1714-ben ő fedezte föl és hegedüjátékában érvé
nyesítette a kombinációs hangot. 1728-ban Pado
vában, ahol a Szt. Antal bazilika első hegedűse
volt, híres hegedűiskolát nyitott.
Tartini-f éle hangok, kombinációs hangok (1. o.),
melyeket Tartini után neveztek el, bár első meg
figyelésük egy Sor^enevü orgonista érdeme(1740).
Tartli, kedvelt kártyajáték, melynél nem a
szerencse játssza a főszerepet, mint inkább .az
ügyesség, illetve emlékező tehetség, midőn a játé
kosok a már ismertté vált lapokat mind emléke
zetben tudják tartani. A játszmát ketten játszhat
ják közönséges magyar kártyával.
Tartó, nyilas áthidalására szolgáló szerkezet,
mely a reá jutó terhelést az őt alátámasztó épít
ményekre hárítja át. A T. alátámasztása, főleg
vas-T.-nál, saru (1. o.) közvetítésével történik. A
T. anyaga rendesen fa, vas v. vasbeton. Megkü
lönböztetünk gerenda-T.-t és ív- illetőleg fiiggőT.-t, aszerint, amint a súlyterhelésnél keletkező
reakciók (I. o.) függőlegesek v. ferdék (1. Függő
híd, Ivhíd, Vashíd). A kéttámaszú gerenda- T.

1. ábra. Gerendatartó.

(1. ábra) egyik végén helytálló, a másik végén
mozgó saru van. A terhelő G- súlyt két függőle
ges részre osztja (Gj és G2), amelyek az alátá
masztó építményre hatnak és ennek szilárdsága
folytán velük egyenlő és ellentétes irányú A és B
reakciókat támasztanak. A G súly, valamint az A
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és B reakciók a T.-ra ható külső erők, melyek
egyensúlyban vannak. A 2. ábrán látható ívtartó
mindkét végén helytálló saruval bír és a G súlyt
két ferde összetevőre (G, és G3) bontja, minek
megfelelőleg az A és B reakciók is ferdék. Az
alátámasztások száma szerint a T. nevezhető két-

2. ábra. ívtartó
támaszúnak v. többtámaszúnak, illetőleg folyta
tólagosnak. A T. statikailag határozott v. határo
zatlan, aszerint, amint a reakciók az egyensúly
föltételeiből megállapíthatók v. sem, mely utóbbi
esetben a T. alakváltozását kell még segítségül
ügyelembe venni. A T. lehet tömör v. rácsos (1. o.).
Tömör T. pl. az egyszerű fagerenda v. a mennye
zetek létesítéséhez használt közismert vastartó.
A fa-T. készülhet több egymásra helyezett geren
dából, mint ékelt v. fogazott T. (1. Fahíd), a vasT. pedig lehet szögeeselt, midőn hengerelt elemek
ből, mint lemezekből és szögvasakból szögecselés
útján állíttatik elő. Megkülönböztethető épület
es hld-T., mely továbbá szerepe és helyzete sze
rint lehet fő- v. mellék-T., hossz- v. kereszt-T.
L. Hídszerkezet.
Tartógerenda. Két v. több helyen alátámasz
tott vízszintes gerenda fából, vasból v. vasbeton
ból. L. még Mestergerenda.
Tartolcz (Tarsolf), kisk. Szatmár vm. avasi
j.-ban, (i9io) 1849 román és német lak. (Tr. E.)
Tartólevél (nav.), a növények oly levele, amely
nek hónaljából hajtás keletkezik.
Tartoma, város, 1. Dorpat.
Tartomány, az államnak ugyan kiegészítő ré
szét tevő, de történelmi s nemzetiségi tekintetben
bizonyos sajátszerűséget és önálló jelleget tanú
sító országrész. Az egyes T.-oknak szűkebb-szé
lesebb alapokon nyugvó önkormányzatuk (auto
nómiájuk) lehet, ami magasabb fokú az egyes
közigazgatási kerületek (pl. nálunk a törvény
hatóságok) önkormányzatánál, de az állami ön
állóságot, az állami főhatalom teljességét nem
éri el és külön nemzetközi alanyiságot nem jelent.
A T.-ok önkormányzatát mindenkor az illető or
szágnak alkotmánya határozza meg. L. még
Provincia.
Tartományfőnök, 1. Landesliaiiptmann és
Provinciális.
Tartománygyülés, az önkormányzati joggal
- felruházott tartomány (1. o.) törvényhozó testülete.
Tartományi bizottság (commissariatus pro
vinciális), a fennállott magyar kir. helytartóta
nácsban az 1723. C. t.-c. által felállított bizottság
adó- ós katonai ügyekre nézve.
Tartományi pénzek, e néven a magyar numiz
matikában Szlavónia, Dalmácia (Ragusa, Cattaro,
Spalato, Zára), Havaselve és Moldva pénzeit ért
jük, melyeket részben a magyar királyok vagy
bánjaik (Szlavónia), a hűbéres vajdák (Havaselve,

TartozlK

Moldva, Szörénység), a velencések s I. Napóleon
(Dalmácia, Cattaro, Zára) verettek. Ide tartoznak
a Hunyadi János és Branko vics György szerb deszpota nevét viselő ezüstdenárok,a próbakép készült
1849-iki Jellachich-féle zágrábi rézkrajcárok.
Tartományi zsinat, 1. Zsinat.
Tartománymester, 1. Német lovagrend.
Tartományszervezet, a tartomány államjogi
helyzetére, törvényhozási (jogszabályalkotási) ós
végrehajtási önkormányzatára s igazgatására vo
natkozó szabályoknak foglalata.
Tartós hó határa, v. másképen örökös hó ha
tára, annak a magasságnak öve, amelyen a ha
vasokon a hó állandóan megmarad, tehát a tenyészólet megszűnik. Ez a határ földrajzi széles
ség és egyes magaslatok szerint is változó. A
Ferenc József-földön a T. 300, a Spitzbergákon
500 m., Grönlandban a 71—77 é. sz. fokok közt
900—1200 m., Norvégiában 1400-1900 m., az
Alpokban 2500 m., de a Montblancon 2900—3100
m., a Kaukázus É.-i részén 3300—3900, D.-i ré
szén 2900—3500 m., a Pyrenéekben 2800 m.,
Észak-Amerikában a Eocky-Mountainsben 4200
m., Ázsiában a Himalaya D.-i részén 5200 m.,
Afrikában a Kilimandzsárón 5400 m.
Tartószíj a. m. nyakló (1. o.).
Tartozás, az a vagyoni értékű szolgáltatás,
amely az egyik féltől (az adóstól) a másik félnek
(a hitelezőnek) szerződés alapján vagy más jog
alapon jár.
Tartozás-átvállalás, 1. Adósságelvállalás.
Tartozatlan fizetés (solutio indebiti), az a
szolgáltatás, amelyet valaki abban a téves felte
vésben teljesített, hogy azzal tartozik. A T. vissza
követelhető (a római jogban az ú. n. condietio
indebitivel). Vannak kötelmek, amelyeknek érvé
nyét a jog elismeri ugyan, de a perrel való érvé
nyesíthetőséget, a bírói jogsegélyt nem adja meg.
Az ilyen kötelem (ú. n. természetes — naturális —
kötelem, pl. fogadásból vagy nem tiltott játékból
eredő tartozás) önkéntes teljesítése nem jelent
T.-t és ezért vissza sem követelhető.
Tartozék (pertinentia, accessorium), az az
ingó dolog, amelynek rendeltetése, hogy más dolog
(a fődolog) gazdasági céljának szolgáljon s amely
nek a fődologhoz való térbeli viszonya is meg
felel ennek a rendeltetésnek. A T.-i viszony tehát
oly gazdasági jellegű kapcsolat két önálló dolog
között, amelyben az egyik fődologiént, a másik,
a T., mellékdologként (accessorium) jelentkezik.
Jogi jelentősége a fogalomnak, hogy a fődolog
feletti rendelkezést bizonyos vonatkozásokban —
hacsak az eltérő szándék nem jutott határozott
kifejezésre — a T.-ra is kiterjedőnek vesszük,
amennyiben az ügyleti akaratkijelentésnek ily
kiterjesztő, értelemben vétele a közfelfogásnak
megfelel. Épp azért a fent jelzett ismérvek fenn
forgása mellett sem T., ami a közfelfogás szerint
nem az. T.-a pl. a keret a képnek, az ékszertok az
ékszernek, a birtok gazdasági felszerelése a bir
toknak stb. Törvényeink sokszor oly Tágabb érte
lemben használják a T. szót, amelyben az a növedék (1. o.), illetőleg az alkotórész^., o.) fogalmával
összefolyik.
Tartozik, 1. Adósság. A könyvvitelben a szám
lák bal oldalát nevezik T.-oldalnak.
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Tary

Tartózkodási hely, ha nem ideiglenes, hanem Eafrát mentén és É.-Afrikában található. Ez a
állandó, a polgári perbeli bírói illetékesség (1. o.) madár egykoron Európában is előfordult s Svájc
alapja.
ból Gesner leírta és gyarlón le is rajzolta, to
Tartózkodási lap, a külföldiek részére kiadott vábbá Aldrovandus is említi az Alduna tájairól.
állandóbb jellegű lakhatási engedély. Ezt csak A madár a XVII. sz. táján Európából kimaradt
akkor adhatja ki a közigazgatási hatóság, ha a ké s ez okozta, hogy emléke elhalványult, utóbb
relmező külföldiek személyazonosságukat, állam teljesen feledésbe is ment. Újabban Rothschild,
polgárságukat, illetőségüket és előéletüket elfo Hartert ós Kleinschmidt jeles ornitológusok
gadhatóan igazolták s azt is kimutatták, hogy megállapították a még élő kis-ázsiai és afrikai
magukat és családjukat kellően fenntartani ké fajnak a Gesner madarával való azonosságát;
pesek. A T. ügyét az 1903. V. t.-c. szabályozza. nálunk pedig Hermán Ottó megállapította, hogy
Tartöld, XVI. századi kettős nyelvű hangszer ; a magyar T. azonos ugyancsak Gesner Waldhangtölcsére sárkányfejet ábrázolt. A hanglyukak ropp-madarával, vagyis a Geronticus eremitával. A madár tar fejénél, a búbon való feketea sárkány gerincén voltak elhelyezve.
Tartrátok, a borkősav sói; pl. káliumhidro- ségnél fogva, mely a szerzetesek capuciumához
hasonlított, sokszorosan szerepelt a protestáns
tartrát v. borkő.
Tartrazin, kátrányfesték, mely 2 mol. fenil- hitterjesztők vitatkozásaiban, mint hasonlat a
hidrazinmonoszulfosavnak 1 mol. dioxiborkő- katolikus tonzúrás szerzetesekkel szemben; így:
savra való behatásával nyerhető, szerkezetére
nézve egy pyrazolon.
Tartrofén, 1. Vinopirin.
Tartronsav (oxymalonsav), CH(OH).(COOH)2,
brómmalonsavból nyerhető. Kristályos test, 187
fokon olvad.
Tartu, Dorpat város észt neve.
Tartuffe (ejtsd: tartnff), Moliére egyik remek
művének címe, amely utóbb az álszent proto
típusának jelölésére közkeletűvé vált. A francia
irodalomban a T. szó Guez de Balzac leveleiben
(1623 előtt) szerepel legelőször s a szarvasgombát
jelentő olasz tartufo átvétele. V. ö. Mangold,
MoliéresT. (Oppeln 1881); Tóth Béla, Szájrulszájra (Budapest 1895).
Tarudant, Vádi Szusz marokkói tartomány fő
városa, a Vádi Szusz jobbpartján, a Marokkóból!
Timbuktuba vezető fontos karavánút mellett,
mintegy 8000 lak., körfalakkal, számos kerttel;
rózedény-, pamut-, és bőrárúkészítéssel; datolya-,
szőllő- és búzatermeléssel.
Tarújfalu, kisk. Máramaros vm. ökörmezői
j.-ban, (i9io) 1064 rutén és német lak.(Tr, Cs.-Szl.;
Tarutino, falu Kaluga orosz kormányzóság
ban. Itt győzték le az oroszok Kutuzov vezérlete
alatt 1812 okt. 18. a franciákat, amit egy emlék
Tarvarj ú.
örökít meg.
Tarvágás, az erdő levágásának az a módja, Mélius Juhász Péter ellenfeleire célozva mondja:
midőn az erdő fáit valamely erdőterületről, ren Oktalan rókához, T.-hoz illendő ravaszság (1561).
desen az évi vágástérről, egyidőben levágják, A példabeszédet Baranyai Decsi János őrizte meg
letarolják, hogy az így tarra vágott területet a számunkra <>Adagia»-iban (1598); ezek a T.-t
szálerdőben mesterséges úton, vetéssel vagy ülte még szinről-szinre ismerhették. V. ö. Hermán
téssel, sarjerdőben pedig a tuskókból keletkező Ottó, A tarvarjú, Természettudományi Közlöny,
sarjakkal felújítsák. Ellentéte a fokozatos fel 36. köt., 1904. évf., 561—574. lap.
újító vágás (1. Természetes felújítás) és a szálaTarvis (ol. Tarvisio), város és klimatikus
lás (1. Szólaló üzem).
gyógyhely Villach karintiai kerületi kapitányság
Tarvár ak (Depot-Festungen), a hadsereg szük ban, (i9io) 3918 lak., nagyszerű alpi környékkel,
ségleteinek biztos elhelyezésére, néha mint zár amiért is számosan használják nyaralóul. Mellette
latok, néha pedig a népfölkelésnek szolgálnak nagyszerű vasúti híd vezet át egy mély hegysza
támpontoknl. Ezen erődítésekre rendesen a már kadékon. T. hőse jelzőt kapta Fédák Mihály (1. o.),
meglevő régibb várak használtatnak fel, melyek ki a T. mellett vívott csatában megmentette Ká
a noyaut teszik. Háború esetén az ellenállás fo roly főherceg életét.
kozására ezek előtt egy erődöwonal épül.
Tary Lőrinc, Zsigmond király hűséges vitéze,
Tarvarjú (Gcronticus eremita L., állat), Az 1405—1406. főpincemestere, később főétekfogója;
íbiszek családjába tartozó vándormadár, mely a 1401 ápr. 28. kardot rántva egymaga védelmezte
•vízmelléket elhagyta és a szárazhoz alkalmaz fejedelmét, mikor a többi főurak megragadták,
kodott; a feje tar, búbján fekete, tolla sötét, hogy fogságba tegyék. 1411-ben kinn járt Ír
élénken fémzománcú. Ma még Kis-Ázsiában az országban és lement a ezt. Patrick purga tóriuma-
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nak hívott barlangba; innen keletkezett az a
monda, hogy Tar Lőrinc a pokolban járt. L. Pokol
járó hősök.
Tarzómunka. műkedvelő technika, amellyel
fatárgyakat festéssel intarziaszerüen díszítenek.
A fa felületét staniollal burkolják, ezt a befestendő
helyekről késsel lefejtik.
Tarzusz (Tarsos), az ókorban a kisázsiai Kilikia
fővárosa a Kidnosz (T.-csáj) partján. Szanherib,
assziriai király alapította a VII. sz.-ban, később
perzsafenhatóság alatt álló királyok laktak benne,
de különösen a Szeleukidák alatt lett nagyobb je
lentősége, mert sok görög lakos telepedett le s a
római császárok idejében híres filozófiai iskolája
is volt. Később hanyatlásnak indult. Pál apostol
nak szülővárosa volt. A mai T. az adanai vilajet
hez tartozik, kb. 18,000 lakossal. A város vasúti
összeköttetésben áll Adanával és a tengerparti
Merszinával.
Tarzusz-csáj, az ókori Kidnosz-folyó mai neve
Kis-Ázsia Adana török vilajetjében.
Tas, a honfoglaló hét vezér közé tartozott.
Árpád Szabolccsal (1. o.) először is őt küldte Marót
ellen. A meszesi kapunál Töhötömmel egyesült,
míg azonban ez a mai Erdély felé fordult, ő Sza
bolccsal Marót meghódítására tett sikertelen kí
sérletet (Névtelen, 21—23., 28—30. fej.). Részt
vett a Zalán ellen való hadjáratban is és Árpád
a sereggel a bodrogi részekre jutván, a Vajas
folyó vidékén, ahol tábort ütött, «nagy földet ada
minden lakosaival együtt Tasnak, Léi (vagy Lehel)
atyjának és anyai nagybátyjának, Kölpönnek, Bo
tond atyjának.* Tas (Tasész) nevű unokája Ár
pádnak is volt és ez még élt Konstantinos császár
idejében, 951.
Tas, török helynevekben gyakran előforduló
szó, a. m. <>kő».
Tasádfő (Tásad), Msk. Bihar vm. magyarcsékei j.-ban, (i9io> 1359 román lak. (Tr. R.)
Tasakos egér (Dipodomys, állat), a Tasakos
rágcsálók (1. o.) családjának egyik neme. Feltűnő
bélyegük, hogy hátsó lábaik és farkuk nagyon
hosszú, ezért a sivatagi ugróegerekre emlékez
tetnek. Tizenkét fajuk ismeretes, az EgyesültÁllamokban és Mexikóban élnek. Leggyakoribb a
közönséges T. (Dipodomys Phillipsi Gray).
Tasakos patkány (Geomys, állat), a Rágcsálók
rendjébe, a Tasakos rágcsálók (Geomyidae) csa
ládjába tartozó állatnem. Megjelenés és életmód
dolgában a mi földi kutyánkra (Spalax) emlé
keztet. Észak-Amerikában 7 faja él, melyek kö
zül legismertebb a közönséges tasakos patkány
(Q. bursarius Shaw), melyet az amerikaiak
«gopher» néven ismernek. Csak valamivel ki
sebb a mi hörcsögünknél. Bundája sűrű és igen
puha; felül szürkés vöröses, alul sárgás szürke ;
farka és lábai fehérek. Pák gyökereinek pusztí
tásával nagy károkat okoz.
Tasakos rágcsálók (Saccomyidae = Geomy
idae, állat), a Rágcsálók egyik családja. Feltűnően
nagy és belül rövid szőrrel bélelt pofazacskójuk
van, mely a többi Rágcsálókétól eltérőleg, nem
a szájüregbe, hanem kifelé nyílik. Észak- és
Közép-Amerikában honosak. 120 fajuk ismere
tes, melyeket 2 alcsaládba osztanak: 1. alcsalád:
Tasakos patkány formák (Geomyinae). Idetar
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tozik a tasakos patkány (1. o.). 2. alcsalád: Tasa
kos egérformák (Heteromyinae). Legnevezete
sebb fajuk a tasakos egér (1. o.).
Tasca, Pier Antonio, báró, zeneszerző, szül.
Notóban (Szicília) 1864 ápr. 1. Több szimfóniát és
négyeseket irt; operái: Bianca (Firenze 1885);
A Santa Lucia (Berlin 1892); Pergolesi (u. o.
1898); Studenti e sartine (víg opera 1901), Madre.
Taschenberg, 1. Ernst Ludivig, német entomologus, szül. Nauinburgban 1818 jan. 10., megh.
1898 jan. 20. 1837 óta Lipcsében és Berlinben ta
nulta a természetrajzot, majd Haliéba segédtanár
nak hívták meg, hol a Germar gazdag rovargyüjtemónyének rendezéséhez kezdett. Két évig
Seesenben rendes tanár volt, majd három évig
Zalmában, ahonnan 1856. a hallei múzeum igaz
gatójának hívták meg, majd 1871. rendkívüli egye
temi tanárnak nevezték ki. Legfőképen a gazda
ságra hasznos és káros rovarokat tanulmányozta,
amelyekről több becses művet írt. Említésre mél
tók: Was da kriecht und fliegt (Berlin 1861, 2.
kiad. 1878); Entomologie für Gártner und Gartenfreunde (Leipz. 1871); Forstwirtschaftliche Insektenkunde (u. o. 1874) s főképen a Praktische
Insektenkunde (5 rész, Bréma 1879—80); Die Insekten, Tausendfüsser und Spinnen (mint Brehm
Thierleben-jének 9. kötete, 4. kiad. Leipz. 1892).
2.T., Ottó, német zoológus, az előbbinek fia, szül.
Zahnában 1854 márc. 23., megh. Halléban 1922
márc. Halléban és Lipcsében tanult, 1879. habili
táltatta magát a zoológiára Halléban, 1885. át
vette az ottani zoológiai intézet asszisztensi he
lyét, 1888. rendkívüli tanár s a zoológiai intézet
gyűjteményeinek őre, majd egyet. c. tanár lett.
Kisebb értekezéseken kívül a rovarokról, belférgekről stb. írta: Die Lehre von der Urzeugung
(Halle 1882); Die Verwandlungen der Thiere
(Leipz. és Prága 1882); Bilder aus dem Thierleben
(u. o. 1885); Repetitorium der Zoologie (Boroszló
1891, 2. kiad., u. o. 1901); Die giftigen Tiere
(Stuttgart 1909). 1887 óta haláláig a még egé
szen meg nem jelent Bibliotheca zoologica o.
művet adta ki s részt vett a Verhandlungen der
Gesellschaft deutscher Naturforscher und Árzte
szerkesztésében.
Taschner, Ignatius, német szobrász, szül.
Kissingenben 1871 ápr. 9., megh. Dachauban
1913 nov. 25. A müncheni akadémián tanult,
azután különféle iparművészeti munkákkal fog
lalkozott, majd az építészettel összefüggő szobrá
szatra tért át és pl. a Messel-féle berlini Wertheim-áruház plasztikai díszét készítette. Modern
felfogású, jó bronzszobrocskái közül kiemelendő:
Parsifal lovon (Berlin, Nationalgalerie), Szent
Márton (München, Glyptothek). Tőle való Schiller
bronzszobra St. Paulban (Észak-Amerika) és a
boroszlói Gustav Freytag-kút. Rézkarcokat és
litográfiákat is készített.
Tasco de Álarcon, város Guerrero mexikói
államban, 1773 m. magasan, kb. 400 lak., arany
os ezüstbányákkal. Közelében van a sok km. hoszszú hires Gacáhuamilpa-barlang.
Tasi-lumpo, tibeti város Sigace közelében,
3600 m. magasban, sok kolostora van.
Táska, kisk. Somogy vm. lengyeltóti j.-ban^
(1920) 963 magyar lak.
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Táskatermés (növ.), a Keresztes-viráguak egy
részének termésalakja, 1. Becö.
Táskazár (növ.), 1. JEJuclidium.
Taskend (Taskund), Turkesztán önálló orosz
ázsiai tanácsköztársaság fővárosa, a Csircsik
folyótól É.-ra, (1920) 245,091 lak. Régi városrészé
ben sok mecset, medresze, elemi iskola, karavánszeráj, nyilvános fürdő stb. van, európai város
részében katonai műhelyek, arzenál, fiú- és leány
gimnázium, reáliskola, tanítóképző, könyvtár,
csillagvizsgáló, középázsiai múzeum. Lakóinak
legnagyobb része tatár és szart, kevés orosz, kir
giz, zsidó is lakik ott. Főfoglalkozásuk a földmü
velés, fonás-szövés, festés, cserzés, téglaégetés,
cipőkészítés. A város 1873 óta az európai távíró
hálózatba be van kapcsolva, szárny vasút köti össze
a Transzkaspi vasúttal s egy 1852 km. hosszú
vasút (megnyílt 1905 júl. 26.) Orenburggal. Ke
reskedelme igen élénk, mert Bukhara, Perzsia,
India, Kasmir árúi egyaránt kicserélésre kerül
nek piacain központi földrajzi fekvése következ
tében. A város régebben önálló khánság szók
helye volt, 1613. Ouli khán imám leromboltatta,
1810. a khokandi Ahlm khán meghódította, 1853—
1858-ig mohammedán uralom alatt Mirza Ahmed
Pervanaesi állott az élén, 1865. orosz birtok
lett. Az 1917-iki forradalom után itt is fölkelés
támadt, amely a szovjeturalom ellen szervezke
dett, de a vörös csapatok leverték, mire az Orosz
országgal szövetséges Turkesztán tanácsköztár
saságot alakították meg, amelynek T. lett a fővá
rosa. 1921-ben nagy forgószél majdnem teljesen
elpusztította.
Tas-kurgan, mintegy 10,000 lakosú város
Afghanisztánnak az Amudarja felé eső határ
vidékén, lakói öntöző földműveléssel foglalkoz
nak. Tőle K.-re 7 km.-nyire vannak a régebben
hires Chum v. Csulám város romjai.
Taslich (héb.), zsidó szokás, mely szerint a rós
hasana (újév) ünnep első napja délutáni istentisz
telete után folyó- vagy forrásvíz mellett Micha
7i8-2o. verseit elmondják, melyekben bennfoglal
tatnak e szavak: és vesd (héb. taslich) a tenger
mélységébe összes bűneiket.
Tasm a, álnév, 1. Couvreur, 2.
Tasman, Ábel Janszoon, hollandi tengerész,
szül. Lutegastban (Groningen mellett) 1602. v.
1603., megh. Bataviában 1659. Van Diemen in
diai helytartó parancsára 1642. két hajóval Bataviából kutató útra indult, nov. 24. Van-Diemenföldjét, a mai Tasmaniát (1. o.) fedezi fel, dec.
13. Új-Zéland szigetét, 1643. a Tongu- és a Vitiszigeteket, majd a mai Bismarck szigettenger
ÉK.-i oldalát érintette; 1643. visszaér Bataviába,
1644. útján a Torres-szorosba hatol. Az első uta
zás leírását és a második utazás mappáit ki
adta Swart 3., Journal van de Eeis naar het
onbekende Zuidland 1642 door Ábel Jansz T. (Am
sterdam 1860). Életleirását közli Dozy, Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indie (5. sorozat, 2 köt. 1887).
Tasman-föld, egykori neve Ausztrália azon
ÉNy.-i partvidékének, amelyet 1642. Tasman fe
dezett föl; jelenleg Nyugat-Ausztrália része.
Tasman-gleccser, 28 km. hosszú hatalmas
gleccser New-Zealand D.-i szigetén, a 3764 m.
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magas Mt. Cook-ról jő le, belőle ered a Tasmanfolyó.
Tasmania^ Van-Diemen-földje), nagy sziget s
az Ausztráliai államszövetség 3(Commonwealth of
A.) egyik országa 67,894 km területtel s (1921)
213,877 lak. Felszíne egészen hegyes s BD.-i irány
ban 2 hegylánc vonul át rajta. Partjai nagyon szakadozottak és jó kikötőkben bővelkednek. D.-en
van a Forestier- és Tasman-félsziget, meg a kettős
Bruni-sziget közt a Storm-bay-és az Éntrecastauxcsatorna,Ny.-on a Payne-bay és a Port Maequarie,
továbbá a Hunter-, Walkers-, Robbius- stb. szige
tek, K-en az Oyster-bay nyúlványával, a Great
Swan-porttal. Hozzátartozik ezeken kívül a Basscsatornában fekvő King-sziget és a Furneauxcsoport. Folyóvizei közül legjelentékenyebbek a
Coalriver, a 224 km. hosszú hajózható Derwent,
a Huon s a Tamar. Az éghajlat mérsékelt és egész
séges. Flórája és faunája az ausztráliaihoz ha
sonló. Főtermékek: búza, zab, burgonya és széna,
nagyfontosságú a gyümölcstermelés, amiből igen
sokat exportálnak is. A háziállatok közül leg
nagyobb gondot fordítanak a juhtenyésztésre. Bá
nyászati termékek: arany, ezüst, réz, érc. A lako
sok 80%-a T.-i születésű, az ős benszülöttek ki
vesztek (egy benszülütt képét 1. az Ausztrália
cikkhez csatolt színes képmellékleten, 2. ábra).
Vallásra nézve a mai lakosok legnagyobb ré
sze (88,158) protestáns, 28,581 róm. kat., 24,975
methodista, a többi egyéb vallású. A lakosság leg
nagyobb része földművelő és bányász. Az ipar
jelentéktelen. Fontosabb iparágak a gyümölcs
konzervkészítés, a sör-, bőr-, gazdasági gépgyár
tás, fémöntés és gyapjúszövés. Külkereskedelmi
forgalma főleg a szomszédos Victoria állammal
jelentékeny. Legfontosabb kiviteli cikkeik: fen
tebb említett termékeik. A végrehajtó hatalmat
az angol király által kinevezett kormányzó 6 mi
nisztere által gyakorolja; a törvényhozó hatalom
a két házból álló törvényhozó testület kezébe van
letéve. Közigazgatási szempontból 18 countyra
van fölosztva. Fővárosa: Hobart. T.-szigetet 1642.
Tasman Ábel fedezte föl, de sziget jellegét csak
Bass és Flinders ismerték föl 1798—99. 1804. az
angolok számlizetési hellyé, 1825. pedig önálló
gyarmattá tették. A benszülöttek elleni harc, a
«black war», 1805—35. iszonyú kegyetlenséggel
folyt, míg lassankint kiirtották őket. Az utolsó
benszülött, Lalla Eookh 1876. halt meg.
Irodalom. Fenton, A history of T., Hobart 1884 ; Johnston,
Systematic account of the geology of T., Hobart 1888;
Taylor, A chat about the aboriginea of T., u. o. 1892;
Murray, Tasmanian, Rivcrs, Lakes and Flowers, London
1900; Roth—Butler—Walker, The Aborigines of T., Halifax
1900; Walch's Tasmanian «Red Book» ; Smith, A Naturá
list in T., Oxford 1909; Yearbook of T., Hobart évenként.

T a s m a n i a (növ.), 1. Drimys.
Tasmanit (ásv.), pikkelyes vörösbarna gyanta;
Mersey-folyó, Tasmania, palás agyagban.
Tasnád (Tasnad),wígy\í. Szilágy vm.T.-i j.-ban,
(i9io) 5030 magyar és román lak. Jó bort termel,
élénk vásárai vannak. A község ref. templomát
1476. Vingerdi Geréb Lajos erdélyi püspök épít
tette. (Tr. R.)
Tasnádbajom (Boianul maré), kisk. Szilágy
vm. tasnádi j.-ban, (1910) 1404 román és magyar
lak. (Tr. R.).
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Tasnádbalazsháza (Blaja), kisk. Szilágy vm- akadémia rektora lett. Sokat dolgozott Henrik
tasnádi j.-ban, d9io) 323 román és magyar lak- porosz herceg számára, elkészítette Nagy Frigyes,
Zieten, Mendelssohn Mózes, Raynal abbé mellszob
(Tr. R.).
Tasnádcsány (Cean), kisk. Szilágy vin. tasnádi rait, valamint Seydlitz és Keith tábornokok emlék
.j.-ban, (1910) 482 román és magyar lak. (Tr. R.). szobrait Berlinben (most bronzmásolatokkal pó
Tasnádorbó (Orbau), kisk. Szilágy vm. tas tolva).
Tasselot, Mont T. (ejtsd: mon taszio), a Plateau
nádi j.-ban, (1910) 411 román lak. (Tr. R.).
Tasnádszántó (Sarüáu), kisk. Szilágy vm. de Langres júra-mészkőből álló egyik csúcsa (593
tasnádi j.-ban, (1910) 2459 román és magyar lak. m. magas) Cóte-d'Or francia départementban, a
Paris—Díjon—Lyon vasút a 4100 m. hosszú
(Tr. R.).
Tasnádszarvad (Sáravad), kisk. Szilágy vm. blaisyi alagúton megy át alatta.
Tasso, 1. (ejtsd: tásszo), Bernardo, olasz költő és
tasnádi j.-ban, (1910) 1516 román és magyar lak.
államférfiú, szül. a bergamói Camera Cornellóban
(Tr. R.)
Tasnádszilvás (Silvas), kisk. Szilágy vm. tas 1493 nov. 11., megh. a mantovai Ostigliában 1569
szept. 4-én. Követi küldetésben járt Parisban,, Tu
nádi j.-ban, (i9io) 378 román lak. (Tr. R.).
Tasner Antal, gróf Széchenyi István titkára, niszban, Spanyolországban és Flandriában. Elete
szül. ÖskUn (Veszprém vm.) 1808 máj. 5., megh. vége felé Gonzaga Vilmos szolgálatába lépve,
Budapesten 1861 aug. 25. Mint nevelő gróf Szé- ennek képviseletében Ostiglia podesztája tisztét
• chényi Pál házánál ismerkedett meg a legnagyobb viselte. Prózában: A költészetről való elmefutta
magyarral, akit számos külföldi utazásában is el tása (Ragionamento della poesia) és Levelei ma
kísért. Általában nagy tevékenységet fejtett ki radtak fenn. Versben: Amori, Egloghe, Elegie és
Széchenyi minden kezdeményezésénél és alkotá Poemetti mitológiai és történelmi adatokból szer
sánál. 1840—1861. a Lánchíd-társaság titkára volt. zett inspirációval, továbbá Salini és Odi, melye
Szerkesztette a pesti Casino-könyvet (1841), a ket Rime cím alá gyűjtve 1749-ben Serassi adott
Gyep-könyvet (1831—41) s lefordította az Angol ki. Két eposzt is írt: az egyik Amadigi, a másik
versenyszabályok-aX (1836). Egyéb dolgozatai a Floridante. Mindkettőben nagyon csekély a költői
Tudománytárban és az Athenaeumban jelentek lelemény. Az utóbbi befejezetlen; fia Torquato
írta meg a végét. (Repert.: Lettere A. Fed. Semeg.
Tasolya (Tasol'a), kisk. Ung vm. ungvári ghezzi Vita c. bevezetésével, Padova 1733. Campori Scelta di curiosita letterarie, Bologna, 1869).
j.-ban, (1910) 360 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.).
2. T., Torquato, híres olasz költő, 1.1. fla.szüL
Tass, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. dunavecsei j.-ban, a Duna mellett, (1920) 3310 magyar Sorrentóban 1544 márc.ll.,megh.Rómában 1595
ápr. 25. Torquato előbb a nápolyi jezsuiták iskolá
lak.
Tass Antal, csillagász, szül. Temesrékáson jába járt, később az urbinói udvarban Francesco
1876 ápr. 14. Tanulmányait a budapesti egyete Maria trónörökössel együtt nevelődött. Verselés
men és műegyetemen végezte és tanári oklevelet hez való hajlama, műízlése fejlődésének útján
szerzett a mennyiségtan-fizikai szakból. 1899-ben nagyban fokozódott. 1561-ben egy ünnepi alka
mint asszisztens belépett a m. kir. Konkoly-ala- lomra kiadott kötetben ismert nevű költők versei
pítványú asztrofizikai obszervatóriumba, 1904. közt a 17 éves Torquato szerzeménye is megjelent.
lett obszervator, 1913. címzetes aligazgató, 1919. Ekkor már egy év óta a pádovai egyetemen volt
valóságos aligazgató, majd 1923. igazgató. Kon- jogra beiratkozva, de nem lévén hajlama a jogi
koly-Thege Miklós, az intézet alapítójának és első tanulmányokhoz, atyja beleegyezésével a bölcse
igazgatójának 1916. bekövetkezett halála után ő let és ékesszólás fakultására ment át. A magyar
vezette az intézetet és az összeomlás után, midőn országi török hódoltságból érkező szomorú hírek,
Ógyallát a cseh megszállás fenyegette, az intézet török hajóknak az olasz partokra való elkalandoműszereinek nagy részét Budapestre mentette. zása, egyes vidékek lakosságának török csapatok
Fáradozásainak sikerült az irányadó köröket rá által történt elpusztítása az olasz népben azt a
bírni, hogy az egyetlen magyar állami csillag meggyőződést érlelték meg, hogy egy új keresz
vizsgáló intézet Budapesten új életre keltessék és tes hadjáratnak kell megindulnia. Nem csoda, hogy
abból kifolyólag az intézet a Svábhegyen kapott fiatal költőnk, aki gyermekkorában Salernóban
hajlékot, ahol egyes megfigyelő pavillonokban a gyakorta meglátogatta azt a közeli kolostort, hol
megfigyelések már meg is indultak. Számos szak- Orbán pápa, az első keresztes háború megindítója
értekezése jelent meg a bel- és külföldi szaklapok nyugszik, a török ellen való keresztény küzdelem
ban, továbbá az intézet hivatalos kiadványaiban. vitézi tetteit zengő hőskölteményről álmodozott,
Nagyobb munkája: A déli csillagos ég fotometriai így fogant meg benne kora ifjúságában a Gerumegfigyelése (1916, Terkán Lajossal együtt); Vál salemme Liberata (A megszabadított Jeruzsálem)
tozó'csillagok fotometriai megfigyelése Ógyallán ter va Hozzáfogott a nagy munkához, el is készül t az
(1918); Adatok a magyar csillagászat történeté- első három ének tartalmával, de a dicsőséget türel
metlenül szomj úhozva, félbeszakította munkáját és
Mi (1920).
Tassáért (ejtsd: tasszárt), Antoine, belga szob egy rövidebb lélegzetű lovagi eposz írásába fogott,
rász, szül. Antwerpenben 1727., megh. Berlinben így jelent meg 1562-ben, tehát a költő tizenkilenc
1788 jan. 21. Antwerpenben tanult, azután meg éves korában Minaldo c. eposza. A fiatal költőt
fordult Londonban és Parisban, ahol XV. Lajos mindenfelől elhalmozták dicsérettel; híre, neve a
király szobrával sikert aratott. Nagy Frigyes cinquecento korának művészetért rajongó olasz
1774. udvari szobrásznak hivta meg Berlinbe, ahol udvaraiban és akadémiáiban egyszerre szárnyra
•a szobrászati emlékek főfelügyelője ós a műv. kelt. Előbb a Gonzaga-hercegek mantovai, majd
Révai Naqy Lexikona XVIII. Ttot.
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pádovai udvaraiban tündökölt, majd Este Lajos
bíboros szíves meghívásának engedve, 1565-ben
Ferrarába ment és ott szorgalmasan dolgozott
nagy eposzán. Itt II. Alfonz herceg körébe kerülve,
szép megjelenése, előkelő modora, a lovagi mes
terségekben való jártassága és verselésének könynyedsége és bájossága révén csakhamar az udvar
legnagyobb díszévé és kedveltjévé vált. Az akkor
alapított ferrarai akadémiában felolvasásokat tar
tott, különösen a hőskölteményról. 1570—71-ben
a herceggel Franciaországban, majd később Ró
mában és Velencében járt. A herceg testvére,
Lucrezia, 1570. T. ifjúkori barátjának, Franceseo
Maria hercegnek nejévé lett. T. meglátogatja őket
urbinói udvarukban, majd midőn Aminta c. pásztori
drámája (magyarra fordította Csokonai) Ferrarában és egész Olaszországban leírhatatlan nagy lel
kesedést vált ki, Lucrezia hercegnő meghívja T.-t
Pesaróba, hogy a dicsőitett költői művet a költő
nek saját ajkairól hallja. Időközben T. nem szűnt
meg nagy munkáján, a Megszabadított Jeruzsá
lemen dolgozni. Az elkészült részeket felolvassa a
hercegnek, Lucrezia hercegnőnek, barátainak, elő
kelő irodalmi férfiaknak, római főpapoknak, akik
nek egyike csaknem kétségbeejtette T.-t, mond
ván, hogy a szerelmi epizódokat ki kellene hagyni,
hogy a szép eposzt az apácák is olvashassák.
Hosszú kínszenvedés után, képzeletének kedvelt
szülötteit gondosan oltalmazva, végre 1576. ki
akarta nyomatni. De ekkor értesült, hogy művé
nek egyik kéziratos másolata alapján egy iro
dalmi kalóz már sajátjakónt sajtó alá bocsátotta
a Megszabadított Jeruzsálemet. A hercegnek min
den diplomáciai összeköttetését fel kellett hasz
nálnia, hogy ezt a gaztettet, súlyos büntetések
kiszabásával, megakdályozza.a
De a, költőnek elméjét a sok izgalom megza
varta. Élete ezentúl folytonos gyötrelem. Boldog
talan lelkülete, búskomorságra való hajlandósága,
a protestánsok ellen is megnyilatkozó vallásos
őrjöngése, üldöztetéstől való örökös félelme, sok
leírhatatlan szenvedés forrásává lett reá nézve.
1579—86-ig a ferrarai Szt. Anna nevű őrültek
házában őrizték mint gyógyíthatatlan idegbajost,
azután Olaszország különböző vidékein beteges
kedve, hol a hercegi udvarokban, hol övéi köré
ben ünnepeltetve, majd ismét búskomorságba
esvén, ismerőseitől megszökve, szegényen buj
dosva kóborolt. Időközben is folyton dolgozgatott.
Az őrültekházából száz meg száz levelet irt bíbo
rosokhoz, fejedelmekhez, a pápához, a császár
hoz. De ezenkívül plátói Dialógusokat is írt,
számra nézve harmincegyet, amelyekben bámu
latraméltó a gondolatok tisztasága ós ereje és
következtetéseinek szigorú logikus volta. Ezeket
a dialógusokat az olasz próza remekei közé sorol
ják. Amint híre terjedt annak, hogy T. elme
bajos és hogy a Szt. Anna kórházban őrzik, a
kiadók mohó kapzsisággal nekiestek munkáinak
és derüre-borura közölték prózai és verses mun
káit. Az idegbajos költő, aki Megszabadított Jeru
zsálemén is folyton javítgatott, megtagadta e
korcs és valóban hanyag kiadású szülötteit, még
a címet se ismerte el magáénak: az ő igaz mun
kája — így hirdette — még csak ezután fog meg
jelenni, még pedig nem Gerusalemme Liberata,
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hanem Conquistata cím alatt. De a Megszabadított
(Liberata) Jeruzsálem a fiatal költőnek műve volt,
az Elfoglalt (Conquistata) az öreg és beteg T.-é.
A világ, nem törődve a költőnek önkritikájával,
az elsőt olvasgatta és csodálta, az utóbbit pedig a
feledés homályába sülyesztette. A ferrarai és
urbinói hercegi udvarok igyekeztek a beteg köl
tőről gondoskodni, de mindhiába. Különösen val
lásos kétségek gyötörték T.-t. Pádovában a tu
dós Pinellihez, Bolognában az inkvizitorhoz for
dul, hogy vizsgálják át eposzát, nem esett-e eretnekségbe. Ferrarában is felkeresi az inkvizitort,.
aki fölöslegesen bár, de megnyugtatására felol
dozza a költőt képzelt bűnei alól. De T.-t ez nem
nyugtatja meg. Azt hiszi, az inkvizítor csak a
herceg közbenjárására oldotta fel és így az ö sze
gény lelke bűnben maradva, elkárhozik. Újra el
kóborol ; hol Firenzében, hol Rómában, majd ismét
Nápolyban találjuk, néha ünnepeltetve, ajándé
kokkal elhalmozottan, másszor szegényen, elha
gyottan, betegen. VIII. Kelemen pápa 159-í. Ró
mába hívta, hogy a Capitoliumon nyilvánosan
megkoszorúzzák. A pápa unokaöccsei, Aldobrandini Cinzio ós Pietro bíborosok látták vendégül,
de a költőn néhány derűs, boldog nap után újra.
erőt vett a betegség s emiatt júl.-tól a követ
kező évi ápr.-ig halasztgatták az ünnepséget,
mígnem halála ápr. 25-ón véget vetett szenve
déseinek. A St. Onofrio kolostorban halt meg,
hová a pápa vétette fel, amint megbetegedéséről
értesült. Ott van a sírja is, melyet 1895., a költő
halála háromszázados évfordulójának alkalmából
Umberto király és Margit királyné nagy ünneplő
közönség jelenlétében megkoszorúztak. Sorrentóban, Bergamóban, Pádovában, Nápolyban és Palermóban ugyanakkor a költő szobrát koszorúz
ták meg.
T. világhírű eposza magyarra is le van for
dítva ; lefordították Tanárki János (1805), Bálint
Gyula (1883) és Jánosi Gusztáv (1893). E nagy
eposzán és föntebb említett Dialógusán ós levelein,
kívül lírai és drámai nemben is sok becseset alko
tott. De értéke különösen nemes, költői nyelvé
ben és zengzetes verselésében van. A mi irodal
munkra is hatással volt, különösen Zrínyi Szigeti
Veszedelmére. (V. ö. erre nézve Arany Jánosnak
Zrínyi és T. c. értekezését.)
irodalom. G. J. Ferrazzi, T. T., studj biografici —
critici — bibliograflci, Bassano 1880; Solerti, Vita di T. T.,
Torino, 1895. Betegségére nézve: A. Corradi, Le infermitadi T. T., a Memorie dell'Istit, Lombardo XIV. köt.-ben,
1880. A ferrarai udvarra nézve : Campori e Solerti, Luigi,
Lucrezia e Leonóra d'Este, Torino, 1888; A. Solerti,
Ferrara e la Corte estense nella seconda metá del sec.
XVI., Citta di Castello, 1899. T. müveinek legjobb kiadásai:
Solerti, Gerusalemme Liberata S köt., Firenze 1895; Guasti
Lettere, Dialoghi, Prose diverse, u. o. 1852, 1858, 1875;
Solerti, Opere minori in versi, Bologna 1895. A Eosini (Pisa)'
S3 kötetes T.-kiadása, a költő szerelmeiről szóló fantasztikus
függelékkel, irodalmilag értéktelen.

Tassoni (ejtsd: tasszóni), Alessandro, olasz költőés kritikus, szül. Modenában 1565 szept. 28., megh.
u. o. 1635 ápr. 25. Fömunkája La Secckia rapita
(Az elrabolt vödör) szatiriko-komikus eposz, az első
e nemű mű a modern világirodalomban. Lefordí
tották és utánozták mindenfelé: a francia iroda
lomban Boileau, az angolban Popé (Az elrabolt
hajfürt). Több kisebb szatirikus költeménye is ma
radt ; mind szép, zengzetes irodalmi nyelven, mes-
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téri verseléssel. Ezenkívül Dante-tanulinányai, bájában írta alá Ferenc király 1809 okt. 14. a
továbbá a Dekameronról és a Crusea szótáráról bécsi békekötést. A kastélyhoz tartozik a tóvárosi
szóló értekezései és Considerazioni sulle Rime del szép angolkert a Cseke-tóval és különböző oda
Petrarca c. müve jelent meg nyomtatásban. Tisz vitt régiségekkel. T. vidékén számos bővizű lan
telői a század legkiválóbb elfogulatlan elméjének gyos forrás fakad, amelyek Budapestnok vízzel
mondják. V. ö. Muratori, 1739; Gaddi, 1860; való ellátásánál is kombinációba jöttek, de magas
hőmérsékletük miatt figyelembe nem vehették. A
Guerrini, 1895; Rossi, 1903.
Tassy, francia orientalista, 1. Garcin de Tassy. XI. sz.-ban alapíttatott a tatai bencés apátság. (L.
Tasszili (a. m. fensík), sötét homokkövekből Tatai apátság.) Zsigmond Tatát koronabirtokká
és fiatalabb eruptivus kőzetekből álló 1200—1500 és állandó tartózkodási helyéül tette, az Általér víz
m. magas fensík a Szahara Tripolisszal határos ből a nagy tavat alakította s partjára várat építte
részében, francia uralom alá tartozik. B.-i oldalán tett, amelyben számos külföldi fejedelem fordult
fekszik Ghaf oázis 726 m. magasban, de már meg. Zsigmondhalála után T. a Kozgonyiakkezéba
Tripolisz területén. A fensíkot Azgyer-nék került. Mátyás király új palotát építtetett, II.
(Asdjer) is nevezik, É.-on az Edeyen és a Ham- Ulászló 1510. országgyűlést tartott itt. Szolimán
1543. apalotát ós a várat feldúlta; többször gazdát
mada el Hornra sivatagok határolják.
cserólt, mígnem 1598. Pálffy Miklós visszafog
Tassziszudon, keletindiai város, 1. Bhután,
lalta a törökök kezéről. Rákóczi Ferenc hadai is
Tasszurt, marokkói város, 1. Mogador.
elfoglalták, de 1707. vissza vétetvén, bástyáit le
Tastatura (ol.) a. m. billentyűzet.
rombolták. A tatai uradalmat 1727. Esterházy
Tasto (ol.), 1. Billentyű.
Tasto solo (ol., rövidítve: t. s.) a számozott József gróf vette meg és a várat Esterházy Miklós
basszussal irt akkord-sorozatban azt jelenti, hogy gróf 1815. a mai alakjában megújíttatta. Ester
az így jelölt basszushoz nem kell hangzatokat venni. házy Miklós József gróf alatt (megh. 1897) T.
Taszár, kisk. Somogy vm. kaposvári j.-ban, ismét nagy fényre emelkedett, ő alapította a híres
versenyistállókat és lóversenyeket, színházat is
(1920) 763 magyar lak.
Tasziló, bajor herceg (749—788), Oatilo herceg építtetett, benne szervezett színtársulata ját
fia, szül. 742 körül, megh. 794 után. A longobár- szott ; a színházat a későbbi tulajdonos lerombol
dokkal és avarokkal szövetkezett Nagy Károly tatta. 1919-ben Budapest megszállása után T. rö
ellen, de ez őt 787. hódolatra birta. Mikor 788. ismét vid ideig román megszállás alatt volt. 1921 okt.
fellázadt, Nagy Károly elfogta, halálra ítélte, de 24. a T.-i várkastélyban vették őrizet alá a Buda
kegyelemből egy Rouen melletti kolostorba zá pest alól ide húzódó IV. Károly királyt és Zita
ratta, hol 794. ünnepélyesen lemondott hercegsé királynét s okt. 26. innen vitték őket fogolykép
Tihanyba.
géről. Benne kihalt az Agilolflng-áxmszüa,.
Taszmánia, 1. Tasmania.
Tatabánya, rohamosan fejlődő kisk. Komárom
Tasz-öböl (Tazovszkaja guba), az Ob-öböl K.-i vm. tatai j.-ban, (1920) 8491 magyar, német, tót,
ága Szibíria Tobolszk kormányzóságában, egyik lengyel, cseh és vend lakossal. T. határában óriási
részébe a Pur, másik kiágazásába a Tasz folyó gazdagságú kőszéntelepeket fedeztek fel, amelye
ömlik.
ket a Magyar általános kőszénbánya r.-t. mű
Tat (nérn. Achterschiff; ol. poppá; ang. aft), velés alá fogott. A bányatelep rendkívül gyorsan
a hajó hátsó része, a fő-, illetve a keresztárboctól virágzott fel s ma Magyarország legnagyobbszerű
a hajó faráig. Ennek egyes részei: a tat-címer, telepei közé tartozik. Van vasúti állomása, postaa fartökétől fölfelé eső rész, ahol a födélzet alatti és táviróhivatala és telefonállomása.
belső helyiségek ablakai vannak; a tat-ormó, a
Tataháza, nagyk. Bács-Bodrog vm. bácsalmási
tat felső beszegése, mely a tat-cimer fölött csinos j.-ban, (1920) 1703 magyar lak.
faragványokban domborodik ki, továbbá ennek
Tatai András, tanár és író, szUl. Hegyköz
felső, görbe vonalú szegélye, a tat-ív v. korona szentmiklóson (Bihar) 1803 nov. 24., megh. Kecs
és a karzatot tartó vékony dúc a tat-cobor.
keméten 1873 ápr. 20. A külföldi egyetemekről
Tat (nov.), 1. Juta.
hazatérve, 1831. az akkor alapított kecskeméti
Tat, iráni néptörzs, 1. Tatok.
főiskolára hívták meg tanárnak s itt működött
Tát, kisk. Esztergom vm. esztergomi j.-ban, haláláig. Számos értekezésen kívül sok tanköny
(1920) 1253 német és magyar lak.
vet írt, amelyekkel a magyar tankönyvirodalom
Tata, Deodat (1. o.) népies neve.
terén úttörő volt a protestáns iskolákban.
Tata (Totis), csinos és fejlődő nagyk. Komárom
Tatai apátság. Komárom vármegyében Szt.
vm. T.-i j.-ban, (1920) 868 házzal és 6467 túlnyo István keresztapja az olasz Vesdát, S. Severino
móan magyar lak., a járási szolgabírói hivatal, grófja alapította (akit a magyarok Tatának nevez
járásbíróság, kir. közjegyzőség és adóhivatal tek) a bencések számára Szt. Péter és Pál tiszte
széke, kegyesrendi szerzetházzal és főgimnázium letére. Oklevelesen II. András emlékezik róla.
mal, erdészeti szakiskolával, községi polg. leány IV. Béla alatt már hiteles hely volt az apátság.
iskolával, kapucinus kolostorral és apácazárdával, A XVI. sz.-ban teljesen elpusztult, címét azonban
posta- és táviróhivatallal és telefonállomással. tovább is adományozták királyaink.
Vasúti állomása Tóvároson van. A vele össze
Tatai íayence, 1. Agyagipar. (Az agyagműves
épült Tóváros síkon, míg maga T. domboldal ség hazánkban.)
ban épült. A két község közt a szép Nagytó
Tatai mésztufa, nevezetes paleolit-kori lelő
(340 ha) partján emelkedik az Esterházy-kastély hely, ahol Kormos Tivadar dr. lí,'09. számos
és a vár; a várban levél- és könyvtár, régiség- mammut, orrszarvú, óriásszarvas stb. csontmarad
gyüjtemény és képtár van. A kastély egyik szo ványai társaságában, a késői moustérien, vagy
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az aurignaeien kultúra terjesztőjének, a jég
korszaki embernek nyomaira, kő- és csonteszkö
zökre, tűzhelyekre stb. bukkant.
Tatár, nép, 1. Tatárok.
Tatár, besenyő vezér, II. István kedves embere
volt. Mikor 1130. a parancsnoksága alatt álló be
senyő testőrök nagy részét rablásaik és erősza
koskodásaik miatt a magyarok levágták, könynyezve kért elégtételt a halálosan beteg királytól,
ez meg is Ígérte, hogy ha felgyógyul, minden be
senyőért tíz magyart végeztet ki. Ezért a király
halála (1131 niárc. 1.) után a magyarok újból sok
besenyőt vágtak le, talán T.-ral együtt.
Tatár Péter (családi nevén dalnoki és mezőmadarasi Medve Imre), népies író, szül. NagyVáradon 1818., megh. Budapesten 1878 nov. 3.
1840-ben letette az ügyvédi vizsgálatot, de az
ügyvédséggel nemsokára felhagyott s Pesten egé
szen az irodalomnak és festészetnek élt. Elete vé
gén irodatiszt volt a honvédelmi minisztérium
ban. Munkái: Tollrajzok politikai életünkhöz
(1848); Magyar gazdaszonyok teendői (1864).
Nevét azonban tömérdek ponyvairodalmi munkája
tette országos hírűvé. 1857-ben indította meg a
Tatár Péter regekunyhóját, amely füzetenkint
jelent meg és számtalan históriát tartalmaz vers
ben és prózában a nép számára írva.
Tatár antilop (állat), 1. Antilópok.
Tatár-Bazardzsik (Bazardzsik, Pazardzsik),
az ugyanily nevű kerület székhelye Bulgáriában,
a Marica és Topolnica összefolyása alatt, az előbbi
nek balpartján, (1910) 18,098 lak. (1587 török),
jelentékeny rizstermeléssel. A középkorban, mivel
különböző irányba vezető utak itt találkoztak,
élénk volt a kereskedelmi forgalma.
Tatár disznóparéj (n8v.), 1. Amarantus.
Tataresd (Tatáresti), 1. kisk. Hunyad vm.
kőrösbányai j.-ban, (i9io) 318 román lak. (Tr. K.)
2. T., kisk. Hunyad vm. marosillyei j.-ban,
(1910) 585 román lak. (Tr. E.)
Tatárialva (Totoreni), kisk. Bihar vm. belé
nyesi j.-ban, d9io) 364 román lak. (Tr. E.)
Tatár-hágó, a Gyergyói-havasok 1030 m. ma
gas fontos hágója, rajta út vezet át GyergyóDitróról a Putna(Kis-Besztercze mellékvize) völ
gyébe Gyergyó-Tölgyesre és így a Tölgyesi-szoro
son át Eomániába. Az 1914—18. világháborúban
véres harcok színhelye volt.
Tatár-hegység, a Szichota-Alin (1. o.) szibíriai
hegység egyik elnevezése.
Tatárjárás néven a mongoloknak IV. Béla ide
jében 1241—42. hazánkba való betörését értik.
L. IV. Béla (III. köt. 17—18. old.).
Tatárjávor (növ.), 1. Juharfa.
Tatárka, lengyel föveg, a. m. czapka (1. o.).
Ta.tá,rka,(tatárbúza,hajdina,haricska,hariska,
kruppa, pohánka, Fagopyrum Gaertn., növ.). A
Polygonaceae-családbatartozik,kétfajavan,mindkettő kultivált növény, hazája valószínűleg Ázsia
valamely hegyvidéke. Elágazó szárán váltakozó
elhelyezésű, háromszögletű v. szívalakú leveleket
visel. Virágát öt lepellevél veszi körül, mely a
háromélű termésnél rövidebb. A közönséges T.
(Fagopyrum esculentum Mönch.) hegyvidéki és
északi tájakon is jól megterem. Tavasszal vetik,
termése nem egyszerre érik. Magja lisztet és ká
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sát szolgáltat, amit esznek és takarmányul ia
használnak. Zöld szára is jó takarmány ós zöld
trágyául is hasznos.
Tatárka-kiütés v. hajdina-kiütés (fagopyrismus), tatárkafélékkel etetett állatok festetlen bő
rében a napfény hatása alatt fejlődő gyuladás.
Leginkább fehér v. tarka juhokon, főleg bárá
nyokon, továbbá kecskéken, kivételesen pedig
sertéseken, szarvasmarhákon és lovakon for
dul elő. A fej s némelykor a nyak bőre is kipiro
sodik, melegebb, duzzadt, s felületén hólyagok fej
lődnek, melyeknek sárgás, tapadós, savószerű tar
talma, valamint a különben is a bőr felületére
kiszivárgó savó varrá beszárad; utóbbiak le
válása után a bőr visszanyeri rendes külsejét.
A kiütés fejlődését erős viszketés kiséri, az ese
tek egy részében izgatottság, görcsök, sőt való
ságos dühöngés is, később pedig erős tompultság,
valamint szaporább és nehezített lélegzés és a test
hőmérsékletének lázas emelkedése észlelhető. A
takarmány megváltoztatásával ós az állatok istállóztatásával, ül. árnyékos helyen tartásával a
betegség magától megszűnik. Csak az igen súlyos
esetekben szükséges a gyuladt bőrrészek bekenóso
faolaj és mészvíz keverékével, ólomecettel, kreolinvízzel stb., továbbá hideg borogatás a fejre.
A betegség elkerülése végett tanácsos a tatárkát
a fehérbőrű állatokkal csak éjjel, borús napokon,
v. istállóban etetni.
Tatárköles (növ.), 1. Cirok.
Tatár köztársaság, 1. Tatár szabadállam.
Tatár nyelvek, 1. Török nyelvcsalád.
Tatárok. Eredetileg a mongolok (1. o.) egyik
ágának francia-latin, a hagyomány szerint Szt.
Lajos királytól származó neve, utóbb a Dzsingiz
khán alapította birodalomba tartozó rokon és
hódolt népek gyűjtő elnevezése, ezen belül a há
rom főtörzs: a török, tunguz és a tulajdonképeni
mongol, bár nyelvileg rokon, mindenkor külön
állott. Ma a tatár név jelenti általában a töröktatár népeket, ill. az orosz területen élő mongol
népeket, mint az ural-altáji törzsnek a Földközitengertől a Fekete-tengerig és innen a szibíriai
Lénáig élő rokonait. Főbb felosztás szerint meg
különböztetünk: szibíriai, azaz török, kazáni,
nogaji, krimi T.-at, ill. tágabb értelemben baskí
rokat, kirgizeket és karakalpakokat, de ezek
minden rokonság mellett egymástól nagyon eltér
nek faji jellegük és életmódjuk szerint. A kazáni
T. pl. finn-orosz vérkeveredés által faji jellegüket
elvesztették, városokban élnek és ügyes kereske
dők. A krimi T. hegyi népét a vérkeveredés nem
érintette, állattenyésztők, kertészek, akár dobrudzsai, bulgáriai, trákiai testvéreik, akik a török
világban települtek oda, de újabban kevés kivé
tellel visszatértek Kisázsiába. Vallás szerint egy
részük az ősi sámánizmus híve, túlnyomólag inohammedánok, az orosz hit hívőket alig talált. V. ö.
Vámbéry, Die primitive Kultur des turko-tatar.
Volkes (Leipzig 1879); Bálint G., Kazáni nyelv
tanulmányok (Budapest, 1877); Parker, Thousand
years of the Tatár (London 1895).
Tatárország, középkori neve Közép-Ázsiának.
Későbben megkülönböztettek Kis-, vagyis európai
és Nagy-, vagyis ázsiai T.-ot. Az előbbi magában
foglalta az egykori krimi, asztrakáni és kazáni
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khánságokat, az utóbbi pedig a Kaspi-tenger, SziTatianus, az apologeták egyike. Sziriából szár
biria, Afganisztán, Perzsia, Tibet és a Nagy- mazott 8 mint rétor élt Rómában. Justinus vértanú
Oceán közti óriási területet.
térítette meg a 150. év körül. Fontos apológiát
Tataros (Brusturi), kisk. Bihar vm. szalárdi írt a görögökhöz intézve, Diatessaron címen pe
j.-ban, (i9io) 2100 román és magyar lak. Határá dig a legrégibb evangéliumi harmóniát. Később
ban jelentékeny aszfalt- és kőolajbányászat foly; a gnosztikus tanok felé hajlott és szigorú aszké
kitűnő minőségű bitumen, vagyis földi kátrány zisben élt.
nyal beitatott homokot bányásznak mintegy 2000
Tatihou (ejtsd: tátin), kis sziget, Manche francia
ha. területen és a nyers anyag helyben dolgozta départementhoz tartozik, megerősített hely Chertik fel egyfelől ásványolajjá, másfelől bitumenné. bourgtól K-re és a St. Vaast-la-Hougue kikötőt
(Tr. K.)
védi.
Tátika, 413 m. magas bazaltkúp Zala várme
Tatár pézsmaszarvas (állat), l. Pézsma
gyében, Zalaszántó mellett, tetején régi várának
szarvas.
romjaival, amelyeket Kisfaludy Sándor megéne
Tatárrépa (Abajdóc, n5v.), 1. Grambe.
Tatár szabadállam (Tartaristan), autonóm kelt. A várat a monda szerint Tadenka (Tátika)
köztársaság európai Oroszországban, a Volga építtette a tatárjárás előtt, 1713-ban Csobánccal
középső részének mindkét oldalán, 1920. alakult és Sümeggel együtt lerombolták. A vár eredeti
Kazán, Ufa, Szamara, Vjatka és Szimbirszk
kor leg a T.-esaládó volt, ennek kihaltával Zsigmond
mányzóságok egyrészéből, 66,593 kmJ ter., (1920) 1400-ban Gersei Petheő Jánosnak adta s utódaié
2.896,011 lakossal, ebből 1,374,000 tatár, 1.269,000 volt 1760-ig, ekkor került a Festetics-család bir
orosz, 128,000 esuvas, a többi votják, mordvin, tokába.
Tatios, görög regényíró, 1. Achilleus latios.
zsidó stb. Lakossága főkép mezőgazdasággal fog
Tatius, Titus, a szabin Cures királya, a monda
lalkozik. Fővárosa Kazán.
szerint bosszuló hadjáratot indítva a szabin nők
Tatárszappan, 1. Lychnis.
Tatárszentgyörgy, nk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun elrablása miatt Róma ellen, megszállotta a Quirinalis dombot és elfoglalta a Capitoliumot (1. Tarvm. alsódabasi j.-ban, (1920) 2512 magyar lak.
Tatár-szoros, tengerszoros Szachalin-sziget s peia). Ezért Romulus megosztotta vele Róma
a szibíriai parti tartomány közt Kelet-Ázsiában, uralmát és róla nevezte el Tities-nék a második
a Japáni-tengert az Oohockival köti össze, leg tribust. Laurentumi követek T.-t agyonütötték a
így Romulus újra egyedül uralkodott.
keskenyebb részét Mamia-szorosnak nevezik.
Tatkerekes gőzhajó, 1. Gőzhajó.
Tatártyúk (állat), a talpastyúk (1. o.) népies
Tátogatok (HŰT.), a. m. Scrophúlariaceae (1. 0.),
neve.
Tatárvár, Barczaszentpéter község melletti 706 a forrtszirmuak családja a Tubiflorae sorozatban.
Tátogató madár (Anastomus, állat), a Gólya
m. magas hegyen álló várrom neve Brassó vár
félék családjába tartozó madárnem. Legfeltűnőbb
megyében. (Tr. R.)
bélyegük, hogy csőrüknek oldalt lapított nagy
Tatárvirág (növ.), 1. Iberis.
Tatbástya (ném. Achterhütte; ol. cassaretto; kávái nem csukódnak, mert finoman fogazott
ang. poop), a hajó tatfedélzetére, a keresztárboc éleik csak a csőr csúcsán és tövén érintkeznek,
mögött épített bódé, kereskedelmi hajókon a középrészükön pedig tátongok. Két fajuk isme
retes, amelyek Afrikában és Indiában honosak,
parancsnok lakásául szolgál.
Taté (Totoiu), kisk. Alsó-Fehér vm. alviuczi nevezetesen a T. (A. lamelligerus Temm.) és a
ghongal (A. oscitans Bodd.).
j.-ban, (1920) 956 román lak. (Tr. R.)
Tatoi, volt görög királyi nyári kastély, 26 km.Tatia(ném. Besalinbaum; ol. boma di mezzano; ang. spanker boom), a keresztárbocról a nyire Athéntől B.-ra, az Ozea-hegyD.-i alján. Az
tatfedélzet felett 1—1*5 m. magasságban hátra 1916 júliusban a Görögországban kiszállt francia
felé nyúló és vízszintesen fekvő szálfa, amely a és angol csapatok felgyújtották az erdőt s a ki
tatvitorla alsó szegélyzőjének kifeszítésére szol gyúlt kastélyból Konstantin görög király is csak
nagynehezen tudott megmenekülni. Az erdőégés
gál. L. Arbocozat (képmelléklete).
Tatíedólzet (ném. Quarterdeck; ol. cassero; nek 323 halottja volt; a király környezetéből is
ang. quarterdeck), a hajó felső fedélzetének a fő- többen meghaltak.
árboctól hátul fekvő része. Hadihajókon a T.-en
Tatok, iráni perzsák Bakutól ÉNy.-ra a Kaspiszolgálaton kívill csak a hajótörzshöz tartozó sze tenger partjain, Daghesztánban. Fajrokonaik a íóö!mélyeknek szabad tartózkodni; szemétszállító zsik és guránok, de ezekkel szemben már ré
hajókon ez a hely rendesen az I. osztályú utasok gebben elhagyták a nomádéletet.
részére van fenntartva.
Tátongó kagyló (Mya, állat), tengeri kagyló
Tatfél (ném. Achterquaríier; ol. quartiere di nem . Héja tojásalakú,vastag, erős, koncentrikusan
poppá; ang. after side, after sails), a hajónak csikóit. A héj hátul erősebben tátong, mint elül
a hajó kereszttengelyétől számítva hátulsó fele s a héj balfele valamivel kisebb. 10 faja isme
része. Ez az elnevezés különösen az árbocozatra retes, ezek közül az Atlanti-óceán É.-i részében
és a Csendes-óceánban gyakori a közönséges T.
nézve (T.-árbocozat) használatos.
(Mya arenaria L.); 15 cm. hosszú; héja fehéres
Tathal (állat), a nyálkás compó népies neve.
Tathullám, az a hullám, amelyet a hajó fara és siphói 30 cm. hosszúak, Észak-Amerikában és
Angliában főzve és sütve eszik (soft clam). Másik
menetközben előidéz.
Táti, délafrikai helység Dél-Rhodesia angol gyar faja, a sokkal kisebb Mya truncaia L., Északmatban, 810 m. magasban. Közelében vannak az Európa és Észak-Ázsia partvidékén, továbbá az
Északi- és Keleti-tengerben gyakori.
angol-délafrikai társaság aranybányái.
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T n t o u a g e (tetoválás), a szaruhártyán szem
betegségek után visszamaradt fehér foltoknak koz
metikai célból való megfestése végett végezik.
Tátra v. Magas-T. Az Északnyugati Kárpátok,
illetve általában az egész Kárpát-hegység legma
gasabb, kristályos kőzetekből álló tömege Liptó,
Szepes vármegyék és Galioia határán. A Ny.-on
hozzája csatlakozó Liptói havasoktól (l.o.) az 1966
m. magas Lilijowe-hagó, K.-en pedig az 1756 m.
magas Kopp-hágó választja el a Szepesi Magurá
tól. A T. B. felé nyilt, hatalmas Ívben emel
kedik ki hirtelenül a poprádi síkságból, impozáns
látványt nyújt s ezért, ha nagyságra és magas
ságra nézve nem is vetekedhetik az Alpok hegy
ségeivel, pompás megjelenése miatt joggal mond
hatjuk a legszebb hegyvidékek egyikének. Főgerinoe mintegy 28 km. hosszú, szélessége 6—10 km.
közt ingadozik. A jégkorszakban a hegység el volt
jegesedve s a róla leindult gleccserek a hegység ge
rincét sok helyütt lecsiszolták, meredeken lekop
tatták s éppen ezért a legmagasabb csúcsokat nem
a főgerincen, hanem az oldalágak végein találjuk.
A főbb csúcsok a nevezetesebb hágókkal Ny.-ról
K. felé haladva a következők: Szvmica (2306 in.),
Valentkova (2157 m.), Gladki-hágó (1994 in.), Kriván (2496 m.), Krátka (2370 m.), Purkota (2405
m.), Triumetal (2481 in.), Csorbái csúcs (2385 m.),
Sátán (2432 m.), Bástyák (2335 ra. és 2366 m.),
Koprova-hágó, Koprova-csúcs (2370 m.), Czubryna (2378 m.), Chalyubinszky-csúes (2437 m.),
Tengerszem-csúcs (2503 m.), Hunfalvy-hágó 2343
m.), T.-csúcs (2565 m.), Gánek (2465 m.), Vas
kapu-csúcs (2433 ni.), Koncsiszta (2540 m.), Batiz
falvi csúcs (2458 m.), Ferenc József-csúcs (2663
m., a Tátra legmagasabb csúcsa), Virágoskert
torony (2608 m.), Felkai csúcs (2320 m.), Lengyel
nyereg (2207 m.), Kis Viszoka (2425 m.), Bibircs
(2492 m.), Szalóki csúcs (2453 m.), Vörös torony
(2380 m.), Varangyostó-csúcs (2424 m.), Széles
torony (2466 m.), Sárga torony (2355 m.), Középorom (2440 m.), Kis nyereg-hágó, Markazit to
rony (2611 m.), Jégvölgyi csúcs (2630 méter),
Kossuth Lajos-csúcs (2341 m.), Zöldtavi csúcs
(2536 m.), Pecsketorony (2625 in.), Lomniczi csúcs
(2634 m., a T. második magasságú hegye), Kés
márki csúcs (2556 m.), Hunfalvy-csúcs (2350 in.),
Papirusz-csúcs (2425 m.), Fehértó-esúcs (2231 m.).
Jellemző vonása általában, hogy a gerinc csak
két helyen ereszkedik 2200 m. alá, de 2500 m.-en
fölül nem emelkedik, a D.-i oldalon völgyei centrifugálisan szétsugárzanak az É.-i oldal centripetá
lis völgyhálózatával szemben. Az összes csúcsok
közül 5 magasabb mint 2600 m., 9 csúcs 2500—
2600 m. közt van, 15-nek magassága 2400—500
m., 30—40 csúcsé 2200—2400 m. közt váltako
zik. A gerinc keskeny szikláéi, számtalan szirtre
van szakadozva, nehezen hozzáférhető, csúcsai
is igen meredekek. A völgyek felső része fenekén
széles, de hirtelen igen magán és meredek hegy
oldalak zárják el mindenfelé, alakjuk általában
olyan, mint a patkó, ezek voltak a jégkorban a
gleccserek ftrngyüjtő medencéi, cirkuszvölgyek
nek is szokták ezeket nevezni amflteátrális félköralakjuk miatt. Ezeknek a cirkuszvölgyeknek a
túlmélyedéseiben víz gyúlt meg, ezek az igazi,
kristálytiszta és hidegvizű tengerszemek, ilye
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nek a D.-i oldalon: a Terjanszkö-tavak, Zöld-tó,
Wahlenberg-tó (2060 m.), Döller-tó (2105 m.),
Szentiványi tó (2069 m.), Zerge-tó (1963 m.), Kis
Hinczó-tó (1942 m.), Nagy Hinczó-tó (1965 m.),
Békás-tó (1920 m.), Sárkány-tó (1961 m.), Raman-tó
(2090 m.), Jeges-tó (1935 m.), Hosszú-tó (1953 m.),
Buchholz-tó (1958 in.), Kalánfuves-tó (1833 m,),
Hosszú-tó (1886 m.), Törmelék-tó, Jeges-tó (2052
m.), Fuchs-tó, Metélőhagymás-tó (2025 m.), Hagy
más-tó, Öt-tó(2011 m.), Zöld-tó (1551 in.), Fekete-tó,
Vörös-tó (1813 m.), Kék-tó, Sárga-tó, Fehér-tó, az
É.-i oldalon a Karó-tó (1560 m.), Fekete-tó (1490
m.), Varangyos-tó (1900 m.), Békás-tó (1705 m.),
Zöld-tó, Fagyott-tó (2047 m.), Litvorovi tó, Zöld-tó,
Cseh-tó, Fagyott-tó, Békás-tó (1702 és 1676 m.).
Tengerszem (1584 m., Czarny Staw), Halas-tó
(1399 in.), Fekete-tó (1724 m.), Nagy-tó (1649 m.,
Wielki Staw), Fekete-tó stb. Ezeken a tkp. tenger
szemeken kívül vannak olyan tavak, amelyek a
volt gleccser medrének túlmélyedéseiben keletkez
tek, pl. a Szkok-tó (1811 m.) a Mlinica-völgyben s
a Poprádi tó (1513 m.), Batizfalvi tó (1898 m.),
Felkai-tó stb. Végül találunk tavakat, amelyeket
a gleccserek végmorénái duzzasztottak föl, ilyen a
Csorba^-tó (1350 m.), Jámszky-tó stb., de ezeknek
nagy részét egészen lecsapolta a lefolyó patak ós
csak mocsaras rétek alakjában találhatók ma meg,
ilyen a Kriván-rét, Pagát-rét, Christel-rét (1. Tar
patak) stb. A völgyek tehát a nagy csúcsok kö
zött teljesen glaciális eredetűek, ez volt a gleccser
hógyűjtő medencéje, lefelé haladva a gleccser
medrében járunk, amely néhol igen nagy, másutt
igen kicsiny esést, sőt esetleg magasabb küszöböt
mutat s ezért a patakok majd vízesésekkel zuhan
nak le, majd pedig tóvá duzzadnak föl. Tovább ha
ladva lefelé a völgyben annak U-alakú kereszt
metszete mindinkább V-alakúvá változik, mutatva,
hogy itt már legnagyobbrészt csak a patakok be
vágó ereje működött s amint a patakok kiérnek a
T. lábát körülvevő hatalmas törmeléklejtőre, azou
több ágra oszolva futnak le, sőt ebben az Övben
igen sok forrás is fakad a hegyekről lejövő s a
kavicsrótegben eltűnt vizekből. Legfontosabb völ
gyek : a Tycha-, Koprova-, Mlinica- (a Fátyol víz
eséssel), MengTiszfalvi, Batizfalvi, Felkai, Tar
pataki (Elülső és Hátulsó rézaknák), Javorova-,
Poduplanszki völgyek, nagyobbrészt a síkságon
fekvő falvak után elnevezve. A tavak közül leg
nagyobb
a Lengyel öt-tó csoportjában a Nagy-tó
(34-3 ha.), ez egyszersmind a legmélyebb is, 78 m.,
a Tengerszem-tó 77 m., a Csorba-tó 21 in., a Pop
rádi tó 16 m., a Felkai tó 5 m. mély. A Csorbütótól Ny.-ra levő vizek a Vágba (Duna), a tótól
K.-re a Poprádba (Visztula) ömlenek, a tónak ma
gának mindkettőbe van lefolyása, tehát pontosan
az európai fő vízválasztó vonalon fekszik (a Feketotenger és a Keleti-tenger vízválasztóján). Az É.-i
oldal vizei is a Dunajecz révén a Visztulába öm
lenek.
Geológiai szerkezetét illetőleg a T. magva grá
nit s legnagyobb részében ebből áll, a Kriván D.-i
lejtőin föllép a gnájsz, csillám- és agyagpala. A grá
nitot üledékes rétegek szép sorozatban veszik kö
rül, különösen az É.-i oldalon láthatók igen jól,
ahol perm-, triász-, jura- és kréta-, valamint egyes
helyeken harmadkori rétegeket is lehet találni, a
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ható s így botanikai ritkaság. Havasi gyopár
csak a meszes talajokon fordul elö Zakopane kö
rül, a Tycha-völgyben s a Bélai mészhavasokban.
Állatvilága nem nagyon gazdag, legjellemzőbb
a zerge ós marmota. Szarvas, dámvad, medve,
vadmacska, farkas, hiúz, vaddisznó szintén fordul
nak elő, az utolsó alpi nyulat 1861. lőtték a Krivánon, a hóegér is kipusztult. A patakokban pisztrán
gok élnek, mesterségesen meghonosították ezeket
a Csorba-tóban. Madarak közül a süketfajd, nyír
fajd, császármadár, rigó, suholy, kövi sas, erdei
szalonka, örvös galamb stb. tanyázik az erdőkben.
A T. belseje zordsága miatt csaknem egészen
lakatlan, vagy csak nyáron lakott, favágó és pász
torkodó tótok havasi kunyhóival találkozunk a
magasabb régiókban, községek csak a poprádi
síkságon vannak. A K.-i részen a XIII. sz.-ban
bevándorolt német telepesek utódai laknak, Ny.-on.
leginkább tótok, É.-on lengyelek (gorálok).
A Magas T. vidéke az utóbbi időben Magyar
ország leglátogatottabb turista vidéke volt, külö
nösen a XIX. század hetvenes évei óta, amióta a
Kassa—oderbergi vasút erre kiépült s a Magyar
országi Kárpátegyesület (alakult 1873.) és a Ma
gyar Turista Egyesület T.-osztálya az utakat
kiépíttette, menedékházakat létesített, vezetők
ről stb. gondoskodott s nemsokára Tátrafüredből
országos hírű nyaralóhely lett, amely mellé egy
másután alakultak az új villatelepek és fürdő
helyek : Űj- és Alsótátrafüred, Csorba-fürdő, Tátra
háza, Matlárháza, Széplak, Barlangliget, Tátralomnicz, Poprád (Husz-park), Pelka, Nagyszalók,
Éghajlata hűvösnek mondható, Tátrafüreden Lucsivna stb. Fontos haladás volt a Béla—podo•6 5» C, Javorinán (ugyanolyan magasságban, de lini vasút megnyitása, a csorbatói fogaskerekű
az É.-i oldalon) 3-1 • C, Zakopanén á-2« C. az évi vasút kiépítése, valamint újabban a Poprádielka—
közepes hőmérséklet, csapadék Tátrafüreden átlag Nagyszalók-Alsótátrafüred—Űj—Ótátrafüred—
832 mm., Zakopanén (É.-i oldal) 1085 mm. A Ma Csorba-tó irányú villamos vasút létesítése. Tátragyal' Földrajzi Társaság gyűjtést indított a Nagy- füredről Tarpatakfüredre a tarpataki vízesések
szalóki csúcson a magasabb légrétegek tanulmá közelébe sikló visz föl, Tátralomnicz is vasúti ösznyozása végett felépítendő Bolyai meteorológiai szeköttetésben áll Popráddal. Jelentős volt
-obszervatórium javára, de a háború s az ezt kö a tátrai forgalomra nézve a Magyar Kárpátegyevető, Magyarországot a Tátrától is megfosztó béke sülettől megkezdett és Szepes vm. költségén ki
kötés megakasztotta e tervet. A hőfok ősszel sok építtetett Csorba—Tátrafilred (Mária Terózia-út)
szor a magassággal növekszik, télen állandó a —Barlangliget (Klotild-út) nyaralókat összekötő
derűs idő sötétkék, kristálytiszta égboltozattal, a elsőrendű országút, amely Zsgyáron és Javorinán
levegő száraz, ritka ós szélmentes, dacára annak, át folytatva, a T. É.-i oldalára megy át és Zako
hogy a poprádi síkon szelek, köd, hóvihar stb. panén, valamint a Bialka-patak völgyében bele
járnak. Ez a pompás téli időjárás tette télen is
a galíciai úthálózatba. A T. ismerte
klimatikus gyógyhellyé a T.-t. A hó a nyár végén kapcsolódik
céljából alapította a Magyar Kárpátegyesület
már a sziklahasadékokban is elolvad, állandóan tése
1882. a Tátra-muzeumot Felkán, 1885. a Kárpáti
íehát sehol sem marad meg.
muzeumot Poprádon. A T. É.-i részén a galíciai
Növényzet. A T. alját 1400 m. magasságig leg T.-egyesület munkálkodott hasonló irányban.
inkább vörösfenyöből álló erdő veszi körül, rit
A T.-t alig pár száz év óta ismerjük. Fröhlich
kább a lúc- és fehérfenyő, cirbolyafenyő csak Dávid, a késmárki iskola igazgatója mászta meg
szórványosan található. A tiszafa már csaknem először 1615. &\owsúGzi(isb.c,&ot.BiichholtzGyörgy
kihalt, elszórtan nyírfa és fűzfa is akad s ezek nagylomniezi ev. lelkész 1669. a szalóki csúcsot
között az áfonya bokrai. 1400—1900 m. közt már mászta meg s az első T.-leírást is 6 adta ki, ezt
•csak a boróka (Juniperus communis havasi vál használta részben forrásul Bél Mátyás is földrajzi
tozata a var. nana), fekete lonc és a vörös berke müvéhez. Külföldi tudósok közül Townson 1793.
nye, törpe fűzfa, szikla-ribizke (Eibes petraeum) kutatta át a T.-t (Travels in Hungary), valamint
•s legnagyobb tömegben a gyalogfenyő. 1900 m.-től Wahlenberg svéd botanikus (Flóra carpatorum
fölfelé még 53-féle fanerogám növény él, néme principalium 1814), ugyancsak a T. flórájával fog
lyek egész a legmagasabb csúcsokig emelkedve, lalkozott Kitaibel Pál, Genersich Sámuel s még
ez a havasi régió, amely ritka növényeivel, ame többen. Ritter K., a nagy német geográfus is meg
lyek közül némelyik (Onabrychis alpina, Hieraa T.-t és később tanítványait is buzdí
•cium Wahlenbergi ós H. tatricum) csak itt talál-1 látogatta
totta a T. fölkeresésére és Sydow A- így került
'D.-i oldalon közvetlenül eocén- és flatalalabb ré
tegűk lépnek föl, az egész egy régi üledékes ta
karó elkopott maradványa, a gleccserek s a pata
kok az üledékes kőzeteket mind lesúrolták s ezért
a hegység gerince és völgyei a felsőbb réBzeken
csupasz gránitból állanak. Mintegy 900 m. magas
ságtól lefelé a hegység oldalait pusztai klimára
valló törmelék, glaciális és fluviatilis hordalék és
"kavics övezi. A hegység ásványokban szegény, az
É.-i oldalon Javorina község mellett 1850 körül
vashámort létesítettek, de pár évtized múlva meg"szünt és papirosgyár épült a helyébe. A Késmárki
-csúcs mögött egy sziklahasadékban van az ú. n.
Eézpad 2 m. vastag érctelér. A Kopa-hágó vidé
kén is történtek állítólag kutatások rézércre s in
nen ered a hozzávezető völgyek elnevezése (Elülső
-és Hátulsó rézaknák). A Koprova-völgy nyilasá
ban Mátyás király aranybányát hozatott üzembe,
többször szünetelt, mlg végre a XVIII. sz. végén
-véglegesen abbahagyták, mert csak nyáron lehe
tett bányászni. Barlang csak a Bélai mészhava
sokban, (1. o.) van. A permi rétegekben található
gránitgörgetegekbőlinegállapítható, hogy földünk
ókorában is hegység volt ezen a helyen, de csak
hamar tenger lepte el s egészen a középső kréta
korig el volt borítva, azután egyrésze szárazföldre
került, a hegység főgyürődése a harmadkor ele
jére (nummulitos mészkő lerakódása előtt) tehető
« ekkor alakult ki, több helyen sülyedések állot
tak elő s ezeken a helyeken ásványvizek bukkan
nak föl,(ruzsbachi, lucskii, tátraföredi savanyúvize^, É.-on a jaszcurovkai forrás).
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Tatu.

alatt DK.-nek kanyarodva áttöri a hegységet a
Gyimesi szorossal, elhagyja az országot és Romá
niában Trotus néven Pufeseitől É.-ra torkollik..
Völgyében vasút vezet ki Moldvába. 1916 telén r
miután az egyesült osztrák-magyar és német 6eIrodalom. A föntemlítettek munkáin kívül 1. még: Fuchs, reg Románia nagy részét megszállta, orosz sere
Die Centralkarpathen mit den nitchsíeii Voralpen, 1863; gek siettek Románia védelmére s a T. völgy két
Koritska, Die Hohe T. in den Centralkarpathen, Pet. Mit. oldalán megerősített állást foglaltak el, amelyek
1864; Uhlig, Geologie des T.-gebirges, Wien 1897; n. a.,
Ban und Bild der Karpathen, u. o. 1907; Bársony—Comp- körül 1916 dec.-ben ismételten erős harcok foly
ton, T.-altmm, akvarell képekkel, Budapest 1906. Az egész tak s ezek az oroszok további előnyomulását meg
T.-ról szóló irodalmat összefoglalja Barcza Imre, A Magas akadályozták.
T. irodalma, Bibliographia Tatraensis, Budapest 1906. c.
munkájában. Győrfly dr., Bibliographia botanica T.-énsis,
Tatros (Trotus), falu, a hasonnevű folyó bal
Magyarországi "Kárpátegyesület 1912—1916. évkönyveiben partján Moldvában; a milko"ai r. kat. püspökség
4 részben. Mint útikalauz legelterjedtebb Posewitz Tivadar
dr. A Magas Tátra c. zsebkönyve, 111. kiad. Budapest hez tartozott. Margit magyar hercegnő, István
1909; valamint Szontagh M., T.-kalauza, u. o. 1908; v. ő. vajdáné által építtetett kőtemplomának már csak
még a Magyar Kárpátegyesület Évkönyvei s a Turisták romjai vannak. Itt készült a Müncheni kódex,
Lapja idevonatkozó számait. A Magas Tátra részletes ka
lauza, szerk. Vigyázó S. és Helty Gy., Budapest 1917, 3 ü. Mihály milkovai püspök 1518. T.-on egyházi
köt. A T. térképét kiadta a bécsi katonai íőldrajzi intézet zsinatot tartott.
1:25,000 arányban, Wien 1900 s a m. kir, földművelésügyi
Tattenbach Házmán gróf, szül. 1631 febr.
minisztérium 1:50,000, Budapesten.
3-án, lefejezték Grazban 1671 dec. 1. Gazdag stí
Tátraalja (Fol'vark u. Kezmarka), kisk. Sze- riai család sarja. Könnyelmű és tékozló életet
pes vm. késmárki j.-ban, döio) 323 német és szlo folytatott és egyideig a stíriai kormánytanácsnak volt tagja. A magyar nemességgel első neje
vák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Forgách Jusztina (megh. 1662.) révén állott össze
Tátra-Barlangliget, 1. Barlangliget.
köttetésben ; nagybátyja Vilmos egyébiránt ma
Tátrafenyő (Pinus cembra), 1. Fei),yő.
Tátrafüred, 1. Alsótátrafüred, Otátrafüred gyar indigena volt. 1665. kranichsfeldi kastélyá
ban ismerkedett meg Zrínyi Péterrel, a Wesse
és Újtútrafüred.
Tátraháza, Késmárkhoz tartozó nyaralótelep lényi-féle összeesküvés egyik vezérével és
és fürdő Szepes vármegyében, 670 méternyire a 1667 szept. 9. belépett az összeesküvésbe. T. az
tenger felett, a Fehérvíz patak völgyében, ős feny alsó-stiriai pórok fellazítását és Graz meglepetését
vállalta magára. Zrínyivel részint személyesen
vesek közt fekszik. (Tr. Cs.-Szl.)
Tátralomnicz, Kakaslomniczhoz tartozó kli Csáktornyán, részint levelezés útján érintkezett.
matikus és nyaralótelep Szepes vm. késmárki Leveleit azonban titkos kémmé szegődött inasa
j.-ban, a Magas-Tátra déli lejtőjén, 848—1030 m. ellopta és a kormány kezébe juttatta. Az össze
magasságban, hatalmas fenyvesektől övezve. A esküvés leleplezése után a remegő T. minden áron
Tátrának a magyar kormány által alapított leg találkozni kívánt Zrínyivel. Ez azonban maga
előkelőbb telepe, nagy szállókkal, nyaralókkal, helyett lovászmesterét küldte Kranichsfeldbe, ki
gyógyintézettel, téli sportpályákkal, lóverseny- még egyszer hiú reményekkel biztatta a hiszékeny
T.-t. Néhány nappal később T. vesztét sejtvén,.
pályával, szép sétautakkal. (Tr. Cs.-Szl.)
Tatrang, a Peketeügy baloldali mellékvize önként jelentkezett Grazban, hol letartóztatták ós
Brassó vármegyében; ered a Bodzái hegycsoport főbenjáró port indítottak ellene. A stiriai kormány
ban, ENy.-nak folyik az ósánczi szoroson át, szék mint első fórum felmentette, de a titkos
Hosszúfalunál kiér a Barczaságra, Bodolától tanács fej vesztésre ítélte, mely büntetést végre is
kezdve határul szolgál Háromszék vármegye felé, hajtották.
itt felveszi a Zajzont és 50 km. hosszú folyás után
Tattersall, Edmund, angol lókereskedő, szül..
Bikfalvánál torkollik. (Tr. R.)
1816., megh. 1898. Istállótelepet is tartott NewTatrang (Tárlungeni), nagyk. Brassó vm. hét marketben, ahol az eladandó versenylovakat ár
falusi j.-ban, (i9io) 3556 magyar és román lak. verezték. Igen megbízható ember lévén, lassan
Egyike a csángó Hétfalunak (Tr. R.)
kint az egész telivéranyag vevési és eladási for
Tátraszéplak (előbb Weszterlák), Gerlachfalvá- galma nála összpontosult. Később a külföld
hoz tartozó gyógyfürdő Szepes vm. szepesszom- főbb városaiban is létesültek ily helyek, melyeket
bati j.-ban, 1001 m. tenger feletti magasságban, a egyszerűen T.-oknak neveztek. Nálunk Magyar
Klotild-út (turistaút) és a tátraalji villamos vasút országon is volt Budapesten ily egyesület, illető
mentén, a Ferenc József-csúcs tövében és a felkai leg a lótenyésztés emelésére alakult rész vénytár
patak mellett szanatóriummal. (Tr. Cs.-Szl.)
sulat, amelyet röviden T.-nak hívtak s amelynek
Tátray Lajos, építész és iparművész, szül. föladata volt a lé értékesítését (lókiállítások,
Mezőhegyesen 1885 márc. 5., megh. Budapesten kitüntetések és árverések útján) előmozdítani.
1909 ápr. 14. Ő tervezte a pécsi orsz. kiállítás Istállói a Kerepesi-úton voltak és időközben a fő
épületeit, az Iparm. Társulat 1908-i és a bécsi Se- város tulajdonába mentek át.
zession magyar építészeti rajzkiállításának instal
Tatti, Jacopo, olasz szobrász, 1. Sansovino 2.
lációját, Kallós szobrásszal együttesen Bartha
Tatu (Priodontes, állat), a Páncélosak (DasyMiklós síremlékét. Azonkívül lakásberendezése podidae) rendjébe tartozó emlősállatnem, mely
ket is tervezett.
nek egyetlen faja ismeretes, az Angol-Guyanától
Tatros, a Szeret 150 km. hosszú bal mellék Argentínáig honos óriás T. (Pr. giganteus B.
folyója ; ered a Csíki-havasokban, É.-nak folyva Geoffr.). Teste fekete alapszínű, csupán feje, nyaka
fölveszi a Hidegség patakot és Gyimes-Középlak és egy oldalsavja fehér. Fejének felső oldalát
1827. a T.-ba s arról egy munkájában ír. 1835-ben
Hartlaub ornithológus, 1864-ben Ascherson német
botanikus stb. kutattak a hegyvidékekben, az újabb
idők itt járt és tanulmányokat tett tudósait pedig
föl sem lehet sorolni. (Tr. Cs.-Szl.)
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szabálytalan alakú esontlernezek vértezik. Vállpáncélját 10 övsor és medencepáncélját 16—17
pajzssor alkotja s a farkát is négyszögletes vagy
szabálytalan alakú csontpajzsok fedik. Testhossza
eléri, sőt meghaladja az 1 m.-t, farka pedig kb.
50 cm. hosszú. Az állat súlya fél métermázsa is
lehet. L. még Armadillo.
Tatun nemzetsége egyik leányának és Vazul
nak, Szt. István unokaöccsének fiai: András,
Béla és Levente, akiket a hagyomány utóbb Szár
László fiainak mondott.
Ta-tung-kou, a szabad kereskedelem számára
megnyitott kis kikötő Dél-Mandzsúria Liau-tung
félszigetén, a Ja-lu-kiang tölcsértorkolatának be
járatóban.
Tatnsia = Dasypus (állat), 1. Armadillo.
Taty, a bödönhajó belsőjében a hajóoldalak
között erősítésül meghagyott rész, amely ülő
hely is.
Tatz László, festő, szül. Máriapócson (Szabolcs
vm.) 1888. Budapesten csaknem öt évig Balló
Edének volt tanítványa. Első íztim 1912. állított
ki a Műcsarnokban s Arcképtanulmány c. fest
ményével elnyerte a br. Harkányi Frigyes-féle
első ízben kiállító művészek számára alapított
díjat és 1920. a Képzőművészeti társulat kiállítá
sán A hallban c. festményével az állami kis arany
érmet. Azóta is leginkább arcképekkel szerepel a
Műcsarnokban.
Tau v. Manua, a Szamoa-szigetek (1. o.) egyike.
Tauber, a Majna 120 km. hosszú bal mellék
folyója Bajorországban; Badenben Wertheimnél
torkollik.
Taubert, Wilhelm Gottfried, zeneszerző, szül.
Berlinben 1811 márc. 23., megh. u. o. 1891 jan. 7.
Eleinte zongorahangversenyeket adott, 1831. az
udvari hangversenyek vezetője lett, 1842. a ber
lini opera karmestere. Igen termékeny zeneszerző
volt, több szimfóniát, számos kamarazenemü
vet, különösen értékes dalokat szerzett, zenét irt
több színdarabhoz. Operái: Die Kirmess (1832) ;
Der Zigeuner (1834); Marquis und Dieb (1842);
Joggeli (1853); Macbeth (1857); Cesario (1874.)
Taubmann, Ottó, zeneszerző, szül. Hamburg
ban 1859 márc. 8. Színházi karmester volt Wiesbadenben, Szentpótervárott, azután Berlinben,
1910. kir. zenetanárrá nevezték ki, 1920. a berlini
állami zeneművészeti főiskola tanára lett. Nagy
szabású A-moll szimfóniáját 1920. Drezdában
adták elő, van több karszerzeménye, kántáteja,
miséje; Porzia operáját 1916. adták elő MajnaFrankfurtban.
Tauchnitz, 1. Kari Ghristof Traugott, könyv
kereskedő, szül. Grossbardauban, Griniina mellett,
1761okt.29., megh. Lipcsében 183Í jan. 14. 1797.
Lipcsében nyomdát, 1798. kiadóüzletet, 1816. stereotip-betüöntő műhelyt alapított s kiadta a
bibliát és régi klasszikusokat stb. — Fia Kari
GhristianPhűipp, szül. Lipcsében 1798 márc. 4.,
megh. u. o. 1884 ápr. 16. Alatta 1854. a nyomda
Metzger F. L. (utóbb Metzger és Wittig), a kiadóüzlet Holtze O. kezére ment át. 47« millió márka
vagyonát a városra hagyta.
2. T., Christian Bernhard, báró' (1860 óta), T.l.
unokaöccse, szül Schleinitzben 1816 aug. 25.,
megh. Trattlauban 1895 aug. 13., kiadóüzletet
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alapított 1837. Lipcsében. Híres kiadványa: Collection of British (and American) Authors 1841
óta (1924-ig megjelent közel 5000 köt). Utána,
tulajdonos volt fia, Christian Kari Bernhard,
szül. 1841 máj. 29., megh. Trattlauban 1921 juL 7.
1909 óta táxs dr. Ottó Curt.
Tauern, 1. két hegység neve Ausztria alpi tar
tományaiban, mindkettő az Alpok kristályos vo
nulatához tartozik. 1. Magas T. vagy Hohe-T.
átlag 2600 m. gerincmagasságú, 134 km. hosszú,
45 km. szóles Ny-K irányú hegylánc a Salzach és
Dráva mellékvizei közt; hatalmasan el van jegesedve, 254 gleccsere (kees) van, meredek oldalai s
igen nagy gerincmagassága miatt a közlekedést
igen erősen gátolja, patakjai néhol vad szorosok
ban folynak, ilyen a Liechtenstein- és a Kitzlochklamm. Legmagasabb csúcsai: a Grossvenediger
(3660 m.), Grossglockner (3798 in.), Hochnarr
(3258 m.),Ankogel (3355 m.), Röthspitze (3496 m.)
stb. A hegység iránya miatta nyugati szelek mind
két oldalán egyenlő csapadékot hullatnak le s így
a patakok eróziója egyenlő s a vízválasztó nem
tolódott el a hegy orografiai gerincéről. Ezért ne
héz rajta átkelni. — 2. Alacsony T. v. Niedere T.
az előbbinek É.-felé kanyarodó folytatása, határ
Salzburg és Stájerország közt, 4 részre osztható:
1. Eadstadter T. (legmagasabb hegye a Weisseek
2709 m.); 2. Schladminger T. (Hochgolling 2863
m.); 3. Wölzer Alpen (Predigtstuhl 2545 m.);
4. Eottenmanner T. (Bösenstein 2449 m.). V. ö.
Frech, Geologie der Radstadter T. (Jena 1901);
Petermann, Wanderungen in den östl. Niedern T.
(Wien 1903).
2. T., kilenc hágó neve Ausztriában az ugyan
ilyen nevű hegységben, mindegyiken jól járható
gyalogút, a két utolsón pedig kocsiút is vezet át.
1. Krimmler T. (2634 m.); 2. Felber (Velber) T.
(2545 m.); 3. Kalser T. (v. Stubacher T., 2512 m.) ;
4. Heiligenbluter T. (v. Hochtor, 2573 m.); 5.
Goldberg v. Traganter T. (2700 m.); 6. Mallnitzer- v. Nassfelaer T. (v. Nieder T., 2414 m.); 7.
Hohe- v. Korntauern (2463 m.); 8. Badstádter
T. (1738 m.); 9. Eottenmanner T. (1265 m.).
Tauern-vasút. E nagyszabású osztrák hegyi
vasút Schwarzachnál hagyja el az osztrák állam
vasút Salzburg—innsbrucki fővonalát és 25°/0
emelkedéssel tör a gasteini völgybe. A T.
Schwarzachnál 592 rn., Wildbad-Gasteinnél 1082
m., Böcksteinnél 1173 m., a Tauern-alagütban
1225 m., Mallnitznál 1219 m. magasan fekszik
a tenger színe fölött. A Tauern-hegység alatti
alagutat a Gamskar nevű hegybe fúrták és 8526
m. hosszú. Az alagút után a T. állandó 25% esés
sel a Dráva-völgyébe jut és a Dráva melletti
Spittalnál a D.-i vasút pusterthali fővonalához
csatlakozik. Nevezetes műépítménye — többek
közt — az Anger-hasadék felett épített híd. A T.
hossza 77 km., építési költsége 99 millió korona
volt; 1901—1909. épült.
Tauferer Tal (v. Taufersi völgy, Ahren Tal),
46 km. hosszú és átlag 1100 m. magas völgy Tirol
ban a Zillertali-Alpok és a Grossvenediger közt.
A T. a Puster-Talból É.-felé húzódik, felső részét
Prettaunak (1465m.)neveziks a Krimmler Tauernhegységig tart. AT. főhelye Sand, amelyet a fölötte
emelkedő Tauf ers várról Taufersnek is neveznek.
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A völgy nyaralóhely. 1908-ban nyitották meg a erdőkkel borított. Ásványvizei nagy számmal van
15 km. hosszú Bruneek-Taufers villamos helyi nak, az északiak vas-, a déliek kén-és sótartalmúak
s leginkább meleg források s ezért nagy fürdő
•vasutat.
Tauffer Vilmos, orvos-tanár, szül. Kolozsvárott helyek fejlődtek itt ki, mint Wiesbaden, Schlan1851 júl. 2. Tanulmányai befejeztével Freiburg- genbad, Nauheim, Schwalbach, Selters, Homburg,
ban Hegar egy. tanár klinikai segédje volt; 1879. Soden stb. V. ö. Sievers, Zur Kenntnis des T.
egy. magántanár, 1881. ny. rendes tanár lett Buda (Forsch. zur deut. Landes und Volkskunde, Stutt
pesten, 1918. nyugalomba vonult. Mint tanárkiváló gart, 1891, 5. köt.); Ravenstein Topogr. Wanderós neves nőorvosok egész sorát nevelte. A bába karte für den östl. T. (1: 50,000, Frankfurt, 1907).
ügy orsz. rendezésének is kormánybiztosa volt.
Taunuskvarcit, kvarcit-közet a devonképlet
Számos értekezést írt külföldi szaklapokba és az ben ; Taunus, Hunsrück, Hoher Venn.
Orvosi Hetilapba. A Belgyógyászat kézikönyvébe
Taunuspala, kőzet, a. m. szericitpala (1. Sze
{2. köt.) az osteomalaeia (csontlágyulás) és a női riéit).
betegségekről szóló fejezetet irta. Önállóan meg
Taupo, tó New-Sealand E.-i szigetének köze
jelent A nőgyógyászat tankönyve (1916).
pén 366 m. magasban, területe 775 km3, lefolyása
Taui, az Admirális-szigetek (1. o.) legnagyob a Waikato-folyó. A tó D.-i végénél hatalmas vul
kánok sorakoznak.
bika, 1. Manus.
Taurellus (eredetileg Oclisle), Nikolaus, refor
Tauler, Johannes, misztikus, szül. valószínű
leg Strassburghan 1300 körül, megh. u. o. 1361 máció korabeli filozófus, szül. Mömpelgardban
jun. 16. Korán belépett a Domonkos-rendbe s (Montbéliard) 1547., megh. Altdorfban 1606., ahol
mint népszónok működött Strassburgban, Basel az egyetemen a filozófia tanára volt. Aristoteles
ban stb. Inkább a gyakorlati kereszténységre fek ellen harcolt és a skolasztika megdöntésén fára
teti a fősúlyt, távol áll a tétlen quietizmustól; az dozott. Müvei: Philosophiae triumphus (Basel,
jegyházban elharapózott visszaéléseket azonban 1573), Alpes caesae (Frankfurt a. M. 1597) és De
szigorúan ostorozta. Leginkább megnyilatkozik rerum aeternitate (Marburg 1604).
egyénisége Prédikációiban, amelyeket 1498. Lip
Tauria, Oroszország egyik volt kormányzó
csében, újra 1872. Prágában adtak ki. V. ö. sága, magában foglalja Krim félszigetet s a közeli
Schmidt K., Johannes T. (Hamburg 1841); Deni- szárazföld egy részét, területe volt 63,446 km3,
fle, Das Buch von geistlicher Armut (München 1.876,200 lak. 1921 óta D.-i része Szimferopol
1877); Jundt, Les amis de Dieu au XIV. siécle székhellyel az orosz szövetséges tanácsköztársa
{Paris 1879).
sághoz tartozó Krim tanácsköztársaságot alkotja,
É.-i része Zaporos ukrajnai tartomány része.
Taumatológia (gör.), a csodákról szóló tan,
Egyetlen jelentősebb folyója a Herszon felé hatá
Taumatróp, 1. Bűvös korong.
Taumaturg (gör.), a. m. csodatevő. Több szent rul szolgáló Dnyepr, amely itt veszi fel a Konkát;
kisebb folyók a Molocsnaja és Szalgir. Egy része
nek mellékneve.
Taumazit (ásv.), kémiai összetétele igen szo steppe, D.-i részén a Jaila v. Jalta hegység húzó
katlan, a kalciumnak szilikátja, szulfátja, kar dik keresztül. Éghajlata enyhe ós egészséges,
bonátja : CaS04.CaCOs.CaSi03 4- 15H20. Négyze Szimferopol évi közepes hőmérséklete -\- 10 1°.
tes vagy hatszöges; gyenge zsírfényü, lágy, át Lakosságának nagy része orosz, de laknak itt
németek, zsidók és lengyelek is, vallásra
látszó fehér halmazok Bjelke-bánya (Areskutan, tatárok,
s
Svédország); trappban Nyugat-Paterson (New- / 4 része görög-orthodox, 13% mohammedán, 5%
•Jersey); laza prizmák halmaza vagy alabástroin- protestáns,2% római katolikus. A lakosság főfog
lalkozása É.-on a földmüvelés és állattenyésztés,
szerű tömeg Skottváng Nyköpingben.
Taunton (ejtsd: tantn), I. város Somersetshire D.-en a gyümölcs- és bortermelés. A föld 64°/0-a
angol countyban, (1921) 23,219 lak., posztó-, selyem szántó, 18»/0 rét és legelő, 5% erdő, 8-3% ter
szövéssel, gép- és sörgyártással. — 2. T., Bristol méketlen. Termelnek búzát, árpát, rozsot, zabot,
county egyik székhelye Massaehusetts észak kukoricát és dohányt. Állatai közül legtöbb a juh,
amerikai állambau, (1920) 37,137 lakossal, pamut- kevesebb a ló, szarvasmarha, sertés, kecske, teve.
Sós tavaiból igen sok sót állítanak elő. Ipara főleg
iparral, vasöntéssel, szeg- és gépgyártással.
liszt és dohányárúk előállítására szorítkozik, ke
Taunton lord, 1. Labouchére.
reskedelme főleg a tengeren át exportál BerdTaunus, a Rajnai palahegység DK.-i része janszk, Szebasztopol, Feodoszija kikötőkön át,
Wiesbaden porosz kerületben. Mellékágaival be kivisznek búzát, gyapjút, állatokat, halat, sót,
hálózza a Rajna-, Majna-, Lahn és Wetter-folyók gyümölcsöt és bort. Az autonóm Krim tanácsköz
közt fekvő vidéket, D.-i részét a Walluf-szoros társaság területe 38.557 km3, (1920) 761,600 lak.
két részre osztja: a kisebbik (20 km.) a Rheingaugebirge a Rajna jobbpartjára ereszkedik le, a
Tauriai-f élsziget, 1. Krim.
nagyobbik (45 km.) a Magas-T. a Wetter-folyó
Tauri hegység, a Krim-félsziget D.-i részén
partjáig ér; legmagasabb csúcsai: az Altkönig levő Jaila (v. Jalta) hegység (1. 0.) más elnevezése.
(798 m.), a Kis- (827 m.) és a^Nagy-Feldberg
Taurin
(amidoetilszulfonsav)
NH2.CH2 —
(880 m.). D.-i lejtője meredek, az É.-i lankás, leg CHa.S03H, az ökör és sok más állat epéjében a
nagyobb részében kövületekben szegény agyag kólsawal alkotott vegyülete, a taurokolsav for
palából áll, néhol bazalt áttörésekkel, ezekkel van dul elő. Mesterségesen a klóretilszulfonsavból
nak kapcsolatban Wiesbaden és Naurod ásvány nyerhető.
víz forrásai, a Lahn vidékén ércei is vannak. Lej
Taurion (ejtsd: tó —), a Vienne 125 km. hosszú
tőin, különösen D.-en pompásan megművelt szől- jobb mellékfolyója Creuse és Haute Vienne fran
lők, gesztenye- ós mandulaligetek vannak, másutt cia dép.-okban.
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- Tauriscit (ásv.), a FeS0 4 +7H a 0 dimorf, egy- néven ismerték, amely név az északszemita túr
hajlású alakja a melanterit (1. o.), rombos alakja (a. m. hegység) átalakulásából keletkezhetett.
.a T., mely az epszomittal izomorf; Windgállen,
Taus (Domazlice), az ugyanily nevű cseh kerü
Uri kanton.
leti kapitányság székhelye, (1921) 7674 cseh lak.,
Tanriskos, 1. Apollonios 3. és Görög művészet. régi Mindszentek templomával; városházzal,
amelyben a huszita időkből való értékes kézirato
Taurisz, perzsa város, 1. Tebriz.
Taariszkusok, kelta törzs, mely Pannóniában kat őriznek. T. mellett 1431 aug. 14. a husziták
legyőzték az I. Frigyes brandenburgi választó
>és Noricumban lakott. L. Kelták.
T a u r o b o l i u m (lat.), bikaáldozat volt a esá- vezérlete alatt álló keresztes hadat.
Tausan-szigetek, Konstantinápoly török vila
-szárkori Rómában Rhea istennő tiszteletére.
jethez tartozó szigetcsoport Imbrosz és Tenedosz
Taurocholsav, 1. Taurokolsav.
Tauroggen (Tauragei), város Litvániában, a közt, a Dardanellák D.-i bejárata közelében.
T a u s c l i , növénynevek után Tausch Ignaz
volt orosz kovnói kormányzóságban, a Jura (a
Memel mellékfolyója) mellett, közel a porosz ha Priedrich cseh botanikus, a prágai egyetem tanára
tárhoz, 7300 lak. Itt írták alá 1807 jún. 21. a nevének rövidítése. Szül. a Buchau melletti TJdtilsiti békét. Az ú. n. T.-i egyezményt York porosz ritsch kastélyban 1793 jan. 29,, megh. Prágában
és Diebitsoh orosz tábornok a közeli Poserun 1848. Csehország flóráját írta le.
faluban kötötték. A világháborúban 1915 febr. 18.
Tausch, Leopold (Glöckelsthumi), osztrák geo
-a németek megszállták, de e túlnyomó orosz erő lógus, szül. Budapesten 1858 febr. 15., megh. Bécs
vel szemben nem tarthatták meg, csak márc. 29-én ben 1899 jan. 2. 1885-ben a bécsi geológiai intézet
foglalták el rohammal.
gyakornoka, 1891. asszisztense, 1892. adjunktusa
Taurokolsav (taurocJtolsav), a kólsav s taurin ,'et. Értékes munkákat írt Galicia s a Bakony geo
vegyülete; az ökör epéjében nátriumsóját ta lógiai viszonyairól, nevezetesen: Possilien aus d.
oberen Kreide d. Csingerthales bei Ajka (Bakony).
láljuk.
Tausig, Kari, lengyel zongoraművész, szül.
Tauromenium, 1. Taormina.
T a u r o t r a g u s (állat), a Jávorantilópok vagy Varsóban 1841 nov. 4., megh. Lipcsében 1871 júl.
'Tulokantilópok (Oreas) új tudományos nemi neve. 17. Thalberg és Liszt egyik legkiválóbb tanítvá
Ide tartozik pl. a jávorantilóp (T. oryx Pali.), az nya. Úgyszólván Európa minden nagyobb váro
óriás jávorantilo'p(T.derbianusGia,y). L. Tulok- sában hangversenyzett tüneményes sikerrel. Ké
sőbb Berlinben zeneakadémiát vezetett. Zongora
.antilópokTauruman, ITocft R. és Schütz módszerével em művei közül kiemeljük: Nouvelles Soirées de
beri gümőbacillusokból készült oltóanyag szarvas Vienne; Ungarische Zigeunerweisen. Átdolgozta
marháknak a glimőkór ellen való megvédésére. Clementi Gradus ad Parnassumát. — Felesége, a
pozsonyi születésű Vrábély Szerafina, DreyschockMa már alig alkalmazzák.
tanítvány volt és jeles zongoraművésznő.
Taurunum, a mai Zimony (1. o.).
T a u r u s (lat.), a. m. bika.
Tausirozás, 1. Berakott fémmunkák.
Tausis, az Olt folyó ókori neve.
T a u r u s (lat.), csillagkép, 1. Bika.
Taurusz, a Görögországból Kythera, Kandia
Tausolás, 1. Vasművesség.
^Kréta), Kerpe (Karpathos) és Ehodos szigeteken
Taussig, Frank William, amerikai nemzetátjövő folytatása az európai (Dinári) hegyláncok gazdász, szül. St. Louisban 1859 dec 28. A Har
nak Kisázsia D.-i partjain. Az Egei-tengertől hú vard-egyetemen tanár. 1903—1905-ben az Ame
zódik az Ararát-hegyig mint hatalmas hegylánc, rican Economic Association elnöke volt. Főbb
D.-i oldala meredek, az É.-i lankásan megy át a munkái: The Tariff history of the United States
Kisázsia belsejében levő magasföldre. Különböző (New-York 1888, 5. kiad. 1909); The silver situarészekre osztható: 1. a Kilikiai-T.,a régiKilikia tion in the United States (u. o. 1892, 3. kiad.
tartományban, ez a része a legmagasabb, a 3560 1896); Wages and capital (u. o. 1896); Principles
m. magas Bulghar-dag csúcsával a Metdezisszel, on economics (u. o. 1911, 2 köt.). 1897 óta kiadja
ez már örök hóborította hegyóriás. A Kilikiai a Quarterly Journal of Economics c. folyóiratot.
'T.-t az utána következő résztől elválasztja a Kili
Tauszk Ferenc, orvos, szül. Budapesten 1865.,
kiai kapu (v. hágó), török nevén Gülek-Boghaz, megh. u. o. 1915 okt. 31. 1888-tól 1899 végéig
amely az adanai tengerparti síkságról vezet át mint az első belgyógyászati klinika első segédje
1300 m. magasban Omarlün és Bulgurlun keresz működött és munkáival több díjat nyert. 1896-ban
tül a belső fenföldre, ezt az útvonalat használja egyetemi magántanárrá habilitálták. 1900-ban a
föl az épülő Bagdad-vasút is, amely a hegységet San Marco hercegné által alapított Irgalomház
alagúttal töri át. 2. Az előbbinek folytatása igazgató főorvosa, a budapesti szegénysorsú tüdő
K. felé az Anti-T., amely az Ala-dag nevű ré betegek szanatóriumegyesületének főtitkára lett
szében 3050 m.-ig emelkedik. Ez a hegység É, és az egyesület évkönyveit és Tuberkulózis c.
íelé egy ágat bocsát ki, K. felé folytatása 3. a lapját szerkesztette. Szerkesztésében jelent meg
tulajdonképeni T.-hegység, amely a Kanlü-dag- többek közreműködésével: A gyógyászat kézi
ban szintén 3050 m.-ig nyúlik föl s tart az Eufrá könyve (1892) és a Klinikai diagnosztika (3 köt.,
tesz áttöréséig. Ez a folyó a hegységet mély és alig 1894). A szaklapokban megjelent tanulmányai mel
járható harántvölggyel töri keresztül, tőle K.-re lett önálló müvei: A belgyógyászat alapvonalai
tovább folytatódik a hegység 4. Örmény-T.iiéven, (1895); A szívbetegek balneothera/piája (1898^;
•& Van-tavat D .-ről körülkerítve az Ararát hegység Tíz év a tüdővész elleni küzdelemből (1908).
hez csatlakozik (legmagasabb csúcsa a 2600 m.
Taut, Bruno, német építész, szül. Königsberg•magas Szasszun). A hegységet a görögök Tauros
ben 1880 máj. 4. Magdeburgi városi építészeti
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tanácsos; főkép ipari (kiállítási) épületeket, mun adott Strafgesetzgebung der Gegenwart in rechtskástelepeket, kertvárosokat stb. épit. Irodalmi vergleichender Darstellung c. gyűjteményben
munkái: Die Stadtkrone (1919); Alpine Architek- (Berlin 1894) pedig a portugál büntetőjogot írta..
tur (1919); Der Weltbaumeister (1920); Die AufTavarna (Tovarné), kisk. Zemplén vm. varanlösung der Stadte (1920). Kiadja a Frtihlieht c. nói j.-ban, d9io) 552 magyar és szlovák lak., a
folyóiratot.
Hadik-Barkóczyak kastélyával. (Tr. Cs.-Szl.)
T a u t a e i s m u s (gör.-lat), a szavak rosszul
Tavaniamező (Továrnanska PoVanka), kisk.
hangzó összehalmozása (pl. Benóné nénémasszony Zemplén vm. varannói j.-ban, (1910) 116 szlovák
pávává változott).
és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Tautenhayn, Joseph, osztr. médailleur és szob
Tavarnok (Tovamiky), kisk.Nyitravm. nagyrász, szül. Bécsben 1837 máj. 5., megh. u. o. 1911 tapolcsányi j.-ban, (1910) 1074 szlovák és magyar
ápr. 2. 1862-ben kezdte meg működését a bécsi lak., br. Stummer díszes kastélyával. (Tr. Cs.-Szl.)
csász. pénzverő éremvéső akadémiáján és igen
Tavas (Jezerské), kisk. Szepes vm. szepesjelentékeny része volt Ausztriában a médailleur- ófalui j.-ban, (i9io) 219 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
művészet felélesztésében. Emlékérmei sokszor az
Tavasi (Teichengraber) Lajos, pedagógiai író,,
uralkodócsalád ünnepélyes eseményeit örökítik szül. Iglón 1814 aug. 2., megh. u. o. 1877 jan. 28.
meg (Erzsébet királyné megkoronázása); tőle Iglón, Losonczon, Sárospatakon, Lőcsén és három
valók Tegetthoff tengernagy, Schubert, Laube, évig német egyetemeken tanult. 1843—49. a pesti,
Schmidt építész, Gautsch miniszter, Helmholtz 1854—76. az iglói ev. gimnázium tanára és igaz
stb. emlékérmei. A bécsi egyetem, művészettörté gatója, közben a szabadságharcban való részvétel
neti inuzeum és parlament épületeire szobrászati után 1851-ig Olaszországban katona; onnan haza
müveket is készített.
térve nevelősködött. Az 1840-es évek élénk pe
Tautochron (gör.), a. m. egyenlő ideig tartó. dagógiai életének egyik legfőbb irányítója és
T. görbe, a közönséges ciklois (úgy állítva, hogy szervezője volt, 1846. és 1847. egybegyüjtötte az
alulról domború), mert rajta egyenlő ideig tart ev. és ref. tanítóságot, 1848. az első magyar egye
az esés, bármelyik pontjából bocsátják is el az eső temes tanítói gyűlést. Szintén 1846. az ő kezdé
súlyt.
sére ünnepelték meg Pestalozzi születésének 100.
Tautochron jelenségek, a csillagászatban évfordulóját; megindította első egyetemes jellegű,
olyan tünemények, melyek valamennyi földi ész pedagógiai folyóiratunkat, a Nevelési Emléklapo
lelő számára ugyanabban az abszolút időpillanat kat (öt füzet). Az iskolában pusztán a nevelés ér
ban mennek végbe. Ilyenek pl. a holdfogyatkozá dekeit kivánta érvényesíteni; a tanítói rend meg
becsülése, az iskolai nevelés javítása, a pedagó
sok és a Jupiter-holdak fogyatkozásai.
T a n t o g a (állat), az Ajakoshal-félék (Lábridae) giai gondolkodás terjesztése, a nemzetnek a ne
családjába tartozó halnem. Legismertebb faja az velés útján való «dicsőbbítése» volt munkásságá
Észak-Amerika partvidékén előforduló tautog v. nak vezetője. Számos cikke, füzete jelent meg, pl.
osztrigahal (T. onitis L.). Rendesen 2—3, nem Két beszéd (Pest 1845); Két tanszéki beszéd (Pest
ritkán pedig 20 font súlyúra is megnő. Húsa na 1847); Tanoda és egyház (Pest 1848) stb. V. ö.
Szelényi Ödön, Dr. Tavasi Lajos, Magyar Paedagyon Ízletes, ezért nagyban halásszák.
Tautogramm (gör.), oly költemény, melynek gogia 1914, 532—543.1.
sorai ugyanazon betűvel kezdődnek.
Tavastenus, 1. kormányzóság Finnország
Tautológia, rég. azonbakság (ebből: [ugyan]- D.-i részében, területe 20,983 kms, (1920) 360,528
azon bakot nyúzni), az a nyelvi jelenség, midőn lakossal, Nagyrésze hegyvidék, 16'8%-át tóegy fogalmat több azonos jelentésű szóval jelö borltja, sok erdeje és folyója van. Földje
lünk meg.
eléggé termékeny, ipara főként Tammerfors
Tautoméria^ezmoíj-ópia, allelotrópia, pszeu- vidékén koncentrálódik, évente mintegy 60
doméria; ama jelenség neve a kémiában, melyet millió finn márka értékű termeléssel. Lakosságá
sok olyan anyag mutat, amely csak egy alakban nak főfoglalkozása a földmüvelés és állattenyész
ismert, de kétféle származókot ad, s ezek tés. — 2. T. (Hameenlinna), város a Vanajajawi
különféle reagensekkel való kezeléskor állnak elő. tó partján a Rihimáki—Uleáborg—Torneá vasút
Pl. az acetecetószter (acetylecetsavas aethylester) mellett, 5480 lak. T.-Tammerfors közt a LempojJceto- és enolformája ismeretes, a eiánsav s a esatornán gőzös közlekedik. Kronoburg v. Tavashidrogéneiánid szintén tautomériát mutatnak, teborg nevű várát 1249. Birger Jarl építtette, most
mert két formában fellépő vegyületeket adnak. kaszárnyául és javítóintézetül szolgál. 1918 ápr.Tautozonális lapok, a kristálytanban egyazon ban T.-t a Finnországba is benyomuló német sereg
övben levő lapok, amelyek egymással párhuza Goltz tábornok élén bevette; máj. 3-án a finn csapa
tokkal egyesült német sereg T. és Lehti közt öt
mos élekben metsződnek el.
Tavares de Medeiros, Joao Jacinto, portugál napi csatában döntő ütközetet nyert az oroszokon.
Tavasz, a tél és nyár közti évszak. Csillagá
jogtudós, szül. Sao Miguel szigetén (Azórok) 1844
márc. 23. A közigazgatási pályára lépett, majd szatilag akkor kezdődik az északi féltekén, mikor
ügyvéd lett Lisszabonban. Szamos értekezésén és a Nap középpontja látszólagos évi útjában dél
monográfiáján felül nagyobb munkája az először felől az egyenlítőbe ér és tart addig, míg a Nap
Torres Campos spanyol fordításában megjelent: legnagyobb északideklinációjátelnem érte, vagyis
Antropológia y derecho (Madrid 1893). Marquard- T.-i napójegyenlőségtől (márc. 20—21.) a nyári
sen Handbuch des öffentliehen Eechts der Gegen- napfordulatig (jún. 21.). A déli féltekén fordítva
wart c. müvében (Preiburg 1892) a portugál köz akkor kezdődik a T., mikor a Nap középpontja
jogot, a nemzetközi büntetőjogi egyesülettől ki észak felől ér az egyenlítőbe és tart, míg a Nap
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legdélibb helyzetét el nem éri, azaz szept. 22—
23-tól dee. 21—22-ig, tehát mikor nálunk ősz van.
Az egy-két napi különbségnek oka az, hogy a Föld
pályájában nem egyenletes sebességgel halad.
Meteorológiáikig az északi félgömbön máre., ápr.,
máj. hónapokat számltjuk T.-i hónapokul. Az idő
járás nagyon változó (áprilisi idő), nedves; majd
(főleg később nappal) már meleg, de éjjel még
hűvös, úgy hogy (összevetve a légnyomás elosz
lásával) még máj.-ban is fellépnek éjjeli fagyok
(1. Fagyos szentek). Ily értelemben azonban csak
a mérsékelt öveknek van T.-uk, a forró égövben
a télre — esős időszakra •— közvetlenül jő a
nyár, míg a hideg égövben a hosszú telet is át
menet nélkül váltja fel a rövid nyár. L. Évszakok.
Tavaszhó a március.
Tavaszi árpa (nor.), 1. Árpa.
Tavaszi hérics (növ.), 1. Adonis.
Tavaszika (nOv.), 1. Hóvirág.
. Tavaszi napéjegyenlőség, 1. Equinokcium és
Évszakok.
Tavaszi paszta, a fa szövetében az évgyűrű
tavaszi képződménye, vékony falú és nagy át
mérőjű, sejtjeivel és világos színével a legtöbb
fánál a keskenyebb, sűrűbb és sötétebb őszi pasz
tától elUt.
Tavaszi vetemények, e néven a mezőgazda
ságban a tavasszal elvetett növényeket, különösen
a tavaszi árpát és zabot, továbbá a hüvelyes, a
kapás, ipari és takarmánynövényeket értik. Terinelvényeink túlnyomó része T.,
Tavaszpont, 1. Kospont és Ég.
Távbeszélési relais, 1. Fonikus relais.
Távbeszélő, 1. Telefon.
Távcső v. messzelátó, optikai készülék, mellyel
távoli tárgyakat nagyobb látószög alatt láthatni,
mint szabad szemmel s így mintegy közelítve lát
szanak. Megkülönböztetnek dioptrikus (lencsés)
T.-veket vagy refraktorokat, melyek működése
a fénynek ttveglencsékben való törésén alapszik
és katoptrikus (tükrös) T.-veket v. reflektorokat,
melyeknek szerkesztése a fénynek homorú tükrö
kön való visszaverődésén alapszik.

Távcső

tárgylencsének v. objektívnek nevezik s ez nagy
gyújtótávolságú. A kisebbik lencse a szem feló
van fordítva s azért szemlencsének v. okulárnak
nevezik. Ez vékonyabb cső végén van, moly a
tárgylencsét tartó nagy esőben ki- és betolható.
Az 1. ábrán AB a messzelevő tárgy pl. égitest,
oo a tárgylencse, w a szemlencse, ah az első kép,
db' a valóban látott kép, melyet az okuláron át a
tiszta látás távolában nagyítva és a tárgyhoz ké
pest fordított helyzetben látni. Az első kép nagyon
közel esik a tárgylencse gyújtópontjához. Pontos
beállítás céljából az objektív gyújtópontjában,
illetve a valódi kép helyén fonálkeresztet alkal
maznak, vagyis két, egymást merőlegesen metsző
pókhálószálat v. finom kvarcszálat. Ha valamely
tárgy, pl. csillag képe a fonalak keresztezési pont
jába esik, akkor a T. tengelye pontosan az illető
csillag felé van irányítva. Ilyen iránymeghatá
rozás céljából a Kepler-féle T. mint észlelő T.
minden szögmérési műszeren található. A T. na
gyítását a tárgylencse és szemlencse gyújtó
távolságának viszonya adja meg. A T. hossza kb.
a két gyújtótávolság összegével egyenlő. Az egyes
domború lencséknél mutatkozó gömbi és színi el
térés kikerülése végett akromatikus objektívet és
összetett okulárt használnak. Ilyen a Ramsdenfélo okulár, mely két sík-domború lencséből álló
nagyító. A fordított helyzetű képet egy közbe
iktatott harmadik lencsével lehet újra megfordí
tani ; így keletkezik a földi T., mely a tárgyakat
valódi helyzetükben láttatja. A gyakorlatban a
szemlencse helyett a terresztrikiis okulárt hasz
nálják, mely közös csőbe foglalt négy gyűjtő
lencséből áll és gyengén nagyító rendszert alkot;
a megfordított helyzetű képet megfordítja.
A Galilei-féle T. a látott kép egyenes helyzetét
azzal hozza létre, hogy a tárgylencsétől eredő
fordított valódi képet nem engedi létrejönni, mert
a sugarak útjában homorú lencse áll, mely a
sugarakat szétszórja s azok csak visszafelé meg
hosszabbítva találkoznak; egyenes helyzetű, nem
valódi kép keletkezik. A 2. ábra a Gabiéi-féle T.
vázlata. A B a tárgy, oo a tárgylencse, v a szem-

1. ábra. Az asztronómiai teleszkóp hatása.

2. ábra. A Galilei-féle teleszkóp hatása.

Kétféle lencsés T. van: a Kepler-féle v. asz
tronómiai és a Galilei-féle v. hollandi. A Keplerféle T. legegyszerűbb alakjában két domború len
cséből áll, egy nagyobból és egy kisebből. A na
gyobb lencse a tárgy felé van fordítva s azért

lencse, ab az első fordított kép, mely a v lencse
miatt nem jöhet létre, a'b' a tárgy helyzetével
megegyező látszólagos kép. Ezen T. hossza a két
lencse gyújtótávolainak különbségével egyenlő.
Rövidsége miatt használják mint színházi messze-
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tünteti íel; a 4. ábra külső formáját. Ob a T»
objektivlencséje; a pl pt prizmák, melyek élei
egymással 90°-ot alkotnak, a képet egyenes hely
zetbe hozzák. A p, prizmától visszavert fény a
pt prizma mellett halad és az Oc okulár közelé
ben keletkeztet képet. Az objektivlencsék távol
sága egymástól nagyobb, mint az okulárleneséké
s ez utóbbi a két szem távolságához igazítható.
Az ilyen berendezésű T. a tárgyak képét reliefszerüleg tünteti fel. Különösen nagy ez a hatás
a Zeiss-féle ú. n. relief-T.-nól, melyet a németek a
háborúban nagy mórtékben használtak. A T. váz
lata az 5. ábrán látható. A két eső csuklóban for
gatható és vagy nyújtott helyzetben használható,,
mint az 5. és 6. ábrán, vagy úgy, hogy a két csfr
közvetlen egymás mellett van, mint a 7. ábrán
látható. Ha a két cső egy vonalban van, az észlelővalamely fedezetet nyújtó tárgy, pl. fal mögé áll,
míg az objektivlencsék oldalt vannak. A másik
esetben a védelmet nyújtó fal mögött levő észlelő
a fal fölé nyúló csövek objektivlencséin át kapja,
a fénysugarakat, tehát a fal fölött lát el.
A tükrös T.-veknek három tipusa van. A 8_
ábra Newton-féle tükrös T.-vet tüntet fel. Elül
3. átira. .forro-léle kettős távcső átmetizete.
nyitott nagy cső fenekén van az ss tükör el
Busch-íéla és egyéb müintézetek kitűnő minő helyezve, mely a messze tárgytól eredő fénysuga
ségben gyártanak (trieder-binocle). Ezek két rakat a-ban képpé egyesítené; mielőtt ez meg
Kepler-féle T.-ből állanak, melyek egyenlő na történnék, a cső tengelyéhez 45°-nyi szög alatt
gyítás mellett nagyobb
látómezőt adnak, mint a

látót, csakhogy két csővel. Ennek nagyítása 2—3szoros; a tábori látóesőé i—12-szeres. Nagyobbínórvü nagyításokat érhetni el a Porro-tól eredő
kettős T.-vekkel, melyeket most a Zeiss-, Görz-,

4, ábra. Porro-féle kettős tárcső

6. ábra. Reliei-tavcső

5. ábra. Relief-távcső váalata

Galilei-féle T. Az objektív által létrehozott kép
megfordítását nem terresztrikus okulár eszközli,
hanem két teljesen visszaverő prizmában való
fényvisszaverődés. A 3. ábra ilyen T. átmetszetét

hajló p síktükör oldalt veti a sugarakat, úgy,
hogy a kép a &-be kerül, ahol okulárral figyel
hető. A Herschel-féle tükrös T. a második kis
tükröt fölöslegessé teszi, mert benne a homorú
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tükör a cső tengelyéhez ferdén hajlik (1. 9. ábra)
s így a kép a cső széléhez közel keletkezik. Az
észlelő persze Mtat fordít a megfigyelt tárgynak.
Ezt a bajt Gregory a róla elnevezett T.-ben azzal
kerülte el, hogy az ss homorú tükröt (10. ábra)
közepett átfúrta s az okulárt a nyílás mögött
lévő csőbe helyezte. A messze tárgynak fordított
képe a-nál keletkezik, egy
kis v homorú tükör gyújtó
távolán túl. Ez a tükör ö-ben
még egy fordított képet hoz
létre, mely tehát a tárggyal
megegyező helyzetű s ezt
nézik az okuláron át. A
Cassegrain-féle T. a Gregory-f élétől csak abban kü
lönbözik, hogy a kis tükör
nem homorú, hanem dom
ború.
A régebbi tükrös T.-vek
fémtükrökkel voltak el
látva. A modern tükrös T.ben ezüstözött üvegtükrö
ket használnak. A tükrös T.
7. ábra. Relief-távcső. előnye a lencséssel szemben
a nagy fényerősség, a képek
világossága és tisztasága és a lencsék hibáitól való
mentesség. Háttérbe szorította az akromatikus len
csék feltalálása (Dollond, 1758) és az, hogy alkal
mas, hibátlan üveganyagot és nagyméretű lencsé
ket sikerült előállítani. Az első, aki a nagy reflek
torokat hatásban felülmúló refraktort készített.

Távcsöves vonal zóv

pontja. A Galilei-féle T. látómezeje annál nagyobb,
mennél nagyobb az objektív átmérője s mennél
rövidebb a cső. A lencsék teljes átmérőjét nem
használják ki, mert a szélső sugarak visszatar
tása céljából a T. csövében diafragmákat hasz
nálnak, vagyis gyűrűalakú fémlemezeket, melyek,
csak a középső sugarakat bocsátják át. Az ezzel
járó fényveszteséget ellensúlyozza a képek éles
sége és tisztasága.
A T. feltalását illetőleg még bizonytalanság
ban vagyunk. Úgy látszik, hogy Hans Lippershey,1
middelburgi szemüvegcsiszoló készítette az első
lencsés T.-vet 1608. Galilei is szerkesztett ilyent
1610. Az asztronómiai T. Keplertől ered (1611),
bár ő maga nem készített ilyet. Az első, aki készí
tette és használta, Scheiner jezsuita volt. A földi
T.-vet 1645. Bheita találta fel. A tükrös T. első
terve Mersenne-től származik, míg Newton készí
tette 1668. az elsőt. A Gregory-f élét először Hooke
angol fizikus állította elő 1674. Plöszl Simon
(1794—1868) az ú. n. dialitikus T.-vet találta fel,
amelyben a flintüveglencse kb. félgyujtótávolságnyira van a koronaüveglencsétől s így kisebb, mint
ez. A T. jóval rövidül, de azért világos ós tiszta
képet szolgáltat. V. ö. Sermis H., Die Geschichte
des Pernrohrsbisaufdieneueste Zeit (Berlin 1885) \,
Wolf, Geschichte der Astronomie (München 1877);
Klein, Geschichte des Spiegelteleskopes (Wien:

10. ábra. Gregory tükrös teleszkópja.

s. ábra. Newton tükrös teleszkópja.

Fraunhofer volt. Utódja Merz, még hatásosab
bakat szerkesztett; a legnagyobbakat az amerikai
Alván Clark készítette a washingtoni, chikagói
Lick-obszervatoriumi stb. csillagvizsgálók szá
mára.
A T. nagyításán értik azt a számot, mely ki
fejezi, hányszor nagyobb látószög alatt látni a tár-

9. ábra. Herschel tükrös teleszkópja.

gyat a T.-vön át nézve, mint szabad szemmel. Ez
kifejezhető az objektív és okulár gyújtótávolá
nak viszonyával.
A T.-re nézve fontos kellék, hogy lehetőleg
nagy látómezeje legyen. Az asztronómiai T. látó
mezejét annak a kúpnak palástja határolja, mely
nek alapja az okulár, csúcsa az objektív közép

1882); Prechtl, Praktische Dioptrik (u. o. 1828);,
Steinheű u. Voit, Handbuch der angewandten
Optik (Leipzig 1890); Strehl, Theorie des Fernrohrs (u. o. 1894); Gzapszki, Theorie der optischen
Instrumente (1893); M. v. Bohr, Die optischen.
Instrumente (Leipzig 1906). L. Asztronómiai ül—
Asztrofizikai
műszerek.
Távcsöves vonalzó, topográfiai felvételekre
szolgáló mérnöki műszer. A T. áll egy fémből ké
szült vonalzóból, amely fölé egy kis oszlopra hori
zontális tengely körül forgatható távcső van erő
sítve úgy, hogy ha a vonalzó egészen horizontá
lisan fekszik a mérőasztalon, akkor a táveső
optikai tengelyén át fektetett vertikális síkba esik
a vonalzó egyik éle. Ha tehát a távcsövet bizo
nyos irányba beigazítom, a vonalzó élével húzott
vonal egyenesen a beirányított tárgy irányvona
lának a vetületét adja a rajzlapon. Á távcső víz
szintes állításhoz libellával, a vertikális szögek
méréséhez körívvel és nóniusszal van ellátva, a
mérőasztalra tájékozódás végett iránytű van erő
sítve, úgyszintén a vonalzó vízszintes beállítására
külön libella. A távcső rendesen távolságmérővel
(1. o.) van felszerelve. A T.-t Prátorius professzor
a Nürnberg melletti Altdorfban 1590 körül találta
föl, Reichenbach (megh. 1826) Münchenben töké
letesítette s ma igen sokat használják. V. ö..
Fasching, A földméréstan kézikönyve (Budapest.
1912—14, 3 köt.).
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Tavda, a Tobol 1046 km. hosszú baloldali mel
lékfolyója Tobolszk orosz-szibíriai kormányzó
ságban. Ered a Loszva és Szaszva egyesüléséből
a Középső-Uraiban, alsó részén hajózható.
Tavel-féle szérum, streptokokkuszok elleni
Trórsavó.
T a v e r n i c a l e j u s (lat.) a. m. tárnoki jog (1. o.).
Tsivernicus (lat) a. m. tárnokmester (1. o.).
Távfényképezés, 1. Telefotográfia.
Távgyaloglás, valamely messzebb célponttal
járó versenygyaloglás. L. Gyaloglás.
Távhajtás, mechanikai munkának (Bnergie)
nagyobb távolságokra való átvitele az energia
forrástól a szerszámgépekhez transzmisszióten
gelyekkel, szíj-, kötél- vagy lánchajtással avagy
nagynyomású vízzel, levegővel vagy elektromos
árammal. A három utóbbihoz szükséges vezetéke
ket távolsági vezetőknek nevezik.
Tavi Károly, kohász, szül. Szomolnokon 1858.
Tanulmányai végeztével 1880—83. tanársegéd
volt Selmeczbányán a fémkohászati tanszéken.
1883-ban nagy tanulmányutat tett Németország
ban, 1910. bányatanácsos, 1914. a főfémjelzőhivatal igazgatója lett. Irodalmi munkásságát
főleg a Bány. és Koh. Lapokban fejtette ki. Ön
állóan megjelent munkája: Az európai államok
fémjelzési törvényei (Bpest 1905).
Tavi fütej (növ.), 1. Faplwrbia.
Tavi kagyló (állat, Anodonta), a Folyami kagy
lók (Unionidae) családjába tartozó kagylónem.
Tojásforma héja vékonyfalú, zöldesbarna epiderinis-szel borított. Különösen álló, iszapos fenekű
vizekben él, de egyes fajai folyóvizekben is. A
tartózkodás helye, a táplálék, az életkor és az
ivarok szerint még ugyanannak a fajnak egyénei
is nagyon különböznek egymástól. Mintegy 100
faját ismerjük. Legközönségesebb az Anodonta
cygnea L., széles tojásforma héjjal, melynek felső
szegélye egyenes, v. leggyakrabban fölfelé ívelt,
alsó szegélye kerekített, 18 cm. hosszú. Másik,
hazánkban szintén előforduló faja az A. complanata Rossm. A T.-k egész Európában közönsége
sek, nagyon szaporák, egyetlen egyén 40,000 fiatal
nak adhat életet, amelyekfejlődésük első szakait az
anyaállat kopoltyúiban töltik el, majd a szabadba
rajzanak és bisszuszfonalak segélyével a halak
úszóira rögzítik magukat. A halak bőre néhány
nap alatt körülnövi a kis lárvát, mely Glochidium
parasiticum néven ismeretes. A lárva ebben az
így keletkezett tokban vesztegel mintegy 70 napig,
amely idő alatt teljesen kifejlődik és végre el
hagyja a halak bőrét. Hazánk álló vizeiben a T.
nagyon gyakori s könnyen megkülönböztethető az
Unio-nembe tartozó kagylóktól, mert héjának felső
pereme egészen fogatlan.
Tavi kréta, 1. Iszap.
Tavilah, perzsa sziget, 1. Kism.
Tavi pisztráng (Trutta lacustris L. = Fario
lemanus C. V., állat), a Lazac-félék családjába
tartozó hal-nem. Az Alpok és Blő-Alpok tavai
ban él. 80 cm.-re, sőt 1 m.-re is megnő. Háta zöld
v. kékesszürke, oldalai ezüstszinüek, narancs
sárga szélű fekete szögletes foltokkal tarkítva.
Húsa igen Ízletes.
Tavira, megerősített kikötőváros Faro portujjál kerületben, a régi kőhíddal áthidalt Gilao part

Táviratiéval

ján, (i9ii) 11,665 lak., meleg ásványvízforrása,
bor- és déligyümölcskivitele, élénk halászata van ;
régi, restaurált székesegyházzal.
Távirat, annak a közleménynek a szövege,
melyet valaki táviró útján való továbbítás végett
a postának átad és melyet a rendeltetési hely
hivatala a kapott jelek alapján leírva a címzettnek
kézbesít. A T.-ok lehetnek állami-, szolgálati-,
vasút-Uzleti- és magántáviratok. A szolgálatiak
közé tartoznak a közérdekű s így díjmentes me
teorológiai és időjós-, a tőzsde-, a vízjelző- és
csapadékjelző T.-ok. A kikötött mellékművele
tekre való tekintettel megkülönböztetünk sürgős
(D), fizetett válaszú (Rpx vagy BpDx), össze
olvasott (TG), vételjelentéses (PC. PGP.), utánküldendő (FS), több című (TM), küldöncös (Xp),
saját kézhez (Mp), nyitva (ÉO) kézbesítendő,
postán maradó (PG) T.-okat (1. még Tele
gráfdíjszabás). A T. 4 részből áll: a hivata
los bevezető részből, a címből, a szövegből és az
aláírásból. A hivatalos bevezető rész a T. fel
adási helyét, a pénztári számot, a szószámot és
a feladás idejét jelzi. A címet a kikötött külön
szolgálat rövidített vagy kiirt jelzése előzi meg.
A címnek oly pontosnak kell lenni, hogy a T.-ot
kérdezősködés nélkül kézbesíteni lehessen annak,
akinek szól. Nagy megtakarítást jelont, ha a
címzett a rendeltetési távirdahivatalnál rövi
dített távirati címet — rendszerint a címből vett
szótagokból összeállított műszó — jegyeztet elő,
amelyért a tarifaszerű külön átalányok esedéke
sek. A táviratok aláírás és esetleg szöveg nélkül
is elfogadtatnak, pl. magának a T.-nak beér
kezése összebeszélt jelentőséggel bír. A T.-ok
a szerkesztésnél használható nyelv szempontjából
közérteimnek (az üzletszabályzatban felsorolt élő
nyelvek valamelyikén szerkesztett, külföldre
magyarul is lehet) és titkos nyelvűek, utóbbiak
ismét összebeszélt nyelvűek, szám- vagy betüjelesek lehetnek. A szöveg tisztán olvasható írása
a pontos továbbítás legfőbb kelléke. A feladó alá
írását hitelesítheti is. Ez esetben a táviróhivatal
kívánságához képest az egész hitelesítési záradé
kot vagy pusztán a hitelesítésre vonatkozó zára
dékot továbbítja.
Táviratbiztosítás, 1. Biztosítás.
Távirati Iroda, 1. Magyar Távirati Iroda.
Távirati utalvány, 1. Postautalvány.
Táviratlap, 1. Postai értékjegyek.
Táviratlevél, kedvezményes díjazás mellett
feladható magántávirat, amelyet Budapesten min
den táviróhivatalnál, vidéken csak kincstári posta
hivatalnál belföldre táviratilag továbbítanak a
rendeltetési helyig ós ott levélként kézbesítenek,
illetőleg onnan a címzett lakóhelyéig levélként
továbbítanak. Vasárnap és Szt. István napján
ilyeneket feladni nem lehet. Kereskedők gyorsa
ságot igénylő rövidebb levelezésének közvetíté
sére igen alkalmas. Ily T. címe elé T. L. jelzést kell
írni. Mellékműveleteket kikötni nem lehet, kivéve
a «postával», epostán átveendő» kikötéseket. Egy
szó díja a rendes díj fele. Ugyanez a jelentősége
a kedvezményes díjú kábeltáviratoknak (télégramme différé), amelyek egyes tengerentúli vi
szonylatokban válthatók s csak akkor továbbíttatnak, ha rendes magántávirat továbbításra nem
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vár; ha azonban a feladás óta már 2í óra eltelt, a
magántáviratok közt rendes sorban adatnak to
vább. Csak a felvevő vagy rendeltetési ország
nyelvén avagy franciául szerkeszthetők, számo
kat, kereskedelmi jelzéseket nem tartalmazhat
nak. A nyelvet a cím előtt jelezni kell: LCF
(francia), LCO (felvevő ország), LCD (rendeltetési
ország nyelve). Ezek 50°/0 díjkedvezményben ré
szesülnek. Sürgősséget kivéve, mellékműveletek
kiköthetők, de ezek rendes díjazás alá esnek.
Táviratok biztosítása, 1. Biztosítás.
Távírda, 1. Telepráf.
Távírda- és vasúti ezred, 1. Műszaki csapatok.
Távirdahajó (kábelrakó hajó), 1. Gőzhajó.
Távíró, 1. Telegráf.
Tavi rózsa (n6v.), 1. Nuphar.
Tavi sáríutó (állat), 1. Sárfuto.
Tavi sas (állat), aréti sas(Haliaetus albicülah.)
népies neve.
Távjelzés (kat.), megállapított optikai jelek által
való érintkezés. Célja egyes seregtestek között
való értesítések és utasítások közvetítése, ha az
más módon gyorsabban és megbízhatóbban esz
közölhető nem volna, különösen hegységben. A T.
e célra készült jelzőkészülékkel vagy pedig jelek
kel ellátott különféle színű zászlókkal eszközöl
tetik. L. Tábori távjelzö-osztagok.
Távköz (distancia, kat.), távolság a sorok s
bizonyos alakban felállított csapatok között a
mélységben (ellentét: intervalle, a távolság oldalt
számítva); általában a két pont közti távolság,
rendesen a lövészek távolsága a céltól.
Távlat, a festészetben a síkon ábrázolt valóság
térbeli látszatának visszatükröztetése, aminek
eszköze a kisebbítésben nyilvánuló vonal-T. s a
szinek és árnyalatok lefokozása: a lég-T. Az
egyiptomi festők a T.-ot nem ismerték. Á görög,
római és a középkori képírás is csak megfigyelés
alapján tükröztette vissza törvényeit. A T . elmé
letét csak a XV. sz.-ban állapították meg, még
pedig Vasári szerint Paolo Uceello és P. della
Francesca. Az utóbbi tanulmányai alapján 1494.
és 1508. Fra Luca Pacioli da Borgo San Sepolcro
Velencében két művet adott ki, amely a T. törvé
nyeivel először foglalkozik rendszeresen. Vala
mivel később tette közé Dürer a T. körül forgó
nürnbergi tanulmányainak eredményét. Ez alap
vető munkák megjelenése óta mérhetetlenül nagy
irodalom támadt, amely a T.-tal tudományosan
foglalkozik.
Irodalom. Legkimerítöbb munkák : Schreiber, Malerische
Perspektive, Karlsruhe 1854; Brücke T., Bruchstücke ans
der Theorie der bild. Kiinste, Leipzig 1877 ; Httgel, Geschichtliche Entwickelung der P., 1882; Kleiber, Katechismus der angewandten P., Leipzig 1904; magyar nyel
ven 6n:ílló buvárlatokon alapuló mü Barabás Miklós aka
démiai székfoglaló értekezése: A festészeti T.-tani vissza
élések és áltanokról.

Távlati látszat, a festészetben a térbeli egy
másutánban következő tárgyak síkon föltüntetett
fokozatos kisebbedóse és színeiknek elhalványu
lása, aminek eszköze a lég- és vonaltávlat.
Távlat-térkép, a földfelszín valamely részé
nek ábrázolása oly módon, mintha azt magasabb
helyről mintegy 45°-os látószög alatt látnók. Ez
a rajzolásmód szemléltető vagy festői hatásokra
törekszik s emiatt a pontosságnak vagy a szigorú
térképalapnak sokszor híjával van, de pontos térRévai Nagy LexSama XVIII. köt.
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képadatok alapján is rajzolhatok pontos méret
átvitellel s a magasság megfelelő szükséges tor
zításával, s jó kidolgozással csaknem tájképet
nyújtanak a térkép alapján a táj megszemlélése
nélkül, de hátrányai is vannak. A világháború
alatt képes heti folyóiratok igen sok T.-et közöl
tek a harctér és harcvonal szemléltető bemuta
tására, bár ezek legnagyobb részének nem volt
meg a térképekhez szükséges matematikai alapja
s a fősúlyt csak a szemléltetésre fordították.
Távlovaglás (distance-lovaglás),
lovagló
verseny hosszú távolságra. Az ilyen versenyt nem
pályán, hanem országutakon szokták megtartani,
rendszerint egyik nagyvárostól a másikig. A há
ború előtt magyar, német és osztrák részvétellel
megtartott T.-oknál többnyire a magyar félvérló
állta meg legjobban a helyét.
Távmérő, 1. Távolságmérő.
Távmérő induktor, Mőnnichtől eredő készü
lék, mérőeszközök adatainak elektromos úton
való távolba átvitelére. Azon az állomáson, hol a
mérőeszköz (fémhőmérő, barométer stb.) fel van
állítva, két, vékony drótból készült tekercs van;
a nagyobbik gyűrűalaku és szilárd helyzetű, a
kisebbik azon belül tengely körül könnyen for
gatható. Ez utóbbival emelő és mutató van szi
lárdan összekötve; az emelőre hat a mérőeszköz,
úgy hogy állásának a kis tekercs határozott hely
zete felel meg, amelyet a mutató skálán jelez. Ha
a nagyobbik tekercsen megszakításokkal áramot
küldenek át, ez a kisebbikben áramokat indukál,
ezek erőssége a két tekercs kölcsönös helyze
tétől függ; ez legnagyobb, ha a kis tekercs tel
jesen a nagyon belül van, legkisebb, ha a drót
menetek síkjai egymásra merőlegesek. A másik
állomáson ugyanilyen készülék van és ha innen
elektromágneses áramszakítóval fölszerelt telep
ből megszakításokkal áramot küldenek a két
nagy tekercsbe, melyeket jól szigetelt drótveze
ték köt össze, akkor a két tekercs indukáló ha
tása egymással mindig egyenlő. Ha tehát a kis
tekercsek viszonylagos helyzete megegyező, a
bennük létrejött indukciós áramok egyenlő ere
jűek. A két állomáson a mutatónak a skála ugyan
azon helyén kell állnia. Ezt a helyzetet kell a má
sodik állomáson megtalálni. Evégből a két kis
tekercset jól szigetelt kettős vezetékkel kötik
össze és pedig úgy, hogy a két indukált áram a
vezetéken ellentétes irányban haladjon keresztül.
Ha az áramok egyenlő erejűek, egymást leront
ják ; a vezeték áramnélkülinek mutatkozik s egy
abba kapcsolt telefon nem ad hangot. Az áram
erősségek kis különbsége esetében tisztán hall
ható zörej keletkezik. A műszer leolvasásakor a
nagy tekercseken áramot küldenek át s a kis
tekercset addig forgatják, míg a fülhöz tartott
telefonban minden zörej elnémult. A mutató akkor
pontosan arra a skálarészre mutat, amely megfe
lel a másik állomáson levő mérőeszköz állásának.
T á v o l a (ol.) a. m. asztal, deszka, ebéd, lap,
tábla, táblázat,továbbá régebbi olasz földmérték
14-J- m! értékben. Ma az ár olasz megjelölése.
Távolára (Isola Terranova), 7 km._ hosszú és
555 m. magas sziklás sziget SzárdiniaÉK.-i
part
ján, világító toronnyal. Területe 6 km3, 180 lak.
Távolbaérzés, 1. Telepátia.
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Távolbahatás. Ilyennek tekintették a gravitá
ció hatását, az elektrosztatikus és mágneses erők
vonzó és taszító hatását s ezt úgy értelmezték,
hogy ebben a közbülső közegnek semmi része
sincs, hanem az erő a távolban levő testre köz
vetlenül hat. Már Faraday mondotta ki, hogy az
ilyen T. lehetetlen s hogy a hatás közvetítésében
a közeg is részt vesz. Az elektromos és mágneses
erőkre nézve Hertz Henrik kimutatta, hogy ezek
nem érvényesülnek bármely távolságban pillanat
nyilag, hanem erre bizonyos idő kell; ez azt jelenti,
hogy az erő hatását a tért betöltő valamely közeg:
az éter közvetíti. A gravitációra nézve a megfelelő
bizonyítás még hiányzik.
Távolbalátás, 1. Clairvoyance és Telekor.
T a v o l e t t a (olasz), 26—29 cm. széles és 2-26m.
hosszú bükkfalemezek 7 mm. vastagságban (Ge
nova), 5 mm. vastagságban (Horvátország) és
5—& mm. vastagságban (Messina), melyekből
déligyümölcs-ládákat készítenek. Ezekhez tartoz
nak még az ezen ládákhoz való fejdeszkák (testoni) 20—22 mm. vastagságban, különben ugyan
olyan méretekkel, mint fentiek. Egységük a ke
reskedelemben 100 db., miből fele 26, fele 29 cm.
széles.
Távolító eset, 1. Áblativus.
Távolító ideg (nerzms abducens), a külső egye
nes szemizom idege; 1. Agyvelöidegék.
Távollátás 1. Preszbiopia.
Távollét (lat. ábsentia). Jogi értelemben távol
lévő az, aki nincs azon a helyen, ahol jelenlétét
jogi érdeke követeli. Az ebből származható jog
hátrányokat a távollevő viseli, azokat azonban az
eljárási szabályok szerint esetleg igazolással orvo
solhatja. A római jog szerint az ingatlan jelen
levők közt (inter praesentes) tíz év, távollevők közt
(inter absentes) húsz év alatt volt elbirtokolható.
A távollevő érdekeiről gondnok (curator absentis,
1. Gondnokság), a peres és perenkívüli eljárásban
ügygondnok kirendelésével történik gondoskodás.
Az 1879. L. t.-c. értelmében a T. a magyar állam
polgárság megszűnésének egyik módja. Az a ma
gyar állampolgár ugyanis, aki a magyar kormány
megbízása nélkül tíz évig megszakítás nélkül az
ország területén kívül tartózkodik, magyar állam
polgárságát elveszti s ez a következmény kiterjed
a távollevő férfinak vele élő nejére s vele levő
atyai hatalom alatt álló kiskorú gyermekeire. Nem
távollevő azonban az, aki útlevéllel utazik, mert
ennél a T. ideje attól a naptól számítandó, amelyen
útlevele lejárt. Kikerülhető továbbá a T.-nek ez a
következménye azáltal, hogy a távozó távozása
előtt, v. bármikor a tíz év lejárta előtt illetékes
hatóságnál (alispán, polgármester) magyar állam
polgárságának fenntartását be jelenti,útlevele lejár
tával újabb útlevelet szerez, vagy konzuli hivatal
tól tartózkodási jegyet nyer, vagy valamely ma
gyar konzuli község anyakönyvébemagát beíratja.
Országgyűlési (nemzetgyűlési) képviselőknek
távozásra, azaz az ülésekről való távolmaradásra
15 napig a Ház elnöke, hosszabb időre a Ház ad
engedélyt. Az elnök javaslatára a Ház időnként
felolvastathatja tagjainak névsorát s elhatároz
hatja, hogy a távollevők az elnök által bizonyos
napra behívassanak és távollétük okát igazolják.
A Házban a névsorolvasáskor jelen nem levő kép
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viselők tiszteletdijából igazolatlan távollét esetén
naponként bizonyos összeg visszatartható.
Távolléti óvás a. m. szélóvás (1. o.)
Távollevők elleni büntető eljárás. Ha az, aki
ellen a bűnvádi eljárás folyik, nincs jelen a tár
gyaláson, ellene elsőfokú büntető ítéletet hozni
nem lehet, de a járásbirósági eljárás egyes ese
teiben a bíróság vádlott jelenléte és meghallga
tása nélkül is ítélet erejével bíró büntető paran
csot bocsáthat ki, v. büntető ítéletet hozhat. Olyan
egyén ellen azonban, aki ismeretlen helyen, v.
távol van, a nyomozást le kell folytatni, amely
nek célja a vádlott kézrekeritése és a bizonyítékok
beszerzése. Ha letartóztatására törvényes ok van,
kézrekerítése iránt házkutatás, megkeresés, v.
nyomozólevél kibocsátásával kell intézkedni. Vét
séggel v. kihágással terhelt egyén ellen azonban
nyomozólevél ki nem bocsátható, körözése el nem
rendelhető, csupán tartózkodási helyének kipuha
tolása iránt lehet intézkedést tenni.
Távolság két pont között az azokat összekap
csoló egyenes hosszúsága, mely egyszersmind alegrövidebb út a két pont között. — T., geodetikai
értelemben valamely egyenetlen felszínen két pon
tot a legrövidebb úton összekötő vonal hossza.
Gömbfelületen tehát ezek az ú. n. geodetikai tá
volságok v. vonalak a legnagyobb körök ívdarabjai. — Látszólagos T., a csillagászatban
két csillagon átmenő legnagyobb kör íve, v. pedig
a szemtől a két csillaghoz képzelt látósugarak
bezárta szög.
Távolságmérő v. teleméter (gör.) olyan mű
szer, mellyel valamely P pontnak a T. álláspont
jától való M távolságát lehet közvetlen mérés
nélkül meghatározni. Az eljárás megértése végett
képzeljünk egy hosszúkás, egyenszárú v. derék
szögű háromszöget (1. az ábrákat), melyeknek PM

magassága a meghatározandó távolság. A külön
böző rendszerű T.-knél v. M-nél (első eset), v. P-nél
(második eset) fekszik az a hegyes szöggel szem
ben levő a oldal, melyet röviden alapnak neve
zünk. A PM távolság, vagyis a háromszög magas
ságának mérése lehetséges, ha a használt három
szög a alapja és a szöge ismeretes. A T.-ket ezen
szempontból is két osztályba sorozhatjuk aszerint,.
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hogy a szükséges két adat közül melyik az állandó
és melyik a távolsággal változó. Ez utóbbit kell
meghatározni. A cél szerint hadi v. geodéziai T.röl beszélünk. A hadi T.-k talán legjobb rendsze
rét képviseli az a T., melyet Pacecco ob Ucedos
gróf szerkesztett 1767 táján. Lényege két táveső,
vízszintes bázisra erősítve; egymástól való távol
ságuk egy derékszögű háromszögnek az alapja.
Az egyik távcső irányvonala állandóan merőleges
a bázisra; a másik távcső vertikális tengely körül
forgatható s kellő beirányítással könnyen meg
kapható az a szög. Pacecco T.-jét újabb időben
Roskievic, Hermann és Kürtén, majd Cerebotani
tökéletesítették. A mérés pontosságát csökkenti,
hogy az alapvonal a megmérendő távolsághoz
képest igen kicsiny. Míg az ezen rendszerhez tar
tozó eszközöknél a bázis magán az eszközön van,
a T.-k más csoportjánál a bázis v. alap nagyobb
hosszúságú s a talajon mérik le. Ilyen a Paschmtz-féle T., melynél szálkereszttel ellátott táv
csövet és az objektív elé helyezett szögtükröt hasz
nálnak, ennek segítségével 20 m. távolságban
felállított mérőlécet és a megfigyelt tárgyat egy
szerre láthatni.
A Zeiss-féle sztereoszkópikus T. az embernek
azt a természetes képességét használja fel, hogy a
két szem együttes használatakor sztereoszkópiku
sán lát; egyúttal alkalmazza a Helmholtz-féle
telesztereoszkóp elvét (1. Sztereoszkóp), mely a
szabad szemmel való sztereoszkópikus látás me
zejét tágítani engedi. A készülék Zeiss-féle kettős
távcső, melynek látómezejében berajzolt és fotograflailag kisebbített jelző vonalak számokkal
vannak ellátva s a két szemmel való nézéskor
a látott táj térbeli képe fölött szintén mint
térbeli kép jelennek meg. A táj valamely pontjá
nak keresett távolsága a jelzővonalakon leolvas
ható. A Zeiss-cég olyan távcsöves T.-t is szerkesz
tett, amelyen a látómező finom vízszintes vonallal
két egyenlő részre van osztva. A meghatározandó
távolságú tárgy képét ez a vonal kettémetszi s a
két részt a távcsőben levő prizma egymástól el
tolja. A prizma elcsavarásával a kép két fele fe
désre, illetve egy vonalba hozható s az elcsavaras
mértéke, mely skálán leolvasható, mindjárt meg
adja a keresett távolságot. Hasonlóan működik a
Zeiss-féle invert-T., mely a kettévágott kép felső
felét fordított helyzetben mutatja, de egymáshoz
képest eltolva. A prizma csavarása itt is egy vo
nalba hozza a kép két felét.
A vertikális T.-t, melynek függélyes alapja van,
főleg meredek partokon használják egymáshoz
közeledő v. elvonuló hajók távolságának méré
sére. Itt alkalmazhatók, mivel a tenger nagy ki
terjedésűhorizontális sik saT.álláspontja ugyanaz
marad. Az észlelő álláspontjának magasságát a
tengerszín felett ismerni kell. Megmérik a szöget,
melyet a látóvonal a horizontálissal alkot ós pedig
rendesen azon távolságból, melyben az észlelt pont
képe a távcső látómezejében levő vízszintes vo
naltól van. A képet alkalmas üvegprizmák segé
lyével a horizontális vonalig lehet eltolni. Ez
eltolás mértéke megadja a közvetlenül leolvas
ható távolságot. V. ö. Kruspér István, Földméréstan (2. kiad. 1885); Jordán, Vermessungskunde
(4. kiad. 1893); Bauernfeind, Elemente der Ver
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messungskunde (7. kiad. 1890); Friedrich, Das
optische Distanzmessen (1881); Roskievic, Über
Kriegs-Distanzmesser (1888); Paschmtz, Die in
den Armeen benutzten Éntf ernungsmessersysteme
und die Telemeter Paschwitz (1903).
Távolságmérő készülékek, lásd Távolság
mérő.
Távolugrás, az ugrás egy neme. Űzik helyből
és nekifutással, azaz rohammal. A helyből való
T.-nál arra kell ügyelnie különösen a versenyző
nek, hogy a lendületvételnél csak sarkait emelje;
a lábfej, illetve lábujjak emelése szabálytalanná
(érvénytelenné) teszi az ugrást.
Távoszlop, a lóversenyeknél a célpont előtt
200 m.-rel elhelyezett oszlop, mintegy figyel
meztető jel a jockeyknak, hogy immár végspurtba
kell fogni.
Távozási engedély, közalkalmazottaknak be
tegség esetén állomásuk helyének elhagyására
felsőbbségük által adott engedély.
Távozási tilalom, a bűnvádi perrendtartás
egyik intézkedése a nyomozás vagy a vizsgálat
folyamán, de kiadhatja a vizsgálóbíró a már sza
badon bocsátott terhelttel szemben is. (Bp. 97.,
124. és 161. §§.) A tilalom megszegése letartóz
tatást vonhat maga után.
Távrajzoló, 1. Telautográf.
Tawara-féle csomó, 1. Szív.
Tawastehus, kormányzóság és város, 1. Tavastehus.
T a x a , 1. TaksaT a x a c e a e , Tiszafafélék (nOv.), a tűlevelűek
családja. Körülbelül 70 faja mérsékelt és meleg
övi, nagyrészt a D.-i félgömbön élő fa v. cserje.
Többnyire kétlakúak. A magkezdeménytmagálíapotában a termőpikkelyek elhúsosodásából kelet
kező magköpeny (arillus, epimatium) veszi körül,
csonthéjas terméshez hasonlít, de a mag a kö
penyből kinyúlik. Nálunk e családot a Taxus
baccata képviseli, 1. Tiszafa.
T a x a m é t e r , 1. Útmérő.
T a x a t i o (lat), 1. Becslés,
T a x a t o r (lat), 1. Becslő.
T a x i a (n5v.), 1. Taxis.
T a x i d e r m i a , 1. Kitömés.
Taxii, Léo (valódi nevén Gábriel Jogand),
francia író, szül. Marseilleben 1854 mára 1.,
megh. Seeauxban 1907 mára 30. Mint radikális
hírlapíró 281 szabadgondolkodó egyesületet ala
pított 17,000 taggal. XIII. Leó pápának a szabad
kőművesség ellen 1884 ápr. 20. kiadott bullája
megjelenésekor T. az Univers c. lapban nyilvános
bűnbánatot tartott s a római egyház érdekében
mozgalmat indított a szabadkőművesek ellen,
akiket az állítólagos Bitru ördög megtért szol
gálója, Miss Diana Vaughan emlékiratai alapján
a legsötétebb bűnökkel vádolt meg. Végül 1897.
beismerte, hogy a római egyházat otromba mó
don misztifikálta. Magyarul is megjelent: Egy
volt szabadgondolkodó önvallomásai (ford. Gsápori
Gyula, Esztergom 1887). V. ö. Bráunlich, Der
neueste Teufeísschwindel (Leipzig 1897); Rieks,
Leo XIII. und der Satanskult (Berlin 1897).
T a x i s (gör.) kiszorult sérveknek visszahelye
zése különböző müfogásokkal műtét nélkül. L.
még Sérv.
3*
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T a x i s (növ.), a szabadon mozgó szervezeteknek
(baktériumok, flagellátak, moszatok) az a képes
sége, amellyel bizonyos kémiai vagy fizikai inge
rekre aktiv mozgással reagálnak. A mozgást
kiváltó inger szerint megkülönböztetünk, f oto-T.-t,
chemo-T.-t, geo-T.-t stb. Magát e sajátságot taxid
nak mondjuk.
Taxis-csatóá, 1. Thurn und Taxis.
T a x o d i n m Bich. (növ.), a Fenyőfélék génusza.
2 faja északamerikai vastag törzsű, nagy fa. Haj
tásai évről-évre lehullanak és pedig a tűkkel
együtt. Tobozuk gömbölyded, egészben esik le.
Pikkelyenkint 2 magja van, ez szárnyatlan. A T.
distichum, Rieh. (virginiai mocsári ciprus) az
Egyesült-Államok K.-i és DK.-Í részének hatalmas
folyómenti ós mocsári fája, ily helyeken erdőt
alkot. 30 m. magas. Fájából terpentint ós gyantát
nyernek. Európai parkokban, kedvező körülmé
nyek között díszfa. Szép példány van a budapesti
Városligetben. (V.ö. Klein Gy., A mocsári ciprusi a,
Term. Tud. Közlöny, 1912). A T.mexicanum Carr.
(mexikói mocsári ciprus, szabino a mexikóiak
nyelvén) mexikói erdőalkotó fa 1600—2300 m.
magasság között. Híres az a példány, mely Santa
Maria de Tule-ban (Oaxaka mellett) van. «Montezuma ciprusáénak hívják, 40 m. magas, kb. 4000
éves. A mi éghajlatunk alatt nem él meg.
T a x o d i n m s e m p e r v i r e u s Lamb. (növ.), 1.
Sequoia.
T a x o o o m i a (növ.), 1. Rendszertan.
Taxonomikus sajátságok, a növények szer
kezetében rendszertani értékkel biró alapjellem
vonások, amelyek a magasabb rendszertani cso
portokra jellemzőek. L. Epharmonikus saját
ságokT a x n s L. (növ.), 1. Tiszafa.
Tay (ejtsd: té), 200 km. hosszú folyó Anglia
Pertb. skóciai grófságában; ered Doehart néven
a Grampian-hegység Beinn Laoigh-hegyén, be
omlik a Loch T. glaciális eredetű tóba s ennek
kifolyásától kezdve veszi fel a Tay nevet, Perthtöl kezdve dagálykor tengeri hajókkal is hajóz
ható, az Earn-folyóval egyUtt a 40 km. hosszú
Firth of Tay fjord öbölbe ömlik. Dundeenél ha
talmas vasúti híd visz át rajta. Skócia legszebb
vidékein folyik keresztül.
T a y a s s u i n a e (állat), lásd Sertés-félék és
Pekari.
Taygetosz v. Taygeton (ma Pentedaktylon,
a. m. ötujjas hegy), határválasztó hegy Lakonia
és Messenia között. Legmagasabb pontja 2409 m.
Az ókori spártaiak a T. vadonjában tették ki az
életre nem való csecsemőket.
Taylor (ejtsd: téiör), l. Bayard, északamerikai
költő, szül. Kennett Squareban (Pennsylvania)
1825 jan. 11., megh. Berlinben 1878 dec. 19.
Eleinte nyomdász volt, majd újságíró lett. Mint
a New York Tribüné munkatársa gyalog járta be
Európát, majd bejárta az egész földet. Leghíre
sebb müve: Goethe Faustjának remek fordítása
(1870 és 1871). Útjairól több útleírásban számolt
be. Ezek összegyűjtve megjelentek New York
ban 1881. Költői munkái: Poems and ballads ;
Book of romances, lyrics and songs. Könyvdrá
máinál híresebbek a Hannah Thurston (1863);
The story of Kennett (1866) stb. V. ö. Hansen-T.
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és H. Scudder, Life and letters of Bayard T.
(Boston 1884); A. H. Smith, Life of Bayard T.
(u. o. 1896).
2. T., Frederick Winslow, amerikai mérnök,
szül. Germanstownban 1856 márc. 20., megh.
Philadelphiában 1915 márc. 21. 1889 óta fog
lalkozott a tudományos üzemvezetés (scientiíic
management) kérdéseivel úgy elméletileg, mint
gyakorlatilag. Rendszerét, a taylorizmus (1. o.)
elveit a gyakorlatban sok üzem alkalmazza. T.
találta fel a gyors-eszterga-acélt, amellyel az
esztergák napi teljesítményét megkétszerezte.
A Society of Mechanical Engineers tiszteletbeli
elnöke és a Philadelphia Úniversity tisztelet
beli doktora volt. Főművei: The Principles of
Scientiflc Management (1911); Shop Management
(1911).
3. T., George, írói álnév, 1. Hausrath.
4. T., Henry, sir, angol költő, szül. Durham
countyban 1800., megh. Bournemoutheban 1886
márc. 27. Számos verskötetet és könyvdrámát írt.
Jelentősebb művei: Philip van Artevelde (1834);
a nagysikerű Edwin the Fair (1842); The Eve
of Conquest (1847). Halála előtt tette közzé érde
kes önéletrajzát. Levelezését Dowden adta ki
(London 1888).
5. T., Sámuel, a róla nevezett angol gyors
írási rendszer megalapítója. Rendszerét «An Essay
Intended to Establisch A Standard for a Universal System of Stenography» Londonban 1786. adta
ki. Habár rendszerének rövidsége és egyszerűsége
mellett sok hiánya is van, e rendszer a gyorsírászat történetében korszakot alkotó volt s több
nyelvre átültették. Latin nyelvre 1802. Danzer
tette át s ezen áttételből a régi magyar gyors
írók, köztük Hajnik (1. o.) is, gyorsírtak.
6. T, Sarah, 1. Austin 3.
7. T., Tom, angol író, szül. Sunderlandban 1817.,
megh. Londonban 1880 júl. 12. Körülbelül 100
drámája közül legsikerültebbek a The fool's revenge; Clanearty; történeti drámái közt Joan
of Arc és Anne Boleyn.
8. T., Zacltary, az Egyesült-Államok 12-ik
elnöke, szül. Orange-countyban (Virginia) 1784
szept. 24., megh. Washingtonban 1850 júL 9.
A katonai pátyára lépve különösen az indiánok
elleni harcokban tűnt ki; 1836—37. mint tábor
nok a floridai indiánok felkelését verte le. 1845.
a Texas okkupálására küldött sereg fővezérévé
nevezték ki; 1846. Mexikóba nyomult; 1847 febr.
22.—23. döntő győzelmet vívott ki Santa Ana
mexikói diktátor fölött. Érdemeiért 1848 nov. a
demokrata Lewis Gass-szal szemben elnökké vá
lasztották, de már hivataloskodásának második
évében meghalt.
Taylor-féle borszűrő (Vollmar-féle), különö
sen Franciaországban van elterjedve a zavaros
borok tisztítására, gyapjúból vagy gyapotból ké
szült zacskók vannak az alul jóval szűkebb, elné
zett pléhből készült gépbe elhelyezve s a bornak
a szöveten kell áthatolnia, mielőtt a gépet elhagyja.
A munka elején a borhoz némi szénport és kevés
vizahólyag-oldatot tesznek, hogy az a szűrőzaeskókat némileg betömje. Egy-egy gépben 20—40
zacskó is lévén, nagy szűrő felülete van s gyorsan
dolgozik. Használat előtt a zacskókat le kell for-
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rázni s ha eltömődtek, kicserélni. Általában az dósának értéke az a helyen. H a o = o , akkor e sor
ilyen zsákszűröket az aljborok, vagy az igen Maclaurin sorába megy át, mely a következő:
•zavaros és nyálkás borok szűrésére használják,
f(x) = f(o) + f (o)x + ^ J > x ' + ...
kevésbbé zavaros borok szűrésére ma inkább az
aszbeszt szűrők vannak használatban.
Taylorix-könywitel, 1. Taylorizált könyv
" + 1.2.3...n X + vitel.
Taylorizált könyvvitel. E név alatt foglalják Véges Taylor-sor, 1. Infinitezimái-számitás.
össze mindazokat a kettős könyvviteli módokat,
Tayport (ejtsd: téport) v. Ferryport-on-Craig,
amelyek Taylor elveit a könyvvitelre kívánva kikötőváros Fife skót countyban, (1920) 3425 lak.
alkalmazni, a könyvvitelt mechanikus eszközök
Tay-Sachs-féle betegség (idiotia amaurotica
alkalmazásával egyszerűsíteni, különösen pedig familiáris), csecsemőkön észlelt idegbaj, mely a
az egyik könyvből a másikba való átvezetés kény gyermek elbutulásával, a végtagok bénulásával
szerűségétől mentesíteni akarják, amivel igen sok és megvakulással jár. Egy-két év alatt halállal
munka és hibaalkalom kerülhető el, a hátralékok végződik.
megszűnnek, az áttekintés nagyobb. Egyetlen be
Tá'zije (arab) a. m. vigasztalás; aztán gyászo
kötött alapkönyv mellett a könyvelés általában lás, ama passioszerű kis drámák neve, melyekben
önálló kartotéklapokon történik, még pedig az a siita mohammedánok a moharrem (1. o.) hónap
összes nyilvántartásokba egyszerre, átírás útján. ban, különösen pedig e hó 10-én (1. Asúra) Húszéin
A számlarendszer szoros és pontos megállapítása (1. o.) kínszenvedését és halálát szokták előadni.
főkellék. A megoldási módok igen különbözők. Ide A T., mely a legújabb időkig egyedüli képviselője
tartoznak a Hintz-rendszer, Bach kártya-átírási volt a drámának a mohammedánok életében, nagy
könyvvitele, Schiemer átírási könyvvitele, Ruf realizmussal mutatja be az előadás tárgyát és
Taylorixkönyvvitele,Schigutautomatikuskönyv- nagyban hozzájárul ama fanatizmus élesztőséhez,
vitele és mások. V. ö. Frenz, Kritik des Taylor- mellyel a siita nép Húszéin ellenségei, különösen
Systems; Saxerilwfen, Die moderné, sich selbst pedig Jezid omajjád khalifa és Húszéin egyéb
kontrollierende Buchhaltung; Schar, Gutachten üldözőinek emlékét gyűlöli. T.-mutatványokat ki
übor das Taylorix-Vertahren; Seubert, Aus der adtak : Chodzko, Le théátre en Perse (Paris 1844);
Praxis des Taylor-Systems; Schigut, Automati- u. a., Le Cantique des martyrs ou Recueil des
scho Buchführung in Grossbetrieben.
drames religieux que les Persans font annuelleTaylorizmus, a Taylor Prederickről (1. o.) neve ment stb. (u. o. 1852); Petty, Miracle play of Haszett tudományos üzem vezetési módszer, amely sze san and Hussain (London Í879, 2 köt.).
rint tudományosan kifejlesztett módszerekkel heTaziméter v. mikrotaziméter, Edison készí
1 yettesítendők a régi szokásból fejlődött metódusok, tette eszköz kis nyomás- és hosszváltozások mé
a munkások tudományos elvek és segédeszközök résére. A megvizsgálandó anyagból való rudat
segítségével válogatandók ki és fejlesztendők. A úgy helyezik el, hogy egyik végével szénlemezre
T. főcélja a munkás produktivitásának növelése kis nyomást gyakorol. Az egészet galvanométer
tálerőltetése nélkül. Segítségével a többtermelés rel együtt elektromos áramkörbe csatolják be. Ha
nem ritkán 400°/0-ot is tesz. A T. megfigyeli a a rúd kiterjed, vagy a lemezre gyakorolt nyomás
munkás mozdulatait; normáliákat létesít munka változik, megváltozik a rúd és lemez közötti
végzési metódusok és gép9k részére, idő- és munka elektromos ellenállás is és így az áram erőssége
veszteséget takarít. Különösen Amerikában ter is, amelyet a galvanométer jelez. Működése a
jedt el a T., ahol több mint 160,000 munkás dol mikrofonóhoz hasonlít.
gozik elvei szerint. Magyarországon a Ganz-féle
Tázlár, község, 1. Prőnayfalva.
villamossági r.-t. alkalmazza néhány elvét. Szabó
Tázosz, sziget, 1. Thasos.
Ervin pedig a budapesti Városi Könyvtárban tett
Tfo, a terbium kémiai jele.
vele eredményes kísérleteket.
T b c . (ejtsd: tébécé),rövidítés, a. m. tuberculosis.
Irodalom. TayloT, Principles of Scientific Management,
T. c, a Teljes cím rövidítése.
1911, németül és franciául is megjelent: a. a., Shop Mana
T C , a távíróforgalomban a. m. télégramme
gement, 1911, németül is megjelent; Méhely, Vitasorozat
a Taylor-rendsícrröl, 1913; Wirz, Taylors Betriebssystem.; collationné (franc), azaz összeolvasott távirat.
Pouget, L'organisation dn Surménage, 1914; Brandeis.
T e h i t r e a (állat), a Légykapó-félék (MuscicaScientific Management onRailroads: F. Á. Pankhurst, Applied
methods of Scientific Management, 1912; Emerson, The pidae) családjába tartozó madárnem. Régibb neve
Rhipidura. L. Rhipidura.
twelwe Principles of efílciency.
Taylor sora. Ha valamely f(x) függvény az a
Tczew, Dirschau (1. o.) város lengyel neve.
hely egy bizonyos környezetében levő x értékekre
T e , a tellnr (1. o.) kémiai jele.
vonatkozólag hatványsorba fejthető, vagyis egy
Tea (nov.), 1. Teabokor, Teanövények, Thea.
x—a pozitív egész kitevőjű hatványai szerint
Tea mint gyógyszer főzetet (1. o.), forrázahaladó sor segítségével fejezhető ki, úgy e sor tot (1. Decoctum) jelent. Egyes teák a gyógyszer
nem lehet más, mint nTaylor (szül. 1685., megh. könyvben is hivatalosak, így a Magyar Gyógyszer
Londonban 1731,) által feltalált következő sor: könyv III. köt. szerepelnek a zűiz tea (Species
Althaeae), amely zilizlevelet, zilizgyökeret, édes
gyökeret és erdei málnavirágot tartalmaz; a ke
serű tea (Species amaricantes) tartalmaz: fehér
f(x) = f(a) + f'(a) ( x - a ) + L J i ( x _ a ) 2 + ...
ürömfüvet, ezerjó-füvet, narancshéjat, vidraeleekelevelet, kálmus-gyökeret, tárnicsgyökeret és fa
héjat; a húgyhajtó tea (Species diureticae), tártaiItt f°'(a) az f(x) függvény w-dik differenciálhánj
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maz: tengeri hagymát, borókabogyót, igliegyökeret, tarackgyökeret, szennalevelet, zsúrlófUvet,
peszterce füvet; hashajtó vagy Szt. Germain tea
(Species laxantes) tartalmaz: szesszel kivont
szennalevelet, savanyú borkősavas káliumot, édes
köményt, bodzavirágot. A tea a házi szerek közt
is rendkívül kedvelt; igy állandóan használják
a kamilla teát, amelyet az orvosi székfüvirágból
(Plores Chamomillae, a Marticaria Chamomilla
virága) készítenek. Sebek mosogatására, száj, torok
öblítésére, szemvíznek való, sőt isszák is. Enyhe
bevonó hatású. A bodza tea, a bodzafa (Sambucus)
virágából készül, amelyet június-júliusban, szá
raz derült napokon, a déli órákban gyűjtenek s
megszárítva elteszik. Izzasztó hatású. A Mrsfa
tea a hársfa (Tilia parviflora és grandiflora) virá
gából készül, izzasztó hatású. Teát készítenek még
az ökörfarkkóró, a zilizgyökér, papsajt, mályvavirágból stb. Az ilyen növények keverékéből ké
szül a herbatea.
Teabokor, teafa, teanövény (n8v.), az elbokro
sodó vagy íaáleikúTheasinensis{l. Thea) ; ennek
alevélrügyeiből és fiatalabb leveleiből készül a tea.
Két fő változata: a Viridis L. és a SoAea L. vál
tozat, de ezeken kívül igen sok a kulturforma,
amelyeket a kész teában megkülönböztetni nem
lehet, mert csak a fiatal levelek kerülnek bele.
A kész teában általában csak a kínai és az assami
tea ismerhető fel. A T. a meleg, nedves klimát
szereti, azért rendesen a déli lejtőkön vannak a
teaültetvények. Talajban nem igen válogatós, de
szereti a meszet. Magról szaporítják, 3 éves ko
rától 7—10 éves koráig levelezik, ekkor erősen
visszavágják, vagy újból ültetik, mert az idősebb
tövek levelei silány árút adnak. Az elkészítési
mód szerint van fekete és zöld tea ; az ú. n. sárga
teát a fekete teák közé sorolja a technikai nö
vénytan, mert sárgászöld levelek vannak ugyan
benne, de a főzete csak valamivel világosabb a
fekete teáénál. A leszedett fiatal levelet v. levélrügyet először fonnyasztják, majd gyúrják és
pödrik, ha már most az összepödrött leveleket
egyszerűen megszárítják, kapják a zöld teát, ha
pedig egy gyenge fermentációnak vetik alá, akkor
fekete tea lesz belőle; e célból az összepödrött
leveleket takarókkal lefedett bambuszkosarakba
rétegzik, néhány óráig magára hagyják és azután
szárítják. Gyári üzemekben a fonnyasztás, szárí
tás mesterséges melegítéssel, a pödrés pedig gé
pekkel történik. Mindkét teának több kereske
delmi félesége van, igy a leggyakoribb fekete
teák: a Congu, Souchong, Qulong, Pecco, me
lyeknek, de különösen a Peccónak, megint több
fajtája van; legfinomabbak a még ki nem bonta
kozott, alul selymes szőrözetü és kevés, valami
vel idősebb levelekből, tehát a szürke és fekete
levelekből álló teák. Virág sohase kerül a teába;
az ú. n. flowery pecco-bem (virágos pecco) sincs
virág, csak egy finom teafajtát neveznek így.
A legsilányabb minőségű teákba azonban éretlen
termések is kerülnek. A teában található fiatal
hajtások hegyei nem befolyásolják a tea minősé
gét. A legismertebb zöld teák: Tonkay, Haysan,
Souchong, Haysan-Skyn, Imperial v. Perl, Csi
v. gyöngy-, Crunpowder v. puskaportea. A kínai
elnevezéseket átvitték máa tea vidékek termékeire
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is, pl. jávai pecco. A pecco a. m. fehér pehely,
fehér pihe, a souchong kicsi, ritka, congu fárad
ságost, solung zöldsárkányt, haysan virágos ta
vaszt jelent. Van egy teaféleség, melyet a kínai
császár részére hivatalos ellenőrzés mellett, a
legkitűnőbb fekvésű területen és a legfiatalabb
leveles hajtásokból készítettek, de ez nem került
forgalomba. Az ázsiai nomádoktól fogyasztott
tégla-teát idős, a tulajdonképpeni teakészítéshez
már nem alkalmas levelek, hajtások és a tea
készítés hulladékának rizsvízzel, ökör és birka
vérsavójával négyszögletes, körülbelül 2 kg. súlyú
darabokba való összepréselésével kapják és nem
más, mint főzelék-konzerv. A karaván-tea az
Oroszországon keresztül teveháton szállított tea,
de ma már ez a szállítás majdnem teljesen meg
szűnt. Célja az volt, hogy a tea illata ne szen
vedjen, mert a hajón való szállításkor az idegen
szagokat könnyen magába vette; a mostani cso
magolás mellett (staniollal bélelt ládák) azonban
ez már ki van küszöbölve. A karaván-tea-export
gócpontja Nizsnij-Novgorod volt, de ma már Lon
donból kerül ide a karaván-tea. Illatosítás céljá
ból különböző virágot (Jasniinum, Aglaia, Gar
dénia stb.) is kevernek a tea közé, de ezt máiEurópában szokták elvégezni. Hamisítják már
kifőzött teával és más növények (Eurya japonica,
fűz, kőris, rózsa stb.) leveleivel, a hamisítás is
Európában történik rendszerint Oroszországban
erre a célra külön termelik a keskenylevelű füzi
két (Chamaenerium augusti folium) ez az ú. n.
kapori tea, mert különösen Kaporje-ben készül.
A kaukázusi batum-tea, a Vaccinium Arctostaphyllos L., a cseh tea pedig a kőmagvú gyöngy
köles (Lihospermum officináié) levele. A hamisí
tott teát a kínai hazug teának nevezi. A zöld teát
festik berlini kékkel, indigóval, kurkumával, fé
nyezik gipsszel, a fekete tea festékei a katechu,
campéchefa, vassók. A festett tea a megnedvesí
tett ujjat, fehér kendőt megfogja; az idegen le
velek a leforrázott tea gondos szétgöngyölésével,
mikroszkóppal, a használt tea Nestler-féle mikroszublimációval állapítható meg. Az egyes fajták
megkülönböztetése azonban csak az illat és íz
alapján lehetséges, mert a Martin-féle «teaerő meg
határozás)) (1 r. alkohollal és 3 r. alkohollal nyert
extractum) is csak tájékoztató útbaigazítást ad.
Legfontosabb hatóanyaga a thein v. kaffein (1. o.),
melyből 1-09—4-67%-ot tartalmaz, de ezenkívül
van benne theophyllin, osersav, boheasav (4'48—
25-2°/o), ásványi anyagok (4-1—8-03%) és nyo
mokban az ú. n. teaolaj, amely valószínűleg az
erjedés alatt képződik. Kis mértékben élvezve az
agyműködést serkenti, de túlságosan fogyasztva
álmatlanságot, nyugtalanságot és reszketést okoz.
A zöld tea hatása erősebb, mint a feketéé. Ná
lunk rumot, citrom-, narancs-levet adnak hozzá,
a kínaiak és japániak tisztán isszák, más ázsiai
népek sót, tejet, vajat, lisztet, betelt, szódát, fű
szereket kevernek bele és néhol a leveleket is
megeszik. A teakószítésnél az a fontos, hogy le
hetőleg lágy vízből és olyanedényben készítsük,
melyet más célra nem használunk, a forralt vizet
annyi kávéskanál teára öntjük, ahány csészére
való a víz, azután néhány percig állni hagyjuk
és leszűrjük. Oroszországban szokás előbb kevés
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vízzel kivonatot készíteni és ezt hígítani. A tea
Tearózsa, 1. Rózsa.
használata legrégibb Kínában, ahol állítólag egy
Tóba, 1. (Theba, gór. Thebai, Thébe), az ókori
buddhista barát íedezte fel; egy kínai író már Felső-Égyiptom fővárosa, egyiptomi neve:
Kr. e. 2700 évvel említi; az arab kereskedőknél TJászt, azaz «a hatalmasa. A város ugyan mái1 az
csa volt a neve a IX. sz.-ban. Európába 1636. ó-birodalom idejében is megvolt, politikailag azon
került és 1658. Parisba már élő bokrot is hoztak. ban csak a Kr. e. 3. évezred közepén vált ki és
A XVII. sz.-ban a gyógyszertárak herba sak, legnagyobb virágzása a 12. dinasztia (a Kr. e.
herba cha, species Thea, herba Theae (herbaté) 20. és 19. sz.) idejére esik. A Kr. e. 18. sz.-ban be
nevén árulják. Nálunk latinul az 1745-iki po állott viszonyok következtében T. hatalma lénye
zsonyi taksa említi, de csak 1820 körül kezdik gesen csökkent, csak az új birodalom idejében
általánosabban fogyasztani. 1825-ben fedezik fel virágzott fel újra. Innen indult ki a hikszoszok
Assamban a teacserjét és úgy itt, mint Jáván elleni küzdelem, innen kezdeményezték a biroda
nagy teaültetvények létesülnek. 1812-ben Brazí lom egyesítését és T. volt évszázadokon, át a
liában is megpróbálkoznak vele, de abbamaradt, fáraók legelőkelőbb székhelye. Főistene Ámon
mert ott előnyben részesitik a paraguai teát. 1842- (1. o.) a legfőbb birodalmi isten volt. A fel
ben Ceylonban kezdik meg vele a kísérletezést, iratokban gyakran mint «.Nú-Ámon», azaz «Ámon
de csak 1876. kezdik nagyobb mértékben ter városa» van említve. Itt volt Ámon isten fő
melni, amikor a kávéültetvények pusztulni kezd temploma, Egyiptom legnagyobb temploma, en
tek. A világ összes teatermelését nem lehet pon nek romjai a mai Karnak (1. o.) falu mellett
tosan megállapítani, mert maga Kína és Japán még most is csodálatra méltók. A görög és római
óriási mennyiséget fogyaszt. A világkereskede írók tudósításai szerint T. kolosszális kerületű
lembe körülbelül 2 milliárd kg. kerül, melyből város volt a Nilus mindkét partján. Ma csak pisz
mintegy 760 millió kg.-ot Kína és Japán, 720
kos, elhagyott faluk vannak az egykori nagy
millió kg.-ot India, 560 millió kg.-ot Ceylon, 5-5 világváros romjai fölött: itt van egyfelől Kar
millió kg.-ot Jáva termel. A teakereskedelem góc nak, Medamut ós Lukszor, másfelől Qurnah,
pontja London, azután Hamburg, Bréma, Marseille Der-el-bahri, Sekh-abd-el-Qurnah, Der-el-dineh
és Odessza. Legtöbb teát fogyaszt Európában és Medinat-Ábu. Nagy kiterjedésű területet vett
Oroszország, ahol 1 kg. és utána Hollandia, hol igénybe T. halotti városa is, melyhez a Biban-el»/, kg. esik egy emberre. L. még Teanövények. Moluk völgyében lévő királysírok is tartoznak.
Teafélék (msv.), 1. Theaceae.
2. T. (Theba, Thébae), az ókori Beócia leg
Teafü, mexikói (nOv.), 1. Chenopodium.
nagyobb városa; a görög hősmondákban nagy
Tea-gown (ang., ejtsd: tigaun), az o öt órai teás szerepet játszik (tébai mondakör; 1. Oidipus,
hoz való divatos öltözet.
Heten Téba ellen, Epigonok). Legrégibb lakói
Teaházak, a japáni prostituáltak tanyái, ame feniciaiak voltak, erre utal Kadmos mondája is,
lyek a kormány védelme alatt állanak. Sinagava, ki a fellegváron a Kadmeia nevű erődöt alapí
Tokió egyik külvárosa csupa teaházakból álL
totta. A dór vándorlás idején a beótok lepték el
Teakamélia (n5v.), 1. Kornélia.
a vidéket ós T.-t tették meg szövetségük fejének.
Teakfa (nőv.), 1. Tectona.
Arisztokratikus szervezetét a bakchiada Philolaos
Teallit (ásv.), hajlítható, fémes fényű, grafit- alapította meg; Athén ellenében Spárta szövet
külsejű roinbos táblák a bolíviai (Santa Eosa) ségese volt, sőt önérdekből a perzsák oldalán küz
kaolinban; PbSuS2.
dött. A peloponnózoszi háborúban T. Athén ellen
Teano (az ókori Teanum Sidicinum), város sége volt, de később feszült viszonyba került
és püspöki szókhely Caserta olasz tartományban. Spártával is, mely Kadmeiát megszállta és a
aEocca Monflna kialudt vulkán ós a Monte-Mag- demokrata párt fejeit 382. elkergette. Három év
giore közt, vasút mellett, (i9ii) 12,39i lak., olaj múlva Pelopidas (1. o.) és a többi menekültek egy
os borkereskedéssel, ásványvízforrás, kőfejtés, athéni sereg támogatásával magukhoz ragadták
vasipar; 1116. alapított székesegyházzal; a Sessa a kormányt és egész Beóciát szövetségükbe von
hercegek XV. sz.-beli várkastélyának romjaival. ták. A 371. Spártával kötött béke föltételeit T.
h-Pálffy-Daun magyar grófi család a T.-i hercegi nem akarván megtartani, kitört a T.-i háború.
címet viseli.
Epameinondas leuktrai győzelme (371) meglepte
Teanói herceg, 1. Daun és Pálffy-Daun.
a görög világot; a tébaiak betörtek a PeloponnéTeanövények (plantae theiferae), a föld külön zoszba, megalapították az arkádiai szövetséget,
böző helyén más-más italnövóny nyújtja azt az Messeniának visszavívták függetlenségét. Epa
élvezetet, amelyet közönségesen teával idéznek meinondas halála után (362) T. hatalma lehanyat
eló. Élvezni való teát termel a Psoralea glandu- lott és a f ókiszi háborúban a makedóniai II. Fülö
losa L. Peruban ós Chilében, a tea-cserje (1. Thea), pöt hivta segítségül, kinek így alkalmat adott,
a csokoládéfa, az amerikai Ilex Paraguaiensis, I. hogy Görögországban megvesse a lábát. Későn
Cassine Ait, I. Dahsoon Walt., I. vomitoria Ait. látta át T. a hibát és sietett Athénnel szövetséget
{1. Magyal), a kokacserje, az Alstonia theaeformis, kötni; de a chaironeiai csatában (338) mindketten
a Gaultheria procumbens L. meg a Ledum latif o- vereséget szenvedtek. T. 325. fellázadt Nagy
lum Ait. Észak-Amerikában, a Pedicularis lanata Sándor ellen, aki erre a várost lerombolta, lako
{1. Pedicularis), a Kurili-szigeteken. Orvosi teát sait pedig leölette vagy rabszolgaságba vetette.
termel a kökénybokor, a hársfa, a menta ós Csak 315. építette fel Kassandros Athén segítsé
Melissa, a vargamajorána, a Galeopsis oehroleuca gével T.-t, mely Makedonia uralma alá került,
Lain. (1. Galeopsis), a bodzafa, a cickafark, a később az achajai szövetség háborújában Róma
szikfű és még sok más fű a népies orvoslásra.
pártjára állott, de lakosai a leukopetrai csata
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után Peloponnézoszba menekültek és a város el
pusztult. A Kadmeia helyén épült a jelenlegi
Thivae, püspöki székhely, kb. 7000 lakossal.
V. ö. Fabricius, T., Untersuehungen tiber die
Topographie u. Geschichte (Freiburg 1890).
Tébai légió (lat. Legio Thébaica), híres martirlegenda tárgya, mely szerint Dioeletianus ural
kodótársának, Maximianus Herculiusnak, midőn
285. a mai Wallisban a bagaudok ellen hadat
viselt, avagy midőn 303. ott időzött, egy légió
tébait küldetett a Keletről megerősítésül. Midőn a
vezér katonáit a keresztények üldözésére vezé
nyelte, ez a légió, mely egészen keresztényekből
állott, megtagadta az engedelmességet. Kétszeri
megtizedelés után, miközben vezetőjük, Mauritius
a hithez való hűségre figyelmeztette őket, még
6600 embert mészároltak volna le. B tett helyén
emelték aztán, mint ezen mártírok fő kultusz
helyén, a Szt. Móric templomot és kolostort. Innen
terjedt el a légió tisztelete, különösen a Rajna
vidékére. Egyes kritikusok (Rettberg, Gieseler
stb.) kétségbe vonják a legenda történeti hűségét
és lehetőségét, jóllehet bizonyos tények mellette
szólnak. V. ö. Berg, Der heilige Mauritius und
die thebáische Légion (Halle, 1895); Ducis. St.
Maurice et le martyre de la Lég. Théb. (Annecy,
1888); Allard, La persécution de Dioclétien et le
triomphe de l'église (Paris, 1890).
Tebain, tkebain, C19H91NOs, az ópium egyik
alkaloidája. Színtelen, szagtalan és csaknem Ízte
len kristálykák. Op.-ja 193. Víz alig, szesz,
kloroform, éter stb. bőségesen oldja. Sói vízben
javarészt oldhatók. Heves méreg; mint narkoti
kum és spaszmodikum is használatos. Sósavas
sóját neuralgiánál és neurasteniánál alkalmazzák.
Tebáisz (Thebais), Téba környéke, továbbá
Felső-Egyiptom elnevezése. A név már Herodotosnál előfordul.
Tébe a. m. Takarékpénztárak és Bánkok
Egyesülete. 1919-ben alakult meg Hegedűs Lóránt
igazgatása alatt. Tagjai sorába tartozik a fővá
rosi pénzintézetek legnagyobb része. Célja a ma
gyar takarékpénztárak, bankok és bankárok kö
zös érdekeinek a megvédése és előmozdítása, egy
séges eljárás biztosítása hatóságokkal, alkalma
zottakkal stb. szemben, egyöntetű üzleti gyakor
lat meghonosítása, stb. Jelentékeny részt vett a
háborút követő problémák megoldásában (béke
szerződéssel kapcsolatos kérdések, külállamokkal
kötött pénzügyi egyezmények, adó- és illeték
ügyek, a népszövetségi kölcsön magyar részkibo
csátásának megoldása stb.). Kulturális és jóté
konysági intézmények támogatását és szociális
akciókat a pénzintézetek a T.-ben határozzák el.
1924-ben az ily célokra megszavazott összeg
2«/s milliárdra rúgott. Megszervezte a gyorsutal
ványforgalmat, a békeszerződési problémák meg
világítására kiadta a <• Békejog és békegazdaság»
c. folyóiratot, s a pénzintézeteket érdeklő kérdése
ket megvilágító müveket ad ki «T.-könyvtár» cím
alatt.
Tebelesz, Árpád legidősebb fiának, Tarkatzesznek fia. Már nem ólt, midőn 949 táján fia,
Termaszus, Bulcscsal együtt Konstantinápolyban
járt. Szabó Károly szerint (Vezérek kora 228.) T.
nevét Tevel-nék kell olvasni.

Tebit

Tebessza, község Algéria francia gyarmat Constantino kerületében, (1920) 5000 arab lakossal,
jelentős vásárokkal. T. az ókori Theveste, mely
ben Septimius Severus római császár idejéből
való épületromok még ma is láthatók.
Tébét, a tizedik hónap a zsidó évszámítás sze
rinti esztendőben (december—január). A hónap
tizedik napján böjtnap van (ászara betébét) annak
emlékére, hogy ezen a napon kezdette meg
Nebukadnezar Jeruzsálem ostromát.
Téboly, 1. Tébolyodottság.
Tébolyda, rossz magyar kifejezés, mellyel az
elmebetegek számára berendezett kórházat jelölik.
L. Elmegyógyító intézet.
Tébolyodottság (paranoia, vesaniá), idült
elmebaj, amely az érett gondolkodás idejében
támadja meg az embert s el nem hagyja többé,
azonban az élettartamára nincs befolyással. Las
san fejlődő téves eszmerendszer jellemzi. A bete
gek bizalmatlanok, mindent magukra vonatkoz
tatnak, apró illúziók alapján téves ítéleteket alkot
nak, tévesen következtetnek. Emellett rendezet
tek, értelmiségük megtartott, bajuk leplezése
éveken át sikerül úgy, hogy környezetük csak
apró furcsaságokat tapasztal. Emellett hivatásu
kat is zavartalanul folytathatják. Legismertebb a
perlekedési T., ahol a betegek körmönfont okos
kodással és bámulatos szívóssággal védik meg
vélt igazukat. A T. többi alakjait a téves eszmék
tartalma szerint szokás megnevezni, így vallásos,
üldöztetési, szerelmi, nagyzási s originár T.-t,
utóbbiban a magasrangú származás téves eszméje
szerepel. A betegek türelemmel ós belátással
otthon is kezelhetők, csak ha téves eszméik be
hatása alatt közveszélyes cselekedetekre hajla
mosak, helyezendők el elmegyógyító intézetben.
Tebriz (Tábris, Tauris), Aszerbeidzsán perzsa
tartomány főhelye 1508 m. magasban a Szehend
(3596 m.) É.-i lábán, az Adzsi-csáj folyó termé
keny síkságán. Középkori vára már félig le
omlott; mintegy 318 mecsetje közül legismer
tebb a hires kék mecset, 5 örmény temploma,
166 karavánszerája van, az utóbbiak igen fonto
sak a Perzsia belsejéből jövő és Orosz-, Török
országba vonuló karavánok számára. Mint fontos
karavánútközpontnak igen nagy bazárai vannak,
jelentékeny pamutfonó-szövőipara, szőnyeg- és
bőrgyártása. Lakóinak számát 200,000-re becsülik.
T.-t 792. Zobeida, Harun al Rasid felesége alapí
totta. Itt győzték le 1605 aug. 6-án a perzsák a
törököket, 1725. török kézre került, 1827 októ
berében az oroszok foglalták el, 1854 szept. 23-án
földrengés pusztította el. A kadzsarok trónra
jutása óta. T. a perzsa trónörökösök rendes tartóz
kodó helye. Az orosz érdekbefolyásnak a világ
háború kezdetén T. volt főhelye. 1915 jan. 15-én
a törökök megszállták, de nemsokára kénytelenek
voltak az oroszok elől elhagyni; ellenben 1917
novemberben a kaukázusi törög sereg kiszorította
onnan az oroszokat s újra megszállta a várost s
megszállva tartotta a háború végéig.
Tebrizmárvány (Tabrismárvány), az egyip
tomiaktól, görögöktől és rómaiaktól használt igen
átlátszó keleti márványfajta.
Tebu, Edfu ókori egyiptomi város feliratos el
nevezése.
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Tebuiosz Mta, a Kaukázus főláncának 4505 m. király engedelmével a Cambridge nevet vetto
magas csúcsa a grúz hadiúttól K.-re.
föl. Őse Sándor württembergi herceg (szül. 1804
Tech (ejtsd: tekk), Eranciaország 82 km. hosszú szapt. 9., megh. 1885 júl. 4.) volt, aki 1835 máj. 2.
legdélibb folyója Pyrénées Orientales dép.-ban. morganatikus házasságban nőül vette BMdetf
Ered a Pireneusokban a Col de la Pálon, a spanyol Klaudina grófnőt. E házasságból származott fia,
határon és Perpignantól DK.-re ömlik a Földközi- Ferenc (szül. 1837 aug. 27., megh. 1900 jan. 20.)
a württembergi királytól a T. hercegi címet
tengerbe ; gyakran heves áradásokat okoz.
Techina (héb.) a. m. ima, a nők számára való kapta 1871. Ferenc 1868. nőül vette György camhéber v. más nyelven írt zsidó imakönyv. Ré bridgei herceg leányát Mary Adelaidet s az angol
gente a leghíresebb T. volt a zsidó-német nyelvű hadseregben a tábornoki rangig emelkedett. Ferenc
Geena ureena című, amely francia fordításban is gyermekei: X.Adolf (szül. 1868 aug. 13.), 1917
júl. 16. óta marquess of Cambridge, aki a westmegjelent.
Technika (gör., a. m. művészi, mesteri), a görög minsteri herceg leányát vette nőül s tőle négy
nyelvben régente művészi cselekvést jelentett, ma gyermeke született; 2. Mary (szül. 1867 máj. 26.)
kissé módosítva és tágítva jelenti mindazokat az a jelenlegi angol királyné; 3. Ferenc (szül. 1870
eljárásokat és eszközöket, amelyek valamely mű jan. 9., megh. 1910 okt. 22.); 4. Sándor (szül.
tárgy létrehozásához szükségesek. A modern mű 1874 ápr. 14.), ki a néhai Lipót albanyi herceg
vészetekben jelenti azt a kézügyességet, jártassá leányát Alicet vette nőül s tőle két gyermeke szü
got is, amely műalkotás produkálásához szüksé letett; 1914. Kanada, később a Délafrikai Unió
ges (pl. a festés, zongorajáték technikája). Tech főkormányzója lett.
nikus az, aki a T. valamely ágában jártas, kikép
T e c o m a (nBv.), 1. Campsis.
zett (pl. építész-, gépésztechnikus stb.), szűkebb
T e c o m a í e (nüv.), 1. Crescentia.
értelemben véve azokat a szakembereket nevezik
Técső (Tiacevo), nagyk. Máramaros vm. T.-i j . technikusoknak, akik ipari szakiskolákban a meg ban, (í9io) 5910 magyar, rutén és német lak.,
felelő tanulmányokat elvégezték, a műegyetemet üveggyárral. Régi pálos kolostora 1363 előtt már
végzett mérnökökkel szemben. A T.-i tevékeny létezett. Nagy Lajos király és leánya Mária, to
ség céljai a következők: 1. a természettől nyúj vábbá I. Mátyás özvegye Beatrix királyné gaz
tott s az ember számára értékesíthető nyers dagon megajándékozták. 1914 okt.-ben a betört
anyagok előállítása; 2. ezeknek a nyersanyagok oroszokkal heves küzdelmek folytak itt le. (Tr.
nak földolgozása a használat v. művészet v. mind Cs.- Szl.)
kettő számára, 3. bárminemű épületek és közle
Tectander György, 1. Kakas István.
kedést szolgáló eszközök és építmények elkészí
T e c t o l o g i a (szerkezettan, Mól.), az a tudo
tése. A cél elérésére legtöbbször különleges eljá mány, mely a szervezeteknek szerkezetét, vagyis
rások és gépek szükségesek. A T. különböző ágait azt kutatja, hogy a szervezetek hogyan épülnek
arra való intézetekben tanítják, 1. Iparoktatás és fel a szervekből, szövetekből és sejtekből.
Műegyetem.
T e c t o n a L. f. (növ.), a Verbenaceae (VasfűTechnikai csapatok, 1. Műszáki csapatok.
félék) család génusza; három faja nagy fa EK.Technikai időszámítás, 1. Időszámítás.
Azsiában és a Maláji szigeteken. Levelük örvös
v. átellenes, épszélű. Virágzatuk bogernyőkből
Technikai oktatás, 1. Műegyetem.
Technikum, az iparoktatás középfokú intézete, álló nagy, végálló buga. Legnevezetesebb a T.
mely Németország egyes államaiban fejlődött ki grandis L. (teakfa, tikfa), nyúlánk, 40 m. magas
különösen; az ipariskola és műegyetem között fa, négyólü ágakkal, fehér virágokkal, éretten fel
áll. Nálunk nincsenek T.-ok, a régi középipar duzzadt csészével, melybe a gömbölyű, húsos,
és mostani felső ipariskolák azonosak lényegük csonthéjas termés be van zárva. Nagy erdőket
alkot. Ez szolgáltatja a kereskedelem híres tik
ben azokkal.
(teák) fáját, a legkitűnőbb hajóépítőanyagot. Bár
Technikus, 1. TechnikaTechnogeográf ia, először Masontói (1894)hasz nagyon kemény, könnyen munkálható meg. Tar
nált elnevezés az antropogeográfia egy ágára, tósabb a tölgyfánál; Európában és Észak-Ameriká
amely a földfelület és a földkéreg alakulatainak ban hajóépítésen kívül vasúti kocsik készítésénélés
és kincseinek a technikára gyakorolt hatásával nagyobb építkezéseknél is felhasználják. Olaja
lenolajhoz hasonló.
foglalkozik.
Technolexikon, a technikai műszavaknak abcTecuci (Tekucsi), az ugyanily nevű járás (2547
rendben való összeállítása és rövid megmagya km2 ter., 142,993 lak.) székhelye Moldvában, a
rázása.
Szeret közelében vasút mellett, (1912) 14,976 lak.
Mellette van az a domb, amelyen István vajda a
Technológia, 1. Iparműtan.
törökökön 1476. Rázboieni mellett kivívott győ
Technológiai iparmúzeum, 1. Iparoktatás.
Technopaegmion, többesben -ia (gör.-lat.), zelme után három napig táborozott.
Teddington (ejtsd: teddingtn), város Middlesex
művészi játékok, különösen ama költemények,
amelyeknek külseje meghatározott alakot ábrá angol eountyban, (1921) 21,216 lak.
zol, 1. Képvers.
T e d e s c o (ol.), a. m. német; lingua tedesca
Teck, hajdan német hercegség a sváb földön, «német nyelv».
amelyen a Záhringen-család egyik mellékága ural
Te D e u m l a u d a m u s (lat.) a. m. Téged Isten
kodott 1152—1381. Ezután vétel útján Württem- dicsérünk, kezdete a kat. egyházban a körmenetek
berghez került.
végén, hálaadó istentiszteletek alkalmával és
Teck, német eredetű angol hercegi család, a breviáriumban használatos dicsőítő éneknek,
amely a világháború alatt 1917 júl. 16. az angol melyet a hagyomány Szt. Ágostonnak ós Szt.
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Ambrusnak tulajdonit, bár ina alig van tudós, aki (1879—1902) kutatták át, s föltárták Athena Alea
templomának maradványait.
e véleményt osztaná. L. Ambrus himnusza.
Tegeatis, 1. Tegea.
Tedzsen, oázis Turkesztán orosz szovjet-köz
Tegel (Berlin-Tegel), falu Potsdam porosz
társaságban a Heri-rud vizének szétöntözése he
lyén, lakói állattenyésztő tekke-turkmenek. Fő kerületben, a róla elnevezett tó mellett, (i9i9>
helyei Tesze Bend és Karry Bend, utóbbi a 20,590 lak., kastéllyal, amelyben műkincsek és a
Humboldt testvérek síremléke láthatók.
transzkaspi vasút állomása.
Tégely, a könyvnyomtatásban a kisebb nyom
Tedzsura-öböl, a Bab-el-Mandeb tengerszoros
egyik öble a Vörös-tenger bejáratában, hasonlónevü tatványok előállításánál használt sajtók elülső
helységgel. Obok kikötőjével együtt francia birtok. fele (berakó lapja). — 1: az agyagiparban, 1. Ol
Tees (ejtsa: «Sz), 105 km. hosszú folyó Anglia vasztó tégely.
Tégely-acél, 1. Vas.
ÉK.-i részében; ered a Cambrian hegység CrossTégelyes sajtó, kisebb nyomtatványok előállí
fell hegyén (892 m.), Dalton ós Yarm közt hajóz
hatóváválik, az Északi-tenger T.-bay öblébe tor tására való könyvnyomdai gép. Ilyen az amerikai
sajtó is (1. Gyorssajtó).
kollik.
Tégelykemence, 1. Kemence.
TeetotiUisinus (ang.-lat, ejtsd: tí—), a. m.
T e g e n e r i a (állat), a Kéttüdős pókok (Dipneuteljes tartózkodás szeszes italoktól. A kifejezést
először egy R. Turner nevű munkás az angol mones) alrendjébe és a Csőszövő pókok (Tubimértékletességi mozgalom lelkes híve használta telariae vagy Agalenidae) családjába tartozó
1833. egy ülésen, amelynek elnöke J. Livesey póknem. Legismertebb faja a lakások, istállók,
felkapta és az abstinensek szállóigéjévé avatta. csűrök, padlások zugaiban mindenütt gyakori
házi zugpók (T. domestica CL). Teste okkersárga
— Teetotaller: a T. híve.
alapszínű, barna mustrázattal díszítve; fejtorának
T e f (növ.), 1. Eragrostis.
Teíik bej (családi nevén Lapinski Teofil), széle, feje közepén levő csík, torának sugárvonalai
lengyel emigráns és 1848—49. honvéd őrnagy. és oldalt párosan fekvő három holdfoltja sötét
Végigharcolta a magyar szabadságharcot Klapka barna ; potrohának hátaközepót téglavörös vagy
és Nagy Sándor mellett, majd Hamburgban és agyagsárga sáv tarkítja ós tőle oldalvást fehér és
Konstantinápolyban élt mint emigráns, utóbb fekete foltok vannak; lábai okkersárgák és ket
beállt a török hadseregbe s részt vett Karsz védel tősen gyűrüzöttek. Hossza 10—14 mm.
mében. Müvei: Peldzug der ungarischen HauptTegenye (Tegena), kisk. Ung vm. nagykaposi j . annee im J. 1849 (Hamburg 1850); Die Bergvölker ban, (1910) 222 szlovák és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
des Kaukasus u. ihr Freiheitskampí gegen die
Tegemsee, 1. kilenc km. hosszú, 2—3 km. szé
Russen (u. o. 1863).
les, 1063 ha. nagyságú tó Felső-Bajorországban,
Tefillin, 1. Imaszíjak.
732 m. magasságban, lefolyása az Innbe a MaugTeínut, egyiptomi istennő, Sú nővére és neje, fall. Szép vidéke kedvelt nyaralóhely.
oroszlánfejü, fején a kettős koronával; ő az, aki
2. T., falu a bajorországi felső bajor kerület
az embereknek és isteneknek a lehelletet adta.
ben, (1919) 2062 lak. Itt volt Károly Tivadar bajor
Teírit, a bazalthoz nagyon hasonló, de hamu herceg szemészeti klinikája, valamint itt volt
szürke vulkáni kőzet; lényeges elegyrészei: pla- 980-tól a XIII. sz.-ig Németország egyik leghíre
gioklász, nefelin v. leucit és augit; járulékos és sebb üvegfestőintézete.
mellékes elegyrészek: szanidin, haüyn, szodalit,
Tegetthoff Vilmos báró, osztrák-magyar ten
magnetit, ilmenit, apatit. Megkülönböztetjük a gernagy, a «lissai hős», SZÜL Marburgban (Stíria)
nefelin- és a leucit-T.-et. Biterjedt kőzetek Róma 1827 dec. 23., megh. Bécsben 1871 ápr. 7. A ve
környékén; Kaiserstuhl Baden; Kilimandzsáró; lencei tengerészeti kollégiumból 1845. mint ten
az Azori-szigetek; a Cseh-Középhegység; a Rhön gerész hadapród lépett be a haditengerészetbe.
(ú. n. Buchonit) ; mindig a bazanitok (olivintar- 1848—49-ben résztvett Velence körülzárolásá
talmú T.-ek) és fonolitok társaságában.
ban. 1852-ben sorhajóhadnagy lett, mint ilyen
Tefroit (ásv.), rombos, az olivinnal izomorf. 1854—55.a szulinai Duna-torkolatnál egy hadi
Színtelen, hamuszürke, vöröses, barnás; zsíros hajót vezényelt. 1857-ben, már mint korvettagyémántfényű; élein áttetsző (Mn.Mg)2Si04. Fran- kapitány, Miksa főherceg, a haditengerészet pa
klinit és zinkit társaságában Sparta, Franklin és rancsnokának megbízásából kutató utazást tett a
StirUng New-Jerseyben; Lángban és Pajsberg, Vörös-tengerben és az Adeni-öbölben. Visszatérve
Svédország.
a Frigyes főherceg korvettának parancsnoka
Tefszir (arab) a. m. magyarázat, különösen a lett és azzal a Földközi-tengeren, valamint a ma
Korán exegezise, melynek az iszlámban nagyon rokkói partok mentén hajózott. 1859-ben a ten
terjedelmes irodalma van.
gerészeti főparancsnokságnál osztályfőnök és
Tegal (Tagol), kormányzóság Java holland
egyúttal Miksa főherceg szárnysegéde lett, kivel
3
indiai sziget É.-i partján, területe 3771 km , még ugyanazon évben tudományos tengeri uta
1.200,000 lak., köztük kevés arab, kínai és európai zásra Braziliába indult. 1860-ban fregattá-, 1861is él. Földje rendkívül termékeny és szorgalmasan ben sorhajókapitánnyá nevezték ki, 1862. azt az
müveit. Főhelye T. kikötőváros, (1917) 32,344 lak. osztrák hajórajt vezényelte, mely Ottó király
Tegea, ógörög város Árkádiában, melynek vi detronizálása után a görög vizeken cirkált. 1864déke (Tegeatis) a mai Tripolicától D.-re fekvő ben a schleswig-holsteini háború kitörésekor mint
termékeny síkságot foglalta el. A görög történet hajórajparancsnok az Bibe ós Weser folyók tor
ben változatos szerepet vitt városnak romjait, a kolatait elzáró dán hajórajjal máj. 9. HelgolandinaiH. Sostis és Piali falvak határában, a franciák nál megütközött s dacára hogy hajója (Schwar-
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zenberg fregattá) lángba borult, a dánokat az
ostromzar abbahagyására kónyszerítette. Ekkor
megkapta az ellentengemagyi rangot és a MáriaTerézia-rend lovagkeresztjét. A háború után a
haditengerészet szervezésében működött közre,
inig 1866. az osztrák-porosz-olasz háború kitöré
sekor az osztrák hajóhad parancsnokságával bíz
ták meg. T. a vezénylete alatt álló hajóhaddal
Pola külső kikötőjében a fasanai szorosban hor
gonyzott, amidőn értésére esett, hogy az olasz
flotta Lissa szigetét ostromolja. B hírre rögtön
Lissa alá sietett s ott júl. 20. hót vértes- ós több
kisebb-nagyobbb fahajóból álló hadával a vértes
hajókban sokkal erősebb olasz fllottát heves csata
után, melyben fenékbe fúrta a Eé d'Italia és légbe
röpítette a Palestro nevű olasz vértes hajókat,
visszavonulásra kényszerítette. A lissai győzelem
után az uralkodó T.-ot altengernaggyá nevezte
ki, később pedig a Mária-Terézia-rend közép
keresztjével tüntette ki. T. ezután a legünnepel
tebb ember lett s több város díszpolgárának válasz
totta. Egy nagyobb utazásból, amelyet Angliában
és Észak-Amerikában tett, visszatérve, T. 1867.
Miksa császár holttestét hozta haza Mexikóból.
1868-ban tengernaggyá és a haditengerészet pa
rancsnokává, titkos tanácsossá ós az osztrák urakházának tagjává nevezték ki. Emlékére Bécsben,
Polában és szülővárosában Marburgban díszes emlókszobrokat állítottak és nevét állandóan viselte
egy hadihajó. V. ö. Beér Adolf, Aus Wilhelm von
T.-s Nachlass (Wien 1882); Admiral T. und die
österreichische Kriegsmarine (Meran 1867); Attlmayer Ferdinánd, Der Krieg Österreichs in der
Adria im Jahre 1866 (Wien-Pola 1866).
Tegetthoff-expedició, 1. Tengeri tudományos
expedíciók.
Tegez, különböző alakú tartó, melyben régente
a harcosok a nyílvesszőket hátukon v. oldalukon
hordották. A T. v. fából v. állatbőrből készült s
külső része különféle cifrázatokkal, aranyozással
volt díszítve, sőt a főemberekó drágakövekkel
is kirakva. A keletiek az íjakat (1. íj) is T.-ben
tartották,náluktehátmegkülönböztetünkíj-T.-eket
és nyílvessző-T.-eket. Ezek a T.-ek bő alkalmat
nyújtottak a keleti művészeknek, hogy őket stíl
szerűen díszítsék. Az európai seregekben az ijjat
sohasem hordták T.-ben; esős időben rendesen
csak a húrt tették táskába. (L. az ábrákat).
Tegezés, a íe-vel való bizalmas (vagy lenéző)
megszólítás. Nem minden népnél egyforma a ke
leté. A régieknél még általános, hasonlókép pl.
Tirol és Svájc némely félreeső vidékem.
Teghze Gyula, egyetemi tanár, szül. Szatmárt
1867 ápr. 13. 1895-ben a kecskeméti ref. jogaka
démián a büntetőjog és jogbölcsészet tanárává
választották, 1908—10. a jogakadémia igazgatója
volt. 1903-ban a budapesti egyetemen magán
tanárrá habilitálták, 1910. a debreczeni ref. jog
akadémia tanára, 1914. pedig a debreczeni egye
temen a jog- és állambölesészet ny. r. tanára lett.
Főbb munkái: Szerves társadalomtani elméle
tek és az állam személyiségének tlieoriája (Buda
pest 1900); Ethika. Bölcseleti erkölcstan. Elő
adások vázlata (Kecskemét, év nélkül); A jogböl
cselet vizsgálódási köre, feladatai, módszere
(Debreezen 1910); A háború és a nemzetközi jog
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(u. o. 1916); Társadalom-, állam- és jogbölcselet
I. Alapvető tanok (u. o. 1924); Nemzetközi jog
(u. o. 1925). A Társadalom c. gyűjteményes mun
kában (1908) a szociológiai részt ő írta.

1. ábra. Német, szőrmével
bevont tegez (Rauchkőcher)
1. Miksa császár idejéből 1510.

2. ábra. Török íjtegez (vállra
való) zöld kordovánbörböl,
ezüst színes és selyemhímpiéssel, zománcozott fog:lalvánvokkal (XVI. sz.).

3. ábra. Tatár tegez, a derék
körül csatolandó; őzbürböl,
színes kecskebőr díszítéssel
és aranyozott foglalványokkal (XVI. sa.).

é. ábra. Török nyilvesszö-tegezíderékkörüljzöld kordovánbőroől, ezüst és színes se
lyemhímzéssel, zománcozott
foglalványokkal (XVI. sz.).

Tégla. A téglák mesterséges, égetett agyagból,
ritkábban más anyagokból (homok-T., cement-T.;
salak-T. stb.) készített építőkövek. A téglák gyár
tására közönséges homokos, vasoxidot és meszet
tartalmazó, tehát nem tűzálló agyagot alkalmaz
nak. A homok soványító anyagul szükséges, mert
különben a kövér agyagból készített téglák tér
fogata szárítás- és égetéskor nagyon megkiseb
bedik s a téglák könnyen meg is repednek. A vas
oxid és a mész könnyen olvadóvá teszi az agyagot,
de ha sok benne a mész (agyagos márga), a belőle
készített T. laza és mállékony marad. De olvasztó
anyagul csakis a finom liszt alakjában lévő mész
hat; a darabos mésznek (mészkövek, csigák,
márgacsomók) pedig rossz hatása van, mivel ez
égetéskor nem vegyül az agyaggal, hanem mint
mészoxid (égetett mész) marad a téglában, ez pe-
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dig a levegőn vizet vesz fel, oltott mésszé lesz
és térfogatát nagyobbítva, széjjelrepeszti a téglát.
A mészkövekhez hasonlóan hatnak a némely
agyagban előforduló gipszkristályok. Kavicsos
agyag se alkalmazható a T. gyártására, mivel a
kvarc égetéskor nagyobbítja térfogatát és így a
téglát már a kemencében szétrepeszti. Ártalmas
továbbá a T.-agyagban előforduló pirit is, mely
nek oxidálása által kénsavas sók keletkezhetnek,
melyek a falból kikristályosodnak. A téglából
kivirágzó sók az új falakon mint foltok gyakran
észlelhetők. A T. az agyag vastartalma és az ége
tés foka szerint vörös-sárga, sőt egészen vörös
barna színű szokott lenni, de az oly vasas agyag,
amelyben sok mész van, erős égetéskor világos
sárgaszinüvé lesz. Ez a szin tehát annak a jele,
hogy a meszes T. igen jól van égetve s azért az
építész meg is követeli, hogy pl. a kőbányai me
szes agyagból készített T. fehérre legyen égetve.
Mész nélküli vasas agyag pedig füstölgő lángban
szürke-fekete lesz és ilyenkor szén is rakódik le
likacsaiban, mely feketére festi (1. Füstölt téglák).
Kisebb gyárakban az agyagot későn ősszel
ássák és télen át a levegőn kiterítve, kifagyaszt
ják, ezáltal meglazul és könnyebben feldolgoz
ható. Nagyobb gyárakban a frissen ásott agyagot
mechanikai eszközökkel közvetlenül dolgozzák
fel. B célra leginkább hengerműveket alkalmaz
nak, melyekkel az agyagot annyira aprítják, hogy
könnyen beáztatható legyen. Oly agyagot, mely
ben a már említett ártalmas anyagok (mészkő,
kavics) előfordulnak, vagy sima hengerek között
aprítják annyira, hogy az összezúzott kövek már
nem árthatnak, vagy a köveket teljesen eltávolít
ják. Ezt iszapolással érik el. Ez az eljárás a leg
drágább és azért leginkább csak cserép- és fino
mabb T.-árúk gyártására használják.
Ha az agyagot soványítani kell vagy ha több
féle agyagot (pl. kövérebbet és soványabbat)
akarnak összekeverni, e célra az agyagkeverőt
használják. A T.-kat v. kézimunkával, v. gépekkel
formálják. T.-gépet sokfélét szerkesztettek. Leg
inkább azokat a gépeket alkalmazzák, melyek az
összegyúrt agyagot mint négyszögletes tömeget
kisajtolják s ezt azután dróttal téglákra vagdalják.
Amerikában s Angolországban, de újabban több
hazai gyárban is sajtolják a T.-t. Az aprított és
szitált (legalkalmasabb a szeparátorral készített)
agyag annyi nedvességet tartalmazzon, hogy
csakis erős nyomás alatt álljon össze. Ezt a mor
zsás agyagot rendszerint hidraulikus sajtókban
préselik. A száraz sajtolásnak az az előnye, hogy
igen szabályos T.-kat nyerünk, melyek már oly
keményen kerülnek ki a sajtóból, hogy deformálás nélkül azonnal megfoghatók és igen gyorsan
megszáradnak.
A formált T.-kat rendszerint csak pajtákban a
levegőn szárítják, de újabban a kemencék fölé
épített szárítókamrákat is alkalmaznak, melyeket
a kemence kisugárzó melege fűt. Ahoi a T.-kat
nem gyárilag készítik, pl. faluhelyen, ott boksák
ban égetik. Ilyenkor a T.-kat hézagosan úgy rak
ják össze, hogy alul tűzhelynek csatornák ma
radnak. De ezekben a boksákban, melyek a szél
nek és esőnek ki vannak téve, a T.-k nem égnek
ki egyformán. Állandó gyárakban nyitott v. bol
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tozatos kemencéket használnak. Ezekben is a
rostélyok fölé csatornákat építenek és ezekre rak
ják a T.-kat. Ez egyszerű, szakaszosan működő
kemencék helyett most leginkább a Hoffmann-féle
körkemencéket alkalmazzák, melyekben folyto
nosan ég a tűz (1. ábra). Ez áll egy köralakú,
de újabban inkább hosszúkás vagy négyszögletes

1. ábra. Hoffmann-féle korlcemeuce.

csatornából (A, A), melynek 12 ajtaja van (a, a)
és a boltozatban ugyanannyi hézaga (g, g), eze
ken keresztül egy vasajtó (b) ereszthető le,
mely a csatornát keresztben elzárja. A vasajtó
helyett újabban csak papirossal ragasztják be ke
resztben a csatornát. Uyképen a kemence 12 kam

rára van felosztva és rnindegyikébőlfc, c) csatorna
vezet a (B) füstgyfijtőbe és innen a kéménybe
(C). Minden füstcsatorna (d, d) buraszeleppel el
zárható. A téglákat úgy rakják be, hogy a bolto
zatban lévő tüzelőnyílások (f, f) alatt aknák ma
radnak, melyekbe a tüzelőanyagot felülről hintik
be. Az égetés módját a 2- ábra tünteti fel. Ha pl.
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a vasajtó a XII. kamra mögött le van eresztve,
csak az előtte lévő füstcsatorna szelepe van nyitva.
A levegő a II. kamránál lép be, keresztülvonul a
IV., V. és VI. kamrán, melyben a kiégetett téglák
hűlnek és azoktól felhevítve a VII—IX. kamrába
kerül, melyekben a felülről behintett tüzelőanyag
ég, a lehúzódó láng pedig a X—XII. kamrában
lévő nyers téglákat előre melegíti ós a vasajtó
előtt a kéménybe vonul. Azalatt az I. kamrát meg
rakják nyers téglával és a III. kamrából kirakják
a lehűlt, kiégetett téglákat. 12 v. 24 óra múlva
az ajtót az I. kamra mögé teszik és annak füst
csatornáját nyitják föl, a VII.-ben abbahagyják a
tüzelést és a X.-ben kezdenek fűteni. Azután a II.
kamrába rakják be és a IV. kamrából szedik ki a
téglákat és igy tovább. Ezekben a kemencékben
60—70°/0-kal kevesebb tüzelőanyag fogy el, mint
a szakaszosan égő kemencékben. A körkemencé
ket gázzal is fűtik. Ilyenkor a generátorgázt csa
tornák ós szelepek segítségével a megfelelő kam
rába vezetik.
A T. méretét törvény állapítja meg: hossza 29,
szélessége 14, vastagsága 6*5 cm. A háborút kö
vető időkben, miniszteri rendelettel, az ú. n. kis
téglák mérete 25—14—6-5 cm.-ben állapítatott
meg s a legtöbb gyár már ilyeneket készít. A T.-k
szilárdsága igen változó, s az anyag minősége
és a gyártás tökéletessége
szerint azok törési
határa 102—285
kg./crn3. között változik. Fala
3
zatokban cm -kónt 8—10 kg.-mal vehető igénybe.
Ennél nagyobb terhelésnél különleges T.-kat, ú. m.
pillér, stero, bazalt stb. T.-kat alkalmazunk,
amelyeknek törési szilárdsága cm2-ként 800—
1000 kg. A rendes falazó T.-kon kívül készítenek
még homlokzatburkoló, profilírozott, kémény-,
lyukas, padlás stb. T.-kat.
Téglaagyag, 1. Agyag.
Téglaburkolat, alárendeltebb helyiségeknek
•téglából készült padozatát hívják e néven. Ehhez
vagy a közönséges téglákat használják, v. vala
mivel vékonyabbakat (5 cm. vastagokat). A téglá
kat habarcsba fektetik, v. szárazon rakják egymás
mailé és a hézagokat öntik ki cementtel. Istállók
ban, lépcsőknél, szegélyeknél stb. a téglákat élükre
js állítják.
Téglaérc (ásv.), 1. Kuprit és Cinnóber.
Téglafal, égetett téglából mész- vagy cement
habarcsba rakott fal, L Fal.
Téglagyártás, 1. Tégla.
Téglakötés alatt az egyes tégláknak a falazat
ban való szabályszerű elhelyezését értjük, mely
nek lényege, hogy a téglák minél jobban egy
másba kapaszkod
janak s a sok apró
tégladarabból épí
tett fal ezáltal a monolith (egy darabból
készült) szerkezete
ket megközelítse.
Ennek elérése végett
ügyelnünk kell arra,
i. ábra. Kéménykötés.
hogy az egyik tégla
sor állóhézagait a rákövetkező sorban tégla ta
karja. A fal hosszának irányába fektetett téglasort (futó tégla) futósornak, illetőleg kémény
kötésnek, a rá merőlegesen elhelyezettet kötő
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sornak, bekötő-sornak (kötő-tégla) nevezzük. (L.
az 1. és a 2. ábrát.) Az állóhézagok eltolódása
folytán a falvégeken, pilléreken, csorbázatok ke-

letkeznek s ezek elkerülése végett ú. n. darab
téglákat is kell alkalmaznunk. É célra szolgál-

4. ábra. 45 cm.-es fal kötése.

3. ábra. Földarabolt tégla.
A=fejelö tégla.
B, C, D = i / „ i/ 2 , 3/,
té^la.

5. ábra. 60 cm.-es fal kötése

nak a fejelő téglák, amelyeket úgy nyertink, hogy
az egész téglát
annak hosszirányában vágiuk
ketté, és az 1jt, >/8 és
V4 téglák, amelyek a
téglák keresztirányú
feldarabolásából szár
maznak. (L. a 3. áb
rát.) A 4. ábra egy 45
cm.-es (másfél tégla
vastag), az 5. ábra 6. ábra. Nyolcszög* pillér vál
takozó rétegei.

7. ábra. Mintás kötés

egy 60 cm.-es (két tégla vastag) fal, a 6. ábra egy
nyolcszögletű pillér helyes kötését ábrázolja. A va
kolatlanul maradó falkülső felületének díszítésére
szolgál a mintáskötés (1. a 7. ábrát). L. még FdU
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Téglalap, téglány, 1. Négyszög,
Téglaréce (állat), 1. Tadorna.
Téglás, nagyk. Hajdú vm. hajdúböszörményi
j.-ban, (1920) 2534 magyar lak.
Téglás, 1. Gábor, archeológus, szül. Brassóban
1848 máre. 30., megh. Budapesten 1916 íebr. 4.
Egyetemi tanulmányai után tanár lett Déván és
18S3—1904. u. o. főreáliskolai igazgató. Ifjabb
éveiben Hunyad vármegye geológiai és termé
szetrajzi viszonyaival foglalkozott s irta: A
nagyágit és sylvanit hazájáról; A felfutó és
kacsos növények élettani viszonyai, valamint
A természetrajz a bécsi világtárlaton c. idevágó
munkáit. Geológiai munkásságának legmaradan
dóbb emlékei az Erdélyi Érchegység őskori bá
nyászatáról írt munkái a szakközlönyökben, ezek
közt az Archeológiai Közleményekben (1890)
Korábia római bányászatáról. Ezután inkább az
archeológia felé fordult. Első müve e téren: A
kőkor szaki ember nyomai Hunyod vármegyé
ben (1877). Azóta sűrűn jelentek meg archeoló
giai dolgozatai, nagyobbrészt az Akadémia kiadá
sában. Újabb adalékok az aldttnai zuhatagok
sziklafelirataihoz e. munkájában a Marsigli La
jos báró (1640) által hasztalan keresett Gospodin
szirt hármas feliratát tisztázta. 1894-ben Ud
varhely vármegyében a Hargita alján elvonuló
Kakasbarázda, Ördögárok stb. nevű sáncokat ta
nulmányozta s a Limes dacicus keleti szaka
szát mutatta ki. A hazai folyóiratokban, vala
mint német nyelven is számos archeológiai tár
gyú értekezés jelent meg tőle. Mint tanügyi író
is jelentékeny tevékenységet fejtett ki. A Tud.
Akadémia tagjául választotta. A hunyadvármegyei történelmi és régészeti társulatnak ala
pítása óta muzeumigazgatója volt s mint ilyen
Király Pállal együtt vezette a sarmizegethusai
(Várhely) ásatásokat s a várhelyi amfiteátrum
feltárási munkálatait. 1902-ben jelentek meg
Hunyadmegye története az őskortól a Jwnfoglalásig (Budapest) és Hunyadmegyei Kalauz (Ko
lozsvár) c. müvei. További művei: Az alföldi
sáncok maros-dunaközi csoportjának helyrajza
és technikai szerkezete (1905); Limes-tanulmá
nyok (1906); Dácia megdűlésének története
(1913).
2. í. Géza, kir. törvényszéki bíró, 1. 1. fia,
szül. Déván 1883 ápr. 4. Főiskolai tanulmányait
Kolozsvárott és Budapesten végezte, ahol jogi
doktorrá avatása után bírósági szolgálatba lépett.
Budapesten 1903. megalapította a Budapesti Egye
temi Gyorsíróegyesületet: az 1905. alapított Gya
korló gyorsírók társaságának 1923. elnöke lett.
A magyar gyorsírói élet szervezése és a gyorsírás
történetének új adatokkal való gazdagítása körül
is sikeres munkát végzett. Szerkesztette 1900.
DebrecenbenaGyorsírástörténelmi Lapokat, Buda
pesten a Gyorsírászati Lapokat. 1923-tól főszer
kesztője Az írás című gyorsírási folyóiratnak.
Önállóan,megjelent művei: Sorompóba (Kolozsvár
1906); Új adatok a magyar gyorsírás történeté
hez (Szeged 1908); A Sorompó évkönyve (Budapest
1910); Fabró Henrik emlékezete (1924).
3. T. Károly, erdész, T. 1. testvéröccse, szül.
Sepsiszentgyörgyön 1863 máre. 21., megh. Buda
pesten 1916 jún. 29. Tanulmányait a selmecz-
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bányai akadémián elvégezve, a zsarnóczai, bustyaházai és kolozsvári kincstári uradalmakban szol
gált, majd Brassóban az ottani állami erdőhiva
tal főnöke volt. 1903-ban az erdészeti főiskola
tanára lett. 1907 őszén a földmívelésügyi minisz
tériumba hívták be. 1911-ben mint min. tanácsos
a kincstári erdők összes ügyeit intéző főosztály
élére került s az állami erdőbirtokok modern ér
telemben való fejlesztésére rendkívül sokat tett.
Az orosz betörés következtében elpusztult kárpáti
falvak újraépítési akcióját is vezette. Főbb mű
vei: Erdővédelemtan (Selmeczbánya 1893); A legelögazdaság rendezéséről (Brassó 1902); A le
gelőkérdés erdőgazdasági és közgazdasági szem
pontból (Budapest 1902)'; Losonezi báró Bánffy
Dezső emlékezete (Budapest 1902).
Téglázás, 1. Vasalás.
T e g i n e n (lat.; belső maghéj, nOv.). A magvak
héja néha két rétegből áll, a kemény külsőből
(testa) és puhább belsőből (tegmen). L. Mag.
T e g m e n t a , tegmentum, 1. Bügy.
T e g m e n t n m (orv.), a. m. agysisak. Lásd
Agyvelő.
T e g m e n t y m p a n i (orv.), a dobüreg teteje.
Tegnér, 1. Esaias, svéd költő, szül. Kyrkerudban (Wermland) 1782 nov. 13., megh. Wexiöben
1846 DOV. 2. A lundi egyetemre járt, 1802. az
esztétika magántanára lett, 1812. a görög nyelv
tanárává nevezték ki. 1811-ben megjelent Svea c.
hazafias költeménye nagy feltűnést keltett. 1818ban az akadémia tagja lett és ugyanez évben a
teológia doktorává is felavattatván, 1824. wexiöi
püspökké nevezték ki. Ez állásában T. mint peda
gógus és szónok is kitűnt tanügyi beszédeivel.
Idilljei (Nattvardsbarne, 1821) s románcai (Axel,
1882) révén költői dicsősége is egyre nőtt, de leg
szebb ragyogását akkor érte el, amikor Frithjofssaga-ját (Stockholm 1825) kiadta. A svéd
irodalomnak e remekmüvében, amely majdnem
minden élő nyelven megjelent s melyet mesteri
magyar fordításban bírunk Györy Vilmostól
(Budapest 1871), T. a Frithjof-mondát dolgozta
fel. Másik nagy költeményét, a Gerda-t nem fejez
hette be; 1840 óta különben is elmebetegségben
szenvedett. Halála után az egész nemzet adomá
nyából szobrot emeltek neki Lundban (1853 jún.
22.). Összes müveit veje és életrajzírója Böttiger
gyűjtötte össze (7 köt, Stockholm 1847—51, dísz
kiad, u. o. 1882—1885). Hátrahagyott írásait uno
kája T. Elof adta ki (3 köt., u. o. 1873—74). V. ö.
Brandes Gy., T., Stockholm 1878; u. a. Moderné
Geister (Frankfurt 1882); Kippenberg, T. (Leipzig
1884); Christensen, Et T.(£kiad. 1890); Györy
Vilmos, T. (Kisfaludy.-Társaság Évkönyve, új
folyama, IV.) 1867—68, 1868—69, és Budapesti
Szemle 1868.
2. T., Elof, svéd történettudós, szül. 1844 jún.
30. KáUstorpban (Schonon), megh. 1900 febr. 26,
Lundban, ahol 1883 óta az egyetemi könyvtár
igazgatója volt. Több munkájában megírta a lundi
egyetem történetét: Lunds universitets história
1668-1868(Lund 1868); Lunds universitet 18721897 (u. o. 1897). Egyéb müvei többnyire a mfivelődéstörténelem körébe vágnak. Összegyűjtött
munkáit Schück adta ki Valda skrifter c. (Stock
holm 1904—06, 6 köt.).
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Tegncigalpa, Honduras küzépamerikai köz
társaságnak
(18S0 óta) és T. departamentónak (ter.
9000 km2) fővárosa, (1920) 38,950 lak., egyeteme,
szép székesegyháza van. Környékén egykor sok
gazdag arany- és ezüstbánya volt. T. még most is
fontos bányateriilet középpontja; élénk marha
kereskedelme is van. Lakói nagyrészt ladinok,
egyötödük indiánus.
Tegzérek (tegzes legyek, tegzesek, tegzes szita
kötők, Phrygané'dae), aVízimolyok(Trichoptera)
rendjébe tartozó rovaresalád. Azelőtt a recésszárnyuak (Neuroptera) rendjébe sorozták őket, az
újabb rendszerek azonban a lepkealakü rovarok
(Lepidopteroidea) külön csoportjába foglalták a
rendet. Elülső szárnyaik pikkelyesek, a hátsók
l9gyezőszertien összehajthatok. Tökéletlenül fej
lett rágó szájszerveik mellett szipókájuk (haustellum) is van folyékony táplálék fölvételére. Lár
váik részben a Campodea alakhoz, részben her
nyókhoz hasonlók s többnyire különféle anya
gokból készített csövekben laknak. A vízben
fonalas, légcsöves kopoltyukkal lélegzenek. Vizek
környékén élnek leginkább a mérsékelt égöv
alatt. Mintegy 80 ismert fajuk közül hazánkból 12
ismeretes. Leggyakoribb fajai: Phryganeagrandis
L., Phr. striata L., Limnophilus griseus L.
Tegzesborfő (Dőlné Brhlovce), kisk. Hont
vm. báti j.-ban, (toio) 329 szlovák és magyar lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Tegzesek, 1. Tegzérek.
Tegzes légy, 1. Tegzérek.
Teh (bambii, ang. ta), birmai hosszmértók =
3-395 m.
Tehama(v. Tiltatna), Yeinenarábiai tartomány
termékeny parti sávja.
Téhely (elytra), a bogarak elülső kemény szár
nyának régebbi, ma már nem használatos ma
gyar neve.
Téhelyröpüek (állat), a bogarak (Coleoptera)
régi, ma már nem használatos magyar neve.
Tehén, általában a nagyobb kérődző emlősök,
minők a Tülkösszarvúak (Bovidae) és a Szarvasfélék (Cervidae) nőstényei. Szorosabb értelemben
a szarvasmarha nősténye az első leborjazás után;
előbb üszőnek hívják. L. még Szarvasmarha.
Tehénabrak (n5v.), 1. Spergula.
Tehénállás, 1. Gacsos állás.
Tehénantilóp, északafrikai (Bubalis buselapims Pali., állat), a Tülkösszarvúak (Bovidae)
családjába, a T.-alakúak (Bubalinae) alcsaládjába tartozó antilóp-faj. Világos vörösbarna alap
színű. Szarvai vastagok s alsó kétharmadrészü
kön csavaralakú dudorodásokkal vannak ellátva
és fölfelé tartó, tompa hegyben végződnek. Fülei
nagyok, hosszúak és hegyesek.
Teljes hossza
2-8 m., miből kb. »/i m- a farkára esik; váll
magassága 1*5 m. Régen Afrikában, főleg a
Szahara E.-i szélén gyakori volt s az ó-egyipto
miak ,házi állatként tartották; ma már csak gyé
ren Észak-Afrikában és Arábiában található.
Gyakran összetévesztik a torával (Bubalis
tora, Gray), mely Abessziniában honos s mely
abban tér el főleg az északafrikai T.-tól, hogy
szarvai elülről tekintve
«
alakúak.
Tehénantilópok vagy bivalyantilópok (Buba
lis, állat), az Antilópok egyik neme. Termetük a
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tehénre vagy a bivalyra emlékeztet. Legjellem
zőbb bélyegük igen hosszú, keskeny koponyájuk,
melynek felső szélén egy pár kétszeresen hajlott,
majdnem a hegyükig gyűrűzött szarv emelkedik
ki. Az idetartozó fajok egyszínűén barnák vagy
vörösbarnák s fejükön, vállukon és lábaikon
fekete foltok vannak, melyek azonban hiányoz
hatnak is. Afrikában és Arábiában honosak.
Ismertebb fajaik : az észákamerikai tehénantilóp
(Bubalis buselaphus Pali.), a tora (B. tora
Gray) és a Icárna (B. caama G. Cuv.) L. Káma,
Tehénantilóp és lóra.
Tehénbőr, 1. Bőr.
Tehenészet, 1. Szarvasmarha (tenyésztése),
Tejgazdaság.
Tehénía (n5v.), 1. Brosimum.
Tehénfejő és tehénszopó (illat), a keeskefejő
(Caprirmdgtcs europaens L.) népies nevei.
Tehénhimlő (variola vaccina), a tehenek tőgyén és bimbóin fejlődő kiütés, melynek folya
mán a hetedik és nyolcadik nap körül élénk piros
udvartól körülvett, víztiszta folyadékkal telt hólyagok keletkeznek. A T. ragályanyaga szelídített
módosulata az emberi himlő okozójának. Ezért a
T. nyirokjának beoltása megvédi az embert a
himlőtől, viszont a gyermekek oltására használt
nyirok beoltásával (pl. a gáttájékon) a teheneket
meg lehet óvni a betegségtől. L. Himlő.
Tehénpaszternák (nüv.). 1. Heracleum.
Tehénszáj (v.
medvetalp), a XVI.
század elején ke
letkezett széles
talpú cipőalak; ol
dalt és hátul egy
ujjnyi magas volt,
elül több hasa
dékkal (lásd az
ábrát).
Tehénszopó (állat), a keeskefejő (Caprimulgus
europaens L.) nevű madár népies neve.
Tehénzsír, így nevezik az olvasztott vajat,
mely konyhai célokra szolgál.
Teher, 1. a mechanikában az egyszerű gépek
nél (emelő, lejtő stb.) a legyőzendő erő, rendesen
valamely test súlya.
2. A gépészetben valamely hordozandó v. eme
lendő test súlya, vagy valamely szerszámgép
ellentállása.
3. ^közgazdaságban azok a szolgáltatások, ame
lyek valamely ingatlanon nyugosznak (1. Reálterhék); különösen a telekkönyvezett ingatla
nokra telekkönyvileg bejegyzett idegen dologbeli
(korlátolt dologi) jogok (szolgalmi jog, jelzálog
jog ós a telki — más szóval dologi — teher). Az
egyházjogban különösen az egyházi épületek fenn
tartásának, javításának terhe. Hagyatéki teher a
hagyatékot terhelő tartozás.
4. A lóversenyeken az a súly, melyet a lóra
abból a célból tesznek, hogy versenyző társaival
lehetőleg egyenlő esélye legyen a győzelemre.
L. még Terhelés.
Teherán, Perzsiának s a T. nevű kis tarto
mánynak szókhelye, 1132 m. magasban, az Elburztól D.-re fekszik fátlan síkságon. Szűk, régi
sikátorai mellett van néhány befásltott útja óa
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tere is, utcáin ló vasút közlekedik. Régi városfalait
földsánccal pótolták, ezek mintegy 17-5 km. kör
zetben veszik körül. Az É.-i városrész közepén
fekszik a sah palotája kertekkel, tavakkal körül
véve. Van három híres mecsetje, 1849. alapított
politechnikuma könyvtárral 8 benne európai pro
fesszorok tanítanak, katonai iskoláját 1905. ala
pították. Nagy bazárai, fürdői, karavánszerájai
vannak, ipara csak a helyi szükséglet számára
dolgozik. Az európai városrészben pompás kertek
terülnek eL Télen a sah udvara is itt van sekkor
lakossága kb. 280,000, nyáron azonban az euró
paiak s az előkelők az Elburz oldalán levő Senüran nyaralóhelyre költöznek s akkor a lakos
ság erősen megapad. T.-tól D.-re 7 km.-nyire fek
szik Sahzade-abdulagem (Sabdulazim) búcsújáró
hely, ahová kis vasút vezet. T.-ban jönnek össze
a Poti-Tebriz, Euzeli-Rest, Abuser-Siráz, JezdKirman, Szemna-Mesed közti karavánutak s ezért
igen élénk a kereskedelme. Földalatti vízgyűjtő
csatornák segítségével száraz éghajlatú (évente
csak 52 napon van eső) vidékét sűrűn lakott, ter
mékeny területté változtatták át. Környékén sze
net és cinket bányásznak. Tőle nem messze fek
szik Negrisztán, kir. nyaralóhely, a Kaszr Kadzsar
nevű kastély, D.-en pedig Rhagae ókori város
romjai láthatok.
Teheráni. A vasúti és hajózási forgalomban a
fuvarlevelekkel feladott árúk vagy T.-ként, vagy
pedig gyorsárúkónt szállíttatnak. T.-nak a fuva
rozási határideje hosszabb s a fuvardíja olcsóbb,
mint a gyorsárúnak. A fuvarozási határidők és
fuvardíjak a vasutak, 111. a hajózási vállalatok
díjszabásaiban vannak megállapítva.
Teherbírás, valamely hajtógéptől várható
munkateljesítmény legnagyobb értéke. L. még
Hordképesség.
Teherengedmóny, a lóversenyen a belföldi
jockeynevelés érdekében behozott kedvezmény,
Az istállófiú, továbbá az a belföldi jockey, akinek
győzelmei bizonyos számot még meg nem halad
tak, a legtöbb versenyben
(a nagydíjazású futa
mokat kivéve) l 1 /, kilótól 3V3, sőt akadályver
senyekben 5 kilóig terjedő T.-ben részesülnek, azaz
a rájuk bízott ló ennyivel kevesebbet vihet az
egyébként rá szabott tehernél. Ilyen kedvezmény
kezdő úrlovasok részére is van, sőt van minden
úrlovas részére, ha bizonyos versenyekben hiva
tásos jockeyk ellen lovagol.
Tehergözös a. m. kizárólag árúszállításra szol
gáló gőzös.
Teherhárító ív, téglából, kőből, vasbetonból
készült bolt-ív, mely az alatta lévő gyöngébb szer
kezetet a ránehezedő teher (faltömeg) alól men
tesíti.
Teherkocsi, kerekeken mozgó, teherszállításra
való járómű. A közúti T.-ra vonatkozókat 1. Kocsi
é3 Szekér alatt. A vasúti T. három lényeges ré
sze : alváz,. futómű és kocsiszekrény. Az alváz és
a futómű ismertetését 1. Vasúti kocsi alatt. A
kocsiszekrény szerkezete rendeltetéséhez alkal
mazkodik s aszerint sokféle.
A) Fedett T. eső és megdézsmálás ellen meg
óvandó árúk, de katonák szállítására is használ
ható. Szekrénye teljesen elzárható, hosszoldalain
tolóajtók és vasrácsos ablaknyílások. A kocsi
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szekrény vázát az alvázon megerősített oszlopok,
ezeknek tetejét összekötő tetőkeret és az utóbbira
erősített, keresztirányú tetöívek alkotják. Az osz
lopok hengerelt U vagy L vasból, a tetőkeret és
a tetőívek L vasból készülnek. Az oszlopokra és
a tetőívekre deszkaburkolatot erősítenek. A tetőbarkolat azonkívül bádogborítást kap. Különle
ges céljuknak megfelelő szerkezettel bírnak:
Gyümölcsszállító kocsik, az oldalakon szelelő
nyílásokkal, a kocsi belsejében polcokkal ellátva.
Állatszállító kocsik az állatok nagysága ós ter
mészete szerint különfélék: Luxuslovak szállí
tására megfelelő módon kipárnázott fedett T.
szolgál. Szarvasmarhaszállító kocsikon a tető
szélei alatt köröskörül nyitott ablakok vannak.
A sertésszállító kocsikban, a szekrény fél ma
gasságában, második palló van, a raksúly kihasz
nálása végett. A baromfiszállító kocsi 5—7 eme
letes ketrecekkel van ellátva. A halszállító kocsi
szekrénye ónozott vaslemezből készített medence,
melyben a víz erős hullámzását beépített rekesz
falak gátolják, egy benzinmotoros szivattyú pedig
folyton vizet szorít a kocsi tetején alkalmazott
csövekbe, melyeknek likacsain visszasugározván
a medencébe, a víz felfrissül. A bútorszállító- és
a faszénszállító kocsik szekrénye, a raksúly ki
használása végett, lehetőleg nagyméretű. A bor
szállító kocsik fedett szekrényében rendesen két
nagyméretű hordó van beépítve. Hűtőkocsik rom
landó árú, hús, sör, tej stb. szállítására valók, a
tetőboltozatban alkalmazott jégszekrénnyel. Van
olyan tejszállító hűtőkocsi is, amely a tej befoga
dására ónozott vastartánnyal bír.
B) Nyitott T.-k tető nélkül, alacsony oldal- és
homlokfalakkal vagy oldalfalak nélkül, kőszén,
érc, kő, föld, tégla, fa stb. szállítására.valók. A
sokféle alakok közül megemlítendők: Önkiürítő
készülékkel felszerelt T.-k ömlesztett árú, mint
szén, érc s hasonlók szállítására. Pőrekocsik,
oldalfalak nélkül, hosszú tárgyak, sinek, szálfák
s hasonlók szállítására, a rakomány megrögzítésére szolgáló rakoneákkal ellátva. Forgózsá
molyos kocsik (1. Forgózsámoly). Rendkívül
hosszú tárgyak, sinek, szálfák szállítására két
darab ilyen kocsit alkalmaznak olyképen, hogy
a tárgyak végeit egy-egy kocsi forgózsámolyára
fektetik. Tartánykocsik ásványolaj, szesz s más
folyadékok, valamint gázok szállítására valók,
vaslemezből készült hengeralakú tartányokkal.
Már a XVI. sz.-ban alkalmaztak bányaüzemek
ben fapályákon járó, fából készült, kezdetleges
T.-kat. A vasúti T. fejlődése az 1825—30. év körül
indult meg. Anyaga eleinte fa, ma már nagyrészt
vas és acél, szerkezete pedig lényegesen tökéletesbedett. Magyarországban néhány nagy gyár
ban készítenek T.-kat. L. Vasúti kocsi.
Teherközlés, a lóversenyüzemben az a hiva
talos hirdetmény, mely a súlykiegyenlítő verse
nyekben (1. Handicap) a nevezett lovakra kirótt
terheket a tulajdonosoknak tudomására hozza oly
célból, hogy azok el nem fogadása esetében kisbánatot (1. o.) jelenthessenek.
Teherlap, 1. Telekkönyv.
Teherlevél, 1. Fuvarlevél.
Tehermentesítés, 1. Földtehermentesítés, Já
radékbankok és Urbáriumok.

Tehermórték

— 49 —

Tehermérték, a tengeri hajók orr- és fartőké
jén alkal inazott lépték, mely a hajó merülését elül
^s hátul angol lábakban mutatja. A T.-nek a tenger
hajózásban nagy jelentősége van, mert a hajó
rakodást aszerint kell irányítani.
Tehernövény, 1. Álélösködök.
Teherpályaudvar, 1. Állomás.
Tehertáblázat, helyesebben kortehertáblázat,
a lóversenyeken érvényes hivatalos tabella, mely
oly versenyben, melyben a részvevők terhei nin
csenek megszabva, a futásközben viendő súlyra
nézve kötelezően irányadó. Egyben ez a T. azt
is mutatja, hogy egyenlő képességű, de különböző
korú lovak közé esélyük kiegyenlítésére mennyi
súlyt kell tenni, vagyis azt, hogy az idősebb ló
mennyivel múlja felül teherbírásban a fiatalab
bat. A T. adatai évszázados tapasztalatból szűrőd
tek le.
Tehertöbblet (poenalitas), az a súly, amelyet
a lónak a versenyfeltótelekben kitüntetett alap
súlyon kívül győzelmei miatt még nyergébe kell
vennie.
Tehervonat, rendszerint csak árúk és csak ki
vételesen személyek, munkások szállítására hasz
nált vasúti vonat. Alosztályai: a gyorstehervonatok, élő állatokat szállító vonatok, helyi-, közvet
len- és kezelő tehervonatok. A menetrendkönyvek
ben foglaltatnak oly T.-ok menetrendjei is, melyek
nem naponta, hanem csak szükség esetén közle
kednek. A naponként közlekedő T.-okat rendes, az
esetenként közlekedőket szükségleti T.-oknak
nevezik.
Tehetetlenség, a testek ama tulajdonsága, hogy
bármely test megmarad nyugalmi vagy moz
gási állapotában, míg külső erő reá nem hat. Te
hát ha a testre nem hat erő, akkor az v. nyuga
lomban van, v. pedig állandó sebességgel egyenes
vonalban mozog. A mozgó testnek sebessége
látszólag minden külső erő nélkül is egyre
kisebbedik, míg végre a test megáll. Pontosabb
vizsgálat azonban mindig rávezet arra az erőre
(súrlódás, levegő ellenállása stb.), amely a testet
mozgási állapotának megtartásában megakadá
lyozta. L. Mozgás akadályai. — T. orvosi érte
lemben, 1. Impotencia.
Tehetetlenségi nyomaték (tehetetlenségi
momentum), a forgó mozgás tárgyalása szem
pontjából fontos mennyiség, melynek nagyságát a
forgási tengelytől r távolságban levő m tömegre
nézve az mr3 szorzat fejezi ki. Anyagi pontokból
álló szilárd rendszer T.-át az egyes anyagi
pontok
T.-ainak összege
adja meg, tehát 2 mr2-tel (sum
a
mája az mr szorzatoknak) fejezhető ki. Ha a
forgó test T.-át T-vel, forgásának szögsebességót,
azaz a leírt szög viszonyát az arra szükséges idő
höz w-val jelöljük, a forgó test mozgási energiáját
v. eleven erejét a •— szorzat határozza meg.
Ugyanakkora volna egy T tömeg mozgási ener
giája, ha az a forgási tengelytől egységnyi távol
ságban elhelyezve, w szögsebességgel forogna. A
T. tehát olyan képzelt tömeget jelent, mely a for
gási tengelytől egységnyi távolságban ugyanazon
mozgási energiával rendelkeznék, mint a forgó
test összes anyagi pontjaival. L. még Nyomaték.
Tehető ige a. m. hatóige (1. o.).
Rémi Nagy Lexikona XVTII. Ttot.
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Tehetősség, az állattenyésztésben a munkaké
pesség, v. a hús-, tej-, gyapjú-termelőképesség foka.
Tehetség (talentum), a testi v. szellemi szer
vezetnek oly készsége, mivolta, ami azt valamely
munka végzésére kiválóan alkalmassá teszi. Leg
magasabb fokát a T.-nek lángésznek nevezik, ám
bár ezek közt úgy látszik nemcsak foki különbség
van. (L. Lángelme.) T. a lélektanban a képesség
általánosabb jelentésével is bír; ez esetben jelenti
a külön lelki jelenségekhez hozzáképzelt erőket,
melyeknek ama jelenségek nyilatkozásai; ebben
az értelemben e fogalomnak semmi tudományos
értéke nincsen; ha az emlékezetet pl. az emlékező
T.-ből (erőből, képességből) magyarázom, ezzel
nem mondtam semmit, sőt az igazi magyarázat
nak útját is állottam, mert föltételezem, hogy a
lélek egyes erőkből, tehetségekből, képességekből
össze van állítva. Ilyen föltevésen alapszik a frenológia is, mely a koponya alakjából akar a lelki
T.-re következtetni, s melynek azért is, egyéb
okokból is, tudományos értéket nem tulajdonít
hatunk.
Tehl, thel, a. m. tael (1. o.).
Tehri v. Tihri, britindiai hűbéres állam, 1.
Garhval.
Tehuacan de las Granados, város a mexikói
Puebla államban, 1640 m. magasan, mesterségesen
öntözött termékeny völgyben, 8000 lak., ásvány
vízforrással. Az aztékok szent városa volt.
Tehuantepec (ejtsd: —pek), 1. város Oaxaea
mexikói államban, 20 km.-nyire a T. folyónak a
Csöndes óceánba való torkolásától, (i9io) 10,600
lak., narancsfa-ültetvényekkel.
2. T., a hasonlónevú városról elnevezett föld
szoros, Észak-Amerikát Közép-Amerikától vá
lasztja el a T.-öböl és Coatzacoalcos-Qböl közt.
Szélessége 210 km., 203 m.-ig emelkedik, s emiatt
számos csatornát terveztek a földszoroson át, az
első terv Cortezó volt (1521), 1771. Bucareli al
király már méréseket is végeztetett evégből, épígy
1825. a mexikói kormány is. 1842-ben Jósé Garay
privilégiumot nyert a csatorna megépítésére s ez
végre átszállt a T.-vasúttársaságra, amely 1907
elején meg is nyílt és forgalma föllendült. A T.csatoma terve a Panama- és Nikaragua-csatornáéval szemben háttérbe szorult. Eads hajókat át
szállító vasutat tervezett ide, de terve igen fan
tasztikus volt. V. ö. Zahn, Der Isthmus von T.
(Zeitschrift der Ges. für Erdkunde zu Berlin,
1907. évi).
Tehuelosek, kb. 2000 főre menő néptörzs
Patagóniában (Déli Argentína), amely különösen
nagy termetével tűnik ki; magasságuk 180—190
cm. Egyik águk a Tüzföldön lakó ona nép.
Teia, a keleti gótok utolsó királya, Totilas had
vezére, majd ennek taginai veresége után (552)
utóda. Felső-Itáliában összegyűjtötte a gótok mara
dékát és Dél-Itáliába vonulttestvérének.arómaiaktólCumaeben ostromolt Aligernnek segítségére; 60
napi kétségbeesett küzdelemben népével együtt
elpusztult (L Gótok).
Teichmann, Rictord, német sakkmester, szül.
Lehnitzschben 1868 dec. 24. Kiváló szimultán
játszó s a sakkelméletnek is mestere. Több ver
senyen vett részt, legszebb győzelmét az 1908. évi
karlsbadi versenyen vívta ki, ahol első lett.
4
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Teichmann-f éle vérpróba. Beszárított vér jég közül említendők : Les bases de la meteorológia-ecettel és szemernyi konyhasóval tárgylemezen dynamique (2 k., Hildebrandssonnal együtt). Ér
melegítve jellegzetes mikroszkópos kristályok — demei elismeréséül 1910. a francia akadémia
sósavas haematin (haemia) — keletkezésére vezet. tagja lett.
Vérnyomok törvényszéki orvosi kimutatására
Teisseyre, Karol Wawrzyniec, lengyel geoló
használják. (Teichmann 1853.)
gus, szül. Krakóban 1860 aug. 10. A lembergi
Teichmüller, Giistav, német filozófiatörténet egyetem tanára. Románia harmadkori rétegeinek
ire, szül. Braunschweigban 1832 nov. 19., megh. tanulmányozásával foglalkozott,
legnagyobb
Dorpatban 1888 máj. 30. Berlinben Trendelenburg müve: Geolog. Atlas Galiziens (1900); kiváló
tanítványa volt s az ő szellemében dolgozta fel a továbbá: Der palaeozoische Horst von Podolien
filozófia történetét. Főbb munkái: Aristoteles' Phi- (Beitrage zur Paleont. und Geologie Öst.-Ung.
losophie der Kunst (1869); Studien zur Gesehichte folyóirat 1903. 15. kötetében).
der Begrifíe (Berlin 1874); ennek folytatása:
Teizmus (tlieismus, gör.), ellentétben az ateiz
Neue Studien zur Gesehichte der Begriffe (Gotha mussal az a tan, mely az isten létét vallja, és
1876—79, 3 köt.); Über das Wesen der Liebe pedig megkülönböztetve a deizmustól (1. o.), az
(Leipzig 1879); Religionsphilosophie (1886); Neue isten fogalmát a személyes és a világ menetébe
Grundlegung der Psychologie und Logik (1889). elevenen befolyó legfőbb hatalom képében látja.
V. ö. A. Miller, Die Metaphysik T.-s (1900, Ar
Tej. A tejmirigyeknek az utód táplálására való
chív für syst. Phil., 6 köt.).
váladéka. Emulzió, melyben cukor-, fehérje- és só
Teifi, 85 km. hosszú folyó Angliában, Wales tartalmú oldatban zsíresöppecskék lebegnek.
DK.-i részében, Kenarthnál vízesése van, CardiA friss tej átlátszatlan, fehér, kékes-, v. sárgás
gannál ömlik a hasonlónevü öbölbe.
fehér szinű folyadék; reakciója rendszerint amTeignnoouth (ejts: tennmöth), kikötőváros De- fotér; a tehéntej fajsúlya 1029—1033. A termelt
vonshire angol countyban, (i92i) 10,976 lak., hajó tej mennyiségét és minőségét számos tényező be
gyárral, márvány csiszolással, halászattal, .tengeri folyásolja, így az állatfaj, fajta, egyén, kor, a nemi
fürdővel és gyönyörű sétahelyekkel.
élet, a munka, mozgás, táplálkozás, a tejelési idő
Te-Ika-a-Maui (a. m. Maui hala), maori nyel szak, a fejés ideje és módja stb. Szoptató anj^a
500—1500 ccm., jó fejős tehén 15—36 1. tejet
ven Új-Zéland északi szigetének neve.
választ el naponta. A tejgazdaság szempontjából
Tein, 1. Koffein.
Teinach, fürdő és nyaraló a württembergi figyelmet érdemlő állatok közül a tehén 800—
Schwarzwald kerületben, (1919) 471 lak., vastar 11,000, a bivaly 600—2000, a kecske 100—800
és a juh 25—200 1. tejet termel évenként, vagyis
talmú ásványvízforrással.
150—300 napos tejelési időszak alatt.
T e i n t (franc, ejtsd: ten) a. m. arcszín.
A tejelési időszak (laktáció) kezdetén termelt
Teiresias (lat. Tiresias), Téba város híres
madár jós-papja, ki az Oidipus-mondában is szere u. n. föcstej vagy Iwlosztrum igen eltérő a tulajpel, ifjú korában vaksággal megverve az istenek donképeni tejtől, amennyiben sárgás, csomós, nyú
től, mivel isteni titkokat árult el az embereknek. lós, főzésre megalvad ós hashajtó hatású.
A nevezetesebb tejfélék és tejkészítmények
Leánya, Manto, szintén tudott jósolni.
Teirlinck, Hermán, flamand elbeszélő, szül. összetételét a következő táblázat mutatja:
Brüsszelben 1879 febr. 24. A «Vlaanc
derens című irodalmi folyóirat szer
ei
kesztőségi titkára. Iránya naturalisz
>
tikus, versei 1900-ban jelentek meg;
a 1 5 k
s z á z
elbeszélő kötetei: De wonderbare wereld (Csodálatos világ, 1902), regényei:
79-1
Nfii t e j
0-6
4-0
0-6
0-2
7-5
Het stille gesternte (A csendes csillag T e h é n t e j
88-0
0-7
30
0-3
3-4
4-4
zat, 1903) és Het bedrijf van den Kwade K e c s k e t e j
86-2
1-02
4-8
0-85
3-8
4-6
8216 4 1
0-6
7-5
0-84
4-8
(A rossz tett, 1904).
83-57 4-17
0-98
6-18
9-17
0-93
Teisias (Tisias), Syrakusából való J u h t e j
görög rétor, a Kr. e. 5. század közepén
22-6
67-6
3-8
0-13
3-8
67-0
3-9
0-13
21-5
2-8
Korax tanítványa,Gorgias tanítója, Ko- Tejföl
90-1
3-6
0-9
0-74
3-8
raxszal együtt az ékesszólás megalapí íSraóv ó(sózás n é l k ü l )
93-6
0-8
0-2
4-6
0-64
tója, ki az ékesszólás tankönyvét is Kefir . . .
2-9
1-9
88-9
1-5
—
—
61-5
10-4
10-8
13-7
K
o
n
d
e
n
z
á
l
t
t
e
j
megírta.
—
26-4
9-7
9-6
50-7
t e j (cukrozott)
—
Teisserenc de Bort, Léon, meteo Kondenzált
13-i
0-7
81-2
0-5
1-0
Vaj (sózva)
rológus, szül. Parisban 1855 nov. 5., Liptói t ú r ó
24 •3
32-2
ca 2-0 c a l - ő
- ca 40-0
megh. Cannesban 1913 jan. 4. Jelentős
A tej összetétele változik a tej kora (a szoptatás
munkásságot fejtett ki a meteorológiában, foglal
kozott a légnyomás eloszlásával és annak hatá ideje), a táplálás mennyisége és minősége szerint.
A tej fehérjéi: kazein (sajtanyag) és a vér
sával az európai időjárásra, a Föld felhőzeti viszo
nyaival; később saját költségén alapított obszer- fehérjéihez hasonló albuminok és globulinok.
vatőriumában(Observatoiredernétéorologiedyna- A tehéntejben a kazein, a női tejben a többi
mique) sárkányállomást rendezett be és regisz fehérjék vannak nagyobb mennyiségben. A tej
tráló léggömbök felszerelésével nagyban hozzá fehérjéi faji jellegzetességgel bírnak s így esyjárult az aerológia fejlesztéséhez. Kutatásait a mást biológiailag nem pótolhatják ; a női tejben
trópusi tengerek légkörére is kitér jesztette.Munkái ember-fehérje, a tehéntejben tehén-fehérje stb.
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van. A zsír különböző triglyceridekből áll; friss
tejben szabad zsírsav nincs. Van kevés lecithin
és cholesterin, valamint egy sárgásszinü zsirf esték.
A tejcukor disaceharid; szőllőcukorból (dextrose) és galaktoseból összetóve. A tej szervetlen
sói: K, Na, Ca, Mg, Pe vegyületek, mint foszforsavas, kénsavas, szénsavas vegyületek és chloridok. Vannak még a tejben fermenturnok, pl. hidrogénsuperoxidot bontó katalaze, illatanyagok stb.
Álláskor a tej zsírja a fölszinre száll, — ez az
édestejszin — mely centrifugálással is külön
választható. Leválasztva visszamarad a «lefölö
zött tej». Köpüléssel a zsír még inkább külön
választható s ez a vaj (1. o.). Ha a tej levegőn áll,
a belékerülő baktériumoktól megsavanyodik, mert
a tejcukorból tejsav, vajsav stb. keletkezik. A tej
erjedésének több alakját ismerjük; a közönséges
savanyodást a tejsav-bacillus (bacillus acidi lactici) okozza. Az ilyen tej forraláskor, de később
magától is «összefut» v. megalszik s ez az
aludttej. A savanya vegyhatás következtében
ngyanis a tej fehérjéi kiválnak. A megsavanyo
dott tejszín a tejföl- Más erjesztőgombák segítsé
gével áll elő a kefir, joghurt, kumisz stb.
A gyomornedvben és gyomorsavban levő oltó
(1. o.) hatása alatt a kazein bomlik s egy része
kiválik, ez a túró; a visszamaradó folyadék
a tejsavó. A zsír kiválasztása után visszamaradó
folyadék az író.
A kifejt tej állás közben mind fizikai, mind pe
dig kémiai változások egész sorozatán megy át,
melyeket baktériumok okoznak. A mirigyszövet
nem tartalmaz baktériumokat, de a bimbócsator
nákban sok baktérium van, melyek kívülről ván
dorolnak be oda, a kifejt tej ennekfolytán nem,
steril. A csirák legnagyobb része a fejés és a ke
zelés közben kerül á'tejbe. A közönséges piaci tej
1 ccm-ében %—5 inillió baktérium foglaltatik.
A baktériumok okozzák, hogy a tej állás közben
megalvad (tejsavbaktériumok), továbbá az u. n.
tejhibákat. Esetenként a tejben az emberek egész
ségére veszélyes baktériumok is lehetnek, pl. a
gümőbacilluBok. A tehenek állatorvosi felügyelete,
a tiszta fejés és a kifejt tej szakszerű kezelése
lényegesen csökkenti a tej baktérium-tartalmát.
Távolabb fekvő helyre szállítandó tej eltartható
ságát konzerválással lehet fokozni. Leggyakrab
ban hűtik a tejet 4 C°-ra, azonkívül alkalmazható
a fagyasztás, pasteurözés (70 C°-nál magasabb,
de a forráspontnál alacsonyabb hőfokra való heví
tés), sterilizálás (100 O-on felüli hevítés), biorizálás, kondenzálás stb. A kondenzált tejet légrit
kított térben 50—60 C°-on sűrítik be és rendszerint
nádcukrot adnak a tejhez. A szörpszerű besűrített
tej 8—10% fehérjét, 6—ll°/0 zsírt, 1-6—2-4%
hamut és rendszerint 40—45% nádcukrot tar
talmaz.
A tej gyakran hamisított élelmiszer (1. Hamisí
tás). A forgalomba nemcsak nyers állapotban ke
rül, hanem vajjá, sajttá stb. feldolgozva.
Tej, a him halak hímcsirasejteket tartalmazó
ivari váladékának neve, ezért a him halakat népie
sen tejes halaknak is nevezik.
Tejártalom. Vannak csecsemők és fiatal gyer
mekek, akik a normális keretekben tűrt tejmennyiBéget sem bírják el ártalom nélkül. Az ilyen gyer
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mekek anyagcseréjében van valamelyes zavar,
melyet orvosi néven exsudativ diathesisnek ne
veznek ; egyik tünete az, hogy a tűrt mennyisé
get meghaladó tejtöbblet többnyire az arcban kez
dődő bőrolváltozást (ótvar, Milchschorf, crusta
lactea) okoz. A nyálka- és kötőhártyák részéről
mutatkozhatnak elváltozások, vagy a garatbei í
nyirokképletek (mandulák) és a nyaki mirigyek
nagyobbodnak meg. Az emésztő szervek és az
idegrendszer részéről is keletkezhetnek ezen
keretbe tartozó ártalmak.
Tejcsövek (n8v.), 1. Tejtartók.
Tejcsurgás, (galadorrhoea, mastorrhagia). A
szoptatás idejében, néha annak befejezte után is,
az egyik vagy mindkét emlőből 1—2 órával a
szoptatás után, vagy folytonosan tej folyik ki,
amelynek mennyisége egyes ritka esetekben na
ponta több liternyi lehet. A T. lehet a tejbőségnek
(hypergalactia, polygalactia) egyszerű következ
ménye és a felhalmozódott tejtől megduzzadt,
túlfeszített tejvezetők önkéntes kiürülése, de lehet
valami eddig fel nem derített szervezeti hiba,
pl. belső mirigyek elválasztásának zavara, ideges
folyamat külső megjelenése, és csak ekkor mond
ható a T. kóros állapotnak. A T. merő ellentéte a
tejhiány. L. Aqaláktia.
Tejcukor (laktobióz, láktóz), 1. Cukor.
Tej edények (nOv.), 1. Tejtartók.
Tejelő-gomba (nflr.), 1. Lactaria.
Tejelőképesség, 1. Tej, továbbá Szarvas
marha.
Tejelválasztás. A tejmirigyek működése. Ren
desen a szülés után indul meg valószinüleg vala
mely hormon (1. Belső elválasztás) hatása alatt.
Az elválasztó mirigyek sejtjei megduzzadnak, ki
domborodnak, tartalmuk zavaros lesz, sejtmagjuk
hosszanti állást vesz és a sejt közepében áll. AT.
rendesen addig tart, ameddig arra a felnevelendő
utódnak szüksége van; a tartósabb T. állattenyész
tési kiválasztás eredménye. A T. normális ingere
a szopás. Elmaradásával a T. megszűnik. A szo
pás ingere a T.-t aránylag hosszú ideig fönntart
hatja, sőt kivételesen terhesség nélkül is meg
indíthatja a T.-t. — A T . elmaradása (agalaktia)
vagy elégtelensége (hypogalaktia) vagy az emlők
hiányos fejlődésének vagy általános betegségnek,
vagy végül lelki befolyásoknak a következménye.
Bőséges és folyadékdűs táplálék előmozdítja a
T.-t (galaktagoga). L. SzoptatásTejemmum (arab), a mohammedánok rituális
mosdása, ha víz hiányában homokot használnak
hozzá.
Tej ér, a tehenek hasalján felületesen haladókét erős bőrvéna (véna subactanea abdominis),
amelyek a tőgyből a szív felé viszik a vért; ahol
a hasfalat átfúrják, ott van a tejtányér. Erős fej
lettségükből bő tejelésre szoktak következtetni.
Tejes, a hímhal.
Tejes dudva (nOv.), 1. Sonchus.
Tejeskóró (növ.), 1. Euphorbia.
Tejes szájú, így nevezik az olyan lovat, amely
nek mind a két ajka fehér.
Tejfa (növ.), 1. Brosimum.
Tejfalu (Milchdorf, Mecno), kisk. Pozsony vm.
somorjai j.-ban, (IMO) 796 magyar lak. Itt a XVII.
sz.-ban Wechelius Zsigmond Jánosnak könyv-
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nyomdája volt; ennek egyetlen emléke az
Tej hűtő, a tej tartósságának fokozására szol
1638-ra kiadott magyar kalendárium. (Tr. Cs.-Szl.) gáló eszköz, mely nagyobb tejgazdaságokban nem
Tejfalusziget, Pozsony vm. somorjai j.-ban, nélkülözhető akkor, ha a tejet értékesítés végett
Tejfalu községéhez tartozott. 1922 óta mint külön nyersen kell szállítani. Részei az elosztó medence,
község Mosón vm. rajkai j.-ba van beosztva, (1920) a csörgedező hűtőfelület, mely tábla vagy henger
177 magyar lak.
alakú és a gyűjtő medence. A hűtésre hideg vizet
(előhütő), esténkónt sózott jeget (mély hűtő) hasz
Tejfog, 1. Fog.
Tejfolyás (nüv.). Tövében levágott v. vissza nálnak. Tökéletes a hűtés, ha a tej hőmérséklete
vágott fákból fehér nyálka kiszivárgása; az í O-ra száll alá.
T e j i d a e (Teju-félék, &Uat), a Gyík-félék
Endomyces vernalis nevű gomba okozza.
Tejföl, a tejnek természetes fölözéssel külön (Lacertilia) egyik családja. Nevezetesebb ne
választott zsírdús része ; állás közben ugyanis a meik : Tupinambis (1. Teju), Dracaena, Ameiva,
könnyebb fajsúlyú zsír a tej többi alkotórészeitől Cnemidophorus és Orocodilurus. Fajaik Ameri
különválik és a felszínen gyűl össze, melyet a kában honosak, melyek közül a legnagyobbak az
tejről, illetőleg az állás közben megsavanyodott egyenlítő-táji vidékeken élnek. 160 fajuk isme
tejről le lehet szedni. A T. kb. 30% zsírt tartal retes.
maz, konyhai célokra használják, továbbá vaj
Tejkisérleti állomás, 1. Mezőgazdasági tudo
(főzővaj) előállítására. L. Tejszín.
mányos és kísérleti intézmények.
Tejfölmérő, 1. Gremometer.
Tejkő, a kazein technikai feldolgozása közben
Tejfölöző gép (szeparátor), 1. Lefölöző gép. nyert szilárd, faragható anyag, melyet a boros
Tejfölsajt (franc, fromage a la crérne), így tyánkő utánzatára és celluloid helyett dísztárgyak
nevezik az olyan sajtot, mely vagy tejszínből és készítésére használnak.
friss tejből vagy tisztán tejszínből készül. Ilyen
Tejkúra. Kizáróan vagy túlnyomóan tejjel tör
pl. az impérial-, gervais-, coulommier-sajt stb.
ténő táplálás. Különösen régebben volt használa
Tejfü inöv.), 1. Glaux.
tos a vesebajok, bizonyos gyomorbajok és a so
Tejgazdaság (1. a képmellékletet). A mezőgaz ványság gyógyítására. Ujabban — mivel a tej
daság azon ága, mely kizárólag a tejelő állatok tápláló értéke aránylag csekély, sótartalma pedig
(tehenek, juhok, kecskék, sőt Ázsia egyes részei aránylag nagy — ritkán alkalmazzák.
ben kancák) tejének értékesítéséből nyer jövedel
Tej kvarc, 1. Kvarc.
met. A T. a viszonyok s körülmények szerint v.
Tejláz. Régente azt hitték, hogy a gyermekágy
a nyers tejet értékesíti v. azt vajnak, sajtnak, túró 4-ik napján fellépő láz az emlő duzzadásával függ
nak, tej konzervnek, tejpornak stb. feldolgozva jut össze s ezért T.-nak hívták a betegséget. Ma tud
tatja az eladási piacokra. így tehát a T.-nak juk, hogy a tej nem okoz lázat, hanem az a fertő
mellékágai a tej-, sajt-, túró-, konzerv- stb. gyár zés, amely a szülés előtt, alatt vagy után éri a
tás, sőt részben a borjú vagy sertés (süldő-, szülőcsatornában támadt sebeket. T. nincs.
malac-) nevelés is, amennyiben ez állatok fel
Tej mérgezés, romlott tejjel okozott gyomor
nevelése vagy hizlalása a T. melléktermékeivel, bélhurut.
a lefölözött tejjel, Íróval, savóval történik. Van
Tejmérleg, a próbafejések alkalmával haszná
rendes tenyésztéssel kapcsolatos T., melytől meg latos eszköz, mely a tej mennyiségének meghatá
különböztetjük az olyat, amely csak addig tartja rozására szolgál. Ilyen a Mahler-iéle T.
a teheneket, míg azok bizonyos napi tejmennyi
Tejmérő, 1. Gálaktométer.
séget szolgáltatnak, azután eladják őket s friss
Tejnedv (n5v.), rendesen fehér, ritkán sárgás
tejelőket szereznek be, ezek az ú. n. tejelő T.-ok. (pl. vérehúllő fecskefü) folyadék, amely tulajdon
Képmellékletünk a T.-ban használt gépeket és esz képen a sejtnedv emulziója. Az emulzióban szuszközöket mutatja. L. még Szarvasmarha (tenyész pendált részek nagyon különböző vegyületek, pl.
tése) és Tej.
kaucsuk, gyanta, keményítő, olaj. A T. tulajdon
Tejszövetkezet a tej vagy fent jelzett tejter képen tartalékanyag, de az állatok ellen való
mékeknek értékesítésére szolgáló társulások; védőeszköz is. A T.-et külön alakult tejsejtek, tej
létjogosultságukat leginkább az indokolja, csövek, tejedények vakulái tartalmazzák.
hogy a kis tejtermelők nem képesek kellőleg
Tejo, folyó, 1. Tajo.
értékesíteni kevés terményüket, illetőleg termé
Tej oltás, 1. Oltó.
küket s azért többen társulva szállítják el,
Tej oltó (nOv.), 1. Gálium.
sokszor távoli piacra is. Ha nem friss tejet adnak
Tej opál, 1. Opál.
el a szövetkezetek, akkor a feldolgozás már nem
Tejpenész (Oospora lactis [Fres.] Saco. nSv.),
az egyes gazdáknak munkája, hanem a szövet Elavult neve: Oidium lactis. A Hyphomycetes
kezetnek teendője, hogy egyforma, egyöntetű gombák faja, melynek színtelen fonalai bárso
árú kerülhessen eladásra, amit sokkal jobban nyos, hártyás, fehér telepeket alkotnak. A fonalak
űzetnek.
izekre, oidiumokra esnek széjjel. A legkülönfélébb
Tejgomba, 1. Kefir.
szerves anyagokon található. A tejen hártyát
Tejhal (állat), a szélhajtó küsz (Alburnus liici- alkot. Előfordul a sajtban, a kovászos uborkán, a
dus Heckel) népies neve.
savanyú káposztán, a malátán, edényeken, melyek
Tejhiány, 1. Tej.
ben ételnemüek állottak. Kellemetlen, de nem ár
Tejhibák, a nyúlós, szappanízű, keserű, kék, talmas gomba.
vörös és sárga tej, a tejben alkalmilag előforduló
Tejsav, C0HeO3. Két strukturizomérje isme
baktériumok, esetleg növényi festékanyagok retes : az a- és p-oxipropionsav. 1. Erjedési tej
okozzák.
sav, etilidéntejsav (racemikus a-oxiproplonsav

TEJGAZDASÁGI GÉPEK ÉS ESZKÖZÖK.

1. ábra. Fejőké.

3. ábra. Tejszíírő.

4. ábra. Tejhűtő.

."í. ábra.
Kremomek-r.

6. ábra.
Laktodensimeter.

Ifi. ábra. Önműködő töltőgép.

17. ábra. Vajgyúró asztal

8. ábra. Gerber-féle
zsírmeghatározó készülék.

14. ábra. Sajlüst, gőzmelegítésre.

12. ábra. Holsteini köpülő.
12a ábra. Verőlécek.

í). ábra. Fölözőgép.

15. ábra. Sajtprés.

10. ábra. TejhevítŐ-gép.

18. ábra. Tejesüveg,
papír zároiíippal.

11. ábra. Viktória köpülő.

2. ábra. Tejmérleg.

7. ábra. Soxhlet-féle
zsírmeghatározó készülék.

13. ábra. Sajtforma.

19. ábra. Sterilizáló tejesüvegek részére.
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Tejusryik-félék

z-propanolsav) CHS CH (OH). COOH. Tejcukor emlőre való rátétéi előtt a labda összenyomatván
nak, szőllőcukornak stb. a Bacillus laotis acidi stb. rugalmasságánál fogva levegőritkulást és ekkóáltal előidézett erjedésekor keletkezik. Előfordul pen a tej kiszivattyúzását eszközli. A kaucsuk
a savanyú káposztában, a kovászos uborkában stb. labdából elvezető szívócsövet is alkalmazhatni,
Ilyen erjedésnél keletkező tejsav a racemikus- miáltal a nő maga (aspirációval) szívhatja a
alak, optikailag inaktív. Szétfolyó, vízben, alko tejet a harangba; másik, a csecsemő szájába
hol- s éterben jól oldódó kristályokat képez. Olv. p. való elvezető cső is alkalmazható a T.-n, ha pl.
+18°. Az erjedési T.-ból is strichninnel s nád bimbórepedéseknél, szopásnál a bimbót kímélni
cukoroldatból a B. acidi laevolactici segélyével a akarjuk.
balraforgató T. nyerhető. A jobbraforgató aTejszövetkezet, 1. Tejgazdaság.
oxipropionsavat a húsnedvben találjuk. A laktá
Tejszürők, a tejben foglalt lebegő alkotórészek
tok a T.-nak fémekkel alkotott sói. 2. Etiléntej (piszok) eltávolítására szolgálnak. A közönséges T.
sav, p-oxiproprionsav (hidrakrilsav)
sodronyszövetből készülnek, van továbbá homok(CH,) OH . CH8 . COOH.
szűrő, ruha- és vattabetétes tejszűrő is.
nem nagy jelentőségű vegyület.
Tejtartók (n5v.). Vékonyfalú, tejszerű nedvet
Tejsavamid, 1. Laktamid.
tartalmazó váladéktartók, melyek lehetnek egy
Tejsavanhidrid (laktid), C6He04, a tejsav sejtből, ezek a tejsejtek, v. sejtek összeolvadásából
anhidridje, úgy keletkezik, hogy két molekula keletkezett tejedé
tejsav vizet veszít és egy ciklikus kettős ész nyek (1. az ábrát).
terré egyesül.
A tejsejtek igen
Tejsavas erjedés. Baktériumok által előidézett hosszú, elágazó csö
erjedési folyamat, melynél a cukor elbontása tej vek, melyeket éppen
savat eredményez. Ezt az erjedést észleljük a tej ezért tejcsöveknek
megsavanyodásánál s az iparban is igen nagy je is neveznek. Tej
lentősége van. A láktaze nevű enzimre vezet csövek vannak pl.
hető vissza a cukor bontása s 35—45° optimális a kutyatejfólékben,
hőfokon a legerőteljesebb. Ilyen baktériumok a míg a mák tejtartói
Bacillus lacticus, B. Delbrüekii, B. lactis acidi, tej edények. A tejB. acidi lactici stb.
nedv áll egy víz
Tejsavas vas (ferrolaktát):
tiszta folyadékból,
Fe (C 3 H 5 0 s ) a +3H 2 0,
melyben
gyanta,
a tejsavnak vassója, a gyógyszerkönyvben is hi zsír, viasz, kemé
vatalos szer.
nyítő, cukor, kau
Tejsavó, 1. Tej.
csuk, ópium stb. van
Tejsipoly. 1. T. alatt értjük embernél az emlő- emulziószerüen el
mirigy nagyobb tejútjának megsértéséből vagy osztva. A tejnedv
feltöréséből származó olyan nyílást, amelyből tej lehet fehér, sárgás,
szivárog.
vöröses vagy ké A spanyol pozdor (Scorzonera
2. T. vagy tőgysipoly, leginkább tehenek tőgyén kes folyadék. A dél hispanica)
gyökerében lévő tej
edények hosszmetszetben.
v. a tőgybimbók oldalán előforduló nyílás, mely amerikai Gálactocsatornába folytatódva, a tejmedencébe v. valamely dendron tejnedve
nagyobb tejútba vezet s belőle tej ürül. Leg tejként élvezhető. A T. fiziológiai feladata a plasz
többször a tejelési időszakban keletkező, mélyre tikus anyagok : szénhidrát, zsír, fehérjék össze
terjedő sebek v. mélyen fekvő tályogok feltörése gyűjtése és vezetése. Egyes növények éppen a
következtében fejlődik. Orvoslását leghelyesebb tejnedvben felraktározott fontos anyag (kaucsuk,
a tejelválasztás megszűnéséig elhalasztani, ami ópium, guttapercha) miatt ipari fontosságúak.
kor a csatorna falának éles kanállal való felkapaTejtükör, a tehén tőgyónek hátsó felülete, a
i'ásával hegedés érhető el.
két konc között, melyen a szőr fényes, mivel fel
Tejszemölcs (strophiilus), főleg csecsemőknél felé simul. Régebben a T. formájából helytelen
és gyermekeknél fellépő viszkető, csalánkiütés következtetést vontak a tejelőképességre.
T e j o (Tupinambis, íiiat), a T.-félék (Teiidae)
szerű kiütések, melyeknek több alakja van; rend
szerint bélbeli és emésztési zavarok eredményei családjába tartozó amerikai gyiknem. Három
faja közül legközönségesebb a Dél-Amerikában
és ezek szerint javulnak vagy terjednek.
Tejszín. Nagyobb tejgazdaságokban a tejzsírt (Guayanától egész Uruguayig) honos T. v. salomnem természetes fölözéssel választják külön a tej peter (T. teguixin L.). Felül barnás-fekete, fehéres
többi alkotórészeitől, hanem mesterséges fölözés sárga és fehér foltokkal és csíkokkal tarkítva;
sel, fölöző gépek sogítségével és ilyenkor T.-t és alul vöröses-sárga ós fekete csíkokkal díszített.
lefölözött tejet nyernek. A T. 10—40>/o zsírt tar Két méter hosszúra is megnő. Főleg a partok kö
talmaz és leginkább a vaj gyártására (teavaj) zelében, földi lyukakban fagyökerek között él.
szolgál, azonkívül kávétejszín (10—14% zsír) és Gyümölcsökkel és kisebb állatokkal táplálkozik.
habtejszín (20—25°/0 zsír) néven kerül a forga A baromfiudvarokban tojás és fiatal szárnyasok
rablásával néha nagy károkat okoz. Húsa ízletes,
lomba. L. Tejföl.
Tejszívó, oly eszköz, amely a női emlő tartal ezért vadásszák. Zsírját kígyómarás ellen orvos
mának mesterséges kiürítésére szolgál. Többféle ságként használják.
alakja van alkalmazásban; legtöbbje harangszerű
Tejuco, brazíliai város, 1. Diamantina.
üveg s rajta labdaszerű kaucsukrész van. Az
Tejugyik-félék, 1. Tejidae.
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Tejút (Galaoda, Isten-, Jézus-, Jakab-, Hadakútja, 1. a két képmellékletet), az égnek az a fe
héres sávolya, amely számtalan csillagból, csillag
halmazból, kisebb-nagyobb ködfoltból állva és
közel egy legnagyobb kör mentén haladva, az
ekliptikát az Ikreknél metszi s a Perseus, Kassiopeia, Hattyú, Sas, Szobieszki Pajzsa, Déli Korona,
Centaurus, Argo-hajó, Nagy Kutya és Egyszarvú
csillagzatokon megy keresztül. A Hattyúnál ketté
válik és a második ág az Ophiuehuson, Skorpión
át megy a Centaurus felé. A Nagy Kutyánál is ketté
válik a T., az egyik ág az Orion, a másik inkább a
Kis Kutya felé halad, végül a déli féltekén a Centaur és a Déli Kereszt közt a Farkasig megy egy
nyúlvány. Erős messzelátókban a T. sok helyen
egymástól elkülöníthető, egyes csillagokra bont
ható, de nem egyhelyen még leghatalmasabb táv
csöveink sem oldhatják föl egészen. A T.-tól mind
két irányban legmesszebbre legkevesebb csillagot
találunk, az égnek ezt a két helyét (a Berenice Hajá
ban és a Szobrász Műtermében) a T. pólusainak
nevezzük. A T. minden valószínűség szerint óriási
csillaghalmaz, amelyhez a mi Naprendszerünk is
tartozik. Herschel azt gondolta, hogy ez a csillag
halmaz lencsealakú. Azonban valószínűbb, hogy
gyűrű- v. még inkább spirális alakú. A T. leg
jobb rajzait Heis, Bödicker, Easton és Trouvelot
készítették. Utóbbitól való az /. melléklet. Ez a
T.-nak az a része, amely a Föld északi féltekéjén
s, nyári ós őszi hónapokban látszik. A II. mellék
let Barnardnak hat fényképét mutatja a T. külön
böző részeiről, főleg a déli égről. Rajtuk kitűnően
látható a T. rendkívüli gazdagsága csillagokban.
— T. a mitológiában, 1. Hadak útja.
Tejüveg, 1. Csontüveg.
Tejvizsgálat, célja a tej egyes alkotórészeinek
meghatározása és az esetleges hamisítás kimutatatása. A fizikai vizsgálat kiterjed fajsúly, fagyás
pont, viszkozitás ós a tejsavó refrakciójának meg
határozására. A normális tehéntej fajsúlya 1029—
1033 között ingadozik. A vizezett tej a rendesnél
kisebb, a fölözött pedig nagyobb
fajsúlyú. A tej
savó refrakciója 38—40-5. Kémiai vizsgálattal
a tej egyes alkotórészeit, leggyakrabban a száraz
anyag és a zsír mennyiségét szokás meghatározni.
Az 1895. XLVI. t.-c. legalább 12% szárazanyag
áé 2 - 8% zsírtartalmat ír elő. A gyakorlati zsírmeghatározó eljárások közül leginkább a Gerberféle acidobutirometriás eljárást alkalmazzák. L.
Cremometer.
Teke (Teaca, Tekendorf), nagyk. (azelőtt rend.
tan. város) Kolozs vm. tekéi j.-ban,
(1910) 2604
német, román és magyar lak. (rír. R.)
Tekeháza, kisk. Ugocsa vni. tiszántúli j.-ban,
(íoio) 1182 magyar és rutén lak. (Ír. Cs.-Szl.)
Tekejáték, 1. Billiárd és Tekézés.
Tekenye, kisk. Zala vm. zalaszentgróti j.-ban,
(1920) 1059 magyar lak.
Tekeresfúró (bány.), A kőszénbányászok hasz
nálnak olyan fúrót, mely egy lapos acélrúdból ké
szül és úgy van megtekerve, hogy szélei csavar
meneteket alkotnak; a fúró vége fel van hasítva
és kéthegyű. E fúrót forgatva működtetik a kő
szénben v. más lágy kőzetben; az a jó tulajdon
sága, hogy a fúróport a csavarmenetek önműkö
dőlég kitakarítják a lyukból.
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Tekerés, kisk. Baranya vrn. hegyháti j.-ban,
(1920) 147 német lak.
Tekerincs (állat), a nyaktekercs (Jynx torquüla L.) népies neve.
Tekerő (néin. Winde v. Winsch) oly készülék,
amely egy hengerre tekerődő kötél v. lánc segé
lyével súlyokat emel. Rakodópartokon, hajókon
használják leginkább mindenféle súlyok emelé
sére, így pl. a horgonyok felvonására, a csónakok
ki- ós berakására stb. Vannak kézi, gőzzel hajtott,
hidraulikus, elektromotoros és olajmótoros T.-k.
Tekerő (Tecaráu), kisk. Hunyad vm. algyógyi
j.-ban, (i9io) 428 román lak., több kisebb arany
os ezüstbányával. (Tr. R.)
Tekerődzés, 1. Csavarodás.
Tekerődző növények v. csavarodó növények
azok, amelyek a felfutó növények és kapaszkodó
növények sorába tartoznak,száruk csúcsa a keringő
nutáció (1. Nutáció) jelenségét mutatva vékonyabb
támasztékokra felcsavarodik (1. Csavarodás), mint
sok lágyszárú (komló, bab, szulák) és fásszárú
(Wistaria, Aristolochia) növényé.
Tekerődző szár, 1. Felfutó szár.
Teker őór (fluvius Teker eu), Harsánynál, Bihar
ban szakadt ki a Sebes-Körösből s Vésztő és Szeg
halom közt tért oda vissza. A honfoglaló Öcsöb
és Vélek a Névtelen szerint (50—51. fej.) a Körös
vizét Szeghalomnál átúsztatva, itt szálltak táborba
s innen indultak Bihar vára ostromára.
Tekerőpatak (Giurgeu-Tekerőpatak), nagyk.
Csík vm. gyergyószentmiklósi j.-ban, (1910) 2650
magyar és román lak. (Tr. R.)
Tékes, kisk. Baranya vm. hegyháti j.-ban, (1920)
600 német és magyar lak.
Tekesz, az Ili folyó (1. o.) felső folyásának
neve.
Teke-turkmének v. tekke-turkmánok, török
tatár eredetű nomád törzsek Perzsia, Khiva, Bok
hara és Afganisztán közt. Az oroszok tekinceknek
nevezik őket; 1879—81. Szkobelev tábornok ke
mény harcokat vívott velük.
Tekeújfalu, kisk. Kolozs vm. tekéi j.-ban, (1910)
661 román lak. (Tr. R.)
Tekézés, kuglizás, társasjáték. Arra készített
hosszas sima pályán (tekepályán) golyókat gurítanak végig, hogy a pálya másik végén álló fabábukat feldöntsók. Többnyire kilenc bábbal ját
szanak, melyek
az 1. ábra rend
jében vannak fel
állítva. Az ame
rikaiak (2. ábra)
tiz bábbal szok
tak játszani. Az
eldöntött bábok
száma v. minő
sége határozza
meg a nyertes
pontjainak számát. A játéknak különféle nemét
játsszák különböző országban. A tekepálya 20—
29 m. hosszú, 1 Vj m. széles, hosszában deszkákkal
határolt sima sík, amely döngölt agyagból, aszfalt
ból, parkettból, üvegből stb. van készítve. A go
lyók 10—26 cm. átmérővel, különféle anyagból
készülnek (fából, kemény gummiból stb.). A pálya
vegén a golyófogó hajlított faszekrény a felugró

TEJÚT I.

A T e j ú t egy része. Trouvelot E. L

TEJÚT II.

1. Részlet Messier 11 körül.

2. Részlet a Nyilas- s Skorpióból a
Messier 8 ködfolttal.

4. A Nyilasban a Trift és Omega ködfoltok
között.

3. Az Altair csillag körül a Sasban.

Dél

5. A Trift ködfolt és a 8 Ophiuchi között.

6. Az Antares körül a Skorpióban.

Néhány részlet a Tejútból. (A Liek-obszervatórium 1895. évi fényképei.)
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golyónak a golyőesatornába való vezetésére szol
gál, mely a golyót lejtőn a kiinduló pont felé
visszavezeti. A tekejáték úgy látszik a keresz
ténység elterjedésének legrégibb korából szárma
zik, mikor a bábuk démonokat jelképeztek.
Tekintély, 1. Auktoritás.
Tekintélyi bizonyítás, mikor tételeink igazo
lására nem más világos és igaz tételekre hivat
kozunk, hanem valamely egyéni vagy társadalmi
értéke miatt tiszteletben álló ember szavára,
mondására. A T.-nak természetesen semmi logikai
értéke sincs, noha gyakorlati értéke igen nagy
lehet.
Tekintetes, 1. Spectábilis.
Tekirrdagh, 1. Rodostó.
Tekke, török szó, mohammedán klastromot
jelent. A T. élén sejk szokott állani, aki a rend
-egyházi és világi ügyeinek a vezetője. A T. fenn
tartási költségei rendszerint valamely jótékony
egyházi alapítványból (vakuf) telnek ki. Ily T.-kben
laknak a különböző rendekhez tartozó dervisek.
Tekla (Tliekla), szent, tekintélyes és gazdag
pogány szülőknek leánya, szül. Kr. u. r30 körül
Ikonionban (Likaonia tartomány Kis-Ázsiában).
Midőn Szt. Pál apostol 45. itt az evangéliumot
hirdette, kereszténnyé lett és szüzességre hatá
rozta el magát. Szüleinek és jegyesének kérései
-és rábeszélései, a bántalmazások, amelyek e miatt
érték, nem ingatták meg elhatározásában. Mág
lyára hurcolták, de a tűz csodálatos módon ki
aludt ; a vadállatok nem bántották. Megh. 90 éves
korában Szeleukiában. Emléknapját a latin egy
ház szept. 23., a görög egyesült 24. ünnepli.
Teklafalu, kisk. Somogy vm. szigetvári j.-ban,
(1020) 737 magyar és német lak.
Teknősbéka-dísztárgyak, a tengeri teknős
békák, jelesül a cserepes teknős (Chelonia imbricata L.) szaruszerü háti teknőjéből készülő fésűk,
hajtűk, legyezőküllők, szelencék és bútor-beraká
sok. A legszebb T. a keletindíai szigetek teknős
békáinak fekete-sárga foltos áttetsző háti páncél
jából készülnek. A hamis T.-at pácolt szaruból s
festett celluloid és zselatin lemezekből gyártják.
V. ö. Andés, Verarbeitung des Horns, Sehildplatts etc. (Wien 1885).
Teknősbókák (áiiat), a Teknősök (1. o.) helyte
len népies neve.
Teknősbéka-szigetek, 1. Galapagos-szigetek.
Teknős boltozat, négy főfalon nyugvó zárt
boltozat, mely két végén vaknegyeddel zárt don
gából áll. L. Boltozat.
Teknősök (Testudinata vagy Chelonia, aiiat),
a Csúszómászók (Reptilia) osztályának egyik
rendje. Az idetartozó állatok valamennyien négy
lábúak, széles és rövid te3tűek s legszembetűnőbb
jellemvonásuk, hogy törzsüket teljesen páncél
övezi, úgy, hogy csak a fej, a lábak és a farok
látszik ki belőle, de az állat a fejét és részben a
farkát és lábait is be tudja húzni a páncél alá.
A páncél többé-kevésbbé boltozott hátoldali teknőből (carapax) és lapos hasoldali teknőből (plastron) áll s e két rész oldalt haránthidakkal egy
mással kapcsolatban áll. A hasoldali teknő kilenc
csontdarabból épül fel: egy elülső páratlan csont
ból (interclavicula vagy entoplastron), mely a
többi csúszómászók episternumának (szegycsont)
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felel meg, továbbá négy pár oldali csontdarabból
(clavicularia v. epiplastron, hyoplastron, hypoplastron és xiphiplastron), melyek közül az
epiplastron a kiúcsonttal, a többiek a hasbordák
kal egyértéküek. A nagy hátoldali teknő kialakí
tásában résztvesznek a 2—9. hátcsigolyák lemez
szerűén kiszélesedett felső tövisnyujtványai és
bordái; az előbbiekből keletkeznek a neuralis- v.
vertebralis-lemezek, az utóbbiakból a costalislemezek. Ehhez járulnak a tisztán bőrcsonteredetű
tarkólemez (nuchalis-lemez) a nyaktájon, a ke
resztcsonti farklemez (pygalis-lemez) a kereszt
csont szomszédságában és a teknő szélén 22 sze
gélylemez (marginalis-lemez). Ezt a most említett
hát- és hasoldali csontpáncélt rendesen még na
gyobb szarulemezek fedik; belőlük készítik az ú.n.
teknősbóka-dísztárgyakat, amelyeknek anyaga
sildkrót (schildpatt v. schildpadd) néven isme
retes. A szarulemezek körvonalai nem egyeznek
meg az alattuk fekvő csontdarabok körvonalaival,
azonban szabályszerűen úgy helyezkednek el, hogy
a hátoldalon egy középső, két oldali szarulemez
sort és a peremen ívalakban elrendezett szegély
lemezsort lehet megkülönböztetni; a hasoldalon
a szarulemezek egy v. két kettős sort alkotnak.
A szarulemezek egyes T.-nél hiányozhatnak is ;
ebben az esetben a csontpáncélt a vastag bőr fedi.
A T. feje esetlen; arcorruk többé-kevésbbé meg
nyúlt ; állkapcsaikat úgy, mint a madarakét, éles
szegélyű szaruhártya fedi és fogak soha sincse
nek bennük. Nyakuk változó hosszú, de rendesen
mindig minden irányban nagyon mozgatható.
Négy lábuk a szárazföldi fajoknál csúszásra
mászásra v. járásra és futásra, a vízieknél úszásra
alkalmasan alakult. Farkuk különböző hosszú
ságú, rendesen hegyes és végét karom fegyverzi.
Belük és ivarszervük részben a krokodilusokéhoz, részben a madarakéhoz hasonló alkotású.
Tüdejük egészen a medenceövig ér le. Húgyhólyag
juk mindig jól fejlett. Hím párzószervük (penis)
egyszerű s nem kettős, mint a kígyóknál és gyí
koknál, hanem egyeseknél hasított.
A T. lomha, lassú állatok és értelmi fokuk is
igen alacsony szintájú. Főleg állati eredetű anya
gokkal (rákokkal, medúzákkal, férgekkel, halak
kal, különböző puhatestüekkel), a szárazföldi T.
pedig főleg növényi anyagokkal táplálkoznak.
Nagy, gömbölyű, bőrnemű vagy meszes héjjal
körülvett tojásokkal szaporodnak. Tojásaikat ren
desen nagyobb számban vizek közelében a földbe
ássák be. Nagyon lassan fejlődnek és igen hosszú
életkort érnek el. Szívós életűek. Az éhséget hosszú
ideig kibírják; a párisi növénykertben az egyik
mocsári teknős pl. hat évig élt táplálék nélkül.
A csonkításokat is jól bírják. Egyesegyedül a
hideg iránt igen érzékenyek. 232 élő fajuk isme
retes, melyeknek legnagyobb része a meleg égövi
nedves tájak és a meleg égövi tengerek lakója; a
sarkkörökig egyetlen fajuk sem jut el.
Rendszerük. 1. alrend: Nyákrejtők (Cryptodira). Ide tartozik a T. rendjének legszámosabb
és leggyakoribb faja. Legjellemzőbb ismertető
jegyük, hogy nyakukat S-alakú görbületben, mely
vízszintes síkba megy át, hátra húzhatják, ennek
megfelelően nyakcsigolyáikon nincsenek harántnyujtványaik vagy ha vannak, azok csak durva-
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nyosak. Másik nevezetes bélyegük, hogy medencé koznak, de alkalomadtán egyesek a férgeket és
jük nem áll csontos összeköttetésben sem a hát-, csigákat sem vetik meg. Legismertebb fajaik
sem a haspáncéllal. Az ide tartozó családok közül az ízeit páncélú T. (Cinixys) és a szűkebb
említésre méltók: a) Alligátorteknős-félék (Chely- értelemben vett szárazföldi T. nemébe tar
dridae), melyeknek leggyakoribb fajai az alli toznak. Az előbbi nem legközönségesebb faja a 23
gátorteknős (Chelydra serpentinaL.) és&keselyű- cm. páncélhosszúságú csipkéspáncélú teknős
teknős (Macrolemys temmickii Holbr. = Mac- (Cinixys erosa Schweigg.). Az utóbbi nemből 59
rochelys temmickii Gray). b) Mozgómellű teknős- faj ismeretes, melyek közül a görög teknős
félék (Oinosternidae).'Fa.ieá: az amerikai mocsári (Testtido graeca L.), a mór teknős (Testudo
teknős (Cinosternum pensilvanicum Gin.) és a ibér a Pali.) és a szegélyes teknős (Testudo margipézsmásteknős (C. odoratum Daud.). e) Nagyfejű nata Schöpff.) Dél-Európában honos; a többi fajok
teknősök (Platysternidae).
Egyetlen nemük közül említést érdemel az óriási méretével bámula
(Platysternum) ismeretes s e nemben a Dél-Kíná tot keltő és a Galapagos-szigetek D.-i részén
ban, Sziámban és Burmában honos s igen különös, (Albemarle) honos elefánt-teknős (Testudo elebizarralakú nagyfejű teknős (Platysternum mega- phantopus Harlan), melynek példányai között a
cephalum Gray) érdemel említést, d) Szárazföldi 100 kg. súlyúak a nem nagy példányok közé tartoz
és édesvízi teknős-félék (Testudinidae). Ama nak, mert Günther A. mérései szerint a londoni
élő teknősök zöme e családba tartozik. Siebenrock állatkertben élő 80 éves hímpóldány 435 kg.-ot
vizsgálatai szerint 25 nemük és mintegy 140 nyomott. Ugyancsak óriási méreteive] lep meg
fajuk ismeretes. Közös jellemvonásuk, hogy szaru- a Madagaszkártól É.-ra fekvő Aldabra-szigeten
nemű bőrpajzsokkal fedett páncéljukban a mell élő Testudo daudini D. B., melyből Voeltzkour
lemezek összeérnek a szegélylemezekkel és hogy 1890. hat élő példányt hozott a hamburgi állat
haspáncéljukban mindig 11—12 pajzs van. To kertnek; közülök a legnagyobb 206 font súlyú
vábbi jellemző tulajdonságuk, hogy nyakukat és volt. Még nagyobb a Testudo gigantea D. B. nevű
fejüket hátrafelé teljesen be tudják húzni a pán teknős, melynek egyik Seychelles-szigetekről
célba és hogy lábujjaikon 4—6 karom van. származó példánya a hamburgi állatkertbe valő
Ausztrália és Új-Guinea kivételével valamennyi érkezése alkalmával 431 fontot nyomott s hát
forró és mérsékelt éghajlatú vidéken honosak. páncéljának hossza (légvonalban nézve) 125 cm.,
szélessége 81 cm. és magassága 58 cm. volt.
Életmódjuk alapján két alcsaládra tagolhatok.
A) alcsalád: Édesvízi teknősök (Émydinae)- A legnagyobb ma élő óriási teknős Rotscliild báró
Lassan folyó folyókban, tavakban és mocsarakban birtokából (Tring) a londoni Angol Zoológiai Tár
élnek s egyesek a brakkvizben (félig sósvízben) sulat állatkertjébe került; páncéljának hossza
is megélnek. Az ide tartozó fajok közül hazánkban 156 cm.; súlya 529 font; életkora biztosan meg
is honos a mocsári teknős (Emys orbicularis L.), haladja a 300 évet.
2.alrend: Tengeri l.(Cheloniidea).Legjéllemmely az összes teknősök közül a legészakabbra
hatol fel (1. Mocsári teknős). A többi fajok közül zőbb tulajdonságuk, hogy nyakuk rövid és a pán
említésre méltók a Dél-Európában, Kis-Ázsiában, célba csak nagyon tökéletlenül húzható vissza;
Mezopotámiában, Nyugat-Perzsiában, az Ibériai- nyakcsigolyáikon igen rövid harántnyújtványaik
félszigeten és Északnyugat-Afrikában Tunisztól vannak; végtagjaik evezőlapátokká módosultak s
Szenegambiáig honos kaspiai vízi teknős (Clem az elülsők a hátulsóknál jóval hosszabbak. Ma
mys caspica Gm.) és a spanyol v. mór vízi teknős csak aránylag kevés fajuk él, melyek két családba
(Clemmys leprosa Schweigg.); mindkettőnek (tengeri T. = Gheloniidae és kérges T. = Derpáncélhóssza 18 és 20 cm. között változik. Az mochelyidae) tartoznak s ma utolsó maradványai
északi erdei teknős (Clemmys inscidpta Lee.) egy régen virágzott nagy teknőscsoportnak,
páncélhossza 18 cm.; az Egyesült-Államok vala melybe óriási nagy fajok is tartoztak (legnagyobb
mennyi Atlanti-oceánmelléki vidékein honos. A köztük az ószakamerikai Archelon ischyrus Wiedobozpáncélú teknős (Terrapene carolina L. = land). A ma élők között a legközönségesebb az
Cistudo carolina L.) az EgyesUlt-ÁUamok keleti óriás teknős (Chelone [CheloniaJ mydas L.);
részében, Mexikóban és a nyugatindiai szigeteken páncélhóssza 1*1 méter, súlya 450 kg.; a forró*
honos; a páncél hosszúsága 13—17 cm., széles és szubtrópusi égöv összes tengereiben nagyon
sége 11—12 cm. Élénk színekkel és pompás gyakori. Jóval kisebb nálánál a cserepes teknős
mustrázatukkal kiválnak az Amerikában (főleg (Chelone [Chelonia] imbricata L., régi nevén:.
Észak-Amerikában) honos Chrysemis és Mala- Caretta bissa Rüpp.); páncélhossza 60—84 cm.;
clemys nemekbe tartozó teknősök; az előbbi nem elterjedése megegyezik az óriás teknősével; a,
nek 12, az utóbbinak 3 faja ismeretes, melyeket páncélját fedő szarulemezek szépségüknél éa
a terrariumkedvelők gyakran importálnak hoz könnyű feldolgozhatóságuknál fogva nagyon ér
zánk Amerikából, bár fogságban aránylag nem tékesek és keresettek. Ide tartozik még a kérges
teknős (DermocJielys coriacea L.), mely majdnem
igen ellenállók.
B) alcsalád : Szárazföldi T. (Testudininae). 2 méter hosszú és 500—600 kg. nehéz; régen a
Szárazföldön, erdős vagy növényekkel dúsan be térítők közti összes tengerekbon honos volt, ma
nőtt helyeken, legörömestebb azonban a steppéken azonban már kihalófélben levő fajnak kell tekinte
és pusztákon élnek. Legtöbb fajuk Afrikában ho nünk ezt az összes T. között legnagyobb fajt.
nos és csak 3 fajuk fordul elő Európában; elő
3. alrend: Nyakfordító T. (Pleurodira). Leg
fordulnak azonfelül Dél- ( és Közép-Ázsiában, az jellemzőbb bélyegük, hogy hosszú nyakukat fejük
Északamerikai Egyesült-Államok D.-i részében és kel együtt nemcsak egyszerűen bírják visszahúzni,
Dél-Amerikában. Puha növényi részekkel táplál- ' hanem oldalt is úgy tudják hajlítani és a háti és
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*
hasi páncél közé hátra fektetni, hogy orruk hegye
a jobb és bal vállüreggel érintkezik; ez csak az
által lehetséges, hogy nyakcsigolyáikon a harántnyujtványok nagyon erősen fejlettek. További
sajátságuk, hogy medencéjük szilárdan össze
csontosodott a hát- és haspáncéljukkal. Főleg v.
kizárólag vízben élnek. A Föld É.-i félgömbi ré
szén (tehát Európában, egész Ázsiában és ÉszakAmerikában) hiányzanak. Idetartoznak a pelomeduzák (Pelomedusae), melyek Dél-Afrikában,
Madagaszkárban és Dél-Amerikában patakok és
folyók édes vizeiben élnek; nevezetesebb fajaik:
a 77 cm. páncélhosszúságú, délamerikai arrautéknös (Podocnemis expansa Schweigg.), melynek
tojásaiból értékes és nagyon keresett olajat ütnek ;
továbbá a Pelomedusa galeata Schöpff., melyAfrika trópusi és D.-i részeiben a legközönsége
sebb teknősfaj. A nyakfordító T. másik családjába
tartoznak a kígyónyakú T. (Ghelydidae), mely
nek fajai Dél-Amerikában, Ausztráliában és ÚjGuineában honosak; leggyakoribb fajaik: a 38 cm.
páncélhosszúságú matamata (Chelys fimbriata
Schn.), a 30 cm. páncélhosszúságú argentínai
Mgyónyákú teknős (Hydromedusa
iectifera
Cópe) ós a 24 cm. páncélhosszúságú ausztráliai
kígijónyákú teknős (Chelodina longicollis Shaw.).
4. alrend: Lágyhéjú 1. (Trionychoidea). Az
összes többi T.-től abban különböznek, hogy
páncéljukról hiányzanak a csontlemezeket fedő
szarulemezek és hogy szájorruk orrmányban
végződik. Ma élő fajai Ázsia, Észak-Amerika
és Afrika folyóiban élnek. Az ide tartozó fajok
közül legközönségesebbek a harapós három
körmü teknős (Trionyx ferox Schn.), a tüskés
szélű háromkörmü teknős (T. spiniferus Lsr.),
a kínai háromkörmü teknős (T. sinensis Schl.)
és az afrikai háromkörmü teknős (T. triunguis
Forsk.). A Trionyx ferox Schn. az északame
rikai teknősfajok között a legnagyobb; páncél
hossza 42 cm. is lehet és súlya elérheti a 35
kg.-ot is; húsa Ízletes, ezért nagyban vadásszák.
T. (paleont.). A kihalt T. száma jóval meghaladja
a ma is élő fajokét. A T. a középső keuperben
lépnek fel, őseiknek az ugyancsak triaszkori
Plaeodontidae család tekinthető (Sauropterygia
rend), amelynek állkapcsaiban fogak voltak el
helyezve. A T. rendszertana palaeontológiai
alapon a következő: I. Pleurodira alrend, ide
tartozik a legnagyobb kihalt T., a Queensland
diluviumából ismert Miolania, V* m.-nél szélesebb
koponyával. Az Amphichelydidae család a mio
cénben kihalt. II. Oryptodira. Ebbe az alrendbe
tartozik az eocénben kihalt Thalassemididae
csa
lád és a Pyreneusok pliocénjéhől ismert l - 20 m.
hosszú hátpáncólú Testűdé Perpiano, valamint
a szivaliki dombok egykorú 2 m. hosszú T. atlasa.
III. Cheloniidae. IV. Trionyatria. Utóbbi két al
rend a krétában lép fel.
Tekorhetin (ásv.), 1. Fichtelit.
Tékozlás a tékozlónak gondnokság alá helye
zésére szolgál alapul. A gondnokság alá helye
zést ebben az esetben a bíróság mondja ki, de
nem hivatalból, hanem csakis magának a gond
nokság alá helyezendőnek vagy pedig fel- és le
menő ágbeli rokonainak, nemkülönben házastár
sának kérelmére; ha a tékozlónak teljes elszegé
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nyedésétől s attól lehet tartani, hogy az illetéke*
község terhére fog esni, a gondnokság alá helye
zést a gyámhatóság is kérheti az árvaszéki
ügyész útján. A gondnoknak kirendelése a gyám
hatóságnak hatásköréhez tartozik, amelyet a
bíróság evégből hivatalból keres meg. (1877: XX.,
1885: VI. t.-c. és polgári perrendtartás 718. ésköv. §-ai.)
Tékozló fiú alatt — közelebbi meghatározás
nélkül — érteni szokták a Lukács evangéliumá
nak XV. részében olvasható krisztusi példázatban
szereplő egyik fiút, aki az apai örökségét kikérte,
azzal távol országba költözött, hol tobzódva elté
kozolta ; nyomorában a sertések eledelével táp
lálkozott, mígnem tettét megbánva, nagy alázatos
sággalvisszatért jó módban levő.neki megbocsátó,
őt szívesen látó atyjához. B példázattal Krisztus
azt a gondolatot fejezte ki, hogy ha a zsidók
— kiket az apai háznál maradt öregebbik fiú
példáz — nem akarják az evangéliumot befo
gadni, prédikáltatni fog az az apai háztól el
szakadt, vagyis az egy Isten ismeretétől és tisz
teletétől eltávozott, de bfinbánólag megtérő pogá
nyoknak.
Tekrur, Szudán keleti részének neve a benszülöttek nyelvén.
Tekticit (ásv.) a. m. graulit (1. o.).
Tektológia, 1. Tectologia.
Tekton, a vasbeton mintájára készült építő
anyag, cement, oxikloridok, fürészpor keveréké
ből álló massza, beágyazott fára alkalmazva. Az
építőiparban már évek óta használják az oxikloridokat hézagmentes padlók készítésére, ame
lyet doloment, parketolit stb. néven hoztak for
galomba. A T. festékkel jól keverhető, rendkívül
tűzálló, úgy, hogy a beágyazott faanyagot a leg
nagyobb hőség ellen is megvédi. Mennyezetet,
fedélborítást, padlóburkolatot csinálnak belőle,
gyorsan szárad és száradás után azonnal be
vakolható.
Tektonika (gör.), 1. az építészetben a nyers
anyag szakszerű vagy művészi feldolgozásának
tana, melynél az anyagszerűség is szerepet ját
szik. Bronzfestékkel bemázolt gipszszobor pl. nem
tektonikus alkotás.
2. 1. (geol.), a geológiának az a fejezete, mely
a Föld szilárd kérgének miként való felépítésével
foglalkozik. L. Földtan.
Tektonikai földrengés. 1. Földrengés.
Tektonikai metamorfizmus (geol,) a. m. dinamometamorftzmus, 1. Metamorfizmus.
Tektosagusok, a galaták (1. o.) egyik törzse.
Tektura (lat.), valamely ügyiratnak papirborítéka, továbbá külön papírlapra helyezett helyes
bítő nyomtatvány oly célzattal, hogy ez a papír
lap a helyesbítendő szöveg fölé vagy melléje r a 
gasztassák.
T. (gyógysz.), gyógyszeres üvegek befedésére
szolgál, hogy az üveg nyakát (ahol a gyógy
szert kiöntik) por ne lepje. Első sorban azt a kis,
ráncolt papirt értik alatta, amivel a gyógyszerész
a dugót befödi és leköti.
Tekucsi, román város, 1. lecuci.
Tekus, szobrász, 1. Dénes, 2.
Tél, az ősz és tavasz közé eső évszak, csilla
gászatilag a legrövidebb naptól az arra követ-
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kező napéjegyenlőségig terjedő idő. Az északi
féltekén a téli napfordulattól (dec. 21—22.) a
tavaszi napéjegyenlőségig (inárc. 20—21.) tart.
A déli féltekén ellenkezőleg a tél a nyitó napfordulattól (jún. 21.) az őszi napéjegyenlőségig
{szept. 22—23.) tart. Az északi félgömb tele egy
két nappal rövidebb, mint a délié, aminek oka az,
hogy a Föld a mi őszünk és telünk alatt pályájá
nak a Naphoz közelebb esö részét futja be, tehát
Kepler második törvénye szerint gyorsabban ha
lad, mint tavasszal és nyáron. Meteorológiai
tekintetben a dec.—febr. hónapokat számítjuk az
északi, június—augusztus hónapokat a déli fél
gömbön téli hónapoknak. A legnagyobb hideg
nem a Nap legmélyebb állásakor, a legrövidebb
napon, hanem körülbelül egy hónap múlva áll be.
Nálunk január a leghidegebb hónap és gyakori a
fekete karácsony, minek oka az, hogy a Föld hő
sugárzása folytán való kihűlés és a napsugarak
éltal való felmelegítés közt csak lassankint áll be
az egyensúly. L. Évszakok.
T e l a (lat), úgy az állati, mint a növényi szer
vezetek szöveteinek latin neve.
T e l a b u n (nOv.), 1. Eleusine.
T e l a g o n (állat), a maláji gobáng (Mydaeus
meliceps F. Cuv.) egyik neve.
Telamon, Aiakos és Endeis fia. Testvérével,
Peleusszal egyetértve megölte mostohatestvérét,
Phokost, ezért atyjuk számkivetette őket Aigina
szigetéről. T. Salamis szigetére jutott, ahol nőül
nyerte Kychreus király leányát, Glaukét és örö
költe trónját. Részt vett Heraklesnek az Amazo
nok és Trója elleni vállalatában s rabnőül nyerte
Laomedon király leányát, Hesionét; továbbá a
kalydoni vadászatban és az argonauták (1. o.)
kalandos vállalatában. Második neje, Periboia
szülte neki Aiast (1. o.),Hesione pedigTeukrost (1. o.).
Telamon (gör.), féloszlopot vagy oszlopot he
lyettesítő emberi alak a görög építészetben, mint
az Atlaszok vagy a női karyatiszok (1. o.).
T e l a n t h e r a R. Br. (növ.) = Alternanthera
<1. o.)
Telautográf. Rajzok és kéziratok továbbítására
«, T.-ok szolgálnak. Ezeknek többféle megoldásuk
van. A Bakewell-íéle másoló távírónál a kézira
tokat és a vonalas rajzokat izoláló (nemvezető)
tintával vékony cinkfoliára másoljuk le. A cinkfoliát egy forgó hengerre csavarjuk fel. A hen
ger lassú forgásban van és rajta egy fémtű csú
szik, úgy hogy a henger tengelyének irányában
lassan elmozdul. A tü a hengerre csavart cinkfoliára kis emelkedésű spirálvonalat ír le, miköz
ben a rajz összes pontjait érinti. A henger az adó
telep egyik sarkával van összekötve, amelynek
másik sarka földelve van, a vezeték pedig a tű
höz van kötve. Amiga tű az áramot vezető ré
szeken csúszik, áram megy a vezetékre. Amint
azonban azokhoz a helyekhez ér, amelyek tintá
val vannak rajzolva, a vezeték árammentes lesz.
A vevőállomás berendezése hasonló az adóéhoz.
Ott is van egy henger, amelyre egy vegyileg elő
készített papir van feltekercselve. A henger ugyan
olyan sebességgel forog, mint az adóállomáson.
A hengeren egy tű csúszik. A vezetékről beérkező
áram a papirt kékre festi, úgy, hogy a kéziratot
v, rajzot kék alapon fehér színben kapjuk meg.
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Az Elisha Gray-iéle T.-ról a továbbítandó
szöveget egy tűvel papírlapra írjuk le. A tű moz
gásait a vevőállomáson egy rúgó hűen követi.
A üTora-féle T.-nál a fómfoliát egy hengerre
tekercseljük fel. A tű a hengeren csúszik és a
tengely irányában kissé elmozdul. Az adóáramo
kat két telep szolgáltatja, amelyek közül az
egyiknek feszültsége nagyobb, a másiké pedig
kisebb. A vevőállomáson is van egy telep a veze
tékkel összekötve. Az adótelepek a kapcsoló
szerkezet útján úgy vannak összekötve a vezeték
kel, hogy ha a tű vezető részeken csúszik, akkor
az áram iránya a nagyobbik telep pólusától függ;
ha azonban ennek a nagyobbik telepnek az útja
megszakad, ami akkor áll be, amikor a tü a tintás
részeken csúszik, az áram iránya az előbbivel
ellentétes lesz.
A vevőállomáson a forgó hengerre fényérzé
keny film van feltekercselve. A henger fénymen
tesen egy szekrényben van elzárva. A hengeren
egy kis nyílás van, amelyben egy gyűjtőlencse
van elhelyezve. Ez előtt van az ú. n. fényrelais.
Ez egy erős mágnes, amelynek pólusai között két
finom, az adóáram által átjárt fémszál van ki
feszítve. Ezekre van felerősítve egy alumínium
lap, amely a fényt a szekrény nyilasa elől elzárja.
Ha a tü az adóállomáson a szigetelt réteget éri,
akkor az áram az alumíniumlapot elfordítja, úgy
hogy a fény a papirt éri. A két hengernek termé
szetesen synchron kell forogni.
A fényképek továbbításánál a húr-galvano
méternek a feladata, hogy a filmet úgy világítsa
meg, hogy az árnyékolással a fénykép előállít
ható legyen. Ezt úgy lehet elérni, hogy a fénykép
színezésének megfelelően a vezetékre erösebb v.
gyengébb áramok jussanak ki, úgy, hogy a lap
többé-kevésbbé zárja a szekrény nyílását.
A továbbítandó fényképet film alakjában készít
jük el és egy üveghengerre csavarjuk fel. A hen
gert forgatjuk és a film minden egyes pontját át
világítjuk. A fény átmegy a henger belsejébe
abban a mértékben, ahogy az a kis rész a fény
sugarakat átengedi. A fénysugarak ott egy szelén
cellát érnek, amelynek elektromos ellenállása a
megvilágításnak megfelelően változik.
A fénykép számos megvilágított vonalból adó
dik ki, amelyek egymástól a továbbító csavar
emelkedési magasságához megfelelő távolság
ban teljesen fekete sávval vannak elválasztva.
Minél kisebb az emelkedési magasság, annál szebb
a kép.
Berjonmeau a táviratozandó képet izoláló tintá
val egy vékony rézlapra állítja elő. A világos he
lyeken a nem vezető pontok sűrűn jönnek egy
más mellé, a sötét helyeken hiányoznak. Ezt a
lapot egy hengerre tekercseljük fel, amely egy
fordulat alatt »/4 mm.-rel mozdul el oldalra. A hen
geren egy finom platinatű csúszik, amely az ára
mokat küldi a vevőállomásra. Az áraialöketek
különböző hosszúságúak aszerint, amint a tü
több v. kevesebb pontot talál útjában. Ezek az
áramok a vevőállomáson egy jelfogót hoznak
működésbe, amelynek mozgását egy helyi körre
lehet átvinni. A jelfogó szabályozza a filmet meg
világító tolókát ép úgy, mint Komnál. Itt is az
adó és vevő közt együttfutásnak kell lenni.
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Belin is szerkesztett egy,T.-ot, amelyet telesztereográf'nak nevezett el. Ö a képet relief szerűen
állítja elő fotográfiai lemezen. A világos helyek
jobban kiemelkednek, mint a sötétek. Egy kétkarú
emelő segítségével a kép kiemelkedő részeinek
megfelelően több v. kevesebb ellenállás kapcso
lódik be az áramkörbe. A vevőkészülék egy Blondel-f éle oszcillográf, amelynek tükrét a megérkező
áram — erőssége szerint — erősebben v. gyen
gébben kitéríti. A tükör reflektálta fény egy er
nyőre esik, amely a legátlátszóbbtól a legsötétebb
.árnyalatig vesz föl. Az ernyő mögött van a fel
vevő íilm. L. még Telefotográfia.
Telav, város Georgiában, 11,810 lak., nagyrészt
•örmény lakói bortermeléssel és selyemhernyótenyésztéssel foglalkoznak. Régi várainak és palo
táinak romjai tanúskodnak korábbi jelentőségéről,
amikor Kauécia fővárosa volt.
Telchinek, a görög mondában tengerből szár
mazó vulkánikus démonok Rhodosz szigetén. Ők
készítették először az istenek ércszobrait, Kronos
•sarlóját, Poseidon szigonyát, de mivel irigy rossz
akarók voltak istenek és emberek iránt, Apollón
megülte őket; más hagyomány szerint kivándo
roltak Lykiába, Krétába, Ciprusba és Görög
országba.
Teles (lelciu), nagyk. Besztercze-Xaszód vm.
naszódi j.-ban, (1010) 3283 román és német lakos
sal. (Tr. R.)
Teles Ede, szobrász, szül. Baján 1872 máj. 12.
Tanulmányait hét éven át Bécsben, előbb Hellmernél, aztán Zumbuschnál végezte s már ez idő
ben apróbb genre-szobrokkal és emlékérmekkel
tűnt fel, 1896. Budapesten telepedett le s ettől
fogva nagyszámú képmást és emlékérmet (pl.
Thaly Kálmán, Sonnenthal, Falk Miksa, Popper
Dávid, Andrássy Gyula gr., Beöthy Zsolt, Görgey
.stb.) készített. 1901-ben Háziszer c. művére a
Ráth-díjat, 1902. Tanulmányfej c. müvéreaRökkdíjat, 1908. hasonló c. művfcre az állami arany
érmet és a Lipótvárosi Kaszinó díját kapta. Több
szép síremléket is készített, ilyenek Barabás Mik
lósé (1905), Munkácsy Mihályé, Horti Pálé stb.
Emlékművei közül való a kecskeméti Kossuthszobor, a telepesi Szilágyi Dezső-szobor. Kallóssal
•és Márkus Gézával együtt mintázta a budapesti
Vörösmarty-szobrot s nagyobb középületeink de
koratív szobrászati díszítésében is közreműködött.
Több kisméretű terrakottáját külföldi muzeumok
szerezték meg. V. ö. Művészet, 190-í.
Teleangiektázia (naevas vasculosus, angioma
plexiforme), hajszáleres angioma, a bőrön (tűz
folt), ritkábban a nyálkahártyákon előforduló,
kisebb-nagyobb, szabálytalan alakú, világosabb
v. sötétebb vörös vagy szederjes folt, mely gyak
ran finom dudoros felületű, ujjnyomásra elhalvá
nyodik ; szövettanilag kitágult v. ujdonképzödött
hajszálerek sűrű hálózatából áll. A T. többnyire
veleszületett. A T. gyógyítása a daganat kiirtásá
ban áll. Néha izzó tűvel való szurkálással is sike
rül a T.-t elsorvasztani. L. Anyajegy.
T e l e a s l a e v i u s e u l u s Rtzb. (illat), aHártyásszárnyuak rendjébe, a Proctotrupidae {= Serphidao) családba tartozó élősködő darázsfaj,
mely tojásait a Dendrolimus pini L. tojásaiba
íojja. A I. terebrans Rtzb. a gyűrűs pille (Bom-
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byx neustria L.) tojásait fertőzi meg hasonló
módon. A tojásokban fejlődő lárvák tönkre eszik
azokat, tehát hasznosak.
Teleokoje tó, 1. Altin-nor.
Telecska, a Duna-Tisza közti hátság D.-i vég
ződésének meredek lejtője a dél-bácskai terrasz
alacsony síksága felé. A hátság löszből van, É.-on
legnagyobb részét futóhomok fedi. Bácskában már
elmarad a homok, tiszta lösz-felszin szolgáltatja
a kitűnő bácskai búzatermő talajt. Ennek egy
szerre vége van, a T. lejtőjén lejutunk a Ferenccsatornához, más természetű síkságra. A T.
Ny.-on felkanyarodik Baja, K.-en Szeged felé.
K.-i részét Orompartnak nevezik. A T. magas
sága a Ferenc-csatorna síksága fölött átlag 20 m.
Teledamos, máskép Telegonos (1. o.).
T e l e t í u (állat), a maláji gobáng (Mydaeus
meliceps F. Cuv.) neve Jáva szigetén.
Telefon (görög szó, magyarul hivatalosan táv
beszélő, 1. a két képmellékletet), olyan készülék,
amellyel a hangot, illetve a mondott szót elektro
mosság segélyével nagy távolságra hallhatóvá
tesszük.
A hírek nagy távolságra élőszóval való közlé
sének gondolata már az ókori népeket is foglal
koztatta, de technikai ismeretek hiányában erre
csak primitív megoldásokat találtak. A régi per
zsák a nagy birodalom fontos híreinek gyors
továbbítására bizonyos távolságokban jóhangú
őröket állítottak fel, akik a híreket egymásnak
átkiabálva, láncolatosan rendeltetési helyükre jut
tatták. Hasonló hírszolgálatot létesítettek a kar
thágóiak ós a hunnok is, akik szócsövek alkal
mazásával igyekeztek a hang erősségét növelni.
A mai T.-hoz már közelebb áll az állítólag kínai
eredetű szálas T., melyről Hooke Róbert angol
fizikus 1667. tesz említést. E készülék adója és
vevőj a egy-egy hengerből áll, mslyek fenekén a
hangrezgések felfogására hártya van kifeszítve.
A két hártya középpontjában megerősített ós kife
szített szál továbbítja a hangrezgéseket. Csak kis
távolságra használható és inkább játékszerül szol
gál. Gyakorlati eredmények a távolba beszélés
terén akkor váltak lehető vó,midőn a távolság leküz
désére a villamos áramot használták fel. Az elek
tromos távbeszélés alapgondolatát 1837. az ame
rikai Pages vetette fel, aki kísérletei során rájött
arra, hogy egy megfelelően összeállított elektro
mágnes az áram zárásakor és megszakításakor
zenei hangot ad. Bourseul Károly francia távirótisztviselő 1854. értekezést irt a beszédnek elek
tromos úton való továbbításáról. Azt javasolta,
hogy a beszéd hanghullámainak felfogására egy
membránt alkalmazzanak, melynek rezgése kon
taktusok segélyével villamos áramkört zár és nyit
a rezgések számának megfelelően. Hasonló mem
bránt alkalmazzanak a vevő állomáson is, melyet
az előbbi kontaktusokkal összekapcsolt elektro
mágnes hozzon működésbe úgy, hogy a rezgések
száma az adó membrán árammegszakításainak
megfeleljen. Noha ezzel elméletileg megoldotta a
mai T. problémáját, gyakorlati eredményt nem
tudott elérni. Ezen elvek alapján ReissFülöp friedrichsdorfl tanító 1861. állította össze az első, hang
átvitelre alkalmas készüléket, mely a 15. ábrán
látható. A berendezés adó és vevőkészülékből állt.
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Az adó egy kocka alakú fadoboz, melynek oldalán
T hangtölcsér foglal helyet. Fedőlapján kifeszített
hólyagból készült a membránnal elzárt köralakú
kivágás van. Ennek közepén o platinalemez van
felerősítve, melyen vékony rugóra erősített b platinaceúcs nyugszik. Az o platinalemez a z szorító
segélyével van az áramkörbe kapcsolva, míg a b
platinacsúcs a szekrényhez erősített c fémpálcán,
továbbá a t jelzőbillentyűn és a szintén jelzésre
szolgáló A elektromágnesen át a 3 szorítóval áll
vezetékes összeköttetésben. A vevő egy rezonáló
B faalapzatra felerősített és szigetelt rézhuzallal
sűrűn tekercselt g vaspálcikából áll. A vevő rézhuzal végei az adó platina részeivel ós egy galván
elemmel összekapcsolva zárt áramkört alkotnak.
Ha az adóba hanghullámokat juttatunk, amembrán
rezgésbe jön és a rajtalevő platinalemez érintke
zése a felette elhelyezett platinacsúccsal hol szoro
sabb, hol lazább lesz, majd egészen megszűnik.
Az áramkör ellenállása ily módon változik és en
nek következtében az elektromágnes tekercseiben
különböző erősségű áramok keringenek, amelyek
a vasmagot rezgésbe hozzák. A rezonáló faalapzat a
rezgéseket megerősíti és a hangot hallhatóvá teszi.
Ezzel a készülékkel csak énekhangokat lehet jól
visszaadni, beszéd közvetítésére nem alkalmas.
Az első gyakorlatilag bevált T.-t az edinburgi
születésű amerikai Graham Bell, süketnémaintézeti tanító készítette 1876. Készüléke zseniáli
san egyszerű és annyira tökéletes, hogy alaki
módosításoktól eltekintve, lényegében máig sem
változott. Ez a találmány alapköve a ma T.-jának
és ez indította meg a telefonozás rohamos fejlő
dését. A véletlen különös játéka folytán ugyan
azon a napon, melyen Bell az Egyesült-Államok
szabadalmi hivatalánál készülókét bejelentette,
Elisha Gray is szabadalmat kért olyan készülékre,
mely a hangot elektromos úton közvetíti. A két
feltaláló közt folytatott elsőbbségi per az első
bíróságnál Bell javára dőlt el. Még mielőtt a má
sodik fórum elé került volna, egy szindikátus mind
két szabadalmat megvásárolva, a további perleke
désnek elejét vette és a T.-ra vonatkozó vala
mennyi szabadalom birtokában részvénytársasá
got alapított American Bell Telepkon Company
néven, amely jelenleg is Amerika legkiterjedtebb
T.-vállalata.
Bell T.-ját az 1. álra mutatja. Lényeges alkat
részei m rúd alakú állandó mágnes, melynek egyik
sarkára lágyvasból készült s pólussaru van fel
erősítve. A pólussarut vékony szigetelt rézhuzal
ból készült cstekercs veszi körül. Ennek két vége
szt és sz2 szorítókba van bekapcsolva. A pólus
saru előtt kis távolságban a mágnesrúd tengelyére
merőlegesen és koncentrikusan szerelt b lágyvas
membrán foglal helyet. Ezek az alkatrészek egy
fátokba vannak elhelyezve és Jc fakagylóval le
zárva. Ez a készülék a szorítókhoz jövő vezeté
kek segélyével egy vele azonos készülékhez volt
kapcsolva.
A Bell-T.' működését a 2. ábra szemlélteti. Az
állandó mágnes maga körül mágneses teret léte
sít, hol az erővonalak az északi saroktól a déli felé
haladnak. A lágyvasból készült s pólussaru ma
gába sűríti az erővonalakat. Ha a mágneses erő
térben egy mágneses fémet, ez esetben egy vas
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lemezből készült membránt a sarokhoz közelltünk
vagy attól eltávolítunk, a mágneses indukció tör
vényei szerint a polussarun elhelyezett tekercsben
elektromos áram lép fel. Ha a membrán a sarok
felé közeledik, az erővonalakat magába sűríti és
a tekercsben egy bizonyos irányú elektromos ára
mot indukál. A membrán távolodása esetén az
erővonalak ritkulnak és ennek következtében a
tekercsben az előbbi árammal ellenkező irányú
áram keletkezik. A membrán közeledése és távolo
dása következtében a tekercsben váltakozó irányú
áramok keletkeznek. T.-álásnál a beszéd következ
tében rezgésbe hozott levegő mozgatja a membránt.
Ha a membránt hanghullám éri, a pólus felé hajlik.
Midőn a hanghullám hatása megszűnik, a mem
brán rugalmassága következtében nyugalmi állá
sán túl az ellenkező irányban visszahajlik. Ez a
mozgási energia a mágnestórben a már említett
törvények szerint elektromos energiává alakul.
Ha már most a tekercselést a vevőállomáson al
kalmazott hasonló készülék tekercsével vezeték
segélyével összekötjük, a vevőállomás tekercsébe
érkező elektromos áramok az állandó mágnes
mágneses mezejét erősítik, vagy gyöngítik az
áram irányának megfelelően. Az erősbödő mág
nes az előtte levő membránt magához vonzza, a
gyengülő viszont elereszti. Ily módon a vevőállo
más membránja az adóállomáséval teljesen azo
nos rezgésbe jön. Az elektromos energia tehát
ismét mozgássá alakul át, a membrán rezgése
hanghullámokat idéz elő, melyek a fülnek át
adódnak.
Bell készülékénél az adó (beszélő) és a vevő
(hallgató) két azonos szerkezet, melyeknél az
elektromos áramot indukció útján nyerjük. Az ily
módon előállított áram azonban olyan kis erős
ségű, hogy hosszabb vezeték ellenállását nem
tudja legyőzni és legfeljebb 3—4 km. távolságra
hat. Eleinte csak egy Bell-T.-t használtak és hol
beszéltek, hol hallgattak rajta. A készüléknek fel
váltva a szájhoz és a fülhöz tartása kellemetlen
volt és a beszéd érthetőségét zavarta. Ezért az
adó- és vevőkészüléket szétválasztották és két
Bell T.-t alkalmaztak, egyiket a hallgatáshoz,
másikat a beszédhez. A kimenő áram erősségét
azáltal növelték, hogy adásra nagyon erős mág
nessel ellátott T.-t használtak, majd indukciós
tekercs közbeiktatásával fokozták a termelt áram
feszültségét, de lényegesen jobb eredményt ezzel
sem tudtak elérni. A beszéd jó közvetítését csak
akkor oldották meg sikeresen, midőn az adókészü
lék céljaira egy teljesen új szerkezetet: a mikro
font alkalmazták.
A távbeszélő készülék két leglényegesebb alkat
része a hallgató és a mikrofon. A hallgató a vé
telre, hallgatásra szolgál. Legrégibb alakja a már
ismertetett egy polusu Bell-T., melyet elektromos
szempontok ós gyakorlati használhatóság tekin
tetében tökéletesítettek. Lényeges haladást jelen
tett a két pólusú hallgatók alkalmazása. Míg Bell
az állandó mágnesnek csak egyik sarkát hasz
nálta fel a membrán mozgatására, a mágnes nem
volt teljesen kihasználva. Ezért a mágnesrúd
helyett patkó- vagy gyűrüalakú mágnest alkal
maztak. Ilyen elrendezésben egyrészt a két pólus
egyenletesebben hat a membránra, másrészt a.
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megoszlása.

T E L ERŐN II.

21. á b r a . I n d u k t o r .

23. á b r a . Központi telepes asztali
készülék, mellékkészülékkel.
15. á b r a . Reiss telefonja.
16. á b r a . A m e r i k a i
hallgató.

22. á b r a . H e l y i telepes
fali távbeszélő.

24. á b r a . K o m b i n á l t helyi telepes távbeszélő-készülék.

20. ábra. „
Kezelő beszé 10
készülék.

17. á b r a . K e t t ő s fejhallgató.

19. á b r a . Kézi beszélő.

23. á b r a . K o m b i n á l t központi telepes távbeszélő-készülék.

20. á b r a . H o r d o z h a t ó távbeszélő-készülék.
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mágneses ellenállás csökkentésével erősebb ínágnestér létesül és a hallgatónak jobb hatásfoka
lesz. Jelenleg sokféle kivitelben készítik. A 3.
ábra a nyeles hallgató hosszmetszetét mutatja.
A patkóalakú m állandó mágnes fanyélben nyer
elhelyezést és két sarkán s polussaruk vannak fel
erősítve. Ezeken cs szigetelt tekercsek láthatók,
melyek a beszédáram felvételére szolgálnak. A
polussaruk síkjával párhuzamosan a lágyvasból
készült b membrán nyer elhelyezést. A nyélre rá
erősített k hallgatókagyló szigetelő anyagból
(kemény gummi vagy impregnál fa) készül. Ameri
kában még ma is a 16. ábrán látható eredeti Bell
T. alakban gyártott, de patkóalakú mágnessel ellá
tott hallgató örvend a legnagyobb elterjedtségnek.
Gyakorlati okok néha azt kívánják, hogy a hall
gató állandóan a fülön legyen. B célra szolgál a
fejhallgató, melyet leginkább a T.-kezelőnők hasz
nálnak, hogy kezük a kapcsoláshoz szabadon ma
radjon. A fejhallgató fejre illeszthető acélabroncscsal, a 17. ábrán látható gyűrűalakú mágnessel
és aíuminiumfoglalattal ellátott lehetőleg könnyű
szerkezet. A 3. ábra egy kettős fejhallgatót mutat.
Ahallgató jósága főképen az állandó mágnes minő
ségétől ós a membrán jó beállításától függ. A
membrán és a pólussaru távolságát oly módon
kell lerögzíteni, hogy a beszéd érthetősége a leg
jobb legyen.
A mikrofon (beszélő, transmltter) az adásra,
beszédre szolgál. Rendeltetése az, hogy egy külön
álló áramforrás által táplált áramkörben ellen
állás-változásokat idézzen elő a beszéd hanghullámainak megfelelően. A mikrofonnak alapszerke
zetét 1878. Dávid B. Hughes állította össze a
tökéletlen kontaktusokkal végzett kísérletei alap
ján. Megállapította, hogy két egymással lazán
érintkező vezető közt aránylag nagy átmeneti
ellenállás van, mely nagyon kis nyomásra már
észrevehetőleg változik. Ez a tünemény a szén
nél volt legerősebben észlelhető. Hughes mikro
fonját első alakjában az 5. ábra mutatja. Három
széndarabból áll, melyek közül kettő: a és b a d
derékszögben összeállított rezonáló alapzathoz van
felerősítve. A mindkét végén meghegyezett c
szénrudacska lazán illeszkedik bele az a és b
széndarabok mélyedéseibe. Ez a szerkezet vezeték
segélyével a t teleppel és h hallgatóval össze van
kapcsolva és egy zárt áramkört alkot. Ha e szer
kezetre rábeszélünk, a két szén érintkezési pont
ján az ellenállás a hanghullám erősségével fordí
tott arányban változik. Viszont az ellenállás vál
tozása a hanghullámokkal egybevágóan erősíti
vagy gyengíti az áramkörben folyó áram erőssé
gót. Hangos beszédnek tehát nagy áramerősség,
halk beszédnek kicsi felel meg. Az áramerősség
változásai a vevőállomás hallgató membránját a
hanghullámokkal azonos rezgésbe hozzák. Az első
gyakorlatban is elterjedt egy kontaktusú mikro
font az amerikai Blake készítette. Ennél a szén
csúcs állítható rugóval nyomódik a membránra
erősített platinacsúeshoz. Ha a membránra rá
beszélünk, az érintkezési ponton az ellenállás vál
tozik. A szerkezet hátránya, hogy a kis érint
kezési felület miatt az érintkezési ponton a szén
rövid idő alatt elég. Ezt a hátrányt az érintkezési
íelulet nagyobbításával igyekeztek kiküszöbölni.
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Az angol Hunnings a szerkezetet úgy oldotta meg,
hogy egy szénmembrán és egy flx szénkontaktus
közzé szénszemcséket helyezett. A jelenleg hasz
nált mikrofonok szerkezete ezen az elven alapszik
és a 6. ábrán látható részekből áll. Az áramfor
rás egyik pólusa a t széntömbhöz van kapcsolva,
másik pólusa az m szénmembránnal áll össze
köttetésben. A széntömb és a membrán közötti
részt a g szénszemcsék vagy golyócskák töltik ki.
Ezen alkatrészeket egy f fémtok foglalja magá
ban, melynek a membrán felé eső részén a hang
hullámok vezetésére szolgáló l tölcsér foglal he
lyet. A mikrofont nagyon sokféle alakban gyárt
ják és kifogástalan előállítására nagy súlyt helyez
nek, mert a beszéd érthetősége nagyrészt a mikro
fon jóságától függ. A magyar postánál használato
sak a Deckert és Homolka-, Berliner-, Ericsson- és
Zwietusch-fóle mikrofonok. Ezek a típusok a fent
leírt elvek szerint készülnek, csupán a szónszemecskék elhelyezésében és a széntömb alakjában
különböznek egymástól. Használatos még az ame
rikai ú. n. «solid back» transmitter, melynél a
membrán nem közvetlenül fekszik rá a szénporra,
hanem egy segódmembrán közbeiktatásával mű
ködik. Hangátvitel szempontjából igen jó hatás
foka van, azonban komplikált szerkezete miatt
előállítása költséges és csak stabil készülékeknél
használható. Újabban tért hódítanak a tokos mikro
fonok, melyek egyik válfaját a 18. ábra mutatja.
A tokos mikrofonnál az alkatrészek egy egyszerű
kivitelű tokba önálló egységgé vannak összeépítve
és a beszélő készletbe rugók segélyével rögzítve.
Nagy előnyük, hogy könnyen cserélhetők és a fenn
tartást lényegesen egyszerűsítik. Nagy elterjedt
ségnek örvendenek az ú. n. kézibeszélők, mikroT.-ok (19. ábra). E szerkezetnél a hallgató és a
beszélő közös nyélre vannak összeépítve. Gyakor
lati szempontból nagy előnye az, hogy bármily
helyzetben lehet vele T.-álni. Ez a típus a legked
veltebb és kezdi kiszorítani valamennyi külön
állóan készített hallgatót és beszélőt.
A 20. ábra a távbeszélő-kezelőnők által használt
fejhallgatót és mellbeszélőt mutatja. A kezelőnő
a fejhallgatót fejére téve, a mellbeszélőt nyakára
akasztva viseli és ilymódon kezei a kapcsoláshoz
szabadon maradnak. A vezetékek az ábra alsó ré
szén látható konnektordugóval csatlakoznak a
távbeszélő váltóhoz.
A mikrofon táplálására kétféle rendszert hasz
nálnak, és pedig a helyi telepes és közös telepes
rendszert. Előbbinél valamennyi állomáson nedves
vagy száraz elemeket (Leclanchó, Dura elemeket)
állítanak fel, utóbbinál az összes állomások mikro
fonjait a távbeszélőközpontban elhelyezett ak
kumulátor-telep látja el árammal. Eredetileg a
mikrofon, a hallgató és az elem egy áramkörbe
volt bekapcsolva és külső vezeték segélyével egy
hasonló berendezéssel állt összeköttetésben. Ez az
elrendezés azonban csak kis távolságra volt hasz
nálható az elem alacsony feszültsége miatt. Hosszú
vezetékeknél ugyanis a mikrofonellenállás válto
zása a távbeszélő áramkör összellenállásához ké
pest csekély lévén, az áramerősséget nem volt ké
pes a hanghullámok behatására annyira modulálni,
hogy a hallgatót megfelelően működtesse. Jobb
hatások elérése végett 1878-ban Edison alkalmazta
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először az indukciós tekercset. Lényegében egy kis
transz forrnátorszerűen szerkesztett készülék, mely
a beszédárainok feszültségének növelésére szolgál.
Szerkezetét a 7. ábra mutatja. A vékony lágyvashuzalakból álló hengeres v vasmagot a P primer
vagy elsődleges és az ^szekundér vagy másodlagos
tekercselés veszik körül, melyek úgy egymástól,
mint a vasmagtól papírtekerccsel vannak elszige
telve. A primér-tekercs vastagabb, a szekunder-te
kercs vékonyabb szigetelt rézhuzalból készül. A
fából készült cs csévefejeken a huzalvógek ki
vezetésére szolgáló p és s forrasztócsúcsok lát
hatók. A cséve i impregnált vászonnal van be
borítva. Elvi kapcsolását a 8. ábra mutatja. Az I.
primér-tekercselés az ni mikrofonnal és a t áram
szolgáltató teleppel egy áramkörbe van kapcsolva.
Ez az ú. n. helyi áramkör, mely a külső vezetéktől
független és ellenállása aránylag kicsiny. A mik
rofonnak a beszed következtében fellépő ellenállás
változása a helyi áramkör összellenállásához ké
pest aránylag nagy, minek következtében a telep
áramerőssége nagyobb változásoknak van alá
vetve. Ezek a váltakozó erősségű áramok átvivőd
nek a II. szekunder-tekercselésre, mely a külső
vonalra van kapcsolva a h hallgatóval együtt. Az
indukció törvényei szerint a szekunder-tekercsben
keletkező többszörösen felfokozott feszültségű
áram hosszú vezetékek ellenállását is le tudja küz
deni és a szemben levő hasonló elrendezésű állo
más hallgatójának membránját megfelelő rezgésbe
hozza. Az indukciós tekercs a beszéd jó átvitele
szempontjából fontos szerepet játszik.
Az eddig tárgyalt alkatrészek, ú. m. a hallgató,
a mikrofon és az indukciós tekercs a távbeszélő
készülékek lényeges részei. Valamennyi egyéb
alkatrész jelzések adására, illetve áramkörök nyi
tását vagy záródását előidéző érintkezések létesí
tésére szolgál. Ha egy távbeszélő állomás bármely
másik állomással beszélni akar, azt jelzés út
ján kell szándókáról értesítenie. E célból áramot
küld ki a vonalra, mely vagy közvetlenül a másik
állomáson, vagy a kapcsolást létesítő központban
hívójelzóst ad. Ez a jelzés a helyi telepes rend
szernél csengetéssel történik. A csengetőáramot a
készülékbe beépített induktorral termeljük. Az in
duktor, melynek keresztmetszetét a 9. ábra mu
tatja, kézi erővel hajtható kis generátor. Alkat
részei a legjobb acélból készült patkóalakú és több
részből álló m állandó mágnes, a mágnes sarkai
közt forgó sejyemszigetelésü rézdrótból készült t
tekercs, mely a rendszerint lemez9lt lágyvasból
készített s vasmagon foglal helyet. Ennek tenge
lyét fogaskerék áttétellel a forgattyú hajtja. Egy
három mágneses induktor a 21. ábrán látható. A
távbeszélő áramkörre küldött váltóáram a felhí
vott állomáson váltóáramú csengőt hoz műkö
désbe. (L. Csengetyümüvek.)
Ha a készüléken beszélni akarunk, oly módon
kell azt kapcsolni, hogy a mikrofonon áram foly
jon keresztül. Viszont a beszéd befejezte után
fölösleges áramfogyasztás elkerülése végett az
áramot kikapcsoljuk és csak a csengőszerkezetek
maradnak az áramkörbe bekapcsolva. Az áram
köröknek nyitása és zárása a hallgató feltevésekor
és leakasztásakor automatikusan történik, mikor
is az átkapcsoló horog, melyre a hallgatót vagy
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kézibeszólőt feltesszük, egy rúgórendszert hoy
működésbe. A mozgatható horog hol az egyik,
hol a másik rugócsoport között idéz elő érintkezé
seket, aszerint, hogy a készüléket beszélgetésre
vagy csengetésre kapcsoljuk. Az átkapcsoló horog
működését a 10. ábra mutatja.
A távbeszéléshez szükséges alkatrészek elhelye
zésére a telefonkészülékek szolgálnak. Minden
készülék hallgatóval, mikrofonnal, indukeióstekerccsel, csengővel és átkapcsoló horoggal van
felszerelve. Ezen alkatrészekhez járul továbbá az
üzem minéműsége szerint helyi telepes (LB)
üzemnél az induktor és központi telepes (GB)
üzemnél a kondenzátor, melynek szerepét később
fogjuk ismertetni. Kivitel szempontjából a ké
szülékek két főcsoportra oszthatók, úgy mint
fali és asztali készülékekre. A 22. ábra szabvá
nyos helyi telepes fali telefonkészüléket mutat.
A készülék mellső lapján a beszélőtölcsérrel el
látott mikrofon nyer elhelyezést. A hallgatók kö
zül egyik a balodali automata átkapcsolón függ,
míg a másik a jobboldali külön horogra van rá
akasztva. Felül a csengőtányérok láthatók, a jobb'
oldallapon pedig az induktor forgattyúja nyúlik
ki. Az induktor test, a csengőcsévék és az indukciós
tekercs a készülék belsejében foglalnak helyet,,
ahol vezetékek kötik össze az egyes alkatrészeket.
A mikrofon áramkörének táplálására szükségestelep külön szekrénykében rendszerint a készülék
alatt áll.
A 23. ábra a legjobban elterjedt közös telepű
asztali készüléket tünteti fel a hozzátartozó inellékkészülókkel. Magába a készülékbe csak a villa
szerűén kiképzett átkapcsoló van beépítve, melyen
a kézibeszélő nyugszik. A készülék működtetésé
hez szükséges többi alkatrész, ú. m. az indukciós
tekercs, a kondenzátor és a csengő a mellékkészü
lékbe vannak beszerelve. A készüléket a mellékkészülékkel három vezetőérrel ellátott zsinór köti
össze. Ez a mellékkészülékhez az alatta felszerelt
konnektor segéfyével csatlakozik.
Jelenleg rendkívül sokféle típust gyártanak,
melyek lényegében az ismertetett készülékekkel
azonosak. A készülékek tervezésénél követendő
főbb szempontok az egyszerű, de tetszetős külalak,
a lehetőleg olcsó előállítás, az alkatrészek áttekint
hető és jól hozzáférhető elrendezése. A magyar
posta ezen szempontok figyelembevételével egy
kombinált készüléktípust tervezett, mely vala
mennyi eddig használt tipust van hivatva helyettesi
teni és asztali, valamint fali készülék céljaira egy
aránt használható. A kombinált helyi telepes készü
léket a 24. ábra mutatja. A készülék alkatrészei a
már ismertetett fali készülékkel hasonlóan a készttlékház belsejében foglalnak helyet. Eltérés csak az
átkapcsolónál van, melynek villaszerűén kiképzett
szerkezete oly módon van alakítva, hogy a készü
lék függőleges helyzetében, midőn mint fali készü
léket használjuk és vízszintes helyzetében asztali
készüléknek szerelve a kézi beszélő a villa hajlásaiban mindenkor elhelyezhető. Már lényegesebb
egyszerűsítés látható az előbb leírt asztali készü
lékhez mérten a 25. ábrán bemutatott közös te
lepít kombinált készüléken. A mellékkészülék el
marad és az abban elhelyezett alkatrészek magába
a készülékbe kerülnek. A villaalakú automata-
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átkapcsoló megoldása a helyi telepes készülékével
azonos. A készülék fedelére szerelve az automa
tikus rendszernél a központ felhívásához való
számtárcsa látható, melynek szerepét 1. a Telefon
központ alatt.
A fix helyre szerelhető készülékeken kívül van
nak még hordozható távbeszélő készülékek. Ezek
egyik típusát a 26. ábra mutatja. Valamennyi
alkatrész egy táskában hordozható kis szekrény
kébe van elhelyezve. A készülék a távbeszélő
áramkörbe szorítók és huzalok segélyével bárhol
bekapcsolható. Különösen vonalvizsgálat céljaira
és tábori T.-oknak használják.
A készülékek alkatrészei bizonyos sorrendben
kapcsolandók össze egymással. A kapcsolás helyi
telepes és közös telepű távbeszélő rendszernél kü
lönböző. A helyi telepes (LB) készülék vázlatos
kapcsolását a 11. ábra mutatja. Három áramkört
különböztetünk meg és pedig: a beszélő, a hallgató
és a csengető áramkört, amelyeket az átkapcsoló
érintkező rugói zárnak vagy nyitnak. A készülék
nyugalmi állásában, midőn a hallgató az automata
átkapcsoló horgán függ, a csengető áramkör zárt,
mert ilyenkor a készülék csak jelzések adására
vagy vételére szolgál. A III-mal jelölt csengető
áramkörben az i induktor és a cs jelzőcsengő lát
hatók. Az induktor kifelé menő jelzés adására, a
csengő a befutó jelzés vételére szolgál. A készülék
beszélő állásában, midőn a hallgatót az automataátkapcsolóról leemeltük, a I beszélő, illetve II
hallgató áramkörök záródnak. A beszélő áram
körben az m mikrofon, az indukciós tekercs i't pri
mer tekercselése és a t áramszolgáltató telep van
nak bekapcsolva, míg a hallgató áramkörben a h
hallgató és az indukciós tekercs i% szekundér teker
cselése foglalnak helyet. Mindhárom áramkör az
automataátkapcsoló egy-egy rugójára van rá
vezetve és a hallgató mozgatásával záródik vagy
nyílik.
A közös telepű (CB) készülékek kapcsolása sok
féle lehet az alkalmazott központ rendszeréhez
mérten. A magyar posta az amerikai Western
Electric Co. kapcsolását alkalmazza. Ezen rend
szernél a készülék kapcsolása a 12. ábra szerint
van megoldva. A fent ismertetett helyi telepes
kapcsolástól eltérőleg az m mikrofont a távbeszélő
központban felállított akkumulátortelep látja el
{irammal, miért is a mikrofon közvetlenül az áram
körbe van bekapcsolva. Az I. beszélő áramkörbe
az m mikrofon és az indukciós tekercs it primer
tekercselése, a II hallgató áramkörben a h hall
gató és az indukciós tekercs i, szekundér tekercse
lése láthatók. Ezek az áramkörök a hallgató fel
emelésekor az automataátkaposoló segélyével zá
ródnak. A III csengető áramkör, melyben a cs
csengő ós a k kondenzátor fekszenek, állandóan
hídba van kapcsolva a vezeték két ága között.
Az egyenáram állandó folyását a készülék nyu
galmi állásában a kondenzátor blokálja, mert
ezen csak a csengetésre szolgáló váltóáram halad
hat keresztül, induktor alkalmazása felesleges,
mert a központ felhívása a hallgató vagy a kézi
beszélő leemelésével önműködőlég történik, mikor
is. a központban hívólámpa gyulád ki.
A telefonkészülékek felszerelési helyükön biz
tosítva vannak nagyfeszültségű és erős áramok
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behatása ellen. Ezek a biztosítékok rendszerint ott
vannak a falra felerősítve, ahol a központból jövő
vezetékek a lakásba befutnak és csatlakoznak
a szobavezetékhez. Védelmül szolgálnak légköri
elektromosság, villámcsapás, továbbá nagyfeszült
ségű ós káros erősségű villamos áramok ellen,
melyek a gyengeáramú és az erősáramú vezeté
kek közvetlen érintkezése vagy indukció útján
a távbeszélőkészülékbe juthatnak és a készülék
épségét, valamint a beszélgetőt veszélyeztetnék..
A készülékbiztosltéknál a nagyfeszültségű áram
ellen védő alkatrésznek, az ú. n. villámhárítónak
alapelve, hogy a távbeszélő áramkör vezetékét
egy földelt lemezhez oly közel helyezzük el,
hogy csak egy keskeny légréteg válassza el
azokat egymástól. A telefon-üzemhez használt
rendes feszültség nem tud átütni ezen légrétegen,
viszont a nagyfeszültségű áram átüt rajta és a
földbe levezetődik. Az erősáram ellen való véde
kezésre kiolvadó biztosítók szolgál, mely bizonyos
erősségű áram hatására kiolvad ós megszakítja,
vagy földeli az áramkört. A készülék biztosító
kapcsolását a 13. ábra mutatja. A k kiolvadó bizto
sító és a t tartós áramú kiolvadó biztosító soro
san vannak a vezetékbe bekapcsolva, míg az n
nagyfeszültségű biztosíték parallel kapcsolódik a
vezetékhoz.
A T. Bell zseniális találmánya. 1876-ban tör
tént gyakorlati bemutatása után rohamléptekkel
hódította meg először Amerikát, azután Európát.
1877-ben Amerikában már 1300 állomás volt
üzemben. 1881-ben a Bell-T.-társaság közlései
szerint az Egyesült-Államokban 66,346 előfizetőjevolt. 1878 és 1882 közt a T. az egész világon
megkezdte diadalútját. Magyarországon PuskásFerenc szabadságolt cs. és kir. huszárfőhadnagy
<•<• Az Európai Edison Telefon Társaság* Magyar
ország és Ausztria részére megbízott teljhatalmú
képviselője honosította meg 1880. a T.-t. 1923ban Csonka-Magyarországban 70,816állomás volt.
Ebből 44,095 a budapesti hálózatra esett. Az 1923.
évi T.-statisztika szerint a földön levő összes,
távbeszélő-állomások száma 22.904,415. Ebből
15.423,897 esik az Amerikai Egyesült-Államokra,
5.863,684 Európára és a többi a föld egyéb részeire.
Az európai államok között első helyen áll Német
ország 2.073,308 állomással, utána következnek
Anglia 1.045,928 ós Franciaország 524,592 állo
mással. Ezekben a számokban a főállomásokon
kívül a mellékállomások is benfoglaltaknak. A
T.-álloinások százalékos megoszlását a 14. ábra
mutatja.
L. még Telefonberendezés, Telefonközponf.
A drótnélküli T.-t 1. Drótnélküli telefon alatt
az 5. kötetben és a pótkötetben.
Telefonautomata, 1. Telefonközpont.
Telefonberendezés, telefonállomásoknak és
vezetékeiknek olyan csoportja, amelynek segélyé
vel térbelileg egymástól elválasztott egyének
egymással szóbelileg érintkezhetnek. Műszaki
leírását 1. Telefonközpont. Magyarországon köz
igazgatási szempontból vanközhasználatú,magánhasználatú és közérdekű T.
1. Közhasználatú berendezések helyi és távol
sági (interurbán) hálózatokból állanak és bizonyos
díjak lefizetése ellenében bárki által igénybe
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-vehetők. A közhasználatú berendezéseket az
1888. XXXt. t.-c. alapján általában a posta
létesíti és azok minden esetben az állam tulajdo
nát alkotják.
a) Helyi hálózatok egy és ugyanazon hely
ségnek területén bekapcsolt előfizetők telefon
állomásait és vezetékeit foglalják magukban. A
vezetékek a távbeszélő hivatalban levő táv
beszélő központ kapcsolószekrényére futnak be
és ott tetszés szerint összeköthetők. A helyi elő
fizetők Budapesten úgy a fő-, mint a mellék
állomásokért havonként alapdijat és beszélgetésenkint beszélgetési díjat fizetnek. A vidéki helyi
hálózatokban csak alapdíj van megállapítva.
b) Távolsági (interurbán) hálózatok helyi háló
satok központjait kötik össze egymással és külön
böző helyi hálózatokba bekapcsolt előfizetők
összekötésére szolgálnak. Bárki által igénybe
vehetők a telefonközpontban vagy a helység
•«gyéb helyein felállított nyilvános állomásokról.
A hívott fél díjköteles szolgálati értesítés (táv
irat) útján meghívható a beszélgetéshez. A helyi
előfizetők állomásukról folytathatnak interurbán
beszélgetéseket. A távolsági forgalomban min•den egyes beszélgetés külön díjazás alá esik. Az
•ország határain belül maradó távolsági össze
köttetések belföldiek, az azokon túl terjedők kül
földiek.
2. Magánhasználatú berendezések azok, melye
ket magánosok vagy jogi személyek szűkebb
Jkörben (birtok, gyártelep, vasút területén) saját
költségükön létesítenek a közhasználat kizárá
sával. Ha a magánhasználatú berendezéshez
tartozó vezeték magánterületről nem lép ki, a
berendezés engedély nélkül létesíthető (1888.
XXXI. t.-c. és ennek végrehajtása érdekében ki
adott 23,445/1890. számú rendelet). Ha azonban
s, magánhasználatú berendezés más idegen magán
vagy közterületet érint, akkor előzetesen a keres
kedelemügyi miniszter engedélye kérendő ki. A
kérvényhez csatolandó a berendezés által érin
tett idegen magánterületek tulajdonosainak bele
egyező nyilatkozata ingatlanuk igénybevételé
ről, illetve ha közterületet érint, ezen közterület
felügyelő hatóságának engedélye. Csatolandó
továbbá a tervezett vonalvezetést feltüntető rajz
vázlat két példányban. A folyamodvány az illető
területre illetékes postaigazgatóság útján nyúj
tandó be. Az engedély évi díjhoz van kötve,
amely a berendezés vonalhosszával arányos. A
magánhasználatú berendezéseket egyáltalában
nem szabad összekapcsolni közhasználatú beren
dezésekkel, viszont más magánhasználatú be
rendezéssel csak rendkívüli esetben külön enge
dély alapján köthetők össze.
3. Közérdekű berendezések a közbiztonság ér
dekében (tűz- vagy árvízvédelem stb.) épülnek.
Létesítésükre mindenkor előzetes engedély ké
rendő éppen úgy, mint a magánhasználatú be
rendezéseknél.
Telefonbeszélgetésszámláló, 1. Telefonköz
pont.
Telefonbója, 1. Tengeralatti naszád.
Telefon-Hirmondó feltalálója Puskás Tiva
dar (1. o.). Célja a képzelhető leggyorsabb hír
szolgáltatás volt, amit feltalálója olykóp ért el,
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hogy egyetlen egy mikrofonba (1. Telefon) olvasott
hír a városnak száz meg száz helyén egyidejű
leg lett hallhatóvá. A hírsorozatokat, melyeket
egy külön e célra szervezett szerkesztőség szol
gáltatott, telegramm-stilusban olvasták fel s egy
órán át folyton ismételték. Politikai, helyi, köz
érdekű és tőzsdei híreken kívül időközönként a
pontos középeurópai idő is bemondatott a készü
lékekbe.
Műszaki szempontból tekintve a találmányt,
annak lényege abban áll, hogy az általánosan
ismert mikrotelefon-kapcsolás elsődleges vagy
primer áramkörében (1. az ábrán: a b c d a)
a mikrofonon (m), áramforráson (i?,—EJ és
indítóorsón (OJ kívül az utóbbiból annyi alkal
maztatott (03 03), ahány külön s egymástól füg
getlen másodlagos vagy szekundér áramkörre
(hjijit) szükség volt; a szokundér áramkörök a
T. központjából kiindulva egy bizonyos városrész
állomásainak táplálására hivatva, e városrészt
keresztül-kasul behálózva kb. 20 km. út befutása
után ismét a központba visszatérve az indítóorsó
szekundérvezetékét (o) zárták. így tehát ú. n.

«hurkok» (h) támadtak bizonyos állomáscsopor
tok táplálására. Míg az oda-visszabeszélésre szol
gáló közismeretű telefonállomások felhívó készü
lékkel (csengetyű-induktorral és csengővel) bír
nak, addig a T.-nál, az ú. n. beszélő újságnál az
állomások csakis hallgatásra rendeztettek be. Egy
ily állomás két darab telefonhallgatóval (T, Bellgyártmány) bír, melyeknek vezetéke (v) egymás
után kapcsolva egy indító orsó (állomásorsó, J)
szekundér áramkörén (i) keresztül záródik, míg
annak primer vezetéke (J) a fent említett hurok
vonal (h) fémes folytatását alkotja. A mikro
fonba szólva annak villamos ellenállása a han
gok hullámzása szerint változik s így megváltoz
tatja a primer a b c d a áramkörben az áram
erősséget is ; így keletkeznek az áramimpulzusok (undulációk), melyek az indukció törvényei
szerint az indítóorsók szekundér tekercseiben (o)
és így az azokon keresztül záródó hurkokban
Oh—h*) is fellépnek. A hurkokban fellépő ára
mok az állomások orsóiban (J, i) újra áramokat
indítanak, teljesen azonos ingadozásokkal, mint
hanag hullámzása a mikrofon előtt. így jutnak
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Bell telefonjának bemutatása után már egy év
kettős indukció (transzformáció) útján a hang
idézte áramváltozások a telofonhallgatókba s vel, 1877. felmerült az a gondolat, hogy bizo
ezeken keresztül a hallgató fülébe. Egy ily nyos területen levő telefonállomások vezetékeit
hurokvonal láncolatos kapcsolatban átlag 200— központokba egyesítsék és ily módon lehetővé
300 állomásorsót tartalmaz. Mint ezen indukció- tegyék az állomások tetszőleges összekapcsolását.
rendszerből látni, sem az állomások telefon Az első távbeszélő központot Amerikában, New
vezetéke (v), sem pedig az azokat tápláló hurok Havenben 1879. helyezték üzembe. Magyarorszá
vonalak (h) egymás közt fémes összeköttetés gon Puskás Ferenc, az «Európai Edison Telefon
ben nincsenek ; o szerint egy kurokvonalnak a Társaság)) Magyarország és Ausztria részére meg
megsérülése csakis egy bizonyos városrészt, egy bízott képviselője 1880. kapott engedélyt Buda
állomás másodvezetékének a megrongálása pest területén és az ország egyéb városaiban táv
egyedül ezt az egy állomást érintheti zavaró beszélő központok létesítésére. Az első távbeszélő
hatásúval. Ez a körülmény a T. üzemben tartá központ 1881. nyilt meg Budapesten 50 előfizető
vel. Ugyanebben az évben Temesvárt létesült a
sánál a legfontosabb tényező.
Puskás Tivadarnak 1893 márciusban történt második központ, majd 1884. Pozsony, Arad ós
elhunytautánaT.központi berendezése a Magyar- Szeged városokban rendeztek be T.-okat. A buda
utcából az Erzsébet-kőrútra tétetett át s itt a fent pesti távbeszélő központ tulajdonjoga 1887. az
jjlzett rendszer 1894 november hóig két mikro államkincstárra ment át. Az 1888. XXXI. t.-c.
fonnal és öt hurokvonallal működésben állott. értelmében közhasználatú távbeszélő-hálózatok
• Ez utóbbi év őszén a vállalat Puskás Tivadar létesítésének jogát az állam magának tartotta
örököseinek kezeiből Popper István vállalkozó fenn.
mérnök tulajdonába ment át, aki azt rövid idő
A föld legnagyobb távbeszélő központjai:
New York
1.072,632
vel rá részvénytársasággá alakította s lehetővé
Chicago
638,650
tette a T. műszaki fejlődésót, melynek folyamán
London
364,494
Szvetics Emil műszaki igazgatónak közreműkö
Berlin..
357,062
Paris
185,600 állomással.
désével javítások és újítások történtek. Ezek
közül kiemelendő: a) Kettőnél több mikrofon
Az 1924-ik évi statisztika szerint Csonka-Ma
egyidejű alkalmazása z<meátvitel céljából s ebből gyarországban 924 távbeszélő központ van,
kifolyólag egy új gyűjtő és elosztó rendszer léte ezek közül a legnagyobbak:
Badapest... 32,111 fő- 17,014 mellétállomással
sítése, b) A hurokvonalak karbantartása s bizto
Szeged ... 1,713 «
376
«
sításacéljából azoknak lényeges szaporítása, azaz
Debreczen 1,406 «
284
«
kisebb részekre való felosztása, c) Zeneátvitel
Pécs ... ... 1,122 «
246
«
létesítése a T. központjától távol eső helyekről,
A távbeszélő-állomások és központok össze
pl. az Operától és más színházaktól, mely célra kötéséhez eleinte egyes vezetéket használtak és az
szerfelett érzékeny mikrofonok szerkesztettek. áram visszavezetéso a földön keresztül történt.
d) Egy ú. n. riadójel (felhívó) alkalmazása, mely Ez az építési mód az erősáramú világítási és vil
különös műszerek segélyével lehetővé teszi, hogy lamos vasúti vezetékek rohamos terjedése miatt
a központban egy billentyű lenyomása által a nem mutatkozott célszerűnek, mert a földön keresz
városszerte elszórt állomások kagylóiban egy tül idegen áramok jutottak be a telefon-veze
azokból több méterre kihallható trombitaszerü tékbe és a készülékeken zörejeket, zúgást, áthal
bugás gerjesztetik, ez hosszabb tartamnál egy lást okozva, zavarták a beszélgetést. Ezt elkerü
szenzációs hírre felhívja a figyelmet, rövi lendő, ma már úgyszólván kizárólag kettős veze
debb tartamnál pl. egy operai felvonás kezdetét tékeket alkalmaznak, kiküszöbölve ezáltal az
jelzi, e) 1897 óta a pontos idő jelzése az ú. n. áramnak a földön való visszavezetését. A szim
felhívójel segélyével, amely naponta 8—12 és 18 metrikusan megépített kettős vezeték alkotja a
órakor 15 másodperccel előbb kezdődik es a pon távbeszélő áramkört.
tos időben végződik, f) 1911 óta pedig egy a T.A telofon-központokat és az egyes állomá
tól különben független, de központjából működ sokat összekötő vezetékek vagy a föld felett, vagy
tetett villamos óraberendezés, mely a berlini a föld alatt haladnak. Az előbbiek légvezetékek
«Nonnalzeit» társaság rendszere szerint készült vagy légkábelek, az utóbbiak földalatti kábelek
s egy központi főórából és városszerte felszerelt (1. Elektromos vezetékrendszerek, Kábelek). A
számos mellékórából áll, amelyek mutatóállását a budapesti hálózatban kétféle vezetési módot alkal
központi főóra naponta hatszor önműködően he maznak és pedig a földalatti kábelből és lég
lyesbíti.
vezetékből álló rendszert és teljes földalatti rend
A vállalat 1915 ig fokozatosan fejlődött; vezeté szert.
A távbeszélő központba befutó vezetékek kis
keinek összhossza az 1894 évi 70 km.-ről 1915-ig
mintegy 1200 km.-re növekedett. A háború alatt, központoknál rendező szekrényben, nagy közpon
majd pedig 1918-tól 1923-ig a vállalat műszaki toknál a rendező állványon fejtetnek ki és itt
berendezései sokatszenvedtek. AT. 1923. a Magyar csatlakoznak a kapcsolószekrényekből jövő huza
Távirati Iroda érdekkörébe kapcsolódott s azóta lokhoz. A melléklet 2. ábrája a budapesti József
központ rendező állványát mutatja. A bal oldalon
úgy műszakilag, mint gazdaságilag fellendül.
látható a rendezőállvány. A kívülről jövő vezeté
Telefon-kábel, 1. Kábel.
Telefonközpont (1. a három képmellékletet). kek a függőleges sorokban elhelyezett ú. n. bor
T. alatt azon berendezések összességét értjük, dákon vannak kifejtve, hol a központi berendezé
amelyek a telefonállomások egymásközt tetszés sek szénlemezes villámhárítóval és tartósáramú
kiolvadó biztosítóval vannak megvédve az esetleg
szerint való összekapcsolására szolgálnak.
liéval Nagy Lexikona. XVIII. köt.
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bejutó káros erősségű áramok ellen. A másik ol
dalon vízszintes sorokban elhelyezett forrasztó
csúcsokon végződnek a központi váltóról jövő
vezetékek. A bordák és a forrasztó csúcsok között
szigetelt huzalokkal tetszés szerinti összekötte
tés létesíthető. A rendezőállvány mögött jobbol
dalt levő állványon a központhoz tartozó jelfogók
vannak felszerelve.
Az 1. szövegábra a leggyakrabban alkalmazott
vezetési rendszerek vázlatos elrendezését mutatja.
A központban elhelyezett ^kapcsolószekrényről a
vezetékek az R rendezőállvány vízszintes sorokban
elhelyezett forrasztó csúcsaira futnak. A központi
épület pincéjébe befutó kábelek V végelzárókban
végződnek és innen fejtetnek ki a rendezőállvány
baloldalán levő függőleges B bordákra. A kábelek
tömbcsatornán át az A kábelaknába jutnak, hon
nan különböző irányban elágaznak. A rajz balol
dali részén egy teljes földalatti vezetést látunk.
A kábelaknából jövő kábel több kisebb kábelbe
ágazik el, amelyek közvetlenül a lakóépületekben
elhelyezett kábelfejekben végződnek és innen
ágaznak le a készülékekhez. A rajz felső része
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nak táplálásához szükséges telep az előfizetői
készüléknél van feláltítva. A központi telepes
vagy central-batterie (CB) tízemnél valamennyi
állomás mikrofonja a központban elhelyezett ak
kumulátor-telepből nyeri az áramot.
Manuális központokban a kapcsolások létesíté
sére kapcsolószekrények vagy váltók szolgálnak,
melyek kivitele a központ nagyságához mérten
különböző. Kisebb központokban, hol az előfizetők
száma 400-on alul van, rendszerint önálló egy
ségekként megépített helyi telepes rendszerű
kapcsolószekrényeket szerelnek fel a szükség
hez mért mennyiségben. Ezek a kapcsolószekrénytípusok a magyar postánál 10,25 és 100 előfizető
és 3, illetve 5 interurbán áramkör bekapcsolására
alkalmasak. Legújabban a régi típusok helyett
30, 60 és 120 állomás befogadására való kap
csolószekrények szabványosítottak. A melléklet
3. ábrája a 60 állomás bekapcsolására való helyi
telepes távbeszélő kapcsolószekrényt mutatja.
A váltó mellső függőleges lapján az ú. n. kap
csolómezőben 6 beosztás látható, ezek mind
egyike tiz előfizető hívást jelző berendezéseit
és kapcsolóit magában
foglaló vertikál egység
befogadására szolgál. Ha
a központba interurbán
áramkörök is befutnak,
akkor ezek bekapcsolására
külön egységeket alkal
mazunk három interurbán;
vonal részére való szerel
vénnyel. Az ábrázolt vál
tón egy interurbán és há
rom előfizetői egység van
felszerelve. A sávok felső
részén a hívás jelzésére
szolgáló esőlemezek vagy
annonciatorok, alsó részén
i. ábra. Vezetékrendszerek vázlatos elrendezése
a dugó bekapcsolására való
vegyes rendszerű vezetést mutat, hol a kábel az kapcsolóhüvelyek láthatók. A kapcsolószekrény
épület padlásterében elhelyezett E kábelelosztó vízszintes lapján, az ú. n. kulcsdeszkán van elhe
ban végződik. A kábel végelzáróról a vezetékek lyezve a kapcsolás létesítéséhez szükséges 10
biztosítékok közbeiktatásával rendszerint okonit- dugópár. A dugók előtt láthatók a kombinált kul
szigetolésű kábeleken át a T tetőtartóra vezettet csok fogantyúi, melyek egyik állásukban a keze
nek fel. A tetőtartóu a vezetékek szigetelőkre lőnő beszélőkészletének bekapcsolására, másik
vannak kifejtve és azokról elágaznak a kábel táp állásukban a felhívott állomás felcsengetésére
körzetéhez tartozó előfizetők készülékeihez. Egy szolgálnak. A kulcsdeszka mellső lapján a bal
ilyen leágazás az ábrán látható. Kisebb kétágú oldalon a kezelőnő beszélőkészletének bekapcso
tető- és falitartókra felszerelve a vezetékpár az lására szolgáló konnektor, jobboldalon pedig a
előfizető készülékbiztosítékáig fut és onnan szoba csengető áramot termelő induktor forgattyúja van
elhelyezve. A kapcsolómező felső részén egy sor
vezetékben halad tovább a készülékig.
A telefon-központokban levő kapcsolószerke vízszintesen felszerelt esőlemez látható. Ezek a
zetek az üzem minőségéhez képest külömbözők. beszélgetés befejezésének jelzésére szolgáló leje
Ha a kért kapcsolást kezelőnő kézzel hajtja végre, lentő annonciatorok. Minden dűgaszpárhoz egya központ kézi, manuális üzemű, ha pedig a kap egy ilyen eső'.emez tartozik. Az esőlemezt a mel
csolást gépek végzik, melyeket közvetlenül az léklet 4. ábrája mutatja. Lényeges alkatrészei egy
előfizető a készülékén levő hívóművel irányít, delejzárral és ehhez csatlakozó karral ellátott
úgy a központ gépi, automatikus üzemű. A kettő elektromágnes. A kar tartja a kapcsolószekrény
közötti átmenetet alkotják a félautomata üzemek, mellső részén látható lemezt. Ha az előfizető a
melyeknél az előfizető a kezelőnőnek bemondja a központ felé csenget, a váltóáram mozgásba hozza
kért számot, az viszont billentyűzetet nyom le, a delejzárt és a kar a lemezt elereszti. A leeső
mely automatikusan kapcsolja a hívott előfizetőt. lemezről tudja meg a kezelőnő, hogy melyik ál
A manuális központoknál ismét kétféle üzemet lomás hívta fel.
különböztetünk meg. A helyi telepes vagy localEgy kapcsolás menete a következő: A hivóállobatterie (LB) üzemnél az állomások mikrofonjai más induktorát megforgatva váltóáramot küid a

12. ábra. Siemens-rendszerű automata-központ.

1. á b r a . B u d a p e s t i József-központ kapcsolóterme.

TELEFONKÖZPONT I.

TELEFONKÖZPONT II.

4. ábra. Esőlemez.

7. ábra. Automata számtárcsa.

2. ábra. Budapesti József-központ rendező állványa.

5. ábra. Távbeszélőváltó részlete.

3. H>ra. Helyi telepes távbeszélfiváltó.

(i. ábra. Központi telepes kapcsoló-szekrény
10 mellékállomásra.

TELEFONKÖZPONT III.

11. ábra. Automata-központ 50 állomás részérc.

8. ábra. Vonalválasztó.

9. ábra. Előválasztó.
10. ábra. Western-renrtszerű automata-központ részlete.
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•központ felé. Ennek hatására az állomáshoz tar
tozó esőlemez leesik és a kezelőnő tetszőleges
kérdődugóval a hivóállomás kapcsolójába bedu
gaszol, a kombinált kulcsot beszélő állásba hozza
és összeköti magát a hívó féllel. Azután az előbb
használt kérdődugó párját, az összekötő dugót a
kért állomás kapcsolójába dugja és a kombinált
kulcsot csengető állásba hozva, felhívja az állo
mást. A beszélgetés tartama alatt a kezelőnő kom
binált kulcsát nyugalmi állásba hozva, az áram
körből kikapcsolja magát. A beszélgetés befejeztet
az állomások az induktor megforgatásával jelzik.
Ekkor leesik a dugópárhoz tartozó lejelentő eső
lemez és a kezelőnő bontja a kapcsolást.
Ha az egy központba tartozó előfizetők száma
100-at meghaladja, több kapcsolószekrény felál
lítása és együttműködése válik szükségessé. B cél
ból a váltók közt összekötő vezetékeket szerelnek,
melyek a kapcsolómező alatt elhelyezett kapcso
lókban végződnek. 200-300 előfizető részére való
kis központoknál ezeket az egyszerű és üzembiz
tos helyi telepes váltókat használják. Mihelyt az
•előfizetők száma ennél nagyobb, a bekapcsoláshoz
4—5 váltó szükséges, melyek együttműködése
nehézkes. Ez okból nagyobb központoknál a mul
tiplex vagy többszörös rendszert alkalmazzák. A
multiplex-váltó vázlatos elrendezését a 2. szöveg
ábra mutatja. A váltó felső részén látható víz
szintes vonalak az előfizetők vezetékeit jelzik, me
lyek kábelekbe helyezve valamennyi szekrényen
keresztülhaladnak és mindegyik szekrényen a
pontokkal jelzett multiplex-kapcsolókra vannak
kivezetve. A multiplex-kapcsolók összessége az M
multiplex mező, melynek elhelyezése és számo
zása mindegyik szekrényen azonos. Az állomások
vezetékeihez tartozó H hlvóberendezések a mul
tiplex-mező alatt foglalnak helyet. Mindegyik elő
fizetőnek egy hívókapcsolója és annyi multiplexkapcsolója van, ahány szekrényből áll a váltó.
A hívó előfizető kapcsolóját és a felhívott elő
fizető multiplex-kapcso'óját Z zsinórpárok segé
lyével kötik össze, melyek a váltó vízszintes lapján,
a dugaszdeszkán elhelyezett D dugókban vég
ződnek és csigákon mozgó S súlyokkal vannak
állandóan feszesen tartva. A zsinórpárokhoz tar
toznak a K kombinált kulcsok, melyek a kezelőnő
bekapcsolására és a hívott előfizető felcsengetésóre szolgálnak. A szekrények az L, II. ós III-mal
jelzott munkahelyekből állanak, ezeken egyegy kezelőnő bonyolítja le a kapcsolásokat. Egy
kezelőnő előtt a multiplikációnak csak egy har
mada, van felszerelve, a további kétharmadot
a tőle jobbra és balra eső munkahelyeken kap
csolja. Noha vannak helyi telepes árammal dol
gozó multiplex-központok is, jelenleg túlnyomóan
központi telepes üzemre készülnek. A sokfélo
kapcsolási rendszer közül, melyek javarészt
amerikai és német származásúak, a magyar
posta a legnagyobb világcégnek: az amerikai
Western Electric Co-nak rendszerét fogadta el
és valamennyi CB központját ilyen tipusban ren
dezte be.
Budapesten jelenleg három nagy központ van
és pedig : a Toréz- és a József-központok egyen
kint 15,000 és a Belváros központ 6000 előfizető
befogadására.
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A melléklet l.ábrája a budapesti József-központ
egyik kapcsolótermét mutatja. A váltók négy sor
ban vannak elhelyezve és pedig két sor az alsó
szinten, a további két sor az alsó szekrénysor fölé
épített karzatokon foglal helyet. Egy-egy sor 30
munkahelyből áll. A terem közepén a kezelőnők
ellenőrzésére szolgáló felügyelő-asztal látható.
A budapesti József-központban felállított váltó
egy részletét a melléklet5. ábrája mutatja. A füg
gőleges mezőben a multiplex-kapcsolók, alattuk
a központok közötti átkérő forgalomhoz szüksé
ges lámpák és kapcsolók,továbbá az egyes munka
helyekhez tartozó előfizetők hívólámpái és
kapcsolói, valamint a hívást, csengetést és szám
lálást ellenőrző három különálló lámpa látható.
Minden három munkahely egy szekrényt alkot,
melyen valamennyi előfizető multiplikációja he
lyet foglal. A multiplikaeió alatt felszerelt hívó
lámpák és kapcsolók 100-as csoportban vannak
egy munkahelyre beépítve, tehát egy kezelőnő
legfölebb 100 előfizetőt szolgálhat ki. Ez a szám
a forgalom mórvéhez képest csökkenthető. A víz
szintes kulcsdeszkán 15 dugópár látható. A füg
gőleges mezőhöz közelebb eső sorban a kérdő
dugók foglalnak helyet, melyeket a hívó kapcsolók
ba dugaszolnak. A másik sorban levő összekötő du-

2. ábra. Multiplex-váltó elrendezése.

gók a hívott előfizetők kapcsolására szolgálnak.
A dugópárokhoz tartozó figyelőlámpák a dugó
párok előtt az asztallapba vannak mélyítve és arra
szolgálnak, hogy a felhívott fél jelentkezését és
a beszélgetés befejeztet jelezzék. A figyelőlámpák
előtt ugyancsak a dugópárokhoz tartozó 15 kom
binált kulcs látható. Ezek az asztallap alján be
épített rugók segélyével hátranyomva csengető
áramot küldenek a felhívott előfizető felé, előre
húzva bekapcsolják a kezelőnőt az áramkörbe. A
kulcsdeszka mellső függőleges lapján láthatók a
kezelőnő beszélőkészletének bekapcsolására való
konnektorok.
A kapcsolás a következőképen létesül: Midőn
a hívó előfizető felemeli hallgatóját, a készülókén
levő átkapcsoló horog megfelelő kontaktusa veze
tékén át zárja a hívó áramkört, minek következ
tében a központban a hívólámpa kigyúlad. A ke
zelőnő egy tetszőloges kérdődugót a hívólámpa
alatt levő hívókapcsolóba bedugaszol. Ekkor le
választódik a hívólámpa áramköre és a lámpa
kialszik. A kezelőnő ezután a kombinált kulcsot
beszélő állásba hozva, beszélőkészletét az áram
körbe kapcsolja és érintkezésbe lép a hívó féllel.
Miután megtudja a kért előfizető számát, a kérdő
dugó párját, az összekötő dugót a felhívandó fél
multiplex-kapcsolójához érinti. Ha a hívott fél
egy másik munkahelyen már kapcsolva van, azaz
beszélgetést folytat, akkor az érintés következte-
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ben hallgatójában koppanást hall. Erről megálla
pítja, hogy a kért előfizető mással beszél, tehát
nem kapcsolható. Ha a kért előfizető nincsen el
foglalva, úgy az összekötő dugót annak multiplex
kapcsolójába helyezi és kombinált kulcsát csen
gető állásba hozva, felcsengeti. Ebben a kapcso
lási fázisban az összekötő dugóhoz tartozó figyelőlámpa ég. Mihelyt a hívott fél felemeli hallga
tóját, a figyelőlámpa elalszik. A kezelőnő ebből a
jelzésből állapítja meg, hogy a hívott fél jelent
kezett és ezután kombinált kulcsát nyugalmi
állásba hozva, kilép a vonalból. A beszélgetés
bef ejeztekor az előfizetők visszaakasztják hallga
tóikat, mikor is a dugaszpárhoz tartozó két flgyelőlámpa kigyúladása figyelmezteti a kezelőnőt a
kapcsolás szétbontására, aki a dugókat kihúzva
helyükre teszi.
Az előfizető beszélgetést számláló berendezése
automatikusan működik a kapcsolás létesítésekor,
de csakis akkor, ha a felhívott fél már leemelte
hallgatóját. A számlálást egy jelfogó jel végzi,
melynek négy számtárcsája 9999-ig számol. A
jelfogók vasállványokra sűrűn egymás mellett

3. ábra. Több központ összeköttetése.

vannak felszerelve. Csoportonként minden hónap
ban fényképeket készítenek róluk ós ezekről ol
vassák le a számtárcsák állását. A helyes leolva
sás ily módon bármikor ellenőrizhető.
Multiplex-rendszerű telefon-központokba bi
zonyos számú előfizetőnél többet nem lehet be
kapcsolni, mert ha a multiplex-mező túlnagy, a
kezelés nem bonyolítható le simán. A kezelőnő
által könnyen, elérhető multiplex-mezőben elférő
kapcsoló hüvelyek száma szabja meg a központ
befogadó képességét. Ha az előfizetők száma
10,000- 15,000-nól nagyobb, több távbeszélő-köz
pontot kell építeni, melyek egymással összekötő
v. trunk (ejtsd: trönk) vezetékek útján közlekednek.
A 3. szövegábra több központ összeköttetését
mutatja. Az A, B és G központokhoz tartozó elő
fizetők a saját központjukba kapcsolt előfizetőkkel
közvetlenül a váltó multiplex-kapcsolóin, más
központba kapcsolt előfizetőkkel pedig a közpon
tok között megépített Ttrunkvezetékeken keresz
tül kapcsoltatnak. Az összekötő-vezetékek száma
függ a beszélgetések sűrűségétől és a központok
számától és rendszerint az előfizetői vezetékek szá
mának 10<>/o-a. Az összekötő-vezetékek kimenő
és bejövő vezetékcsoportokra oszlanak. A kimenő
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vezetékek a már előbb ismertetett helyi váltókon
a hívó berendezés ós a multiplex-mező között el
helyezett kapcsolóhüvelyekre vannak szerelve.
A bejövő vezetékek külön trunk munkahelyeken
zsinórokban, illetve dugókban végződnek. A trunk
munkahelyek alakja a helyi munkahelyekéhez
hasonló. A budapesti hálózatban a trunk-kapcsolás
egy gépi berendezés, az ú. n. trunk-indikátor
segélyével történik, mely automatikusan választ
ki egy szabad trunkvonalat. E berendezésnél a
kapcsolás menete a következő: a hívófél a kezelő
nőnek csak a kért központ nevét mondja be.
A kezelőnő lenyomja a kért központhoz tartozó
trunkgombot. Ekkor a munkahelyéhez tartozó
választókészUlék gyors forgásnak indulva kivá
laszt egy szabad trunkvonalat, melynek száma a
kezelőnő előtt levő jelzőlámpatáblán megjelenik.
Ezután a kezelőnő összekötő dugójával a kijelölt
trunkvonal kapcsolójába dugaszol és ily módon
összeköti a hívó előfizetőt a kívánt központ egyik
trunkkezelőnőjével, akit az összekötő vezetékhez
tartozó lámpa kigyúladása figyelmeztet arra, hogy
melyik dugót használja. A trunkkezelőnő a hívó
előfizetővel érintkezésbe lépve, a kórt számot köz
vetlenül attól veszi át és a kapcsolást létesíti.
Nemcsak egy városban levő központok, hanem
távol fekvő városok központjai is összeköthetők
egymással interurbán.illetve távolsági áramkörök
segélyével. Ez áramkörök a vezeték ellen
állásának lehető csökkentése végett 3—5 mm.
átmérőjű bronzhuzalokból vagy különleges szer
kezetű, Pupin-csévekkel és erősítő lámpákkal
ellátott interurbán-kábelek felhasználásával épül
nek. Hogy a nagy befektetési költségek kamatai
ós amortizációja, valamint a fenntartási költsé
gek fedezve legyenek, szükséges az üzemet a
legtökéletesebb technikai eszközök alkalmazásá
val és a legjobban megszervezett kezeléssel lehe
tőleg gazdaságossá tenni.
A helyi és a távolsági forgalom különbözősége
leginkább a díjazásban jut érvényre. Míg a helyi
beszélgetések átalányárban vagy csak a beszél
getések száma szerint fizetendők meg, addig a
távolsági beszélgetések díjazásánál az időtartam
— a beszélgetési egység 3 perc — és az áramkör
hossza, illetőleg a két központ távolsága is számí
tásba jön. A forgalom lebonyolítása lényegében
különbözik a helyitől, mert míg a helyi közpon
toknál az alapelv az, hogy minden kapcsolás még
a legforgalmasabb időben is várakozás nélkül
létesíttessék, addig a távolsági forgalomnál a
nagy költséggel megépített korlátolt számú áram
kör lehető legjobb kihasználása fontos. A forgal
mas órákban a bejelentett távolsági beszélgetések
torlódása elkerülhetetlen. Ezért a távolsági kap
csoló-berendezéseknek azt a célt kell szolgálniok,
hogy a beszélgetések egymást lehetőleg gyorsan,
szünet nélkül kövessék ós a kezelőnő a kapcso
lást lehetőleg rövid idő alatt készítse elő.
A távolsági beszélgetések egy központra vo
natkoztatva kimenők vagy bejövök, aszerint,
hogy a központ kezdeményezi-e vagy más központ
hívja-e fel. Vannak továbbá átmenő vagy tranzit
beszélgetések, midőn két központ egymásközti
beszélgetését közvetlen áramkör hiányában egy
harmadik központ közvetíti. Ha pl. egy szegedi
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előfizető Sopronnal akar beszélni, a budapesti áramkört ágaztatunk le, a két áramkörön három
interurbán központban végződő szegedi és soproni beszélgetés folytatható egyidejűleg.
áramköröket a budapesti tranzitváltó kezelőnője
Legújabban sikerült a többszörös távbeszélést
köti össze egymással. A távolsági beszélgetések nagy rezgésszámmal biró elektromos hullámok
lebonyolítására különleges berendezések szolgál kal ú. n. magas frequenciájú távbeszéléssel meg
nak. Kis központoknál ezek a szerelvények a he oldani. A rendes távbeszélésnél a mikrofon táp
lyi kapcsolószekrényekbe építtetnek be, mint az lálására használt egyenáram helyébe itt egy
az előbb tárgyalt 60-as kapcsolószekrényen lát elektronlámpával dolgozó adókészülék által kisu
ható. Nagyobb központokban az interurbán-for gárzott csillapíttatlan rezgés lép. A magas
galom lebonyolítására külön kapcsolószekrénye frequenciájú váltakozó áram az áramkör vezeté
ket szerelnek, a nagy telefon-hivatalokban kei mentén terjed a vevőberendezéshez. Az adó
pedig külön interurbán-központot állítanak fel, készülékben a mikrofonellenállás változásai az
melyben a kapcsolás minden fázisát külön beren egyenlő kilengéssel bíró hullámokat a hang rez
dezéseken bonyolítják le. A beszélgetéseket beje géseinek megfelelően megváltoztatják és a vevő
lentő munkahelyeken jegyzik elő és interurbán a rezgések ingadozását hasonló értelemben hall
munkahelyeken bonyolítják le, ahova a távolsági hatóvá teszi. Egy áramkörre a rendes alacsony
áramkörök befutnak. A helyi előfizetők az inter frequenciájú távbeszélés mellett több, de legfel
urbán munkahelyekre a közvetitőszekrény segé jebb négy magas frequenciájú adó- és vevő ké
lyével kapcsoltatnak szolgálati vonalak és össze szülék kapcsolható. Azadókészülékekmindegyike
kötő vezetékek segélyével. Az átmenő forgalmat más-más rezgésszámmal, illetőleg hullámhosszal
a tranzitváltón bonyolítják le, melyre valameny- dolgozik és a vevők az elektromos rezonancia el
nyi interurbán áramkör rákapcsolható. B közpon vén a megfelelő adókészülék hullámhosszára van
tokban egy kapcsolás menete a következő: Ha az nak hangolva. A kölcsönös zavarás elkerülése
X központ A előfizetője beszélni óhajt Y központ végett egy áramkörre kapcsolt adók hullámhoszB előfizetőjével, az A előfizető rendes úton jelent szai közt legalább 10°/0 eltérésnek kell lenni.
kezik a helyi központban és kéri az interurbán be
Az ismertetett központi berendezések főállo
jelentőt. A helyi kezelőnő az összekötő dugót a mások bekapcsolására szolgálnak. Főállomás
multiplikációs mezőalattfelszereltbejelentő vona alatt azt az előfizetői készüléket értjük, mely köz
lak kapcsolóinak egyikébe dugja és kapcsolja a vetlen áramkörrel van bekapcsolva a nyilvános
bejelentő munkahelyet. Az A előfizető bemondja a szolgálatot teljesítő távbeszélő-központba. A helyi
kért központ nevét és B előfizető számát, amit a távbeszélő-hálózatokban a távbeszélő-áramkörök
bejelentő kezelőnő atávbeszélő-jegyre feljegyez és jobb kihasználása céljából olyan berendezéseket
ez t a j egy et ahhoz az interurbán kezelőnőhöz továbis alkalmaznak, melyek lehetővé teszik, hogy a
bítja, aki a szóbanlevő távolsági áramkör kap főállomáson kívül az előfizető helyiségeiben fel
csolását ellátja. Ez a kezelőnő felhívja az Y köz szerelt bizonyos számú készülék, az ú. n. mellék
pontot és közli a kért előfizető számát. Ha az állomások a központi vezetékkel és ennek útján
áramkör szabaddá válik, az X és Y központok a központtal összeköthetők legyenek. Ha egy fő
interurbán kezelőnői a közvetítő munkahely se vonalhoz csak egy vagy két mellékállomás csat
gélyével az A és B előfizetőket bekapcsolják az lakozik, úgy azok kétkarú váltóval vagy a fő
áramkörbe. Az X központ interurbán kezelőnője állomás készülékébe felszerelt kapcsolóval köt
megfigyeli a beszélgetés tartamát és feljegyzi hetők a központi áramkörhöz. Ha a mellékállo
azt a távbeszélő jegyre. Mikor az előfizetők be mások száma nagyobb, akkor azokat az előfize
szélgetésüket befejezve felakasztják hallgatóikat, tőnél felszerelt kapcsolószekrénybe kapcsolják
a végjelző lámpák kigyúladnak és a kezelőnők be és ezen kötik össze a központi vezetékekkel.
bontják az összeköttetést.
Az állami központhoz csatlakozó kapcsolóberen
dezés az ú. n. alközpont. Az alkalmazott kap
A távolsági beszélgetésnek a helyivel szemben csolószekrények
minőségéhez és a
elsőbbsége van. Az interurbán kezelőnő szétbont központi vezetékekaz s üzem
számá
hatja az esetleg folyamatban levő helyi beszél hoz mérten többfélék. aAmellékállomások
magyar posta a helyi
getést. Ekkor a megszakított helyi vonalon kap telepes üzemben a már ismertetett
10-es, 25-ös
csolt másik előfizető a hallgatójába jutó zúgó
100-as esőlemezes kapcsolószekrényeket, a
árammal értesül arról, hogy beszélő társát az és
üzemnél 5, 10, 25 és 50 mellék
interurbán elkapcsolta. Az előjegyzett interurbán központi telepes
bekapcsolására alkalmas kapcsolószek
beszélgetések fontosságuk és sürgősségük szerint állomás
használ, melyek 2, 4, 5, illetve 10 fő
a következő sorrendben kapcsoltatnak: állami, rényeketköthetők
össze a központtal. Az állami
szolgálati és magánbeszélgetések, továbbá ex- vonallal
a mellékállomások a központok
press, sürgős és rendes beszélgetések. Sajtó alközpontokban
és egymásközt is folytathatnak beszélgetést.
beszélgetésekre a nap bizonyos órái állnak ren kal
A melléklet 6. ábrája 4 központi vonal és 10 mel
delkezésre.
lékállomás bekapcsolására való központi telepA távolsági áramkörök nagy építési költségei rendszerű kapcsolószekrényt mutat. A fővonala
arra késztették a gyakorlati elektrotechnikusokat, kon beérkező jelzések a felső két sorban látható
hogy az áramkörök fokozottabb kihasználásával 4 esőlemezt hozzák működésbe, a mellékállo
a berendezéseket gazdaságosabbakká tegyék. Ezt mások a további tíz rácsos jelzőn jelentkeznek.
legegyszerűbben a kettős vagy duplex távbeszé A harmadik sorban 5 dugaszvezetékhez tartozó
lés alkalmazásával érték el. Ha két központ kö lejelentő ráoeok vannak felszerelve. Azok alatt
zött megépített két áramkörről megfelelő kap a dugaszpárokhoz tartozó figyelő kulcsok,továbbá
csolással egy harmadik ú. n. mű- vagy fantom

Telefonközpont

—

70 —

a fővonalakhoz és a mellékállomásokhoz tartozó
14 kapcsolóhüvely és végül 5 dugaszpár foglal
helyet. Baloldalt a kezelőnek az átkapcsoló hor
gon függő kézibeszélője, felül az éjjeli csengő
látható. Az ábrán a harmadik központi vonal az
5-dik mellékállomással van összekapcsolva.
Az állami alközpontokon kívül vannak még
magántulajdonban levő ú. n. házi központok,
melyek az állami távbeszélő-hálózattól teljesen
függetlenek, azokba nem kapcsolhatók be és így
nem esnek díjazás alá. Ezekben a központokban
is a már ismertetett kapcsolószekrényekhez ha
sonló, de rendszerint egyszerűbb kivitelű, olcsóbb
váltókat alkalmaznak.
Az áramkörök jó kihasználására szolgálnak
még a soros kapcsolású mellékállomások. Mint
már a nevük mutatja, kapcsolásuk úgy van meg
oldva, hogy a fővonalak valamennyi mellékállo
más készülékébe sorosan be vannak vezetve és
bármelyik mellékállomás külön váltó közbeikta
tása és kezelőnő közreműködése nélkül egy
gomb lenyomásával összeköthető a központi ve
zetékek egyikével, mikor is a többi állomás erre
a vonalra foglaltsági jelet mutat. Külföldön alkal
mazzák továbbá a társas-telefont (party-lines),
melyeknél egy központi áramkörbe töbh, maxi
mum 4 főállomás van parallel bekapcsolva és a
központ különböző csengető áramokkal tudja
azokat egyenként felhívni, anélkül, hogy a társas
vezetékbe kapcsolt többi állomást felcsengetné.
Az előbbiekben tárgyalt központi, berendezések
manuális üzemhen alkalmazhatók. Újabban mind
inkább tért hódítanak az automatikus telefon
központok, melyeknél a hívó fél a készüléken
levő hívómű segélyével, kezelőnő közreműködése
nélkül maga végzi el a kapcsolást. A hívómű
által előidézett áramimpulzusok mozgatják a
központban elhelyezett kapcsológépeket.
A találmány Amerikából származik. Az első
szabadalmi bejelentést M. D. és Th. B. Conolly
Washingtonban és Mc Tighe Pittsburgban nyúj
tották he három évvel a telefon feltalálása
után 1879. A felmerült technikai nehézségek miatt
azonban gyakorlati kivitelre csak 15 évvel később
került sor. Az első gyakorlatban is bevált auto
matikus telefonkapcsolási rendszer Almon B.
Strowger nevéhez fűződik, aki modelljét 1890.
mutatta be. Ez sok tökéletlensége dacára alkal
mas volt arra, hogy a találmány nagy jelentő
ségét igazolja. Rendszerét szabadalmaztatva 1891.
megalakította a «Strowger Automatic Telephoné
Exchange» társaságot, amely megindította az
automatikus telefon gyors fejlődésót. Az első
nyilvános szolgálatot ellátó Strowger-rendszerű
automatikus telefon-központot 1894. helyezték
üzembe 100 előfizetővel La Porteben (Indiana).
Európában az első automata központ 1898. ópüít
meg Amsterdamban 400 előfizetőre. A Strowgerszabadalmakat Németország részére a Siemens
és Halske r.-t. szerezte meg és a rendszert saját
kísérletei alapján fejlesztette. A német posta
igazgatás ezt a rendszert fogadta el és e szerint
építtette meg Hildesheimben első nagy automata
központját 1908. A Strowger-rendszer kifejlődé
sének időszakában a kanadai Lorimer testvérek
is kidolgoztak egy rendszert, mely komplikált
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sága miatt gyakorlatilag nem vált ugyan be, de
termékenyítőleg hatott a további fejlődésre. Az
automatikus telefon történetében új fejezetet
nyitott meg az amerikai «Western Electric Co.»>
midőn az eddigi tapasztalatok felhasználásával,
több mint 10 évi rendszeres kutató és tervező
munka után 1910. üzembe helyezte az első Westernrendszerű automata központot New Yorkban a
társaság épületében. Újabban a stockholmi
Ericsson telefontársaság is gyárt saját rendszerű
automata központokat. Az eddig üzembe helyezett
automata központok e három rendszer szerint
készültek. Ezidöszerint Európában a Strowgerés Western-rendszerek szerint több százezer és az
Ericsson-typusban pedig körülbelül 50,000 állo
más részére épültek és vannak gyártás alatt
automata illetőleg fél automata nyilvános és házi
központok.
A legnagyobb automata központok Ameriká
ban : Columbus, Newark, Los Angelos, San Francisko és Chicago; Európában: Dresden, Leipzig,
München, Graz és Wien (Strowger-typusban), Oslo,
Bergen, Brüssel, Hága, Kopenhága és Zürich
(Western-rendszerrel), végül Rotterdam és Stock
holm (Ericsson típusban) városokban vannak.

4. ábra. 10-es automata központ kapcsolása.

Az automata rendezernél az előfizető készüléke
a manuális rendszernél alkalmazottakkal azonos,
csak hívóművel van kiegészítve. Ennek leg
elterjedtebb alakja a melléklet 7. ábráján látható
számtárcsa. Ez lényegében forgatható korong,
melynek peremén a tiz számjegynek megfelelően
tiz nyílás van. Ha ujjúnkat az egyik nyílásba
helyezzük, a korong az óramutató forgásával egy
irányban elforgatható mindaddig, míg a korong
alján látható pecekbe ütközik. Ha ujjúnkat kivet
tük, a korong magátél visszatér eredeti helyére.
Eközben a szerkezet belsejében elhelyezett fogak
megszaggatják a központ felé menő zárt áram
kört ós a nyilashoz írt számjegynek megfelelő
számú áramimpulzust adnak a vezetékre. Az
áramlökések mozgatják a központban felszerelt
kapcsológépeket. Az automatikus üzemnél a vonal
választást a 4. szövegábra mutatja, mely egy 10 es
automata központ kapcsolási elvét tünteti fol. A
hivó állomás a hallgató leemelésével zárja a köz
pontban elhelyezett T telep áramkörét a, b veze
tékeken és M elektromágnes tekercsein át. Ha az
állomás pl. a 3-as számú előfizetőt akarja fel
hívni, a készülékén levő & számtárcsát három
fokkal forgatja el, c kontaktus háromszor meg
szakítja az áramkört, minek következtében M
mágnes H horgonya három fokkal eltolja az F
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fogazott rudat és K kefe rááll a 3. sz. előfizető nyítja,mely a kart a hatodik sorban levő 4. kon
kontaktusaira. Egy fel nern tüntetett jelfogó Á taktusra forgatja el és ott összeköttetést létesít
átkapcsolót működteti és az a, b vezetékeket M a hívott előfizető áramkörével. A kapcsolás
elektromágnesről átkapcsolja K kefén át a hívott megtörténte után egy külön berendezés a kefe
fél vonalára. A tíz előfizető mindegyikének van rugókon át a hívott előfizető felé csengető ára
a központban egy hasonló kapcsoló szerkezete, mot küld ki. Ha a beszélgetés befejeződött és az
amelynek segélyével valamennyi állomást felhív előfizetők hallgatóikat visszahelyezték, a ten
hatja.
gely egy rajtalevő spirál rugó és saját súlyá
Az automatikus központokat működési elvek nak hatására nyugalmi helyzetébe visszatér. Ha
szempontjából két fő
csoportra osztják, és
pedig: közvetlen és
közvetett vezérléssel
működökre. Az első
a Strowger-, a má
sik a Western- és
az Ericsson rendszert
jellemzi. 100 állomás
kapcsolásához való
Stro wger-rendszeríí,
vonal választó olvi el
rendezését az o. szö
vegábra mutatja. Fő
alkatrészei: az A
kapcsolótengely, F
koataktusmező és a
B, C elektromágne
sek. A fémből készült
A tengelyen tíz víz
szintes és tíz merőle
ges rovátka van, me
lyekbe a B emelő,
illetve G forgató
elektromágnes hor
gonyai benyúlnak. A
tengely alsó részén,
a vele szilárdan öszszeépített D kereső
kar vagy kefe lát
ható, melynek rugó
zott vége a kontaktusmozó kiálló érint
kező csúcsain végig
csúszik. Minden bele
jutó áramimpulzusra
a B emelőmágnes
horgonya egy-egy
fokkal emeli, viszont
a C forgató elek
tromágnes horgonya
egy-egy fokkal for
gatja a kapcsolóten
gelyt. A kontaktus
mezőben az érint
ö. ábra. 100 állomáshoz való Btrowger-rendszerfl YOnalváiasató elvi kapcsolata.
kező csúcsok tizesévei 10 egymás feletti sorban vannak elhelyezve. a hívott előfizető foglalt, úgy a szerkezet ugyan
A tízes sorok tehát merőleges, az egyesek pedig csak önműködőlég nyugalmi állásába tér vissza
vízszintes mozgással kereshetők meg. Ha egy és a hívó előfizető a foglaltságról zúgó árammal
állomás pl. a 6í. számot felhívja, akkor szám- értesül. A melléklet 8. ábrája egy vonalválasztó
tárcsáján olőször a 6-os, azután a 4-es számot tényleges kivitelét mutatja. Alul három, egyen
forgatja el. A központba beérkező áramimpul- kint 100 kontaktussal ellátott mező látható,
zusokat a G vezérlőmű irányítja. Az először be melyek közül a két alsó az előfizetői áramkör két
jutó 6 áramlükóst a B emelőmágneshez vezeti, vezetékének kapcsolására, míg a harmadik egy
mely a tengelyt hat fokkal emelve, a rajtalevő segédvezetók bekapcsolására szolgál. A kontak
kart a 60-as sorhoz viszi. Az utána következő tusmezők előtt van a centrikusán elhelyezett kap
négy áramlökést a G forgató-mágneshez irá- csolótengely, melyről három keresőkar nyúlik ki
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a mezők felé. A tengely felső részén a függőleges
és vízszintes rovátkák és baloldalt a mozgató
mágnesek horgony-nyúlványai láthatók. Jobb
oldalon a bontómágnes foglal helyet, amely
a beszélgetés befejezte után a tengelyt felsza
badítja.
Ez a szerkezet egyidejűleg csak egy kapcsolást
létesíthet és a beszélgetés tartama alatt el van
foglalva. Hogy tehát a 100 előfizető mindegyike
a többitől függetlenül hívni tudjon, 100 ilyen
kapcsolószerkezetet kellene felszerelni. Ez azon
ban felesleges, mert a tapasztalat szerint az egy
idejű hívások száma az előfizetők számának átlag
csak 12%-a. Elegendő tehát 100 állomás részére
12 vonalválasztót felszerelni. Ez esetben módot
kell adni a hívó előfizetőnek, hogy egy szabad
vonalválasztót kikereshessen. E célból az előfi
zetők vezetékeit egy-egy ú. n. előválasztóra kap
csolják, melyet a melléklet 9. ábrája mutat. Ez a
vonalválasztónál lényegesen egyszerűbb szerke
zet, melynek tizenkét 4-es csoportból álló kon
taktusmezője van. A mező előtt lévő tengely
csak forgó mozgást végez és bekapcsolásakor egy
önszaggató elektromágnes működteti oly módon,
hogy minden árammegszakitás után a mezőnek
egy kontaktusán áll. A tengelyen levő négyágú
kereső karok vagy kefék 120 fokban ágaznak ki
és egy körülforgásnál háromszor keresik végig
a kontaktusokat, melyekhez a 12 vonalválasztó
van bekapcsolva. A négy kefeág közül kettő az
előfizetői áramkör, kettő pedig jelzések céljaira
szolgáló segédvezetékek bekapcsolására szolgál.
Előválasztók alkalmazásával ily módon a költsé
ges vonalválasztók száma csökkenthető ugyan, de
minden előfizető részére külön előválasztó alkal
mazandó. Ez elrendezésnek hátránya az, hogy az
előfizető egyéni berendezéséhez egy aránylag
komplikált választószerkezet tartozik, mely gya
kori hibaforrássá válhat. Ez okból az előválasztók
helyett előnyösebb ú. n. híváskeresőt alkalmazni.
A híváskeresőknél a szerkezet megkeresi a hívó
előfizetőt és bekapcsolja a vonalválasztók felé.
A híváskereső a vonalválasztóhoz hasonló kon
taktusmezővel bír, melyen az előfizetők vezetékei
multiplikálva vannak. A csak forgó mozgást
végző tengelyen levő kefecsoportok a kontak
tusokon végigcsúszva megkeresik a hívó elő
fizetőt. Amint az előfizető hallgatóját leemeli, a
szabad híváskeresők forogni kezdenek. Amelyik
a hivott előfizetőt megtalálta megáll és az elő
fizető vezetékét összeköttetésbe hozza a hozzá
tartozó vonal választóval, amiről a hívó előfizető a
hallgatójába jutó koppanásból értesül és számtár
csájával az óhajtott számú előfizetőt felhívhatja.
A melléklet 11. ábrája Siemens és Halske r.-t.
által gyártott Strowger-rendszerű, 50 előfizető
részére való automata központot mutat. A vas
állvány felső részén öt sorban 50 előválasztó lát
ható. Ezek alatt öt vonalválasztó és végül a
fedőkkel leborított jelfogók foglalnak helyet.
A leirt berendezések legfeljebb 100 állomás
egymásközti kapcsolását teszik lehetővé. Nagyobb
központoknál valamennyi vezetéknek egy kon
taktusmezőn való csoportosítása sem gazdaságos
ság, sem technikai szempontok miatt nem cél
szerű. Ez okból 1000 előfizetőre berendezett köz
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pontoknál rendszerint 100-as csoportokra osztják
a mezőt és a híváskeresők és vonalválasztók kö
zött ú. n. csoportválasztókat alkalmaznak, melyek
a hívást a megfelelő 100-as csoportba irányítják.
Tízezres központoknál ezenfelül ezres csoport
választókat is közbeiktatnak. Ha egy tízezres köz
pontban a kivánt szám pl. 3572, a kapcsolás me
nete a következő: a hívó fél, mihelyt a hívás
kereső útján összeköttetésbe lép a központtal,
számtárcsáján lead először három áramimpulzust,
melyek a híváskeresőhöz tartozó 1000-es csoport
választó emelőmágnesét működtetik és a kereső
kart felemelik a harmadik emoletig. A kereső
kar ezen az emeleten forgó mozgást végezve,
kikeres egy szabad 100-as csoportválasztót. A
számtárcsán leadott következő öt árammegsza
kitás már a kiválasztott 100-as csoportválasztót
működteti, felemelve annak kereső karját az
ötödik emeletig és ezen az emeleten forogva, ki
választ egy szabad vonal választót. A számtáresán
leadott további két ós két áramimpulzus a vonal
választót a már leírt módon függőleges és forgó
irányban mozgatván, a kívánt előfizető vezeté
kére állítja.
Az automata-központok tényleges kivitelénél
az előfizető vezetékén át záródó áramkör nem
hat közvetlenül a kapcsolókészülékeket mozgató
mágnesekre, hanem jelfogókra jut, melyek moz
gató mágnesek számára helyi áramköröket zár
nak. Az elektromos energiát a központban elhe
lyezett akkumulátortelep szolgáltatja.
A fent leirt Strowger-rendszer legjellemzőbb
tulajdonsága az, hogy a számtárcsával adott im
pulzusok a kapcsolókészülékeket közvetlenül ve
zérlik, azaz a kapcsolók a leadott áramimpulzusokkal synchronikus mozgásban járnak. Ezzel
szemben a Western- ós Ericsson-rendszert a köz
vetett vezérlés jellemzi. Az előfizető által adott
áramimpulzusokat egy speciális készülék, az ú. n.
regiszter veszi fel és közvetve mozgatja a kap
csológépeket. A regiszterre ható áramimpulzusok
egyrészt az előfizetőtől, másrészt a kapcsoló
gépektói jönnek.
A melléklet 10. ábrája egy Western-rendszerű
automata-központ részletét mutatja. A vasállványokonafelsőbaloldalon biztosítékok és forrasztó
csúcsok, három függőleges sorban vonalválasz
tók, további három sorban vezérlő sorrondkapcsolók, végül a lefödött sorokban jelfogók vannak
elhelyezve, mely elrendezés ismétlődik. A mellék
let 11. ábrája a Siemens és Halske r.-t. által sze
relt leipzigi 14,000-es Siemens-rendszerű auto
mata-központot mutatja. A vasállványokon a köz
ponthoz tartozó előválasztók, csoportválasztók,
vonalválasztók, továbbá jelfogók és biztosítékok
láthatók.
Az automata-központok berendezési költségei
lényegesen magasabbak a manuális berendezé
seknél, de ezt az üzemköltségek közül elmaradó
személyzeti kiadások ellensúlyozzák. A külföldön
szerzett tapasztalatok szerint az automatikus és
a manuális üzem költségei általában úgy arány
lanak egymáshoz, mint 11:17-hez, tehát 40%
megtakarítás mutatkozik az automatikus üzem
javára. Ezenkívül még a következő előnyök szól
nak az automatikus üzem alkalmazása mellett.
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1. A vezetékhálózat építési költségei a mini A. B. Smith, P. AldendorfF, Aut. Fernsprech-Systeme;
Miller, American telephon practiee ; W. Aitken,
mumra csökkenthetők, mert az automatikus üzem KempsterB.
Aut. telephon systems : Arth. B. Smith, W. L. Campbell,
a központok nagymértékű decentralizálását lehe Aut. Telephony; Montillot. Telephonie practique; Colpitts,
Blackwell, Telephonie et Telegraphie multiplex.
tővé teszi.
2. A központok elhelyezésére szolgáló helyisé
Telefonográf, 1. Telegrafon.
gek száma lényegesen apasztható.
Telefonstatisztika, a telefonberendezésekre
3. A kapcsolás létesítéséhez szükséges idő lénye és a forgalomra vonatkozó számadatok gyűjtése.
gesen kisebb, mert a manuális berendezéseknél A telefon feltalálása óta hatalmas arányokban
ismertetett átkérő szolgálat ki van küszöbölve fejlődött és nélkülözhetetlen szerephez jutott a
azáltal, hogy a hívásokat a csoportválasztók már népek érintkezésében. A legnagyobb elterjedtség
a megfelelő központba irányítják. Ennek követ nek az amerikai Egyesült Államokban örvend.
keztében a teljesítmény nagyobb és a kapcsolás Az 1. ábra mutatja a telefon fejlődését az Egyegyorsabb.
4. Nem fordulhatnak elő tévesen értelmezett
számok következtében rossz összeköttetések, miért
is a kapcsolás biztosabb.
5. A beszélgetés titkos, mert a gépi kapcsolás
•egy harmadik előfizető rákapcsolásának lehető
ségét kizárja.
6. A szolgálat minden időben, nappal és éjjel
egyformán gyors és biztos, valamint a maximális
forgalom báimely időpontban akadálytalanul le
bonyolítható.
7. Az üzemzavarok száma lényegesen kisebb.
A hibák gyorsan felismerhetők és elháríthatok.
Ugyanazon városi hálózatban levő manuális és
automata-központok együttműködése a követke
zőképen történik:
1. Ha manuális központ előfizetője kér egy
automata-központba bekapcsolt állomást, a ma
nuális központ kezelőnője a hívó előfizetőt meg
felelő trvmk-munkahellyel köti össze. A hívó fél
e munkahely kezelőnőjének mondja be a kívánt
számot, aki azt billentyűzeten leadott áramimpulzusokkal automatikusan kapcsolja.
2. Ha automatikus központ előfizetője kér ma
nuális előfizetőt, a számtárcsa forgatásakor a
lüvott szám első számjegyének megfelelően a
csoportválasztó a hívást az illető manuális köz
pont egy különleges munkahelyére irányítja, ahol
1. ábra. Telefonstatisztika.
a hívott szám többi számjegyének megfelelő im
pulzus sorozatok számozott lámpákat gyulasztanak ki, melyekről a munkahely kezelőnője a hí sült Államokban és Európában 100 lakosra
vott számot leolvassa és azt manuálisan kap eső telefonállomások számára vonatkoztatva. A
csolja.
2. ábra (1. a 74. old.) egyes államokban a telefon
Az automatikus rendszer nagymértékű fejlő sűrűségét, azaz 100 lakosra eső telefonállomások
dése e zseniális találmány gyakorlati alkalmazá számát mutatja. A telefon százalékos megoszlá
sánál felmerült nehézségeket legyőzve, lehetővé sát a Telefon cikkben találjuk meg.
tette a legnagyobb telefon-hálózatok automa
Tefefontitok védelméről a magyar Btk. nem
tizálását is. Az automatikus távbeszélő Amerika gondoskodik (Németországban idevonatkozik az
és Európa államaiban nagy előnyei miatt mind 1892 ápr. 6-iki törvény 8. §-a). De lege ferenda
inkább tért hódit és előreláthatólag teljesen ki büntetendő lenne az a telefonhivatalban alkalma
fogja szorítani a manuális üzemet. A magyar zott, aki a kihallgatott titkot, vagy azt, hogy
postaigazgatás, átérezve a modern gazdasági mások között telefonbeszélgetés folyt, mással
élet lebonyolításánál nélkülözhetetlen jó telefon közli s ezzel kárt okoz ; — továbbá az, aki más
szolgálat szükségességét, tervbe vette a buda nak harmadik személyek között folyó telefon
pesti hálózat automatizálását. Ezidőszerint két beszélgetés kihallgatását megengedi, ahhoz segéd
10,000-es és egy 6000-es Western-rendszerű auto kezet nyújt, illetőleg, aki abból a célból, hogy a
mataközpont áll gyártás alatt a Western Electric felhivónak vagy a felhívottnak kárt okozzon, ha
Co. szabadalmak magyarországi birtokosának: mis összeköttetést eszközöl.
az Egyesült Izzólámpa és Villamossági r.-t.-nak
Telefotográfia. Kétféle dolgot értenek alatta.
újpesti gyártelepén. A központok előreláthatólag 1. Távoli tárgyaknak rövid kamrakihuzattal való
1927. fognak üzembe helyeztetni.
fotografálása. (L. Teleobjektív.) — 2. Képeknek
Irodalom. Hersen u. Harto, Die Fernsprechtechnik der telegrafálása. A régebbi eljárások csak vonalas
Gesenwart; Dr. K. Strecker, Die Telegraphentechnik; rajzokat, névaláírásokat képesek elektromos úton
Friti Labberger, Fernsprechanlagen mit Wahlerbetrieb;
A. Kruckov, Die Selbstanschluss- a. WKhlereinrichtangen; átvinni. A feladóállomáson a kép fémlemezen elek-
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tromosságot nem vezető anyagból álló vonalak
kal van felrajzolva. A fémlemez be van kapcsolva
az áram egyik sarkába, a másik sarok pedig egy
fémcsúcsba vezet, amely egy hajtószerkezet segít
ségével egymás melletti sűrű. párhuzamos vona
lakban az egész rajzon végig halad. Míg a csúcs
a fémlapon csúszik, addig a két állomás közt
egyenletesen áram kering, mikor pedig a nem
vezető vonalakon halad át, az áram megszakad.
A felvevőállomáson egy hasonló fémcsúcs, iden
tikusán mozog egy preparált papírlapon. Aramzáráskor elektrolízis folytán színes reakció áll
be, ami által a rajz előtűnik.

2. ábra. TelefoastaüsztU;i.

A sokféle rendszerű T. között a fényképátvitelt
csak a .ETorn-féle eljárás oldja meg sikeresen. Az
eljárás a szelén ama tulajdonságán alapszik, hogy
elektromos vezetőképessége sötétben igen csekély,
megvilágításkor pedig a ráeső fény intenzitásá
val arányosan fokozódik. A megtelegrafálandó
képről egy átlátszó filmlapra másolatot készíte
nek és azt egy üveghengerre köpeny gyanánt rá
feszítik. Egy Nernst-lámpa igen kicsiny pontba
koncentrált fénye merőlegesen esik a hengerre
csavart filmre. A henger forog és közben előre
halad, úgy hogy a keskeny sugárnyaláb igen sűrű
és vékony csavarvonalban az egész filmet be
járja. Az üveghenger belsejében van a telegrafáló
áramkörbe bekapcsolt szelén. Mikor a fény a fel
vétel fekete helyeire esik, fény nem jut a henger
belsejébe, a szélén sötétben marad, rosszul vezet
és így a két állomás közt áram nem kering, ha
pedig világos, tehát átlátszó helyre esik, a szelén
megvilágítódik, vezetése fokozódik, az áram meg
indul és a fénykép árnyalatai szerint erősbödik
ós gyengül. Ezen csekély áramingadozásokból a
következő fényrelais segítségével reprodukáljuk
a képet. A felvevőállomáson az áram egy érzé
keny galvanométerrel van összekötve. Ennek az
áramerő változására bekövetkező kilengése egy

Telegdy

aluminiumlapocskát hoz rnozgásba. Aram nélkül,
nyugalmi helyzetben a lapocska egy Nernstlámpa fényét teljesen eltakarja, kilengés alkal
mával elmozdulásával arányosan több és több
fénysugarat bocsát egy a feladóállomásóval iden
tikus méretű és mozgású hengerre, mely foto
gráfiai fényérzékeny papírral van körülcsavarva,
így tehát a felvevőállomáson levő érzékeny papír
egyes helyeinek megvilágítása mindig egyez k a
leadóállomáson levő filmmásolat korresponidáló
helyeinek átlátszóságával. A papirt a hengerről le
fejtve elő kell hívni. A kész kép a fény vonalas hala
dásának megfelelően finoman csíkolt. Az első elek
tromos képátvitel nagyobb távol
ságra 1907. történt Berlin éa Mün
chen között. L. még Telautográf.
Telefotosz. Az amerikai Bougthon szerkesztette ezt a jelzőkészü
léket, amelyet kereskedelmi hajók
a parti intézetek és egymásközti
érintkezésre használtak. Tizenkét
db. 100 gyertyás izzólámpa egy
mástól 2—3 m. távolságban az ár
bocra úgy van felfüggesztve, hogy
a fehér ós vörös lámpák felváltva
következnek egymás után. A lám
pák vezetékei egy kapcsolószerke
zetbe futnak be, amely egy írógép
hez hasonlít. Ha ennek a kapcsolószerkezetnek egy vagy több billen
tyűjét lenyomjuk, akkor bizonyos
lámpák áramkörét zárjuk: a lám
pák világítanak. Miután a vörös
lámpák a Morse-vonásnak, a fehé
rek pedig a pontoknak felelnek meg,
az égő lámpák bizonyos Morse-jelet
jelentenek. T.-szal 15—16 km.távolságra biztosan lehet jeleket továb
bítani. A T.-t az amerikai-spanyol
háborúban használták.
Telega, 1. Kibitka.
Telegalla-tyúk (Catheturus, «i»t), 1. Talegallatyúk.
Telegd, község, 1. Mezötelegd.
Telegdi főesperesség (12SÓ. és 1442. dioecesis
néven is), Székelyudvarhely középponttal Csík,
Gyergyó, Kászon és Udvarhely szók területét fog
lalta magában. Külön comese is volt. így 1272.
Demeter, 1280. István Adorján; egy időben tehát
törvényhatóság gyanánt szerepelt.
Telegdi sóstó, Debreczenhez tartozó szikes
sóstó. Vize fürdőül szolgál; partján fürdőház áll.
A fürdőnek, mely a város tulajdona, csak helyi
jelentősége van.
Telegdj-család, a Csanád-nemzetség Bélenyk
nevű tagjától származó biharvármegyei híres fő
úri család. Legnevezetesebb tagja Csanád 1280
táján született s kora ifjúságában lett váradi
éneklő kanonok. 1320-ban a királyi udvari ká
polna és kancellária fejévé lett. A királyi család
nak kedvelt híve volt. 1322-ben egri püspök. Mint
az államtanács előkelő tagja Nagy Lajosnak a
legfontosabb ügyekben tanácsadója volt. 1343 és
1347-ben Lajos király távolléte alatt kormá
nyozta az országot. Váradon a kis káptalan, Esz
tergomban a szentgyörgymezei káptalan második
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alapítója volt; Esztergom várfalait újból épít tanak, magyarázatja (3 rész, a 2. rósz Szabó Ká
tette, érseki palotát emelt, a székesegyházat újjá roly szerint a legelső magyar könyv, melyet
alkotta; Telegdre 1335. Ferenc-rendüoket telepí r. kat. író magyar földön nyomatott, Bécs és Nagy
tett. Megh. 1349. — Fivére Miklós a katonai és szombat 1577—80); T. M.-nak pécsi püspöknek
polgári eietDen' szerzett érdemeket. 1312-ben a felelete Bornemisza Péternek Fejtegetés nevű
rozgonyi csatának egyik bőse, szebeni főispán könyvére (Nagyszombat 1580); Rövid írás (u. o.
volt. Ez ág 1478 után halt ki.
1580); Ordinarium offícii divini (u. o. 1580); Egy
Pongrácnak, Csanád érseke másik fivérének néhány jeles okai (u. o. 1581); Agendarius (u. o.
ágán: Tamás 1350-ben csanádi püspök, 1358. 1583, 2. kiadás 1596) stb.
kalocsai, 1367. esztergomi érsek volt ós több
Telegoneia (gör.), 1. Epikus ciklus.
ízben a király külön követe. 1375 dec. 1. halt
Telegonia (gör.) az a jelenség, hogy egy anyá
meg.
nak második férjétől származó gyermekei az első
Csanád érsek harmadik testvére Lőrinc a leg férjre hasonlítanának. így pl. ha az első férj né
hosszabb életű ágat alapította. Leszármazottjai ger volt, a második európai, utóbbinak gyermekei
közt István hadi és polgári pályán atyafiait mesz- is néger vonásokkal bírnának. Az egész dolog
sze túlszárnyalta. 1481—98-ban erdélyi alvajda még vitás. — Állattenyésztési szempontból 1.
volt se hi vataloskodása időjén 1493. avöröstoronyi Infekció.
szorosban fényes győzelmet aratott a törökök
Telegonos, a Homeros utáni monda szerint
felett. 1500-ban XII. Lajos francia királynál járt Kirko fia Odysseustól. Mikor felserdült, anyja
a magyar-lengyel-francia szövetség ügyében. elküldte, hogy keresse föl atyját. T. eljutott Ithaka
1503-ban a lengyel király és a moldvai vajda szigetére s ott zsákmányolt. Odysseus Telemavitájában bíráskodott. 1509-ben az ország kincs chosszal együtt megtámadja s ő megöli Odysseust
tartója volt s 1514. nagy előrelátással ellenezte a dárdájával, melynek hegyo az anyjától kapott
keresztes hadak toborzását. Az országtanács e haltüskéből volt; mikor megtudja, hogy atyját
tiltakozás ellenére elrendelte a keresztes hadjá ölte meg, elviszi holttestét Kirkéhez eltemetés
ratot, melynek elfajulásán szomorúan teljesedett végett. Telemachos és Pénelopé is elkíséri, sőt
be T. István sejtelme, üt magát is Dózsa hadai Pénelopé nőül is megy hozzá. Az ő fiók Italos,
szörnyű módon végezték ki Lippánál. Eltemették kitől Itália neve származik. T.-t tartotta a római
az ő 1507. Szt. István tiszteletére újjáalakított monda Tusculum ós Praoneste alapítójának. T.
díszes telegdi egyházában. Leánya, Katalin, történetét az epikus ciklushoz tartozó Telegoneia
Báthory István erdélyi vajda felesége, a lengyel e. eposz beszélte el.
király anyja volt.
Telegráf (gör., távira, 1. a három képmellék
Ugyancsak Lőrinc ágán Ferenc flai Miklós és letet). Az emberek egymásközti gyors érintkezésé
Mihály. Előbbi a Szapolyai-házhoz csatlakozott s nek egyik eszköze a T. A T. az emberi kultúrával
protestánssá lett, utóbbi hü maradt a Habsburgok együtt fejlődött. A legkezdetlegesebb alakja a tűz
hoz s atyái hitéhez; amaz fanatikus üldözője a jelzés volt. Ezzel a jelzési móddal a görögökön
katolikus vallásnak, emez védelmezője. Mihály a kívül már Hannibál korában is találkozunk, aki
székelyek főkapitánya ós udvarhelyi várkapitány Kr.e. 218-ban Hispániában ós Afrikáhan bizonyos
volt 1569—71-ben. 1575-ben részt vett Békés Gás távolságokban jelzőtornyokat állíttatott fel, Július
pár táborában a kerellő-szentpáli csatában, innen Caesar idejében (100-44. Kr. e.) pedig a gallok
menekülve életét megmentette, de jószágait sorra elleni hadjáratban nappal zászlóval, éjjel pedig
elszedték tőle. 1583-ban Szentmiklóson (Bereg tűz segítségével adtak jelzéseket A felgyújtott
é
pitett magának Tárat és családjával itt la1 ott) tűznek előre megállapított jelentősége volt. Később
1588-ig, mikor meghalt. Unokáiban, nevezetesen fáklyajelzés jött divatba. Minden egyes jelzőGáspár fia Istvánban 1653. kihalt a fényes multu állomáson tábla volt elhelyezve, amely függőleges
T.-család.
és vízszintes vonalakkal 25 mezőre volt felosztva
T. Miklós, esztergomi érseki helytartó, egyházi és mindegyik mezőben egy-egy betű beírva. A
író, szül. Telegden (Bihar) 1535., megh. Nagy jelzőállomás bal-, illetve jobboldalán annyi fák
szombatban 1586 ápr. 22. Már 1561 jan. 25. esz lyát emeltek fel, ahányadik sorában, illetve osz
tergomi kanonok, később zólyomi főesperes ós lopában a táblának állt a továbbítandó betű. Ily
káptalani nagyprépost. 1579-ben pécsi püspök módon azonban csak éjjel lehetett jeleket továb
lett, de székét nem foglalhatta el, minthogy me bítani.
gyéjének területe a török uralom alatt állott;
Az ókorban a fényen kívül a hangot is fel
Nagyszombatban lakott. 1582-től haláláig eszter használták. A perzsák egymástól kellő távolság
gomi érseki vikárius. Százada legjelesebb egyház- ban erős hangú embereket állítottak fel, akik egy
férfiainak egyike. Hatalmas irodalmi tevékenysé másnak átkiáltották a híreket. Ily módon 30 napi
get fejtett ki a protestantizmus ellenében, mely járóútra 1 nap alatt lehetett a hireket eljuttatni.
célból 1577. megvásárolta a bécsi jezsuiták nyom Később, hogy a továbbítás titkos legyen, a kikiáltó
dáját és Nagyszombatban állíttatta fel: Müvei: szerepét küldöncök vették át, a továbbítás gyor
Az kereszténységnek fundamentomiról (Bécs, sítása céljából pedig gyalog küldöncök helyébe
1562, ez az első magyar r. kat. katekizmus, ki lovasokat állítottak be.
adta a M. Tud. Akadémia ama példány után, me
A távjelzés terén a XVII. sz. végóig alig talál
lyet 1882. a baseli köny vtárban megtalált Benkő kozunk flgyelomreméltó haladással. Tetemes ha
István); Az evangéliumoknak, melyeket vasár ladást jelentett Chappe optikai jelzőberendezése.
napon és egyéb ünnepeken esztendő által az Ez a jelzőberendezés kisebb épület volt, amelyet
anyaszentegyházban olvasni és prédikálni szok- magaslatokra, tornyokra vagy kiemelkedő ponTelegdy
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tokra állítottak fel. i* z 6p Illet fedeléből gerendaMorse szerkesztette az általános eltorjedésnek
szerkezet állott ki. Ennek végén egy 3—5 m. örvendő készüléket, ametyet 1837 szept. 2-án mu
hosszú és 0*5—0'75 m. széles fakeret volt elhe tatott be. Első készüléke primitív és nehézkes
lyezve, amelyet vízszintes tengely körül el lehe volt. Készülékét igyekezett javítani és átalakítani,
tett forgatni. A fakeret két végén egy-egy 2 m. úgy az adót, mint a vevőt. így keletkeztek a dom
hosszú szárny foglalt helyet, amelyeket ugyan ború írógépek, amelyek tompa tűvel nyomták be
csak vízszintes tengely körül lehetett elmozdítani. a jeleket a tovahaladó szalagba. Később ezeket a
Ezeket mutatóknak nevezték. A jeleket a 3 moz készülékeket a Popovics-Brausewetter-féle szer
gatható szárny egymáshoz való helyzetéből állí kezettel kékírókká alakították át.
tották össze. A szabályozóval négy, a mutatókkal
A kékírók a távírójeleket pontok, vonások
pedig 7—7 állást lehetett megkülönböztetni. Tehát alakjában írják le a szalagra, amelyet egy rúgó
az összes jelek száma 7 X ? X * = 196. Az állomá által hajtott óramű tovamozgat. Az i írókorong
sokon a jeleket távcsövei figyelték. Mihelyt az (1. az 1. ábrát) az Sz festékes szelencébe merül
egyik vagy másik oldalról jelzés történt, azt az és állandóan forog. Az írókorong az B emelő
alkalmazott ismételte. Minden állomásnak meg karra van felszerelve. Az E kar folytatását az
volt a maga hlvójele, külön jele volt a levelezés Ei emelő képezi, amelyre a Z delejzár van fel
megkezdésére, abbahagyására és befejezésére, erősítve. A delejzár alatt vannak elhelyezve az
valamint ismételtetésére. Az egyes állomások elektromágnestokercsek. Ha a vezetéken jel érke
közti távolság kb. 11 km. volt. Ahol a helyi vi zik be, akkor az eloktromágnestekercsekbe áram
szonyok megkívánták, a távolság kisebb is lehe jut és a tekercsek vasmagjai mágnesekké lesz
tett. A paris—strassburgi 425 km. hosszú vona nek. A mágneszár meghúzódik, az Et emelőkar le
lon 49 állomás volt. Kedvező időben az egyes felé, az E pedig az írókoronggal együtt felfelé
jelek egy perc alatt 16 állomásnyi, tehát mintegy mozdul el. így a gép a szalagra pontot ír, ha a
120 km.-nyi utat tettek meg. A Chappe-féle jelző mágneszár az áram hatása alatt rövid, vonást, ha
vonalak Franciaországbon 1855-ig voltak hasz hosszabb ideig maradt meghúzott állapotban. A
rövidebb és hosszabb áramokat a billentyűvel
nálatban.
küldjük ki a vezetékre. Az így kiküldött áram
A statikai elektromosság feltalálása a távíró hosszabb
vezetékeknél — különösen, ha levezetés
fejlődését más irányba terelte. A statikai elektro is van a vezetéken
— olyan gyenge, hogy az Író
mosságot többen használták fel készülékeiknél. gépet szabatosan működtetni nem tudja. Ezért
Az így szerkesztett készülékek gyakorlati alkal a vezetékről jövő áramot egy olyan készülékbe
mazása nehézségekbe ütközött.
vezetjük, amely már néhány milliampére-nyi
A galván-elektromosság feltalálása a feltaláló áramra is működésbe jön. Ez a jelfogó (1. a 2.
kat újabb munkára ösztökélte. Voltának sikerült ábrát). A nálunk használt jelfogó áll az elektro
az elektromosságot az eddiginél kényelmesebb mágnestekercsekből, a mágneszárból, az emelőből
módon előállítani, amely körülmény a vele való és az ütköző csavarokból. A mágneszár a tekercsek
kísérletezést elősegítette.
vasmagjai felett az emelőre van felszerelve. Az
Sömmering az áram vegyi hatását vette ala emelőt nyugalmi helyzetében a feszítő rúgó tartja
pul távírója megszerkesztésénél. Készülékét a fogva. Az alsó ütköző csavarhoz van kapcsolva
gyakorlatban nem alkalmazták.
a helyi áramkör. A helyi áramkörbe az írógép és
Többen az áram mágnesező hatására alapítot a helyi telep van beiktatva. Ha a vezetéken áram
ták rendszerüket. Alexander készüléke a követ érkezik be, akkor az elektromágnes a mágneszárat
kező berendezéssel bírt: egy faszekrényben öt magához rántja, az emelő az alsó ütköző csa
sorban 6—6 multiplikátortekercs volt elhelyezve. varra fekszik, így a helyi áramkör záródik és az
A tekercsekhez tartozó mágnestűk felső karjainak írógép a szalagra jelet ír.
végén kis ernyők voltak, amelyek a mágnestűk nyu
A Morse-üzemü vezetékek lehetnek dolgozó,
galmi helyzetében egy-egy betűt, számot vagy
írásjelet takartak el. Az adókészülék 30 billentyű állandó vagy differenciális folyamrendszerre
ből állott, amelyekre a megfelelő jel volt bevésve. bekapcsolva. A dolgozó folyamrendszernél a
Az adó a vevőállomással 31 egymástól elszigetelt vezetékre csak akkor küldünk áramot, amikor
jelet adunk. Az állandó folyamrendszernél ellen
dróttal volt összekötve.
Később Schilling javasolta, hogy a mágnestűk ben a vezetéken az áram állandóan kering. A jel
nek a kihajlási irányát is vegyék tekintetbe, ami ennél a rendszernél úgy jön létre, hogy a vezeté
által a drótok számát apasztani lehetett. Készü ket a billentyű segítségével rövidebb vagy hoszlékénél öt mágnestűt használt. A vezetékek száma szabb időre megszakítjuk. Ilyenkor a helyi áram
6 volt. Az 5 tűnek jobbra és balra való kilen kör a jelfogó felső ütköző csavarjához csatlako
géseiből vagy ezeknek kombinálásából állították zik. A differenciális folyamrendszernél a vezeté
össze az ábécét. Ezeket a készülékeket sem hasz ken állandóan kering áram. Ez az áram nem elég
erős arra, hogy a vevő készülékeket működésbe
nálták a gyakorlatban.
Az egyik állomáson két telep van bekap
A távíró fejlődésében Steinheil Károly Ágost hozza.
a kisebb feszültségű úgy, mint az állandó,
müncheni tanár halhatatlan érdemeket szerzett. csolva,
nagyobb feszültségű pedig úgy, mint a dolgozó
Ő szerkesztette az első írógépet és találta fel a afolyamrendszernól.
A másik állomáson nincs
földvezetéket.
telep, de a vevőgép után egy 5000 ohmos ellen
Az elektromágnes feltalálása a távíró fejlődé állás van a földdel összekötve, viszont a billentyű
sének újabb lökést adott. Több feltaláló szerkesz telepkontaktusához a föld csatlakozik. A telepes
tett távíró készüléket, de gyakorlati alkalmazást állomás úgy adja a jelet, hogy a billentyűvel a
egyik sem nyert
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nagyobb feszültségű telepet köti össze a vezeték
kel, amely elég erős áramot ad úgy, hogy a
szemközti állomás vevőkészülékét megszólal
tatja. Ha azonban a telep nélküli állomás nyomja
le billentyűjét, akkor a vezetékből 6000 ohm
ellenállást kikapcsol úgy, hogy most már a
kisebb feszültségű telep is ad olyan erősségű
áramot, amely a szemközti állomás vevő készü
lékének működésére elegendő.
A dolgozó folyamrendszert ott használják, ahol
nagy távolságok áthidalásáról van szó; az
állandó folyamrendszer ott válik be, ahol a ve
zetékbe sok állomás van bekapcsolva; a, differen
ciális rendszernek csak nagyobb városokban
van helye, ahol csak a távíróközpont szolgáltatja
az áramot.
A 3. ábra egy dolgozó folyamú végállomás
kapcsolását mutatja. Az állomáson mindazok a
készülékek vannak bekapcsolva, amelyekre a
táviratok adása és vétele alkalmával szükség van
(billentyű, jelfogó, írógép, tájoló). De fel van még
az állomás szerelve vezetékváltóval és biztosító
készülékkel is. Az előbbivel végezzük az üzem
ben előforduló kapcsolásokat, az utóbbi pedig
arra szolgál, hogy a távíróhivatalt légköri ki
sülések és erős áramok káros behatásai ellen
megvédelmezze. Az állomáson szükség van még
tolepre is, még pedig vezetéktelepre ós esetleg
helyi telepre.
A táviratozás gyorsítása céljából olyan készü
lékeket iktatnak a vezetékbe, amelyekkel hallás
után vehetők le a jelek, ezek a kopogók (souuder;
1. a. 4. ábrát). A kopogókkal kb. másfélszer
annyit lehet feldolgozni, mint a kékirókkal.
A 4. ábra a nálunk használatos kopogót ábrázolja.
A betűnyomó távírók feltalálása a távíró fej
lődését további lépéssel vitte előre. Ezek a táv
iratokat szalagra nyomtatják le, a kezelő a szala
got űrlapra ragasztja fel és igy kézbesítik a cím
zettnek. Ide tartoznak a Hughes gép (1. Betűnyomó
távírógépek) és a Siemens- és Halske-féle táv
nyomó- ütmek a készüléknek működése azon alap
szik, hogy az adó gyors egymásutánban felváltva
pozitív és negatív áramokat küld a vezetékre,
iimelyek a saját vezetókjelfogón, a vezetéken át
a szemközti állomás vezetékjelfogójába jutnak.
A vezetékjelfogók a helyi áramkörükben levő
elektromágneseket működésbe hozzák, amelyeknekhorgouya abetüskereketlépésről-lépésre előre
viszi. A jeleket csak akkor nyomtatja a gép, ha
hosszabb ideig tartó áram érkezik be. Az adásra
28 billentyűből álló billentyűzet szolgál. A billen
tyűk kettő kivételével egy betűvel ós egy szám
mal, illetve írásjellel vannak ellátva. A két sza
bad billentyű egyike üres, másika pedig «Zahlen»
felírással van ellátva. Ez a két billentyű szolgál
arra, hogy a betü'skereket egyszer betűk, másszor
számok nyomtatására állítsuk be. A készüléket
egy kis motor hajtja, de nem közvetlenül, hanem
egy rúgó segélyével, amelyet a motor időnként
felhúz. A rúgó egy vízszintes tengelyt hajt,
amelyen a betüskerék ül. A vízszintes tengellyel
egy kúpkerékpár útján a függőleges kommutátor
tengely van összekötve. A kommutátortengelyen
van elhelyezve a kommutátor keféje, amely a
betűs kerékkel egyidejűleg forog. A kefe akommu-
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tátornak körben elhelyezett szegmensein csúszik,
amelyek felváltva a telep pozitív, illetve negatív
sarkával vannak összekötve. így a kefetengely
forgása közben a kefén át váltakozva pozitív ós
negatív áramok jutnak a vezeték jelfogóba, a
vezetékre és a szemközti állomás vezetékjelfogó
jába. Ezek az áramok a jelfogó nyelvét ide-oda
mozgatják a két kontaktus között, amelyek egyike
a helyitelep pozitív, másika pedig annak negatív
sarkához van kötve. Ennek a helyi áramkörnek
az a rendeltetése, hogy az ú. n. tovamozgató
elektromágnest működésbe hozza, vagyis a hor
gonyára szerelt nyúlványával az akasztókerekek
egyikének fogába kapaszkodjék és azt fél fogosztásnyi úttal előre engedje. Miután az akasztókerekek ugyanarra a tengelyre vannak felszerelve,
mint a betüskerék, ez is részt vesz az akasztó
kerekeknek lépésről-lépésre való előrehaladásá
ban. Egyidejűleg a kommutátorkefe is előrehalad
egy szegmenssel és az előbbivel ellentétes irányú
áramot indít, amely a szerkezetet újabb lépéssel
előre viszi. A vevőállomás jelfogója ugyanazokat
az úramlöketeket kapja, mint az adóé, tehát annak
betüskerekén egy bizonyos betű ugyanakkor lesz
nyomtató állásban, mint az adóén, feltéve, hogy
a betüskerekek nyugalmi helyzetben ugyanazt a
helyzetet foglalták el. Az adáskor egy billentyűt
lenyomunk. A billentyű felett álló pecek a pecekházból kiemelkedik ós a kefét egy szegmensen
megállítja: a tengely és a betüskerék is megáll.
Most egy hosszasabban tartó áramlás indul meg
az illető szegmensen, a saját jelfogón, a vezetéken
és a vevőjelfogón át; a helyi áramkörben műkö
désbe jön a nyomtató elektromágnes: a billentyű
nek megfelelő jel a szalagra lenyomódik. Amint
a billentyűt eleresztjük, a kefe a legközelebbi
szegmensre ugrik, az előbbivel ellenkező irányú
áram megy a vezetékre, az adó és a vevő a lépést
újra elkezdik. Ha nem nyomtatunk többet, akkor
mindkét gép két, illetve három fordulat után meg
áll, még pedig úgy, hogy a betüskeróken a betüfehér kerül nyomtató állásba. Minden készülék
adó- és vevőszerkezettel bír. Billentyűi az ábécé
sorrendjében vannak elhelyezve, ezért a készülék
kezelését bárki játszi könnyűséggel elsajátíthatja,
csak arra kell ügyelni, hogy a lenyomott billen
tyűt csak akkor eresszük el, ha a következőt már
lenyomtuk. A készüléknél fontos, hogy a táviratok
vételénél nem szükséges,hogy valaki jelenlegyen,
mert a készülék működtetése az adó állomásról
kiinduló áramlöketek útján történik. A készülék
alkalmas arra, hogy nyilvános és privát üzletek,
bankok nemcsak beadhassák távirataikat a távíró
központba, vagy onnan átvehessék azokat, ha
nem egymással összekapcsolva, közleményeiket
kicserélhessék. A távíróközpont pedig arra hasz
nálhatja a készüléket, hogy az újság, börze és
egyéb közleményeket körözvény módjára a táv
nyomó-előfizetőkkel közölje. A készüléket az ő.
és 6. ábra mutatja.
A táviratforgalom növekedése az elé a feladat
elé állította a távíró-igazgatásokat, hogy egyes
viszonylatokban vagy a vezetékek számát növel
jék, vagy pedig olyan rendszerekre térjenek át,
amelyekkel vezetékek szaporitásanélkülisle lehet
bonyolítani a megnövekedett távíróforgalmat. A
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vezetékek szaporítása gazdasági szempontból nem
indokolt. Nem maradt tehát más hátra, mint a
meglevő vezetékek alaposabb kihasználására szo
rítkozni. Ezt úgy lehet elérni, hogy a vezetékeket
többszörös üzemre rendezzük be, vagy a távirato
zás sebességét növeljük. A többszörös üzemek
lehetnek egyidejűleg és lépcsőzetesen dolgozók.
Az egyidejű többszörös távíróknál a vezetékeken
egy időben oly változások állanak elő az áram
állapotában, amely változások különböző távira
tok jeleit hozzák létre. A készülókpárok (adó és
vevő) a vezetékkel állandóan össze vannak kötve;
a lépcsőzetesen dolgozó, többszörös távíró a ké
szülékpárok a vezetékkel felváltva köttetnek
össze. Az egyidejű többszörös távíróknál a követ
kező megkülönböztetést tesszUk:
a) mindkét irányban egy-egy táviratot adunk
ugyanazon vezetéken; ez a duplex táviratozás;
b) egy irányban ugyanazon vezetéken két táv
iratot adunk, ez a diplex táviratozás;
c) mindkét irányban két-két táviratot adunk
ugyanazon vezetéken, ez a quadruplex távira
tozás.
A lépcsőzetesen dolgozó többszörös távíróknál
a készülékpárokon kívül még olyan szerkezetre
is szükség van, amely az egyes készlilékpárokat
idejében egy időre a vezetékkel összeköti, vagy
onnan leválasztja. Ez a készülék a szélosztó. A
szétosztó áll egy karból, amely kefével van el
látva. A kar egy tengely körül forog, miközben
keféjével a körben elhelyezett szeleteket súrolja,
amelyekhez a készülékek vannak hozzákötve.
Miután az egymással szemben álló készülékek —
az adó és a vevő — két különböző állomáson van
nak elhelyezve, minden állomásnak kell, hogy
ilyen szétosztója legyen, amelyek együtt fussa
nak, mert csak abban az esetben lehetséges, hogy
.az együtt dolgozó két készülék ugyanabban a
pillanatban köttessék össze a vezetékkel, illetve
választassák le onnan. Ez idő alatt az adónak a jel
leadásával el kell készülnie. A lépcsőzetesen dol
gozó többszörös távírókhoz számítjuk a Baudot
és a Western Electric-féle többszörös távírókat.
A duplex rendszerhez tartozik a híd- és differen
ciális rendszerű duplex.
A duplex üzemű levelezésnél két készülék egy
időben és egymástól függetlenül egy vezetéken
dolgozik egymással. A készülékeknek az össze
köttetése olyan legyen, hogy a kimenő áram csak
a szemközti állomás vevőgépét hozza működésbe
még akkor is, ha mindkét állomás egy időben
nyomja le billentyűjét. A kettős levelezésnél az
alapfeltételek:
a) a vezeték a billentyű lebegő helyzetében ne
legyen megszakítva;
b) mindegyik vevőgép a vezetékkel állandóan
legyen összekötve ;
c) mindegyik vevő a saját állomása adó ára~
mára ne szólaljon meg.
A hl/trendszerű duplex alapelvét a Wheatstone-féle híd képezi. Ezr négy ellenállásból áll,
amelyek ügy vannak eg5 mással összekapcsolva,
hogy egy négyszöget alkotnak (1. a 7. ábrát).
A négyszögnek két átlója van : az egyik a gal
vanométer, a másik pedig a telep-átló. A kettős
Jevelezés feltétele, hogy a kimenő áram a gal
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vanométer-átlóba ne jusson. Ez a feltétel akkor
áll fenn, ha a Wheatstone-híd szemközti ellen
állásainak szorzata egymással egyenlő. A duplex
nél az adó gépet a telep-átlóba, a vevőt pedig a
galvanométer-átlóba iktatjuk be. A négy ellen
állás közül kettő a két hídellenállásnak, a harma
dik a külső vezeték és a szemközti állomás ellen
állásának, a negyedik pedig a müvezetéknek felel
meg. A távíróáramok egyidejűleg a vezetéket és
a művezetőket járják át. A vezetékre jutó ára
mok az áramadás kezdetén nem követik az Ohm
féle törvényt; az áram megszakításakor pedig a
vezeték kisül. Ha a művezeték csak ellenállásból
állana, akkor kettős levelezésről szó sem lehetne,
mert a távíróáramok lefolyása a külső- és a művezetékben nem lenne megegyező: adásunk véte
lünket zavarná. Ennek úgy lehet elejét venni, ha
a müvezetéket olyan elektromos tulajdonságok
kal ruházzuk fel, amilyenekkel a külső vezeték
rendelkezik. A müvezetéket ellenállásból és kon
denzátorokból kell összeállítani. Az ellenállás
olyan nagy legyen, hogy a külső vezeték és a szem
közti állomás eredő ellenállásának összegével
legyen egyenlő. Ezzel az ellenállással kell pár
huzamosan kapcsolni kondenzátorokat, amelyek
nek kapacitása a vezeték kapacitásának harmada
legyen. A müvezetéket esetről-esetre be kell sza
bályozni.
A hídrendszerü duplex elméleti elrendezését a
8. ábra mutatja.
A differenciális rendszerű duplex-eh a hídrendszerből úgy kapjuk meg, ha annak átlóját
elhagyjuk, a hldellenállások helyébe pedig egy
differenciálisán tekercselt jelfogó két tekerítvónyét kapcsoljuk be, amelynek helyi áramkörébe
iktatjuk be a vevő gépet. A rendszer elvét a
.9. ábra mutatja. Az az áram, amely a telepből
kiindul, az a pontnál elágazik, a jelfogó elektro
mágnes tekercseit ellenkező értelemben járja át,
így a két ellenkező értelmű mágneses hatás
egymást megsemmisíti. Az adásunkra vevő
gépünk nem szólal meg. A vevő állomáson a
megérkező áram a jelfogónak csak egyik tekerltvónyét járja át, mert az áram az a pontnál az
adó készüléken át kis ellenállású utat talál a
földbe s így a jelfogó nyelve a munkakontaktusra
fekszik.
A kettős üzemű rendszerekhez lehet sorolni
a szimultán berendezéseket is, mert a szimultán
vezetékeken egyidejűleg táviratozni és beszél
getni lehet. A rendszert a 10. ábra mutatja.
A Vi V, telefonvezetéken a Ti és Ta telefon
készülékeken váltott beszélgetések áramai a tel
jes vonással kihúzott nyilak irányában keringe
nek ide-oda. Ezek az áramok 0£ 0 3 , illetve Os Ot
nagy önindukciójú tekercseken nem mennek át,
tehát a beszélgető és csengető áramok a távírót
nem zavarják. A távíró áramok sem zavarják a
beszélgetéseket, mert a telefonleágazások pont
jain feszültségkülönbség nincs, így a távíró
áramok a telefonkészülékbe nem jutnak be.
A táviratozás sebességét meg lehet növelni,
ha a kéz munkáját géppel végeztetjük el. A gépvagy gyorstávírókra azonban a táviratok le
adásának csupán mechanikai munkáját bizhat
juk. A táviratokat elő kell készíteni, hogy a le-
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adásnál már szellemi munkát ne kelljen végezni, két kefe csúszik, amelyek egymással össze van
vagyis a távírójeleket képező áramlöketek ki nak kötve és a tengelyre felszerelve. A kefe
adása már csak gépies munka legyen. Az elő tengely forgása közben az áramlöketek sorjában
készítés abban áll, hogy egy szalagba a továbbí az adó jelfogó tekercseibe jutnak, amelynek
tandó táviratban előforduló jeleknek megfelelő nyelve a löketeknek megfelelően vagy az egyik,
lyukcsoportokat ütünk. A lyukcsoportok az áram- vagy a másik oldali kontaktusra fekszik, ahova
kombinációkat, vagyis a pozitív és negatív áram- a vezetóktelepek vannak kötve. A nyelv forgó
pontjához a vezeték csatlakozik. A jelfogó a lyuk
löketeknok kombinációit hozzák létre.
a) A Wheatstone-féle gyorstávíró Morse-jelek- kombinációnak megfelelően pozitív és negatív
.kel dolgozik, Ha a Morse-pontot vesszük egy áramlöketeket küld a vezetékre.
A vevő állomáson a vevő jelfogó nyelve az
ségnek, akkor az egyes jelebet és jelközöket a
következő áramlöketekkel képezzük: 1 egységnyi adó jelfogó nyelvével azonos mozgásokat végez :
jelárammal a pontot, 3 egységnyi jelárammal a a vevő gylirü egy-egy szeletéhez kötött felvevő
vonást, 1 egységnyi jelközárammal a betüképző és áttevő jelfogók tekercseibe egymásután a helyi
jelek közét, 3 egységnyi jelközárammal a botük telepből pozitiv és negatív áramokat küld. Fel
közét, 5 egységnyi jelközárammal a szók közét. tesszük, hogy a két egymással dolgozó állomás
A szalagot a lyukasztóval perforáljuk. A lyu keféi együtt futnak. Az áramok tehát az 2,—Is
kasztó mechanikai úton végzi a lyukasztást. jelfogók nyelveit egymásután vagy az alsó, vagy
Három billentyűje van; egyik a pontoknak, másik a felső kontaktusra fektetik aszerint, amint nega
a vonásoknak, a harmadik a közöknek megfelelő tív vagy pozitiv jel érkezett be. A kefetengely
lyukcsoportok beütésére szolgál. A szalagot a egy fordulata alatt mind az öt jelfogó a lyuk
11. ábra mutatja. Ezt a szalagot betesszük az kombinációnak megfelelő helyzetbe jutott. Most
adógépbe. Az adó (1. a 12. és 13. ábrát) csillag- már megtörténhetik a jel lenyomtatása. A nyom
kereke a szalagot tovahúzza. A szalag két lyuk tatást elektromos úton végzi a gép: a nyomtató
sora alatt helyezkedik el a két lökő ("S, és S3) a mágnes áramot kap abban a pillanatban, amikor
szalag hosszirányában fél osztásnyira egymástól a lenyomtatandó betű a kof etengellyel egy üt t forgó
eltolva. A lökök egy-egy derékszögű kétkarú betüskeróken a legalsó helyzetbe került. Tehát csak
cmolő útján az Sti és St^ vízszintes rudakkal azt a pillanatot kell kivárni, amikor az a betűsvannak összekötve: A lökőknek fel és lefelé, az kerék forgása közben legalulra jut. Ebben a fel
S^ és St2 rudaknak jobbra és balra való mozga vevő és áttevő jelfogók és az áttevő gyűrűk lesz
tását a 1 himba végzi. A csillagkerék és a himba nek segítségünkre. Az áttevő gyűrűk úgy vannak
a hajtó művel úgy vannak összekapcsolva, hogy felosztva és a ^—I^ jelfogók kontaktusaival összekülömböző állása
a míg a himba egyszer le- és felfelé elmozdul, kötve,hogy a jelfogók nyelveinek
6
addig a csillagkerék egy osztásnyival viszi előre szerint a kefetengely 2 =32 helyzetében lehet zárt
a szalagot. Az Sti ős Sl2 rudak a H emelőt lökik, áramköre a nyomtató mágnesnek (1. a 16. ábrát).
hol az egyik, hol a másik oldali állásba, úgy A kefetengely e 32 állásának a vele együtt forgó
hogy a vezetékre egyszer jeláram, másszor jel betűskeréken 32 betű felel meg. Az ábrán feltün
közáram jut a lyukkombinációnak megfelelően. tetett beosztás teszi lehetővé, hogy a nyomtató
A Wheatstone-vevő polarizált kékíró. A meg mágnes tekercsei a jelfogók nyelveinek egy
érkező Morse-joleket közönséges írásra kell át bizonyos állása mellett a kefetengelynek csak egy
írni vagy kézírással vagy írógéppel. Ezért a táv helyzetében kaphatnak áramot egy fordulat alatt.
iratok annyi munkát igényelnek, mint a közön A kefetengelynek ebben a helyzetében az a betű
séges Morse-táviratok. Normális körülmények lesz a betűskeréken legalul, amely betűhöz tar
között a rendszerrel kb. 1500 jelet lehet percen tozó áramkombinációval állítottuk át a jelfogók
nyelveit. Ehhez egy kefefordulat szükséges. Ebből
kint továbbítani.
hogy egy jel felvétele és áttétele,
b) A Siemens és Halske-féle gyorstávíró következik,
illetve lenyomtatása két kefefordulatot igényel:
a távírójeleket lyukasztott szalag segélyével az
első fordulat alatt a jel fölvételét végzi a gép,
adja le a szemközti állomásnak. A távírójelek a
annak lenyomtatására csak a második for
pozitív és negatív áramlöketeknok ötös kombiná míg
alatt kerül a sor. Két sorozat cserélő kol
cióiból állanak. A szalagon öt lyuksor van. Az dulat
lektor segélyével elérhetjük azt, hogy a gép
«gy jelhez tartozó lyukkombináció a szalag hossz minden
egyes fordulat alatt nemcsak felvesz, de
irányára merőleges egyenesbe esik. A szalagba le is nyomtat
egy-egy jelet.
csak ott ütünk lyukat, ahol a vezetékre negatív
áramot akarunk küldeni. A lyukasztón (1. a 14.
A rendszerrel percenkint maximumban 1000
ábrát) előkészített szalagot az adó gépbe (1. a lő. jelet lehet továbbítani.
ábrát) helyezzük és annak érintkező szerkezete
A Siemens és Halske cég 1903. vitt piacra
felett végighúzzuk. Minden lyuksor alatt (1. a 16. egy gyorstávirót, amelyből a most ismertetett
ábrát) egy érintkező van elhelyezve. Mindegyik rendszer alakult ki. Ennek munkateljesítménye
érinti ezöhöz két kontaktus tartozik, amelyekhez jóval nagyobb volt, mert percenkint 2000 jelet
a pozitív, illetve a negatív sarkú telep van nyomtatott. A rendszer főalkatrésze egy gyorsan
kötve. Ha az érintkező a szalag alatt marad, forgó acéltárcsa, amelybe az összes jelek köibeu
akkor a pozitív, ha azonban lyukra talál és fel át vannak vésve. A jelek nyomtatása úgy törté
emelkedik, a negatív teleppel jut összeköttetésbe. nik, hogy abban a pillanatban, amikor a tárcsa
Az érintkezők az adó gyűrű szeleteihez vannak forgás közben a lenyomtatandó jellel ahhoz a
vezetve. Egy teli gyűrűhöz az adó jelfogó teker helyhez ér, ahol a tárcsa egyik oldalán egy fény
csei vannak kapcsolva. Az osztott és teli gyűrűn forrás, a másik oldalán pedig egy fényérzékeny
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szalag van elhelyezve, a fényforrás a betüsablonon pedig a két ágat párhuzamosan kapcsolva, mint
keresztül a batü képét a szalagra rávilágítja. Most egyes vezetéket földdel használjuk. A vevőállo
már a szalagot elő kell hívni ós állandósítani s máson a hurokvezetékre egy differenciálisán kap
csolt vevőt helyezünk, ennek tekeresközépjéhez
kész a távirat.
Ez a nagy niunkateljesítményű távíró jó veze kapcsoljuk a másik vevőt a földön át (1. a 19tékanyagot követelt; hosszú kábeleken sem járt ábrát).
a levelezés jó eredménnyel, annak kapacitása miatt
A tükör által visszavert fénypontot, mint az
a duplexüzeinet sem lehetett alkalmazni, mert az irótollat, a lap szélességében végig kell vezetni
egyensúlyi állapot kis megváltozása és az egyes és a sor végén a következő sor elejére vissza
áramlöketek rövid volta miatt zavarokat okozott, hozni. Erre a célra fényforrásul egy egyeuesszálú
végre a kérdéses táviratok rendezése is nagy izzólámpát használunk, amely egy hengerben víz
figyelmet kivánt. Ez okok alapján, de azért is, szintesen van elhelyezve. A hengert, amelynek
mert ilyen nagy teljesítményű távíróra szükség köpenyfelületébe egy csavarmenetesen haladó rés
nem volt, szerkesztették ozt az újabb távírót és van bevágva, a gépezet gyors forgásban tartja
adták át a gyakorlatnak 1911—12. A vevőgépet s így a lámpa fénye a rés más ós más helyén jut
a 17. ábra tünteti fel.
ki. A fénysugár tehát vízszintes irányban halad
c) Pollák-Virág-féle gyorstávíró. Virág József előre és mikorra végére ért, a rés eleje újra meg
(1. Virág) 1898-ban Pollák Antallal együtt (1. jelenik, tehát a fénysugár a sor végéro érve, a
Pollák,!.) telautográf kidolgozásával foglalkozott. következő sor elején is megjelenik; a sor végén
Munka közben felmerült a gyorstávíró eszméje és leírt jel a következő sor elején ismétlődik. Ez csak
félév alatt annyira jutottak, hogy függőleges, víz úgy lehetséges, ha a sorok ferdén haladnak, még
szintes és ferde vonalakat, amelyekből minden kép pedig balról jobbra lefelé (1. a 20. ábrát).
A résen kilépő fénysugár egy homorú tükörre
előállítható, át tudtak vinni egy távolabbi állo
másra. Ekkor támadt az az eszméjük, hogy egy esik, ahonnan összegyűjtve visszaverődik a fény
gyorsan dolgozó Morse-készüléket szerkesszenek. érzékeny papírra. A papír egy hengerre van fel
Ezt a készüléket ki is próbálták 1899. Berlin— tekercselve és egy szekrénykében felszerelve..
Budapest közt. Később átalakították készüléküket Ezt a szalagot mozgatni kell a nyíl irányában oly
sebességgel, hogy amíg a fénypont egy sornyi
latin betűk írására.
Pollák készülékét Budapest—Pozsony közt mu utat tesz meg, addig a szalag egy sortávolsággal
tatta be; utóbb Berlin—Königsberg, Berlin— haladjon tova. Ezek szerint látható, hogy a fény
Frankfurt, Paris—Lyon és végül London—Glas pont alulról kezd írni, még pedig jobbról balra..
A gépezetből kilépő szalagot elő kell hívni, rög
gow között..
A rendszer megtervezésekor a szerkesztők azt zíteni és szárítani.
vették alapul, hogy írásközben a toll a papíron
Az egyes betűket és közönséges szárú jeg3'eket
folyton ide-oda mozog függélyes vagy vízszintes az áram irányának, erősségének és tartamának
irányban. A betűk a vonalozás fölé két, alája pedig ügyes változtatása révén sikerült oly híven utá
egy nagyságban kerülnek; a vízszintes irányban nozni, hogy azokat bárki játszi könnyűséggel
előre vagy hátrafelé mozog a toll. Ezeket a rész elolvashatja.
leges mozgásokat a szerkesztők egy tükörrel vé
A hatféle áramot egy perforált szalag segítsé
geztették el, amelyet két tengely körül elmozgatva, gével küldjük a vezetékre. A papírszalagba a
a róla visszavert fényponttal latin hetüket lehet lyukasztóval ütjük be a lyukcsoportokat. Áz adó
leíratni. A tükör mozgatását két membrán végzi, hat gyűrűből összeállított és egymástól elszige
amelyek egymás mellé vannak szerelve és közös telt fémhengerből áll, amelyekre két kefe feszül
patkóalakú mágnessel bírnak. E mágnes két sar (l.-a 21. ábrát).
kára egy-egy acélrugó van orősítve; a rugók
A két kefének a vezetékkel való összeköttetését
hoz egy-egy acóltű tartozik, amelyek a két mem a 19. ábra tünteti fel. Az áramot két egyenlő
bránt érik. A mágnes közepére egy acéllemez van feszültségű telep szolgáltatja; az egyik telepből
elhelyezve, amely csúcsban végződik. A három három kivezetés (egész pozitív, fél pozitív ós fél
csúcs egymással derékszögű háromszöget alkot, negatív) a henger három jobb, a másik telepnek
amelynek egyik befogója vízszintes, a másik pedig ugyanolyan elrendezésű három kivezetése annak
függőleges. E csúcsokra van ráhelyezve a tükör baloldali gyűrűjéhez van kötve.
(1. a 18. ábrát).
A lyukasztót a 22., az adót a 23., a vevőt pedig
Ha a membránok közül az egyik rezeg, akkor a 24. ábra tünteti fel.
a tükör vagy a vízszintes, vagy a függőleges ten
Az érintkezés az adó és vevő közt telefonon
gely körül mozdul el; ha egyszerre mindkettő történik. Ha az előkészületek a levelezés megkez
rezeg, akkor a tükör az eredő irányában mozdul désére megtörténtek, a vevő a gépet elindítja, az
el. A tükörről visszavert fénypont ennek meg adó pedig egy induktorral áramot bocsájt a veze
felelően jobbra-balra, fel-le vagy az eredő irányá tékbe, miáltal a papir mozgásba jön.
ban mozog el az ernyőn, úgy hogy a fénypont
A Pollák- és Virág-féle gyorstávíróval percen
elemi mozgásai megegyeznek a toll mozgásának kint 5000 jelet lehet továbbítani.
elemeivel.
d) Western Electric gyorstávírója. Ez is ötös
A két membránt működtető áranilöket-csoport- ábécé szerint dolgozik. Á jelek adása egy lyukasz
nak egymástól teljesen függetlennek kell lenni, tott szalaggal önműködőlég történik, a megérkező
vagyis csak a hozzájuk tartozó vevő t működtessék. jelek lapra nyomatnak le. A készlethez tartozik
A megoldás az, hogy egy telofonáramkört egy ! lyukasztó, adó és kisegítő adó, szétosztó, nyomtató
szer mint hurokvezetéket föld nélkül, másodszor ! ós vevő lyukasztó. A felvevő szegmensen beérkező
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5. ábra. Siemens és Halske-féle
távnyomó oldalról nézve.
1. ábra

Kiss-félc kékíró.

2. ábra. Közönséges jelfogó.

3. ábra. Egy munkafolyaimi
végállomás kapcsolási rajza.

8. ábra. Hidrendszerű duplex elméleti elrendezése.

•1. ábra. Kopogó.

7. ábra. Wheatstone-féle híd.

11. ábra. Wheatstone-féle lyukasztó szalag.
6.
9. ábra. Differenciális rendszert duplex elméleti elrendezés.

12. ábra. Wheatstone-féle adó kapcsolási rajza.

13. ábra. Wheatstone-féle adó.

í4.

ábra. Siemens és Halske-féle lyukasztó.

10.

ábra.

Szimultán-rendszer

ábra. Siemens és Halske-féle
távnyomó felülről nézve.

elméleti elrendezése.
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21. ábra. Pollák-Virág-féle adó-kefcrendszere.

15. ábra. Siemens és Halske-féle adó.

26. ábra. Caselli-féle pantelegráf.

16. ábra. Siemens és Halske-rendszer kapcsolási rajza.

17. ábra. Siemens és Halske-£éle vevő.

18. ábra. Pollák-ViráK-féle gyorstávíró vevő-berendezése.
19. ábra. Pollák-Virág-féle gyorstávíró adó-berendezése.

22. ábra. Pollák-Virág-féle lyukasztó.

TELEGRÁF III.

23. ábra. Pollák-Virág-féle adó.

24. ábra. Pollák-Virág-féle vevő.

20. ábra. Pollák-Virág-féle rendszeren
felvett távirat.

25. á b r a . Western Electric-féle gyorstávíró
korrigáló-berendezésc.

28.

ábra.

Siphon-recorder írószerkezete.

27. ábra. Siphon-recorder.
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áramok a választókat hozzák működésbe. A vá
lasztó berendezés mechanikai természetű, ez öt
tárcsából áll, amelyeknek kerülete bizonyos rend
szer szerint fogazással van ellátva. A választók
a mindenkori helyzetüknek megfelelően a 31
emelő egyikének az útját szabaddá teszik, míg a
többi fogva marad. A szabaddá tett választó
emelő eszközli a jel lenyomtatását, a papirlap
hengerre van feltekercselve, amely a sortávol
ságnak megfelelően elfordul, amikor a nyomtatás
a sor végére ért. A papírhenger hosszában van a
futósín, ezen egy szán mozog, amelyre a betüskerék tengelye van felszerelve. A betüskerék
kettős. A nyomtatás úgy történik, hogy a tengely
•egy csnkló körül elmozdul és a papírra üt. A
betüskerék nyugalmi helyzetében középállást
foglal el. Ebből a helyzetből a betüskerék kiindul
és elfordul addig, amig a lenyomtatandó betű a
papírlappal szembe nem kerül.
Az ötös áramkombináció negyedik áramlökete
a forgás irányát, mlg a többi négy azt a szöget
határozza meg, amellyel a betűskeréknek el kell
fordulnia, hogy a lenyomtatandó betű a papírral
szembe kerüljön.
Az állomások szótosztóinak együtt futása nem
külön korrekciós, hanem pusztán a távíró áramok
útján történik. A szétosztókat egy hangvillával
kapcsolt fonikus kerék tartja állandó forgásban.
Egy tengelyre 10 foggal ellátott és lágy vasból
készült fogazott kerék van ékelve. A. kerék
kerülete mentén négy pár elektromágnes van el
helyezve, úgy hogy az elektromágnesük vasmagjai
a kerék fogaihoz lehetőleg közel álljanak. A szem
közt álló elektromágnesük tekercsei egymással
sorban vannak kapcsolva (1. a 25. ábrát).
A hangvilla az összetartozó elektromágnesokat
felváltva köti össze a teleppel: a kerék így for
gásba jön.
A hangvillát egy külön elektromágnes recseg
teti állandóan.
Készülnek kettős, hármas és négyes készletek
kizárólag duplexüzemre. A gép fordulatszáma
150—300 közt változik percenként, úgy hogy a
teljesítmény 300—450—600, duplexüzem esetén
pedig 600—900—1200 jel percenként.
Caselli pantelegráfjávai (1. a 26. ábrát) a kéz
iratok hü mását lehet továbbítani. A kéziratot
külön erre a célra készült tintával kell leírni; a
tinta a villamosságot vezeti. Az így előkészített
kéziratot egy hengerfelületre feszítjük ki, amely
felett a lap egész szólességében egy inga emelő
karok segítségével egy tűt mozgat tova. A tüa lapot
érinti, úgy hogy közben a vezető helyeken az
áramkör záródik. A vevő állomás ingáját az adóé
val egyidejűleg kell mozgatni, a vezető henge
rére pedig egy vegyileg előkészített papirt kell
kifeszíteni. Az adóállomásról beérkező áram a
papir felületén vegyi bontást idéz elő.
A Jiangvillatávíró a rezonánc-távírókhoz tar
tozik. Az adóberendezés áll több hangvillából,
amelyeket egy-egy elektromágnes hoz rezgésbe.
Minden egyes hangvillához tartozik egy átvivő.
A billentyűből, telepből, hangvillából és átvivő
ből álló adó készletek a főátvivő primártekercsével vannak összekötve, amelynek szekundértekercse a vezetékhez van kapcsolva. A vevő állo
Révai Nagy Lewtíícna. XVItl. köt.
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máson a vevő telefonok sorba vannak kapcsolvaEzek acélmágnesekből állanak. A mágnes sarkára
elektromágnestekercsek vannak elhelyezve. A
pólussaru előtt egy lágy vasból készült membrán
van felerősítve, amely csak 3 ponton van alá
támasztva, úgy hogy csak azokra a rezgésekre
fog megszólalni, amelyeknek rezgésszáma a
membrán önrezgésével megegyezik. Az adó hang
villának ós a vele szemben álló vevőnek rezgés
száma tehát megegyezik.
A hangvillatávírót az 1900. évi párisi kiállítá
son mutatták be, kivitelre azonban nem került,
mert a szomszédos vezetékeken erős indukciót
okozott.
Kábeltáviratozás. Hosszabb tengeralatti kábe
leknél a kapacitásból származó zavaró hatások
oly nagyok, hogy különleges kapcsolásokat és
érzékeny készülékeket kell választani, hogy a
kábelen dolgozni lehessen. Minél hosszabb a ká
bel, annál jobban összefolynak a jelek, úgy hogy
olvashatatlanokká válnak. Ezen úgy lehet segí
teni, hogy nem egy teleppel, hanem két ellen
tétes sarkú teleppel dolgozunk (pl. a pozitív a
pontok, a negatív pedig a vonások képzésére
szolgál). Ebben az esetben az az előny mutatko
zik, hogy az áramerősség a nullaértók körül in
gadozik. Ha arra kellene várakozni, hogy az áram
egy bizonyos értékre leessék, nagyon lassú lenne
a táviratozás. Tehát nem olyan készülékeket vá
lasztunk, amelyek az áramnak csak egy bizonyos
értékénél szólalnak meg, hanem olyanokat hasz
nálunk, amelyek az áram irányváltozásából eredő
emelkedő és eső görbe vonalakat rajzolnak a sza
lagra. Ez a készülék a «siphon recorder», amely
nek rajzát a 27. ós 28. ábra tünteti fel. A bejövő
áram egy kis kerettekereset jár át, amely két pon
ton van felfüggesztve és egy állandó mágnes
hatása alatt hol az egyik, hol a másik oldalra tér
ki az áram irányának megfelelően. A keret felső
részét két selyemszál egy keresztalakú lappal
köti össze, amelyet két kifeszített selyemszál tart.
A keresztalakú laphoz van megerősítve a lopócső
alakra meggörbített hajszálcsö. Ennek felső vége
festékszelencébe nyúlik, alsó vége pedig a függő
legesen haladó papírszalagot éppen csak éri. Hogy
a csőből a folyadék kifolyhasson, a cső alsó ré
szét a papírszalagra merőleges irányban gyors
rezgésben kell tartani. A «siphon recordem 30—•
1000 mikroampére erősségű áramokra is még jól
olvasható jeleket ír. A vezetékre a pozitív és nega
tív áramlöketeket egy kettős billentyűvel küldjük.
A drótnélküli T.-ot 1. Drótnélküli távíró alatt
az 5. kötetben és a pótkötetben.
Irodalom. Breisig, Theoretische Telegraphie; Csiba V.,
A Siemens és Halske-féle gyorstávíró ; Grallert, Der Mehríach-Typendrncker von Bandot; Hollós J., Kettős üzem a
magyar T.- és telefonintézetnél; Kraatz, Mehrfach-Telegraphen; u. a., Maschinen-Telegraphen ; Montoriol, Appareils et Installations Télégraphiques; Dr. Odor, A távírda
és távbeszélő: Schramm, Der elektrische Ferndrucker;
Strecker, Die Telegraphentechnik; Tobler—Dr. Zetsche,
Der Betrleb und die Schalttmgen der elektrischen Telegraphen ; Vater J., A T. és telefon tőiténete.

Telegráf-batteriák. A táviratozáshoz szüksé
ges áramot vagy elemek, vagy dinamogépek szol
gáltatják. Az elemek lehetnek primer- vagy sze
kunder-elemek. A primér-elemek közül leginkább
a Meidinger-elemet (1. Galvánelem) használjuk.
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ALeclanché-elemet(l. Galvánelem)csakis duplex
levelezésnél állítjuk a távírda szolgálatába, mert
a duplex-levelezésnél aránylag nagy áramerősség
gel dolgozunk. A Meidinger-elem nagy belső ellen
állása miatt duplex-levelezésre nem alkalmas. Na
gyobb távíróközpontokban akkumulátortelepekből
vesszük a szükséges áramot. Itt gondoskodni
kell olyan berendezésről, amely lehetővé teszi az
akkumulátortelep feltöltését minden körülmények
között, úgy hogy az áramszolgáltatás folytonos
sága a táviróvezetékek részére biztosítva legyen.
Vehetjük az áramot közvetlenül dinamogépből is,
csak a szükséges feszültségeknek előállításáról
gondoskodjunk. Ennek a berendezésnek az a hát
ránya, hogy nem szolgáltat teljesen egyenletes
áramot még akkor sem, ha a dinamogép jókarban
tartására a legnagyobb gondot fordítjuk is. A
gyorstávirók üzeme teljesen egyenletes áramot
igényel, áramerősség-ingadozásokat nem tűr meg.
Ilyenkor csakis akkumulátorteleppel dolgozha
tunk. Az áramszolgáltató berendezés tervezésénél
szükségünk van a vezetékek áramfogyasztására.
Ha ismerjük az egyes rendszereknél szükséges
áramerősségeket és azt a napi időt órákban, amely
alatt a vezeték áramot fogyasztott, akkor e két
tényező Bzorzata adja a napi fogyasztást ampereórákban. Ezt az összes vezetékekre kiszámítjuk
és a kapott értékeket összeadjuk. A fogyasztás
alapján most már megtervezhetjük a berendezést.
Telegráf-díjszabás a távirat közvetítéséért
járó díjakat tünteti fel. A díjakat egyes országok
ban a törvényhozás (Németország, Svájc) álla
pítja meg, ami azonban nehézkes és sok kárral
jár, más országokban a táviróigazgatás rendeleti
úton lépteti életbe. Nálunk ez a kereskedelemügyi
miniszter diszkrecionális joga.
A táviratok díja szódíjból és mellékdíjakból áll.
A szódíj a felvevő és rendeltetési ország végdíjá
ból és a közbeeső igazgatás (kábeltársaság) át
meneti díjából alakul. Kétféle díjrendszert külön
böztetünk meg, még pedig az európait, amelyhez
néhány tengerentúli birtok is tartozik és az Euró
pán kívülit. Ma a két rendszer csak abban külön
bözik, hogy az európaiban az államok vég- és át
meneti díja egységesebb és maximálva van, míg
az Európán kívüli rendszernél jóformán minden
viszonylatra nézve eltérő vég- és átmenő díjak
állanak fenn; ezenkívül a két rendszerben a le
számolás
és a díjtérítés eltérést mutat. Régebben
az egjres országokon belül a távolságot is figye
lembe vették, mint díjmegállapító tényezőt, így
jött létre a különböző zónadljszabáe, a párisi
kongresszuson (1865) azonban szakítottak ezzel a
rendszerrel, úgy hogy a kevés országban még
fennálló határszéli forgalomtól eltekintve, minde
nik ország egységes dljterület. A nemzetközi
T. Európában megkülönböztet azonban nagy
(Orosz- és Törökország), közép és kis (Belgium,
Bulgária, Dánia, Görögország, Luxemburg, Né
metalföld, Portugál, Románia, Svájc és Szerbia)
államokat és ennek megfelelően állapítja meg
azok végdíját 30, 10, 61/, és átmeneti díját 24, 8, i
centlmeban. A külföldi T. alakulására az időnként
tartott nemzetközi értekezleteken átvizsgált díj
táblázatokon kívül befolyást gyakorolnak az
ugyanott létesített díjmérséklést célzó alkudozás-
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szerű megállapodások is. A belföldi T. szabad
mérlegelés tárgya. A szószámításnak külön sza
bályai vannak. Minden közértelmű szó, ha 15 be
tűt meg nem halad és minden különálló szám és
írásjel 5 jegyig egy-egy szónak számít. Szóm
vagy betüjeles táviratban egy díjszó csak 5 jelből
állhat. A nyelvszokásokkal ellenkező szóössze
vonások tilosak.
A mellékdíjak, amelyek a rendes díjjal egy öszszegben a feladáskor fizetendők, a kikötött külön
szolgálatokért járnak, mint pl. a várt válasz előre
bérmentesítése a kikötött szószámig, a sürgős
kezelés (a szódíj háromszorosa), a távirati vagy
postai vételjelentés (ötszavas távirat, ill. a levél
díja), az összeolvasás (a szódíj */4 része), ugyan
azon szöveg több címzettnek való kézbesítése
(táviratonként és 100 szavanként megállapított
másolási díj), a külön küldönccel való kézbesítés,
az érkezett táviratnak telefonon való bemondása
(utóbbi kettőnél országonként változóan megálla
pított díj). A belföldön és külön megállapodások
alapján egyes külföldi viszonylatokban a hírlaptáviratok 50%-os kedvezményt élveznek. Ugyan
ezt élvezik az egyes tengerentúli viszonylatokban
váltható, közértelmű nyelven szerkesztett távirat
levelek, amelyeket csak a kevésbbó forgalmas
időben továbbítanak. Díjmentesség csak a köz
érdekű (meteorológiai, vízrajzi, segélykérő) és bel
földi forgalomban az udvari táviratokat illeti meg.
A távírási díj általában a feladáskor fizetendő.
Csak utánktildött, küldöncös táviratoknál fordul
elő a kézbesítés alkalmával való díjbeszédes. Fel
adók kívánságára és megfelelő letét mellett a
posta a táviratokat utólagos leszámolásra is el
fogadja. Ily táviratoknál a posta külön hitelezési
díjat is számít fel. A hatóságok által feladott ál
lami táviratok után e díj nem jár s letétre sincs
szükség.
Telegráf-értekezletek. A nemzetközi távíróforgalom jelentőségének emelkedésével a szom
szédos államok telegráf-egyezményeket kötöttek,
amelyekben a kölcsönös táviratváltás feltételeit
állapították meg. Az első alapvető egyezmény az,
mely a német-osztrák telegráf-uniót alapította
(1850), tagjai Ausztria-Magyarország, Porosz
ország, Bajorország, Württemberg, Baden ós ké
sőbb Hollandia. Ennek mintájára alakult a nyugat
európai telegraf-unió a Franciaország, Belgium,
Szardínia és Svájc közt Parisban (1855) kötött
szerződés alapján. Csatlakozások folytán gyors
egymásutánban az összes európai államok ez
uniók valamelyikéhez tartoztak. Az általános
nemzetközi T. kezdeményezése a franciák érdeme.
A Parisban (1865) tartott kongresszuson a legtöbb
európai állam diplomatákkal és táviróigazgatásuk
vezérférflaival képviseltette magát, ahol egyenlő
elvek, eljárási szabályok és tarifák biztosítása cél
jából megkötötték az első nemzetközi telegráf
egyezményt s annak végrehajtásai a szolgálati
szabályzatot dolgoztak ki. (Nagybritannia nem
vett részt, mert távirója magánkézben volt, ten
gerentúli államokkal pedig nem volt táviróösszeköttetés.) A második (Bécs 1868) és harmadik (Róma
1872) konferencián csak az egyezmény és szol
gálati szabályzat átvizsgálásával foglalkoztak a
szakférfiak. Az 1875. Szt.-Pétervárott tartott kon-
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gresszuson ismét megjelentek diplomaták is és új
nemzetközi egyezményt kötöttek, amelybe csak az
elvi jelentőségű s állandóbb jellegű határozmányokat vették fel, a változókat szolgálati szabály
zatba foglalták. Ez az egyezmény ma is érvényes.
(1875. LVI. t.-c.) A következő értekezleteknek (kon
ferenciáknak) (London 1879, Berlin 1885, Paris
1890, Budapest 1896, London 1903 és Lisszabon
1908) csak a szolgálati szabályzatnak és a díjtáb
lázatnak átvizsgálása volt a feladata. A lisszaboni
értekezleten 50 állam táviróigazgatása 75 képvi
selővel és azonkívül 27 magán- (főleg káb9l) tár
saság 28 képviselővel vett részt. A következő
(párisi T.) a háború miatt haladékot szenvedett. Ez
ismét kongresszusnak készül, amelyen a fémes és
rádiótáviratozás összes jogi, műszaki és igaz
gatási kérdéseivel fognak foglalkozni.
Telegrál-forgalom. Az egyes jelentékenyebb
országok T.-t a nemzetközi távirda-iroda 1920.
évi adatai alapján a következő táblázat mutatja
(Ausztria, Bulgária, Norvégia, Oroszország ós
Törökország nem közöltek adatokat):
Ország

Belgium
Csehszlovákia
Dánia
Franciaország
Görögország
Japán
Lengyelország
Nagybritannia
Németország
Németalföld
Olaszország
Portugália
Románia _
Spanyolország
Svájc
Svédország
özerb-horvát-szlov.
Magyarország 1920
Magyarország 1913.

Vonalait
hossza
km.
7,109
21,924
3.63G
223,480
17,001
44,978
37,267
160,149
222,046
7,674
60,762
7,721
20,090
51,935
2,642
12,489
20,184
12,569
26,388

Veze
tékek
hossza
km.
34,329
118,458
14,100
1.481,994
32,485
275,507
134,455
470,148
2.362,023
47,112
393,793
19,917
73,178
117,878
33,565
44,515
71,526
80,405
160,712

Táviró
hivata
lok
száma
1,778
3,592

705
24,470
1 187
5,963
2,328
14,052
40,956

—

10,018

657
5,546
2,808
2,404
3,437

975
1,918
5,171

Telegráf-jog, a táviró működését biztosító,
valamint a táviró és az azt igénybe vevő felek
közti jogviszonyt meghatározó jogszabályok öszszessége. Távirótörvényünk, mely a távírás jog
viszonyait részletesen szabályozná, még nincs. Az
1888. XXXI. t.-c. csak a kizárólagos jogot szabá
lyozza. A többi jogszabály részint más tárgyú
törvényben, részint pedig egyezményekben és ren
deletekben foglaltatik. Az említett törvény meg
különböztet közhasználatú berendezéseket, melye
ket a megállapított üzletszabályzatban és díj
szabásban foglalt feltételek mellett bárki használ
hat, közérdekű berendezéseket, amelyek bizonyos
közcélokat (árvízvédelem, tűzjelzés, vasútüzlet
stb.) szolgálnak és az egyes céljait szolgáló u. n.
magánhasználatú berendezéseket. A törvény sze
rint távíró-, távbeszélő és villamosjelző berende
zések felállítása és üzemben tartása az állam fenn
tartott joga. Magánosoknak, vállalatoknak ily be
rendezés létesítésére a kereskedelemügyi miniszter
től, illetőleg a törvényhozástól engedélyt kell kér
niük. Berendezésüket időnként ellenőrzik. Egyes
házak belsejében, más köz- vagy magánterület
által el nem választott telken vagy birtokon léte
sített ily berendezéshez engedély nem kell.
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A távírót mindenki igénybe veheti. Az igénybe
vétellel a fél és az intézmény közt tulajdonképen
szerződés jön létre, melynek feltételeit a Táviró
Üzletszabályzat tartalmazza. Ettől a szabályzattól
eltérő szerződések (pl. téves elfogadás) semmisek,
de a fél panaszjoga érintetlen. A keresk. miniszter
fontos államérdekből a távirószolgálatot teljesen,
vagy csak bizonyos közleményekre nézve felfüg
gesztheti.
A nemzetközi táviró-egyezmény 2. cikke
a táviratok elveszéséből, megcsonkításából, elferdltéséből és késedelméből eredő károk meg
térítését kizárja, de ez nem érinti a felek panasz
jogát és díjtérltés iránti igényét.
A távíró különös előjogai: a) a kisajátítási és
szolgalmi jog. A közhasználatú táviró- és távbe
szélő berendezések létesítésére ugyanis nemcsak a
közutak vehetők igénybe, hanem a ház- és föld
tulajdonosok is kötelesek eltűrni, hogy a huzalok
ingatlanuk felett vagy alatt elvezettessenek és a
szükséges támszerkezetek ott felállíttassanak és a
táviróalkalmazottak ingatlanjukra beléphessenek
Bel
földre

4.615,500
4.812,346
1.646,721
52.672,893
3.795,398
59,060,287
4.789,433
67.852.000
64.946,570
4.725,132
22.284,690
2.368,985
5.281,395
10.857,177
2.584,125
4.663,908
5.256,151
4,824,034
7,936,747

Kül
lőidre

2.031,435
1.605,145
1.239,825
5.495,798
645,761
1.095,015
692,193
7.899,327
6.364,130
2.806,677
1.744,910
416,287
295,761
1.299,475
2.317,084
1.601,627
781,976
1.149,595
2.252,380

Lakos-

7.684,272
13.595,816
3.267,831
44.462,900
5.447,077
55.963,053
27.944,513
46.969,100
58.892,520
6.841,155
36.740,000
5,960,056
16.762,800
20.027,412
3.880,320
5.904,292
14.600.000
7.840,000
20.886,487

Terület
km'
80,400
140,485
43,017
1.111,696
155,109
886,010
374,960
314,609
475,095
34,186
286,610
91,948
304,132
505.196
41,324
448,278
283,500
91,114
324,851

Hány db
távirat
egy
lakosra
0'87
0-47
9-87
1-31
0-81
1-07
0-20
1-60
1-20
110
0-66
0-47
0-33
0-60
1-25
1-05
0'43
0-77
0-48

Ide tartozik az áramlevezetést okozó gallyaknak
kimetszésére való jogosultság is. Szükség esetén
az ingatlan-kisajátításnak is helye van. Magán
használatú berendezésre ez az előjog nem áll fenn
(1888. XXXI.). b) A berendezések adó- és illeték
mentessége, c) a berendezések lefoglalás alóli
mentessége, d) a táviratkézbesítők út-, híd és
vámmentessége, e) a közmunka alóli mentesség,
f) a távirószolgálat ellátására szükséges helyi
ségeknek a beszállásolás alól mentessége, g) há
ború esetén alkalmazottaknak katonai szolgálat
alól való felmentése, h) a hatóságoktól való
segélyigénylés joga, amely főleg a hozzáférést
biztosító rendőri karhatalom igénybevételét je
lenti, i) a le nem fizetett díjaknak közadók mód
jára való behajtása.
A táviróberendezéseknek szándékos vagy gon
datlanságból okozott rongálását a Btk. 439., 440.
és 441. §-ai vétségnek minősítik (l. Telegráf
rongálás.)
A nemzetközi táviróegyezmény (1875. LVI.
2. §-a) a szerződő igazgatásokat a levelezés titká
nak megóvására alkalmas rendszabályok hozata
lára kötelezi. A Btk. 201. §. és 327. §-a ennek ele
get tesz. Bíróságok bűntettek és nem csupán pénz-
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büntetéssel sújtható vétségek esetében a táviratok
lefoglalását, ügyészségek azoknak lefoglaló vég
zés kieszközléséig, de legfeljebb három napig való
visszatartását rendelhetik el. Mindezek és a rendőr
hatóságok a táviratok feladására és kézbesítésére
vonatkozó adatok kiadását is kérhetik. Pol
gári perekben táviratok eredetije vagy másolata
csak akkor adható ki, ha a feladó vagy címzett
perben álló fél és a kiadást maga kívánja. Táviróalkalmazottaknak tanuként kihallgatásához —
árni csak kivételesen történhetik — az előttes
postaigazgatóságnak a titoktartás alól felmentése
szükséges. Törvényellenes, az állam biztonságát
veszélyeztető, közrendbe ütköző, illetlen vagy
erkölcstelen kifejezéseket tartalmazó táviratokat
nem fogadnak el, illetőleg a tévedésből felverteket
a postavezérigazgatóság visszatartja s a feladót
erről értesiti.
Telegráfkábel. A táviróvezetékek egyes irá
nyokban olyannyira elszaporodnak, hogy a meg
levő támszerkezeteken már nem helyezhetők el.
Ilyenkor légvonal helyett kábelvonalat építünk ós
a vezetékeket a kábelbe kapcsoljuk át. Itt a veze
tékek szűk helyre vannak összeszorítva. Meg
tehetjük ezt annál könnyebben, mert hisz a veze
tékek — kábelerek — egymástól el vannak szige
telve. Az erek szigetelő anyaga lehet papir vagy
gummi. Eszerint megkülönböztetünk papir- vagy
gummikábeleket. Az erek egy burkoló ólom
köpennyel vannak körülvéve. Az ólomköpeny védi
a kábelt a nedvesség behatásától. Ezek a behúzó
kábelek. Ha az ólomköpenyt még páncélozással
is ellátjuk, akkor kapjuk a páncélos kábeleket.
Külön szerkezetű kábelek készülnek arra, hogy
vízbe fektessük és arra a célra is, hogy támszerkezetekre függesszük azokat. Az előbbiek a
folyam- vagy tengeralatti-, az utóbbiak a lég
kábelek.
Telegráf-konferenciák, 1. Telegráf-értekez
letek.
Telegráf-kongresszusok, 1. Telegráf-értekez
letek.
Telegráfközpont. Budapest főváros T.-ja a
Petőfi Sándor-utcai főpostaópület III. emeletén
van elhelyezve. A gépterem a főváros egyik leg
nagyobb terme: 110 m. hosszú, 17 m. széles
és
10 m. magas; tehát alapterülete 1800 ma. Ebben
a nagy teremben találnak elhelyezést a távíró
gépek. A terem fűtése gőzcsövek által melegített
levegővel történik, amelyet egy ventilátor nyom
be a terembe a mennyezeten elhelyezett nyílásokon
keresztül. Nyáron ugyanez a ventilátor lehűtött
levegőt szolgáltat a terem részére. A terem hő
mérsékletét még azáltal is csökkenthetjük, hogy
a facement-tetőt állandóan nedvesen tartjuk. Ilyen
herendezés mellett a teremnek hőmérséklete né
hány fokkal a külső temperatura alatt marad. A
táviratozáshoz szükséges áramot a pincében el
helyezett akkumulátortelep szolgáltatja, amelyet
a 110 voltos világítási hálózatból lehet tölteni.
Abban az esetben, ha az egyenáramú világítási
hálózatban üzemzavar lépne fel, váltakozó
árammal hajtott dinamóval vagy átalakítóval —
redresseur-rel — lehet a töltést elvégezni. Ha beállana az a valószínűtlen eset, hogy a váltakozó
áram is egyidejűleg felmondaná a szolgálatot, úgy
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benzinmotorral hajtott dinamóval lőhet az akku
mulátortelepet utána tölteni. Különben is az
akkumulátortelep kapacitása akkora, hogy a táviróáramot utántöltés nélkül is kb. 24 óráig tudja
szolgáltatni. Ugyancsak a pincében vannak el
helyezve a fűtésre szolgáló gőzkazánok és a cső
posta működéséhez szükséges légszivattyúk is.
A táviratokat a feladástól ós az utalványosztálytól
a gépterembe, a gépteremből pedig a táviratközvetltőbe és a kézbesítő osztályba a csőposta juttatja.
Budapest a rádióforgalomban is résztvesz. Adó
állomás Csepelen és Székesfehérvárott épült, vevő
állomás pedig Tárnokon és a gyáli-úti kísérleti
állomáson. A billentyűzés és vétel a főpostaópületben levő rádióüzem-központban történik.
Telegráf-látás, 1. Elektromos messzelátás.
Telegrafon. A telefonállomásokhoz kapcsol
ható készülék, amely az állomás tulajdonosának
távollétében fonograflkus úton önműködőlég vá
laszol a telefon-hívásra és a hívófél közléseit fel
veszi. A T.-t Poulsen dán mérnök találta fel; a
jelenleg legtökéletesebb T.-t Seelau és Newinan
szerkesztették. E készülék leglényegesebb alkat
része két fonograflkus beszélőhenger, melyek kö
zül az egyik, az ú. n. válaszoló henger a hívásra
válaszol, a másik, az ú. n. felvevő henger pedig
a hívófel közléseit felveszi. A válaszoló hen
gerre a hívófélnek adandó választ előzetesen
rögzíteni kell. E célból az állomás tulajdonosa
a válaszhengerre az azon levő hangdoboz segé
lyével pl. a következő mondatot rábeszéli: «Nein
vagyok itthon. A T. a közlést felveszi, tessék
beszélni*. Az ily módon előkészített válaszoló
hengert motor hozza forgásba, melyet az állo
másra érkező csengetőáram kapcsol be. A vála
szolóhengeren levő közlés hangdoboz és mikrofon
segélyével jut a hívó előfizetőhöz. A válasz el
hangzása után a válaszoló henger, melynek mű
ködése időrelével van beállítva, önműködőlég
lekapcsolódik a motorról és helyette a felvevő
henger kapcsolódik be. A hívó fél közlése hallgató
és hangdoboz segélyével rögzítődik a mozgó fel
vevő henger felületére. E henger forgása meg
szűnik, mihelyt a hívófél hallgatóját felakasztva
az áramkört megszakítja. A felvevő hengeren
levő közléseket az állomás tulajdonosa fonografl
kus úton lehallgathatja. A készüléken levő bil
lentyű segélyével az állomás tulajdonosa a fel
vevő hengert akkor is bekapcsolhatja, ha rendes
beszélgetést folytat. Ez esetben a felvevő henger
a folytatott párbeszédet fonografikusan felveszi.
Célszerűen alkalmazható fontos megbeszélések,
üzletkötések stb. lerögzítósére. A készülék egy
billentyű segélyével a telefonvonalról lekapcsol
ható és diktáló fonográfnak a diktafon vagy parlof on módjára is használható. (L. Grammofon .)A T.
alkalmazása meglehetősen tágkörű. A bankok a
telefoni megbízásokat T.-nal veszik fel; az újság
szerkesztőségek gyorsírót takarítanak meg a T.nal ; az árúházak és gyárak a megrendeléseket
T.-nal veszik fel; a szállodák a vendégek részére
érkező üzeneteket a T. segítségével veszik fel.
Telegrafoszkóp. A T.-ot, amelynek segítségé
vel közvetlenül fotográfiai felvételeket lehet ké
szíteni, Belin és Bing szerkesztették. Az adó a
fényrezgéseket elektromos rezgésekké változtatja
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át, miközben a lefotografálandó tárgy optikai
képe nagyobb számú szeléncellára hatást gyako
rol. Az optikai képből kiinduló különböző fény
erősségek a telep feszültségi ingadozását idézik
elő. A vevő állomáson a megérkező áramoknak
megfelelően egy fotométer helyi áramkörben vál
tozó erősségű ellenállásokat kapcsol be. A tárgy
fényképe úgy áll elő, hogy a helyi körben működ
tetett készülék a vevőpapirra sok számú finom
lyukat szitaszerüen állít elő. A lyukak egymástól
egyenlő távolságra vannak, de az átmérőjük a
fényerősségnek megfelelően kisebb v. nagyobb.
Telegráf oszlop. A telegráf vonalakat, helyeseb
ben telegráf-légvonalakat oszlopokból építjük meg.
Vannak fa- és vasoszlopok. A vonalépítésnél
oszlopokúi kemény (tölgy, akác és gesztenye) és
puha (erdei, luc- és jegenyefenyő) fatörzsekből
termelt faanyagot használunk. A keményfából
termelt oszlopokat kevésbbó használjuk, mert
növésük nem egyenes s így különösen telefon
vonalak építésénél alig használhatjuk azokat.
A puhafa-oszlopokat, hogy a rothadást előidéző
bacillusoknak jobban ellenálljanak, telíteni kell
konzerváló anyaggal. Ezt kétféle eljárással végez
hetjük el: rézgáliccal és kátrányolajjal való telí1
téssel. A rézgálicos telítést mindjárt a fa döntése
után kell elvégezni, amikor a fa még nedvkerin
gés alatt van. Ilyenkor az ép héjjal08bíró fába
1—1 Va atmoszféra nyomással lV s °/cr rózgálicoldatot sajtolunk be. A döntés utón legkésőbb a
10-ik napig a telítést be kell fejeznünk, mert ekkor
a nedvkeringés megszűnik. A rézgáliccal telített
oszlopokból az eső a rézgálicot hamarosan ki
mossa. Újabban kátrányolajjal telítjük az oszlo
pokat. Itt az oszlopoknak teljesen kiszáradtaknak
kell lenniök. A légszáraz fa sejtjeibe a kátrány
olajat nyomással sajtoljuk be. Az eső a kátrány
olajat nem tudja kimosni, úgy, hogy ezek az osz
lopok tartósabbak a rézgáliccal telített oszlopok
nál. Az oszlopok hossza: 6</3, 8, 10, 12 és 14 m.
A beépítésre alkalmas oszlopok vastagsági mére
tei meg vannak adva; az oszlopok egyenesek le
gyenek, különösen a végétől számított 2 m. hoszszan; az oszlopokon nagyobb göböknek nem sza
bad lenniök.
Telegráf-rongálás. A távíró megbízható műkö
déséhez fűződő fontos érdekből annak berendezé
sei rongálok ellen büntetőjogi védelem alatt álla
nak. A rongálás lehet szándékos v. gondatlanság
ból eredő. Előbbi minden esetben büntetendő (Btk.
439. §. 2 évig terjedő fogház és pénzbírság), de
az utóbbi csak akkor, ha a közlekedés tényleg
megszakadt. (Btk. 440. §. 3 havi fogház és
pénzbüntetés.) Háború eseten a szándékos rongálás
súlyosabb büntetés alá esik. (1912. LXIII. t.-c.21.
§-a.) Az a távirda-alkalmazott, aki szolgálati köte
lességének megszegésével idézi elő a távíró hasz
nálhatatlanságát, hivatalvesztésen kívül 6 hóna
pig terjsdő fogházzal és pénzbüntetéssel bünte
tendő. (Btk. 441. §.)
Telegráf-szerződések. A különböző országok
táviróigazgatásai a táviratoknak külföldre to
vábbithatása céljából T.-et kötnek egymással. Az
alapszerződés a nemzetközi telegráfegyezmény
(1. Telegráf-értekezletek), amely feljogosítja a
táviróegyesület tagjait, hogy az élénkebb vi
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szonylatokban még nagyobb könnyebbítéseket és
kedvezményeket biztosító külön szerződéseket
kössenek. így jött létre egyrészről Magyarország,
másrészről Ausztria, Németország, Csehszlovákia,
Románia és a Szerb-Horvát-Szlovén királyság
közt külön T.
Telegráf-szolgálat. A táviratoknak felvételé
vel, a rendeltetési helyre fémes v. drótnélküli vil
lamosberendezés, avagy szemafor útján való el
jutásával és kézbesítésével foglalkozik. A szolgá
lati rend a nemzetközi táviróegyezményhez tar
tozó Szolgálati Szabályzaton és az annak alapján
kibocsátott belföldi táviró-üzletszabályzaton és
kezelési utasításokon alapszik. A táviratok fel
adása (felvételi szolgálat) a felvevő tisztviselő
kezéhez adás, telefonon való bemondás, avagy
postán való beküldés útján történhetik. Utóbbi
célra zárt táviratlapok is szolgálnak, amelyek
árában a belföldi forgalomban 10 szavas távirat
díja is ki van egyenlítve. A különbözetet a feladó
postabélyegekben rój ja le. A telefonon bemon
dás díjhitelezéssel jár. Az irányítási szolgálat
feladata a táviratot arra a vonalra terelni, ame
lyen a legkevesebb áttáviratozáa mellett a leg
rövidebb idő alatt rendeltetése helyére jut. A gépszolgálat technikai eszközök felhasználásával a
táviratokat rendeltetésük helyére áttáviratozza.
A továbbításra különböző rendszerek szolgálnak.
A legelterjedtebbek a Morse-, Hughes-, Weateton-,
Baudot- és Siemens-rendszerek. A kézbesítőszol
gálat a táviratoknak kézbesítésével foglalkozik,
ami tényleges kézbesítéssel, avagy telefonon
bemondással történik, utóbbit úgy a feladó, mint
a címzett kívánhatja. Feladó távirata címe elé
«Telephon» jelzést ír. A táviratokat rendszerint
a címzettnek kézbesítik, távollétében hozzátarto
zójának vagy háznépének is, esetleg azt levélszek
rényébe helyezik el, kivéve az «MP» jelzésűeket,
amelyeket csak a címzett maga vehet át. Az átvevő
az átvételt a vevény aláírásával ismeri el. Egyes
államokban a vevény nélküli kézbesítés már rend
szeres. Nálunk eziránt kísérletek folynak. Buda
pesten a táviratkézbesítőket nappal 10, éjjel 30
percenkint indítják.
Telegráf-titok, 1. Levéltitok.
Telegráf-törvény, 1. Telegráf-jog.
Telegráf-üzletszabályzat a táviróigazgatáa
által kiadott azoknak a szabályoknak és feltéte
leknek összefoglalása, amelyek alapján távirato
kat felvesz, továbbít és kézbesít. Ezek a szabályok
alapjai annak a szerződésnek, amely a fél és az
igazgatás között a távirat továbbítására nézve
keletkezik. Ezeket a szabályokat a kereskedelmi
miniszter «Távirda-Üzletszabályzat» címén kiadja
és annak módosításait és kiegészítéseit a Postai
Rendeletek Tára és a Budapesti Közlöny című
hivatalos lapokban közli.
Telegráfvezeték. A telegráfjelek képzésére
szolgáló és az adóállomásról kiinduló rövidebbhosszabb áramimpulzusoknak a vevő állomás
vevőkészülékébe kell jutniok. Az áramnak egyik
állomásról a másikra való tovavezetésére a veze
ték szolgál. T. alatt nemcsak magát a drótot,
amely az áramot vezeti, hanem a vezetékbe be
iktatott készülékeket is értjük. Viszont az egy
közös irányban haladó vezetékek, támpontok és
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támszerkezetek összességét telegráfvonalnak ne
vezzük. A vezeték lehet kábel- vagy légvezeték
aszerint, amint az kábelben van elhelyezve, vagy
levegőben van kifeszítve. A vezetéket jól elszige
telve kell vezetni, hogy útjában se a földdel, se
más vezetékkel érintkezésbe ne kerüljön. E célból
a drótot (huzalát) szigetelőkre erősítjük fel (1. az
1. és 2. ábrát). A szigetelők porcellánból kószül-

1. ábra. A huzal lekötése a szigetelőre.

nek. Az újabb fajta szigetelők kettős burával
bírnak, hogy az áram minél nagyobb akadályt
találjon a föld felé. A szigetelő fejében csavar
menet van; ez a szigetelőnek a tartóvasra való
felerősítésére szolgál. A tartóvasakat vagy ma
gába a telegráfoszlopba, vagy az arra felszerelt
keresztfára erősítjük fel. A telegráfoszlopokat a

g. ábra. A szigetelő és a faoszlopba való becsavarására
szolgáló tartÓTas.

vasút v. közút mentén egymástól 50—50 m. távol
ságban ássuk be a földbe. A telegráfvonal épülhet
egyes v. kettes oszlopokból. Ez utóbbiak lehetnek
bakoszlopok v. párhuzamos szárú oszlopok.
Telegráfvizsgáló állomások. A távíróveze
tékek üzemének fenntartásánál fontos körülmény,
hogy zavar esetén a hibát minél gyorsabban,
minél kisebb szakaszra határoljuk be. A vezeté
kek vizsgálata úgy történik, hogy a vezeték közép
táján levő állomást vizsgálatra felhívjuk. Most
ez az állomás szükséghez képest a vezetéket föl
deli, vagy megszakítja, vagy egy másik vezeték
kel mesterséges érintkezésbe hozza. A vizsgála
tot végző állomás a billentyű lenyomásakor mu
tatkozó jelenségekből megállapíthatja, hogy a
vezeték szakadása, levezetése vagy egy másik
vezetékkel való érintkezése a vezetéknek a két
vizsgáló állomás közti, vagy azon túli részén van.
Ezt a felezési eljárást folytatjuk és olyan állo
mást hívunk be, amely a gyanús vezetékrésznek
kb. a felében fekszik. így a hiba helyét mind
szűkebb és szűkebb szakaszra határoljuk be.
Végre olyan vezetékrészre határoltuk be a hibát,
ahol már vizsgáló állomás nincs több, de vannak
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ú. n. vizsgaoszlopok, amelyek vizsgálótartókkal
vannak ellátva. A vizsgálótartó két szigetelővel
bír, amelyekre a két vezetékág végkötóssel van
megerősítve.
A szigetelőkre így lekötött huza
lokra 2-5 mm. vastag vörösrózdrótot erősítünk
fel, amelyeknek végeit egy vonalvizsgáló szo
rítóba két csavarral szorítjuk be. Ily berendezés
mellett a vezetékhuzalt bármikor könnyű szerrel
meglehet szakítani, bármelyik ágát a f ölddefösszekötni, vagy egy másik vezetékkel érintkezésbe
hozni. Nagyobb vizsgáló objektumoknál a támszerkezetet egyúttal földvezetékkel i s ellátjuk,
hogy az eljárás minél könnyebb legyen. Ha a
hiba helyét két ilyen vizsgáló oszlop közé hatá
roltuk be, akkor nem marad más hátra, mint hogy
ezt a szakaszt vonalfelvigyázóval gyalog bejá
rassuk.
Telegramm (gör.), a. m. távirat.
Telehor (távolbalátó gép) alatt olyan kettős
készüléket értenek, amely elektromos úton — ve
zetéken vagy drót nélkül — lehetővé teszi több
száz vagy ezer kilométeres távolságban a köz
vetlen szemléletet még akkor is, midőn a szem
lélet távcsövekkel, optikai okoknál fogva, vagy
közbeeső terephullámok és más okok miatt tel
jesen lehetetlen. A távolbalátás gondolata a tele
fonnal egyidejű. Az első kísérletező, akia távolba
látás problémájával foglalkozni kezdett, a francia
Senlecq volt 1872. Aztán a kísérletezők végtelen
sora következett, de az egyesek által elért eredmé
nyek egyáltalán nem voltak eléggé biztatók a vég
leges sikerre nézve. 1912-ben kezdett foglalkozni
a távolbalátás kérdésével Mihály Dénes gépész
mérnök ós tíz évi szakadatlan kísérletezés után
sikerült egy távolbalátó készüléket összeállítania.
Mihály a már előtte végzett kisórletek.kutatások is
merte tését,valamintasajátkutatásaitsazok össze
foglalt eredményeit a tavolbalátó-góp szerkeze
tének részletes ismertetésével együtt az 1913.
Berlinben megjelent «Das elektrische Pernsehen
und das T.» e. munkájában hozta nyilvánosságra.
A távolbalátó-gép egy adó- és egy vevö-túlomásból áll, amelyek közt, mint a rádiótelefonnál,
elektromos hullámok tartják fenn a kapcsolatot.
Bármely tárgy, ami az adó-készülék objektivje
előtt megjelenik, ugyanabban a pillanatban lát
ható lesz a vevő-készülék vetítőernyőjén. A vetí
tett képek ma még homályosak ugyan, de töké
letesítésük már csak technikai kérdés. A T.-nak
nagy gyakorlati jelentősége lehet a mindennapi
életben, mert lehetővé teszi a táviratoknak,
leveleknek eredeti alakjukban, pecsétekkel, alá
írással, sőt ábrákkal együtt való továbbítását, a
rendőri nyomozásban a tettes arcképének, bűn
jelek képének, ujjlenyomatoknak pillanatok alatt
való közlését az összes hatóságokkal; tudomá
nyos tekintetben a közvetlen megfigyelést ott,
ahol azt eddig fizikai okok gátolták (pl. mély
tengeri kutatásoknál).
Telek, a földterületnek meghatározott része.
Ebben az értelamben tulajdonképen egyenlő foga
lom a földrészlettel. Ilyen értelemben használja
ezt a szót a magyar polgári törvénykönyv terve
zete is. A régi magyar jogban más jelentősége
volt (l. Úrbéri telek). A T. belső v. külső, az előb
bihez számít a lakóház építésére szánt telek a
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hozzátartozó udvarral, kerttel, az utóbbihoz a míTeleki (széki), a régi Garázda nemzetségből
velésre szánt terület: szántó, rét, erdő. A belső eredő és így a kihalt Horogszeghi Szilágyi csa
telek felosztását a városi v. vármegyei építési láddal közös eredetű család, amely 1409. nyeri
szabályrendeletek rendszerint engedélyhez kötik. Zsigmondtól címeres levelét. A nemzetség 1408.
Ebben az esetben a felosztást az engedély igazo szerezte meg a család nevét adó Telek birtokot,
lása nélkül a telekkönyvben sem foganatosítják. 1414. pedig az egyes ágak előneveit képező ZáporA külső telkek felosztása ma semmiféle korláto hida, Szék stb. birtokokat. Ezek az ágak fiágon
zásnak sinos alávetve. L. még Vitézi telek.
kihalván, házasság útján valamennyien a Széki
Telek (Teleag), kisközség Bihar vármegye Tefefti-esaládban egyesültek. A család 1685.nyert
grófi rangot T. Mihály személyében, míg 1697.
belényesi j.-ban, (1910) 288 román lak. (Tr. E.)
Telekadósság, olyan terhe az ingatlannak, T. Mihály fiai római szent birodalmi grófi rangot
melynél fogva a jogosultnak az ingatlanból bizo és bővített címert nyer
nyos pénzösszeg jár, de amely a jelzálogjogtól tek. A család fényének
abban különbözik, hogy nincs járulékos jellege és alapját Mihály (1. o.),
hogy úgy keletkezésében, mint fennállásában füg Apafi Mihály erdélyi feje
getlen minden személyes követeléstől. Egyik delem kancellárja vetette
formája a járadékadósság, mely tőle csak annyi meg. Gyermekei közül
ban tér el, hogy a T.-nálmeghatározott tőkeösszeg III. Mihály, I. Pál és
jár a jogosultnak az ingatlanból, amannál pedig I. Sándor terjesztették
egy állandó járadék. Jogrendszerünk a T.-ot még le több nemzedéken át
nem ismeri. A német jog Grundschuld alakjában családfáikat s ezek közül,
(B. G. B. 1191. §.), a svájci polgári törvénykönyv az I. Pálét kivéve, a másik
ősrégi Gult intézményének fenntartásával ismeri. kettőé máig is él és virág
Ott különösen a mezőgazdaságnak kedvelt hitel zik. A III. Mihály által
eszköze főleg hosszú lejáratú beruházási hitel alapított ág két főágra
igénybevétele végett. Előnye az adósra nézve, oszlik, az elsőt János,
hogy a hitelező csakis a lekötött ingatlanból kap kővári kapitány, a másikat Sámuel tábornok (szül.
1710., megh. 1783.) alapította. Az első főág kato
hat kielégítést, az adós más vagyonából nem.
A járadékadósságot az 1920. XXXII. (a földbir likus, a második református. János ága két alágra
tok helyesebb megoszlásáról szóló) törvény a jára oszlik. Az I. Sándor alapította ref. ág négy főágra
déktelekkel kapcsolatosan szabályozza. A járadék oszlik, az első és a második ismét két-két alágra,
telek ingatlan megszerzésének az az alakja, a III. főág kihalt. Az J. Páltól származó ágazat
amelynél a szerző fél az egész vételár vagy egy 1792. kihalt. A család r. kat. ágából származott
része helyett évi járadék fizetésére kötelezi magát. T. Géza gróf (1. o.), a volt belügyminiszter s a
A járadéktelkes személyesen is felel a járadékért, történelmi társaság elnöke. A II. főágból szárma
mely akkor volt esedékes, amikor a járadéktelek zott T. Emma, Degerando Ágoston író neje;
nek ő volt a birtokosa. A járadékkövetelések alap férje jó erdélyi magyarrá lett s Erdélyről több
tartalmas könyvet írt s adott ki francia és
ján kötvények is bocsáthatók ki.
német nyelven (1. Degerando); T. Emma maga
Telekes, kisk. Vas vm. vasvári j.-ban, (1920) is több jeles munkát írt, gyermeki s ifjúsági
820 magvar lak.
olvasmányokat, az 1869. s 1876-iki világkiállí
Telekes Béla, író, szül. Felsőteleken 1873. tások leírását remek rézmetszetekkel, s Görög
Költeményeket és rajzokat irt különböző lapokba, országi leveleket (Pest 1873), lelkesedéssel ismer
önállóan megjelent szépirodalmi,munkái: Káp tetve a régi görög művészet fennmaradt romjait;
rázatok (költ., Budapest 1895); Óh nem vagyok T. Blanka, a jeles honleány, T. Imre leánya,
féltékeny (monológ, 1899); Szerelemből (verses szül. 1806., megh. Parisban 1862 okt. 23. A
tréfa, 1902); Ön is beteg (víg monológ, 1903); szabadságharc idején írt politikai cikkei miatt
T. Béla Versei (1906); Diákkisasszony (monológ, az osztrák hadbíróság tiz évi börtönre ítélte;
1907); Bobori a bolond (vigj., 1911). Lefordította ebből öt évet Brünnben, Olmützben és KufsteinHauptmann Hannele drámai költeményét, Shakes ban ki is töltött. Megrongált egészségi állapotban
peare Hamletjét, Romeo és Júliáját, Rostand szabadalt ki, mire külföldre ment. Az üldözöttek
A regényesek és A szamáriai asszony színműveit, pártfogója, a nevelés ügyének buzgó előharcosa
Moliére Misanthropját, Lermontovnak A Démon volt. Megh. 1862. I. Sándor ágán találjuk a
és kisebb költeményeit, Kleist Penthesileaját, Ibsen T.-nemzetség legnagyobb fényének s díszének ki
től Hedda Gabiért, továbbá angol, francia, német fejlődését. I. Sándor 1679. született, 1733. erdélyi
regényeket, költeményeket fordított. Ó írta Metz főkormányszéki tanácsos, 1736. erdélyi udvari
Albert: A cserkeszleány c. dalosjátéknak szövegét kancelláriai tanácsos, majd Torda vm. főispánja
(színre került a Népszínházban 1907).
lett. 1760-ban halt meg. Midőn 1704. a nagyenyedi
Telekessy, 1. Tlielékessy.
főiskola leégett, engedelmet kért a királytól, hogy
Telekfalva (Teleac), kisközség Udvarhely az anyaiskola felépítésére Angliában hitsorsosaivármegye homoródi járásában, (1910) 340 magyar nál segélyt gyűjthessen s ezt sikerrel végrehaj
lak. (Tr. R.)
totta ; midőn a külföldön iskolázó magyar fiúk
Telekháza (Sedliská), kisk. Zemplén vm. va- szükségbe jutottak, ezeket, saját házi ezüstjét
raunói j.-ban, (1910) 604 szlovák és magyar lak. pénzzé téve, gyámolította. Tudománypártolására
(Tr. Cs.-Szl.)
mutat az is, hogy Bod Péter neki ajánlotta AtheTeleki, kisk. Somogy vm. tabi j.-ban, (1920) 495 nását. II. László 1710. született Gernyeszegen s
magyar lak.
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1778. halt el; 1732 jún. 24. vette nőül a nagy
hírű. Ráday Pál (1. o.) leányát, a tudós 1. Ráday
Gedeon nővérét, Észtert, Péezelen. 1741-ben
csász. kir. kamarás, tíz év multán főkormány
széki tanácsos, majd erdélyi főpohárnok s belső
titkos tanácsos lett s 1774. nyugalomba lépett.
Ráday Esztertől 11 gyermeke s ezek közt 6 fia
született; ezek közül csak II. József (1. o.) ma
radt meg mint családfolytató, kinek két fia ma
radt, III. László (1. o.) s III. József, ki 1777.
szül., főkormányszéki tanácsos s lelkes ember
barát volt, aki főleg az 1817-iki éhség alatt nagy
áldozatkészéget tanúsított. Meghalt 1817. Nejétől
T. Zsófia grófnőtől, II. T. Lajos gróf leányától,
született gyermekei voltak: I. István, Károly,
IIL Domokos, Juliánná Tisza Lajos grófné,
Tisza Lajos, Kálmán és László anyja, Borbála
Ráday Gedeon grófné, Zsófia Bethlen János grófné
és Jozefa Zeyk Jánosné. III. Lászlónak elsó ne
jétől, T. Mária grófnőtől, II. Ádám leányától nem
zett fiai voltak: IV. Ádám tábornok, aki szül.
1789, s megh. 1851.; IV. József (1. o.), erdélyi
kormányzó s a Magyar Tud. Akad. elnöke s egyik
főalapítója; V. Sámuel, a dunamelléki ref. egyh á z k c illet főgondnoka, e családi ág fenntar
tója (megh. 1857.), nejétől Jeszenák Lujza báró
nőtől maradt gyermekei: Klementina, ki III. T.
Domokos második neje lett; Sándor (szül. 1829.,
megh 1875.), aki nőül vette T. Domokosnak, sógo
rának első nejétől született leányát T. Jozefin
grófnőt, kitől gyermekei: Gyula (szül. 1858.,
megh. 1921.), József (szül. 1859.), László (szül.
1864.), Tibor (szül. 1871.) és Margit, Kimen
Héderváry gr. horvát bán neje. III. László má
sodik nejétől, Mészáros Johanna bárónőtől szü
letett a tragikus végzetü 1V. László.
I.Sándornakég&bölI.LajosnakiktáriBethlen
Katalintól négy fia maradt, kik mind a négyen
külön ágakat terjesztettek. II. Sámuel (1. o.) fla
II. Domokos, szül. 1773., cs. kir. kamarás, kor
mányzósági titkár, utóbb az erdélyi kir. tábla bí
rája volt. Nagy tudományú, korán, már 1798. el
halt ifjú. Több munkát írt, de főkép utazásairól
érdekesen; e könyve 1796. Bécsben nyomatott ki
s utóbb német nyelven is megjelent. Kéziratai a
marosvásárhelyi könyvtárban vannak letéve. —
Testvére I. Ferenc, csász. kir. kamarás, szül.
1787. s a hadseregben szolgált; ennek fia VI. Sá
muel ; leányai egyike pedig Waldeck Hermann
herceg neje lett s a legmagasb európai családok
kal rokonságba jutott. VI. Sámuel máig élő ta
gokban folytatta e családágat. A család nevesebb
tagjai még: József, eleinte pestvármegyei fő
szolgabíró, később orsz. képviselő; Samu (1. o.)a
híres afrikai utazó s vadász, volt orsz. képviselő,
Sándor (szül. 1861., megh. 1919.), a költő Sándor
nak és szellemes írónak (1. T. 13.) fia, előbb orsz.
képviselő, majd főrendiházi tag, az 1914—1916-iki
világháborúban a Vörös Kereszt Egyletben fejtett
M nagyszabású tevékenységet. Neje Kende Juliska
Szikra néven ismert írónő; Pál (1. o.), a volt
miniszterelnök.
Irodalom Nagy Iván, Magyarország családai, XI. köt. :
ujabbkor! ismeretek tára, VI. kBt. 823—828. old. ; Bajza
József, 1844 deo. 28. a Magyar Tud. Akadémia könyvt rának megnyitási finnepén olvasott értekezése: A Telekiek
tudományos hatásáról. Összegyűjtött munkái, 2. kötet
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34—89. oldal; A széki gróf T.-család oklevéltára (Szerk.
Barabás Samu, 1895). T. Mihály levelezését a Magyar
Történelmi Társulat adta ki Gergely Sámuel szerkesztésében. V. ö. még Szinnyey József, Magyar írók o. munkáját.

Nevezetesebb tagjai a családnak:
1. T. Domokos gróf, erdélyi reformpolitikus
ós történetíró, szül. Marosvásárhelyt 1810 ápr. 1.,
megh. Gernyeszegen 1876 máj. 1. Mint fiatal em
ber került Széchenyi környezetébe, kinek reform
törekvéseit igyekezett előmozdítani Erdélyben,
csatlakozott az ú. n. vándorpatriotákhoz s az
erdélyi diétákon lelkes szószólája volt a gazda
sági és politikai reformoknak. 1851—59. rendezte
a marosvásárhelyi T.-könyvtár kéziratanyagát.
A Magyar Tud. Akadémia 1836. lev., majd tiszte
leti tagjául választotta. 1865—75. országgyűlési
képviselő volt. Nevezetesebb irodalmi munkái:
A Hóra-támadás története (Pest 1865); Két
kálugyer Erdélyben (akad. székfoglaló, 1867);
A székely határőrség története (1877). Az Aka
démiában Deák Farkas mondott róla emlékbeszé
det (1881).
2. T. Ferenc gróf, költő, szül. Beszterczén 1785
ápr. 4., megh. Pászmáson 1831 dec. 16. Közép
iskolai tanulmányait Erdélyben kezdte s a bécsi
Theresianumban végezte, hol nagy műveltségre
és nyelvismeretre tett szert, de érzésben egészen
elnémetesedett. Jogi ismereteit Kolozsvárt sajátí
totta el, de a közéletben nem szerepelt, hanem bir
tokán, Pászmáson, gazdálkodott. Döbrentei Gábor
buzdítására szívben-lélekben magyarrá vált s
költői hajlamának több csinos versben keresett
kifejezést, melyek előbb, 1816-tól kezdve, a hazai
folyóiratokban és zsebkönyvekben jelentek meg,
halála után pedig Döbrenteitől összegyűjtve, 1834.
egy kis kötetben: Gróf T. Ferenc versei o. alatt.
Fiatalkori német versei 1857. láttak napvilágot,
írt tanulmányokat is. A Magyar Tud. Akadémia
1831. megválasztotta tiszteleti tagjának.
3. T. Ferenc gróf, történész, szül. Stressnitzban (Morvaország) 1790 ápr. 20., megh. Bécsben
1853 máre. 8. A magyar udvari kancelláriánál
szolgált és 1848. mint titkos tanácsos lépett nyu
galomba. Irodalmi és történeti dolgozatai (Janus
Pannonius, Tinódy, Zrínyi) nagyrészt a Tudomá
nyos gyüjtemény-bm jelentek meg.
4. T. Géza gróf, politikus, szül. Désen 1844
szept. 28., megh. Budapesten 1913 szept. 27. A
szabadelvű párt megalakulása után vállalt először
képviselői mandátumot s Tisza Kálmán miniszter
elnöksége alatt egy ideig a belügyminiszteri tárcát
viselte. Irodalmilag is működött, elbeszéléseket írt
különböző lapokba s hosszabb időn keresztül el
nöke volt a Magyar Tört. Társulatnak és tisztelet
beli tagja a Petőfi-Társaságnak. Megjelent művei:
Az elhagyatott kisdedeket falusi telepen, család
ban kell nevelni (1893); A lelencügy rendezése
(1896); Teleki Mihály anyja (tört. tanulmány
1904).
5. T. József (II.) gróf, műgyűjtő és író, szül.
Husztonl738 dec.21.,megh.l796 szept. l.BodPéter
tanítványa volt, majd beutazta Európának leg
nagyobb részét a tudós Cornides Dániel társaságá
ban. Ó vette meg Cornides gazdag könyvtárát,
amelyet nagy költségen kiegészített. 1782-ben
Ugocsa vm. főispánja, utóbb titkos tanácsos és
1795. a magyar szent korona őre lett. írt egy
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francia értekezést: Essai sur la faiblesse des esprits forts (először Parisban 1760, majd két újabb
kiadás Leidenben); megjelent öt beszéde is. V. ö.
Bajza munkáját a T.-ek tudományos hatásáról.
6. T. József (IV.) gróf, T. II. József unokája
s T. III. László fla, Erdély kormányzója. Kiváló
történettudós, a M. T. Akadémia első elnöke, szül.
Pesten 1790 okt. 24., megh. u. o. 1855 febr. 15. Ta
nulmányait szülőházánál kezdte, a kolozsvári ref.
főiskolán folytatta s a pesti egyetem jogi karán
végezte. 1808-tól kezdve két évig aljegyző volt
Pest vármegyében, 1810. a helytartótanács szol
gálatába lépett, hol fokozatosan a titkárságig
emelkedett, közben három évet (1812—15) német
egyetemeken s külföldi tanulmányúton töltött.
1824-ben a kir. tábla bírája, 1827. Csanád vmegye
főispánja lett, s ugyanakkor kezdődött nagy sze
repe a magyar tudományos életben. Részt vett az
Akadémia szervezésének előkészítésében; 1830-ban
pedig az Akadémia elnökévé választották s ezt az
állasát haláláig nagy buzgalommal és bölcseséggel töltötte be. Az 1840-iki országgyűlés korona
őrré választotta, 1842.pedig Erdély kormányzójává
nevezték ki. A szabadságharc után életerejét gyil
kos kór támadta meg, mely sírba vitte. Családjá
nak 24,000 kötetre menő gazdag könyv-gyűjte
ményét az Akadémiának adta s ezzel megvetette
a jelenlegi gazdag könyvtár alapját, később ado
mányát értékes kézirat-, ősnyomtatvány- és éremgyűjteménnyel gyarapította, végül saját kézi
könyvtárát is az Akadémiának hagyományozta.
A könyvtár és éremgyüjtemény növelésére, vala
mint a könyvtárnok fizetésére több ízben tett ala
pítványt (összesen 62,000 K értékben), reáhagyta
a Hunyadiak kora c. nagy művének tulajdonjogát
és raktárkészletét, s a nevét viselő 100 aranyas
drámai jutalomra 24,000 K-s alapítványt tett.
Fiatal korában nyelvtudománnyal foglalkozott s
két koszorúzott pályaműve szokatlan figyelmet
ébresztett (A magyar nyelvnek tökéletesítése új
szavak és új szólások által; Javaslat a magyar
nyelv teljes szótára ügyében), majd az Aurorá
ban néhány történeti vázlata tetszést aratván,
egészen a történettudomány művelésére adta
magát. Hunyadi János hatalmas egyéniségétől
s a korszak nagyszerűségétől vonzatva, elha
tározta, hogy minden erejét e kor történetének
megírására fordítja. Páratlan gonddal, fáradság
gal és költséggel búvárolta át a forrásokat és
gyűjtötte az anyagot s egy negyed század lanka
datlan munkásságával megírta a 12 kötetre ter
vezett hatalmas műnek nagyobb felét,..A Hu
nyadiak kora Magyarországon címmel. Életében
az I—IV., X., XI. k. jelent meg (1852—55), halála
után Szabó Károlytól sajtó alá rendezve a VI. k.
első fele és a XII. A minden ízében tudományos
s anyagának óriási volta miatt addig páratlan
monográfiát Csánki Dezső folytatta, megírván
Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak
korában c. alatt a mű VI—IX. köteteit (1890—
1891). V. ö. Toldy Ferencnek T. fölött 1855 febr.
26-án tartott akadémiai emlókbeszédét (Gyász- és
emlékbeszédek, I. k.).

—
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helyen végezte, majd mentorával, Cornides Dániel
történelemtudóssal félévig Bécsben tartózkodott,
1783. több évre terjedő tanulmányútra indult, be
járta Német- ós Franciaországot, Angliát, Hollan
diát, Svájcot. Közszolgálatát az erdélyi kormány
széknél kezdte s a táblánál folytatta, 1803. a pesti
tábla bírája, 1811. Somogy vmegye helyettes fő
ispánja, 1819. a hétszemélyes tábla bírája lett. A
családjában élő erős költői és írói hajlamot tudo
mányos irányú nevelése még inkább fokozta.
Gyermekifjú korában szomorújátékokat irt Bes
senyei György hatása alatt, az ő modorában dol
gozván föl idegen költői termékeket (az Akadémia
kézirattárában van; köztük egy Teli-dráma), majd
verseket írt nagy számmal, melyek közül a csa
ládjának tagjait siratok s a József kir. herceget
üdvözlő, többnyire önálló füzetekben is megjelen
tek (Teleki József tiszteletére, 1797; Teleki
Ádámemlékezetére, 1798; Józsefértz-Iiertzegnek,
1800; Egy jó asszony képe, 1801; ez utóbbiban
feleségét gyászolja). Megírta németül atyja élet
rajzát s egy nyelvtudományi pályamunkája, A
magyar nyelv előmozdításáról buzgó esdeklései
(1806, németül 1810) koszorút s általános elisme
rést nyert. Kedvelt eszméjének, egy magyar tudós
társaság fölállításának megvalósulását már nem
érte meg, e föladatot fla József (1. o.) örökölte tőle.
V. ö. Bajza József munkái Hl. k.; Szfisz Károly,
T. L. ismeretlen versei (1882, Akad. Értekezések
X. 7.); Voinovich Géza, T. L. irodalmi munkás
sága (írod. tört. Közi. 1899.).
8. T. László (IV.) gróf, T. III. László fia,
államférfiú és drámaíró, szül. Pesten 1811 febr.
11., megh. u. o. 1861 máj. 5. A pesti és berlini
egyetemen végezte tanulmányait s már 25 éves
korában követül választották az erdélyi ország
gyűlésre s ugyanakkor a M. T. Akadémia tiszte
leti tagsággal tüntette ki. Ifjúkorában költői dics
vágy hajtotta, drámaírással próbálkozott 8 egy
magyar történeti dráma vázlatán kívül (Kupa
támadása Szt. István ellen) egy hatalmas tragé
diát alkotott, a Kegyenc-et. Az 1841. Pesten szinro
került és nyomtatásban megjelent mű (újra az
Olcsó Könyvtárban) cselekvényét a hanyatló római
császárság korából veszi, s tárgya Petronius Maximus kegyetlen bosszúja Valentinianus császá
ron, aki feleségét meg akarta rontani. Alapmo
tívumaiban teljesen elhibázott, szertelen, így, bár
a szenvedélyeknek oly hatalmas ereje lobog benne,
mint a Bánk bánon kívül egy magyar drámában
sem, s korfestése mesteri, a szinen sem akkor,
sem ismételt felújításai alkalmával nem volt fenn
tartható. A szépirodalom müvelésével csakhamar
fölhagyott s minden erejét a politika terén érvé
nyesítette. Mint a magyar ellenzék egyik vezér
szónoka, szoros összeköttetésben volt Kossuth
Lajossal,résztvettminden országgyűlési cikluson,
hol a főrendi táblán, hol mint követ s 1848. Pa
risba küldetett Magyarország követéül. A szabad
ságharc idején s annak leverése után társadalmi
úton és publicisztikai dolgozatokkal küzdött ha
zájáért (La Hongrie aux peuples civilisés, 1848,
megj. angolul és németül is; Die russiche Inter7. T.László'(III.) gróf, I. T. József fa, szeptemvír, vention, 1849; magyarul 1861), egy drezdai láto
író, szül. Szirákon (Nógrád) 1764 szept 8., megh. gatása alkalmával azonban 1860. a rendőrség el
Pesten 1821 márc. 24. Tanulmányait Marosvásár fogta s a szász kormány kiszolgáltatta Ausztria-
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nak, amely őt a szabadságharc alatt halálra ítélte. Batiz-Vasvári faluban és csapatát szétverte. T.
Az uralkodó megkegyelmezett életének, csak azt maga is csak alig menekült meg. Ez a sikertelen
követelte, hogy az ország ós Ausztria területét el kísérlet még óvatosabbá tette az erdélyi rendeket
ne hagyja, szakítsa meg összeköttetéseit Ausztria a bujdosók fegyveres támogatásában ; a békepárt
külföldi ellenségeivel és ideig-óráig tartózkodjék erősebb volt. Ennek Bánffy Dénes volt a feje.
a politikai szerepléstől. Az 1861. országgyűlésre Bánffy bukásával és kivégeztetésóvel (1674 dec.
a felsőházba kir. levéllel meghivatván, kötelezett 18.) még csak egy ember volt Erdélyben, aki T.
ségét lejártnak tekintette s mint a képviselőház befolyásával mérkőzhetett: Béldi Pál (1. o.). Ez
tagja, az ellenzék élére állva, feje lett a határozati Konstantinápolyba menekülvén s ott a Jedikulapártnak, mely a Deák Ferenc vezetése alatt álló toronyba záratván (1678), T. politikai céljainak
felirati párttal szemben ugyancsak a törvényes nem állott többé senki útjában. Messzemenő nem
állapot helyreállítását követelte az uralkodótól, zeti és állami eszme megvalósítására törekedett.
8 nem is nagyobb nyomatókkal, de ridegebb for Ezért ragaszkodott a bujdosók megsegítéséhez,
mában, mely a kibékülés lehetőségét elvetve, sza ezért nem engedte ki kezéből a vezérséget sem
kításhoz vezetett volna. Bár szavát soha senkinek Wesselényi Pálnak, sem Thököly Imrének s mi
nem adta arra, hogy politikai meggyőződéséről és után a töröktől legalább a hallgatólagos beleegye
hazafias törekvéseiről lemond, s joggal hitte, hogy zést sikerült kinyerniük: 1678 elején ő maga
nem köti már a királyi kegyelem harmadik fel indult ki Kővárból s 10,000 főnyi magyar, erdélyi,
tétele, külföldön szószegéssel vádolták. Az ideges, lengyel, kozák, tatár hadával a Felső-Tisza vidé
beteg ember érzékeny, nemes lelkületét végtelenül kén áthaladva, megostromolta a kisebb várakat,
bántotta ez a tudat, gyötörte az a gondolat is, de Eperjes alól 18 napi sikertelen ostrom után
hogy honfitársai oly reményeket fűznek működé visszatért Kővárra (1678 aug.). Thököly Imre
séhez, amelyeknek teljesítésére nem érezte magát ellenben diadalmasan nyomult előre Felső-Ma
képesnek, megdöbbentette a reá váró felelősség gyarországon a morva s osztrák határig, elfoglalsúlya: hosszú, kínos lelki küzdelmek után a fel lalván a bányavárosokat is. Minthogy T. nem
irati vitát megelőző napon öngyilkos lett. Az Aka akarta kiadni kezéből a hatalmat: Thökölyt is
démiában Lukács Móric tartott fölötte 1861 máj. csak eszközül akarta használni, közte és Thököly
27. emlékbeszédet (M. Tud. Társ. Évk. 10. k., 5. között halálos gyűlölet keletkezett, mely mind
darab). V. ö. még Vas. Újság 1861. 19—20. sz. kettőjükre nézve végzetessé vált. A végleges sza
(Jókai Mórtól), 1898.22. sz., 1899.11. sz.; JVurz- kadás 1681. történt, midőn a török tényleges
bach, Biogr. Lex. 43. k.; Pulszky Ferenc, Eletem segítséget adott a bujdosóknak s Apafi is rendele
és korom; Beöthy Zsolt, Színműírók és színészek; tet kapott a táborba szállásra. Apafi T.-t tette a
. Mérey Kálmán, T. Kegyence 1893.
sereg fővezérévé, majd maga állt a 25,000 főnyi
sereg
élére; de Thököly Kalló alatt szemre
9. T. Mihály gróf, Apafi első tanácsosa, Erdély
kiváló államférfla, szül. Nagy-Váradon 1634., hányással illette T.-t ellenségeskedése miatt és sere
megh. a zernyesti csatatéren 1690 aug. 21. Rá gével együtt elhagyta a fejedelem táborát. A buj
kóczi György fejedelem udvarában apród volt. dosók Thökölyt választották meg vezérükké s a
II. Rákóczi György testőrei kapitányává tette s törők külön szerződött vele (1682 jún.). Az 1683-iki
politikai megbízatásokra is alkalmazta. Rákóczi hadjárat és a török megveretése Bécs alatt for
halála után Kemény János szolgálatába állott. dulópontot képez Erdély politikája irányzatában.
Részt vett a nagyszőllősi csatában (1662 jan. 23.) Thököly megmaradt a török szövetségében, T.
is, ahol Kemény János elesett. A görgényszent- Erdély megmentése céljából Lipóttal kezdett alku
imrei országgyűlésen (1662 márc. 10.) Kemény dozni, aki 1685. Erdélybe küldte Dunod Antal
János párthívei között T.-t is fő- és jószágvesz jezsuitát, hogy Apafival olyanforma egyezséget
tésre ítélték, de meghódolván az új fejedelemnek, létesítsen, mint Rudolf és Báthory Zsigmond közt
Apafinak, ez keafóbe fogadta és országos posta volt. Az államtanács a fogarasi gyűlésen nem
mesterré tette. Apafi alatt befolyása nőttön nőtt, fogadta el Dunod tervezetét, de Dunod T.-vel a
erős pártfogója lévén kiváló államférfiúi tehetse császár nevében titkos egyezségre lépett, melyben
gén kivül rokona, a fejedelemasszony is. A gyönge, T. Erdélynek a magyar király fenhatósága alá
erélytelen, iszákos Apafi csak névleg volt fejede való visszatérítésére kötelezi magát s a császár
lem, a főhatalom lassanként T. kezébe került. A ennek fejében kegyébe fogadja T.-t, védelmet és
Wesselényi-féle összeesküvésben T.-nek is volt évdíjat biztosít neki és a töröktől visszafoglalandó
része. Ő és Bethlen Miklós az erdélyiek követe saját meg Thököly uradalmait igéri neki. T. Ígé
(1666) a nádorhoz és társaihoz, akik Erdély és a rete beváltásán munkált. Nem a magánérdek sar
török segítségére számítottak a tervezett felkelés kalta erre, hanem az az államférfiúi belátás, hogy a
ben. Zrínyi és Frangepán kivógeztetése után az török hatalom rohamos hanyatlása mellett Erdély
üldözött magyarországi urak Erdélybe menekül államjogi helyzete és viszonya a magyar királytek. A bujdosóknak T. volt a legerősebb pártfogó lyal addig rendezendő, ameddig a győztes dinasz
juk, de nagy küzdelmébe került a bujdosók ügye tia Erdéllyel mint önálló alkudozó féllel hajlandó
ben az erdélyi rendeket fegyveres segítségadásra tárgyalni. T. müve volt, hogy az 1685 okt.-i or
bírni, mert a török beleegyezését nem nyerhették szággyűlésből Haller János egy követség ólén
meg, úgy, hogy az első segélyt színleg csak ő Bécsbe küldetett, mely 1686 jún. 28. megkötötte az
maga, mint kővári kapitány nyújtotta nekik. A ú. n. bécsi v. Haller-fóle szerződést. Budának 1686
bujdosók 1672. fővezérükké választották s T. egy szept. 2. történt visszafoglalása után Lipót máikis sereggel megindult Szatmár felé. De a szat nem volt hajlandó annyi engedményt adni s 1687
mári német őrség 1672 szept. 20-án meglepte szept.-ben Lotharingiai Károly herceget Erdély
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katonai megszállására küldvén, ez a balázsfalvi
szerződést kötötte 1687 okt. 27., mely az erdélyi
várakat megszálló császári hadaknak téli szállást
és ellátást biztosított Erdélyben, másrészt az
ország sarkalatos jogait megerősítette. Erdély
végleges meghódítása végett Lipót 1688. a hírhedt
Caraffa Antal tábornokot küldötte be, aki nem a
fejedelemmel v. az országgyűléssel, hanem T.-vel
és a forma kedvéért még néhány tanácsossal tár
gyalt Szebenben a meghódolás felől. T. ekkor már
teljhatalmú kormányzója volt Erdélynek, a Fogarasba zárkózott Apafi mindent reá bízott. T. kény
telen volt Caraffa kívánságára a mellette lévő
tanácsurakkal Szebenben 1688 máj. 9. hódolati
nyilatkozatot kiállítani, felesküdni Lipót hűsé
gére, amit a fejedelem is kényszerült megtenni.
A hódolati nyilatkozat közelégületlenséget keltett
Erdélyben. T.-t az ország alkotmányának meg
semmisítésével vádolták. Midőn a török Erdély
visszafoglalására Thököly Imrét haddal küldötte
az országba, T. mint az erdélyi hadak főgenerálisa a zernyesti mezőn ütközetben elesett s a tatá
rok összevagdalták. Holttestét Gernyeszegre vit
ték, hol a ref. templomban felesége eltemettette.
Tetemeit 1908. új sírboltba helyezték át. T. leve
lezését Gergely Sámuel szerkesztésében kiadja
a Magyar Tört. Társ. T. első neje Paksi Zsófia
volt, aki félév múlva esküvője után meghalt, má
sodik nejével, Köröstarcsai Veér Judittal boldog
családi életet ólt egész haláláig. T. a család gazdag
ságának is megalapítója. Nagy vagyonszerző és
szaporító jó gazda volt. Bánffy Dénes elkobzott
jószágaiból is kapott egy részt, Gernyeszeget.
Lipót sem hagyta jutalom nélkül a neki tett szol
gálatokat, a kitüntető ajándékokon felül 1685.
grófi címet adományozott neki s 1697. fiai Mihály,
László, József, Pál és Sándor római szent biro
dalmi grófi rangot és bővített címert nyertek.
10. T. Pál gróf, államférfi és geográfus, T. 4.
fia, szül. Budapesten 1879 nov. 1. Budapesten
jogot hallgatott, de földrajzi tanulmányokkal is
foglalkozott, azonkívül a magyaróvári gazd. aka
démián tanult ; 1903. törtónt doktorrá avatása
után kizárólag földrajzi és kartográfiai szak
tanulmányokkal foglalkozott s 1909. Atlasz a ja
pán szigetek cartographiájának történetéhez c.
munkáját adta ki. A francia Société de Géographie
a Jomard-dí j jal tüntette ki. 1913-ban megválasztot
ták a M. Tud. Akadémia tagjává, 1925. tiszt, tagja
lett. 1909—23-ig főtitkára volt a Földrajzi Társa
latnak. Noha mar 1905. képviselőül választották,
a politikai életben nem igen szerepelt. A háború
alatt az Orsz. Hadigondozó Hivatal elnöke volt.
1919-ben egyetemi tanár lettaközgazdasági fakul
táson. A kommunizmus alatt Szegeden külügy
minisztere lett az ellenkormánynak (1. Szegedi
kormány). A proletáruralom letörése után a békeelőkészítő iroda vezetésével bízták meg s egyik
fő békedelegátus volt. 1920-ban Szegeden nemzet
gyűlési képviselőnek választották, 1920 ápr. 19.
külügyminiszter, jún.-ban miniszterelnökiéit, 1920
<lec.-ben lemondott, de még ugyanabban a hónapban
ismét őt bízták meg kormányalakítással, egyszer8mind a külügyminisztérium vezetésével; de 1921
ápr. 14. végleg lemondott és visszatért egyetemi
tanszékére s 1922—23. az egyetem közgazdaság
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tudományi karának dékánja volt. Az 1922-iki
választáson ismét nemzetgyűlési képviselőnek vá
lasztották. 1923-ban a báró Eötvös József kollé
gium kurátora lett. 1924-—25. tagja volt a moszszuli határkijelölő nemzetközi bizottságnak. Emlí
tett munkáján kívül önállóan megjelent még:
A földrajzi gondolat története (1917); Táj és
faj (1917); Az elsődleges (primitív) államkelet'
kezesről (1917); Magyarország néprajzi térképe
a népsűrűség alapján (1919); The Evol útion of
Hungary (New-York 1922).
11. T. Sámuel gróf, erdélyi kancellár, szül.
1739 nov. 17., megh. Bécsben 1822. Ő állította
fel a kb. 35,000 kötetből álló marosvásárhelyi
Teleki-könytárt, amelynek katalógusa Bécsben és
Lipcsében jelent meg latinul három kötetben
(1790—1817). Tudományos célokra több mint
800,000 forintot áldozott.
12. T. Samu gróf, felfedező utazó, szül. Sáromberkén 1845 nov. 1., megh. 1916 marc. 10. Kato
nai szolgálatba lépett, majd 1881. országgyűlési
képviselő lett. Baráti viszonyban élt Rudolf trón
örökössel, akit később utazásaira elkísért. 1886
őszén Höhnel Lajos (1. o.) kíséretében Afrikába
utazott és 1887 tavaszán nagyobb felfedező utat
tett. Jan. 23. nagy karavánnal hagyták el Zanzibárt s ápr. 12. értek el a Kilimandzsáró havasig,
melyen T. az utazók közt elsőnek hatolt fel az
örök hó határáig. Újból szervezve 250 főnyi ka
ravánját, okt-.ben a Kénia-hegyet mászta meg ;
nagyobbrészt ismeretlen vidékeken keresztül men
tek a Baringo-tóig s onnan tovább hatolva, 1888
ápr. két nagyobb tavat fedeztek fel, melyeket T.
Rudolf- és Stefánia- tavaknak nevezett el. A Rudolftó partjához közelfekvő 630 m. magas működő vul
kánnak Höhnel a T.-vulkán nevet adta. 1888 nov.
25. megérkeztek Mombaszába, ahonnan T. 1889
tavaszán jött vissza Magyarországba. Nevezetes
utazásait Höhnel írta meg két kötetes művében:
«A Rudolf- és Stefánia-tavakhoza, amely magyar,
német és angol nyelven jelent meg. 1893-ban a
Szunda-szigeteken járt tanulmányúton. 1904-ben a
Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjával
választotta.
13. T. Sándor gróf, 1848—49-iki honvédezre
des, író, szül. Kolozsvárott 1821 jan. 26., megh.
Nagybányán 1892 máj. 19. Előbb a kolozsvári
piarista gimnáziumban tanult, majd Táncsics
Mihály lett a nevelője; Marosvásárhelyen letévén
az ügyvédi vizsgát, családi szokás szerint Német
országba ment egyetemi tanulmányokra; Berlin
ben, Jénában, Halléban, Boroszlóban hallgatott
előadásokat. 1841-ben megismerkedvén Lichnowski Félix herceggel, aki Spanyolországban
karlista tábornok lett, beállt ő is a karlista se
regbe ; Barcelonában elfogták és csak Lesseps
Ferdinánd, a híres mérnök, akkor francia konzul
szabadította meg az agyonlövetéstől. Francia
országon át Berlinbe ment tanulmányai folytatá
sára s megismerkedvén Liszttel, ennek társaságá
ban Oroszországba, azután Parisba ment. Lelkes
barátja lett Petőfinek is, aki mézesheteit az ő
koltói kastélyában töltötte. A szabadságharcban
mint kővári kapitány csapatot vitt Erdélybe, majd
Bem oldalán, aki őrnaggyá, majd ezredessé ne
vezte ki, végigharcolta az erdélyi hadjáratot. A
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világosi fegyverletétel után az aradi várba zárták,
de megszökött és sikerült Konstantinápolyba
jutnia, ezalatt az osztrák haditörvényszék elvette
birtokát s ineffigie felakasztatta. Konstantinápoly
ból Parisba ment, de III. Napóleon államcsinyje
után mint republikánust kiűzték, mire Londonba,
majd Jersey szigetre ment, ahol Hugó Viktorral
kötött barátságot. Később Svájcban elvette Longdall lord leányát, Rickerstedt Johannát, aki mint
író is szerepelt, de nemsokára elvált tőle. 1859—
60-ban Garibaldi csapatjában harcolt vitézttl.
1867-ben véget ért száműzetése, visszanyerte
vagyonát is és attól fogva Magyarországon élt és
gyakran írt egyes lapokba. A Petőíl-Társaság és
a Kisfaludy-Társaság taggá választották. Másod
szor Litez de Tierval Matildot vette nőül, ettől
született Sándor fia is (szül. 1861 jún. 29.,megh.
1919 aug. 13.), akinek neje a Szikra néven ismert
írónő volt. Önállóan megjelent müvei: Emlékeim
(1879—80, 2 köt); Egyről-másról. Újabb emlé
keim (1882); Garibaldi alatt (1883); Természet
után (humoros elbeszélések 1884).
14. T. Sándorné grófné, írónő, 1. Szikra.
Teleli ia s p e c i o s a (nOv.) 1. Bwphthalmum.
Teleki-kódex, magyar nyelvemlék, négy kéz
írása. Az első három kéztől eredő rész valószínű
leg marosvásárhelyi klarissza-apácák műve, ne
vük azonban ismeretlen. A negyedik leíró Sepsi
szentgyörgyi Ferenc fráter, Ferenc-rendi szerze
tes, aki magát a könyv végén megnevezi. Készü
lése évei: 1525, 1526, 1530, 1531, ezek a kó
dexben föl vannak jegyezve. Tartalma : legendák,
elmélkedések, erkölcstanító példák, imádságok és
szerzetesi regulák. Az egész latinból való fordí
tásnak, illetőleg átdolgozásnak látszik és másolat.
A marosvásárhelyi Teleki-könyvtár tulajdona
(374° szám alatt) s azonos a Toldytól ú. n. Arankakódex-Bzel, amelyet mint ilyet sikertelenül nyo
moztak. Kiadta és ismertette Volf György a
Nyelvemlóktár XII. köt.
Teleki-könyvtár. Gr. Teleki Sámuel, erdélyi
kancellár, 1811 nov. 14. kelt végrendeletében
Marosvásárhelyen levő palotájában könyvtárat
alapított, akkoriban kb. 30—35 ezer kötetből a
otudományoknak nemzetemben és hazámban elő
mozdításokra)). Ennek értékét akkoriban Kazinczy
800 ezer frtra tette. Ennek fenntartására tekin
télyes ház- és más birtokrészeket rendelt s az
erdélyi ref. egyházkerületnek felügyelő jogot
adott. Ebből a család és a ref. egyházkerület közt
per támadt 1873., amely azzal végződött, hogy a
Teleki-család tulajdonjogát úgy a könyvtárra,
mint a fenntartásra rendelt birtokrészekre a bí
róság kimondta, a könyvtár fenntartására vonat
kozó kötelezettséggel. Ezzel a könyvtár fenn
állását továbbra is biztosították. A könyvtár leg
utolsó birtokosa, gr. Teleki Sámuel, 1913 dec. 5.
kelt alapítólevelével a gyűjteményt közintéz
ménnyé tette s a m. kir. vallás- és közoktatásügyi
miniszter felügyelete alá helyezte, átadva e célra
a jelenlegi könyvtárépületet és telekrészeket s
500 ezer korona örök alapítványt, amelynek címe:
«Gr. Teleki Sámuel volt erdélyi kancellár és
dédunokája, gr. Teleki Sámuel v. b. 1.1. gr. T.
alapítványai). A gyűjtemény a könyvtáron (ma
az alapítólevél szerint 60—70 ezer köt.), képeken
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és metszeteken kívül áll egy ásványtani gyűjte
ményből is pár millió K értékben. Legnagyobb
kincse egy Corvin-kódex. A könyvtár 1925. még
Marosvásárhelyen van, de elhozatalát tervezik.
Telekinézis (l.a Teleplazma cikkhez csatolt kép
mellékletet) a. m. távolból mozgatás. Gyakran
olvashatunk oly híradásokról, amelyek szerint
bizonyos házakban vagy házak körül titokzatos
kődobálások, bútorfelfordulások, tárgyak felemel
kedése, röpítése és más hasonló jelenségek tör
téntek anélkül, hogy a legerősebb megfigyelés
mellett is sikerült volna felderíteni vagy észre
venni ez erőhatások okait, eszközeit, működésük
irányát és módját. A köznép ilyenkor «Msértotjárást» emleget, a műveltebbek azonban csupán
jól elrejtőzött emberek érdekből, bosszúból, vagy
gyerekségből eredő csinytevéseinek tartják azo
kat. Ezzel szemben újabb időkben az ú. n. «parapszihikais jelenségek felderítésével foglalkozó
egyes tudósok (Richet, Bottazzi, Schrenck-Notzing
és mások) azt az álláspontot foglalják el, hogy az
említett jelenségek bizonyos, médiumokban rejlő,
még ismeretlen természetű «pszihikus» erők ha
tásaira vezethetők vissza. Ez állításuk bizonyí
tására felhozzák, hogy az említett «kisértetes»
eseteknél majdnem mindig találhatók oly egyé
nek, — többnyire a pubertás korszakában élő
fiatal lányok vagy fiúk, — akik többé-kevésbbó
alvajárásszerű tüneteket is elárulnak, vagyis
könnyen «trance»-ba jutnak, álmukban beszélnek,
vizionálnak, görcsös mozdulatokat végeznek stb.
Az említett tudósoknak alkalmuk volt ily termé
szetű médiumokkal végzett tervszerű és ellen
őrzött kísérletek alkalmával is teljesen hasonló
jelenségeket — asztaloknak érintés nélkül való
felemelkedését stb. — tapasztalni, amelyeket
Schrenck-Notzing dr. telelcinétikus jelenségeknek
nevezett. A T., az említett tudósok szerint, nem
áll ellentétben az ismert természeti törvényekkel,
amennyiben a távolból való mozgatás tulajdon
képpen nem immateriális szellemi erők révén
következik be, hanem akként, hogy a médiumból
kivonul valamilyen szubtilis, a legtöbb esetben
láthatatlan, néha azonban látható, sugárnyalábszerű «teleplazmatikus» anyag (1. Teleplazma),
mely láthatatlansága és finomsága ellenére is oly
kompaktsággal bir, hogy annak mint egy emelő
karnak segélyével a médium, tudata alatt maradó
erőkifejtéssel néha még súlyosabb tárgyakat is
megmozdíthat, felemelhet, sőt röpíthet. Az exakt
tudomány a T. jelenségeit ma még ép oly proble
matikusnak tekinti, mint a teleplazma jelensé
geit, bár legújabban Sohrenck-Notzing dr. «Experimente der Fernbewegung» (Stuttgart 1924)
című munkájában 60 elismert tudós — ezek kö
zött 27 német egyetemi tanár — nyilt tanúságot
tett amellett, hogy az általuk is lefogott és a leg
szigorúbban ellenőrzött 15 éves médium révén
tapasztalt telekinétikus jelenségek valódiságára
nézve többé a legcsekélyebb kételyt sem táplál
hatják.
Telekirécse (Telechi-Becea), kisk. Fogaras
vm. fogarasi j -ban, (1910) 769 román lak. (Tr. R.)
Telekjegyzökönyv, az ingatlan jogviszonyai
nak megállapítására szolgáló, A), B) és C) lapból
álló hivatalos munkálat. L. Telekkönyv.
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Telekkönyv (inas szóval, de ritkábban nyilvánkönyv). A telkeknek és a rájuk vonatkozó dologi
jogviszonyoknak megállapítására hivatalos mun
kálat , a T. szolgál (nem tévesztendő össze a
kataszteri T.-vel, 1. Földadókataszter), amely
négy részből áll, t. i. a szoros értelemben vett
T.-ből, továbbá az ezt kiegészítő T.-i részletlajstromból (1. o.), a T.-i térképből (1. o.) és T.-i
okiratgyiijteményből (1. o.). Minden T.-höz tarto
zik még az abba bevezetett tulajdonosokról készí
tett betüsoroa névjegyzék. A szoros értelemben
vett T. alatt értjük az egy (elvétve két v. több)
község (vagy puszta, vagy más ilyen önálló terü
let) telkeit s ezek dologi jogállását megállapító
telekjegyzőkönyveket vagy pedig T.-i betéteket
együttvéve. A T.-ek egy része ugyanis telekjegyzőkönyvekből, más részük pedig betétekből
áll(l. Betétszerkesztés). A betétek és a telekjegyző
könyvek egyforma berendezésiek. (A különbség
csak az, hogy a betétek a telkek kataszteri tiszta
jövedelmét is feltüntetik.). Három lapból: A), B)
és C) lapokból állanak. Az A) (birtokállási) la
pokon vannak felsorolva a telkek a rájuk vo
natkozó tárgyi adatokkal (1. Betét) együtt.
A B) (tulajdoni) lap a tulajdoni, a C) lap (teherlap) pedig a teherállást mutatja. Az A) lapra
bevezetett tárgyi adatok (hol fekszik a telek,
szántó, rét stb., milyen nagy ? stb.) helyességét
a T. nem bizonyítja (T.-i rend. 51. §.), ezek az (azo
nosításra szolgáló) adatok (1. T.-i térkép) tehát
esetleg csak hozzávetőlegesek. A B) és G) lap
tartalmának helyessége azonban vólelmeztetik,
vagyis az ellenkező bizonyításáig e lapok tartalma
helyesnek tekintendő (a T. helyességének vélelme).
A T.-et a kir. járásbíróságoknál vezetik (törvény
szerűség, legalitás elve), ahol azokat az evégre
megszabott hivatalos órák alatt mindenki meg
nézheti (alaki nyilvánosság, publicitás formális
elve). A T. vezetésének szabályait a T.-i rendelet
és az ezt kiegészítő és módosító törvények és
rendeletek tartalmazzák. A vasút- és csatornavállalatok által létesítésükre és fenntartásukra
szerzett telkeket a központi T.-be (1. o.), az ingat
lan bányabirtokokat pedig a bánya-T.-ekbe (1.
Bányakönyvek) veszik fel. Egy T.-nek több ön
álló T.-vó szétválasztása T.-elkülönttésnek, több
T. összeolvasztása egy T.-vó T.-egyesítésnek, a
T.-nek más bírósághoz való áttétele T.-átvitelnek
mondatik, mely müveletekről a 8688/1892. sz.
igazs. rendelet V. fej. intézkedik. A T. intézmé
nyét hazánkban a betáblázás (1. o.) előzte meg.
Irodalom. Bebess—Börcsök, Magyar T.-i jog; Zlinszky—
Imling, A magyar T.-i Jog 1902: Káplány T., Birtok
rendezés, T.-i átalakítás. Betétszerkesztés: Hut, A magyar
T.-i rendtartás; Sági, T -i mintatár; Fuchs, Gnmdbnchsrecht, 1902—8, 2 kiad.; Oberneck, Deutsches Eeichsgrundbnchrecht, 1904; Predari, Die Grundbuchordnnng;
Bartsch, Das üst. alig. Grundbuchgesetz, 1902; Bnrckbardt,
Besitz und Grnndbucnrechte, 1889.

Telekkönyv-átalakítás. A birtokrendezés (1.
o.) folytán történt változásoknak a telekkönyvben
(1. o.) keresztülvezetése.
Telekkönyvezetlen az oly telek, amely a
telekkönyvek egyikébe sincs felvéve. Addig, míg
valamely telek T., a reá vonatkozó jogváltozások
úgy mennek végbe, mintha ingó dolog volna.
Telekkönyv-helyesbítés. Avégből, hogy a
telekkönyv (1. o.) által feltüntetett jogállásnak a
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valóságos jogállással való megegs'eztetését eszközlő betétszerkesztési (1. Betétszerkesztés) mű
velet előnyei a lassan haladó betétszerkesztéa
megkezdhetése előtt a telekjegyzőkönyvekből
(1. Telekkönyv) álló telekkönyvekre kiterjesz
tessenek, az 1892: XXIX. t.-c. elrendelte e mű
veletnek a telekjegyzőkönyvekre nézve bizo
nyos esetekben betétszerkesztés nőikül való f oganatosíthatását, amelyet e törvényen kívül részle
tesen a 24.366/1893.1. M. sz. rendelet szabályoz.
Ezt szokás T.-nek nevezni. T. a telekkönyvekben
fennálló szabálytalanságok kiküszöbölése is, amely
a 675/1888.1. M. E. sz. rendeletben van szabá
lyozva.
Telekkönyvi átírás, 1. Átírás.
Telekkönyvi bejegyzés, 1. Bejegyzés és Per
feljegyzés.
Telekkönyvi bekebelezés, 1. Bekebelezés.
Telekkönyvi betét, 1. Betét, Betétszerkesztés,
Telekkönyv.
Telekkönyvi birtok, az osztrák polg. törvény
könyv 321. §-a szerint: a telekkönyvezett telekre
vonatkozó dologi jog (1. Dologi jogok) birtoka.
Telekkönyvi elbirtoklás, 1. Elbirtoklás.
Telekkönyvi hatóság, a nem peres telek
könyvi ügyekben eljáró hatóság. Előbb általában
a törvényszékek, utóbb (1871. XXI. t.-c. 24. §.)
egyes nagyobb telekkönyvi forgalmú és a törvény
széktől messzebb eső járásbíróságok és a Pp.
életbeléptetése (1912. LIV. t.-c. 11. §-a) óta ki
zárólag járásbíróságok gyakorolják a T.-ot.
Másodfokban a törvényszék, harmadfokban a
Kúria a T.
Telekkönyvi helyrajzi szám (rövidítve: hrsz.),
a telekkönyvi részlet (1. o.) száma, ha azt a telek
könyv-szerkesztéskor egy már megvolt munkálat
ból (adó-birtokrendezési munkálat stb.) vették át.
Ha a részletet a telekkönyvszerkesztő a helyszíne
léskor maga számozta, az általa adott részletszá
mok helyszínelési S7.kmoknak(hszsz) neveztettek.
A részlet eldarabolása esetében keletkező darabok
(új részletek, alrészletek) a részletszám betűkkel
vagy számokkal való teresével (aláosztásával)
alkotott T.-okkal jelöltetnek (pl. 680/a, 425/1). Y.
ö. Kádár, A földrészletek számozása(1912); Sági,
Telekkönyvi és kataszteri részletek számozása
(1913); Kritsa. A helyrajzi számozás tantétele
(1911).
Telekkönyvihelyszínelés, 1. Telekkönyv-szer
kesztés.
Telekkönyvi illeték, 1. Illeték.
Telekkönyvi iroda, a kir. járásbíróságoknál
az a kezelő hivatal, amelyben a telekkönyvi hi
vatal kezelési tennivalóit (iktatás, kiadás, irattáro
zás) ellátják.
Telekkönyvi jog, alanyi értelemben a telek
könyvbe (1. o.) bejegyzett jog; tárgyi értelemben
ama jogszabályok összessége, amelyek a telek
könyvbe bejegyzendő és az abba bejegyezhető jo
gokat (1. Telekkönyvi kényszer), e jogok érvé
nyesülésének sorrendjét (1. Telekkönyvi rangsor),
a telekkönyvi bejegyzések erejét (a telekkönyv
helyességének vélelmét és a telekkönyv közhite
lességének szabályát) és a telekkönyv kiigazítá
sát (1. o.) határozzák meg (anyagi T.), továbbá
azoknak a jogszabályoknak foglalata, amelyek a
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telekkönyv berendezését, vezetését és a telek
könyvi ügyekben való bírái eljárást tárgyazzák
(alakiT.).
Telekkönyvi jószágtest jelenti azt, ami telek
könyvi szempontból teleknek, telekegésznek tekin
tendő s nem mindig azonos a közfelfogás szerinti
telekkel (egy összefüggő önálló földdarab). A több
darabból álló T.-ek I, II stb. jelek alá, az egy da
rabból állók + jel alá vannak foglalva a telek
könyvben. A római számok alatt felvett telkek
tehát együttvéve alkotnak egy T.-et, ellenben a
4- jel alattiak mindenike egy-egy önálló T. A ró
mai számú jel alattiak: részletek (1. Telekkönyvi
részlet). Minden T. jogi tekintetben egy egésznek
tekintendő, minélfogva pl. az abban foglalt rész
letekre tulajdonosúi ugyanazt az egy személyt,
vagy ugyanazt a több, de mindenik részletre nézve
azonos részesedési arányú személyt szabad csak
bejegyezni. (Ha valamelyik részlet átruháztalak,
át kell vinni másik telekjegyzőkönyvbe, illetve
betétbe, 1. Telekkönyvi lejegyzés).
Telekkönyvi kényszer alatt értjük azt a sza
bályt, hogy minden fekvőség telekkönyvezendő,
továbbá azt a szabályt, hogy a telekkönyvbe fel
vett telkekre vonatkozó dologi jogok szerzéséhez
és megszüntetéséhez telekkönyvi bejegyzés szük
séges.
Telekkönyvi kérvények, telekkönyvi ügyek
ben a telekkönyvi hatósághoz beadott kérvények,
pl. tulajdonjog, zálogjog bekebelezése iránt stb.
Telekkönyvi kiigazítás. A valóságos jogállás
tól a telekkönyvben fennálló eltérések megszün
tetése.
Telekkönyvi kivonat, a telekjegyzőkönyv (1.
o.) v. betét (1. o.) teljes (a fennálló és megszűnt
tételeket szószerint tartalmazó), kivonatos (a fenn
álló tételeket szószerint, a megszűnteket csak je
lezve feltüntető) és részleges (csak egyes lapokat,
teljesen vagy kivonatosan magában foglaló) má
solata.
Telekkönyvi lejegyzés. A több részletből álló
telekkönyvi jószágtest (1. o.) valamelyik részleté
nek, vagy az egy részletből álló jószágtest vala
mely darabjának a jószágtesttől való elkülöní
tését, különválasztását mondjuk T.-nek, amely a
telekkönyvben úgy történik, hogy az illető rész
letet aláhúzzák s utána a Jegyzet rovatban a T.-t
rendelő (a B lapon foganatosítandó) bejegyzés
sorszámát kiteszik; leginkább akkor kell fogana
tosítani, ha ilyen részletet vagy darabot (vagy a
részletből valamely darabot) átruháznak. Ez esetben azután az átruházott részletet v. darabot (a rá
Bejegyzett terhelő jogokkal, 1. Dologi jogok) átve
zetik egy másik telekjegyzőkönyvbe (1. o.), illetve
betétbe (1. o.) — át jegyzés, — a visszamaradt da
rabot pedig ott, ahol felvéve volt, a meglevő leg
magasabb sorszám után következő új sorszám
alatt bevezetik (visszajegyzés). Ha az átjegyzett
részletet vagy darabot ott, ahova átvitték, nem
önálló tkvi jószágtestként vezetik be, hanem egy
ott levő jószágtesthez csatolják, annak részévé
teszik: ez hozzájegyzés.
Telekkönyvi okiratgy űj temény, a telekkönyvi
bejegyzést tárgyazó kérvényeket és mellékleteiket
községenkint külön csomókban őrzik a telek
könyvi irattárban. Ezekből áll a T.
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Telekkönyvi összehasonlító jegyzék, 1. Azo
nosítás.
Telekkönyvi perek azok, amelyek a telek
könyvi állapot közvetlen megváltoztatását céloz
zák, pl. telekkönyvkiigazítási per, telekkönyvi
kitörlési per, előjegyzés igazolása iránti per.
Telekkönyvi póthelyszinelés. Ahol telek
jegyzőkönyvek vannak használatban, telek
könyvezendő olyan ingatlanok telekkönyvezése,
amelyek a telekjegyzőkönyvek egyikében sem
fordulnak elő, T. útján történik. Ahol már a be
tétek (1. o.) vannak forgalomban, ott nem T., ha
nem telekkönyv kiegészítése útján veszik
fel az ilyen ingatlanokat. A T.-ről az 1896. évi
70,972. sz. igazságügyminiszteri rendelet intézke
dik részletesen. L. Telekkönyv-kiegészítés.
Telekkönyvi rangsor, az ugyanabban a telek
jegyzőkönyvben (1. o.), illetve betétben (1. o.) be
jegyzett jogok érvényesülésének sorrendje. A T.-t
a telekkönyvi rendtartás (1. o.) 61. §-a szerint: az
említett jogok bejegyzésére irányuló kérvények
iktatószámainak (tehát nem a bejegyzéseknek I)
sorrendje határozza meg; ha a kérvények az
iktatóhivatalba egyidejűleg érkeztek, az azok
folytán történt bejegyzések, amennyiben ugyan
arra a telekkönyvi jószágtestre (1. o.) vagy telek
könyvi jogra vonatkoznak, egymás között egyenlő
rangsorozatban (helyesen egy közös ranghelyen)
állanak. Ugyanannak a §-nak rendelkezése sze
rint az egyik hitelező (joggyakorlatunk szerint
minden tehertétel szerint jogosult) átengedheti
az elsőbbségét (vagyis előnyösebb ranghelyét) a
rangsorban hátrább állónak, de ez csak úgy ha
tályos a többi jogosultakkal szemben, ha ezeknek
jogát nem sérti.
Telekkönyvi rendeletek, 1. Telekkönyvi rend
tartás.
Telekkönyvi rendtartás, a telekkönyvi eljá
rási (alaki) jogszabályok összessége. Nálunk az
ú. n. telekkönyvi rendeleteket, vagyis az anya
országban hatályos 1855 dec. 15-iki és az Er
délyre nézve alkotott (az előbbitől itt-ott el is
térő) 1870 febr. 5-iki igazságügyminiszteri ren
deleteket nevezik így, amelyek azonban anyagi
jogi rendelkezéseket is tartalmaznak. Ezek a ren
deletek ma már törvényerővel bírnak, mert ké
sőbbi törvények — azáltal, hogy módosításukra
és pótlásukra a minisztériumnak felhatalmazá
sokat adtak — törvényerojüeknek ismerték el
azokat. (L. pl. 1886. XXIX. t.-c. 76. §.)
Telekkönyvi részlet (parcella), az a földterü
let, amely a telekkönyvben (1. o.) és a telekkönyvi
térképen (1. o.) egy számmal, ú. n. helyrajzi szám
mal (1. o.) van jelölve és a telekkönyvben külön
sorszám alatt felvéve. Vannak olyan részletek is,
amelyek több, rendszei int összefoglalt [pl. (1522—
1526)] helyrajzi számmal vannak jelölve.
Telekkönyvi részletlajstrom, a telekkönyv
höz (1. o.) tartozó jegyzék, amelyben az illető
telekkönyvben előforduló összes részletszámok
(1. Telekkönyvi helyrajzi szám) számtani sor
rendben be vannak vezetve s mindegyik után be
van írva a telek jegyzőkönyv (betét), amelyben az
illető részletszámokkal jelölt részletek felvéve
vannak. Birtokrészletlajstromnak (1. Telekkönyvi
részlet) is nevezik.
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Telekkönyvi széljegyzés, minden bejegyzési
kérelmet tartalmazó telekkönyvi ügydarabnak az
iktatószámát az ügydarab bemutatása utón hala
dék nélkül ama telekjegyzőkönyvben, illetőleg
telekkönyvi betétben s annak azon a lapján, ahol
a bejegyzésnek történnie kell, a lap szélén trón
nal fel kell jegyezni. Ez a T., amely az ilyen ügy
darabok iktatási sorrendben való elintézésének
ellenőrzése végett szükséges. A bejegyzés meg
történte után a széljegyzés keresztülhúzandó.
Telekkönyvi szemlei lelet (lustrum). A telekkönywezetőnek kötelessége az iktatóhivatalba
érkezett kérvények tartalmát a vonatkozó telek
könyvvel, illetve telekkönyvi betéttel összehason
lítani és a kért bejegyzésnek esetleges nyilvánkönyvi akadályait (pl. az eladó nem telekkönyvi
tulajdonos, vagy kiskorú stb.) a kérvényhez mel
léklendő külön lapon (esetleg a kérvény há
tán) előadni. Ezt T.-nek nevezik. Ha a bejegyzés
ellen aggályok fenn nem forognak, a telekkönyv
vezető a kérvényre egyszerűen azt jegyzi fel,
hogy «aggály nines».
Telekkönyvi térkép, a telekkönyv (1. o.), jele
sül az ebben foglalt A) lapok kiegészítő része,
amely az ezeken a lapokon felsorolt tárgyi ada
tok (ismertető jelek) kiegészítéséül rajzban mu
tatja a telkek alakját, nagyságát s azt, hogy a
község területének melyik helyén feküsznek.
Telekkönyvi törlési perek azok, amelyek jogsérelmes bekebelezéseknek kitörlésére irányul
nak. Ilyen törlési per indítható a bekebelezésnek
eredeti érvénytelensége alapján, vagy azon az
alapon is, hogy az eredetileg érvényesen bekebe
lezett jog elévülés által vagy más módon elenyé
szett.
Telekkönyvi ügy a nem peres T.-eket, neve
zetesen a telekkönyv vezetésére, átalakítására stb.
vonatkozó ügyeket s a végrehajtási ügyeket je
lenti, amelyek a telekkönyvi hatóság hatáskörébe
tartoznak.
Telekkönyvi vizsga a telekkönywezetői ki
nevezés, esetleg már a telekkönyvi hivatalban
alkalmazás előfeltételeként megkívánt minősítő
vizsga. T.-t minden kir. Ítélőtáblánál lehet tenni
a segédhivatali tisztviselő vizsgabizottsága előtt
a középiskola 4. osztályának elvégzése, a segéd
hivatali tisztviselői vizsga letétele és egy évi
telekkönyvi gyakorlat után.
Telekkönyv-kiegészítés. Azoknak a telkek
nek telekkönyvezése, melyeket a telekkönyvi be
tétek szerkesztésekor a betétekbe föl nem vettek,
továbbá amelyek a betétek szerkesztése után kép
ződtek vagy váltak magánforgalom tárgyává, a
T. útján történik. A T.-ről az 1892. 33,933. számú
igazságügyminiszteri rendelet intézkedik részle
tesen. L. Telekkönyvi póthelyszinelésTelekkönyv-szerkesztés. A telekjegyzőköny
vekből álló T. az ü. n. helyszínelés útján történt,
amelyet kiküldött bizottságok végeztek a hely
színén, házról-házra, földről-földre járva s mun
kájuk eredményét a telekjegyzőkönyvekbe (1. Te
lekkönyv) vették fel. A betétekből álló T. a betét
szerkesztés (1. o.).
Telekkönyvvezető, a járásbíróságoknál, mint
telekkönyvi hatóságnál alkalmazott tisztviselő,
akinek feladata főleg a telekkönyvi bevezetések
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foganatosítása vagy a bevezetések ellenőrzése és
az ezzel kapcsolatos tennivalók teljesítése. Kivé
telesen telekkönyvi határozatok fogalmazványát
is elkészíti. T.-ül csak azt lehet alkalmazni, aki
4 középiskolai osztály bevégzése és egy évi telek
könyvi gyakorlat után a telekkönyvi vizsgát le
tette.
Telekmérés, a földmérés módszereinek kisebb
területen való alkalmazása, egyes telkek, telek
csoportok alak- és mérethelyes meghatározása,
felvétele. A felvételről térképet készítenek.
Telekteher, 1. Dologi teher.
Telektőke, a földbirtok értékének az a része,
mely a puszta telkekre vonatkozik, a telkek jö
vedelme szerint állapíttatik meg s a telkek vétel
árában jut kifejezésre. A T. után származó jöve
delem a telek- v. földjáradék (1. o.).
Telekváltó, 1. Jelzálogváltó.
Tel-el-Kebir, falu Egyiptom SarMeh tartomá
nyában, vasút és az édesvizű csatorna mellett, a
Vádi Tumeilat völgyében, ahol 1882 szept. 13.
Arabi pasa hadait az angolok legyőzték.
Telelőhely, a folyami hajók téli állására, kikö
tésére alkalmas hely. Lehet ez természetes men
hely a folyó alkalmas partrészein, valamely mel
lékágban, sziget vagy elzáró töltés mögött, vagy
mesterséges, e célra épített rendes kikötő, minő az
újpesti és óbudai.
Telelő növény, 1. Kitelélő növény.
Telelő rügy, 1. Téli rügy.
Telelő spóra (n5v.), 1. Teleutospóra.
Telelő tó, L Teleitetők.
Teleitetők, a tógazdasági üzemben e célra
rendelt olyan természetű tavak, amelyek egyrészt
a vízmélységnél, másrészt a víznek kellő levegő
tartalmánál fogva a beléjük helyezett halaknak
sikeres átteleltetését biztosítják, még akkor is, ha
a T. befagy. L. Halászat.
Telemachos, Odysseus és Pénelopé fia; még
csecsemő, amikor apja Trója alá indul. Annak 20
évi távolléte alatt derék ifjúvá serdül, kinek Homeros Odysseiájában is jelentős szerep jut. Athena
istennő ösztönzésére bátran föllép a garázda kérők
ellen, apja után tudakozódni Pylosba és Spártába
is elmegy, majd a kérők vetette lest kikerülve, meg
ismerkedik koldus alakban hazaérkezett atyjával
és segít neki a bosszú végrehajtásában. Későbbi
költők előadása szerint Kirkét vette nőül, mások
szerint Nestor egyik leányát, vagy épen Nausikaát.
Róla írta Fénélon (1. o.) híres regényét: Les aventures de Télémaque.
Telemann, Georg Philipp, német zeneszerző,
Bach J. S. ünnepelt kortársa, szül. Magdeburgban
1681 márc. 14., megh. Hamburgban 1767 jún. 25.
Már tizenkét éves korában írt operát, egyetemi
hallgató korában Lipcsében már ismert zenész
volt és a város az újtemplom orgonásának válasz
totta, de megtiltotta, hogy a színház számára
operát írjon. Több helyen volt karmester, végül
1721. Hamburgba hívták zeneigazgatónak s ott
maradt élete végéig. Bámulatos könnyedséggel
komponált, de nagyobb eredeti tehetség híjával s
így lassankint elfeledték. Munkáinak egy része
fennmaradt nyomtatásban. írt mintegy 40 operát
Lipcse, Frankfurt és Hamburg számára, 44 paszsziózenét, 12 teljes egyházi kantátét, sok szere-
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nádot, 11 oratóriumot, zenekari műveket, zongoraés hegedüszerzeményeket, indulókat, menyegzői
és gyászzeneműveket, dalokat. Szerzeményei
közül dalainak és trióinak meg kvartettjeinek
egy részét újabban ismét külön kiadták Seiffert
M. és Riemann H.
Telemark (Tlielemark), hegyes vidék Norvégia
déli részében, amely Bratsberg kerület (Kristiansand tartomány) egy részét foglalja magában.
Festői szépsége miatt, amelyet az Eyrisvand,
Nisservand, Nordsjö, Totakvand és Tinsjö nevű
tavak még fokoznak, számos turista látogatja.
Telemeteorográí, oly regisztráló meteorológiai
műszer, amely az illető meteorológiai elem időbeli
változását, tö bbnyire elektromos átvitellel, nagyobb
távolságban jelzi.
Teleméter, a. m. távolságmérő, 1. Tachiméter,
Távolságmérő.
T e l e n c e p h a l o n (elöagyvelöhólyag), az agy
velő kezdeményének az a része, amelyből a nagy
agyvelő a hemisphaerákkal fejlődik.
Telény (állat), a fejes domolykó (Squalius cephalus L.) népies neve.
Teleobjektív, távoli tárgyakról nagy képet
adó fotográfiai lencseszerkezet, melynél egy tu
busba (teletubus) elül egy rendes fényképező objek
tív, hátul pedig egy szórólencse van becsavarva.
A szórólencse az elülső objektív által összetérített
sugarakat kevésbbó összetérőkké teszi s ezáltal a
képet nagyítja. Hasonló nagy képet adó hosszú
gyújtó távolságú rendes objektív felett az az
előnye, hogy lényegesen rövidebb kamrakihuzat
mellett használható és hogy a tubusnak csavará
sával a képnagyságot széles határok között vál
toztathatjuk.
Teleológia (a görög telosz-ból a. m. cél), a
célok tana, a dolgoknak a cél szempontjából való
fölfogása. E fölfogás módja és jogosultsága a
tárgyakhoz képest különböző. Az emberi ész
nek valamely alkotását ama eól szempontjából
tekinteni, mely szerint alkottatott, magától érthető.
Máskép áll a dolog a természet jelenségeivel. Itt
kétféle módon alkalmazhatjuk a cél szempontját.
Úgy nézhetünk mindent, hogy minden az ember
végett lett, az ember középpontja a teremtésnek
(antropocentrikus fölfogás), melynek az a célja,
hogy neki hasznára legyen, ez a T.-i fölfogásnak
legkezdetlegesebb, szinte gyermekes formája.
Vagy pedig valamely benső célszerűséget keres
hetünk a világrendszerben vagy egyes részeiben
(pl. a szerves természetben), ez az immanens T.
Teleológiai argumentum, 1. Isten.
Teleologikus világnézet, 1. Mechanisztikus
világnézet.
Teleologízmus, a világfolyamatnak a cél
szerűséggel való magyarázata. A T. legtisztább
példája Aristoteles világnézete, mely szerint a
dolgok a maguk változásaiban a tökéletes lény,
Isten felé törekszenek s e céljuk az oka mozgásuk
nak, fejlődésüknek.
Teleorman, a Duna mellékvizének, a Vedének
130 km. hossz,úmellékfolyója.AK&rpéito]LT).-ilejtőjén, Moscia falunál ered és felveszi a Clanitát.
T e l c o s a u r u s Geoffr-, a Krokodil-félék rend
jébe s a Teleosauridae családba tartozó, kihalt
hüllő-nem. Legismertebb faj a T. cadomensis Cuv.
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T e l e o s i s (állat), a szervezeteknek az a tulaj
donsága, hogy az egyéni- és törzsfejlődés, vagyis
a biogenesis során fokozatosan egyre nagyobb
mértékben tökéletesednek. A monisták szerint ez
a tökéletesedés a szervezetek természetében és a
külső viszonyok hatásában rejlő természetes okok
nak következménye, a dualisták szerint pedig
transcendentális tényező (Isten) tervszerű beavat
kozásának ós célkitűzésének eredménye.
T e l e o s t e i (állat), l. Csontos halak.
Telep, hely- vagy földrajzi és közigazgatási
szempontból bizonyos embercsoportnak ideiglenes
lakóterülete, valamint egy községgel szorosabb
összefüggésben álló külön rendeltetésű lakott terü
let, amely különbözik a gazdasági természetű
pusztától, p. o. fürdő-v. bányatelep.— T. a geoló
giában az olyan réteg, mely petrografiailag az
őt körülfogó szomszédjától eltér. E kifejezésen a
bányászatban többnyire hasznosítható ásvány- v.
közettesteket értünk. Pl. rézérctelep, márvány-,
agyagtelep stb. A T. lehet érszerű, tömzs, réteges,
leneseformájú. — T. a kereskedelmi jogban az a
hely, amely a kereskedők üzleti életének köz
pontja, ügyletek kötésével önállóan foglalkozik.
A váltójogban a váltónak az intézvényezett lakó
helyétől különböző fizetési helye. — T. a fiziká
ban, 1. Galvántelep. — T. (park), katonai szem
pontból tartalékintézet, ahol a hadviseléshez szük
séges anyag egy helyen egyesítve van. — T. (n8v.),
thallus, thallom. Az alsóbb rendű növények testét,
melyen sem igazi gyökeret, sem szárat, sem leve
let megkülönböztetni nem lehet, T.-nek mondjuk.
Telep (Selce nad Rimavou), kisk. Göinör- és
Kishont vm. rimaszombati j.-ban, (iwo) 325 szlo
vák és magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
| .Telepátia a. m. távolbaérzés vagy távolbahatas. kíurney'angol pszihiáter ajánlotta e szót
annak a tüneméns'nek a megjelölésére, midőn

Telepatikua-rajssátviteleJi.
(A felső sorban adott rajzokat a médium az alsó sor
ábrái szerint adta vissza.)

valaki távolból, az érzékszervek segítsége nélkül
értesül valamilyen eseményről v. gondolatról.
(Pl. egy hozzátartozó halálát valamilyen hallu
cinált képzet alapján hirtelen meglátja, megérzi
valaki a halál pillanatában, de annak helyétől
esetleg több száz, sőt ezer kilométernyi távolból.)
Mairhofer helyesebben telesztéziának kívánja
nevezni ezt a jelenséget. Számtalan telepatikus
jelenségről értesülhetünk nemcsak magán
körökből, hanem történelmi leírások alapján is.
így pl. a szentek életírói szerint egy Eusebius
nevű érsek Palesztinában egy körmenet alkalma-

Telepcstra

— 97 —

val hirtelen feltűnt szubjektív vizió alapján érte
sült volna Szent Imre herceg haláláról. Amíg
azonban csak ilyen spontán (önként) fellépő tele
patikus esetek voltak ismeretesek, addig termé
szetesen alig lehetett szó arról, hogy a T. valódi
sága tudományosan is megállapíttassék. Csak
inióta az angol Society for Psychical Research
vezetői (Gurney, Myers, Podmore, Barret, Balfour,
Lodge, Sidgwick stb.) 1882-ben, valamint Kichet
sorbonnei tanár a kilencvenes években behatób
ban is foglalkozni kezdtek a T.-val és számtalan
kísérlet révén sikerült megállapítaniok azt, hogy
a szenzitív médiumokkal csupán gondolatban
közölt szavak vagy rajzok a valószínűségi számí
tás alapján megengedett lehetőségeknél sokkal
gyakrabban és még olyankor is meglepő hűséggel
vétettek át, midőn a gondolatleadó (agent) és a
felfogó (percipient) között nemcsak semmiféle
érintkezés nem volt, de a kísérletek elrendezése
következtében bármilyen tudatos vagy tudattalan
jeladásról sem lehetett szó, kezdenek komolyab
ban számolni a T. lehetőségével, bár teljesen el
ismerve ma sincs. A valódi T.-t élesen meg kell
különböztetnünk a pusztán ügyeskedésen alapuló
gondolatolvasástól (1. o.), amely mindig finom
érzékszervi észrevevések vagy mnemotechnikai
trükkök segélyével történik, míg az igazi T. tisz
tára gondolati sugallás (suggestio mentalis) jel
legével bír. (V. ö. az említett angol lélektani tár
saság i'Proceedings» és «Phautasins of the Livmg»
«imü kiadványait, valamint Charles Eichetnek
németül is megjelent «Experimentelle Studien
.auf dem Gebiete der Gedankenübertragung»
Stuttgart 1921. című munkáját.)
Telepcsíra (nCv.). A zuzmótelep hypháiban
Minks mierogonidium-csírákat tételez fel s a consortium alga- és gombatagját így genetikus össze
függésbe igyekezett hozni. B téves megállapítás
felett a tudomány rég napirendre tért. L. bőveb
ben Balbisliire cikkét (Hedwigia 1895, 181. old.).
Telepek. Állattelepek (cormus). Az állatok
társulásának az a formája, melynél több, egy
fajba tartozó egyén egymással szoros kapcsolat
ban magasabb egységgé nő össze. A T. ivartalan
szaporodás (osztódás, leggyakrabban bimbódzás)
utján ügy jönnek létre, hogy az ivartalan
szaporodás révén keletkezett egyének szerves
kapcsolatban maradnak egymással. A telepek
nagysága igen különböző: vannak igen kis teleTpek, de sokan közülök igen tekintélyes nagyságot
érnek el. Csak a vízi állatoknál ismeretesek
T. s különösen a Véglények (Protozoa), Tömlő
sök (Coelenterata), Mohaállatok (Bryozoa) és
Szalpák (Salpidae) sorában gyakoriak. A T. lehet
nek elsődlegesek (primaer kolóniák), melyeknek
tagjai ugyanegy anyaállattól származnak és
•eredettől kezdve együtt maTadnak. Ezzel szemben
a másodlagos T. (secundaer kolóniák) tagjai
utólag nőnek összo teleppé s nem is származnak
szükségképpen ugyanegy anyaállattól, hanem
különböző anyaállatok származékai (pl. aszcidiák)
is lehetnek.
A T. tagjai lehetnek egyformák (homomorphT.), vagy pedig különbözők (lieteromorph- T.);
tuóbbiaknál a telep tagjainak differenciálódása
<ú. n. polymorphismusa) a munkamegosztás elve
Rémi Nagy Lexikona XVIII. köt.

Telepes növény

alapján oly nagy méreteket ölthet, hogy a telep
egyes tagjai önállóságukat elvesztik s a telep
nek mint magasabb egységnek mintegy szerveivé
válnak. Ilyen heteromorph-telepet alkot pl. a
Podocoryne carnea nevű tengeri polip-telep.
B telep egyéneinek egyik része hasonlít a mi
édesvízi hidránkhoz, vagyis teste tömlőalakú.
s szájnyílása fogókarokkal van körülvéve; ezek
a falópolipok, amelyek az egész telep számára
táplálékot szereznek és azt az egész telep részére
megemésztik. Az evőpolipok mellett valamivel
karcsúbb polipok vannak, melyeknek tapogató
koszorúja alatt kis bimbók sarjadzanak, amelyek
leválva, kis ivaros egyénekké, úgynevezett me
dúzákká fejlődnek; petéikből újabb polip-T.-kó
fejlődő lárvák bújnak ki. A polipoknak ez a faj
tája a telep szaporodásáról gondoskodik, ezért
szaporító polipoknak nevezzük. A polipok har
madik csoportjába hosszú, nyúlánk s nagyon moz
gékony polipok tartoznak, amelyeknek sem szá
juk, sem tapogatóik nincsenek és szabad végük
tájéka sűrűn csalánsejtekkel van megrakva; ezek
a fogó- vagy rablópolipok, melyek a zsákmányt
megmérgezik, megfogják és az evőpolipok szájába
tömik. Végül vannak még a most említett polipok
nál jóval rövidebb, száj- és tapogatónélküli, hegy
ben végződő, tüskcalakú, elsatnyult polipok, me
lyeknek felszíne kemény kéreggel van bevonva;
ezek a védőpolipok. Ha veszély fenyegeti a tele
pet, az összes többi polipok összehúzódnak, csak
a védőpolipok állanak ki szuronyok módjára és
megvédik a telepet az ellenséges támadások ellen.
Még előrehaladottabb az elkülönülődés a tengeri
szifonoforák telepeinél, amelyeknek egyénei a
munkamegosztás elve alapján oly bámulatosan
alkalmazkodtak egymáshoz, hogy a régibb búvá
rok telepeiket egységes állatnak, egyes egyénei
ket pedig szerveknek tartották.
Telepengedély szükséges oly üzlettelep fel
állításához, amely fekvése vagy az üzlet minő
sége által a szomszédokat háborgatja, károsít
hatja, vagy veszélyeztetheti. Ilyenek a tv. (1834.
XVII. t.-c. 25. §.) szerint agyagáruégetőkemencék,
béltisztítók, cukorgyárak, csontkikészítők, fémön
tők, fürdők, gőzmalmok, hámorok, lőporgyárak,
mészégetők, olajgyárak, sörgyárak, szappanfőzők,
szeszgyárak, uszodák, vágóhidak stb.; lajstromu
kat a kereskedelemügyi miniszter módosíthatja.
Ilyeneket csak úgy lehet felállítani, ha az ipar
hatóság tüzetesen szabályozott eljárás, különösen
a szomszédok meghallgatása után T.-t ad; az
iparigazolvány magában nem elég.
Telepes, az a személy, akit telepített váltónál
(1. o.) jelöltek ki olyannak, aki a fizetés helyén a
fizetést teljesíteni fogja. T. kijelölésének az a fon
tos jogi következménye van, hogy a váltót a T.-nól
kell a telep helyén fizetés végett bemutatni s fize
tés hiányában ugyanott kell az óvást is felvenni;
ellenkező esetben a' váltóbirtokos nemcsak a ki
bocsátó és a forgatók elleni visszkeresetét, hanem
az elfogadó elleni váltókeresetét is elveszti. L.
még Domicil. — T. más értelemben az, aki tele
pítés (1. o.) útján letelepült.
Telepes növény (tliallophyton), alsóbb rendű
növény, melynek teste: telep (i. o.). Ilyen növények
az algák, a gombák és a zuzmók. h. Tallofita.
7
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Telephanes. Kr. e. 500 körül élt jón-görög
szobrász, aki Dareioa és Xerxes perzsa királyok
részére is dolgozott.
T e l e p h o n (gör.), 1. Telefon.
T e l e p b o r u s (állat), hőbogarak néven ismert
lágybőrű, karcsú termetű, fekete bogarak nemi
(genus) neve. Több fajuk közönséges nálunk. (T.
fuscus L., T. obscurus L. stb.) Virágokon, bok
rokon, fákon rovarokat pusztítanak, tehát hasz
nosak. Fekete, bársonyos szőrözetű, nyúlánk lár
váik ugyancsak nagy ragadozók. Kövek, avar
alatt, fák tövében telelnek s ha kora tavasszal
szél tépi ki a fákat, vagy a hólé kiűzi őket tanyá
jukról, a hó felszínén gyülekeznek. Innen Jw'féreg
nevük.
Telephos, Herakles és Auge fia; anyja, ki
Tegeában Athena papnője volt, a templomban
rejtette el, de atyja, Aleos, nyomára jött s kité
tette a vadonba, ahol a pásztorok fölnevelték,
anyját pedig Naupliosszal a tengerbe akarta vet
tetni, de az Teuthras mysiai királynak adta át,
aki nőül vette. Később T. is hozzája került s
vejévé és utódjává lett. Mikor a görögök Trója
ellen indulva, irányt tévesztettek és Mysiát pusz
títottál*, T. hadba szállt ellenük, de Achilles lánd
zsájától megsebesült s a delphii jósszék azt jósolta,
hogy sebét csak a megsebesítő gyógyíthatja meg.
T. tehát az időközben visszavonult görög sereg
után koldusruhában Argosba ment s ott sikerült
Achilles lándzsájának rozsdájában gyógyító irt
találnia. Ezután megmutatta a görögöknek a
Trójába vivő utat, de maga, mint Priamos sógora,
nem vett részt a harcban. T. Aischylos ós Euripides több drámájának hősekónt szerepel.
T e l e p h o t o g r a p h i a (gör.), 1. Telefotográfia.
Telepítés általában az a művelet, amelynek
célja valamely területnek lakosokkal való meg
szállása. Mai jogunk (1894. V. t-e.) szerint T.
alatt értjük, ha az állam, községek vagy magá
nosok telepeket (10—80 holdig terjedő kisbirtoko
kat) alapítanak s azokat egyeseknek vételár ellené
ben átengedik akár új községek alakítása, akár
már meglevő községeknek hozzátelepítéseel való
megnagyobbítása céljából. Hazánkban az állami T.
célja az első századokban részint a lakatlan vidé
kek benépesítése, részint magasabb kultúrájú né
pek behozatala volt (pl. erdélyi szászok, később
a bánáti németek). Ma az állami T. célja a magyar
ság erősítése. Evégből az említett törvény 6
millió K-ból T.-i alapot létesített, amely csak T.-i
célokra (birtokvásárlás, telepes házépítés és talaj
javítás) használható. Az anyagi erők csekélysége
ós az említett törvény hiányosságai folytán nálunk
a T. ezideig nagyobb sikereket nem mutat fel.
A közvélemény sürgető követelésére a f öldmivelésügyi miniszter az 1903. évben törvényjavaslatot
nyújtott be a képviselőházhoz. Ennek tárgyalására
azonban nem került a sor. Úgyszintén nem tár
gyalta le az országgyűlés azt a nagyszabású
javaslatot sem, amelyet Darányi Ignác akkori
földmívelésügyi miniszter a T.-ről, az ingatlaneldarabolásról és egyéb birtokpolitikai intézkedé
sekről az 1909. évben terjesztett elő.
Telepített váltó, oly váltó, amelyen a fizetési
hely az intózvényezettnek lakhelyétől különböző.
L. még Domicil és Telepes.

Teleplazma

Telepítvények az 1873. XXII. t.-o. értelmében
olyan majorsági vagyis nemesi birtokterületek,
melyeket a föld tulajdonosa egyeseknek vagy töb
beknek évi szolgálmányok fejében szerződéssel
haszonvételre engedett át és amelyeken ennek
folytán a törvény életbelépte előtt községek kelet
keztek. A telelepítvónyesnek rendszerint jogá
ban áll az évi tartozás értékének húszszoros öszszegéórt a T. tulajdonát megszerezni.
Telepítvényes, 1. Telepítvények.
Teleplazma (]. a képmellékletet) alatt azokat
a sajátságos, többnyire fehér, hol szövet-, hol
pehely-, hol szalagszorű összeállításban mutat
kozó, az emberi test élő, protoplazmatikus anya
gához hasonlító, önmozgással biró, fluktualis
természetű képződményeket értik, amelyek hiszteroszomnambul (trance) állapotban egyes, ily
anyagok emanálására mindig hajlamos szerve
zetű egyének (médiumok) testéből, rendesen a szá
jon vagy más testnyíláson át, néha azonban a
bőr pórusain keresztül is kivonulnak és a testtel
való kontaktus fenntartása mellett, attól távolabb
eső pontokon helyezkednek el. Ennek a ma még
problematikus anyagnak első rendszeres meg
figyelője dr. Schrenck-Notzing müncheni idegor
vos volt (tőle származik a T. elnevezés is), de rajta
kívül behatóbb megfigyeléseket végeztek a T.-t
illetőleg még Charles Ricliet párisi tanár (ki
ugyanezt az anyagot «ektoplazmának» nevexte
el), továbbá Ochorowicz varsói, Craívford bel
fasti tanárok és Geley Gusztáv párisi orvos, akik
nek erős ellenőrzés és fényképezés mellett végzett
és több neves európai tudós (Hans Driesch lip
csei, C. Österreich tiibingeni ós O. Lodge londoni
egyet, tanárok és mások) tanuságtételeivel is meg
erősített megfigyelései egymást fedik ós kiegészí
tik. Nevezettek szerint a kivonult primordiális és
amorf T. rövid idő múlva már a szilárd emberi
test struktúrájának megfelelő kéz, kar, arc, fej,
sőt egész ember alakját ölti fel (ez a materializáció), amely azonban csakhamar újra visszafejlő
dik, illetőlegnéhapillanatok alatt eltűnik,felszívó
dik a médium testébe. A T. megfigyelése és valódi
ságának megállapítása szerfelett nehéz, mert: 1.
az ily jelenségek produkálására képes médiumok
igen ritkák; 2. az eddig megfigyelt médiumok
többnyire csekélyebb műveltségű, labilis lelkületű,
néha neuro- ós pszihopatikus, sugalomhatásokra
igen könnyen reagáló egyének voltak, akiket sok
szor nem lehetett elég szigorú ellenőrzés alatt tar
tani, amire pedig annál is inkább szükség van,
mert többször akadtak közöttük olyanok, akik
hiúságból, érdekből, vagy sokszor talán csak a
megfigyelők részéről tudattalanul is kiindult szuggesztióknak, mintegy kényszerképzeteknek en
gedve, T. jelenségeket csalással igyekeztek létre
hozni; 3. a T. a fény iránt oly érzékeny, hogy
rendszerint csak erősen tompított, a megfigyelés
hez nem elégséges vörös fény mellett lehet szem
ügyre venni; a fényképezéshez felvillantott mag
nézium fehér fényét csak egy pillanatra tedja el
viselni, annak hatása alatt rögtön visszaszívódik;
í. érintésre is oly érzékeny, hogy erősebb kitapogatását vagy leválasztását a megfigyelők rende
sen nem merik megkockáztatni, vagy hirtelen ki
csúszik, eloszlik az érintés elől; 5. a T.-ról és a

TELEPLAZMA ÉS TELEKINÉZIS.

1-4. Magnézium-felvételek egy kva L nevű médium „teleplazma •-jelenségeiről. - I. Lovag de V c J * L l a . . S a l a n 8 l o , " e / : , " D.r- Schtenk-Sotzino felvételei: 2. Szalagszert! anvag. - 3. Fátyolos anyag
gal övezett noi fej („materializacio ) . - 4. batyoiszerií anyag. A médium kezeinek és lábainak lefogása ."*,
f e l V P t P i'„,
T - ^'ejlodeset. — 5. ..Materializálódott* alak. (Egy budapesti női médiumnál.) 6. Dr. Ochorowwz varsói egyetemi tanár műtermében létrejött
«materializációs» fénykép; 0. szeri"1i
__"nei senki sem volt a szobában, melyben a nyitott leneséjű gép felállíttatott, a médium is a
bezárt ajtó előtt tartózkodott. Az alak háta mögött apró gömbökből összetettnek látszó fehér anyag (1'|iokesztv,'íi« ^g . ms sz ze ot m v ™ y . melyet úgy nyertek, hogy egy „materializálódott" kéz forró parafinba merült s
azután «dematerializalodotl», vagyis eloszlott, visszahúzódott a médium testébe, mig a visszamaradt P^cwO T e l eKi d !tlí k s , öntöttek. A kísérletezők szerint élő ember ki nem húzhatta volna meggörbítve tartott
ujjait egy ilyen parafinkesztyüből anélkül, hogy a formát szét ne törte volna (Aksákoiu könyvéből). -„3>vk nem '"f. 1 V kísérletek. - 8. Vászonnal letakart agyagba belenyomódott ököl (a lefogott kezű Eiizapia
l'alladma nevű médiumnál jelentkezett). — 9. A médium kezeiből áramló, de az emberi szem előtt még oíh» t D ,,fénykéörí u ' l c P l a z m a t l k u s anyag segélyével felemelkedő irón. (Dr. Ochorowicz kísérlete.) — 10. Emel
kedő asztal, melynek mind a négy lába a levegőben van. A médium (Palladino) elé párnál doblak, h °
I'izesnez hasznait magnézium fény ne sértse szemeit. Kezeit és lábait Fiammaritm Camill ellenőrzi.
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balőle alakult ínatarializációkról eddig eszközölt,
bár érdekes fényképfelvételek abszolút meggyőző
erővel nem bírnak. Mindezek a nehézségek termé
szetesen még nem jelenthetik azt, hogy az említett
tudósoknak minden esetben feltótlenül csalódniok
kellett, sőt a megfigyeléseikről írt munkáikban
sok oly körülményt is felsorolnak, illetőleg oly kí
sérletekről is számot adnak (p. paraff inkeztyűk kép
ződéséről materializált kezek alatt), amelyek in
kább a jelenségek valódisága mellett tanúskod
hatnak. Mindazáltal a T.-jelenségek valódiságá
nak kérdését a tudomány szempontjából végér
vényesen eldöntöttnek tekinteni ma még nem
lehet, e kérdés körül ezidőszerint még igen heves
viták folynak. Az eddig ismert élettani törvények
kel ellenkezni látszó T.-jelenségek valódiságát és
lehetőségét Bokán kereken tagadják, viszont a
megfigyelő és a jelenségek valóságát elismerő
tudósok azt vélik, hogy a T. és a materializációs
jelenségek mögött bizonyos, eddig még fel nem
derített törvények szerint lefolyó, valószínűleg
szuggesztív hatásokból kiinduló ismeretlen «ideoplasziikus» (gondolatot testté alakító) lélek- és
élettani folyamatok rejtőznek.
Irodrdom. I)r. Schrenck-Notzins:, Der Kampf ura die Ma"
terialisations-Phíinomene, München 1914; Physikalische PhSnomene nesMeniumismus, u. o. 1929 ; Materialisationsnhíinoinene II. kiad. u. o. 1923 :Experiniente der Fernwirkung, Stutt
gart 1924 ; Grunewaln, Physikalisch-mednimistische Untersnchnnsren, Württemberg 1922 ; Juliette Bisson, Les phénoménes dits de materialisation. Paris 1913 : Geley, PhysioJo.!?ie supranormale et les phénomenes d'ideoplastie, n. o.
1918: Experience de m. avec FT. Kluski, Paris 1922 ; Richet.
Traité de Metapsychique, u. o. 1922; Crawford, The realty of
Psychic Píienomena, London 1919.

Telepócz (Telepo vcej.kisk. Zemplén vm. szinnai
j.-ban, (i9io) 664 rutén és lengyel lak. (Tr. Cs.-Szl.l
Telepfcelórek, 1. Ere fekvőhely.
Teleptömzs, 1. Ércfekvőhely.
Település, 1.1. Községi illetőség és Telepítés.
2. T. (geol.) címén a földkéregben előforduló külön
böző képződmények elhelyezkedési módját a tér
ben, valamint egymásközti viszonyukat értjük.
Valamely üledékes kőzet padjai lehetnek vízszin
tes, lebegő, lejtős, meredek, függőleges és átbukta
tott telepedésüek. Két különböző képződmény ré
tegei vagy azonos (konkordáns), vagy eltérő (diszkordáns) telepedésüek. Gyűrődött hegységben
izoklinális vagy antiklinális a T. Eruptív kőzetek
T.-e a szediinentuniokkal szemben átható, keresz
tültörő telepedés. Betelepülés pedig annyi, mint
közbehelyezkedés.
Települési adó (census v. gabella immigrationis) alá estek régebben a polgári jogok meg
szerzése fejében azok az idegenek, akik valamely
községben letelepedni akartak. A XIX. sz. máso
dik felében a T.-k megszűntek és csak azoknak a
díjaknak a formájában maradtak fenn, amelyeket
a községek a községi kötelékbe való felvételért
szednek. L. Községi illetőség.
Telepy, 1. Károly, festő, T. 2. fia, szül. Debreczenben 1828 dec. 25., megh. 1906 szept. 30.
• 1845-ben Barabásnál kezdte meg a rajzolás tanu
lását. A szabadságharc őt is elvonta tanulmányai
tól, de azért már 1849. sikerült Münchenbe ki
jutnia s ott 1851-ig tanult. Néhány hónapot Pes
ten töltvén, Velencébe utazott s ott Liparini veze
tése mellett öt esztendeig tartózkodott, majd meg
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látogatta Drezdát, Berlint, Münchent s másfél évet
töltvén Rómában, 1859. visszatért Pestre. Ekkor,
már a magyar fővárosban is égető szükségesnek
tekintették a művészi egyesület megalakítását és
T. tevékeny részt vett a mozgalmakban, majd az
újonnan megalapított Képzőművészeti Társulat
nak buzgó titkára s 1880-tól holtáig műtárosa is
lett. Ezernél több festményének túlnyomó része
tájkép, az Oserdöirtás a nyegliczei havasokon c.
képére 1890. megkapta a Ráth-díjat; 1906. a Mű
csarnokban gyűjteményes kiállítása volt. Kar
thauziak kolostora, A Vezidi és A Tofana alja
hózivatarkor c. képei a Szépművészeti Múzeumba
kerültek.
2. T. György, színész, szül. Kislétán 1797.,
megh. 1885 aug. 10. Színpadra 1821. Székes
fehérváron lépett. Innen a budai színházhoz szer
ződtették, ahol mint burleszk komikus, rendező,
festő és díszítő működött. 1837-ben a Nemzeti
Színházhoz szerződött.
Telér az olyan kőzethasadék, melyet teljesen
v. részben ásványi anyag tölt ki. A T.-hasadékok
ahegyképződésnól szereplő tektonikai folyamatok
folytán állnak elő (v. a kihűlésnél v. az összeszá
radásnál a tórfogatkisebbedós következtében elő
álló repedések, kiolvadás által létrejövő üregek).
Előállhatnak T.-hasadékok a rétegek antiklinálisaiban és szinklinálisaiban is a rétegek felleve
lezése által. A T.-hasadékok a legtöbbször hatá
rozott csapással és düléssel rövidebb v. hosszabb
(olykor több km.) darabon követhetők. A T.-ek a
kőzetrótegeket rendesen átmetszik, ellentétben a
telepekkel, amelyek a kőzetrétegek közé vannak
települve.
A legtöbb T.-hasadók tektonikus eredetű. A na
gyobb földrengések alkalmával mai napig is
gyakran észlelnek hasadókképződéseket, néha
óriási méretűeket is. így Közép-Japánban az 1891
okt. 20-án történt földrengés után 64 km. hosszú,
Lokrisban 1894 áprilisában 55 km. hosszú, felül
4 m. széles ós 20 m.-ig nyitott hasadék képződött.
A bányafeltárásokban néha még üres T.-hasadékokra is akadnak; különösen a freibergi bányák
ban gyakoriak ezek, de előfordult a Brád melletti
Muszári-bányában is, hol a 120 m.-es mély szin
ten akadtak egy üres T.-hasadékra, amely a fel
sőbb szinteken gazdag aranyeréét tartalmazott.
A T.-hasadékokat ásvány és kőzet tölheti ki.
Kőzet-T. képződhetik azáltal, hogy a kőzetrepedósekbe az izzón folyó magma benyomul s azt
erupciós kőzettel kitölti (dyke), de képződhetik
azáltal is, hogy a mélyebb kőzetrétegeket a vadózus, esetleg juvenilis vizek fellazítják s az így
feláztatott kőzetpépet a kőzetrótegek nyomása
felszorítja, ahol az a felső kőzetréteg törmeléké
vel is keveredik. Ezáltal breccia T.-ek keletkez
nek. Hasonló képződós az ércbányákból ismeretes
glauch ós glamm is (1. Glauch). Az ásvány-T.-ek
v. kőszerű v. fémes ásványokkal, v. mindkettővel
lehetnek kitöltve. Azokat a T.-eket, amelyekben
fémes ásványok is vannak, érc-T.-eknek nevezik
és a gyakorlati életben ezek játszanak fontosabb
szerepet. A T.-ek között megkülönböztetnek egy
szerű és összetett T.-eket. A fedő és fekü felé az
egyszerű T. kitöltése a mellékkőzettől élesen van
elhatárolva. Ha a határlap agyagos (agyagos lepe-
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dék), azt sálbandtiák nevezik. Az összetett T.
szélein a mellékkőzet határa nem éles, hanem
a T.-hasadók a mellékkőzethe is folytatódik.
Ha a T. az erupciós kőzet szólén fordul elő,
régebben kontakt T-nek nevezték. Újabban azon
ban a kontakt kifejezést oly érctelepekre hasz
nálják, amelyek azáltal jöttek létre, hogy a nyo
más alatt álló izzó vulkáni magmából az elnyelt
gázok és gőzök nem illanhatnak el, hanem azok
a kőzetet átalakítják s benne az érceket felhal
mozzák.
Az érctelérek vastagsága igen különböző. Néha
alig pár mm., míg nem ritkán a 20—30 m.-t is
túlhaladhatja.
Az ásványi anyagok kétféle módon juthatnak
be a T.-hasadékba, még pedig v. alulról a posztvulkános hatásoknál működő gázok, gőzök és olda
tok által, v. pedig azáltal, hogy a föld felsőbb réte
gében cirkuláló vadózus vizek az ásványi anya
gokat a kőzetekből kioldják s azokat a T.-hasadékokban ós a kőzetek repedéseiben (diaklázisaiban, lithoklázisaiban) lerakják. Az előbbi esetet
aszcenziónák, az utóbbit laterális szekréciónak
nevezik (1. még Laterális szekréció). Az érctelérek
az újabb felfogás szerint a legtöbb esetben aszcenzió útján töltődtek ki és inkább csak a nem
fémes ásványokkal kitöltött T.-ek egy része ered
laterális szekrécióból, míg ezeknek egy részét is
az aszcenzió töltötte ki.
A T.-hasadékokat v. csak egyféle ásvány tölti
ki, v. az ásványok egész társasága, amelyeken
gyakran szépen lehet tanulmányozni a szukceszsziót és a paragenézist. A T.-hasadókokban lera
kódott ásványok közül az az idősebb, amelyik a
T. falához közelebb van; a legfiatalabb pedig a
hasadék közepót foglalja el. Ha a hasadék közepén
még kitöltetlen üreg maradt, akkor abban gyakran
igen szép fennőtt kristályok találhatók. Az érc
telérek kitöltésénél megkülönböztetik a benne levő
ércet, a T.-töltéseket (Gangart) és a mellékkőzet
törmelékét. A legelterjedtebb T.-töltelékek: kvarc,
mészpát, barnapát, dolomit, magnezit, mangánpát, sulypát és fluorit.
A T.-ben levő ásványok elrendeződése és egy
máshoz való viszonya igen sokféle és aszerint
változik a T. szövete is. így van pl. tömeges szer
kezet, mikor a T.-ben az ásványok szabálytalanul,
egyenletesen vannak a T.-töltelékbe elszórva, pl.
a kvarcból álló T.-töltelékben elhintett aranytar
talmú pirit és szabad aranyszemcsék. Leggyako
ribb a szalagos T.-szerkezet, ami akkor áll elő,
mikor az egyes ásványok, v. az ásványoknak egy
társasága élesen határolt, olykor igen vékony ré
tegekbe van elrendezve. Az egyes rétegek az üre
gek falával párhuzamosan futnak le. Ha az üreg
többé-kevésbbé a gömbalakhoz közeledik, koncen
trikus v. kokárdás T.-szerkezet áll elő. Üreges
v. odoros a T.-szerkezet akkor, amikor a T.-ben
kisebb-nagyobb szabálytalan üregek vannak el
szórva. L. még ÉrcfekvöJwly.
Telér-hálózat, 1. Érc fekvőhely.
Teleröntgenográfia, Röntgen-felvétel, mely
nél a sugarak széjjeltérése által keletkezett perspektivás torzulásokat azáltal csökkentik, hogy a
felvételt eszközlő lámpát távolra (2 m.) állítják a
felveendő betegtől.

Teleszkópszem

Telértömzs, 1. Érc fekvőhely.
Telesilla, görög dalköltő nő Kr. e. 510 táján,
aki Argosnak f éríi nélkül maradt asszonyait vitéz
ellenállásra buzdította költeményeivel a spártai
Kleomenes ellen. Csekély töredékei Bergknél talál
hatók (Poetae lyriei Graeei 3. köt.)
Telesio, Bernardino, olasz filozófus, szül. Cosenzában (Calabria) 1508., megh. u. o. 1588. Taní
tott Padovában, Rómában, Nápolyban, hol az
Aristoteles-ellenes Accademia Telesinát alapította
meg. Ismerettani és ethikai dolgokban a stoikusok
követője. Főműve: De natura mixta propria principia (Nápoly 1586). Egyéb müvei: Venezia 1590.
V. ö. Fiorentino, B. T. (Firenze 1872—74. 2 k.);
Rixner és Siber, Lében berühmter Physiker
(1821).
Telespektroszkóp (gör.), a távcsőre alkalmaz
ható csillagspektroszkóp. L. Asztrofizikai mű
szerek.
Telesphoros (gör. a. m. bevégző, teljesítő), a
görög mitológiában a gyógyulás istene, Asklepios
fia; mellette köpönyegbe burkolva ábrázolják.
Telesterion, 1. Éleuzisz.
T e l e s t c s (állat), 1. Csabák.
T e l e s t n o t r e p l a i s i r (franc, ejtsd: tel e nótr'
piezír), a. m. ez a mi kivánságunk; a franciakirályok
zárószava irataikon és parancsaikon a forradalom
előtti időkben.
Teleszkóp, 1. Távcső, Asztronómiai műszerek,
Asztrofizikai műszerek.
Teleszkóphal, 1. Aranyhal és Díszhalak.
Teleszkópszem, a tengermélyi állatoknak te
leszkóphoz hasonló alakot öltő Bzeme, amely a
világítószervek gerjesztette különös fény felfogá
sára való. A T.-ek a rendes alkotású szemek mó
dosulásából állottak elő. A T. távcső alakú, innen
ered a név. Ilyen szemet észleltek számos tenger
mélyi rákon, lábasfejűn (Gephalopoda) és fő
leg számos tengermélyi halon. Utóbbiak T.-ének
alakja hosszú, hengeres csőhöz hasonlít, amely
az alján, a szem fenekének táján kissé kiszéle
sedik. Az ilyen szemek a fejen nem oldalt fog
lalnak helyet, hanem olyanformán húzódtak a
jobb- és baloldalról a háti oldalra, a fejtetőre,
hogy optikai tengelyük egymással párvonalos
és fölfelé, vagy ritkábban előrefelé tekint. A fej
tetőn a két szemet elválasztó köz annyira kes
keny, hogy a jobb- és balszem mediális fala
majdnem érintkezik, minek következtében a két
szem együttvéve szinházi messzelátóhoz hasonlít
A T.-ek nyílása igen tág, a szembogár (pupilla)
nagy, mert a szivárvány-hártya (iris) majdnem
teljesen visszafejlődött. A szem belsejét majdnem
teljesen kitölti az igen nagy, gömbölyű lencse,
melyet elülről a szintén nagyon erősen görbült
szaruhártya (cornea) fed. Az ideghártya (retina)
két részre tagolódik. Az egyik rész (a företina) a
szem alapját foglalja el és főleg a fónyingert fel
fogó csapok nagy számával és tetemes hosszú
ságával tűnik ki; a másik rész (a mellékretina) a
szemnek csakis mediális, vagyis a test főtengelye
felé tekintő oldalán fordul elő és csapjai kisebb szá
múak és zömökebbek. A szem alkalmazkodó készü
léke a laterális oldalon foglal helyet. A kifelé te
kintő oldalán, közvetetlenül a lencse alatt, párnaszerű képződmény van, mely a lencse megtámasz-
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tósára szolgál. Ehhez a párnához erős izom tapad,
moly a szem legkülső hártyájának, az inhártyának
(sclera) porcogós gyűrűjén veszi eredetét. Ez
izom összehúzódásával a lencse és a f őretina közti
távolság megfelelően csökkenthető s így a szem
alkalmazkodásában működik közre.
A T.-eknek vázolt szerkezete kitűnően alkal
mazkodott a mély tengerekben levő sajátos,
gyenge fényhez, amely nem a napfénytől, hanem
a tengermélyi állatok világítószerveitől ered.
A nagy előretolt lencse, tág pupilla, a mélyre
húzódó erősen fejlett retina egyértelműen arra
van hivatva, hogy a világító szervek gerjesztette
nem állandó, gyenge fényből mennél többet fog
hasson fel a szem. A szemeknek a fejtetőre való
húzódása és az optikai tengelyek egyközűsége a
két szemmel való (binocularis) látást teszi lehe
tővé, ami viszont a távolságok pontosabb felis
merését engedi meg.
Teleszky, 1. István, jogász és politikus, szül.
Szatmáron 1836 ápr. 4., inegh. Koritniczán 1899
aug. 5. Jogi tanulmányainak elvégzése után 1861.
ügyvéd lett Nagyváradon. Sokat írt jogi szak
lapokba és a jogászgyűléseken is szerepelt. Ekkor
adta ki Észrevétélek dr. Hoffmann Pál Általá
nos maaánjogi törvénykönyv tervezetére c. mun
káját (1873). 1874—1897-ben orsz. képviselő volt
s különösen igazságügyi kérdésekkel foglalkozott
és az igazságügyminisztertől megbízást kapván
a polgári törvénykönyv örökösödési részének ki
dolgozására, ebbeli munkálkodásának eredménye
kép jelent meg először Örökösödési jogunk tör
vényhozási szabályozásához o. tanulmánya (1876),
majd maga a tervezet: Az öröklési jog általános
szabályai és a törvényes öröklés (1881), terjedel
mes indokolással. 1887-ben igazságügyminiszteri
államtitkárrá nevezték ki, 1893. pedig nyuga
lomba ment és a Kisbirtokosok Földhitelintézeté
nek elnöke lett.
2. T. János, ny. pénzügyminiszter, T. 1. fia,
BZÜI. Nagyváradon 1868 szept. 15. Miután jogi
tanulmányait szülővárosában és a budapesti egye
temen elvégezte, 1889. mint a pénzügyminisz
tériumba beosztott fogalmazógyakornok pénzügyi
szolgálatba lépett. 189 l-ben miniszteri segédfogal
mazó, 1892. fogalmazó, 1895. segédtitkár, 1899.
titkár, 1903. osztálytanácsos ós a költségvetési és
zárószámadási osztály főnöke lett. Ekkor vett
részt Wekerle oldalán az Ausztriával való ki
egyezési tárgyalásokban. 1909-ben miniszteri ta
nácsossá nevezték ki és még ugyanebben az év
ben megkapta az államtitkári címet és jelleget.
Valóságos államtitkár 1911 márc. 13. lett, 1912
ápr. 22. pedig a király a Lukács-kabinetben pénz
ügyminiszterré nevezte ki. Ugyanebben az évben
megkapta a belső titkos tanácsosi méltóságot és
a nagybecskereki kerületben képviselőnek válasz
tották meg. A pénzügyminisztérium élén 1917
jún. 15.-éig állott. T. pénzügyminisztériumi hivataloskodása alatt számos törvényjavaslat megal
kotásában vett részt, amelyek közül a földgázra,
a bankszabadalomra, a Magyar Földhitelintézetek
Országos Szövetségére, az érme- és pénzrendszerre
vonatkozókat említjük. Mint pénzügyminiszternek
az új adótörvények életbeléptetése, a nyugdíjtör
vény megalkotása, majd azoknak a nehéz pénz
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ügyifeladatoknak megoldása jutott osztályrészéül,
amelyeket a háború fokozott pénzügyi igényei
tettek szükségessé. A miniszteri tárcától megvá
lása után is és főként az alkotmányosság helyre
állása után tevékeny részt vett a fontosabb pénz
ügyi törvényjavaslatok előkészítésében, valamint
nemzetközi pénzügyi tárgyalásokban a békeszer
ződés végrehajtása körében. 1922—1924 ápr.-ig
az Országos Pénzügyi Tanácsnak elnöke volt.
Telesztereográf, I. Telautográf.
Telesztereoszkóp, 1. Sztereoszkóp.
Telesztereoszkópia. Távoli tárgyakról való
sztereoszkópos felvétel. Hogy plasztikus hatás
egyáltalán létrejöjjön, a két részletfelvételt egy
mástól nem szemtávolságnyira elhelyezett kam
rákkal kell eszközölni, hanem a tárgy távolságá
val arányosan nagyobb távolságúakkal. A föld
elfordulásának ideje alatt a világtérben távolra
jutott fotográfiai kamrával készült két felvétel a
holdat is hegyeivel és völgyeivel együtt sztereoszkóposan mutatja. L. Sztereoszkóp és Telefoto
gráfia.
Telesztézia, 1. Telepátia.
Teletai v. teleté (gör.), a görög misztériumokba
való beavatás ünnepe.
Teletermométer (gör.). Ide sorozhatjuk mind
azokat a hőmérőket, amelyeknek leolvasása na
gyobb távolságban történik elektromos átvitel
segítségével. Gyakorlati célokra gyakran szük
séges bizonyos hőfoknak észrevehető jelzése, hogy
annak beálltával figyelmeztető jel adassék. Ilyen
kor a higanyhőmórőben fémes kontaktusok van
nak, melyek egy elektromos áramot zárnak, mi
helyt a higanyszál a kritikus pontot eléri. Bouziatnak thermométre automoteKr-je az éjjeli fagyot
jelzi és elektromos úton máglyákat gyújt meg,
amelyeknek füstje a növényzetet a fagytól meg
óvja. Eschenhagen T.-jével tetszés szerinti távol
ságban bármely hőmérsékletet le lehet olvasni
telefon segítségével.
Tele-tó, Nyugat-Afrikában Timbuktutól Ny .-ra,
a Niger mellett, ahová lefolyása van.
Teleírtok vagy tulungutok, az oroszok teher
kalmük v. kurnanelinek néven ismerik a szibíriai
tatároknak szamojédokkal kevert kb. 10,000
főnyi ágát.
Teleutospórafeör.) a.m. végső spóra.ARozsdagombák szaporodási sejtje, mely a tenyészeti
időszak vége felé jelenik meg. Mivel vastag burka
van, azért áttelelni is képes. Csírázással tavaszszal új egyént hoz létre. Telelő spórának is mond
ják. L. Rozsdagomba.
Televény, 1. Humusz.
Televénylakó (nflv.), 1. Saprophyta.
T e l f a i r i a Hook. (n5v.), a Tökfélék (Oucurbitaceae) családjába tartozó génusz, melynek két
faja van. Kúszó füvek, ujjasán összetett levelek
kel, nagy, halványpiros egyivarú, kétlakú virá
gokkal. Termésükben ehető magvak vannak. A
T. occidentális Hook. Nyugat-Afrikában honos, a
T. pedata Hook. (Koneme, Kövemmé, Koueme)
pedig Kelet-Afrikában és a Maszkarenokon.
Télfy Iván, hellenista, szül. Nagyszombatban
1816 jún. 18., megh. Budapesten 1898 aug. 2.
Papnövendék volt, majd nyelvtudományokat és
jogot tanult Pesten és Bécsben. 1841. Pesten ügy-
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véd lett, 1843—1844. a pozsonyi országgyűlésen
a távollevők követe volt. 1846-ban a pesti egye
temen a görög nyelv és irodalom tanára lett. Iro
dalmi tevékenysége sokoldalú volt. Önállóan meg
jelent főbb müvei: Vergangenheit, Gegenwartund
wttnschenswerthe Zukunft der ungarisehen Freistadte (Pozsony 1843); A statisztika elmélete (u.
o. 1844); Legum articuli comitiorum anni 1844
(ugyanaz németül is, u. o. 1844); A mezei gazda
ság statisztikája (u. o. 1845); Studien über die Altu. Neugriechen u. über die Lautgeschiehte der griechischen Buehstaben (Leipzig (1853); Magyarok
őstörténete. Görög források a szittyák történetéhez
(Pest 1863); A classica philologia enciklopédiája
(u. o. 1864); Solon adótörvényéről (Pest 1867);
Gorpus juris attici graece et latiné (Í868); Ada
lékok az attikai törvénykönyvhöz (Pest 1868);
Az Ilias szerzőjének egységéről (Magyar Akadé
miai Brt. 3. köt.); Athén Jiarminc zsarnoka (re
gényes korrajz, u. o. 1871, ugyanaz németül is;
ebből fordította görögre Georgiadesz Periklész,
Athén 1872); Aeschylos (Budapest 1876); Eranos
(u. o. 1877); TUirikavis Kleón ííjgörög^ drámája
(u. o. 1879); Újgörög irodalmi termékek (u. o.
18S3); Középkori görög verses regények (u. o.
1888); Nyelvészeti mozgalmak a mai görögöknél
(u. o. 1885); Heraclius, Bankavis Kleón hellén
drámája {a. o. 1886); Jelentés újhellén munkák
ról (u. o. 1887); Húrom francia hellenista és a
volapük (u. o. 1888); Újabb hellén munkák és a
hellén nyelv tanítása (u. o. 1890); Chronologie und
Topographie der griechischen Aussprache nach
űem Zeugnisse der Insehriften (Leipzig 1893); Új
görög munkák ismertetése (Budapest 1894). írt
görög tankönyveket is. Sokat fordított, kivált gö
rögből magyarra s magyarból is görögre. Hírlap
írói működését 1843. kezdte a Regélőben s főtörekvése az volt, hogy tájékoztassa a magyar közön
séget a hellén világról és viszont. Tagja volt a
Magyar Tudományos Akadémiának és a padovai
akadémiának, több görögországi tud. társulat
tiszt, tagja.
Telgart, 1. Garamfö.
Tél hava a. m. deeember.
Téli álom, az a nyugalmi állapot, melybe sok
állat a hideg téli időszak beálltával jut. T.-ba me
rülnek a csigák, a rovarok egy része, a kígyók,
gyíkok, békák és egyes emlős állatok, melyek
közül egyeseknél a T. megszakítás nélküli (pl.
marmota, sündisznó, nagypele, mogyoróspele),
másoknál pedig szakaszos (pl. medve, borz, dene
vér). A T.-ra készülő állatok hidegtől védett he
lyeket (földalatti üregeket, faodvakat stb.) keres
nek ki s az emlősök ezeket még szénával, szalmá
val, falevelekkel, mohával, szőrökkel stb. kibéle
lik. A hideg beköszöntésekor itt összekuporodott
testtel álomszerű állapotba jutnak. Külvilági in
gerek iránti érzékenységük megcsappan, léleg
zésük és szívverésük igen lassúvá válik s anyag
forgalmuk annyira alábbszáll, hogy a testükben
felhalmozott tartalékanyagok (zsír, glykogén)
lassú elbontása révén fedezhetik az életfenntartá
sához szükséges energiát. Hasonló jelenség a
nyári álom, amely a meleg- és forróégövi állato
kon (pl. kígyók, krokodilusok, bizonyos halak,
így a Protopterus stb.) a száraz időszak alkal
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mával észlelhető. A T. jelenségét nagyon sokan
tanulmányozták, de igazi lényegét még nem ismer
jük. Egyesek a rendes álommal tartják egyenlő
nek azzal a különbséggel, hogy az álomra jellemző
élettani folyamatok sokkal kifejezettebben, tartó
sabban és erősebben érvényesülnek, míg mások
az álomtól merőben eltérő, különleges és még
magyarázatra váró jelenségnek tartják. Nagai
fontos anyagforgalmi vizsgálataiból például meg
tudtuk, hogy a rendes álom és a T. tartama alatt
teljesen eltérő anyagforgalmi folyamatok mennek
végbe; a rendes álommal ellentétben a T.-nál
az oxidativ folyamatok háttérbe szorulnak és
még rendes testhőmérsék mellett is az anoxidativ
bontási folyamatok tolulnak homloktérbe, ezért a
T. folyamata inkább a lassú megfulladás, vagy a
kismértékű kifáradás folyamatához hasonlít, mint
az álomhoz, mert ennél éppen ellenkezőlegakifáradási termékeknek oxidáció útján való kiküszöbö
lése következik be.
Téli álom-mirigy, a téli álmot alvó Rágcsálók
és Rovarevők sajátszerű szerve, amely a nyak,
hónalj és hát tájókon kötőszövetbe beágyazott
barnás színű sejttömegből áll, melynek nagy sejtjei
zsírcseppecskéket tartalmaznak. Anyaga a téli
álom folyamán elhasználódik. Működését ponto
san nem ismerjük; lehetséges, hogy a belső el
választása mirigyek csoportjába tartozik és hor
montermelésével hat, de az is lehet, hogy csak
tartalékanyag-felhalmozó szervként szerepel. Ez
utóbbi mellett szól az is, hogy olyan állatok?iál is
megtalálták, amelyek téli álomba nem merülnek
(pl. vakondok, egér, nyúl stb.).
Téli gazdasági iskolák, 1. Mezőgazdasági
szakoktatás.
Téli gyógyhelyek, 1. Égliajlati gyógyítás.
Teli hold, 1. Hold.
Télika (növ.), aRammculaceae családnak a Helleboruslioz (Hunyor) közelálló génusza, melynek 7
faja Ázsiában és a Mediterránban honos. Gyök
törzsük gumós, levelük ujjasán osztott, virágtaka
rójuk sárga, lehulló; száruk egy virágot visel, me
lyet levélgallér övez. A csillagos T. (Eranthis
hiemális L.) Dél-Európában honos, kora tavasszal
virító erdei növény. Hazánkban itt-ott szedték
behurcolt és elvadult példányait. így Budapest
mellett a zugligeti Disznófő közelében két helyen
is nő az erdőben.
Téli kikötő, 1. Kikötő és Telelőhely.
Téli király (Der Winterkönig). V. Frigyes
pfalzi választófejedelem gúnyneve, akit a csehek
1619 aug. 26. királyukká választották, de már egy
óv múlva a fehérhegyi csata után (1620 nov. 8.)
elvesztette országát és földönfutó lett. h. Fri
gyes 54.
' Téli lúd (Anser fábaljs L., állat), 1. Lúdfélék.
Téli napfordulat, 1. Évszakok.
Téli napok olyanok, amelyeken a hőmérséklet
0° alatt van.
Telinga v. telugu nyelv, 1. Dravida-nyelvek.
Téli növények, v. telelő növények a telet át
élik ós fagymentes napokon asszimilálnak. Ilye
nek : a ehimenochlor T., lágy részeikkel kár nélkül
telelnek át (Stellaria média); a chimenophil T.
különleges berendezésekkel bírnak (Helleboras
foetidus), a hemichimenophil T. a levelek bepöd-
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rődésével vagy más mozgással védekeznek a fagy
ellen.
Téli peték, a faj gyors elterjesztésére való,
vékonyhéjú és rendesen termékenyítés nélkül
fejlődő, ü. n. nyári petékkel (1. o.) szembon azok
a peték, melyekot egyes férgek (pl. kerekosférgek)
és ízeltlábú állatok (pl. levéllábú rákok) raknak
a kedvezőtlen évszak beköszöntése előtt, vagy
akkor, ha az életkörülmények kedvezőtlenre for
dulnak (pl. a tartózrkodási helyül szolgáló víz ki
száradóban van). A T. nagyok, sok szikanyagot
tartalmaznak és vastag, ellenálló héjúak. A nyári
petékkel ellentétben mindig termékenyítettek s
nem fejlődnek tovább azonnal, hanem csak
bizonyos nyugalmi időszak után (rendesen a vi
szonyok kedvezőre fordulásakor). A T. száma a
nyári petékkel ellentótben nagyon kicsiny; ren
deltetésük a faj fennmaradásának biztosítása.
Téli pinty (Fringilla móntifringilla L., állat),
1. Hegyi pinty.
Téli posztó, kártolt gyapjúból készült, erősen
kallózott szövet, amelynek súlya négyzetméte
renként nagyobb 400 gr.-nál. L. még Alapkötés.
Téli rügy vagy telelő rügy (hibernaculum nSv.),
a fáknak meg a cserjéknek nyáron v. őszkor ke
letkező rügye, amely télen kemény fedő pikke
lyekkel védve kitelel, tavasszal a fát belombosítja. T.-e fűnemü növénynek is van, csakhogy a
növény tövén.
Téli sportok a sport oly nemei, amelyeket télen
a jégen vagy havas területen űznek. Ilyenek a
korcsolyázás, szánkázás (ródlizás), sielés stb.
Téliszák, vasakkal súlyozott ágüegyháló, ame
lyet léken át eresztenek a vízbe; van keresztőre,
feljáróőre és pedzője, amelyekkel a háló fölé ke
rült halat megórezhetni.
Telitalp az olyan pata talpa, amely nem ho
morú, hanem sík; rendszerint lapos, terült patá
kon vagy pedig patarokkantság esetén fordul elő.
Az ilyen talp könnyen és gyakran zúzódik, minek
következtében patagyuladás keletkezhet. Helyes
vasalással javítható oly módon, hogy a patkót
szélesebbre és hátrafelé vastagodó szárakkal ké
szítik.
Telítés (saturatio), e kifejezés több fogalmat
jelöl: 1. Valamely oldatnak, oldószernek egy
anyaggal való T.-e addig a határig, melyen túl az
már oldani többet nem képes. 2. Egy savnak lúg
gal való teljes lekötése, vagy viszont (neutralizáció). 3. Bizonyos anyagokkal való knpregnálásí
szintén T.-nek nevezzük, pl. a vasúti talpfák T.-o
cinkkloriddal stb. konzerválás céljából. Fontos
T.-i folyamat a cukorgyártásban a szaturáció, a
mésztejjel derített cukorlének széndioxiddal
való T.-e.
Telítési képesség, az a viszonyszám, amely
megmutatja, hogy egy bázisból mily mennyiség
szükséges egy savval való neutrálás, szabályos
só képzéséhez.
Telítési pont. Minden anyagból bizonyos hő
fokon egy bizonyos oldószer csak határozott maxi
mális mennyiséget képes oldani, ezen a határon
túl már az anyagot nem oldja; az a határ a T.
Telítetlen alkoholok, 1. Alkoholok.
Telítetlen gőz. Amíg zárt térben a gőzzel
együtt az a folyadék is jelen van, amelyből a gőz
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keletkezett, addig a gőz megtartja feszítő erejét
az illető hőfokon és csak akkor változik, ha a hő
mérséklet változik. Ha a folyadék teljesen el
fogyott és a gőzt tovább melegítik, akkor T. vagy
túlhevített gőz keletkezik. Az ilyen gőz annál
jobban követi a gáztörvényeket, mennél távolabb
van a telítettségtől, tehát mennél magasabb a hő
mérséklete.
Telítetlen vegyületek olyan vegyületek,
melyekben az egyes atomok vegyértékei nincse
nek mind lekötve, illetőleg kettős, esetleg hár
mas kötéssel kapcsolódnak. A szervetlen vegyü
letek között kis számban ismerotesek, ellenben a
szerves vegyületek nagy csoportjait képezik, pl.
ilyen az acetilén C2H2. Az ily vegyületek direkt
képesek más atomokat s atomcsoportokat fel
venni.
Telített alkoholok, 1. Alkoholok.
Telítettség, a levegő állapota, midőn maximá
lis páratartalmát eléri.
Telített vegyületek, amelyek atomjainak nin
csenek le nem kötött vegyértékei. Tehát nem tar
talmaznak som kettős, sem hármas kötéseket.
Téli vadlúd (állat), a vetési lúd (Anser fabalis
Lath.) egyik népies nőve.
Telivér minden állatfajta, melyet más fajtával
való keveredés nélkül tisztán tenyésztettek ki.
Többnyire T.-lóról szokott szó esni. Ez is több
féle lehet fajtája szerint. Általában legkiválóbban
kitenyésztett T. lófajta az angol T., mely arab
és berber anyagnak a brit gallowayból való ke-,
resztezéséből származott. Ennek a fajtának min
den egyedét több mint három évszázad óta a
méneskönyvekben (1. o.) törzskönyvelik és ma
már csak azt a lovat ismerik el angol T.-nek,
amely országának móneskönyvébe föl van véve.
Sőt még az is szükséges, hogy az a méneskönyv
«legitim», elismert, az angol méneskönyvre vo
natkozó szabályok szerint vezetett törzskönyv
legyen, azaz, hogy a T.-nek minden őse az angol
móneskönyvben nyilvántartott egyedekre legyen
visszavezethető. Az angol T. egyébként mindössze
három őscsődörre és hatvanegynehány kancára
vezethető vissza, amelyek közül azonban soknak
a nemzetsége már kiveszett.
Telivérménes oly ménes, amely csak angol
telivért nevel.
Telivértenyésztés, telivér, vagyis fajtiszta
állatoknak egymással való okszerű szaporítása.
Rendszerint az angol telivérió (1. Telivér) te
nyésztésére irányuló tevékenységet értik alatta.
Magyarországon számos ménes van, amely csak
telivérlovat tenyészt. Alapul Angliából és más
országokból behozott telivér-mének és kancák
szolgáltak, melyek itt nagyon kedvező talajra ta
láltak. Leghíresebbek az így behozott mének kö
zül : Doncaster, Buccaneer, Cambuscan (Kincsem
apja), Bona Vista, Raeburn stb. A háború után
soká nem voltunk képesek Angliából mént be
hozni, amíg 1923. sikerült magánáldozatkészsógből megszerezni Tamart. Az említett méneket az
állami telivórménesben, Kisbéren tartották.
Télizöld (növ.), 1. Vinca.
Télizöld-olaj (n5v.), l. GfauWieria.
Teljes allomorfózák, 1. Álálakúság.
Teljes árnyék, 1. Árnyék.
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Teljes bizonyíték, a kötött bizonyítási rend
szerben oly bizonyíték, amelyet a bíró köteles
volt önállóan elfogadni, pl. főeskű, két kifogás
talan tanú egybehangzó vallomása. A bizonyíték
nak teljes vagy nem teljes bizonyítékként meg
különböztetése a szabad bizonyítási rendszerben
ismeretlen. L. Bizonyítás.
Teljes búcsú, 1. Búcsú.
Teljes elégtétel, az osztrák polgári törvény
könyv szerint az a kártérítés, amely az ú. n. el
maradt haszonra (lucrum cessans) is kiterjed;
míg a csakis a tényleges kárra (damnum emergens) szorítkozó megtérítést tulajdonképeni kár
talanításnak nevezi.
Teljes íémtartalom (tóny.). A kémlőhivatal az
ércek fémtartalmát 1 q-ban szokta kimutatni; ha
ezt a tartalmat szorozzuk a beváltott ércek q-számával, megkapjuk a T.-t.
Teljes gárdozat (bány.). Az aknának oly mó
don való bélelése, midőn az akna falai teljesen
fedve vannak a burkoló anyaggal. Ott kell alkal
mazni, ahol a kózet nem elég szilárd, vagy ahol a
kőzet idővel mállékonnyá válik.
Teljes hajó, három árbocos tengeri vitorlás
hajó, melynek mindegyik árboca keresztrudakkal (ném.Raa) van ellátva.
Teljes hering (állat), az ivarilag egészen kifej
lett, nagy, kövér és jóízű hering kereskedelmi
neve. Ezzel szemben a szűz v. matjes-hering a
még nem egészen ivarérett hering és az üres he
ring, amelyik már tejét v. ikráját lerakta.
Teljes indukció. Ha azon esetek, melyekre
valamely bebizonyítandó tétel vonatkozik, egy
első, egy magasabb második, egy harmadik stb.
osztályba sorozhatok, akkor a tétel igazolására (az
osztályok sorozatának határtalan száma mellett
is) elég kimutatnunk: l.hogy a tétel a legalacso
nyabb osztályokba tartozó esetekben érvényes;
2. hogy valahányszor az első n osztályra vonat
kozólag érvényes, úgy a legközelebbi magasabb
osztályra is helyes marad. A bebizonyításnak ezt
a módját, mely a matematikában gyakori, T.-nak
vagy n-ről (n-\-l)-re való bizonyításnak nevezik.
Teljesítés (lat. solutio), annak a szolgáltatás
nak véghezvitele, amellyel a fél (az adós) akár
jogügyletnél, különösen szerződésnél fogva, akár
más jogalapon másnak (a hitelezőnek) tartozik.
A T.-sel megszűnik a követelés. Az adósnak úgy
kell teljesítenie, amint azt tekintettel az eset kö
rülményeire és az élet felfogására, a méltányos
ság megkívánja. (L. Valorizáció.) Hogy az adós
nak hol és mikor kell teljesítenie, első sorban a
feleknek az illető ügyletben kifejezésre jutott
akarata, illetőleg a kötelezettséget megállapító
jogszabály az irányadó, a jognak vannak azonban
amellett kisegítő általános jogszabályai arra az
esetre, ha az ügyletben vagy a vonatkozó különös
jogszabályban valamely irányban hiányzik a tü
zetes rendelkezés. így: A részleges T.-t a hitelező
— pénzfizetés esetét kivéve — nem köteles elfo
gadni. Ha az adós helyett más valaki akar telje
síteni, azt a hitelező — hacsak az adós által való
T.-hez jogos érdeke nem fűződik — nem utasít
hatja vissza. A T.-sel egyenlő hatálya van annak,
ha a hitelező az eredeti szolgáltatás helyett más
szolgáltatást fogad el. A T.-nek, hacsak a felek

Teljes v i r á g

máskép nem egyeztek meg, v. az ügylet termé
szetéből más nem következik, rendszerint ott kell
történnie, ahol a szerződés megkötésekor az adós
lakott. Pénztartozást azonban az adós — ha más
kikötve nincs — saját veszélyére és költségén
oda köteles küldeni, ahol a szerződéskötéskor a
hitelező lakott. Az időt illetőleg szabály, hogy
amennyiben más nincs kikötve vagy az adós fize
tési halasztást nem kapott, a T. azonnal lejár. Ha
a lejé :at vasárnapra vagy Gergely-naptár szerinti
ünnepre vagy nemzeti ünnepnapra esik: csak a
legközelebbi köznapon kell teljesítem.
Teljesítési határidő (ném. Erfüllungstermin,
franc, terme, ang. term, ol. termino), a marasz
taló birói határozatban megszabott határidő,
amely alatt az adósnak a meghatározott kötele
zettségét teljesítenie kell, különben arra végre
hajtás útján szorítható. ítéletben megállapított
kötelezettség teljesítésére 15 napos határidőt kell
szabni, de felperes kórelmére rövidebb, alperes
kórelmére rendkívüli körülmények között hoszszabb határidőt is lehet. Ha az ítélet munka
végzésére vagy a dolog természete szerint hoszszabb időt kivánó másnemű teljesítésre kötelez, a
körülményekhez mért T.-t kell kiszabni. Egyes,
külön szabályozott esetekben a T. a rendesnél
rövidebb, pl. váltóflzetósi meghagyásban 3 nap;
bérlettárgy kiürítésére nézve még rövidebb, eset
leg azonnali teljesítést is meg lehet hagyni. Vég
zésben 8 nap a T., a T. az ítélet közlését követő
napon kezdődik és,nem hosszabbítható meg.
Teljes kor, 1. Életkor.
Teljeskorúság a korlátlan szerződőképesség
kora, 1. Életkor, Nagykorúság, Onjogú.
Teljes mfi (Tutii, Pleno), orgonaművekben
valamennyi regiszter bekapcsolását, tehát a hang
szer valamennyi sípjának megszólalását jelöli.
Teljességi fok, tengeri kereskedelmi hajók
öblösségének megkülönböztetésére szolgáló szak
kifejezés, mely egyúttal a hajó építési módjára
enged következtetni. A T.-ot °/o-okban adjuk
meg. Egy teljesen merőleges oldalfalazattal bíró,
ládaszerűen épült hajónak 100% T.-a volna;
minél élesebben van a hajó építve, annál kisebb
a T.-a: így egy 60% T.-ú hajó öblössóge és ez
által hordképessége már igen csekély s az ilyen
hajónál nem a hordképesség, hnnem a gyorsaság
a főszempont.
Teljes súly, nyers- v. bruttósúly, az árú súlya
göngyölettel együtt.
Teljes tanácsülés, 1. Teljes ülés.
T e l j e s t e e n (norvég) díszítőkőnek használt
norvég fazékkő (szteatit).
Teljes utalványozás, 1. Adésságelvállalás.
Teljes ülés, társas biróságoknál valamennyi
bírósági tag közbenjöttóvel tartott tanácsülés,
amelyet rendszerint bizonyos ünnepélyes alkal
makkal, pl. eskütétel alkalmával, vagy a törvény
v. rendelet értelmében az egész bíróságot érdeklő
tárgyakról tartanak. A közigazgatási bíróság, a
hatásköri bíróság és bizonyos esetekben a Kúria
is T.-ben hozza vitás elvi kérdést eldöntő határo
zatát, a döntvényt. (L. Döntvény, Jogegység.)
Teljes virág (flos completus), amelynek min
den szabályszerű része teljesen kifejlődik; ellen
téte a hiányos virág.

Teljes visszaverődés

--

105

Teljes visszaverődés. Ha a fény két külön
böző közeg határahoz ér, akkor a fénynek egy
része visszaverődik az eredeti közegbe, másik
része megtörve behatol az új közegbe. Ha azon
ban a fény erősebben törő közegből gyengébben
törőnek határához ér (pl. üvegből, vízből stb. le
vegőbe), akkor megtörténhetik, hogy a fény tel
jesen visszaverődik és nem is hatol be az új
közegbe. Coliadon észrevette, hogy parabolás
vízsugár világítóvá tehető, ha a sugárba a ki
folyás irányában erős fénynyalábot küldenek.
A fény a vízsugár belső határfelületén sokszoro
san teljesen visszaverődik. (Világító szökőkút.)
Az üvegből való derékszögű egyenszárú prizmá
ban is létesül T., ha a fény az egyik befogólapra
merőlogesen esik; akkor ugyanis az átfogó lapon
történő T. után a másik befogólapot hagyja el
merőlegesen. Az ilyen prizmát úgy módosítot
ták, hogy a sík befogólapok helyett lencseszerűleg csiszolt lapokat alkalmaztak s akkor
az ú. n. lencseprizma keletkezik, amely lencseként
is hat.
Teljhatalom (ném. Machtvollkommenheit), a
fejedelmet, vagy a főbb hatóságok fejét megillető
jogok teljessége.
Telkes Simon (kelenföldi), közgazda, szül.
Szegeden 1845 szept. 16. Előbb a statisztikai hi
vatal tisztviselője volt, majd a kereskedelmi mi
nisztériumban főszámtanácsos. 1907-ben «kelenföldi» előnévvel magyar nemességet kapott. Szá
mos gazdasági, különösen iparügyi cikket irt
magyar és német lapokba; társszerkesztője volt
a Kereskedelmi Múzeum kiadásában megjelent
Kiviteli Címtárnak. Nagy buzgalmat fejtett ki a
névniagyarosítási mozgalomban. Önálló művei:
Magyarország mezőgazdasági nyersterményei
nek behozatala .és kivitele (1884); Áruforgal
munk (1886); Üvegiparunk (1895); Hogy ma
gyarosítsuk a vezetékneveket (1897).
Telkesd (Tilecup), kisk. Bihar vm. központi
j.-ban, (i9io) 870 román lak.
Telkes gazda, 1. Igás gazda.
Telkesítés (amelioratw), a talajjavításnak az
a neme, mely által terméketlen területek termő
képessé tétetnek v. termelő területek termőképes
sége tartósan fokoztatik s biztosíttatik. A T. so
rába tehát mocsarak s lápok leesapolása (1. Láp
telkesítés), folyók és patakok szabályozása, árvíz
elleni védtöltések emelése, túlnedves területek
alagcsövezése, réteknek öntözésre való berende
zése, kövek eltávolítása, egyenetlen felilletek
rónázása, futóhomok megkötése, kopár területek
befásítása, hegyoldalak terraszolása stb. tarto
zik. Okszerűen végrehajtott T.-ek által a birtok
értéke nagy arányban fokozható. Hazánkban a
T. érdekében az 1879. létesített kultúrmérnöki
hivatal és számos vízi társulat áll fenn. A T.
technikája iránt tájékozást nynjt Balás-Hensch,
Altalános növénytermelés (1888); Kvassay J.,
Mezőgazdasági vlzmütan (1880); Dünkelberg W.,
Encyklopádie und Methodologie der Kulturtechnik; Cserháti Sándor, Növénytermesztés (I. r.
1905); Sigmond Elek, A hazai szikesek és megjavltási módjaik (1923); Zsilinszky Endre és
Treitz Péter, A szikes talajok javítása (1924);
JBittera Miklós, Talajismereti jegyzetek (1924).
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Telkessy Valéria, festő, szül. Jászberényben
1870 máj. 2. Tanulmányait a budapesti Mintar
rajziskolában végezte Székely, Lotz és DeákEbner vezetése mellett s 1894-től fogva számos
életképpel ós arcképpel szerepelt a Műcsarnok
kiállításain. Művei közül felemlítjük a Pipacsok
c. akttanulmányt (1904); a Kukoricakapálás
(1912) és Pihenés nyári délelőtt (1913) c. fest
ményeket.
Telki, kisk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. biai
j.-ban, (1920) 305 német és magyar lak. Itt 1198.
Hóderváry Micha bán bencés apátságot alapított.
IV. László 1277. a Nyulak-szigetén levő apácák
birtokához csatolta s 1288. a kegyúri jogot is az
apácákra ruházta, míg azt 1455. V. László Garay
nádornak adta. Utóbb Gúthi-Ország Mihály lett
a kegyúr. 1670-ben I. Lipót a T. címét és jöve
delmét a bécsi skót bencéseknek ajándékozta. Ké
sőbb a vallásalaphoz csatolták.
Telkibánya, nagyk. Abauj-Torna vm. gönczi
j.-ban, (1920) 1224 magyar lak., csúcsíves ref. tem
plommal, kőedénygyárral.Határában arany-, ezüst
ös vasércbányák vannak.
Télkihordás. Legrégibb elemeiben alighanem
az ősök és holtak tiszteletével összefüggő nép
szokás, amely utóbb természetéleti szimbolikus
jelentést öltött. Az északi szlávságnál és a szlávok
közé ékelt finnugor népeknél a tél és nyár (vagy
tavasz) élesen kidomborodó ellentéte és küzdelme
tűnik ki e népszokás magvaképen. Az időhatárok,
amelyek közt e szokás gyakorlása Közép-Európá
ban ingadozik, többnyire a böjt 4. (Laetare) és 6.
(virág-) vasárnapja. Minthogy utóbb az eredeti
természetéleti jelentés elhomályosultával sokféle
bohókás járulék elegyedett hozzá, a korábban
kereszténnyé lett Dél-Európában, a román né
peknél afféle utófarsang lett belőle a szigorú böjt
közepén. (Ilyen a francia mi-caréme.) Ahol meg
egészen a farsang végére tolódott el, ott a far
sang búcsúztatása vagy kihordása. (Ide tartozik
a bőgő temetésének ós a hamvazó szerdai tuskóvontatásnak ma már egészen másféle magyará
zata szokása is.) Ellenben ott, ahol a böjt végén
tartják, a böjt kihordásának v. kiűzésének tekin
tik. (L. még Kiszebáb és Cibere bába.) A nálunk
élő T.-i szokások ismertetését és Grimm J. nyo
mán való magyarázatát adta Ipolyi, Magyar
myth. 294—99. V. ö. Grimm, Deutsche Mythol.
(2. kiad. 724—44.). Az ősök v. holtak tiszteletére
való vonatkozásokat illetőleg I/ippert, Christenthum u. Volksglaube (595., 601., 616. s köv.).
Telki szolgalom, valamely telek javára fenn
álló szolgalom, pl. átjárás, marhacsapás, kúthasználat, galyszedés, kilátás szolgalma stb. L.
Szolgalom.
Telki teher, időnkint visszatérő, ingatlan tu
lajdonával egybekapcsolt szolgáltatás, amelyet a
mindenkori tulajdonos köteles meghatározott sze
mélynek teljesíteni. L. Dologi teher.
Teli (arab, többs. tulul, télül, a. m. domb),
1. termékeny, földművelésre alkalmas földsáv az
Atlasz-hegység É.-i lábán, Marokkótól csaknem
Tuniszig húzódik mintegy 180 km. szélességben.
2. T., az arab helynevekben igen gyakori, különö
sen dombok, kisebb kiemelkedések megjelölésére,
pl. T.-Afar, T.-Kaijara (Mezopotámiában) stb.
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Teli, Wilhélm, mondai svájci hős, akit Schiller
drámája tett Európában népszerűvé. Állítólag
BUrglenben, Uri kantonban született és veje volt
Fürst Walternak. Mikor 1307 nov. 18. Gessler
kormányzó parancsára Altorfban nem tisztelgett
a póznára tűzött hercegi kalapnak, a kormányzó
arra ítélte, hogy mint kitűnő nyilas, egy almát
lőjjön le kis fiának fejéről, vagy fiát vele együtt
végezteti ki. A remek lövés sikerül, de a kor
mányzó észrevette, hogy T. tegezéből egy másik
nyilat rejtett el. Teli bevallja, hogy abban az eset
ben, ha fiát találta volna, a második nyilat a kor
mányzó szívének szánta. Erre elfogják és Küsznacht várába viszik; maga Gessler is a csóna
kon van. A vierwaldstadti tavon nagy zivatar
tör ki, a csónak veszedelembe kerül; Gessler le
veteti Teliről a kötelékeket, hogy mint jártas
hajós, kivigye a veszedelemből a csónakot. Teli
ügyesen a part felé kormányoz, ott kiugrik egy
sziklapadra, amelyet azóta Tellsplattenak hívnak,
azután rejtekúton Gessler elé kerül s egy völgy
sikátorban, a «hohle Gasse»-ban lelövi. A monda
szerint Teli részt vett 1315. a morgarteni csatában
s 1354. halt meg egy vízbeesett gyermek meg
mentése közben. 1895-ben emléket állítottak neki
Altorfban s nevét viselik a Teli-kápolnák is a
Tellplatten, BUrglenben és a Hohle Gasseban. Már
1607. a freiburgi Guillemann s 1752. Freudenberger berni plébános mesénekmondták Teli személyé
nek létezését s az újabb kutatások is megállapítot
ták, hogy a svájci szabadságharc okirataiban sehol
sincs említve Teli; a monda csak 1470. keletkezett.
A kápolnák is csak a XVI. sz.-ban épültek. Az
almalövés epizódja régi indo-germán mondából
ered s innen került a három őskanton összeeskü
vésének és szabadságharcának krónikájába.
Teli-Atlasz, hegység, 1. Atlasz.
T e l l e g o (állat), a maláji gobáng (Mydaeus
miliceps F. Cuv.) neve hazájában (Szumatra).
Tell-El-Amarna (kevésbbé helyesen ElAmarna is), város Felső-Egyiptomban, Memfisz
és Tóba között. 1887 óta, de különösen 1892.
Flinders Petrie ásatásai derítették fel T. fekvését
és történetét. A város maga lent feküdt, míg a
hegyek a nevezetes királysírokat rejtették, külö
nösen IV. Amenophis királyét, aki T.-t alapította
és székesfővárosává tette. Rövid virágzás után
a város hirtelen elpusztult. Különös tudományos
jelentőséget adott T.-nak az a nagy lelet, amely
1887-ben a babiloni okiratoknak valóságos könyv
tárát, igazabban állami levéltárát mutatta, be
az utókornak. Vannak benne oly okiratok, ame
lyek élénk világot vetnek Egyiptom, Kis-Ázsia
és Mezopotámia érintkezésére, levelezések az
Egyiptommal barátságos viszonyban álló feje
delmekkel, jelentések a palesztinai és szirus hű
béres népek állapotáról; valamennyi asszír nyel
ven, amely eszerint a Kr. e. 14. sz. diplomáciai
nyelve volt. A tudomány nagy kárára a lelet egy
része magánkézbe került, a többi Berlinben, a
londoni British Museumban és Kairóban látható.
V. ö. Zimmern, Die Keilschriftbriefe aus Jerusalem (Zeitschrift f Ur Assyriologie 1891); Budge,
The T.-tablets in the British Museum (London
1892); Bezold, Orientál diplomacy, discovered
at T. (u. o. 1893); Winckler, Die Thontafeln von
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T. (a Schrader-féle Keilinsehriftliche Bibliothek
V. kötetében, Berlin 1896).
Tell-el-Kebir, falu Sarkieh egyiptomi tarto
mányban, a kairo—izmailai vasút és az édesvízi
csatorna mentén, nevezetes arról a csatáról,
amelyben 1882 szept. 13. Wolseley angol serege
döntő ütközetet nyert Arabi pasa egyiptomi se
regén.
Teller Miksa, ügyvéd, jogi író, szül. Érsekújvá
ron 1871 márc. 28. Egyetemi tanulmányait Buda
pesten végezte. 1913 óta Vámbóry Eusztemmel
szerkeszti a Jogtudományi Közlönyt- Értekezései
nagyrészt e folyóiratban jelentek meg. Irodalmi
műveiben főkép örökségi, perjogi és az ügyvéd
séget érintő kérdésekkel foglalkozik. Önállóan
megjelent müvei: A másocíik tervezet néhány
örökségi reformjának bírálata (Budapest 1913);
Az ügyvédi kar helyzete a múlt század közepén
(,1916); Ügyvédség (1918, a Magyar Jogászegylet
Evkönyvében).
Teller, Wilhélm Abraliam, német ev. lelkész,
szül. Lipcsében 1734 jan. 9., megh. Berlinben
1804 dec. 8. A racionalista teol. irány egyik fő
képviselője. Főmunkája: Lehrbuch des christlichen Glaubens (Halle 1764); Die Religion der
Vollkommenen (Berlin 1792).
Teli er-Rame, 1. Bet Harám.
Tellez (ejtsd: teiyész), JFray Gábriel, ismertebb
nevén Tirso de Molina, spanyol drámaíró, szül.
Madridban 1572., megh. 1648. Mint a Nuestra Senora de la Merced szerzet tagja, rendjében több
nagyobb állást töltött be. A drámaírás terén mint
legtöbb kortársa, ő is Lope de Vega hatása alatt
állott. Nagyon termékeny volt, de 300 komédiájá
ból csak 70 darab és néhány loa, közjáték és autó
sacramental maradt ránk. Novellái és költemé
nyei csekélyebb értékűek. T. vígjátékai közül 51
Comedias c. gyűjteményében (5 köt., Madrid, Va
lencia és Tortosa, 1627—30), 3 Cigarrales de Toledo (u. o. 1621—24) c. kötetében és 19 szétszór
tan jelent meg. A későbbi gyűjteményekben csak
egyes darabjai vannak felvéve, a Biblioteca de
autores espanoles (1850) és Nueva biblioteca (1906)
sorozatban.
Teli Halai, ókori romváros Mezopotámiában,
az Eufrát és Tigris közt, ahol hatalmas várpalota
romjait ásták ki.
Teli Ham, Kafarnaum (1. o.) romjai.
Tellier, Charles, francia fizikus, szül. Amiensban 1828 jún. 29., megh. Parisban 1913 okt. 19.
Nagy sikerrel tanulmányozta a motorok szerke
zetét és működését, a sűrített levegő gyártását és
alkalmazásait. Legfontosabb találmányai a hűtő
gépekre vonatkoznak; a mesterséges jégkészités
és a könnyen romló ólelmicikkeknek fagyasztott
vagy erősen hűtött állapotban való szállítása kö
rül igen nagy érdemei vannak.
T e l l i n i d a e (állat), a szífós kagylók (Lamellibranchiata siphoniata) egyik családja, melynek
tagjai igen hosszú, különvált szifóikkal tűnnek
ki. 600 élő és 400 kihalt faja ismeretes. Az ide
tartozó nemek közül a legelterjedtebbek a Psammobia, Donax, lellina, Sanguinolaria, Asaphis, Scrobicúlaria, Paphia és Semele nemek.
Fajai közül a legnevezetesebb a Teliina gari L.
("= Psammobia coerulescens Lam.). Héja két

Teli-kápolna

—

107

egyenlő teknöből áll; 6 cin. hosszú; szürke vagy
íehér alapszínű s rajta barna vagy kék és fehér
foltos sugarak vonulnak végig; az Indiai-óceán
ban honos; belőle készítik a bacassan néven is
meretes mártást, mely Indiában mindenütt na
gyon elterjedt és keresett kereskedelmi cikk.
Teli-kápolna, 1. Teli.
Teli-monda, 1. Teli.
Tellur, kémiai jele Te, az oxigén csoportjába
tartozó elem, atomsúlya 127-5, olv. p. 452°, színe
fekete. Erdélyben található, érceiben arany s ezüst
kíséretében. Főbb vegyületei: T.-hidrogén, TeH2,
igen mérges s könnyen bomló vegyület. Két
oxidja ismeretes TeOs és TeOs, a dio- és trioxid s
az első a tellurossavat H^TeÓs s a másik vízzel
a T.-savat, H^TeOt adja. Ez utóbbi vizes oldatból
-4-2H»0-val kristályosodik. Tellurosók a szulfosókkal analóg vegyületek, S helyett Te-t tartal
maznak.
T. mint ásvány termésállapotban romboéderekben kristályosodik, többnyire vaskosan v. hintett
állapotban terem. A prizma szerint kitűnően ha
sad, lágy, ónfehór. Termőhelye: Pacsebáj, Zalatna
mellett; Colorado; CalavarasCo.,California; Bal
larat, Ausztrália.
Telluraranyezüst (ásv.), a. m. Petzit (1. o.).
Tellnrbizmut, 1. Joseit és Tetradimit.
Tellurezüst, 1. Hessit.
Tellurit v. tellurokker (ásv.), TeO?, kitűnően
hasadó szürkésfehér v. mézsárga zsírfényű rombos táblák v. apró sugaras-rostos gömbök. Facsebaj és Zalatna (Erdély) bányáiban fordul elő.
Tellm-inni (a lat. tellur a. m. föld szótól),
fizikai-csillagászati készülék, amely az évszakok
váltakozását, a nap hosszának változását, vala
mint a nap- ós holdfogyatkozások bekövetkezését
a Földnek a Nap körül való évi pályafutása alatt
szomlélhotővé teszi.
Tellurizmus, így nevezték némelyek az állító
lagos állati magnetizmust, 1. Mágneses kúra.
Tellurokker, 1. Tellurit.
Tellurólom (ásv,), 1. Altait.
Tellur oxidjai, 1. Tellur.
Tellursavak, 1. Tellur.
Tellus (Tellus Mater, Terra Mater, a görög
Gaia), a gabnatermő anyaföld megszemélye
sítése, a termékenység istennője, később össze
olvadt Coresszel. Állítólag Numa által felállított
főümispét ápr. 15. ülték a Capitoliumon a pontifexek és Vesta-szüzek részvételével s vemhes
teheneket áldoztak neki (Fordicidia). Földrengések
alkalmával is kérték segedelmét s Kr. e. 268. egy
földrengés alkalmából emeltek neki templomot.
Telhimo néven hímnemű mellékalakja is volt.
Tellyesniczky Kálmán, orvostanár, szül.
Elesden 1868 márc. 25. Egyetemi tanulmányait
Budapesten végezte. 1899-ben magántanárrá ha
bilitálták, ugyanakkor az Iparművészeti iskolán,
1902. az akkori Mintarajziskolán is a művészeti
boncolástan tanára volt. 1906-ban cimz. rendkiv.
tanár lett, 1911. pedig az anatómia nyilv. rendes
tanárává s a II. sz. Anatómiai Intézet igazgató
jává nevezték ki. Már reáliskolai tanuló korában
Irt a Természett. Közlönybe. Munkái, amelyeknek
egy része a sejtek szerkezetének nehéz kérdésé
vel foglalkozik, magyar nyelven kívül főként né
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met folyóiratokban jelentek meg. Az Enz. d. Mikr.
Techn. folyóirat állandó munkatársa; ez Encik
lopédiának mind a növények, mind az állatok
mikroszkópos vizsgálatában fontos «íixálás» feje
zetének kérdését dolgozta ki számos illusztráció
val. A Handb. d. vergl. mikr. Anatomie számára
a lép szövettanát írta meg (1906). 1906-ban meg
fejtette az ondószálnak addig tévesen értelmezett
kopulációját a Sertoli-féle sejtekkel. A közokta
tási kormány segélyével kiadta első magyar dísze
sen illusztrált Művészeti boncolástanát (1900).
Több munkája jelent meg németben is, ezek közül
legnevezetesebb: Die Entstehung der Chromosomen (Berlin, "Wien 1907). Sajtó alá rendezi ma
gyarul Toldt hat kötetes, a külföldnek is legna
gyobb boncolástani atlaszát (1912,11. kiad. 1920);
ehhez szöveg gyanánt Beinké boncolástanának
magyar kidolgozásában vett részt: Az ember
boncolás tankönyve (2. kiad. 1919).
Teli Zakarija, romhalom Palesztinában, a Vádi
Elah fölött, amelyen újabb időben ásatásokat vé
geztek. Határozottan nem tudják, hogy a bibliai
Aszeka város maradványa-e, mert Aszeka helyét
némelyek az északabbra fekvő Der el Ecsik falu
nál keresik.
Telmann, Konrád (családi nevén Zitelmann),
német író, szül. Stettínben 1854 nov. 26., megh.
Rómában 1897 jan. 23. írt költeményeket és regé
nyeket, ezek közül említendők: lm Frührot
(Breslau 18S0); Vom Stamm der Ikariden (Leipzig 1891); Unter den Dolomitén (Dresden 1893,
14. kiad. 1908i.
Telmányi Emil, hegedűművész, szül. Aradon
1892 jún. 22. Zenetanulmányait Budapesten, a
Zeneművészeti főiskolán végezte, Hubay Jenő
tanítványa. 1911 óta nagy hangversenykörutakat
tett Európában ós Amerikában, 1919 óta karmester
Kopenhágában.
Telmessos (Telmissos), 1. ókori virágzó város
Kis-Ázsia DK.-i partján, Likia (1. o.) ÉNy.-i részén,
romjai a mai Makri mellett. — 2. Antik város
Káriában, Halikarnasszusz közelében, a mai Budrumtól ÉNy.-ra.
Teloderadrion, az idegegység (neuron) tengelynyújtványa (neurit) végső, faalakú elágazásá
nak neve. Magyarul végfácskánák nevezzük.
Telolecithalis pete (állat), a petéknek az a faj
tája, amelynél a táplálószik egy nagy tömegben
egyesítve a pete egyik részén az úgynevezett
vegetatív pólusán foglal helyet, míg a pete másik
kisebb részén, az úgynevezett animalis pólusán
az embrió teste kialakulásának alapjául szolgáló
protoplazma helyezkedik el. Ilyen peték fordul
nak elő főleg a halaknál, hüllőknél és a madarak
nál, továbbá a kétéltűeknél és emlősöknél. A táp
láló szik mennyiségétől függ azután a T. baráz
dálódása. Ha a táplálószík mennyisége nagyon
nagy, mint a halak, hüllők és madarak petéiben,
akkor a barázdálódás korongalakú (segmentatio
discoidalis), ha ellenben a táplálószik nem ilyen
nagy mennyiségű, mint a kétéltűeknél és emlő
söknél, akkor a barázdálódás egyenlőtlen (seg
mentatio inaequalis).
T e l o s p o r i « l i a (állat), 1. Spórás véglények.
Telosz (Tilosz), kis sziget a Sporadok közt,
Kis-Ázsia DNy.-i sarkával átellenben.
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T e l p h e r a g e (ejtsd: teiiferidzs), elektromos
üzemű drótkötélpálya (1. o.), amelynél a járómü
veket hordó drótkötél és egy másik, azzal párhu
zamosan a járómüvek alatt feszített fémkötél
képezi az elektromos munkavezeték-párt. (L. még
Elektromos vasutak.)
T e l p l i n s a (állat), a Rövidfarkú tizlábú rákok
(Decapoda, Brachyura) csoportjába tartozó édes
vízi ráknem. A melegebb földrészeken számos
faja él. Európában (Görögország, Itália, Török
ország, Cyprus) egyetlen faja: a T. fluviatilis
Belon honos; barnás vagy zöldes alapszínű;
hossza 5 cm.; húsát eszik.
T e l s o n , a magasabbrendü rákoknál (pl. a
folyami rákoknál) a végső, végtagnélküli potrohszelvény neve. A T. az előtte való potrohszelvény lemezszerűleg kiterült végtagjaival
együtt a farkúszót (pinna caudalis) alkotja. —
T.-nak nevezik a skorpióknál a mérget beoltó
f ulánkot hordozó potrohizt is.
Teltow-esatorna, Berlin mellett Grünaunál a
Spree folyóból kiágazó csatorna, a teltowi, schonowi és griebnitzi tavakon át Potsdamnál torkol
lik a Havelba, épült 190Í—1906. Hossza 37 km.,
600 t.-s hajókkal járható.
Teltsch Ede, szobrász, 1. Teles.
Telt szinü, a festészetben az a kép, amelynek
színezésén a világosság és árnyék egyenlő elosz
lása, v. még inkább az utóbbinak a túlsúlya mel
lett a spektrum legnagyobb érzéki benyomást
gyakorló színei dominálnak. E színeket: a vörös,
narancs-sárga s a vörösbe játszó ibolyaszínt me
leg színeknek is nevezik s legintenzívebben a ve
lencei festők művein érvényesülnek, akik a test
nek is a gránátvürössel adták meg a színét: az
inkarnáttal, melyet sokan azért hibásan testszinnék is neveznek. A renaissanee festészet érzéki
jellemének a megadásában nagy szerepet játszik a
teltszinűség. Carlo Dolce, Sassoferato stb. mesterek
műveiben ez érzékiség csökken s a meleg színek
helyett is mindinkább előtérbe lépnek a kékes,
zöldes árnyalatok s az ú. n. hideg színek.
Telt virág (flos jplenus), amelynek porzó, eset
leg termő levelei is sziromlevelekké alakulnak.
Telugu nyelv, a keletindiai dravida nyelvek
(1. o.) egyike. V. ö. Brown Ch. Ph., A grammar
of the Telugu language (2. kiad. Madras 1857).
Telut, sziget, 1. Talut.
Téma (gör. thema) a. m. tétel, alapgondolat,
tárgy, amely az írotí müvekben és a szónoklatban
az előadás alapját alkotja. A zenében minden zenei
gondolat, mely ha nincs is teljesen bevégezve,
elég jellegzetes ahhoz, hogy megismétlődésénél
ráismerjünk. A fuga (1. o.) T.-ja néhány ütemre ter
jedő zenei gondolat. A variációforma(l.o.)T.-ja már
hosszabb zenemií, néha periódus, máskor dalforma.
A szonátaforma T.-i is terjedelmesebb motívumszövés eredményei. Elrendezésük következtében
a T.-k fő-, mellék- és zárótémákra oszlanak.
Tembe, háztípus Kelet-Afrika egyenlítővidéki
részein, Unyamvaziban, Ug'góban, egészen a
Victoria Nyanza-tóig ; alakja négyszögletű, vert
agyagfalból készül, egy v. több rekeszű, ez utób
biakban a házi állatok is el vannak helyezve.
Alakjukkal elütnek a masszái kerek agyagkunyhöktől.
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Tembuföld, a Délafrikai Unióhoz tartozó Fok
gyarmat egyik vidéke. Több közigazgatási kerü
letre oszlik. Lakossága kb. 200,000. Legnagyobb
részük a kaffer-törzshöz tartozó tembu v. abatembu nép.
Temenos, a heraklida Aristomachos fia, Peloponnózosz elfoglalásakor Argosznak lett ura. Piai,
a Temenidák, apjuk megölése miatt elűzetvén, a
makedón uralomnak voltak megalapítói ós így
őseik voltak a makedón királyoknak.
Temenosz (gör.), szentély számára kihasított
földterület.
Temérdek, Jeszenszky Danó (1. o.) álneve.
Temeres (Temeresti), kisk. Krassó-Szörény
vm. marosi j.-ban, (IMO) 886 román lak. (Tr. R.)
Temerin, nagyk. Bács-Bodrog vm. újvidéki
j.-ban, (i9io) 1916 házzal és 9768 magyar és né
met lak. T. a XVIII. sz. végén kincstári község
volt és felerészben szerbek lakták ; de mikor a
Széchen-család kapta meg az uradalmat, a szer
bek a gyurgyevói pusztára költöztek s ott új köz
séget (később Sajkásgyörgye) alapítottak. 1848
aug. 29. Sztratimirovics foglalta el a megszállva
tartott magyar hadaktól s az őrizettel megbízott
Máté huszárezredestől. (Tr. SzHSz.)
Temes, vármegye a Tisza-Maros-közében. Álla
pota az 1920-i trianoni békekötés előtt: Határai
E.-on Arad vm., amelytől a Maros folyó választja
el; K.-en Krassó-Szörény, Ny.-on Torontál vm.,
D.-en Szerbia, melj^től a Duna választja el. Az
E.-ról D. felé hosszúra nyúló,
de igen keskeny
vármegye területe 7151 km2. Földje Ny.-i ré
szében alacsony fekvésű termékeny síkság, É.
és K. felé hullámos síkságba, részben alacsony
dombvidékbe megy át. Kisebb-nagyobb folyóvizek
öntözik és nem egy helyen mocsarak szegélyezik
a folyóvizeket; ilyen az Alibunári mocsár (1. o.),
melyet a Moravicza csatornái részben lecsapoltak.
Ettől D.-re a Delibláti homokpuszta (1. o.) terül el
(198 m.) hullámos dombjaival és DK.—ÉNy.-i
irányú homokbuckáival, amelyek a szintén ala
csony fekvésű Karas ós Duna (71—72 m .) med
réig nyomulnak előre. TemesvártólÉ.-raésÉK.-re
a Pojána-Ruszkához tartozó dombvidék (250 —
350 m.) terül el, a Béga völgyétől D.-re aBogsáni
hegycsoport végső ágai nyúlnak a vármegyébe.
Jelentékenyebb a Temeskutas felett emelkedő
Kudrici-tető (641 m.), a vármegye legmagasabb
emelkedése és a hozzá csatlakozó verseczi Vár
hegy (497 m.); végül a Néra völgyéből a Lisza
poljána (549 m.), mint a Lokva-hegység (1. o.)
kiágazása emelkedik. A vm. konfigurációjából ki
folyólag a folyóvizek mind K.-ről Ny., illetve
DNy. felé szelik T. vm. földjét; fő folyói a Duna
és a Maros, továbbá a Béga, melyből Temesvárnál
hajózócsatorna indul ki, a Temes, Berzava ós Moravica, utóbbi kettő alsó folyásában szabályozva
és csatornázva, végül a Dunába szakadó Karas és
Nóra. Ásványvizei közül a buziási vasas savanyú
vízforrás a legismertebb.
Éghajlata túlnyomólag alföldi; az évi közepes
hőmérséklet Temesvárt ll - 2, a hőmérséklet szél
sőségei 38-6 és — 21-2» C.
Terményel. T. vm. termő területe 672,865 ha.,
miből szántóföld 467,415, kert 15,604, rét 37.308,
legelő 70,337, nádas 1031, szőllő 11,013 ós erdő,
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69,557 ha. Talaja B.-i részében lösz, a hegyes vidé várt és Verseczen vannak, ez a két város, vala
ken inkább agyagos; D. felé Versecz tájékáig mint Fehértemplom a szellemi élet központja.
alluviális völgytalaj változik a lösszel, azontúl a
K ö z l e k e d é s é n e k fő erei (a Dunán és a csak
Delibláti homokpuszta terül el. Utóbbitól elte tutajozásra alkalmas Maroson és Bégán kívül) a
kintve, T. vm. földje igen termékeny és kivált a vasutak, melyek a vármegyét 589 km. hosszú
síkon egyértékű a torontálival, de mégis legkövé ságban szelik. Az állami utak hossza 266 km., a
rebb a T. folyó mentén; a hegyes részek már ala törvényhatósági utak hossza 618 km. A községi
pos megmunkálást kivannak, de elég terméke utak hossza 1000 km.
nyek. Terményei közül legfontosabb híres búzája;
Közigazgatás. T. vármegye 1910-ben 11
rozs és árpa kevés terem, valamivel több a zab, de szolgabírói járásra oszlott és volt benne 1 rende
nagyon gyakori a tengeri; terem még repce, két zett tanácsú város, ú. m.:
szeres, tönköly, kender, kevés cukorrépa
és dohány, burgonya stb., mind igen jó
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223 400.910 47,518Ji20,G83|i60.585 57.821 S2.090
fajta, a hegyes részen a piros-tarka
hegyi faj. Jelentékeny a selyemtenyésztés, melyet
A vármegye területén 102 nagy- és 121 kisköz
210 községben 10,770 család űz. Fehértemplomban ség volt. A községek általában meglehetős na
selyomtenyésztési felügyelőség volt. A méhészetet gyok ; 2000-nél több lakosa 70 községnek volt,
209 községben űzik. A vm. folyói halban, erdő legnépesebbek: Fehértemplom 11,524, Lippa 7864,
ségei és mocsaras vidékei vadakban (őz, nyúl, Kevevára 7345 és Homokbálványos 6841 lakos
farkas, császármadár, fogoly, vízi madarak stb.) sal. A puszták és telepek száma 226 volt. Szók
gazdagok: gyakori itt a kolumbácsi légy, mely helye Temesvár. Az országgyűlésbe a vármegye
a marhatonyésztésben gyakran érzékeny károkat 9 képviselőt küldött.
okoz.
Az 1920-iki trianoni békeszerződés T. vm.-t teljes
Lakóinak száma (Temesvár és Versecz váro egészében elszakította és a vm. területét két állam,
sok nélkül) 1869-ben 351,368 volt, (íaio) 400,910, Románia és a Szerb-Horvát-Szlovén állam közt
kik közül 2269 katona volt. A lakosok közt volt osztották meg. A vm. északi nagyobb felét (Temes47,518 magyar (ll-9»/0), 120,683 német (30-1%), móra, Nagyzsám, Laczmás vonaláig) Románia
2612 tót, 160,585 román (40-1%), 57,821 szerb kapta, a déli részt a SzHSz. állam.
(14-4°/o) és 11,691 egyéb. Hitfelekezet szerint volt
T ö r t é n e t e . T. vármegye területén az őskorban
156,241 r. kat. (39-0»/o), 11,550 gör. kat., 211,286 édesvizű tenger terült el. E tenger lefolyása után
gör. kel. (52-7»/o), 11,675 ág. evang., 7289 r e t , találkozunk itt is az őskori ember és az ősállatok
2263 izr. és 606 egyéb. Foglalkozásra nézve ekként nyomaival. A csiszolatlan és csiszolt kő, majd a rez
oszlott meg akereső lakosság: őstermelés 127,652, es bronzleletek, valamint a földvárak nyomai itt
bányászat 4, ipar 19,760, kereskedelem és hitel gyakoriak. T. vármegye a történelmi korban
3911, közlekedés 1873, közszolgálatok és szabad majd a dák, majd Kr. u. a II. sz. elején a római
foglalkozások 3837, véderő 2269, napszámosok birodalomnak lett Dacia Ripensis néven egyik
részi, nélkül 3173,házicselédek 3664, egyéb foglal tartománya. A rómaiak T. vármegye területén
kozásúak 7756. A lakosság főfoglalkozása a föld- több gyarmatot és katonai utat építettek,
mívelés és állattenyésztés; az ipar leginkább a vá ilyen gyarmat volt a mai Temesvár helyén is ;
rosokra szorítkozik (1. Temesvár), a kereskedelem ez volt a Ny.-nak első állomása K. felé. A ró
Temesvárt és Verseczen összpontosul. A hiteligé maiakat egymásután váltották fel az uralomban
nyek kielégítésére 91 bank és takarékpénztár és gótok, hunnok, gepidák, longobárdok, avarok s
131 szövetkezet állott fenn.
végre a magyarok.
A honfoglaláskor a Maros-Duna-Tisza szögét a
Közművelődés. A vármegyében (a két sza
bad királyi várost nem tekintve) a 6 éven felüli Névtelen Jegyző szerint Glád fejedelem bírta
lakosságnak 37'9%-a a sem írni, sem olvasni volna, akit Árpád vezérei: Szoárd, Kadocsa és
nem tudott. A tanköteles gyermekek közül (1918) Bojta a T. vizénél győztek le. A vidék ekkor
5842 nem járt iskolába. A vármegye terüle egészen a Dunáig a magyarok birtokába jutott
tén összesen 560 iskola volt és pedig 56 kisded s Árpád a hét vezér egyikét, Kundot telepíté
óvó, 313 mindennapi elemi, 80 ált. ismétlő és 86 ide törzsével együtt. Szt. István király, hogy ezt
gazd. ismétlő, 14 inasiskola, 7 polg. iskola, 1 fő az országrészt jobban Magyarországhoz kapcsolja
gimnázium (Fehértemplom), 2 gazd. szakiskola és s egyúttal az ott lakó görög-keleti vallású népek
1 ipari szakiskola. A magasabb iskolák Temes között a katolikus hitet is erősítse, alapította a
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csanádi püspökséget. Kezdetben az egész terület,
amely a csanádi egyházmegyét alkotta, egyetlen
vármegye volt, a csanádi. Jó hosszú időbe került,
míg az ősi Csanád vármegye több kisebb-nagyobb
vármegyére oszlott. A T.-i várispánságnak első
okleveles nyoma csak 1212-ből maradt fenn. T.
vármegye határait és kiterjedését sokszor vál
toztatta. Dél felé a vármegye nem terjedt a
Dunáig, mert Versecznél mintegy csúcsot alkotott
s a Berzava és T. összefolyásától D.-re akkoron
Kéve vármegye terült el, amely egész a török
foglalásig fenn is állott. Az elnéptelenedett vidé
ket Krassó és Horom vármegyével együtt 1519.
Szörény vármegyébe kebelezték.
T. vármegye területe sok harcnak volt a szín
helye. Szt. László e vidéken győzte le a pusztító
kunokat a T. vizénél. A keresztes hadak is rész
ben e vidéken vonultak át; 1241. Kádán tatár
vezér özönlötte el hordáival. A XIV. sz. vége óta
a török ellen folytatott védelemnek T. vármegye
s annak szókhelye Temesvár volt egyik köz
pontja. Már 1416. Péterfl Miklós T.-i alispán a
vármegyei hadak élén küzd szerencsésen a vár
megyébe tört Ikah boszniai bég ellen; 1420. meg
újult a törökök támadása, de Péterfl másodszor is
diadalt aratott. 1476-ban Ali és Iszkender pasák
nagyobb sereggel egész Temesvárig jöttek, de
Nagy Ambrus visszaűzte őket. 1490-ben ismét
rabolta és fosztogatta a vármegyét egy nagyobb
török had, sok ezer foglyot is ejtve. 1514-ben
Dózsa Györgyöt Temesvárnál verte meg és fogta
el Szapolyai János. A gyakori török betörés miatt
az egykor virágzó T. vármegye már a XVI. sz.
elején pusztulóban volt. II. Lajos király azt írja
1524. római követének, hogy a Mátyás király
idejében még épségben levő T. vármegye most
már annyira elpusztult, hogy a még fennálló ke
vés várat sem bírja védeni.
A mohácsi vész után T. vármegye is Szapolyai
országrészéhez tartozott, ennek halála után pe
dig az Izabella királynéval kötött egyesség sze
rint Ferdinánd birtokába került, de 1552. Temes
vár megvétele után az egész megye török uralom
alá jutott. Temesvár a magyarországi négy török
beglerbégség egyikének lett székhelye, a vár
megye területe három szandsákságra: a temes
várira, csákovárira és lippaira osztatott. 1716 okt.
13. Szavójai Jenő Temesvárról is kiűzvén a törö
köt, vele T.-t is visszafoglalta. A bécsi kormány
azonban katonai hatalommal meghódított terület
nek tekintette s katonai uralom alá vetette. «T.-i
bánság» név alatt, 1. Bánság.
A felszabadulás nagyon kevés lakosságot talált
T. vármegye területén, kivált az egykori magyar
lakosságnak nyoma is alig maradt. A kormány
tehát gyarmatosításhoz fogott. 1717 óta számos
rajban jöttek a bevándorlók Németország kato
likus vidékeiről. A németek mellett telepítettek
spanyolokat, franciákat, olaszokat, sőt a török
elől menekülő szerbeket és románokat is. Magyar
települő csak elvétve akadt itt-ott. A császári
kormány, dacára az 1715. évi XCII. és az 1741.
évi XVIII. t.-c.-nek, a megyét az anyaországhoz
visszakapcsolni nem akarta. Végre Mária Terézia
megemlékezve koronázási esküjéről, 1778. a T.-i
bánságot megszüntette s azt Magyarországhoz
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visszakapcsolta, 1779 ápr. 23-iki diplomájával
pedig T. vármegyét is új életre keltette. Az új T.
vármegye azonban délen nem terjedt a Dunáig,
mert az Al-Duna közvetlen vidéke ezentúl
is katonai határőrvidék maradt. Az új T. vár
megye első főispánja a bekebelezési ügyek ki
rályi biztosa, maga Niczky Kristóf gróf lett. Ki
váló érdeme van abban, hogy T. vármegyében
a magyar nemesi elem ismét meghonosodott.
A szabadságharc egyik legnagyobb és legvére
sebb tusája 1849 aug. 9. e vármegye területén
folyt le. A temesvári csata következménye volt
Kossuth és a kormány lemondása s pár nap múlva
a világosi fegyverletétel. A szabadságharc leveretése után az ország egyéb részeivel együtt
T. vármegyét is elszakították az anyaországtól
s a szerb vajdaságnak és T.-i bánságnak lett ki
egészítő része; ebben T. vármegye egy ideig
(1853) megtartotta ugyan még határait, de 1853.
a vojvodina öt császári királyi kerületre osztat
ván, a vármegyék megszűntek. Ez az állapot tar
tott 1860-ig, mikor azt a király az okt. 20-iki ren
delettel megszüntette s az 1860 dec. 27-iki leg
felsőbb kézirattal a többi részekkel egyetemben
T. vármegye is visszacsatoltatott az anyaország
hoz. A T. vármegyétől délre fekvő katonai határ
őrvidék még ezentúl is fennmaradt, csak az 1872
jún. 9-iki kir. rendelet oszlatta fel s a volt bán
sági határőrvidékből a szerb és román bánsági
ezredeknek egy része T. vármegyéhez csatoltat
ván, a vármegye déli határa a Duna lett. Fehér
templom városát 1876. más községekkel együtt
szintén T. vármegyébe kebelezték. 1920-ban a
trianoni béke a vármegye nagyobb É.-i és K.-i
részét Romániának, kisebb D.-i részét Szerbiának
Ítélte oda.
Irodalom. Ortvay T., T. vármegye és Temesvár város
története, Pozsony 1896; Oklevelek T. vármegye és Temes
vár város történetéhez, u. o. 1896 ; Szentkláray Jenő. Száz
év Dél-Magyarország legújabb történetéből, Temesvár 1879 ;
Baróthi László, A bánsági legrégibb település története,
Budapest 1892 ; Történelmi és Régészeti Értesítő, a Délmagyarovszági történelmi és régészeti múzeum-társulat
közlönye; Pesty Frigyes, A T.-i bánság elnevezésének
jogosulatlansága, Budapest 186S; u. a., T. vármegye fő
ispánjai, Történelmi tár, XII. köt., 1863; öriselni P., Versuch einer politisch. u. na-tfirl. GescMchte des Temesvárer
Banats, 1—2.rész, Wien 1770; Bőhm Lénárd, Dél-Magyar
ország vagy az ú. n. temesi bánság külön története, 1—2.
köt., Pest 18G7; Schwicker J. Henrik, GescMchte des Temeser Banats ; Millecker B., Versecz város története, 1—2.
köt.; Böhm L., Weisskirchen in seiner Vergangenheit
und Gegenwart: Baróthy L., Adattár Dél-Magyarország
XYHI. sz,-beli történetéhez, Temesvár 1896 ; Lendvay M.,
T. vármegye nemes családai, 1 kőt., u. o. 1806 ; Berkeszi,
Adatok a reformkorszak történetéhez T. vármegyében,
n. o. 1897; Borbás Vince, T. vármegye vegetációja, n. a.
1884. L. még az irodalmat Temesvár városánál.

Temes, a Duna baloldali mellékfolyója, ered a
Szemenyik hegység É.-i részében, Krassó-Szörény
vm. Ferenczfalva községe határában, Teregováig
DK.-re folyik, azután hirtelen ÉÉNy.-ra fordul s
ezen irányt Karánsebesen túl is megtartja; Lúgos
nál a síkságra lépve Ny., majd DNy. és DK. felé
fordul; alsó medre szabályozva ós töltések közé
van szorítva. Hossza 341 km., forrásának torko
latától való egyenes távolsága azonban csak 129
km. Botostól torkolatáig (86 km.
hosszban) tutajozható. Vízkörnyéke 3280 km2. A T. folyása meg
lehetősen rendetlen, számos mellékága van; egy
ily ág a Bogával hozza kapcsolatba. Opova ós
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Pancsova közt ismét a Bégával jön kapcsolatba.
Pancsova alatt örülik a Dunába.
Temesberény (Berini), kisk. Temes vm. csáki
j.-ban, (IMO) 1171 román ós magyar lak. (Tr. R.)
Temesbökény (Temesbuttyin, Butin), kisk.
Tomes vm. dettai j.-ban, uwo) 1071 tót, magyar,
román és német lak. (Tr. R.)
Temescserna (Cérna), kisk. Ternes vm. csáki
j.-ban, doio) 829 román és magyar lak. (Tr. R.)
Temesd (Temesefti), kisk. Arad vm. máriaradnai j.-ban, (1910) 400 román lak. (Tr. R.)
Temesdoboz (Duboz), kisk. Temes vm. buziásfílrdői j.-ban, (IMO) 77Ö román lak. (Tr. R.)
Temesfalva (Dragfina), kisk. Temes vm.
buziásfürdői járásában, (1910) 1019 román és ma
gyar lakossal. (Tr. R.)
Temesíorgács (Ohaba-Forgaci), kisk. Temes
vm.bnziásfürdőij.-ban,(i9io) 1646 román lak.(Tr.R.)
Temesfő (Vaidental), kisk.Krasso-Szörény vm.
teregovai j.-ban, (IMO) 1045 német lak. (Tr. R.)
Temesfüves (Fibis), nagyk. Temes vm. újaradi
j.-ban, (i9io) 2430 román, német és magyar lak.
(Tr. R.)
Temesiftzkút (Fizesti), kisk. Temes vm. újaradi j.-ban, (i9io) 896 "román, német és magyar
lak. (Tr. R.)
Temesgyarmat (Iermata-Timisana), nagyk.
Temes vm. központi j.-ban, (1910) 5267 német, ro
mán és magyar lak. (Tr. R.)
Temeshidegkút (Hidegcut), nagyk. Temes
vm. lippai j.-ban, (1910) 2999 német és román lak.
(Tr.R.)
Temeshódos (Hódos), kisk. Temes vm. temesrékási j.-ban, (1910) 646 román és magyar lak.
(Tr.R.)
Temesi bánság, 1. Bánság és Temes (vár
megye tört.).
Temesi gróf vagy ispán (Comes Temesiensis)
címet a temesi főispán viselte, akinek az egész
középkoron keresztül (éppen úgy, mint a pozsonyi
grófnak) az ország védelme szempontjából fontos
hivatása volt. Hatásköre több vármegyére is ki
terjedt, a D.-i vidék kulcsának, Temesvár váránp.k
főparancsnoka és a vidék főkapitánya volt. Ré
gente (Hármas könyv I. rész, 94. sz.) a zászlós
urakhoz számították, rangban a vajdák és a bánok
után állott és így nevét a kir. végzemények zára
dékában is felemlítették. A T.-ok közül nevezete
sebbek a XV. sz.-ban: Garay János, Ozorai Pipo,
Rozgonyi István, Újlaki Miklós, Hunyadi János,
Hunyadi László, Szilágyi Mihály, Szokoly Péter,
Nagy Ambrus, Kinizsi Pál. A XVI. sz.-ban Báthory
István, Újlaky Lőrinc, Drágffy János, Perényi
Péter, Enyingi Török Bálint, Czibak Imre stb. A
török uralom előtti időkben az utolsó T. a költők
által megénekelt Losonczy István volt. 1912-ben
Temes vármegye fölírt a T. helyreállítása érde
kében.
Temesillésd (Alios), nagyk. Temes vm. lippai
j.-ban, (i9io) 1869 román és német lak. (Tr. R.)
Temcsjenő (Margitfalva, Ianova), nagyk.
Temes vm. ternesrékasi j.-ban, (1910) 1805 román,
magyar és német lak. (Tr. R.)
Temeskalácsa (Calacea), nagyk. Temes vm.
vingai j.-ban, (1910) 1096 román, német és magyar
lak. (Tr. R.)
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Temeskenéz (Knéz, Satchinez), nagyk. Temes
vm. vingai j.-ban, (1910) 3024 román, német és
szerb lak. (Tr. R.)
Temeskeresztes (CJierestes), kisk. Temes vm.
újaradi j.-ban, (1910) 1106 német és magyar lak.
(Tr. R.)
Temeskirályf alva (GraZova/í,), kisk. Temes vm.
ternesrékasi j.-ban, (1910) 785 szerb lak. (Tr. R.)
Temeskomj át (Gomeat), kisk. Temes vm. lippai
j.-ban, (1910) 530 román és magyar lak. (Tr. R.)
Temeskovácsi, nagyk. Temes vm. központi
j.-ban, (1910) 948 német lak. (Tr. R.)
Temeskövesd (Guvegdia), nagyk. Temes vm.
lippai j.-ban, (1910) 1437 román lak. (Tr. R.)
Temeskutas (Kutrica), nagyk. Temes vm.
versééi j.-ban, (1910) 2043 német lak. A fölötte
emelkedő, külön álló Kudrici tetőn (641 m.) szőllő
terem. T.-t 1719. alapította Tetz János elszászi
földmívelő, aki ott szőllőmívelést kezdett. (Tr.
SzHSz.)
Temesliget (IAgetli), nagyk. Temes vm. csáki
j.-ban, (1910) 1822 román lak. (Tr. R.)
Temesmiklós (Nikolinci), nagyk. Temes vm.
fehértemplomi j.-ban, (1910) 3483 román és cigány
lak. (Tr. SzHSz.)
Temesmóra (Moramfa), kisk. Temes vm. verseczi j.-ban, (1910) 1702 német lak. (Tr. R.)
Teniesmurány (Murani), nagyk. Temes vm.
vingai j.-ban, (1910) 1626 román és magyar lak.
(Tr. R.)
Temesnagyfalu^ffíaZwiare^nagyk.Temesvm.
újaradi j.-ban, (1910) 1499 szerb ésnémet lak.(Tr. R.)
Temesőr (Straza), kisk. Temes vm. fehér
templomi j.-ban, (1910) 1678 román lak. (Tr. SzHSz.)
Temespaulis (Pavlis), nagyk. Temes vm. verseczi j.-ban, (1910) 2566 szerb és magyar lak. (Tr.
SzHSz.)'
Temespóteri (Petrovosela), kisk. Temes vm.
ternesrékasi j.-ban, (1910) 924 szerb és magyar lak.
(Tr.R.)
Temesrékas (Becaf), nagyk. Temes vm. ha
sonlónevű j.-ban, (1910) 4321 német, magyar és
sokác lak. (Tr. R.)
Temesremete (jRemetea-Timisana), kisk. Te
mes vm. központi j.-ban, (1910) 1391 román és
magyar lak. (Tr. R.)
Temesság (Sag), nagyk. Temes vm. központi
j.-ban, (1910) 2421 német, román és magyar lak.
(Tr. R.)
Temesszéesény (Seceani), nagyk. Temes vm.
vingai j.-ban, (1910) 1903 román lak. (Tr. R.)
Temesszókás (Secas), kisk. Temes vm. lippai
j.-ban, (1910) 945 román lak. (Tr. R.)
Temessziget (Ostrovo), nagyközség Tem^s
vármegye kevevárai járásában, (1910) 1448 szerb
lak. (Tr. SzHSz.)
Temesszlatina (Timis-Slatina), kisk. KrassóSzörény vm. teregovai j.-ban, (1910) 2222 román
és német lak. (Tr. R.)
Temesszőllös (Solciva), kisk. Temes vm. verseezi j.-ban, (1910) 926 román lak. (Tr. SzHSz.)
Temesújfalu (Neudorf), nagyk. Temes vm.
lippai j.-ban, (1910) 1310 német, román és magyar
lak. (Tr. R.)
Temesújlak (TJliuc), kisk. Temes vm. buziás
fürdői j.-ban, (1910) 961 román lak. (Tr. R.)
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Temesújnép (Unip), kisk. Temes vm. buziásfürdői j.-ban, (IDIO) t>89 román éa magyar lak.
(Tr. R.)
Temesvajkóoz (Vlajkovac), nagyk. Temes
vm. verseczi j.-ban, (1910) 1650 román, szerb ós
magyar lak. (Tr. SzHSz.)
Temesvár (Timisoara). Az alábbiakbanT. varo
sának a trianoni békekötés előtti állapotát ismertet
jük: T. szab. kir. város, Temes várm. székhelye, a
Béga két partján, É.-on és Ny.-on a Vadász- és Csókaerdőtól övezve, 91—94 m. magasságban fekszik.
A város a lebontott vármüvek területével meg
gyarapodott Belvárosból és az ezt szabályos kör
alakjában körülvevő ligetekkel, a Béga-csatornával és katonai gyakorlóterekkel elválasztott négy
külvárosból (Gyárváros, Erzsébetváros, József
város és Ferencváros) áll. A Belváros (a Vár) a
vármüvek lebontása folytán rohamosan terjesz
kedő és modern épületekkel gyarapodó, előkelő
képet nyújtó városrész, egyenes utcáival és díszes
köz- és magánépületeivel; terei közül kiválnak
a Ferenc József-tér, a Jenő herceg-tér és Szent
György-tér. A Jenő herceg-tér részben parkozva
van s közepén áll a Ferenc József által a varos
védőinek 1852-ben emelt emlékszobor, épületei kö
zül kiválik a városháza,ahadtestparancsn. épülete,
a katonai kaszinó, a Temesi agrár-takarékpénztár
és a Magy. Ált. Hitelbank palotája; a Szt.Györgytéren van az I. T.-i Takarékpénztár, a csanádi
püspöki papnevelő intézet épülete, a püspöki palota
és a szemináriumi templom. A Jenő herceg-térről
a Hunyadi-utca visz az igen tág és elegáns üzletei
vel egészen nagyvárosi jellegű Losonezy-térre,
melynek nevezetesebb épületei a róm. kat. püspöki
székesegyház, a gör. kel. szerb püspöki székes
egyház és palota, a vármegyeháza és a tér köze
pén a Szentháromságszobor. A közelében levő
Lenau-tér ós Jenő herceg-utca közt a régi kor
mányszéki (dicasterialis) palota áll, benne a kir.
tábla, törvényszék, posta- és távirónivatal. A Losonczy-térről D. felé nyiló Lonovics-utcában a
róm. kat. püspök palotája és a Délmagy. tört.
és régészeti múzeum épülete. A Belváros egyéb
utcái közül említendő még a Városház-utca,
a Szerb-utca, az Erzsébetnitca (a nagy katonai
kórházzal) és a Rezső-utca, utóbbi a Hunyaditérre vezet, melyen az igen díszes Ferenc
József-szinház, Vigadó és Koronaherceg-szálloda
hármas épülete áll. Kissé odább szép sétány mel
lett áll az 1849. elpusztult Hunyadi-vár helyén
1856. emelt tűzérszertár, még odább a nagy ki
terjedésű ú. n. erdélyi kaszárnya és azontúl az
Osztr.-Magy. Bank épülete. A Belvárost dél felől
az újonnan létesített nagyszabású Nagykörút
övezi, melynek monumentális épületei közt emlí
tendő az áll. felsőbb leányiskola, az áll. gimná
zium, a kegyesrendi főgimnázium és rendház, az
áll. gyermekpoliklinika és áll. gyermekmenhely.
A Béga mentén a Városliget, Ferenc József- és
Scudier-liget határolja a Belvárost.
A külvárosok közül a Józsefváros a legszebb
és legfejlettebb; a villamosvasút a Scudier-parkon
és Hunyadi-hídon át a Küttel József-térre s onnan
a Hunyadi-útra vezet, ahol a Bonnaz püspök által
létesített és a Miasszonyunk-apácák vezetésére
bízott leánynevelő intézet gyönyörű kupolás épü
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lete áll; ezen városrész utcái egyenesek, tága
sak és többnyire egészen modern épületek ékítik ;
nagy számmal vannak itt gyárak is (köztük a
dohánygyár, kalapgyár, malmok stb.); a város
részt hasító Béga-csatornán, mely élénk forgal
mat bonyolít le, több híd vezet át. A Józsefvárost
csak a báziási vasúti vonal választja el a vele
összeépült Erzsébetvárostól (előbb Majorok); em
lítésre méltó itt a ref. hitközség ima- és bér
háza és a Dózsa György kivégeztetésének
(1514) helyén emelt Segítő Boldogasszony-szobor.
E városrésztől egészen elkülönítve K. felé terül
el ugyancsak a Béga balpartján a régibb eredetű
és csak újabban fellendülő és szépülő, sok tekin
tetben a gyárváros jellegét magán hordó Gyár
külváros, a nagy sörfőzőgyárteleppel, a köz
vágóhíddal, a városi villamos teleppel és szá
mos más nagy gyárteleppel, nemkülönben a szép
millenniumi templommal. E külvárosoktól ismét
elkülönítve, a Belvárostól ÉNy.-ra a Ferenckülváros (a régi Mehala község) fekszik, mely a
várost leginkább élelmicikekkel látja el.
T. hazánk egyik legszebb, legrendezettebb s leg
vagyonosabb városa volt; székhelye a csanádi
r. kat. és a T.-i gör. kel. szerb püspöknek, kápta
lannak és szentszéknek; itt volt székhelye a vár
megye törvényhatóságának s a központi járás
szolgabírói hivatalának, kir. ítélőtáblának, fő
ügyészségnek, törvényszéknek, járásbíróságnak
és ügyészségnek, kir. tanfelügyelőségnek, pénz
ügyigazgatóságnak, állami építészeti hivatalnak,
posta- és táviróigazgatóságnak, közúti kerületi fel
ügyelőségnek, kir. erdőfelügyelőségnek, iparfel
ügyelőségnek, hadtestparancsnokságnak, állandó
vegyes felülvizsgálati bizottságnak, a 61. had
kiegészítő kerületnek, csendőrszárny- és szakasz
parancsnokságnak ; volt közjegyzői, ügyvédi, ke
reskedelmi és iparkamarája, kultur- és folyam
mérnöki hivatala, selyemtenyésztési főfelügyelője,
fővámhivatala, sóhivatala, kataszteri felmérési
felügyelősége.
Lakosságaiohamosm emelkedik; míg 1850-ben
csak 17,669 lakója volt, 1869-ben már 32,725 és
1890-ben 43,682 volt a népessége, mely 1900-ig
59,229 és 1910-ig 72,555-re emelkedett. Ezek
közt volt 4084 katona. A lakosság közt volt 28,552
(39-4»/0, 1890-ben csak 26-7«/0) magyar, 31,644
német, 7556román, 3482 szerb és 1311 egyéb; a
magyarság erősödése igen jelentékeny
volt, a nem
magyar ajkú lakosságnak 58-l°/<rabeszélte a ma
gyar nyelvet. Hitfelekezet szerint volt 48,598 róm.
kat, 748 gör. kat., 3532 ref., 1603 ág. ev., 11,227
gör. kel., 6728 izr. és 119 egyéb. T. legiparosabb
és legintelligensebb varosaink közé tartozott; ke
reső lakossága foglalkozás szerint ekként oszlott
meg: őstermelés 1300, ipar 14,991 (38-9»/0),ksresk.
és hitel 3413, közlekedés 2272, közszolgálat és
szabad foglalkozások 2848, véderő 4084, nap
számosok részi. nélk. 3045, házi cseléd 2954,
egyéb foglalkozású 3249.
Ipara és kereskedelme igen élénk és fejlett,
gyárai nagy számmal vannak, legjelentékenyebbek
a dohánygyár (1600 munkás), vasúti műhely (640
munkás), 2 gépgyár, a harangöntőgyár, pénzszekrónygyár, cement- és mozaktgyár, több téglagyár,
a majolika- ós kályhagyár, gyapjúfonalgyár, 2
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parnutfouó ós szövőgyár, 1 kötszövöttárúgyár
(400 munkás), kalapgyár (400 munkás), a Turul
cipőgyár (800 munkás), keztyügyár, 3 gőzmalom, 1
cukorka és csokoládégyár, sörgyár, 2 szeszgyár,
2 szilvóriumgyár, gyufa- és kocsikenőcsgyár (300
munkás), villamgyár, gázgyár, több nagy könyv
nyomda stb. T. Délmagyarország forgalmi góc
pontja volt. Kereskedelmének főcikkei gabona, fa,
ló, marha és ipari cikk9k. A hiteligényeket az
Osztr.-Magy. Bank fiókja, 22 bank és takarékpénz
tar és 4 szövetkezet elégité ki. T. élénk forgalmi
csomópont, honnan a vasutak 8 irányban ágaznak
szét; a Bégán tutajokon kívül kisebb gőzősök is
közlekedhetnek. A város belsejében villamos vasút
(11 km.) bonyolítja le a forgalmat. Van két nagy
vasúti állomása (Józsefváros és Gyárváros), 9
posta- és táviróhivatala, városi közhasználatú és
városközi (interurbán) telefonja.
Tanintézetei 1910-ben: püspöki liceuin, állami
és kegyesrendi főgimnázium, áll. főreáliskola, áll.
és r. k. felsőbb leányiskola, községi felsőkeresk.
iskola, kisdedóvóképző, 1 férfi-és 2 női tanítóképző,
5 polgári iskola, 25 elemi iskola, 9 áll. ismétlő és 1
gazd. népiskola, 8 iparos és 1 keresk. tanonciskola
és 12 kisdedóvó; közös hadseregbeli hadapród
iskola, áll. fa- és fémipari szakiskola, erdőőri iskola
(a Vadászerdőben), siketnéma intézet, vakokat
képző intézet, 2 árvaház, áll. gyermekmenhely, vá
rosi zeneiskola stb. Nagy számmal vannak T.-nak
tudományos és közművelődési intézményei, így a
városi nyilvános könyvtár, a Délmagyarországi
történelmi és régészeti, valamint a természet
tudományi múzeum. Kórházai a városi közkór
ház, a helyőrségi kórház és 5 kisebb kórház.
A város szellemi élete igen élénk ; van állandó
színháza, fejlett zenei élete, 25 újsága (közte 7
napilap), 17 nyomdája.
Története. T. helyén leletek szerint már a
rómaiak idejében keletkezett telep ; 1212-iki ok
mány már Castrum Temesiense néven nevezi a
várost a régebben Kis-Temesnek nevezett folyó
(ma Béga) vize után. Róbert Károly és Nagy La
jos királyok hosszabb ideig itt laktak, Zsigmond
a török veszedelem miatt 1397. ide országgyűlést
hirdetett, melyen első ízben voltak a városok kép
viselve. Utóbb a temesi grófok laktak a királyi
várpalotában, hasonlóképen Hunyady János, aki
1456. innen indult Nándorfehérvár felmentésére.
A várkápolnában V. László király 1456 nov. 23.
özv. Hunyady Erzsébetnek esküvel fogadta, hogy
Cilley megöletését nem bosszulja meg Hunyady
Lászlón. Mátyás király 1458. meglátogatta itt
családját és alatta nagy ünnepélyek voltak
a várkastélyban. 1514. Szápolyai János itt fogatta
el és végeztette ki Dózsa Györgyöt. T. 1552 júl.
27. Losonczy István hős védelme dacára török
kézre került ós azután 164 évig maradt török
kézen, míg Savóval Jenő herceg 1716 okt. 17.
végleg kiverte a törököket az országból. Gróf
Mercy Kolos táborszernagy hozzáfogott T. re
konstrukciójához; az új várerősség 1722—65.
húsz millió frt költséggel épült; háromszoros
csillagalakú várbástyák ós árkok zárták körül a
csakhamar beépült várat, a Belvárost. Mária Te
rézia 1751. a várost polgári hatóság alá helyezte
és II. József császár 1781 dec. 20. kiállította T.
Hérái Nagy
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szabad kir. város szabadalomlevelét, amely 1791.az ország törvényei közé is beeikkelyeztetett. A
szabadságharc alatt T. a császári hadsereg uralma
alatt volt; 1849 ápr. 25. a magyar sereg előbb
Bem, később pedig Véesey parancsnoksága alatt
ostrom alá vette és 107 napig ostromolta, míg
aug. 9. Haynau segítségével az ostromló magyar
sereg csatát vesztett. A vár jellegét I. Ferenc
József 1892 ápr. 23. kelt elhatározásával meg
szüntette és azóta a város a kincstártól 2 millió
koronáért megszerezte a vármüveket a hozzátar
tozó 138 ha. várterületekkel együtt, amelyek a
várfalak lebontása után a város jövőbeli fejlődését
és kiépülését biztosítják. 1910-ben egyeslttetett
a várossal Ferencváros név alatt Mehala nagy
község. A világháború alatt 1915. őszén itt volt a
Szerbia ellen indított hadjáratban működő német
és osztrák-magyar seregek főhadiszállása s Mackensen vezérőrnagy szept. 18-tól okt. 29-ig innen
intézte a győzelmes hadjáratot. Az 1920.-Í trianoni
békeszerződés a várost Temes vármegye nagy
részével együtt Romániának ítélte oda.
Irodalom. Geml József, T. sz. k. város statisztikája 1898.
évben, T. 1900 ; u. az, T. sz. k. város közállapotai, n. o.
1910; Bodor Antal, T. és Délmagyarország múltja, jelene és
közállapotai, u. o. 1908; Bellai József, T. és Délmagyar
ország kis kalauza, u. o. 1914; Farkasfalvi Kornél, T.-i
kalauz, u. o. 1914; Preyer N. János, Monographie der kön.
Freistadt T., 1853 ; Ortvay Tivadar, Temes vármegye és
T. város története, Pozsony 1896 4 kőt.; SchSffer K., T.
rövid helyrajza, T. 1882 ; Telbisz Károly, T. története, 1902;
Barát Ármin, T., 1901; Bellai József, T. sz. k. város kép
viselete az országgyűlésen, 1899 ; Berkeszi István, T. város
kis monográfiája, T. 1900; u. a., T. színészete a XVTI.
sz.-ian, u. o. 1898; Qeml József, Mackensen Temesvárott,
u. o. 1916 (németül is).

Temesvár alj a (Temesvaralja), nk. Temes vm.
fehértemplomi j.-ban, (1910) 1242 szerb lak. (Tr.
SzHSz.).
Temesvári Pelbárt, híres magyar egyházi szó
nok és író a XV. sz.-ban, szül. Temesváron 1480
és 1440 közt, inegh. 1504-ben. 1458-ban a krakói
egyetemre ment tanulni, 1463. elnyerte a baecalaureatust; ezután a ferenciek rendjébe lépett,
1483. Budán teológiát tanított. Számos latin nyelvű
egyházi munkát írt és adott ki, melyek a XV. sz.
végétől az egész XVI. sz.-on át sok kiadást értek
s egész Európában elterjedtek. Munkái: Stellarium
Coronae Mariae Virginis (1498); a Pomeriusok: Sermones pomerii fratxis Pelbarti de Temeswar . . . de
Sanctis (1499); Sermones pomerii... de tempore
(1498); Sermonesquadragesimales(1499); Sentus...
libri psalmorum compleetens (1504); Aureuin
rosarium (1503). Többnyire prédikációgyüjtemények ezek, megjegyzéseiből láthatólag ma
gyarul is elmondta legalább egy részüket. Bátor
meggyőződésű pap volt, aki a középkor aszké
tikus szellemét és erényeit szabadon hirdette Má
tyás király renaissance udvarának szellemével
szemben is. Müvei már az ő idejében is nagyon nép
szerűek voltak itthon is, kódexeink legendáinak
nagy része az ő müveiből van magyarra fordítva.
Ö e legendák közül az idegen szentekről szólókat
Voraginei Jakab (XIII. sz.-i domonkos) nagy le
gendás könyvéből merítette, a hazai szentekről
szólók egy részében (Szt. István, Szt. László) ma
gyar szellem nyilatkozik. V. ö. Szilády Áron, T.
P. élete és müvei (1880); Horváth Cyrill, T. P. és
beszédei (1889); u. a., T. P. és kódexeink (Buda8
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•pesti Szemle 171.8172. k.); u. a., T. P. óa a verses
Temetkezés, a halott földi maradványai el
Katalin-legenda (írod. tört. Közi. II.); Katona La takarításának a módja. A T. különféle módjai
jos, T. P. példái (1902).
annak a felfogásnak az alapján alakultak külön
Temesváry Rezső, orvos-szakíró, szül. Bécsben, félékké, amely az illető népnél az elhunytak túl
186-í máro. 25. Tanulmányait Budapesten végezte, világi állapotáról uralkodik. A T.-nek kétségkívül
hol 1887. orvosdoktorrá avatták, azután Kéz- egyik legrégibb s minden időb9n a legelterjedtebb
márszky nőgyógyászati klinikáján és külföldön módja az elföldelés, amely azonban nagyon kü
folytatta. 1903. Budapesten egy. magántanárrá lönböző lehet. Ahol, mint pl. legjellemzőbben a régi
képesítették. 6 alapította 1908. az Orez. anya- és egyiptomiaknál, a halál utáni létről oly felfogás
csecsemővédelmi egyesületet. 1910 óta a Weiss uralkodik, amely szerint a testtől különvált lélek
Alice gyermekágyas-otthon igazgató-főorvosa. fennmaradása a halott földi részének fennmara
Érdemei elismeréséül 1917. a ni. kir. udvari taná dásától függ: ott a fő gond a tetemek épentartácsosi címet kapta. Nőgyógyászati ós szülészeti ta sára irányult. Innen a bebalzsamozás, mumifikánulmányai hazai és külföldi lapokban jelentek meg; lás és sziklasírokba, gúlákba temetés (1. Balzsa"önálló művei: A villamosság alkalmazása a nö- mozás). Ellenben ott, ahol a halott iránti kegye
gyógyászatban (i890, németül és olaszul is); A let törvényével a romlandó részek elpusztulása
női betegségek balneotherapiája (1895); Előítéle nem áll összeütközésben, a T. oly módjaival is
tek, népszokások és babonák a szülészet körében beérik, amelyek bizonyos hagyományos szertar
Magyarországon{íS99); A tejelválasztás és szop tások szemmeltartása mellett oda irányulnak,
tatás élet-és kortanának kézikönyve (1901, pálya- hogy a holttest lehetőleg ártalmatlan legyen az
nyertes mű); A szülészet haladása a XIX. szá élőkre nézve. Eredetileg a T. ily módjainál is az
zadban (1901); Magyar (gynaekologiai biblio- volt a fődolog, hogy az elholtnak lelke is meg
{jrapláa és repertórium Í90í); Az abortusról lelje e mellett nyugalmát. Alapjában véve ugyanis
(1905); A női betegségek baleseti megítélése a T. minden módjának az erről való gondoskodás
(1903); Az anyavédelem (1910). 1902—1908-ig az irányító szempontja. (L. Holtak tisztelete.)
Tóth Istvánnal a Gynaekologia folyóiratot szer Másik, szintén igen elterjedt s néhol az elföldeléskesztette.
sel együtt is járatos módja aT.-nek a halottham
Temesvölgye (Valisoara), kisk. Krassó-Szö- vasztás, melynek régibb alakja a holttestnek mág
rény vm. karánsebesf j.-ban, (íwo) 1109 román lyán való elégetése, mint az pl. a régi görögöknél
és rómaiaknál történt. A hamvak helyének bizo
lak. (Tr. R.)
Temesvukovár (Yucova), kisk. Temes várm. nyos emlékkel való megjelölése, maguknak a
buziásfürdői j.-ban, (i9io) 1167 román és tót lakos hamvaknak megőrzése szintén a T. valláserkölcsi
alapon fejlődött szertartásai keretébe tartozik.
sal. (T. R.)
Temetés. A halottak eltakarításának egyik Ugyanido valók a T.-t megelőző gyakorlatok is,
módja. Rendesen az elföldelést értjük alatta. Az melyek közül pl. a legsajátszerübbek egyike az
egészségtan megköveteli, hogy minden T.-t halott egyiptomi halottbíróság (1. o.). A holttest elföldekémlés előzzön meg, hogy a T. legalább 48 órával lésén é3 elhamvasztásán kívül annak egészben
a halál beállta után történjék; hogy a fertőző vagy részben való megsemmisítése néhol úgy is
betegségekben elhaltak oly módon temettessenek, történik, hogy a holttestet a levegőn szárítják ki,
hogy ez a fertőzés terjesztését kizárja. A T.-t és a de megvédik a ragadozók támadásaitól; másutt
vele kapcsolatban felmerülő dolgokat — pl. hulla- ellenben szándékosan éppen ezeknek teszik ki
szállítás, exhumálás stb. •— minden államban prédául. Legfejlettebb intézmény alakjában a T.
e módját az indiai parsziknál láthatni, kiknek u.
rendeletek szabályozzák. L. még Temetkezés.
Temetés, a könyvnyomtatók így nevezik a sze n. Imllgatástomyai nagyszabású köralakú épít
désből kifelejtett több szót vagy mondatot. L. Kor mények, amelyek arra valók, hogy az ily temető
helyek környékén szüntelen kóválygó keselyük
rektúra mellékletén.
Temetési járulók, az akár tényleges szolgá és egyéb ragadozó madarak az ott elhelyezett
latban, akár nyugdíjazott állapotban meghalt hullákat egészen a csontokig elpusztítsák. Még pri
állami tisztviselő vagy altiszt gyógykezelési és mitívebb az az eljárás, hogy a halottat a hozzá
temetési költsége fejében járó összeg. Kapja a:% tartozói, vagy a győztes ellenfelei maguk falják
aki az elhaltnak gyógykezeltetéséről és eltenieíé- fel, legalább részben. Régibb és újabb népeknél
elég elterjedt módja a T.-nek a víz alá merítés,
séről gondoskodott.
Temetési szokások. A T. abban a pillanatban vagy vízre bocsátás is, amelynek kivált hajós és
kezdődnek, midőn a haldokló behunyja szemét s tengerész népeknél láthatni többé-kevésbbó jel
a temetést követő hosszabb-rövidebb gyászidőre lemző példáit. (Ilyen a vikingtemetés, a vikingek a
is kiterjednek. Minden népnél rendkívül számosak halottat a felgyújtott hajón'bocsátották tengerre.)
a T., úgy, hogy részletesebb felsorolásuk szinte A halottnak másvilági útjára való felszerelése,
lehetetlen. Ilyen T. pl. a halál beái^iakoraz ajtó, ab a túlvilági jóllétéről való gondoskodás is nagy
lak kitárása, hogy a lélek eiszállhasson; a halott ban függ ama képzetektől, melyek a halál utáni
hajának, körmének varázsszerül való levágása; létről valamely népnél uralkodnak. E gondos
a holttest ünnepies lemosása, felöltöztetése ; az u. kodás néha nagyobb arányokat ölt, kivált har
nev. Charon-garas, vagyis egy kisebb pénzdarab cias népeknél a hősök, törzsfőnökök, fejedelmék
nak a koporsóba tevése; a halotti őrök, siratok temetése alkalmával, amikor harci mének, sőt
stb. alkalmazása; a test kivivése körüli szokások, hadi foglyok kisebb-nagyobb számának (néha
majd a halotti tor ós a gyászolás számos módo egész hekatombáknak) feláldozása volt és van né
mely primitív népeknél még ma is szokásban. E
zatai. L. még Temetkezés.
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halotti vagy temetési áldozatok maradványai még t.-c. 21. §-a szerint pedig a törvényesen elismert
később, sőt a jelenkorban is, és ínég műveltebb vallásfelekezetek saját céljaikra külön T.-ket ren
népeknél is szerényebb mértékre szorultan az u. dezhetnek be és tagjaik a községi T.-kben aka
n. halotti torok, amelyek az elköltözött lelkének dálytalanul temetkezhetnek. Elhagyott T.-t csak
engesztelésére való áldozati lakomák, áldomások az utolsó temetkezéstől számított 40 év után lehet
esökevényei. A régi magyar T.-ről az Ipolyi beépíteni (1876. XIV. t.-c. 118. §). Közegészségi
Magyar myth. 548. s köv. oldalain olvasható ada szempontból szabály, hogy a T.-k a lakott helyek
tokon kívül v. ö. különösen Munkácsi B., A régi től lehető távolságban, fallal v. árkolattal körül
magyar lovas temetkezés keleti változatai (Eth- véve és fákkal beültetve legyenek, a templomban
nograplüa VII., 1896,297—323). V. ö. W. Galand, való eltemetések, valamint a templom körül ren
Ober Totenverehrung bei einigen der Indogerrna- dezett T.-helyek eltiltatván. Közegészségi, de egy
nischen Völker (1888) és Die Altindischen Tod- úttal kegyeleti tekinteteken alapszik az a szabály,
ten- und Bestattungsgebrauche (1896); I. IAppert: hogy a T.-hely, ha rendeltetése megszűnik, bizo
Cbristenthum, Yolksglaube und Volksbrauch nyos időn át (rendszerint 30 év) pihenjen s a sír
(1882); Th. Preuss, Die Begrábnissarten der Ame- helyek fel ne dúlassanak. Ha nincs oly felekezeti
rikaner nnd Nordostasiaten (1894); E. Samter, T., amelyben a temetkezés szabadsága biztosítva
Geburt., Hoohzeit und Tod (1911).
van, a község köteles T,-t fenntartani (1876. XIV.
Temetkezési biztosítás. Kisebb egyesületek, t.-c. 116. §). Külön jogszabályok, honvédelmi mi
jótékony egyletek foglalkoznak azzal, hogy egy- niszteri rendeletek rendezik a világháború hősi
szersmindenkorra előre lefizetett v. egy havi v. halottainak T.-jét, sírjainak gondozását.
évi részletekben fizetendő díj ellenében a biztosí
Temetöhogá.T (NecrophornsvespilloIj.),& Dög
tottnak temetését egy előre meghatározott temet bogarak (Silphidae) családjába tartozó bogárfaj.
kezési osztály szerint elvégzik. T. az életbiztosí A fekete alapszinű bogarat nyakpajzsának arany
tás (1. Biztosítás) egy alfaja.
sárga szőrözető, testénél rövidebb szárnyfedőin
Temetkezési egyesületek, társadalmi úton levő két-két narancssárga harántsáv és csápjainak
létesült önkéntes társulások, amelyeknek tagjai sárga bunkóvége könnyen felismerhetővé* teszi.
kötelezettséget vállalnak, hogy egymás temetési Ivadékáról úgy gondoskodik, hogy tojásait többed
költségeihez előre meghatározott tagdíjfizetéssel magával s gyakran fárasztó munkával a földbo
hozzájárulnak. Ezt a célt másokkal (pl. kölcsönös sülyesztett s elföldelt kisebb állati hullákba rakja.
segélyezés betegség esetére stb.) is egyesíteni szok A feloszló tetemben megnövekedett szennyesfehér
ták. Nálunk főleg a fővárosban ós a nagy alföldi lárvák a földben bábozódnak s fejlődnek boga
parasztvárosokban vannak T. Számuk újabban rakká. Az ismert rokonfajok közül 8, többnyire
azáltal, hogy a betegpénztárak vették át feladatu hasonló színezetű ól hazánkban. Ilyenek: V. veskat és a temetésügy rendeztetett, nagyon meg tigator Hersch., N. fossor Er., N- germanicus L.,
csappant.
N. humator Goeze. stb.
Temetkezési pénztárak, 1. Temetkezési egye
Temetők állatvilága. A temetők állatvilágá
sületek.
nak jellegét azok az állatok adják meg, amelyek
Temető (coemeterium, dormitorium), az a az eltemetett hullákon élnek. Az ilyen állatok
nely, ahol a meghaltak testei nyugoszuak. A kat. nak fajszáma azonban a gondosan eltemetett
r.-k rendesen kőfallal vagy legalább sürűeövény- hullákon kevés, mert azok baktériumok okozta
ayel vannak körülvéve; középen nagy kereszt rothadás ós korhadás útján pusztulnak el. Ha
Ml, hogy árnya alatt bókében nyugodjanak, akik azonban a holttest a baktóriumokon kívül más
a földön való küzdelmet bevégezték. Legtöbb élö lények számára is hozzáférhető helyen van,
T.-ben kápolna is van, ahol az elhunytakért en amint a rothadási baktériumok hatására az át
gesztelő szentmiseáldozatot mutatnak he. Az egyes alakulás bizonyos szabályszerű szakaszain át
sírokat keresztek díszítik, amelyeken a halandó megy, ez átalakulás egyes időszakaival egyező
ságot ábrázoló jelképek (kaszás csontváz, lefutott sorrendben bizonyos jellemző fajú rovarok ós
homokóra, lefordított fáklya, ketté tört gyertya, atkák egész sorának gyülőhelye lesz. Ezeknek
letörött rózsa stb.) alkalmazhatók. A kat. egyház az egymást szabályszerűen, meghatározott sor
a T.-t használat előtt megszenteli. A püspök vagy rendben felváltó rovaroknak és atkáknak alapján
helyetteso rövid beszédben előadja a T.-nek mog- megállapíthatjuk a holttetem korát. A temetők
becsülését indokoló okokat, azután térden állva speciális állatvilága ezek szerint a holttetemek
elmondja a mindenszentek letenyéjét, mialatt a állatvilágától függ. L. Tetetnek állatvilága.
T. közepén felállított kereszt előtt három gyertya
Temetőváros (gör. nekropolisz), nagy temet
ég; továbbá az egész T.-t szentelt vízzel meg kezőhely. Már az őskorban szokássá lett a holta
hinti ós tömjénnel megfüstöli a Miserere zsoltár kat az élők példájára nagyobb közösségbe gyűj
éneklése közben. Végre a három gyertyát a ke teni. Kivált Egyiptomban fejlődött ki e szokás,
resztre tűzik. A három gyertya a szenthárom ahol nemcsak embereket, hanem szent állatokat
ságot jelképezi, amelynek nevében és hatalmával (macskákat, krokodilusokat, ápisz-bikákat) is ily
fog végbemenni a feltámadás csodája. V. ö. Né- módon temettek el. A leghíresebb egyiptomi N.-ok
tnethu Lajos, Szertartások; Lonovics, Archeoló voltak Memphis és Theba.
gia (IIL).
Temetvény (Hrádok nad Váhom), kisközség
A T.-kről az 1868. LHI.t.-c. 22.§-aazt rendeli, Nyitra vármegye vágújhelyi járásában. A község
hogy azokban a különböző törvényesen bevett fölött az 594 m. magas erdős hegy tetején T.
keresztény vallásfelekezetek tagjai vegyesen és vár romjai állanak. A vár eredete ismeretlen, már
akadálytalanul temetkezhetnek. Az 1895. XLIII. 1270. feanállott, I. Lajos 1368. pohárnokának
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Tóth Miklósnak adományozta. 1453-ban TJjlaky lett mint költő is jó nevet vívott k i ; majd a koMiklós bírta, utóbb a Thurzó család tulajdonába burgi színház intendánsa lett. Klytemnaestra c.
került, melynek magvaszakadtéval (1638) többen tragédiáját 1857. Laube alatt Bécsben, azután több
bírták, köztük Bercsényi is, aki innen menekült ki udvari színpadon nagy sikerrel adták elő ; gyön
(1710) Franciaországba, míg a tévútra vezetett gébb eredménynek voltak : Hie Welf — hie Waibcsászári csapatok T.-t ostromolták. A vár ezután lingen (1858) és Croniwell (1483) tört. színművei.
is gyakran cserélt urat 8 ma teljesen romokban Költeményei Mariengarn címen jelentek meg.
hever. (Tr. Cs.-Szl.)
T e m p e r a (olasz), a festészet szabadabb tech
Temir-khán sora, Daghesztán orosz-kaukáziai nikáinak egyike, főleg a középkor végén divato
tartomány fővárosa, az Erpili Őzen folyó mocsa zott. Az olaszok e névvel jelölik a fára v. vászonra
ras völgyében, egészségtelen vidékén, de ahol az festett mindama függő képeket, melyek nem olajBrpili tó lecsapolásával kedvezőbb viszonyokat festésűek. Szűkebb értelemben véve a T. a pusz
teremtettek. Lakosainak száma 9208.
tán enyves festésnél tökéletesebb technika; festék
T e m m . , tudományos állatnevek után Tem- anyagát tojásfehérjével, fügetejjel v. illó olajok
minck Konrád Jakab hollandi zoológus nevé ban oldott viasszal hígítják meg s úgy rakják fel.
nek rövidítése, szül. Amsterdamban 1778., megh. A T.-eljárásnál az enyv és a kréta keverékével
Leidenben 1858., hol a természetrajzi múzeum alapozott s lesimított felületet, amennyiben ara
főigazgatója volt. Főleg a gerinces állatok tanul nyozott háttérre szükség volt, ennek helyén előbb
mányozásával foglalkozott. Főműve: Nouveau vörös festékkel vonták be. A festéknek a hígító
recueil de planches coloriées d'oiseaux (600 táb anyaggal való keverését nevezték el temperarenek (a. in. tartóssá tenni), innen a T. szó. A festé
lával).
ket csak vékony rétegben rakták fel, különben
Temminck Konrád Jakab, 1. Temm.
lepattogott volna; egybeolvadó szinezés lehetet
Temminck teknőse (állat), 1. Chelydridae.
Temne (Timmene), bantu ágbeli, de sajátnyelvü len volt, az árnyékolás fokainál az átmenetet
néger törzs Nyugat-Afrikában, Sierra Leone-ban. finom vonalakkal, apró pontokkal idézték elő. A
T e m n o d o n (állat), az Álmakrélák v. Tüskés- T.-kép szines flrnisszel való bevonása után az szép
makrélák (Carangidae) családjába tartozó ten alaptónust is nyert s fényesebb lett. Az olajtech
geri hal-nem. Legismertebb faja a kékhal (Tem nika terjedésével a T. egyre veszít jelentőségéből,
nodon saltatrix L., újabb néven: Pomatomus az aranyozott háttér is idejét múlta. Végkép azon
saltatrix L.). Szürke alapszínű.; hátán kékeszöld. ban nem veszett ki a T. alkalmazása s napjaink
Rendesen 30—60 cm. hosszú, de 1 méter hosszúra ban főleg régies hatásokra törekvő v. erősen stili
is megnő. Különösen gyakori az Egyesült-Államok záló festők használják. Pereira-Arnstein régi
középső partvidékein, ritkább a Földközi-tenger eljárások nyomán elevenítette fel a T.-t, amelyet
ben. Húsa linóm és ízletes, ezért nagyban vadász Friedlein emulziós eljárásával próbált tökéleteszák s New Yorkban a leggyakoribb halételek tesíteni. De mindezek épp úgy, mint Beckmann
közé tartozik. Ragadozó; különösen a heringe eljárása és Gussow földfestékei nem vetekedhet
ket pusztítja. Vadászata közben sokszor a víz fel nek az olajtechnikával s a T.-t ma többnyire csak
a szinpadi díszletfestésnél használják. V. ö. Fried
színe fölé veti magát.
Temnos, ókori város Kis-Ázsia keleti partvidé lein T. u. T.-technik, München 1906.
kén, közel a Hermosz torkolatához, a mai Gíiridje
Temperál, a. m. mérsékel, enyhít, 1. Hang,
mellett.
Hangolás.
Temondádfű (növ.), 1. Solanum.
Temperáló szén (lágyító szén), 1. Edzés.
Temondád-góré, T.-fü (növ.), 1. Eryngium.
T e m p e r a m e n t u m . 1. Vérmérséklet.
Tempe, híres (kb. 12 km. hosszú) völgy Görög
T e m p e r a n t i a (orr.), megnyugtató, csillapító
országban, Tesszáliában az Olimposz ós Ossza szerek neve. Oly gyógyszerek, amelyek bizonyos
hegyek meredek lejtői közt, a Peneiosz folyik át szervek fokozott működését (pl. szívét) lecsilla
rajta. A völgy a sziklás táj zord szépségét egye pítják, vagy amelyek a lázt csökkentik. L. Csilla
sítvén a folyóparti tenyészet (platánok, tölgyek pító szerek, Gyidadás elleni szerek, Lázcsökés babér) bájával, az ókori költészetben korán kenlő szerek.
mint a tájképbeli szépség netovábbja szerepelt.
Temperátor, 1. Hömérsékletszabályozó.
Mai neve a szorosnak: IAkoszlomo.
T e m p e r a t u r a (lat.), a. m. hőmérséklet (1. o.
Tempel, Ábrahám van den, hollandi festő, és Léghömérséklet). — T.& zenében, 1. Mérséklés.
T e m p e s t a (olasz), a. m. vihar, tengeri vihar.
szül. Leeuwardenben 1622 kör., megh. Amster
damban 1672. Joris van Schooten tanítványa volt,
Tempesta, il cavaliere, "tkp. Pieter Mulier,
Leidenben, utóbb Amsterdamban élt. Előkelő hollandi festő, szül. Haarlemben 1637 körül, meglu
hatású, tetszetős képmásai közül említendők: Van Milanóban 1701 jún. 29. Atyjának, idb. Pieter
Baalen tengernagy felesége (1665, kasseli képtár); Mulier táj képfestőnek tanítványa, Rómában, majd
a leideni árvaház elöljárói (1669, leideni múzeum); Génuában élt, ahol felesége meggyilkolásának
aMuyssort-esalád(1672, Hamburg, Kunsthalle),stb. gyanúja alatt éveket töltött börtönben. Dekoratív
Tempelhof (Berlin-Tempelhof), azelőtt ön tájképeket festett, többnyire történeti v. idilli
álló falu, most Berlin egyik külvárosa, (1919) alakokkal; tengeri viharokat ábrázoló képeiről
34,363 lak., villamossági teleppel, vaggonjavító- nyerte elnevezését (vihar). Képei nem ritkák; a
budapesti Szépművészeti Múzeumban két pásztor
mühellyel, faiskolával, nyaralókkal.
Tempeltey, Eduárd von, német költő, szül. képe látható.
Berlinben 1832 okt. 13, megh. Koburgban 1919
T e m p e s t u o s o (ol., ejtsd: tempesztuózo), zenei
máj. 31. Történettudománnyal foglalkozott, emel műszój a. m. viharosan.
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Tempio Pausania, város és ptispökség, szék
helye Saasari szardíniái olasz tartománynak, (mi)
16,500 lak., bortermeléssel.
Tcnupl p a s s a t i (ol.) a. m. elmúlt idők.
Templáriusok, 1. Templomosok.
Teuiple (ejtsd: taápi), a templomos rend háza
volt Parisban, 1312 után a johamüták birtokába
került. A forradalom idejében államfogháznak
használták. Ide volt bezárva XVI. Lajos király és
családja 1792—93 telén. 1816-ban apácakolostorrá
alakították, III. Napóleon lebontatta s helyén ma
bazárokkal szegélyezett park van.
Temple (ejtsd: tempi), város Texas Északameri
kai államban, (1910) 10,993 lak., gyapotkereske
delemmel.
Temple János, festő, szül. Littauban (Morva
ország) 1857 júl. 7. Vácon nevelkedett s Budapes
ten tanult, festett számos arc- és genreképet s
1884. Ebéd után c. festményével elnyerte a 6000
frankos Munkáesy-ösztöndí jat; a képet a király
vásárolta meg. 1889-ig Parisban élt s egyszermásszor életképeket küldött a budapesti tárla
tokra ; 1890. Bécsbe költözött.
Temple, William, sir, angol államférfiú és író,
szül. Londonban 1618., megh. Moór Parkban 1699
jan. 27. A Stuartok restaurációja után az ír par
lament tagja, majd 1662. annak királyi biztosa
lett. 1668-ban ő közvetítette az aacheni békét Fran
ciaország és Spanyolország közt, 1678. ő képvi
selte Angliát a nymwegeni béke megkötésénél.
Hazatérve a titkos tanács és az alsóház tagja lett,
de mivel ellenkezésbe jutott II. Károly politikájá
val, 1682. visszavonult a politikai élettől. T. jeles
író is volt, levelezéseit (Letters) és emlékiratait
(Memoirs) titkára, Jonathan Suift adta ki (London,
1700-03, 3 köt. ós 1709, 2 köt.), összegyűjtött
munkái pedig (Works) 1814 jelentek meg (u. 0.,
•i köt.). Életrajzát Courtenay írta meg (u. o., 1836,
2 köt.).
Templinolaj, tobozolaj, a Pinus pice.a L. aug.
és szept-lrai szedett tobozainak desztillációjával
állítják elő Svájcban.
Templom (a lat. templum-híA), az istentisztelet
számára emelt épület. A magyar nyelvben bármi
féle vallásnak egyházát T.-nak hívjuk, míg pl. a
francia és a német nyelv a pogány T.-okat:
temple-nok (franc.)és 2'«m|jeí-nek(ném.), a keresz
tény T.-okat é</Zise-nek (franc.) és JÍürc/íe-nek
(uém.) nevezi. Története egybefügg az építőmű
vészet történetével; minden nép és minden stilus
az istentiszteletre emelt épületbe fektette le tu
dásának, ízlésének, művészetének legjavát. Van
nak korszakok, amelyekből nem is igen ismerünk
mást. mint az egyházi építészetet. A katoliku
soknál többféle T.-ot különböztetünk meg, ugyanis
a már méreteivel ós arányaival is kitűnő, a
püspök szókét magában foglaló székesegyházat
(katedrálist), sokszor cto'm-nak is nevezve, etplébánia-T.-ot, melynek élén egy plébános áll; a monos
tor- vagy zánla-T.-ot, amely kolostorral kap
csolatos és az apátsági T.-ot, ez olyan zárda-T.,
amelynek élén apát áll. Végre anya-T.-nak
nevezzük annak a helységnek a T.-át, amelyben
állandóan lakik egy plébános és honnét más, fiókegyházak gondját viseli. L. bővebben Bazilika,
Egyiptomi művészet, Építészeti stílusok; to
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vábbá az egyes nemzetek művészetéről szóló cik
keket ; Imaház, Kripta, Szentély, Templum.
Templomavatás, 1. Templomszentelés.
Templomfertőzés oly cselekménynek elköve
tése a templomban, amely annak újra felszente
lését teszi szükségessé (ilyen pl. a templomban
elkövetett öngyilkosság). L. Vallás elleni bűn
cselekmények, Megfertöztetés, Megszentségtelenités, Templomszentelés.
Templomi szerek, gyűjtőneve mindazoknak a
tárgyaknak, amelyek akár a templom belső fel
szereléséhez tartoznak, akár az istenitisztelet
végzéséhez szükségesek. Ilyenek: a szenteltvíz
tartó, oltár, szentségház, szószék, gyóntatószék,
keresztelőkút, padok, orgona, kehely, szentség
tartó és mutató, harangok, tömjóntartó és füs
tölő stb.
Templomi zenekar, 1. Zenekar.
Templomi zsoltárok, 1. Zsoltár.
Templommegszentségtelenítés, I. Megfer
töztetés és Megszentségtelenítés.
Templom napja, neve a kat. egyházban a
templom védőszentje vagy a templom fölszenteltetése évnapjának, amely utóbbi nyolc napi ájtatossággal ünnepeltetik és köznyelven búcsúnak
mondják a hozzá csatolt 40 napi búcsútól.
Templomosokv. templáriusok (milites templi,
fratres templi, templarii), kat. egyházi lovag
rend. Alapította 1118. kilenc francia lovag Pa
lesztinában, akik a jeruzsálemi patriarcha kezébe
letették a szegénység, szüzesség és engedelmes
ség fogadalmát és ünnepélyes esküvel kötelezték
magukat, hogy védik Palesztina országutait, a
zarándokokat a szent helyekre kisérik és őket a
megtámadás ellen védelmezik, életüket a Szent
föld lovagias mególtalmazásának szentelik. E jám
bor szövetkezet élén Hugó payensi lovag állott,
mellette különösen Saintomeri Gottfried tűnt
ki istenfólelme és vitézsége által. A rend kezdet
ben oly szegény volt, hogy két lovag ült egy
lovon, amiért is egy két lovag által lovagolt ló
lett a rendnek címere. II. Balduin jeruzsálemi
király palotájának egyik szárnyát ajándékozta a
rendnek ama hely közelében, hol egykor Salamon
temploma állott, innen is vették a rendtagok
nevüket. Kezdetben nem volt külön rendi ruhá
juk, később felső ruházatuk egy fehér vászonköpenyegből állott nyolcszögű vérvörös kereszt
tel. A rendet 1127. II. Honorius megerősítette, a
troyesi zsinat pedig 1128. a Szt. Bernát által ké
szített rendszabályokat tette rájuk kötelezővé.
A jelentékeny szolgálatokért, amiket a rend a
Szentföld védelme körül kifejtett, végrendeleti
hagyományok és gazdag ajándékok folytán csak
hamar nagy gazdagságra tett szert; tagjainak
száma pedig annyira növekedett, hogy keleten
valódi hatalommá fejlődött. Rövid idő alatt
Európa több országában számos rendházuk volt.
Magyarországban is már a XII. sz. közepe táján
Géza király telepítette meg őket. Székesfehér
váron volt első rendházuk. Csakhamar az ország
minden vidékére elterjedtek. A rend tagjai lova
gokból, lelkészekből, segédlelkészekből, szolgálat
tevő testvérekből (fegyverhordozók) és kézmű
vesekből áLottak. A rend élén állott a nagy
mester, akinek hatalma azonban a mellette lévő
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zsidókkal ós katolikusokkal együtt éljenek kegyes
életet. Gyarmatokat alapított Haifában, Jaffábau,
Lydda mellett. Tagjainak száma mintegy 1200,
főkép Württembergben. Találó jellemzése van
Lagerlöf Selma Jeruzsálem c. regényében.
Templom vagyon, 1. Egyházi vagyon.
T e m p l n m . 1. A rómaiaknál annak a négy
szögű területnek neve, amelyet az augur a madár
jelek megfigyelése céljából a földön és megfelelően
az égen magának kijelöl t. D.-nek vagy K.-nek for
dulva figyelte az auspiciumokat, a balkéz felől
jövő jeleket szerencséseknek, a jobbkéz felőlieket
szerencsétleneknek tartották.— 2. Neve az isten
ségnek szentelt területuek a régi rómaiaknál (a
görögöknél temenosz), azután magának a rajta
emelt szentélynek, amely aztán maga is a T.,
templom nevet nyerte. A T. az istenek hajléka;
rendeltetése, hogy az istennek, kinok építették,
szobrát és a neki szánt fogadalmi ajándékokat
befogadja, de nem szolgált mint nálunk az isten
tiszteletre sereglő hivők gyülekező helyéül. AT.
formáiról 1. Görög művészet 1. és Római mű
vészet.
T e n i p o (olasz, a. in. idő, időmérték), a zené
ben a hangjegyek értékének abszolút időmeghatá
rozása. Az ütemezés időegysége körülbelül a nor
mális érverés számával (percenkint 7 0—80) egyezik
határértékei viszont a lassú és gyors érverés kö
zött (40—100 percenkint) ingadoznak. A XVII. sz.
előtt alig írtak elő különféle T.-kat. A hangjegyek
nek középértékük az integer valor volt, amely
Praetorius szerint a hrevisre vonatkozóan a perc
tizedrészének felelt meg. 1600 körül kezdik hasz
nálni a máig is fennmaradt Allegro, Adagio, An
dante műszavakat, melyekhez száz év múlva a
Presto, Largo, Allegretto, Andantino szavak já
rultak. A T.-értékok eleinte nem különböztek
annyira egymástól mint ma, mert pl. egy Adagió
ban nagyobb értékű hangjegyek szerepeltek, míg
az Allegro-ban kisebb értékűek. Csak a XVIII. sz.
folyamán kerül át a gyakorlatba annak elképze
lése, hogy- rövid időtartamú kották is lassúk az
Adagio-ban. E század végén találták fel a metro
nómot (1. Ütemmérö), amely a T.-t abszolút pon
tossággal határozza meg.
Tempoi-alia (lat., egészen: hona T.) a. ni.
világi előnyök, az egyházi javadalommal össze
kapcsolt jövedelmeknek s vagyoni jogosítványok
nak összessége. Ellentéte a spiritualia, vagyis a
hivatallal járó egyházhatalrni jogoknak összes
sége.
T e n i p o r a l i s (lat.) a. m. időre vonatkozó, vi
lági ; a bonctanban a. in. a halántékra vonatkozó,
pl. musculus, artéria, véna, nervus T. stb. a. m.
halántékizom, verő- és gyüjtőér, ideg stb. T.

nagytaiiáes, fókollógiuin által nagyban korlá
tozva volt. A szent sír elvesztése után a T. is
Ciprus szigetére vonultak; de a legtöbb lovag
mégis Franciaországba tért vissza, ahol a rend
nek a legtöbb birtoka volt. A terjedelmes birto
kok és dús kincsek nagy mértékben felingerelték
IV. (Szép) Fülöp francia király pénz vágyát. 1307
okt. 13. az összes francia T.-at nagymesterükkel
együtt fogságba vetette, jószágaikat lefoglaltatta és meghagyta, hogy ha a reájuk fogott
bűnöket be nem ismerik, kínoztassanak és hálál
jál fenyegettessenek. V. Kelemen 1307 dec. 1.
kánoni vizsgálatot kért a királytól ós a port
maga akarta kezébe venni. A viennei zsinat
(1311—12) vonakodott ítéletet mondani, mire a
pápára a király nyomást gyakorolt s az 1312
márc. 22. titkos konzisztóriumot hívott össze,
amelyen a rend feloszlatását végleg elhatározták
ós már máj. 6. meg is jelent az erre vonatkozó
bulla. A király megígérte, hogy a rend javait
a keresztes hadjáratra kiadja, a feloszlatott rend
tagjait a püspökök ítélete alá bocsátja és a rendfőnököket a pápának kiszolgáltatja, de Ígéretét
teljesíteni vonakodott, sőt 1314 márc. 11. Molay
Jakab nagymestert és néhány társát kivégeztette
és a rend javait a királyi kincstár részére lefog
lalta. A rendet feloszlató pápai rendeletet Európa
többi országaiban és így hazánkban is végre
hajtották.
Irodalom. Wilcke, Gescnichte des Ordens der Templarier,
2 t ő t . , Halle 1860; Micnelet, Procés des Tenipliers, 2 töt.,
Paris 18él—51 ; Havemann, Gescnichte des Ansgangs des
Tempelherrenordens, Stuttgart 18*6; Schottmfiller, Der
Untergang des Templerordens, Berlin 1887 ; Prntz, Entwickelung und Untergang des Tempelherrenordens, n. o.
1888: Pesty Frigyes, A templáriusok Magyarországban,
Pest 1861.

Templomrablás (crirnen sacrilegii), a Btk.
(336. §. 1. p.) szerint, tekintet nélkül a lopott do
log értékére, bűntett a lopás, ha az állam által el
ismert vallás szertartásaira rendelt helyiségben a
vallás szertartásaihoz tartozó, vagy kegyes vagy
jótékony célra szánt tárgyat lopnak el.
Templomszentelés, a kat. egyházban az a
szertartós, amellyel valamely templomot az isten
tisztelet céljaira felavatnak. E szertartás két
féle : az egyik felkenés (consecratio), a másik
szentelt vízzel való megáldás (benedictio) által
megy végbe; azért megkülönböztetünk konszekrált és benedikált templomokat. A konszekrációt csak püspök, a benedikciót a püspök
engedelmével áldozó pap is teljesítheti. V. ö.
Némethy, Szertartások; Lonovics, Archeológia
(III. köt.').
T. a szó valódi értelmében a protestánsoknál
nincs, de mégis, ha az új vagy átalakított tem
plomban először istenitiszteletet tartanak, ünnopiesebb szine van a vasárnapi istenitiszteletnek;
Tempóra m u t a n t u r e t nos mntamur
ilyenkor az úrvacsorát kiosztják, egyszersmind in i l l i s (lat.) a. m. az idők változnak ós velük
ha újszülött van, azt a keresztség szakramentu- együtt mi is változunk. Eredetileg a császárból
mában részesítik, a házasságra lépni kívánókat szerzetessé lett 1. Lothár (Kr. után 795—855)
egyházilag egybeadják. A protestánsok az ily mondta ily alakban.- Omnia mutantur, nos el
ünnepélyt inkább templomavatásnak szokták mntamur in illis.
nevezni.
Temporar paraziták (ideiglenes élősködők),
Templom-társulat (Deutscher Tempel), val az állandóan élősködő állatokkal (statiovürpara
lási társulat, alapította 1854. Hoffmann Cristoph ziták) szemben azok az élősködők, melyek csak
(1. o.) Württembergben. Célja volt, hogy a hivők időnként élősködnek más állatokon vagy növé
tömegesen vándoroljanak ki Palesztinába és ott a nyeken.
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Tendaguru

Londontól fölfelé Leehladeig kisebb gőzösök jár
nak rajta 34 zsilippel (240 km.) s az egész lon
doni medencével számtalan hajózó csatorna köti
össze, igy a Grand-Junction-, Oxford-, Paddington-,
Kegent-, Thames-, Severn-csatornák, Londonból
a Kennet- ós Avon-csatornákon át (98 km.) egész
Bristolig lehet hajózni.
A T. vízterülete 12 gróf
ságban 13,370 km.3 A folyó bejáratát Chatham
hadikikötő és 4 nagy erőd (Cliffe Creek, Coalhouse
Point, Shorne Creek és Tilbury) védi. A világ
háborúban az erődök ellen német repülők és hadi
hajók többszörintéztektáuiadást. V.ö.jBesaííí, The
Thames (London 1903); Cornish, The naturálist on
the Thames (u. o. 1902). — 2. T., folyó Ontario
kanadai tartományban, 250 km. hosszú, Chathamtól 30 km.-nyire a Saint-Clair tóba ömlik.
T e n . , latin növénynév után Tenoré Michaele
olasz botanikus, Nápolyban a botanika tanára
L. Menzuralis zene és Tempó.
Temrjuk, a hasonlónevü járás székhelye nevének rövidítése. Műve: Flóra Neapolitana
Kubán prosz-ciszkaukázia; vidéken, a Taman fél (Nápoly 1811—38, 250 táblával).
Ten, kínai gabonamérték = 56 1.
sziget É.-i oldalán, az Achtaniszov és Kurcsanszkij
Tenacit, elektromos szigetelő anyag, azbeszt,
limánokat elzáró hornokturzáson. 14 m.-rel a
tenger színe felett fekszik, 14,473 lak., van kikö gyanták és alkalikus földfemek sóiból előállítva.
Igen tűz- és hőálló, szilárdsága szintén igen nagy.
tője, közelében iszapfürdők.
T e n a c i t a s (lat.), szívósság, különösen szilárd
Temuco (ejtsd: —ko), Cautin chilei tartomány
fővárosa, (isso) 33,860 lak., bőr-, sör- és szesz test ellenállása oly külső erővel szemben, amely
részeit egymástól el akarja választani. Továbbá
gyártással.
a. m. makacsság.
Temudzsin, 1. Dzsengiz-khán.
Temurtu-nor, 1. Isszik-kul.
Tenakulum (lat.), fából keresztformái'a össze
Temze (ang. Thames, franc. Tamise, német rótt kózirattarto. A betűszedők szerszáma. Alsó
Themse, ókori Tamesis. Tamesa, ang.-szász részükön vasszöggel vagy csavarral látják el,
Taemese), 1. folyó Anglia D.-i részében. Felső amely arra való, hogy a T.-ot a szekrénybe erő
folyásán Oxfordig Isis-nek nevezik, ez ered W'ilt- síthessék.
csGlüueestor grófságok határán 115 m. magas
Tenampua<'Ptfe&fo Viejo), indiánus romváros
ban a Thanfes-head nevű forrásfolyóból Cirenees- Honduras Comayagua departementójában.
tertöl Ny.-ra, Oxfordnál fölveszi az É.-ról jövő
Tenasszerim (Tanengtliari), Birma britindiai
Chenvellt s innen kezdve nevezik T.-nek. í)or- tartomány egyik kerülete annak legdélibb részén
fhestemél beléje ömlik a hajózható Thanie s a a tengerparton, területe 121,026 km.2, lak.
folyó neve valószínűleg a Thame és Isis nevéből 1.159,558. 1800 m.-ig' emelkedő hasonlónevü
van összevonva. DK.-nek, majd Readingtől nagy hegylánc választja el Sziámtól, földjén folyik
kanyarulatokkal K.-nek folyik a Henley, Marlow keresztül a T. folyó a Bengáli öbölbe, nagyobb
('•8 Maidenhead nevű erdős völgyeken át Windsor csónakok 53 km.-nyire hajózhatnak rajta fölfelé
és Eton felé; Staiuesnél ér London rendőri kerü T. községig. Rizstermelése igen fejlett. Fővárosa,
letébe s azt Krithnél elhagyva, átfolyik Gravesend Móniméin, régebben forgalmas város volt.
mellett és 75 km.-nyire London alatt Sheerness és
Tencin (ejtsd : teönszen), ülaudiiie Alexandrine
Cap-Shoeburynpss között torkollik az É.-tengerbe. Gui'rin, marquise de, francia írónő, szül. GreSheernesstól Koré, azután egészen a tengerig nobleban 1681., megh. Parisban 1749 dec. 4.
Sivin a neve. Norelighttöl (a Noreban levő világító Meglehetős zajos ifjúság után, melynek törvény
toronytól) forrásáig az egyenes távolság 202 km., telen gyümölcsei közül a filozófus d'Alembert
egész vízhossza 349'8 km., 290 kin.-nyire Leeh- vált ki," előkelő szalont tartott, amely a müveit
ladeig hajózható. Szélessége Greenwichnél dagály társaság központja lett. Regényei: Mémoires du
kor 550 m., London felett összeszűkül, London- comte de Comminges (1735) és Le siége de Calais
bridgenél 243 m., innen a Westindia dokkokig a (1739). V. ö. Nicolaus, Mme deT. (Leipzig 1908);
liajósok Poolnak nevezik. Woolwichnál széles Mosson. Mme de T. (Paris, 3. kiad. 1910).
sége 447 m., Gravesondnél 731 m., 5 km.-re ez
Tendá, község Cuneo olasz tartományban,
alatt 1179 m. Mélysége néhány sekélyes hely (191D 3975 lak., várromokkal, középkori kapukkal,
(shoals) kivételével 3-6—4-3 m., a tengerből Lon- székesegyházzal (XII—XVI. sz.). Északra van a
don-bridgeig fölhatolva, a tengerjárás 12 órán Col di T. megerősített hágó (1873 m.), amely alatt
kónt 4—7 m. szintkülönbséget hoz létre 3—4 a Nizza—Cuneo közötti út 3-4 km. hosszú alagút;
km. óránkénti sebességgel hatolva föl a folyőn. részlete visz el.
Deptfordig a legnagyobb óceánjárók és hadihajók
Tendaguru, 320 m.-ig emelkedő plató a volt
is járhatják, Blackwallig 1400 t, London-brid- Néinet^Kelet-Afrikában, Lindi kikötőtől Ny.-ra,
geig 300 t. tartalmú hajók hajózzák. A folyó nevezetes mint nagv saurius-mai-adványok lelő
mélysége 8 a nagy tengerjárás idézték elő Lon helye. Először Fraas (1907), azután Sattler, 1909..
don kikötőjének alkalmasságát oly óriási forga Janensch és Hennig kutatták föl ezt a vidéket,
lomra, amilyent egy folyó sem tud fölmutatni. V. ö. Edward Hennig, Am T. (Stuttgart, 1912).
Tempus (lat., többes számban: tempóra) a. in.
idő; a nyelvtanban: igeidő (jelen, múlt, jövő stb.).
h. Ige. — T. clausum, zárt idő, 1. Idö és Sacratum tempus- — T. continuum, T. utile, 1. Idő
számítás.
Tempus (lat. idő), a menzuralis zenében a
brevis időértéke. A XVI. sz.-tól kezdve kétféle
T.-t ismernek: a T.perfectumot, melynél a brevis
három semibrevisre oszlott és a T. imperfectumot, hol a brevisben két sernibrevis foglaltatott.
Előbbinek jele a vonalrendszer elejére irt kör
(O)
volt, utóbbié a félkör (C )• Ebből származik mai
4
/4-es teinpojelzésünk:
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Tendelti, Darfnr fővárosának jEl-Faserk-nek
régebbi neve.
Tendencia (lat.), 1. Célzatosság és Irányzat.
Tender, 1. Szerkocsi.
X e n d o (lat.) a. m. ín (1. o.). — T. Achillis,
1. Achilles-ín.
T e n d o p l a s t i c a , képző műtét valamely meg
rövidült ín meghosszabbítására, vagy hiányzó
ín pótlására. Részletesebben 1. ínalkotás, továbbá
ín-meghosszabbítás,
Inmetszés.
T e n d o r r l i a p l i i a a. m. ínvarrat, elszakadt,
átmetszett inak egyesitése.
T e n d o v a g i i i i t i s (lat.-gör.), 1. Inhüvelybetegségek.
T e n e b r a e (lat.) a. m. sötétség. Neve a nagy
hét 3 napján tartott zsolozsmának (Matutinum),
amely alatt a gyertyákat egymás után eloltják.
Innen sötét vagy gyászzsolozsmának mondják.
L. Nagyhét.
T e n e b r i o (állat), 1. Lisztféreg.
Tenedosz (Boszdzsa-Ada, Bogaz Adasszi),
kis vulkanikus sziget a Dardanellák bejáratában
s igy fontos flotta-állomás, török birtok. Területe
42 km.*, 190 m.-ig emelkedik, pompás borai
teremnek, lakóinak száma 4140, legnagyobbrészt
halászattal és hajózással foglalkoznak. Főhelye
a hasonlónevü város a sziget keleti oldalán, erős,
tornyos falakkal van körülvéve, kikötője s közép
kori erőssége van. Az ókorban a trójai harcokban
nevezetes szerepe volt a szigetnek. 1807 máre.
21-én itt győzték le az oroszok Szinyavin vezér
lete alatt Szeid Ali pasát, 1822 nov. 10-én pedig
a görög szabadságharcosok Kapudán pasát.
Téne-korszak, 1. Vaskor.
T c n e r a m e n t e (ol.) a. m. gyöngéden.
Tenerani, Pietro, szobrász, szül. a Carrara
melletti Toranóban 1789 nov. 11., megh. Rómában
1869 dee. 14. A carrarai Akadémián, majd Thorwaldsennál tanult Rómában, ahol a S. LucaAkadémia tanára s 1860. a római muzeumok és
képtárak főigazgatója lett. Főként márványban
dolgozott, rendkívül gondosan faragott, a felületet
simára csiszolta s tetszetős formákra törekedett.
Igen kedvelték mitológiai műveit (Psyche, Vénusz
és Ámor, Pandora, stb.), melyeket rendszerint több
példányban faragott meg. Vallásos és mellszob
rokat (VIII. és IX. Pius, XVI. Gergely stb.) is
készített, ezeket jórészt Rómában őrzik. A fóti
templom kriptájában három szobormüve van.
Korában nagy hírnek örvendett s 24 művészeti
akadémia választotta tagjául.
Teneriffa (Tenerife), a Kanári-szigetek leg
nagyobbika és legmagasabbika,
28 km.-nyire Grmerától, 2026 km s területtel, (1920) kb. 180,000
lak. A 2000 méternyi mélységből kiemelkedő szi
get három egymástól korra és külső alkatra nézve
egyaránt különböző hegytömegből áll. Az B.-i
az Anaga nevű vulkáni, szakadozott hegytömeg,
a Ny.-i,' amannál régibb, a Sierra de Teno ; e kettő
közt emelkedik ki a hatalmas Pico de Teyde
(3715 m.), az őslakók Ecseide-je, amelyet lábánál
pálmák, feljebb gesztenyefák, aztán rétek fed
nek, míg felső részét lapilli és vulkáni hamu ta
karja. Tetejét nov.—ápr.-ig hó takarja. A Pico
de Teyde legutolsó nagy kitörése 1704. volt;
most már esak egyes hasadókain szállnak föl
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meleg gőzök. Fővárosa és az egész Kanári-sziget
csoport kereskedelmének középpontja Santa Grúz
de Tenerife, (1920) 76,234 lak., három erősséggel
és igen jó kikötővel. Ugy a városnak, mint a szi
getnek főleg azóta van nagyobb jelentősége, mióta
Amerikával s Afrikával kábelhálózat köti össze.
V. ö. Schröter, Bine Excursion nach den Kanarischen Inseln (Zürich 1909).
Teneriffa-csipke, a régi spanyol Sol-csipkónek forgatható nmstrás orsó segítségével készülő,
csillagos mintájú modern felújítása.
T c u o s n i c s (gör.-lat.), erőltető, fájdalmas szé
kelési (T. alvi vagy anii), illetőleg vizelési (T.
vesicae) inger, mely a végbél, illetőleg hólyag
gyuladásos bántalmainál jelentkezik. Igen kis
mennyiségű bélsár, ill. vizelet jelenléte már ki
váltja, s a kiürülés viszont az izomzat görcsös
összehúzódása miatt megnehezített és fájdalmas.
Tengelic (Garduelis carduelis L., állat), a Pinty
félék családjába tartozó éneklő madárfaj. 13 cm.
hosszú és 22 cm. széles. Csőre hosszú (1*3—1-4
cm.), kúpalakú, végén kissé hajlott; szárnya he
gyes; farka középhosszuságú; lábai rövidek,
erősek és hosszúujjúak. Arctájéka köröskörül
karminvörös, selymes fénnyel; csőre és szeme
közötti része és feje teteje fekete; háta barna;
nyakszirtfoltja, dereka, felső farkfedőtolla, feje,
oldala és hasa fehérek; evezői tövük felé sárgák
s ez a szin a szárnyon egy nagy tükröt formál ;
szárnyevezői és négy középső farktolla fehér
csúcsú ; csőre világos hússzínű, hegyén sötétebb;
csüdje ós szeme barna. Nagyság és színezet dolgá
ban egyébként meglehetősen változékony,úgy hogy
ennek alapján kerti, erdei és hegyi T.-et szokás
megkülönböztetni. A tojó a hímtől csak abban kü
lönbözik, hogy arcának pirossága nem terjed a
szem mögé. Egész Európában a 60 é. sz. fokig
honos, azonkívül előfordul Afrika ÉNy.-i részé
ben, a Kanári-szigeteken, Madeirán és NyugatÁzsia legnagyobb részében. Újabban ÉszakAmerikában is meghonosították. Hazánkban min
denütt közönséges és állandó madár. A fás, gyü
mölcsös helyeket kedveli. Fákon fészkel és május
ban 4—5 fehér vagy kókeszöldes tojást rak,
melyek ritkás szürkeibolya szinü pettyekkel van
nak tarkítva s ezek a tompa végen többnyire
koszorús rajzolatot alkotnak. A tojó 13 —14 napig
kotol. Kellemes éneke miatt sok barátja van.
Népies nevei: töklinc, tiglinc, stiglinc, tengelice.
Tengely (1. a képmelléklelet) alatt forgó vagy
ingó főmozgással bíró géprészt értünk, mely a
géprészeknek vagy tisztán csak tartására vagy
emellett még a forgó főniozgásának átvitelére is
szolgál. Az előbbiek csak hajlító, míg az utóbbiak
összetett hajlító s csavaró igénybevételek alatt
állanak, ami a méretezésnél jöhet tekintetbe. A
hajlításra igénybevett tengelyeket tartó, a csava
rásra igénybovetteket pedig közlő, vagy transzmisszió-T.-elmek nevezzük. A T. ama részét,
melyre valamely gépalkatrész lesz felerősítve,
vállnak nevezzük s átmérőjét legalább is az ékvéset mélységével nagyobbra kell készíteni. Kerék
agyat lehet melegen is felhúzni, de minthogy az
összehúzódás okozta feszítés már kis megmunká
lási hibánál is könnyen repedést idézhet elő, ezért
újabban a csekély kúposságúvállra hidegen sajtol-
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3. ábra. Sellers tengelykapcsoló.

5.

ábra.

«Bamag»

terjeszkedési

tengelykapcsoló.

1. ábra. Tartó tengely.

4. ábra. Tárcsás tengelykapcsoló.

7. ábra. Zodel—Voith-féle szalagkapcsolás

9. ábra. Dohmen—Leblanc kapcsoló.

6. ábra. Cardan csukló.

2. ábra. Kétrészfi tokos
tengelykapcsoló.

8. ábra. Hildebrandt-féle kapcsoló.
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ják fel. Az 1. ábra két végén alátámasztott többterhelésü tartó- T.-t mutat, melyen Qí Q, Qa Qt a
terheléseket jelentik, P, P 2 pedig tartó csapok.
Olcsóság kedvéért lehet a tengelyt csak a vállak
és a csapok helyén megmunkálni. Hosszabb
közlőmü-í.-ek átmérője a fokozatos erőleadás
következtében csökkenhet s a hőokozta tágulást
terjeszkedő kapcsolások alkalmazásával teszik
lehetővé. A T.-t a hosszirányú elmozdulás ellen
állító gyűrű segélyével biztosítják, melyen a
rögzítő csavarok feje besülyesztett, esetleges bal
eset elkerülése végett.
Tengelycsap szolgál megfelelő ágyazatban
forogva a tengelyek tartására. A ható erő iránya
szerint megkülönböztetünk fekvő csapot, ha az
erő a tengely középvonalára merőleges, és álló
vagy támasztó csapot, ha az erő tengelyirányú.
A tengelycsap alakja lehet hengeres, kúpos vagy
gömbalakú, helyzetére nézve pedig lehet végső
vagy közbeeső. Az 1. ábrán lévő tengelynek a
P, és P3 két végcsapja van. A végcsapokat lehet
csavar, ék vagy kúpos-kötéssel külön is kapcsolni
a tengellyel. A közbeeső csapok a tengellyel min
dig egy darabból készülnek s ha tengelyirányú
erők fölvételére is szolgálnak, akkor fésűscsap
ként képezzük ki.
Tengelykapcsoló segélyével visszük át a moz
gást az egyik tengelyről a másikra s ez üzemközben vagy oldhatatlan vagy oldható. Az old
hatatlan tengelykapcsolás lehet merev, ha a kap
csolt tengelyek középvonala állandó s laza, ha a
tengelynek viszonylagos elmozdulását lehetővé
teszi A legegyszerűbb merev kapcsolás egy ön
töttvas tok, mely a tengelyvógeknek megfelelő
furattal bír s úgy lesz azokra orros ékekkel föl
erősítve. Hátránya, hogy könnyen rározsdáso
dik a tengelyre, amit könnyen kiküszöbölhe
tünk ke't részű tokos T. (2. ábra) segélyé
vel, melynek két fél hüvelye kívül kúposra van
esztergálva s két rászorított kovácsoltvas gyűrű
tartja össze. Igen kedvelt a Sellers T. (3. ábra),
mely egy belülről megfelelőleg kiesztergált hü
velyből s két beleillő csavarokkal összetartott
fölhasított kúpból áll. Két különböző átmérőjű
tengelyhez is alkalmazható, ha a tengelyvégeket
a szorítókúpok furatának megfelelőleg esztergál
juk le. Vastagabb tengelyeknél alkalmasabb a
tárcsás kapcsolás (d. ábra), melynek tárcsái a
tongelyvégekre fölékeléssel, melegen való fölhú
zással vagy fölsajtolással lesznek megerősítve s
egymással szorosan a lyukakba illő csavarokkal
összekapcsolva. Ha azt akarjuk, hogy a tengelyek
központosán fussanak, akkor a tárcsák homlok
lapjait a tengelyen kell leesztergálni. Ha az össze
köttetést két tengelyvég között, hosszabb időre is
meg akarjuk szüntetni, akkor a tárcsák közé kü
lön betéttárcsát is alkalmazunk.
A laza T. lehet hosszirányban s kereszt
irányban mozgatható és csuklós tengelykapcso
lás. A hosszirányban mozgatható T. főleg hosszú
tengelyvezetékeknél szükséges, hogy a hőokozta
terjeszkedés káros hatásait megakadályozza, miért
terjeszkedési kapcsolásnaJc is nevezik. Legel
terjedtebb kivitele a «Bamag»-kapcsoló (ő. ábra),
mely a forgató nyomaték átvitelére egymásba
kapaszkodó fogakkal bír. Az egyik tengely vé
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gére húzott s esztergált kovácsoltvasgyűrű szol
gál a két tárcsa központosítására. Két egy
mással szöget bezáró tengely kapcsolására igen
elterjedt a Cardan-csukló (6. ábra). A tenge
lyek végére csapos villák vannak erősítve s a
csapok hüvelyeit egy csavarok által összetar
tott kélrészű gyűrű fogja össze. A laza kap
csolások közé sorozható a rugalmas kapcsolás
is, melyet főképp dinamó- vagy elektromótorhajtásoknál alkalmaznak s megakadályozzák vele
csapagyak melegen szaladását és egyúttal áram
ellen is szigetelnek. Ilyen rugalmas kapcsolás a
Zodel—Voith-féle szalagkapcsolás (7. ábra),
melynek a tengerek végeire ékelt tárcsái hen
geres karimáikkal egymásba illenek s egyenlő
számú legömbölyített szélű résszel bírnak. Egy
szíj-, gummi- vagy pamutszalag fölváltva egyik 9
másik karima részein haladva keresztül, a két
tárcsa közt rugalmas kapcsolást létesít. Változó
forgásértelemnél két egymással ellentett értelem
ben haladó szalag van alkalmazva.
Az oldható T.-k lehetnek csak kikapcsolhatók
vagy ki- és bekapcsolhatók. Az előbbiek ott alkal
mazandók, hol fontos, hogy üzem közben a ten
gelyek közti kapcsolat megszüntethető legyen.
Kivitele könnyebb üzemnél a terjeszkedési kap
csolókóhoz hasonló; nagyobb erőátvitelnél a
Hildebrandt-kapcsoló(8. ábra) kedvelt, melynek
A és B tárcsái föl vannak ékelve a tengely
végekre és C tárcsa, ennek fogai A ós B fogai
közt a kapcsolatot létesítik, B-n elcsúsztatható.
Ha a kapcsolást üzem közben kell létesíteni,
fogas kapcsolót nem alkalmazhatunk, hanem
csak surlókapcsolást. Ennél az erőátvitel a ten
gelyekkel kapcsolt két rész egymáshoz szorí
tása révén létesül. Ezek közül legegyszerűbb a
kúpos surlókapcsolás, melynek tárcsái egymásba
tolhatók s kellő erővel összeszorítva a szükséges
nyomaték átvitelére alkalmasak. Az összenyomó
erő kisebb lehet, ha a surlófelületek súrlódási
tényezőjét bőr-, fa- vagy papirbetéttel növeljük.
Nagyobb erőátvitelnél kedvezőbb eredményt érhe
tünk el a lemezes kapcsolással, a tárcsák számá
nak növelésével, mely tárcsák fölváltva a hajtó
ós hajtott tengelyhez vannak kapcsolva. Újab
ban nagyon elterjedtek azok a surlókapcsolók,
melyeknél a surlófelületek hengeresek s összeszorításuk sugárirányban történik, miáltal a ká
ros tengelyirányú nyomás teljesen ki lesz küszö
bölve. Ilyen szerkezetű a Dolimen—Leblanc kap
csoló (9. ábra). A hajtótongelyen az üreges c
tárcsa, a d tárcsa pedig, mely az n surlópofákat
vezeti, a hajtott tengelyen van f ölókelve. A pofák
kitolása sugárirányban o görbített rúgóacélból
készült karokkal történik m hüvelynek a ten
gelyen való eltolása által. A rugós karok kap
csolás után egyúttal önzárást is létesítenek. Ezzel
a szerkezettel a kapcsolás igen enyhén, lökés nél
kül történhet.
Tengely (növénytani értelemben) a növény tag
jai közül a szár és a gyökér együttesen, a levéllel
ellentétben. L. Tengelyképlet.
Tengelyágy, 1. Csapágy.
Tengelycsap, 1. Tengely.
Tengelyfonál vagy tengelyszál, tengelyrostocska (áiiat), 1. Idegrendszer.
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T.-eket az óceántól előrenyúló szárazföldek, szige
Tengelykapcsolás, 1. Tengely.
Tengelyképlet (cauloma) minden, a szárra v. tek stb. elválasztják ugyan némileg, de ezeknek
gyökérre fejlődéstanilag visszavezethető növény- nincs külön medencéjük, vagyis olyan mélyebb ré
ezerv. (L. Tengely, Kormofita.) Viszonylagosan szük, amelyet a nyilt T.-től sekélyebb részek vá
lasztanának el. A bel-T.-eknek külön mendencéjük
T. az a testrész, amely oldalszerveket fejleszt.
Tengelykerék v. hengerkerék, ú. n. egyszerű van. Az öblök az óceánok ós T.-ek kisebb benyúgép,amely tengelye körül forgó hengerből s ezzel lásai a szárazföldbe. Mellék-T. pl. az Északi-T.
szilárdan összefüggő, a tengelyre merőleges ke Nagy-Britannia és Skandinávia közt, belt-T. a
rékből vagy tömör körlapból áll. A henger egyik Földközi-T. stb. Éles elkülönítés nem lehet, nem
pontjára kötél van erősítve, amelyen a teher függ. is szükséges.
A működő erő a kerék kerületén hat. Amint a
Az összes T.-ek területét nem ismerjük még
kereket forgatják, a henger is forog s mivel ez pontosan, mert pl. az É.-i sark körül még ismeret
alatt a kötél rácsavarodik a hengerre, a teher len részek vannak. Ezektől eltekintve is, a T.-ek
emelkedik. Nagyon általános a T. alkalmazása területét különböző szerzők különböző nagyságúra
erőátvitelre.
számítják. Általában mondhatjuk, hogy az összes
Tengelykereszt, a kristálytanban a kristály T.-ek területe 370 millió négyszögkilomóter körül
a Csendes-óceán (150—160
mil
tani tengelyek alkotta kereszt. L. Kristálytengely van. Legnagyobb
lió km2), kisebb az Atlanti
(79 millió km2) és a
a Kristály címszó alatt.
Tengelykötés a.m. tengelykapcso! ás, 1. Tengely- legkisebb az Indiai (72 ö millió km*).
A T. mélységei ma már eléggé ismeretesek
Tengelymetszet, a kristálytanban a. m. para
ahhoz, hogy bátran kimondhassuk, hogy a mély
méter, 1. Kristály.
Tengelynyomás, a kocsi összes súlyának, ter T.-ek feneke majdnem tökéletes síkság. A mély
hének egy-egy tengelyre eső értéke. Ez az erő ségek olyan fokozatosan, lassan változnak, hogy
hozza létre a. géporejíi kocsik tovamozgatására szabad szemmel a kiszáradt óceáni fenekek teljes
szükséges súrlódási ellentéteket, ezért adhezió- síkságnak tűnnének föl. Ennyit biztosan mond
hatunk, de a mélységmérések száma még meg
súlynak is nevezzük.
közelítőleg sem elegendő, hogy a T.-feuókről igazán
Tengelyrostocska, 1. Idegrendszer.
Tengelysugár, olyan fénysugár, amely az opti jó képünk legyen. A T. átlagos mélysége 3—4—
kai tengely irányában esik lencsére vagy gömb- 5000 m. körül van. A legnagyobb mélységet eddig
a Kermadéc-szigetok mellett (9427 m.) és a
tfikürro.
Mariana-szigetek mellett (9636 m.) a CsendesTengelyszál, 1. Idegrendszer.
Tengelyszin, a pleocliroitikus ásványnak az a óceánban fedezték föl. 8000 m.-nél nagyobb mély
szino, amely á kristály tengelyei irányában ész ségek vannak még a Tonga-szigetek, a Japániszigetek ós Jáva közelében.
lelhető. Vezérszinnek is volna nevezhető.
Tengelyszögmérő készülék, kristályoptikai
A T.-eket mélységük szerint két főcsoportba
készülék, amelynek segítségével a kétoptikai kell osztanunk. Az egyik csoportba tartoznak az
tengelyű kristályoknál az optikai tengelyek al átlag 4000 m. mélységű, ú. n. abisszikus T.-ek, a
kotta szöget mérik meg.
másik csoportba a 200 m.-nél nem mélyebb, úgy
Tengelytörés. A vasúti járómüvek tengelyei nevezett transzgressziók. A kétféle T. közt ren
a legjobb acélból készülnek ugyan, de hosszas desen igen meredek lejtővel sülyed le a T.-fenék.
használat után az eredetileg szálas anyag durva Az abisszikus T.-ek az igazi óceáni medoncók, a
szemcséssé, kristályossá válik és akkor a kerék transzgressziók tulajdonképpen a kontinensekhez
agy belső oldalán apró repedések jelentkeznek. tartoznak, csak a jelen geológiai időbon a T. el
Ezek mindinkább nagyobbodnak, míg végül a ten öntve tartja őket. A T.-nek ez a kiöntése vagy
gely, ha idejekorán ki nem cserélik, üzemközben transzgredálása némely geológiai időben (pl. a
eltörik. A T. sok esetben súlyos következményű krétakorszakban) sokkal nagyobb volt, mint ma,
haleset okozója. T.-t v. repedést okoznak néha a máskor megint lényegesen kisebb. A transztengely anyagának eredeti (gyártási) hibái és gresszióval elöntött részek tehát a kontinensek
egyenetlenségei, valamint az olyan rendkívüli tartozékai, úgy is nevezzük, hogy kontinentális
nagy erőhatások is (vonatösszeütközés, kisiklás, talapzat (ang. shelf). Ilyen talapzat veszi körUl
zökkenés), amelyekkel a tengely méretezésénél Nagy-Britanniát s hozzácsatolja Európához. ÚjGuinea közös talapzaton fekszik Ausztráliával,
nem számolhattak.
Tenger (képmelléklettel), a Föld felszínének Grönland Amerikával stb. Az óceáni fenék a kon
majdnem «/4 részét elborító, sós víztömeg. Nagyobb tinentális felszínek tői azonban nemcsak abban
összefüggő darabjait óceánnak is nevezik (gör. kölönbözik, hogy mélyebb, átlag mintegy 400O
oy.eavo;). Három nagy óceánt különböztetünk meg: m.-rel, hanem abban is, hogy a T.-fenék sokkal
1. a Nagy- v. Csendes- v. Pacifíkus-oceánt.; 2. az szilárdabb része a földkéregnek, mint a kontinen
Atlanti-óceánt és 3. az Indiai-óceánt. A három sek, mórt ezen nem képződnek gyűrődések, ránc
óceán az Antarktisz körül összefolyik s az Antark vetések. Ezért bátran kimondhatjuk már, hogy
tisz körül fekvő, úszó jéggel megrakott részt ami ma abisszikus T., az mindig az is volt 8 ami
Déli Jeges-T.-nek is szokás nevezni. Az Atlanti- ma kontinens, az is mindig kontinens maradt, de
óceán benyúlik az É.-i sarkvidékre, Európa.,Ázsia esetleg sekély T. elöntötte. Ezért mesebeszéd az
és Amerika É.-i partjai közé. Ezt a részt Északi Atlantisz vagyis az a mesés kontinens, amely az
Jeges-T.-nek is nevezik, de valójában az Atlanti- Atlanti-óceánban elsülyedt volna.
óceán É.-i folytatása. A három óceánon kívül
A T. mélységeinek-megmérésére szolgáló mű
vannak mellék-T.-ek, bel-T.-ek és öblök. A mellék- szerek ma már nairvon tökéletesek. Néhányat
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közülök a mellékelt Mélytengeri kutatásókhoz tesen homályos ée színeződik az iszap minőség©
való műszerek és hálók című képmelléklet 1—13. szerint.
rajzán látunk.
A T.-víz hőmérséklete néhány száz méter mély
A T. fenekén olyan lerakodásokat találunk, ségben már nagyon állandó, É.-i ingadozásoknak
amelyek eredetükre nézve vagy szárazföldi ere nyoma sincs. A felszínen azonban igen kis mór
detűek, vagy T.-iek, pelágikusak. A szárazföldek tékben a napi, de még inkább az évi ingadozás
partjain kavicsot, homokot csak keskeny zónában megmérhető. De ez is csekély. Általában a leg
találunk, sokkal szélesebb zónát foglalnak el a felsőbb rétegekben a hőmérséklet az egyenlítő
szárazföldi eredetű agyag- és iszaprétegek. Ezek vidékén a legnagyobb, onnan É.-ra és D.-re foko
hez járul még a meszes korallium-iszap és homok. zatosan hül, végül a sarkvidékeken állandóan jég
A pelágikus lerakódások főanyaga finom vörös van a víz felszinén, akár mint zajló, szétzüllött
anyag. Ez borítja be a Csendes-óceán fenekének jég, akár mint torlott, összefagyott jégtakaró. De
legnagyobb részét, az Atlanti- és Indiai-óceánok a rendszeres, szabályos hőmérséklet-eloszlást meg
nak _a partoktól legmesszebb fekvő, abisszikus zavarják a T.-árqmlások. Minden É.-ról D.-re
részeit. A vörös agyag körül olyan iszap van a tartó áramlás az É.-i féltekén hidegebb vizet, a
fenéken, amelynek összetételében parányi T.-i D.-i féltekén melegebb vizet hoz s viszont minden
állatok és növények vázai lényeges szerepet ját- D.-ről É.-ra tartó áramlás az É.-i féltekén mele
sz anak.Eszerint megkülönböztetünk l.globigeriua- gebb, a D.-i féltekén hidegebb vizet hoz, mint
iszapot; ez foglalja el az Atlanti-óceán legna amilyen áramlások nélkül az illető helyen volna.
gyobb részét, az Indiai-óceánnak majdnem felét s A Golf-áram baloldali ága Nagy-Britannia és Nor
a D.-i féltekén, a kontinensek D.-i vége előtt végia mellett meleg vizet visz föl a Spitzbergák
összefüggő sávban övezi aFöldet; 2. a radiolárium- felé s olyan rendkívüli melegeket okoz ezen a
iszap különösen a Déli Jeges-T.-t jellemzi; 3. a vidéken, hogy itt van Földünk legnagyobb pozipteropoda- és a diatomea-iszapok elszórtabbau tivus hőmérsékleti anomáliája. A Golf jobb
fordulnak elő. A különféle képződmények elhe oldali mellékága, a Kanári-áramlás Portugáliától
lyezkedésének okát még ma nem ismerjük. Isme D.-re fordul ós Afrika Ny.-i partjai mentén hűvös
retlen eredetű az abisszikus vörös agyag is.
vizet okoz. Csak 20° meleg ott a víz, ahol 25—26°A T. vize nem iható, mert sós. Normális T.-víz- nak kellene lennie. Dél- Afrika Ny.-i partjain a
ben 3'5°/o, tehát literenkint 35 g. só van. A só Benguella-áramlás jön a Déli Jeges-T. felől, Délösszetétele minden T.-ben pontosan ugyanaz. En Amerika Ny.-i partján a Humboldt-áramlás jön
nek a sónak főrésze a konyhasó (27 - g.), a klór- ugyanonnan s csodálatosan lehűtik a partmenti
niagnézium (3'2 g.), a klórkálium (0 6 g.), a ke vizeket. Sok ködöt okoznak s ezzel a hajózást
serűsé (2'2 g.), gipsz (1*3 g.), szénsavas sók (0-l g.) veszélyeztetik.
stb. Összetételére nézve lényeges különbség van
Az Atlanti-óceán felszinén a víz a forró égöv
a T.-i só és a sóstavak sója közt.Egyedül a Kaspi-tó alatt átlag 20°—25° meleg. De már 300 m. mély
sója ugyanolyan összetételű, mit a T.-é, azért ségben csak 12° s ozor méterben alig több 3»-náL
tudjuk, hogy nem régen még a T.-rel összekötte A mély, abisszikus T.-ek fenekén a víz hőmérsék
tésben kellett állania. A só mennyisége nem pon lete mindig csak 2°—2-5° körül van. Meg kell
tosan egyforma a T.-ben. Vannak sósabb és éde jegyeznünk, hogy a T.-víz fagyáspontja körül
sebb T.-ok. Különösen a T. felszinén mutatkoznak belül —2-5°-on van sótartalma miatt. Ez a hideg
lényeges különbségek. Az egyenlítő vidékén a fel víz a mély óceánokba a sarkvidékekről származik.
szín sokkal édesebb, mint a normális T.-víz, mert A mélységbeli hőmérsékletek pontos tanulmányo
itt igen sok az eső (édesvíz) és a nedves levegőben zása világossá tette, hogy a sarkvidékeken lehűlt,
kevés a párolgás. A sivatag-zónákban jóval só tehát sűrűvé vált T.-víz az egyenlítő felé ármlik
sabb a T. felszíne, mert itt kevés az eső és igen a T. fenekén, az egyenlítő táján fölemelkedik s a
erős a párolgás. A besürüsödő sónak nincs ideje felszín közelében visszatér a sarkok felé. Óriási,
diffundálni. A normálisnál édesebbek a sarkvidéki de mérhetetlenül lassú cirkuláció ez, csak a pon
T.-ek is, mórt az olvadó jég vize édesebb és a fel tos hőmérsékleti adatok teszik világossá. Való
színen aszik. Legsósabbak a száraz éghajlatú, zárt színű, hogy a Föld belső molege érezteti hatását,
lieltongerok: a Földközi- és a Yörös-T.-ek, meg a különben a T.-viz már alighanem megfagyott
Perzsa-öböl. Igen édes a Fekete- és a Balti-T. A volna az óceánban. A T. vize ugyanis sótartalma
nagy mélységekben a sótartalom eloszlása bámu miatt körülbelül a fagyáspontján a legsűrűbb.
latosan egyenletes.
Ábel -T.-ek felszínének hőmérséklet-ingadozásaA T.-víz a nyílt óceánokban rendkívül tiszta, sokkal nagyobb, mint a nyílt óceánoké. De ez
a fénysugár -íOO m. mélységig behatol (a tiszta- az ingadozás sem hatol mélyre. A mély rétegek
vizű Genfi-tóban csak 29 méterre!). A lebocsátott ben a bel-T. vize olyan szokott lenni, mint amilyen
fehér korong 200 m. mélységből még föllátszik. hőmérséklet uralkodik a nyilt óceánokban abban
Knnek a tisztaságnak főoka az, hogy a sós T.-vlz- a mélységben, amilyen mélyen van a bel-T.-eket
ben a lebegő iszap körülbelül 20-szor rövidebb idő a nyilt óceánokkal összekötő T.-szoros ú. n. nyeregalatt leülepedik, mint az édes vízben. Nagy átlát pontja vagyis a T.-szoros legsekélyebb helyének
szósága miatt a mély tenger sötétkéknek látszik, legmélyebb pontja. így pl. a Földközi-T. a Gibral
mert a legtisztább víz is némileg szétszórja a leg tári-szoroson át közlekedik a nyilt óceánnal.
finomabb rezgésű, kék fénysugarakat. A partok A szoros fenekének nyeregpontja 300 m. Az Atközelében a lebegő anyagok mennyisége megnől, lanti-oceánban ebben a mélységben körülbelül
de csakis igen finom anyag lebeg a vízben s itt a 12° a hőmérséklet. Ugyanilyen a Földközi-T. víz
szine zöldes. Iszapos folyótorkolatoknál természe tömegének átlagos hőmérséklete is, még 4000 m.
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mélységben is. Ennek az az oka, hogy a Földközi-T. felszínéről sokkal több vlz párolog el,
mint amennyi édesvíz belehull az esőkkel és bele
jut a folyókkal. A veszteséget a Gibraltáron át
beömlő 12°-os sósvíz pótolja. Ezért a Pöldközi-T.
sósabb is, mint a nyilt óceán (több mint 37°/0)Valamennyi bel-T. között legmelegebb vize van a
Vörös-T.-nek (+32°), a T. déli harmadának fel
színén.
A sarkvidékeken a T. minden évben rendszere
sen befagy. A T.-en képződött jeget meg kell
különböztetnünk a gleccserekből származó, sokkal
ódesebbvizü, tömörebb jéghegyektől. A tengeri
jégtáblák eleinte szabadon úszkálnak, később
összezárulnak s végül összetorlódnak. A szabadon
úszó jeget úszó jégnek, az összezárult, de még
össsze nem fagyott s a T.-áramlásoktól mozgás
ban tartott jeget jégzajlásnak nevezzUk s végül
a teljesen összezárult és egymásra torlódott jeget
torlott jégnek (pack-iee) mondjuk. A zajló ós
torlott jégtáblák közül messze kimagaslanak a
jéghegyek. A jéghegy tömegének
csak Ve része
emelkedik ki a T.-ből, 8/9 része a T. alatt van.
A jéghegyek a Labradori É.-D. irányú áramlással
lejutnak New York kikötőjének szélességére is,
sőt még jóval délebbre is (Titanic-katasztrófa).
A D.-i féltekén a jéghegyek szintén eljutnak a
40° földrajzi szélesség alá.
A T. mozgásai. A f. vizének három főmozgását különböztetjük meg, de azonkívül van még
néhány más, kisebb jelentőségű mozgása is.
1. A T. hullámzása rezgő mozgás (1. Hullám).
A hullámok magassága 10 m.-nél több nem szo
kott lenni. Nem terjed mélyebbre néhány száz
méternél. A szél okozza, de vannak földrengés
következtében keletkezett hullámok is, ez«k sok
kal magasabbak és hosszabbak a szélhullámok
nál. Amíg a hullámzó víz molekuláinak orbitoidális sebessége nem érte el a szól sebességét,
addig a hullámok aszimmetrikusak, sőt átbuknak,
tarajoznak. Erős állandó szélben is tarajozó hul
lámok keletkeznek, nyilt tengeren is, mert a víz
belső súrlódása miatt az orbitoidális sebesség
sohasem lehet egyenlő az állandó szél sebességé
vel. Csak csökkenő szélben látunk szimmetrikus
hullámokat (lógóknak nevezi a balatoni halász).
A part közelében a hullámok mind átbuknak.
Hullámtörés (1. Hullám) keletkezik. A hullám
verés meredek partokon, a hullámmorajlás lan
kás partokon keletkezik.
2. A T.-áramlás az állandó hullámzás, tehát tu
lajdonképen az állandó szél következménye. A hul
lámok aszimmetrikus volta miatt a molekulák or
bitoidális pályája nem lesz zárt vonal, hanem min
den molekula a hullámtarajon a szél irányában
tovább is mozdul. A tarajzó hullámokon könnyű
észrevenni, hogya lozuhant víztömeg a szél irányá
ban hosszú úton el is mozdul. Millió és millió tarajzó
és aszimmetrikus hullám kövotkezménye állandó
felszíni áramlás lesz. Állandó áramlást tohát ott
találunk, ahol állandóan egyirányú szél fuj. De
áramlás csak úgy keletkezhetik, ha a kimozdított
víz valamiképpen vissza is,térhet, mert különben
felhalmozódás támadna. így tehát minden T.áramlás valamely bezárt áramkörnek a része. A
bezáródás történhet a felszínen vagy a mélység-
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ben. Az igazi T.-áramlások cirkulációi a T. fel
színén záródnak be. Különösen két állandó szélre
kell figyelnünk. Az egyik a passzát (1. o.), a másik
a mérsékelt égöveken állandóan uralkodó nyugati
szél. A passzát-szél az egyenlítőtől északra ÉK.-i,
az egyenlítőtől délre DK.-i szél. Természetesen
csak KNy.-i irányban tudják mozgatni a vizet.
Csakugyan, mindegyik óceánban az egyenlítő
északi és déli oldalán keletkezik egy-egy KNy.-i
irányú áramlás. Ezeket ekvátoriális áramlások
nak nevezzük. A passzát-szelek zónái közt az
egyenlítőn a szélcsendek öve van. Ebben az övben
a víz természetesen visszafelé áramlik. Ezek a
gyönge ekvátoriális ellenáramlások. A mérsékelt
égöveken állandóan uralkodó Ny.-i szelek állandó
NyK.-i irányú áramlást hoznak létre. Az Atlantióceán északi részében ezt Golf-áramnak, a Csen
des-óceán északi részében Kuro-Sio-áramlásnak
nevezik; a déli féltekén kontinensek nem aka
dályozzák, hogy összefüggő NyK.-i áramlás, az
antarktikus áramkör keletkezzék.
Az ekvátoriális és a mérsékelt égövi áramok
ellenkező irányúak, azért mintegy erőpárnak fog
hatók fel s az erőpárok forgómozgást hoznak
létre. Minden oceánrészben tehát bezárt áramkör
keletkezik. Öt ilyen áramkört különböztetünk
meg:
1. Az észak-atlanti áramkör részei: a) északatlanti ekvátoriális, b) Florida-, c) Golf-, d) Kanáriáramlás.
2. A dél-atlanti áramkör részei: a) dél-atlanti
ekvátoriális, b) brazíliai, c) az antarktikus áram
kör atlanti része, d) Benguella-áramlás.
3. Az észak-paeiflkus áramkör részei: a) északpaciftkus ekvátoriális, b) Kuro-Sió-, c) Kaliforniai
áramlás.
4. A dél-paciflkus áramkör részei: a) dél-paciflkus ekvátoriális, b) kelet-ausztráliai,
c) az ant
arktikus áramkör pacin1 kus része, d) a Humboldt
áramlás.
5. A dél-indiai áramkör részei: a) a dél-indiai
ekvátoriális, b) a Mocatnbique-, c) az antarktikus
áramkör indiai része, d) a nyugat-ausztráliai
áramlás.
Az Észak-Iudiai-Oceánban nincs passzát-szél,
azért ilyen áramkör nem keletkezhet. Helyette a
monszun (1. o.), évszakonként változó irányú szél
hoz létre áramkört. Télen a monszun olyan irányú,
mint amilyen a passzát volna itt, azért télen az
óramutató járásával megogyező értelmű áramkör
keletkezik az Arab- és Bengál-öbölben s ezektől
dólro a:', egyenlítőig, összefüggésben. Nyáron a
szél éppen ellenkező irányú, őzért az áramkör is
megfordul s az óramutató járásával ellenkező
értelmű lesz.
A Golf-áram egyik ága behatol az Atlanti-óceán
sarkvidéki részébe s fölmelegíti a T.-t annyir;i,
hogy a Spitzbergákra nyáron el lehet jutni hajó
val. Norvégia kikötői sohasem fagynak be, még
Tromsö sem, a sarkkörön túl, holott pl. KeletÁzsiában Vladivosztok kikötője, Marseille széles
ségében, minden télen befagy. A Golf áram vize a
Jeges-tengerből részbon Grönland keleti partjain,
mint keskeny, de rohanó Grönlandi-áramlás tér
vissza, de egy része megkerülve Grönlandot, a
szigetraj csatornáin jön vissza s eltömi jéggel a
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keskeny szorosokat s lehordja New York elé a
jéghegyeket.
Az észak-atlanti okvátoriális áramlás benyo
mul a közép-amerikai beltengerbe (Karibi-T. és
Mexikói-öböl) s onnan, mint igen sebes Florida
áramlás jön ki s szülője lesz a Golfnak (ezért hív
ják Golf- v. Öböl-áramlásnak). Innen hordja ma
gával azt a sok melegégövi fatörzset, amelyet,
mint ú. n. uszadékfát találnak meg Grönlandban
s a többi jeges-T.-i szigeten.
Az áramkörök olyan csendes, nyugodt vizű fol
tokat zárnak közben, amelyeken meglehotös szél
csend, igen derült idő és szárazság van. Ezeken a
foltokon felgyülemlik a Sargassum (1. o.) nevű
tengeri hinár.
Kisebb T.-áramlások az uralkodó szelek sze
rint minden mellék- és bel-T.-ben keletkez
hetnek.
Vannak még olyan áramlások is, amelyeket
nem a szél, hanem az árapály, vagy egyes T.részek egyoldalú vízgazdálkodása okoz. De az
ilyeneket is mindig zavarja, sőt megfordíthatja
egy időre a szél.
3. Az árapály (1. o.) tudjuk, hogy óriási kettős
hullám, amelyet a Hold vonzása okoz. Az egyik
hullám ott van, ahol a Hold éppen delel, a másik
a Föld ellenkező oldalán. Ezek a hullámok ter
mészetesen keletről nyugatra f utnak körül a Föl
dön, hisz a Hold is keleten kel és nyugaton nyug
szik. Ezért a kontinensek keleti partjain rendesen
magasabb a dagály, mint a nyugati partokon,
mert hisz a keleti partoknak közvetlenül neki
ütközik. Mivel a T.-ek nem födik a Földet teljesen,
a dagályhullám járása is szabálytalan. A hullám
tarajvonalának pillanatnyi helyét izoráchiának
vagy kotidális vonalnak nevezzük. A hullám az
Atlanti-óceánban egészen DÉ.-i irányba fordul,
sőt Britanniát egészen megkerüli, 10 m. magasra
felduzzadva hatol be a La-Manche csatornába.
A legmagasabb dagály a Szt. Lőrinc-folyó tor
kolata táján, a Fundy-öbölben észlelhető (21 m.).
Mivel az Atlanti-óceánba behatolt dagályhullám
délről észak fölé halad, az óceánban magában kel
tett árhullám pedig keletről nyugatra tart, ezért
Észak-Amerika és Dél-Amerika atlanti partjai
mentén interferencia-jelenség (1. o.) keletkezik.
Némely helyen a két hullám megnöveli, más
helyen állandóan lerontja egymást. Ennek a jolenségnek a partalakulásra igen fontos következ
ményei vannak.
Némely helyen a dagály valami tölcsérszerü
öbölbe benyomulva, annyira feltorlódik, hogy át
bukó hullámmá válik, mint ahogy átbukó hullá
mok keletkeznek a szél következtében sekély
partokon. Az ilyen dagályhullámot özönárnak
nevezzük (helytelenül T.-áradásnak. Franc, niascaret, ang. boré, az Amazonasz torkolatában
indiánu8 nyelven poroyóka). Az özönár a hajózást
teljesen megakasztja. Észlelték a Hang-csou-öböl
ben, Kínában, a Seine-torkolatban, a Szt. Lőrinc
és az Amazonasz torkolatában.
Ha a dagállyal együtt vihar is hajtja a vizet a
partok felé, akkor a roppant veszedelmes vihardagály (ném. Sturmflut) keletkezik. Németország
és Hollandia partjait különösen pusztítja a vihar
dagály.
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A T.-partok. A T. partjának formái attól függ
nek 1. hogy milyen szerkezete van a parton a szá
razföldnek, 2. milyen erők működnek közre a
partok átalakításában.
Ha a T.-part párhuzamos a parton húzódó hegy
lánccal, akkor konkordáns partok keletkeznek.
Ha a T.-part keresztben metszi a hegyláncot, ak
kor diszkordáns part áll előttünk. Ha a parton nem
hegylánc, hanem síkság, tábla, vagy röghegység,
esetleg vulkánok vannak, akkor neutrális a part.
Az emelkedő kontinens partjaival párhuzamosan
a hegyoldalakon szinlök látszanak, a fölemelt,
régi partszegélyek. A sülyedő kontinens partjait
elönti a T. és behatol olyan mélyedésekbe is,
amelyek a kontinensen működő erők hatására ke
letkeztek, mint pl. folyóvölgyekbe. Az ilyen par
tokat ingressziós partoknak nevezzük. Ha a disz
kordáns part egyszersmind ingressziós is, akkor
keletkezik a riaszpart.
Ahol a partokat a pleisztocén-kori jégkorszak
ban jégtakaró fedte s a gleccserek belenyúltak a
T.-be, ott a jégtakaró eltűnése után a T. benyo
mul a hajdani gleccserek medrébe. Ezt a keskeny,
meredek falú öblöt fjord-mik nevezzük. Ahonnan
a jégtakaró pusztult le, ott tehát fjordos partok
keletkeznek. Mindig csak magasabb földrajzi szé
lességen, meredek partokon lehetnek (Norvégia,
Alaska, Labrador, New-Zealand déli része, DélAmerika legdélibb része stb.).
A T. rovására a szárazföldi erők növelik a szá
razföldet, pl. deltákkal. A T. mozgásai pusztítják
a partokat. A két erőnek egymáshoz való viszonya
szabja meg, hogy milyen alakja lesz a partoknak.
Ahol a T. munkaképessége nagyobb, mint a T.partra jutó törmelék elszállításához szükséges
munka, ott pusztuló partok keletkeznek, mert a
T. fölös munkaképességével megtámadja a parto
kat. Ahol a T. munkaképessége kisebb, mint a
partra jutó törmelék elszállításához szükséges
munka, ott a part épül a T. rovására. Delta, vagy
parti síkság keletkezik.
A T. munkaképességét a hullámzás és az ár
apály szolgáltatja. Az áramlások messze járnak a
partoktól s gyöngébb mozgások, hogysem figye
lembe jöhetnének. Különösen az árapály nagysága
a döntő tényező. A T. munkája két irányú. Egy
részt a törmeléket a part mentén elcsúsztatja. Ezt
a munkát különösen a hullámok végzik. Másrészt
a törmeléket a parton merőleges irányban elszál
lítja mély vizek felé. Ez a törmelék végleg ki
szabadul a további változások alól. A parttal pár
huzamos irányú törmelékmozgás az ú. n. iurzásokban (ném. Nelirung, ol. lidó, franc, cordon
litoral), történik. A turzás a partokon látható ho
mok- (esetleg kavics-) gát. Ennek felszínén a fer
dén felfutó hullámok a szemecskéket folyton
tovamozgatják, de egyes szemeket a partra merő
leges irányban végleg el is távolítanak. A turzások addig nyújtózkodnak végig a partok előtt,
amíg a rajtuk mozgó törmelék útközben teljesen
el nem fogy. Elébe vághatnak az öblöknek s azo
kat lagunává (ném. Haff) teszik.
A T. pusztító munkáját abráziónak nevezzük.
Megkülönböztetünk tehát pusztuló vagy abráziós
partokat, épülő partokat és végül turzásos par
tokat.
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A folyók torkolatának minősége a partalakulás Innen ored az, hogy ha pl. a Kárpátok valamely
minőségétől függ. Ahol aT. munkaképessége na pontjának magasságát az Adriáról kiindulva és a
gyobb, mint amennyi a folyó hordta törmelék el Balti-T.-ről kiindulva állapítjuk meg, mindig
szállításához szükséges, ott nem épül delta, hanem néhány cm. eltérést fogunk kapni, mert az Adrin
még a partok is pusztulnak s tölcsértorkolat (es- közepes felszino másként fokszik az elméloti nívó.tuarium) keletkezik. (Élbe, Garonne-Gironde, Tha- felülethez képest, mint a Balti-T. közepes felszíne.
ines, Severn, Szt. Lőrinc, new-yorki Hudson,
A T.-szint fölötti magasságot úgy kell érte
Amazonasz, La Plata, Kongó stb.) Ezek rendeson nünk, hogy pl. az Adria felszínéből alagutat ás
a legkitűnőbb kilíötők s mivel a folyótorkola nánk egész Budapestig, a Gellérthegy alá. Az
tok a szárazföldi közlekedésnek is csomópontjai, alagút olyan bő legyen képzeletben, hogy benne
azért ilyen helyeken vannak a világ legnagyobb csónakkal eljöhetnénk a Gellérthegy alá. Az
kikötői (New York, London, Hamburg, Rotter alagútban levő vízszint fölött a Gellérthegy tető
dam, Antwerpen, Bordeaux, Lissabon, Buenos- pontjának magassága könnyen meghatározható
Aires stb.)
volna pl. akna segítségével. Az alagútban levő
Ha a T. munkaképessége nem elegendő a folyó- víz felszíne a geoida uívófelUleténok egy sávját
hordalók oltakarítására, akkor delta keletkezik. állítaná elénk.
Különösen bel-T.-ekben épülnek delták, mórt
A T. élete. A T. az állati élet igazi szintere.
jelentéktelen az árapály (Nilus, Duna, Po, Rhone, Sokkal több gónusz, faj és egyén ól a T.-ékben,
Volga, Tigris és Eufrates, Jang-co-kiang, Hoang- mint a szárazföldeken. A növényvilág szintén igen
ho, Mississippi stb.). Nyilt óceánokban is épülnek dús, do ez a szárazföldekon gazdagabb, mert
delták, ha az interferencia miatt kicsiny a dagály növényi élet 400 méternél mélyebbre a tengerben
(Orinoco,rNiger, Zambezl, Ganges, Indus, Mekong nem hatolhat, hisz ott tökéletes a sötétség, fény
stb.). Az Észuki-Jeges-T.-ben delták épülnek, mert nélkül pedig növény nem élhet.
nincs dagály (Léna, Mackenzie, Yukon, Indigirka
Az állatéletnek a T.-ben élettájait különböz
stb.). Az Ob és a Jenisszei torkolatai fordított tetjük meg, a megélhetés tényezői szerint.
fjordok, más megítélés alá kerülnek.
Az első a parti vagy litorális élettájék. Ez a
A deltákról szárnyturzások indulnak ki vagy partvonaltél egészen 400 m. mélységig terjed !>•
mindkét irányban, vagy egyoldalú szél esetén csak s olyan állatok életszintere, amelyek a fenéken
élnek, ahhoz vannak kötve. A fenékről esetleg
egyik irányban.
Ameddig a turzások elkerítik a partokat, ma ideiglenesen elmozdulhatnak, de egészen szabadon
jó kikötők ott nem keletkezhetnek. Az ó- és lebegve meg nem élhetnek. A második a mtlyközépkorban azonban éppen ezek a lagúnák vol fenéki vagy abisszikus élettájók. Itt a fenékhez
tak jó kikötök, mert kicsinyek voltak a hajók kötve olyan állatok élhetnek, amelyek a napfényt
(Venezia, Aquileja). Ekkor a deltaágak is jó ki nélkülözhetik. Vannak, amelyek maguk gerjesz
kötők voltak (Damiette, Eosette, Sevilla, New tőnek fényt és vannak, amelyeknek egyáltalában
Orleans, Galac ós Braila stb.). Ma ezek csak az semmi szükségük sincs fényre. A harmadik élet
egyensúlyba jutott, tovább nem fejlődő deltákon tájók a peláffikus vagy sík tilköri. Ebben fényt
jók (Calcutta, Sang-hai, Rangún stb.). A folyó igénylő, de talajra nem támaszkodó, hanem sza
torkolat közelében azonban mindenesetre kikötő badon leb9gő állatok élnek. Negyedik a szubpelátámad, mert erre irányul a szárazföld tengerre gikus vagy mélyszinti élettájók. Ebben olyan
induló forgalma. Azért a delta szárnyturzásainak állatok élnek, amelyek sem napfényt, som talajt
végén szárnykikötök keletkeznek (a Duna deltá nem igényelnek, tehát szabadon lebognok.
Az élettájókok mindegyike a földrajzi fekvés
jánál Odessza és Constanza, a Rhóno deltája mellett
Marseille, a Nílusé mellett Alexandria, a Missis szerint altájókokra oszlik, mert az állatvilág ben
nük különbözik a víz hőmórsékleto, sótartalma,
sippié mellett Galvestcn stb.).
T.-szintnek nevezzük a tenger közepes felszí áramlásai stb. szerint. De még ugyanolyan körül
nét. Hosszú éveken át meg kell figyelnünk a T. mények közt is külön állatvilága van a három
szintjének változásait (hullámzás, árapály, sza óceánnak, sőt az északi és déli féltokének, a mel
bályos ingadozás, szóiduzzasztás stb.) s hosszú lék- és bol-T.-oknek egyaránt.
Az élettájókokon élő állatoknak azt a sokasá
megfigyelések alapján biztos adatokat kapunk a
T. közepes magasságára. Ehhez a tengerszinthez gát, amely csak a fenékhez kötve él, benthoszhasonlítjuk a szárazföldi magasságokat. A köze nak szokás nevezni. Az az állatvilág, amely sza
pes T.-szint elméletileg az anívófelület, amelyet badon lebeg s helyét saját akaratából nem tudja
a Föld matematikai felszínének tekinthetünk. A változtatni (csak igen kis mértékben), az SÍ plank
Föld matematikai alakja a geoida. A geoidát (1. o.) ton, s végül a szabadon kóborló, helyüket vál
úgy defliniáltuk, hogy az a közepes tengerszinten toztató, lebegő állatok (pl. halak) teszik össze a
fekvő nívófelület, vagyis olyan felület, amelynek nektont.
A plankton igen nagy részét parányi növények,
minden pontjára merőlegesen áll a függőón. A
hegyoldal pl. nem nívófelület, mert a függőón a diatomaeeák szaporítják. A litorális élettájék
nak szintén igen fontos összetevői a T.-i növé
nem áll rá merőlegesen.
A közepes T.-szint azonban nem pontosan nívó- nyek, leginkább algák. A T.-ben élnek a leg
felület, mert a T.-szint fekvését módosítja az magasabb termetű növények, az úgynevezett lauralkodó szél. Ahol túlnyomóan egyirányú szél mináriák. Ezek 300 m. magasra is megnőnek,
uralkodik, ott a T.-szint a szél irányával szemben természetesen azért, mert léghólyagjaikkal a víz
lejt a nívófelülethez képest. Ezért nagyon nehéz ben lebegtetik tengelyüket s nincsenek kénysze
megállapítanunk az igazi, nyugalmas T.-szintet. rítve szilárd törzset építeni, mint a szárazföld fái.
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A T.-kutatások története nem nyúlik vissza
régmúlt időkbe, bár a tengerészek sok tapaszta
latot gyűjtöttek, már az ó- és középkorban. Az
igazi, rendszeres T.-kutatás csak a XVIII. sz.-ban
kezdődik, hacsak Marsigli földközi-T.-i kutatásait
nem soroljuk ide, a XVII. sz.-ban. A T.-ek topo
gráfiai felkutatása volt az első teendő, azután a
fizika és kémia fejlődésével a T. tüneményeit is
komolyan kezdték figyelni. Körülbelül 1870 óta
készen vannak a T.-partok térképei, azután követ
keznek a nagy mélységmérések és az állatélet,
fizikai viszonyok tanulmányozása. 1872—76-ban
a nagyszerű angol T.-kutató expedíció «Challengero hajója járta az óceánokat Q. Nares és P.
Thomson vezetése alatt; 1872—76. a német «Gazelle» hajó kutatott Frh. v. Schleinitz vezetésével;
1873—78. az amerikai «Tuscarora» hajó; a fran
cia «Travailleur» 1881. és a «Talisman» 18S3.,
az osztr.-magy. «Pola» a 80-as ós 90 es években,
a német «Valdivia» 1898—99., a német «Planet»
1910. stb. nagyszerű eredményeket hoztak haza.
A Challenger-expedíció eredményei 50 vaskos
kötetben jelentek meg. Hazánk az Adria-kutatás
ban vett részt n Magyar Adria-Társaság T.-kutató
Szakosztályával. Sajnos, ennek munkálatait meg
szakította a világháború. A háború előtt különö
sen Albert monacói herceg áldozott sokat a T.kntatásokra s Monacóban f ölépítetto az Oceano
gráfiai Muzeumot. Ma már Oceanográfia név alatt
oz a tudomány hatalmas arányúvá fejlődött s a
fizikai földrajznak egyik nagy része.
Irodalom. Krammel 0.. Handbuch der Oceanographie.
•> köt. Slntgart 1907; Maury, The physical geography oí
tke sea and its meteorology, London 1S64: Voyage ot H.
11. 8. Challenger, Physics and chemístry, I—IV. köt. u. o . ;
Dentsche Seewarte. Atlas des Atlantischen Ozeans 1902;
ijtiller Ozean 1893; Indiseher Ozean 1896. Hamburg ; Thdulet, L'ocean, ses lois, ses problémes. Paris 1904; Deutsche
Seewarte, Weltkarte derMeeresströmingen, bearbeitet von
(1. Schott, Berlin 1898; «Segelbandbucho az óceánokra és
az egyes tengeri-őszekre. A Reichs-Marine-Amt kiadásai ;
Bericht der Commission fiir Eríorschung des őstl. Mittelmeeres. Denkschr. k. n. k. Akad. d. Wiss. Wien ; Bericht der
Com. lir. Ozeanische Forschungen. Exp. 8 M. Schiffs
Pola in das Rothe M«é>. Wissenschaftliche Ergebnisse.
Denkschr. k n. k. Akad. d. Wiss. Wien 1898—1901; Nansen, The Norvégián Xorth Polar Expedition 1893—96.,
Sclentific Results, London 1904: G. H. Darwin. A T.-Járás,
ford. Kővesligethy E. Bndapest, Terin. Tad. Társ.;
Krímmel, Az Ocean; Stahlberg. Az árapály a fiumei öböliien; J. Richárd, Oceanográfia, mind a Term. Tnd. Társ.
iíönvvkiado vállalatában. Ezenkívül magyarul még: Mű
veltség Könyvtára, Világegyetem, Budapest 1908: ChunHzilády, Mély T.-ek, világa. M. F6!dr. Társ. könyvtára
1902; Cholno"ky J., Altalános földrajz, Pécs 1924.

Tenger,Marrám(igazinevéniínmo'cz?/Mária),
német írónő, szül. Varasdon 1821 dec. 8., megh.
Berlinben 1898 dec. közepén. Varasdmegye al
ispánjának a leánya volt s a szabadságharc után
anyjával Bécsbe költözött. Regényei legtöbbjében
a magyar nópéletből veszi tárgyát s annak gyak
ran adja hü'képét. Munkái: Anna Dalfy (1862);
Das Pest auf Árpádvár (1870); Ungarische Erzáhlungen (Der letzte Kapy, Eszther Zivatar, Honképek 1873); Drei Kassetten(1874); Der Koppenteufel (1875); Bischof und König (1875); Sophie
vonHohem(1875);DiePapieredesKaplans(1876);
Der Amulettmann (1879); Tischler Peldmann
(1882); Hann Kuljewisch (1886); Die Prau aus
iem Voilchenhause (1889); Beethovens unsterblioheGeliebte. Nachpersönl. Erinnerungen(1890);
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Dio Lotosblume (1895). V. ö. Gálos R., Mariam
Tenger (Bp. 1917).
Tengeralatti jelzés, oly berendezés, amely a
tengeri hajózás biztonságát célozza. A T. azon az
olven alapúi, hogy a hajót a vízben tovaterjedő
hanghullámok az esetleg téves útirányra figyel
meztetik. E célból veszélyes helyeken, mint pl. zá
tonyokon jelzőkészülékek (harangok s hasonlók)
vannak elhelyezve, amelyek a hullámverés vagy
mechanikai eszközök által működésbe hozatnak.
E hangjelzéseket a hajó mikrofonkészülékkel
felfogja és a hang erőssége alapján a hangforrás
hozzávetőleges iráuyát s ennek révén közvetve
a hajó által követendő útirányt megállapítja. A
T. továbbítása vagy külön berendezés nélkül csak
a víztömegnek rezgésbe hozása által, vagy— kü
lönösen veszélyes vizeken — a tenger fenekén
lefektetett külön kábelok útján történik, az utóbbi
esetben a hajó igyekszik a kábelek segélyével a
helyes irányt meghatározni.
Tengeralatti kábelek. Miuden tengerparti
állam jogosítva van arra, hogy parti vizeiben és
a nyilt tengeren T.-et helyezzen el. A parti vizek
ben levő T. védelméről a parti állam saját törvé
nyeivel gondoskodhatik. Az oly T. védelméről
azonban, amelyek egyik állam parti vizeiből ki
indulva a nyilt tengeren át vezetnek más államok
parti vizeibe, nemzetközi egyezménnyel kellett
irondoskodni, mert minden államnak egyaránt
érdekében áll az, hogy az ily óriási költséggel
készült hírszolgálati eszközök megóvassanak a
szándékos és gondatlan rongállás ellen s az ily
bűncselekményt elkövetők felelősségre vonassa
nak. L. Kábelvédelmi egyezmény.
Tengeralatti naszád v. tengeralattjáró naszád
(ném. Unterseeboot, fr.bateau sousmarin, ol. nave
sottomarina,ang. submarine boát; képmelléklet
tel), gyakran használt, de nem helyes elnevezés
sel búvárhajó, mert a tulajdonképeni búvárhajó
(1. o.) rendeltetése egészen más. A T. oly torpedó
naszád, amely képes a tenger szine alatt is ha
ladni és timadni. A T. eszméje már régi. Első
ízben a XVII. sz. elején öltött alakot, amidón
Drebbel Cornelius víz alatt evezőkkel hajtott járó
műve a Temzén Westminstertől Greenwichig ju
tott. Az amerikai Bushnell Dávid 17Í2. egy oly
T.-ot épített (1. az 1. sz. ábrát a kép-mellékleten),
amelynek célja volt ellenséges hajókat felrobban
tani ; a naszád víz alatt a horgonyzó ellenséges
hajó fenekéhez férkőzött, azt megfúrta, a saját
külsején levő lőporos töltetet a hajó fenekéhez
erősítette és a naszád eltávolodott; a robbanást
egy óramű eszközölte. Fidton, a gőzhajó feltalá
lója, szintén szerkesztett 1804. egy T.-ot, amely
től «a tengerek szabadságát)) remélte. A német
Bauer 1850. próbálkozott Kiéiben egy T.-dal, hogy
avval a dán flottát megtámadja; kísérlete azon
ban nem sikerült, a naszád elmerült és csak több
évtizeddel utóbb emelték ki. Az északamerikai
polgárháborúban eredményesen alkalmaztak ki
sebb fajta T.-okat az északi államok vértes hajói
ellen. Az első nagyobb méretű T.-okat a svéd
Nordenfelt építette az 1885—88. években; ezek
közül két kisebb, 160 tonnás, Törökországba ke
rült? míg egy 250 tonnás Angolországban maradt ;
utóbbinak alakja teljesen hasonlított egy haltor-
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pedóhoz, hossza 38 m., merülése a víz színén
úszva 3 rn. volt, amely helyzetben 1200 lóerőt ki
fejtő gőzgépével az akkor igen tekintélyes 15 ten
geri mérföldnyi sebességet fejtette ki. Víz alatt
két merőleges csavar működésével tartotta magát,
merülési mélységét két vízszintes, mozgatható
uszonylapáttal (vízszintes kormány) szabályozván,
a víz alatti járat alatt szintén a gőzgép mozgatta
hajtócsavarát, felhasználva ama gőz feszítőerejét,
mely egy medencében összegyűlt; így természe
tesen csak néhány óráig maradhatott víz alatt;
8—9 főnyi személyzetének levegőszükségletét sem
tudta pótolni. B T. már haltorpedókat használt,
de csak kikötőben, a part közelében, teljesen védő
legesen lett volna alkalmazható annyival is inkább,
mert látócsöve, periszkópja még nem lévén, az
ellenség megközelítése céljából minduntalan a fel
színre kellett emelkednie. 1888-ban Peral Spa
nyolországban, Goubet Franciaországban kísér
leteztek egy-egy apró T.-dal, amelyek kikötővéde
lemre voltak szánva és hasonlatosan a Bushnellféle T.-hoz, tengeri aknáknak a hajófenékhez való
erősítésére voltak berendezve. Jobban vált be az
ugyanakkor Zédé Gustave francia mérnök által
szerkesztett «Gyrnnote» nevű T. Ezt követte 1893.
a szerkesztője után elnevezett «Gustave Zédé» ;
ez akkumulátorokkal táplált motort használt és
evvel 14—20 m.-nyi mélységben hét tengeri mér
földdel haladt. A Romazzotti által 1899. épített
«Morse» nevű T.-on a vízalatti járást épp úgy,
mint a Whitehead-féle haltorpedón, önműködőlég
szabályozták vízszintes uszonyok. Ettől kezdve a
T.-ok építésére és fejlesztésére különösen Francia
országban mind nagyobb gondot fordítottak.
Ugyanis a gyorstüzelő ágyúk tökéletesítése folytán
mind valószínűtlenebbnek látszott, hogy torpedó
naszádok, bárha sebességük, tengerképességük és
a torpedó lőtávolsága növekvőfélben volt, legalább
nappal sikeresen támadhassanak hajók ellen, kü
lönösen midőn nagyságukkal eltalálható felületük
is megnövekedett. Az a gondolat, láthatatlanul
a víz alatt támadni, tehát igen nagy előnnyel ke
csegtetett Franciaországban, mely akkor antagonizmusban volt Angolországgal, a T. kifejlesztése
oly célzattal is történt, hogy általa a sokkalta
nagyobb angol flotta fölénye paralizáltassék; az
angol part közelsége is szinte kihívta a meglepő
torpedótámadások gondolatát. így egy új, e téren
korszakalkotó eszme: a merülő naszádoké is
Franciaországból indult ki. Az addigi T.-ok u. i.
főkép a víz szine alatti járás céljára épültek,
alakjuk, egész berendezésük ennek felelt meg. Egy,
a francia tengerészeti miniszter által 1896. kiírt
pályázatot Laubeuf mérnök nyert el Narval
nevű T.-jával, amely 1899. el is készült. Ez volt
az első merülő naszád (ném. Tauchboot, franc,
submersible); vízkiszorítása csak 106 t., hossza
34 m. volt. A víz szinén 250 lóerejü petróleummotorokkal, víz alatt akkumulátorok táplálta
elektromotorokkal haladt. A merülő naszádok mind
nagyobb méretekben épültek, egyidejűleg azonban
az előbbi típusú ú. n. tulajdonképeni T.-okat is
(ném. reine Unterseeboote, franc, sousmarins) épí
tettek, míg végre alapos összehasonlító kísérle
tekből (Eszakamerika és Franciaország) 1906. a
merülő naszádok kerültek ki mint győztesek.
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Azóta az összes nagyobb tengerészetek új T.-jaí
majdnem miud merülő naszádok.
AfökülönbségaT.-ők ekétfőtipusa köztaz alak
ban van. A tulaidonképeni T.-nak (1. a 8. sz. ábrát
a9. kötet ^Hajóépítés* képtábláján, mely az amerikai Holland hajógyárnak egy T.-ját ábrázolja),
hogy a lehető legkisebb ellenállást találva halad
hasson a víz szine alatt, hosszúkás szivaralakja
van, az újabb naszádokon egy fedélzetezerü fel
építménnyel a háton; a nehezéket (ballaszt) képező
víznek, valamint a folyékony fűtőanyagnak tartányai a naszád belsejében vannak. Az ábrázolt
T. méretei és alkatrészei a következők: Vízkiszo
rítása ?| t, hossza 163 m., szélessége 3"1 m. Csa
vartengelyét a 19 jelzésű kapcsolóval tetszés sze
rint lehet az egyhengeres gazolingópre (18) v. az
elektromotorra (22) kapcsolni ; előbbivel a naszád
a víz szinén, utóbbival víz alatt jár. A gazolin
készlet tartánya 9-cel, az akkumulátorok, melyek
az elektromotort táplálják, 8-cal vannak jelezve. A
kifejlődő gazolingőz egy szellőztetón (7) hagyja el,
a gépházat. — 4, 16, 14, 2, 11, 13, 21 tartányok,
melyek részben az alámerülesre (nehezék), rész
ben a torpedócsövön (10) betóduló víz felvételére,
részint a vízszintes helyzet biztosítására szolgál
nak. Ha gyors felmerülés szükséges, a 15-ös jel
zésű hengeralakú felhajtó tartányból sűrített lég
gel kiürítik a vizet. Merüléskor az 5 jelzésű sze
lepeket nyitják ki, hogy a víz a nehezék-tartányokba beömöljék, míg felmerülés alkalmával
két szivattyú (17, 6) nyomja ki a vizet. A na
szád hossztengelyének közepén 2 haltorpedó lát
ható egymás mögött; kilövésük előtt meg kell
nyitni a cső (10) zárófedelét (23). A parancsnoki
torony előtt látható a tájoló (3). A sűrített levegő
az 1 és 12 jelzésű palackokba van betöltve. E
naszádok célja a partvédelem, hosszabb utakra
tehát nincsenek berendezve, minek megfelelőleg
méreteik és felszerelésük viszonylag szűk keretek
közt mozognak, ők képviselik úgyszólván a T.-ok
defenzív típusát. Ellenben a merülő naszádok
offenzív feladatokra, a saját partoktól, flottatám
pontoktól távol lefolyó, nyilt tengeri hadmüvele
tekre vannak szánva, amelyeket vagy a saját
hajóflotta kötelékében, vagy önállóan hajta
nak végre. Kell tehát, hogy képesítve legye
nek hosszú utakat egyszeri fütSanyagkészlettel és lehetőleg nagy sebességgel megtenni
(nagy «működési sugara), minden idő- és hul
lámjárással szembeszállni (nagy «tengerképesség»); mindez erős gépeket, a tengerképesség
pedig hajószerű alakot (leginkább a nyilt ten
geri torpedónaszádokéhoz hasonlót) követel (1. a
3. sz. ábrát a képtáblán, mely az olasz «Foca»
merülőt ábrázolja), mert az orsószerű alak nem
előnyös a víz szinén való járásra. A merülő na
szád általában a tenger szinén halad, csakis ellen
ség közelében, ha támadni készül v. magát az
ellenség üldözése alól ki akarja vonni, merül alá
annyira, hogy víz által födve legyen, de látócsöve
(periszkóp) még a felszín felett legyen s avval
láthasson. A hajószerü alak a felszín alatti hala
dásra kevéssé alkalmas, miért is a tengeralatti
járás sebessége viszonylag csekély. A merülő
naszád testének magvát szintén egy orsóalakú,

TENGERALATTJÁRÓK.

2. ábra. .Oclopus" nevű
északamerikai tipikus lulajdonképeni tengeralattjáró.

1. Elektromotorok a vízalatti járásra.
2. Égési motorok a felszíni járásra.
.'í. Szellőző árbocok.
1. Bejáró lyukak.

1. ahra.
Bushnel tengeralattjárója.
a az a sróf, mellyel b lőporos akna
valamely ellenséges hajó fenekéhez
erősíttetett.

3. ábra.
„Foca" nevű olasz tipikus merülő naszád.

4. ábra. Egy „Germánja" tipus szerinti n^111' t merülő naszád mintájának hosszmetszete.
9. Belső terhelékvíztartályok.
.">. Parancsnoki torony,
10. Lakóhelyiségek.
li. Látcsövek (periszkópok).
11.
Torpedócsövek.
7. Központi vezetés.
N. Helyiségek az akkumulátorok számára- 12. Külső terhelékek.

13.
14.
lö.
Ifi.

Biztonsági tő.
Alsó merőleges kormánylapát,
Felső merőleges kormánylapát.
Torpedóraktár.
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erős lemezekből készült «nyomást felvevő test»
\'ném. Druckkörper) alkotja, amelyet kétoldalt és
fent a ekülső test» (ném. Aussenkörper) vesz körül,
előbbinek hajószerü alakot adva; a kettő közti
üreg tartányokból áll, amelyek a merüléshez
szükséges viznehezéket és a fűtőanyagot tartal
mazzák ; utóbbinak robbanásai tehát kevésbbé ve
szélyesek, mint a tulajdonkópeni T.-okon. A me
rülő naszádnak lakályosnak, mindennel bőven és
nagyobb számú személyzettel ellátva kell lennie,
hogy hosszú utakon felváltással végezhessék az
igen fárasztó szolgálatot. Az a követelmény, hogy
a merülő naszád messze a saját parttól és ön
állóan a nyilt tengeren fellépjen, mind nagyobb
méretekre vezetett. Mig az 1901-ben vízrebócsátott francia T.-ok -~ (a törtvonás feletti szám a
víz szinén úszó naszádra, a vonás alatti szám a
víz alatt járóra vonatkozik) tonna vizet szorí
tottak ki, addig az 1914-ben épült angol «Nautilus»
már 1500 tonnát szorított ki vlz alatt. Ez tehát
már valóságos tengeralattjáró haja. Sőt ennél
sokkalta nagyobb, egészen exorbitáns járómüvek
tervezetei is felmerültek ; a legnevezetesebb ter
vezet, már az 1911. évből, Muraviev orosz mér
nöké volt: az ő tengeralattjáró vértes cirkálója
4500 t. tartalommal, 26 tengeri mérföldnyi sebes
séggel, 18,000 tengeri mf.-nyi működési sugárral,
5 drb 12 em.-es gyorstüzelő ágyúval, 36 torpedócsővel és 120 drb szóró aknával volt tervezve,
de nem valósult meg.
Megvalósult azonban a tengeralattjáró hajó,
niint kereskedelmi járómü. 1916 jal. 10;én egé
szen meglepőleg kikötött az Egyesült-Államok
Baltimore kikötőjében a «Deutschland» nevű
tengeralatti járómü, amely 800 t. festékanyagot
vitt magával. A hajót titokban építette a
Deutsche Ocean-Reederei Lohmann Alfréd igaz
gató kezdeményezésére a kiéli Krupp-féle Germania hajógyárban, mely Németország és Ausz
tria-Magyarország számára már számos T.-ot
épített volt hadicélokra.
A «Deutschland» hossza
65 m., szélessége 8-9 m., merülése 4"5 m. volt.
Teljesen víz alá merülve 1900 t.-t szorított ki,
§00 t. árúrakodóképességgel. A víz szinén két
hathengeres Diesel-motorral, vlz alatt elektro
motorokkal haladt. Oly sok üzemanyagot volt
képes felvenni, hogy evvel az egész, 8500 tengeri
mf.-nyi utat Amerikáig és vissza megtehette. A
hajót König Pál néni. keresk. teng. kapitány ve
zette 3 tiszttel és 25 főnyi legénységgel. A hajó a
reá leselkedő számos ellenséges hadihajó dacára
aug. 22-ón szerencsésen hazaérkezett értékes nik
kel-, réz- és gummirakománnyal. Evvel Német
ország bebizonyította, hogy az angol tengerzár
nem hathatós és megnyitotta az utat a tengeri ke
reskedelemnek. A «Deutschland» társa, a «Bremen» elpusztult.
Az osztrák-magyar flottának a háború előtt
(1914) kész 6 T.-ja (Ul - Ü 6 ) | ^ | ^ t .-t szorított
ki; az akkor épülőfélben levő további 5 T. (U7—
Ull)azonbanmár-^, s ő t ü l 2 már ~ t.-val volt
obi)
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tervezve. Németország már békében lehetőleg
titokban tartotta T.-jai adatait; a háború folyamán
Róni Na/ni

Lexikona.
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fellépett új típusának méretei valószinüleg igen
nagyok voltak.
A T.-ok hajtó eszközei kezdetben gőzgépek vol
tak ; ezek azonban a víz alatti járatban nem fe
leltek meg, részben mert a füst felemósztése ne
hezen volt létesíthető, részben mert nagy hőséget
fejtettek k i ; ezért utóbbi járatra csakhamar
elektromotorokat alkalmaztak, ezek áramukat
akkumulátorokból nyerték. Az akkumulátorok
azonban igen súlyosak, úgy hogy viszonylag ke
veset vihet a T. magával, miért is ez az erőforrás
hamar kifogy, vagyis a T. a tenger szine alatt
csak csekély utat tehet meg egyfolytában; azután a
víz szinén járva az e célra szolgáló motorokkal az
akkumulátorokat újra meg kell töltenie. Az égésiós
robbanási motorok kifejlődésével a felszíni járatra
ezeket alkalmazták, még pedig elébb a könnyen
illó olajokkal (gazolin, petróleum stb.) táplált mo
torokat, később a nehéz olajokkal táplált Dieselmotorokat. Kétféle gép azonban sok hátránnyal
jár, főleg sok helyet vesz igénybe, ezért a T.-ok
egyik folyton szőnyegen levő, de sikeresen még
meg nem oldott problémája az úgy felszíni, mint
tengeralatti járásra alkalmas egységes motor.
A T.-ok egyéb sajátlagos berendezései (1. a d.
számú ábrát a képmellékleten) a következők:
A felszíni járat alatt — ha a hullámjárás megen
gedi — a bejáró lyukak nyitva tartatnak; külön
ben a szellőzés többnyire szellőztető árbocok v.
más szellőző készülékek útján történik; a vízalatti
járat alatt vegyi készülékek eszközlik az oxigén
fejlesztését (oxilite) és a szénsav lekötését. Ahol a
fűtőanyagból (pl. gazolin) v. az akkumulátorokból
mérges v. robbanó gázok fejlődhetnek, ott ezek
felismerésére külön óvó berendezések vannak;
eleinte a különösen érzékeny fehér egereket hasz
nálták, most külön készülékek vannak e célra. Az
alámerülés akkép történik, hogy a viztartányokba
annyi vizet eresztenek, míg a felhajtó erőnek csak
egy csekély része marad meg; a további alámerü
lés és a mélység szabályozása a vízszintes kor
mánylapátok v. uszonylapátok segélyével tör
ténik. Kivánatos,hogy anaszád mennél gyorsabban
vonhassa ki magát az ellenséges hatás alól, tehát
az alámerülés ideje mennél rövidebb legyen. A
T.-ok többnyire úgy vannak szerkesztve, hogy
legfeljebb 40 —50 m. mélységig merülhetnek alá.
A felmerülés a vízszintes kormánylapátok meg
felelő állítása ós a terhelókvíznek szivattyúkkal
v. sűrített léggel való kiürítése által történik.
A vezetés egy központiasan fekvő helyiségből tör
ténik, hol együtt vannak a kormány, a gépek,
a torpedók alkalmazására, a jelzésre stb. szolgáló
összes készülékek. Fölötte van a kimagasló pa
rancsnoki torony, melybőll—2körülbelül 7 m. ma
gas látócsó(periszkóp) emelkedikíi.Ezek lencsés,
prizmás, optikai látószerek, amelyek a víz szinén
úszó tárgyak (hajók) képét levetítik a parancsnoki
toronyba. Víz alatt az igazodás, a támadás csakis
ezen műszerek segélyével történik. A periszkópok
megsérülése esetén a T. majdnem tehetetlen,
mert csak felmerültén támadhat. Ezért fontos
ágyútűzzel, torpedónaszádokkal az ellenséges
T.-ok periszkópjait elrombolni, ami azonban igen
ritkán sikerül, mind a periszkópok csekély át
mérője, mind szürkés szine miatt.
9
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A lakóhelyiségek ínég a nagyméretű T.-okon
i a igen szűkek a z aránylag nagyszámú ( a j ^
tonnás «Gustave Zédén» íí fő) személyzet szá
mára; az élelmezés sokszor csak felmelegített
konzervekből áll; fűteni csak villamos kályhákkal
lehet, de az árammal takarékoskodni kell; moz
gásra alig van alkalom. Az életmód tehát teljesen
természetellenes és a szervezetet — különösen
hosszabb vállalatok alatt, viharos és hideg idő
járásban — rendkívül igénybe veszi. Ennélfogva
a személyzet kiválasztásánál nemcsak a magas
fokú pszichikai tulajdonságok vétetnek tekintetbe,
hanem a testiek is; csakis fiatal, 30 évesnél nem
sokkal idősebb, szívós, ellenálló és minden szervé
ben egészséges egyének alkalmasak a T.-okon
való szolgálatra, mert bármely szervnek betegsége
v. arra való hajlama a T.-okon okvetlenül kifejlő
dik. T.-ok, úgy mint a torpedónaszádok, főleg a
torpedó használatára vannak szerkesztve. Újabb
T.-ok azonban 1—2 gyorstüzelő ágyúval is fel
vannak szerelve; ezek ügy más naszádok és hajók
ellen, mint légi járómüvek, valamint parti tárgyak
ellen is használhatók s külön e célra be varrnak ren
dezve ; talpuk elsülyeszthető a naszád belsejében v.
akkóp fektethető a fedélzetre, hogy a víz alatti já
rat alatt kevés ellenállást okoz. Német T.-ok a vi
lágháborúban tetemes eredményeket értek el ellen
séges kereskedelmi hajóknak ágyútűzzel való el
pusztítása által. Felemlítendő, hogy az újabb T.-ok
tengeri aknák szórására is be vannak rendezve,
amelyeket víz alatt, tehát látatlanul is szórhatnak,
ami veszélyességüket még növeli. Német T.-ok a
világháború alatt számos ízben raktak le aknákat
ellenséges kikötők előtt. A T. ekkép egy egyetemes
alkalmazhatóságú hajótipussá fejlődött ki, mint
hogy a tengeri hadakozás mindhárom főfegyverét
használni képes. Az összeköttetésre jelzőkészülé
kek szolgálnak, nagyobb távolságokra a drótnél
küli távíró; egymás között a vízalatti hangjelzőkészülékeket is alkalmazzák; közeli távolságokra
— vízszinen járva — zászló-, lámpajelzések, vala
mint a szócső is használhatók.
A T.-ok fejlődésének első idejében gyakran for
dultak elő nagyobb balesetek, amelyek sokszor a
T. és egész személyzetének elpusztulásával jártak.
E balesetek okai többfélék voltak: vízbehatolás,
sérülések (különösen a motorok szerkezeti hibái
folytán), gázrobbanások (főleg a gazolinnal dol
gozó naszádokon), összeütközések egymással és
nagyobb hajókkal és egyebek. E balesetek elhárí
tására úgy magukat a naszádokat ellátták az óvó
és mentőberendezések és készülékek egész sorával,
mint különleges kísérő-, mentőJiajókat, úszó,
emelő darukat ós úszó dokkokat építettek,amelyek
részint állandóan kísérik a T.-okat, részint a tám
pontokat képező kikötőkben készen állnak, hogy
szükség esetén a baleset színhelyére rendeltesse
nek. Előbbiek legfontosabbika a telefonbója; ez
az elmerült naszád belsejéből kikapcsolható, mire
felszáll a víz szinóre és ottan úszik, a naszád he
lyét megjelöli és telefonkészüléket hordoz, mely
nek segélyével a naszád személyzetével érintkezni
lehet; az oxiliisisakok (1. o.) oxigént fejlesztenek;
egyéb mentősisakok és mentőöltözetek lehetővé
teszik, hogy a személyzet az elmerült T.-ban hosz-
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szabb ideig életben maradjon v. azt elhagyhassa;
némely naszádokon a torpedócsöveken át menekül
het a személyzet, másokon a naszád egy vízmente
sen elzárható és lekapcsolható része, amelybe a
személyzet átszáll és amely felhajtó erejénél fogva
felszáll a víz szinéro, szolgál e célra; mentő tömlökkel is próbálkoztak a tűzoltók ilynemű tömlői
nek mintájára; légsűrítők felhasználtatnak a be
nyomult víz kifúvására; olykor a biztonsági tő
és külső terhelékek (1. 4. sz. ábrát) lekapcsolása is
elegendő mérvben növeli a túlcsekély felhajtó
erőt; e tő különben a naszád fenekét óvja, ha a
naszád a tenger fenekére sülyedne. Elmerült na
szád felemelése természetesen csak oly mélysé
gekből sikerül, amelybe búvárok leszállhatnak ;
a felemelésre berendezett hajó, daru vagy úszó
dokk az elmerült naszád felett helyezkedik el,
búvárokat bocsát le a naszádhoz, ezek láncokat
vagy drótköteleket erősítenek a naszád külsején
e célra levő karikákba, segítenek esetleges lékei
betömni, a naszádszemélyzet légellátására csövet
vezetnek a naszád belsejébe, ínelyen át sűrített
levegőt nyomnak be stb. Végül a láncok segélyé
vel a víz szinére emelik a naszádot és a személy
zet megmentése után a naszádot lebegő v. (dokk
ban) alátámasztott állapotban valamely tengerszertárba viszik a javítások eszközlésére.
Vannak különleges célokra épült T.-ok; ilyenek
az amerikai Lake-rendszer szerint épült T.-ok,
ezek békében búvármunkálatokra szolgálnak,
háborúban mint minden más T. használhatók.
Búvármunkák végzésére a tenger fenekére bocsát
koznak, ott négy kerék segélyével automobilszerűén mozognak. A tengorfenéken végezhetnek
tudományo3 kutatásokat v. pedig elmerült hajók
felkeresésére és rakományuk megmentésére indul
nak. Van e célra vízállóan elzárható búvár
kamrájuk, ebből lépnek ki a búvárok egy ajtón
át a tengerfenékre, hol géphajtotta szerszámok
kal végzik munkájukat. A Lake-eég különben
rendes hadi T.-okat is épített, így pl. kettőt
Ausztria-Magyarország számára.
A franciák az algiri parton búvárnaszádokat
alkalmaznak a szivacshalászatnál. Kísérletek
folytak már T.-ok irányítására, mozgatására és
működtetésére a távolból éterhullámok segé
lyével.
A T.-ok taktikai beosztása bókében és háború
ban a nagy tengerészeteknél általában akkép tör
ténik, hogy a T.-okat felosztják rajonként, flotillánként v. csoportonként egyes parti állomásokra
anya- és kísérő hajóikkal együtt; emellett a kis
méretű, úgyszólván parti T.-ok a helyi védelemre
szolgálnak és a kikötőparancsnokságoknak ren
deltetnek alá, míg a nagyméretű, nyílttengeri
T.-ok önállóan v. a flotta kötelékében a mozgó
sított flotta fővezérlete alatt állanak. A T.-ok
személyzetének alapos kiképzése némely tengeré
szetben külön iskolákban folyik. Részt vesznek
a flotta évi nagyobb gyakorlataiban is. Nagyobb
próbautak úgy a naszád átvételénél, mint később
arra szolgálnak, hogy a naszád tengerképessége,
működő sugara kipróbáltassék és a személyzet a
naszádok kezelését és a kemény életmódot rajtuk
megszokja. Ilyen nagy próbaút volt pl. a svéd
«Hvalen» T. útja Spezziától Stockholmig, mely
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4000 tengeri mérföld hosszú utat, 11 kikötő érinté
sével, egészen egyedül tette meg. A'francia «Papin»
T. a Kochefort és Oran (Algir) közti 1200 tengeri
mérföldnyi utat egyfolytában tette meg. Nagy
feltűnést keltett a világháborúban Hersing német
sorhajóhadnagy, aki egy T.-csoporttal Wilhelmshafenból a ealaisi csatornán, a gibraltári szoro
son át a Dardanellák bejáratához hajózott, ott
1915. máj. 25. és 27. elsülyesztett 2 angol
csatahajót («Triumph» és «Majestie») és csak mi
dőn erre az angol és francia nagy hajók vissza
vonultak a Mudros-öbölbe, futott be Konstantinápolyba. E 3300 tengeri mérföld = 6112 km.-nyi
utat épen egy hónap alatt tette meg (1915 ápr. 25—
máj. 25.), minden megállás, kiséret, segítség nél
kül, ellenséges torpedónaszádok láncolatát áttörve.
(Gibraltár, Bizerta.)
A T. manővere, midőn támadásra indul, külön
böző aszerint, hogy melyik fegyverét használja.
Ha torpedóval támad, egészen hasonlóan jár el,
mint a torpedónaszád: útját általában, míg az
ellenséget meg nem pillantotta, a viz szinén foly
tatja ; csak midőn félő, hogy meglátják, v. hogy
az ellenséges hajót körülvevő torpedónaszádok
üldözőbe veszik, merül alá annyira, hogy csakis
periszkópjai merednek a viz fölé; a T. igyekszik az
ellenséges hajó előtt, de útjától oldalvást felállani
és torpedóit akkor lövi ki, midőn a hajó hozzá
helyes irányba és távolságba ért. Hátulról a T. nem
képes támadni, mert a modern nagy hajóknál
csekélyebb sebességével azokat nem éri utói.
Könnyebb a szerepe, ha egy körülzároló (blokirozó) hajókötelék hajóját, amely egy bizonyos
vonalon halad fel és alá, kell megtámadnia, vagy
ha az ellenséges hajó zátonyos járóvíz v. egyéb
okok miatt kénytelen lassan haladni. A T.-ok nagy
jelentőségű sőt döntő fellépése a világháborúban
teljesen meglepő volt, mert még a tíz évvel az
előtt lefolyt orosz-japán (1904—05) háborúban is,
bárha mindkét hadviselő fél már akkor is bírt
néhány T.-dal, e hajónem semmi szerepet sem
játszott. Időközben azonban az összes hadviselő
felek nagyszámú és igen hathatós T.-okat épí
tettek, úgy hogy ezek hatásával már a háború
megindulásakor számítottak. így Anglia, hogy
Németországot a tengeri közlekedéstől elzárja,
kimondta ugyan a német partok körülzárolását
és az Északi tengert hadszintérnek nyilvánította,
azonban előbbit nem a nemzetközi tengeri jog
által megszabott módon, vagyis a part közelében
megfelelő erőkkel fentartott zár „által, hanem
akkép hajtotta végre, hogy az Északi tenger
északi kijáratát, tehát távol a német parttól
zárta el cirkáló hajókkal (távolról fenntartott vagy
«papiros blokáds); nyilván attól félt Anglia, hogy
a német part közelében — a háborúnak valószí
nűleg hosszú tartama alatt — sok értékes hajója
fog elmerülni. Aggodalma nem is volt alaptalan;
így is — a német partoktól távol — hadihajói
egymásután merültek el a német T.-ok torpedói
és a németek által lerakott tengeralatti aknák
által, Midőn pláne Weddigen német sorhajóhad
nagy az U-9 T.-dal 1914 szept. 23. Hoek van
Holland közelében 1 óra leforgása alatt 3 an
gol 12,000 tonnás vértes cirkálót («Aboukir»,
«Hogue» és «Cressy») torpedózott meg, ettől
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kezdve az angol nagy hajók egyáltalán vissza
vonultak az Északi tengerről (kivévén az 1915
jan. 24. lefolyt ütközetet német és angol vértes
cirkálók és torpedónaszádok közt.) A német T.-ok
megjelenésének hatása a Dardanella-akcióban
részvevő angol és francia nagy hajók magatartá
sára már fentebb említve volt. Hasonló hatással
volt az osztrák-magyar T.-ok fellépése az Adriát
blokáló francia, majd olasz hajóhadra. Előbbi a
háború elején többször megjelent az Adriai ten
gerben, lődözte a cattarói öböl külső erődéit ós
felment egészen Liesa szigetéig. Attól kezdve
azonban, hogy az U-12 az otrantói vizeken
1914 dec. 21. torpedóval harcképtelenné tette
a francia hajóhad vezérhajóját, egy 23,467 ton
nás csatahajót, a francia hajóhad az Adria déli
bejáratának elzárására szorítkozott. De itt is ki
volt téve a T.-ok támadásainak: 1915. ápr. 27.
az U-5 elsülyesztette a «Léon Gambetta» 12,550
tonnás vértes cirkálót, amelynek személyzete na
gyobbrészt vízbe fúlt. Ezt követte az angol «Liverpool»-tipusú cirkáló elsülyesztése az U-4
által 1915 jún. 9. San Giovanni di Medua
közelében. Midőn az olaszok 1915 máj. 24.
megindították Ausztria-Magyarország ellen a há
borút, kimondták ugyan az osztrák-magyar ós
az albán partok blokádját, de ezt szintén csak tá
volról, az Adriai tenger déli kijáratának elzárása
által hajtották végre. Az Adrián csak kisebb ak
ciókra szorítkoztak, de ezek is áldozatokba kerül
tek: 1915 jún. 10. elmerült a «Medusa» T.,
júl. 7. az «Amalfi» 10,600 tonnás és júl. 18
a «Giuseppe Garibaldi* 7350 tonnás vértes cir
káló az osztrák-magyar T.-ok torpedótámadásai
folytán.
Egészen újszerű szerepet juttatott Németország
T.-jainak, midőn 1915 febr. 18-ától kezdődőleg
— hogy az Anglia által a tengertől való elzáratását ellensúlyozza — az Angliát körülövező vize
ket hadszintérnek nyilvánította és kijelentette,
hogy minden ott talált ellenséges kereskedelmi
hajót, vagy oly semleges kereskedelmi hajót,
mely hadi dugárút szállít az ellenségnek, T.-okkal vagy aknákkal el fog pusztítani. É kényszerrendszabály hatása minden tekintetben nagy
volt. Angliában, midőn még a biztosabbnak vélt
nyugati ir vizeken is egymás után merültek el
az angol hajók, a hajózás némileg megbénult és
tetemesen megdrágult (személydíjak, fuvar, bizto
sítás felszökése folytán), minek folytán az élelmi
szerek ára és így az egész élet Angliában annyira
megdrágult, hogy a szén- és egyéb munkások
sztrájkjai napirenden voltak, az egész kereskede
lem bizonytalanná vált és Anglia háborús kiadásai
óriási mérvben megnövekedtek. E tengeralatti
hadjárat folyamán rendkívül sok kereskedelmi
hajó, főleg angol nemzetiségű merült el, amelyek
nek pontos számáról megbízható kimutatás nem
jelent meg.
Ez akció egyik legkimagaslóbb mozzanata
a Lusitania nevű, 31,550 tonnás angol segédcirkáló elsülyesztése volt egy német T. torpedó
lövése által, 1915 máj. 3. Írország déli part
jai közelében. Ez a katasztrófa amiatt, hogy az
utasok és személyzet nagy része, köztük sok
amerikai polgár vízbe fúlt, éles diplomáciai jegy9*
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zékváltásra vezetett az Északarnerikai Unió és
Németország között és nagyban hozzájárult az
előbbiben is mutatkozó háborús hangulat Mélesítéséhez.
Mint hárító, védő eszközök T.-ok ellen szol
gálnak : kikötőkben horgonyzó hajók számára a
hajók torpedóhálói, a kikötő állandó elzárása
hullámgáttal vagy aknákat hordozó cölöpökkel
és a bejáratnak ideiglenes elzárása torlaszokkal,
acélhálókkal (hathatósnak bizonyult pl. a pólai
kikötő ilyen elzárása, ahol a francia «Curie» T.
1914: dec. 21., midőn a kikötőbe be akart ha
tolni, a hálótorlaszban megakadt és zsákmányul
esett), továbbá a kikötőn kívül cirkáló torpedó
naszádok s egyéb kisebb hajók, amelyek fel vannak
fegyverezve, vagy egymás közt elfogó hálókat von
tatnak. A nyilt tengeren haladó hajók előreküldött
hidroplánokkal (melyekről mélyebben látni a ten
ger szine alá, mint hajókról), torpedónaszádokkal,
cirkálókkal, főleg azonban azzal védik magu
kat, hogy nagy sebességgel s ha lehet sokszor
irányt változtatva haladnak.
A hágai első békeértekezleten (1899) többek kö
pött szóbakerült az a kérdés, hogy a T.-nak és
más hasonló szerkezeteknek a háborúban való al
kalmazását el kell-e tiltani. Az államok többsége
e tilalom fölállítását nem tartotta szükségesnek.
Minthogy ekként a T.-nak háborúban való alkal
mazása megtiltva nincs, alkalmazásukat megen
gedettnek kell tekinteni. B részben az államok
meggyőződéséből eredő nemzetközi jog világos.
Nem is itt kezdődött a vita a T. alkalmazását il
letőleg a világháborúban, • hanem ott, hogy a
T.-okat a tengeri zsákmányolásijog (1. o.) alkal
mazásánál föl lehet-e használni. Évszázados gya
korlat van arra nézve, hogy a hajónak zsákmány
ként való lefoglalása hogyan történik. A gyanús
hajót megállásra fölszólítják, rakományát átku
tatják, hajópapirjait megvizsgálják s ha a hajó
v. rakománya a zsákmányjog szabályai szerint
lefoglalható, a hajót hazai kikötőbe kell kísérni
s a zsákmánybiróságok feladata, hogy a le
foglalás jogszerűsége fölött döntsenek. A hajót v.
rakományát megsemmisíteni csak bizonyos kivé
teles esetekben lehet, nevezetesen, ha a tenger
állapota nem engedi meg annak a hazai kikötőbe
hekisérését v. ha az ellenfél hajóinak közelsége
miatt attól kell tartani, hogy a hajót a lefoglalótól elragadják stb. Ezeket a kivételes eseteket az
egyes államok haditengerészetei részére kiadott
s részben egymástól eltérő utasítások tartalmaz
zák. Kétséges tehát, hogy e szabályok nemzet
közi jogszabályok-e. A világháborúban Amerika
és Nagybritannia azt az álláspontot foglalták
el, hogy a T.-akat a zsákmányolásnál azért
nem lehet használni, mert a T.-ok egész berende
zésüknél fogva nincsenek abban a helyzetben,
hogy ezeket az alakiságokat megtarthassák. A
T.-ok nem figyelmeztethetik előre a hajókat, nem
kisérhetik be őket a hazai kikötőbe, nem gondos
kodhatnak a személyzet megmentéséről stb. Mint
hogy pedig így e szabályokat betartani nem áll
módjukban, alkalmazásuk tilos. Ezzel szemben
német részről arra utaltak, hogy a T. új fegyver
és nem lehet rá azokat a szabályokat alkal
mazni, amelyek a tenger felszínén járó hajókra
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nézve kiképződtek, másrészt pedig a világháború
ban azok a kivételes esetek, amelyek a lefoglalt
hajó elsülyesztésót megengedik, minden eset
ben fennforogtak. A vita azonban mindkét rész
ről hamis irányokba tereltetett. Mert a T. kímé
letlenebb alkalmazása azzal vette kezdetét, hogy
Nagybritannia kiforgatta lényegéből a londoni
tengeri hadijogi nyilatkozat (1. o. és Tengeri zsák
mány olási jog, Tengerjogi deklarációk alapsza
bályait, a nyersanyagokat és élelmiszereket hadidugárúnak nyilvánította s így a hadidugárú fo
galmának kiszélesítésével rejtett tengerzárt (1. o.)
alkalmazott a Németbirodalom ellen, minek kö
vetkeztében a Németbirodalom sem volt kötelezve
többé jogilag arra, hogy Nagybritanniával szem
ben a tengeri háborúban a nemzetközi szabályo
kat megtartsa. Az 1915. évi február havában a
Németbirodalom a Nagybritannia körül fekvő vi
zeket haditerületnek (Kriegsgebiet) nyilvánította
és kijelentette, hogy ezen a területen minden ellen
séges kereskedelmi hajót el fog sülyeszteni, sőt
még a semlegeseket sem kímélheti mindig, miután
tudvalevő, hogy Nagybritannia hajói semleges
lobogót (1. Zászlójog) használnak. A Nómetbirodalom ezt a nyilatkozatát a megtorlás alapjára
állította, pedig erre nem volt szükség, mert ha az
egyik hadviselő fél nem tartja be a nemzetközi jog
szabályaiban foglalt korlátokat, ennek következ
ménye az, hogy a másik hadviselő fél szintén föl
szabadul e korlátok figyelembevétele alól s tehet,
amit tenni jónak lát v. amitt tenni hatalmában van,
Az 1915. évi februári nyiatkozat tehát nem volt a
nemzetközi jognak megsértése. Ebből kövotkezik,
hogy T.-nak zsákmányolásra való használásánál
nem az a fontos, vájjon a T.-ok a nemzetközi jognak
szokásszerű szabályaiként kifejlődött alakiságokat
meg tudják-e tartani v. sem, hanem az a fontos,
hogy az 1915. évi februári nyilatkozat megtétele
a nemzetközi jog megsértése-e vagy sem. Ha ez a
nyilatkozat nem megsértése a nemzetközi szabá
lyoknak, amint hogy nem az, akkor lényegtelen az
a kérdés, vájjon a zsákmányolás alakszerűségeit a
T.-ok meg tudják-e tartani v. sem. Az előzmények
után tehát elhibázott a T.-ok használatának jogos
ságárólvitatkozni. Ugyanily hamis mederbe terelő
dött a vitaaLusitania angol hajó esetében, amelyet
a hadi területen egy német tengeralattjáró megtor
pedózott az 1915. évi februári német nyilatkozat
után. A Lusitania esetéről a legkiválóbb német
nemzetközi jogászok nyilatkoztak, de mind azzal
a kérdéssel foglalkoztak, hogy eltekintve az 1815.
évi febr.-i német nyilatkozattól, jogos volt-e az elsülyesztés egyik v. másik okból, így azért, mert a
Lusitania lőszert szállított, fel volt fegyverezve,
segédcirkáló volt stb. Holott a Lusitania esetéhen
is csak azt a kérdést kellett eldönteni, vájjon a Né
metbirodalom jogosan tehette-e a többször említett
nyilatkozatot. A kérdésnek ily fölfogása mellett
azt lehet mondani, hogy a T.-okra vonatkozó
nemzetközi kérdések nem is merültek föl még a
maguk élességében. Eiről csak akkor lehet szó,
ha a tengeri háború szabályait Nagybritannia
megtartotta volna s így a többi államok sem ke
rültek volna abba a helyzetbe, hogy ezeknek a
szabályoknak alkalmazásától eltekintsenek. A jö
vőben alig lehet várni, hogy az egyes államok,
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különösen, amelyeknek kisebb a tengerihaderejük,
lemondjanak a T.-ok használatáról.
Tengeralatti vasutak. Ezideig csupán néhány
keskeny tengeröböl alatt épültek alagutak vasúti
közlekedés céljára. A leghosszabb ezek közt a
Severn-alagút, 7*2 km., Angliában. A La Manchecsatorna alatt építendő vasútnak évtizedek óta is
mételten felmerült komoly terve Angliának hadá
szati aggodalmai miatt eddig kivitelre nem kerülhetett.L. Alagutak.
Tengeralattjáró naszád, 1. Tengeralatti
naszád.
Tenger állatvilága (tengeri fauna), azon álla
tok összessége, melyek a tengerben élnek. Tengeri
állatok általában mindazok az állatok, amelyek
egész életüket vagy legalább is életüknek leg
nagyobb részét a tengerekben töltik. Jellegzetes
tengeri állatcsoportok: a Halak, Puhatestűek
(Mollusca), Rákok (Crustacea), Soksertéjüek
(Pohjchaeta), Mohaállatok (Bryozoa), Pörgekarúak (Bracliiopoda), Laposférgek (Plathelminthes), Tüskésbőrűek (Echinodermata), Töm
lősök (Coelenterata), Szivacsok (Porifera), Gyökérlábúak (Rhizopoda) és Sugárállatkák (Badiolaria); közülök a Pörgekarúak, Tüskésbőrűek és
Eadiolariák kizárólagos tengeri állatok, a Tömlő
sök és Szivacsok pedig nagyon kevés kivétellel
tengeriek. A magasabbrendű gerinces állatok kö
zül, melyek a szárazföldi élethez való alkalmaz
kodás során érték el magasabbrendü szervezett
ségüket, több csoport tért át másodlagosan ismét
vissza a tengeri életre. így az Emlősök osztályá
ból a cetek és szirénák teljesen a tengeri élethez
alkalmazkodtak, a fókák szintén kifejezett ten
geri állatok, bár szaporodásuk alkalmával a szá
razföldre mennek. A Hüllők (Beptilia) osztályá
ból a Tengeri kígyók és Tengeri teknősök ten
geriek. A Madarak közül egyetlenegy faj sincs,
amely igazi tengeri állat volna, bár egyeseknek
(pl. pingvinok, alkák, stb.) élete a legszorosabban
a tengorhez kapcsolódik. A Kétéltűek (Amphibia)
között nincsen tengeri faj. A gerinctelen álla
tok közül legkevesebb tengeri faj van a Pókok
(Arachnoidea) és a Rovarok (Insecta) köréből;
az előbbiek közül csak néhány atkafaj, az utób
biak közül pedig úgyszólván csak rendellenesen
él egy-egy faj a tengerben.
A tengeri állatok életmódja és fajaiknak elter
jedése a tenger egyes részeinek sajátságaitól függ.
Az állati életre való tekintetből a tengerben meg
kell különböztetni első sorban a felszíni rótegeiT,
amelynek alsóhatára legfölebb 400 méterre terjed;
erre a rétegre jellemző, hogy a napfény átvilá
gítja, ezért alsó határa 400 méterre tehető, eddig
hatolnak le ugyanis legfölebb a Nap sugarai.
Ebben az övben sok növény él, ezért itt az állati
élet is a leggazdagabb. E felszíni rétegben ismét
meg kell különböztetni egy parti, úgynevezett
littorális élettájékot és egy felszíni nyilt ten
geri, úgynevezett pelágikus élettájékot.
A) Parti (littorális) élettájék. A parti élet
tájék a kontinensek, a szigetek és szigetcsopor
tok széleit övezi körül; szélessége attól függ,
hogy a szárazföld széle a nyilt tenger felé milyen
lejtésű; ha lejtése kicsi, akkor nagyon széles, ha
pedig lejtése hirtelen, akkor szélessége jóval ki
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sebb. Itt az életfeltételek a legváltozatosabbak,
mert itt érvényesülnek az éghajlati hatások, ér
vényesül a megvilágítás különböző foka, a hideg
és meleg, a nappal és éjszaka, továbbá az év
szakok váltakozása; a tengervíz sótartalma is
különböző lehet s a part feneke is változatos (ho
mokos, köves, sziklás, iszapos stb.), ehhez hozzá
kell még vennünk a növények változatosságát, a
tengervíz különböző áramlásait, a hullámverést,
az apály és dagály jelenségeit, amelyek mind be
folyásolják a parti ólettájék állatainak életét.
Az itt előforduló állatok élete a partok altalajához
van kötve. Sok közöttük a helyhez kötött életű,
a homokban v. iszapban csövekben meghúzódó,
továbbá kapaszkodó, kúszó, csúszó-mászó szer
vekkel ellátott állat. A parti tájék legjellemzőbb
lakói a Poraminiferák, Szivacsok, Hydroidpolipok, Korallok, Aktiniák, Tüskésbőrűek, Gyűrűsférgek, Mohaállatok, Rákok, Puhatestűek, Aszcidiák és Halak.
Minthogy a parti, élettájékban az éghajlati és
topográfiai hatások érvényesülnek, ennek alap
ján a következő régiókat szokás megkülönböz
tetni :
I. Arktikus littorális régió. Az É.-i félgömb
partvidékeinek legnagyobb részét magában £og-«
lalja. Az É.-i sark felé e tájakon egyenletesen
hideg a hőmérséklet, D. felé ellenben nagyobbak
a hőmérsékleti ingadozások a magasabb hőfok
felé. Itt határvonalat alkot ama helyek összes
sége, ahol a parti vizek hőfoka még egész éven át
0 C°-on marad meg, ahol tehát a partokon még
nyáron is van jég. Ez a határvonal elválasztja az
arktikus sarkkörüli (circumpolaris)
alrégiót a
tőle délre fekvő boreálistól. Az arktikus sarkkörüli
alrégió összefüggő egészet alKot, ellenben a boreálist a kontinensek úgy tagolják, hogy itt egy boreális atlanti-óceáni és boreális csendes-tengeri
alrégiótlehet megkülönböztetni; ezek mindegyiké
nek ismét egy-egy Ny.-i és K.-i fele van. Ezek sze
rint az arktikus littorális régió alrégiói: 1. arkti
kus sarkköriili (más néven északi jeges-tengeri);
2. boreális északatlanti- és 3. boreális északi
csendes-óceáni alrégió.
1. Az arktikus sarJckörüli alrégió Európa,
Ázsia, Észak-Amerika E.-i részének partvidékét
és a grönlandi partokat foglalja magában; D.-i
határát kb. a 60. szélességi fokon, éri el. Amenynyire szegényes az állatvilág az É.-i szárazfölde
ken, éppen olyan gazdag ez a tengeri alrégió álla
tokban ; az ember azt hihetné, hogy az állati élet
itt érte el gazdagsága tetőfokát, ha nem is fajok
ban, de legalább az egyének nagy számára nézve.
A legfelső szintájon csak gyér számban vannak
állatok, annál bujábban tenyésznek a 6 m.-nyi
mélyszinttől kezdve. Különösen gyakoriak a rá
kok közül az Amphipodák és Isopodák (pl. Idothea), különböző Puhatestűek (pl. Mya truncata,
Yoldia arctica, Arca glaciális, Cardiumgroenlandicum, Buccinum groenlandicum, Pleurotoma stb.), Mohaállatok, Tüskésbőrűek, Zsákálla
tok, Tengeri rózsák, Mész- ós Kehelyszivacsok,
Medúzák (pl. Codonium princeps), Bordás medú
zák (Gydippe, Beroé). A halak közül a kölöntefélék (Gottidae), nyálkás hal-félék (Blenniidae),
tőkehalak és lazacok az uralkodók, ellenben az
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óshalak, minők a cápák, ráják, háttérbe szorul
nak, de a grönlandi cápa jellemző e tájékra.
Sajátos jellemet ad e régiónak a partokon élő
sok madár és emlős. Itt találjuk nagy tömegek
ben a kárókatonákat, sirályokat, különböző sarki
récéket, alkákat, úriakat, tengeri sasokat és sóly
mokat. Nagyszerű és feledhetetlen látvánnyal
szolgálnak az ú. n. madárhegyek, amelyek sok
százezernyi madár költőhelyei. Az emlősök közül
itt találjuk a jegesmedvét, a borjúfókákat és a
rozmárokat.
2. A boreális északatlanti alrégió az előbbi alrógióhoz csatlakozik; D.-i határa kb. a ráktérítő.
Európában kapcsolatban áll vele a Keleti- és a
Földközi-tenger; az előbbi csekély sótartalma
miatt szegényes, az utóbbi pedig igen változatos
és sajátságos állatvilágot foglal magában. Az
ezen alrégióban élő állatok közül ki kell emelnünk
a Szivacsokat (mosdószivacs, lósmva,as,Suberites,
Tethya, különböző mészszivacsok), a Medúzákat
(Aequorea, Olindias, Rhizostoma, Cotylorhiza),
a világító Lucernariákat, Hydroidpolipokat (Tubularia, Sertularia, Eudendrium, Plumularia),
Korallokat (nemes korall, tollkorallok, Gorgonia,
Isis), Tengeri sünöket (Echinus, Cidaris, Spatangus,Brissus), Lábasfejüeket (Sepia, Octopus,
Éledone). A Puhatestűek száma L>. felé erősen
szaporodik. A rákok közül az É.-i Ainphipodák
elmaradnak s helyettük a felsőbbrendű tízlábú
rákok (Decapoda) uralkodnak. A halakban való
gazdagság nagyon jellemző s az őshalak is itt
számosabbak (pl. előfordulnak itt a cápák, tüs
kés és sima ráják, torpedók). Viszont az emlósök
számra nézve az előbbi alrégióéhoz képest meg
fogyatkoztak ; az É.-i tájakon még vannak ugyan
fókák, de jellemző fajaik nincsenek. A madár
hegyek hiányzanak, de a partvidéken megjelen
nek a teknősök, amelyek viszont a jeges-tengerek
ben hiányzanak.,
3. Boreális É.-i csendes-óceáni alrégió. D.-i
hatóra a Japántól Kalifornia D.-i csúcsáig haladó
és É. felé görbülő vonal. E tájékra jellemző a
partoknak aránylag csekély tagozódása. A Tömlő
sök közül a Hydroidpolipok és a Pennatulák
gazdagságai eltűnő. A Tüskésbőrűek közül különö
sen sok fajban honosak itt a Tengeri csillagok,
amelyek nagy méreteikkel tűnnek ki. A Puha
testűek közül előfordulnak a kaliforniai oldalon
a Patella, Pissurella és Chiton nemekbe tartozó
csigák. A halak sorában D.-en már a trópusi
fajok előtérbe tolulása nagyarányú; feltűnő
fajaik a Páncélosarcú halak (Cataphracti). A
gerincesállatok közül jellemző a Rhytina Stelleri,
a füles fókák (Otaria), a tengeri vidra (Enhydra
marina), a tengeri kígyók (Hydrophis-f&iok) és
a teknősök előfordulása.
II. Trópuskörülilittorális régió. Vize állandóan
meleg. D.-i határai kb. a 40. d. sz.-i fokig terjed
nek. Nem alkot összefüggő területet, mert az óés újvilág földségei által négy részre (alrégióra)
tagolódik, ezek:
1. Indo-pacifikus alrégió. Magában foglalja
Ázsiának és Afrikának partvidékeit Japántól le
egészen Dél-Afrika csúcsáig, továbbá Ausztrália
partvidékét (a déli kivételével) és Polinéziát.
2. Nyugatamerikai alrégió.
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3. Keletamerikai alrégió.
4t. Nyugatafrikai alrégió. Az újabb kutatók
közül ma sokan sok nyomós érv alapján ide szá
mítják a Földközi-tengert is.
A trópuskörüli littorális régió magában fog
lalja tehát az indiai-óceáni, déli csendes-óceáni
és délatlanti-tengeri vidék partjait.
Az indiai-óceáni partvidékre jellemző a ten
geri emlősök közül a dugong (Halicore). Tengeri
madarakban szegények a partok. Az óriás teknő
sökön kívül számos sajátszerű tengeri kígyó
(Plalurus, Pelamis, Hydrophis) érdemel emlí
tést. A halfauna igen változatos 8 a korallszirtek
között élő fajok meglepő élénk színeikkel és szép
mustrázatukkal tüunek ki. A rákok közül a tíz
lábú rákok roppant számmal vannak képviselve
s itt él a molukki-rák (Limuliis)\s. A Lábasfejűek
közül jellemzők a Nautilus és a csigák közül a
szárnyas csigák (Strombtis, Pteroceras). Az
óriási kagyló (Tridacna) és gyöngytermő kagyló
szintén feltűnő tagja az itt élő kagylófaunának.
A Tüskésbőrűek közül nagyszámúak a tengeri
ugorkák, amelyek közül a Synapták 1 méternél
hosszabbra nőnek. Nagyszámúak és változatosak
a korallok (fekete korall, gomba-korallok, inadreporák). Úgy ezek, valamint a Szivacsok és a
fauna többi tagjai is, sokban megegyeznek a
Csendes-óceán déli részében élő állatokkal, az
Atlanti-óceánban élőktől azonban lényegesen kü
lönböznek (innen van a nagy eltérés a Veres- és
Földközi-tengeri állatvilág között).
A délatlanti-tengeri állatvilágra jellemzők az
afrikai és amerikai oldalon egyaránt élő szirénák.
A fókák és a tengerre utalt igazi tengeri mada
rak hiányoznak, helyettük a partvidéken nagy
számúak a nagy teknősök, így a cserepes- és az
óriási teknős (Chelonia imbricata és mydas).
A halak közül a heringek, tőkehalak és lazacok
háttérbe szorulnak, de erősen tért hódítanak a
nagyajkú halak, sügérek, forrtállcsontúak és a
pikkelyes szárnyuak trópusi csoportjai az 6 ra
gyogó színeikkel; a pöröly-cápa szintén jellemző
faj. Igen nagyszámúak a tari sznyar ákok. A Tüskés
bőrűek közül a kígyókarú tengeri csillagok gazda
gon vannak képviselve s a Korallok közül a csillagkorallok.
III. AntarJdikus littorális régió. A három nagy
D.-i kontinens (Dél-Amerika, Dél-Afrika és Ausz
trália) D.-i csúcsait, továbbá a szétszórt antarktikus szigetcsoportok és a délsarki nagy szára
zulat partvidékeit foglalja magában. Nagy tagolt
sága és szétszórtsága miatt több, eddig még kel
lőleg nem tanulmányozott alrégió különböztethető
meg benno; így az antarktikus-circumpolaris, a
patagoniai, a fokföldi és az ausztráliai-újzélandi
szubrégió. Állatvilága gazdagság dolgában vete
kedik az arktikus régióéval; annak sok jellem
vonását ismétli meg s sok közös faja van, melyek
a közbeneső területeken nem fordulnak elő. A z
É.-i sarkvidék madárhegyei a patagoniai partokon
is megvannak. A madarak közül különösen jel
lemzőek a pingvinek.
B) Felszíni nyílttengeri(pelágikus) élettájék.
A tenger e részét a napfény átvilágítja, de fenékalzata nincsen. Lakói olyan szervezetekből kerül
nek ki, melyek a vízben úsznak vagy lebegnek;
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ezeket pelágikics állatoknak nevezzük. Egyik
részük úszó állat és így kénes ellenállni — leg
alább bizonyos mértékig — a tengervíz általános
mozgásainak és tö'bbé-kevésbbé gyorsan mozog
ogy határozott irányban, mint a halak, cetek stb.;
ezeket nekton néven foglaljuk össze; a többi ál
latok, amelyek lebegő életmódot folytatnak s
melyeket még a leggyengébb áramok is maguk
kal sodornak, alkotják a planktont (1. o.). A pelágikns élettájék állatai jobbára az Ostoros állat
kák (Flagettata), Foraminiferák, Sadiolariák,
Medúzák, Siphonophorák, Bordás medúzák
(Gtenophora), lebegő-férgek (Sagitta, Alciopidae,
Tomopteridae),Euezőlámí rákok (Cpepoda), Ha
sítottlábú rákok (Schizopoda), Szárnyaslábú csi
gák (Pteropoda), Lapátlábú csigák (Heteropoda), Szalpák és Halak köréből kerülnek ki.
Az itt élő szervezeteknek legnagyobb része 200
méter mélységig fordul elő nagyobb számban,
innentől kezdve 400 m.-ig számuk tetemesen meg
csappan. Az éghajlati, tengeráramlási és topo
gráfiai viszonyok alapján ebben az élettájékban
a következő régiókat szokás megkülönböztetni:
I. Arktikus jegesvízi régió.
II. Trópusok körüli (circum-tropicus) meleg
vízi régió.
III. Antarktikus jegesvizi régió.
IV. Átmeneti régiók, melyek egyfelől az arkti
kus és a trópusok körüli s másfelől az antarktikus
és a trópusok körüli régió között helyezkednek el.
Ilyen átmeneti tájékok 1. É.-on : az észak-atlantiés a csendes-óceáni átmeneti tájék ; 2. D.-en : a
. délamerikai-, kerguelen-szigeti- és a délafrikai
átmeneti tájék.
C) Mélytengeri (abyssalis) élettájék. A nyilt
tengeren a 400 méterig terjedő felszíni réteg alatt
levő víztömeg alkotja a mélytengeri v. abyssalis
élettájékot. A mélytengeri élettájékra jellemző:
1. Az áramlások elmaradása (1000 m. mélységben
mar a Golf-áram is alig észrevehető; 1000 m.-en
alul a rendes tengeráramlások hiányzanak s he
lyettük csak nagyon lassú, egyenletes s határozott
irányú, szabályszerű vízmozgás van). 2. A mély
séggel egyenes arányban fokozódó nagy víznyo
más, mely oly fokú, hogy pl. a 4000 in. mélységbe
sülyesztett fadarab térfogatának felére sajtolódik
össze és oly súlyossá válik, hogy a vízen már
nem úszik, hanem a vasdarabokhoz hasonlóan elsülyed. E nagy nyomás hatása az itt élő állatokra
közvetetlenül nem nyilvánul, mert azokat belülről
és kívülről ugyanolyan nyomás alatt álló víz
környezi, a nagy nyomás hatása azonban akkor
érvényesül, ha a tengermélyi állatokat a kisebb
víznyomású rétegekbe emeljük fel, vagy a vízből
kiemeljük, ekkor az állatok teste teljesen eltor
zul, sőt össze-vissza szakadozik. 3. Kémiai szem
pontból jelentős tulajdonsága a mélytengeri víz
nek, hogy a sótartalom benno állandó (nem olyan
változó, mint a felszíni rétegekben), azonfelül az
oxigéntartalom a mélyebb rétegekben a felszínen
levőkhöz képest kisebbedik, a széndioxid-tarta
lom ellenben emelkedik. Az oxigéntartalom megkisebbedésévol kapcsolatos, hogy a tengermélyi
állatok lélegzőszervei (pl. a rákok kopoltyúi) fel
tűnően fejlettek. A széndioxidtartalom fokozódá
sával függ össze a tengermély állatainak mész
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ben való szegénysége; a szóndioxid ugyanis a
nagy nyomás alatt a meszet feloldja; ennek kö
vetkezménye azután, hogy a tengermélyi állatok
meszes váza nagyon fejletlen, kicsi, vékony (a
Foraminiferáknak és csöves férgeknek csak finom
alkotású, mészben szegény külső házai vannak
itt; a korallok, mohaállatok, tengeri sünök mész
váza tetemesen redukálódott; a kagylóknak és
csigáknak csak nagyon kicsi és vékony a héjuk
s a tengermélyi halaknak váza is szivacsos szer
kezetű), ezzel szemben a kovavázú állatok váza
feltűnően fejlett (pl. a tengermélyi Radiolariáknál). 4. A tengermélyb9n állandó a hőmérséklet a
felszíni vízrétegekkel szemben, amelyekben a hő
fok az egyenlítői tájékban + 32 O r a is felmegy,
a sarkokon pedig — 3 C°-ra sülyed. 2000 m. mély
ségtől kezdve a hőfok állandóan + 2 - 5 — 3 0°
(kivétel a Földközi-tenger, amelyben a hőfok
1000—4000 m. mélységben állandóan + 13 C°,
továbbá a Vörös-tenger, ahol 2190 m. mélységben
-f- 21 C° a hőmérséklet; ennek helyi topográfiai
okai vannak). 5. A mélytenger 400 méter mély
ségtől kezdve teljesen sötét, mert a Nap sugarai
lejebb nem hatolnak. Ennek következménye, hogy
a tengermélyi állatok között sok a világító állat.
A magasabbrendű tengermélyi állatok (pl. rákok,
lábasfejűek, tengermélyi halak) különleges vi
lágító szervekkel vannak ellátva, amelyek ren
desen különböző színű fényt gerjesztenek, így
pl. a Thaumatolampas diadema nevű lábasfejű
(cephalopoda) hátán levő világító szervek gyö
nyörű búzavirágszínű kékfényt, a hasán levők kö
zül az öt középső égkékszínű, az aboralis részen
lévő két világító szerv rubinvörös színű fényt ger
jeszt, a testen elszórt többi világító szervek pedig
gyöngyházszerüen csillogó fehér fényt árasztanak.
Sok tengermélyi halon a világító szervek létesítette
különböző színű fényből ugyanolyan mustrázatok
alakulnak, mint amilyenek a legszínpompásabb
színű felszíni halakon pigmentből keletkeznek.
A mélytengerben uralkodó sötétséggel és a vilá
gító szervek kifejlődésével kapcsolatos, hogy a
tengermélyi állatok egy részénél a szemek telje
sen visszafejlődtek, a másik részénél pedig a sze
mek rendellenes nagyságot értek el; e fejlődés
nek eredményei a tengermélyi halak teleszkópszemei (1. o.). A mélytengerre jellemző állandó
sötétséggel, melyben csak a világító szervek ger
jesztenek némi fényt, kapcsolatos továbbá az,
hogy a tengermélyi állatokon a tapogatószervek
nagyon kifejlettek és a tapintó idegvégkészülé
kekkel dúsan megrakott végtagok feltűnően hoszszúak. Pl. az Aristaeopsis nevű tengermélyi rá
kon, amelynek testhossza 28 cm., a lábak nagyon
hosszúak és a csápok l - 5 méter hosszúra nyúl
tak meg. A tengermélyi állatok színezetében a
vörös (polipok, tüskésbőrűek, rákok) és fekete
színek (halak) az uralkodók, vagy a bőrből a fes
tékanyagok eltűntek s ekkor halványak v. telje
sen színtelenek a tengermélyi állatok (férgek,
egyes rákok, lábasfejűek, egyes halak), de előfor
dulnak kivételesen némely tengermélyi halakon
élénkebb színek is.
A mélytengeri (abyssalis) élettájékban élő álla
tok sorában meg kell különböztetnünk a fenéklakó
állatokat az ú. n. mélyszintlakóktól, vagyis azok-
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tói a pelágikus állatoktól, amelyek a fenék fölStt
és a megvilágított nyílttengeri felszín alatt élnek;
a fenéklakó állatok összessége adja az ú. n. bathybenthalt és a mélyszíntlakók az ú. n. bathypelagialt.
A fenéklakő tengermélyi állatok a nyilt ten
gerek fenekén élnek. Ezek sorában találunk poli
pokat, rákokat (fóleg tarisznyarákokat), Hexactinellidák csoportjába tartozó szivacsokat, kagy
lókat, csigákat ós egy csomó halat. Érdekes, hogy
az elszigetelten f ekvó legmélyebb tengermedencék
fenekén csak nagyon kevés fenéklakó állat él ;
ezeket a tengerrészeket méltán a szárazföld siva
tagjaihoz szokás hasonlítani.
A tengermélyi állatok másik főcsoportját alkotó
mélyszintlakók, melyeket bathypelagikus állatok
nak szokás nevezni, a tengerfenéktől függetlenül a
fenék fölött és a megvilágított nyílttengeri felszín
alatt elterülő nagy víztömegben élnek. A mólyszintlakók sorában találunk Radiolariákat, Medú
zákat, Siphonophorákat, Bordásmedúzákat (Gtenophora). egyes tengeri ugorka-fajokat (Holothuria), Ásólábúakat (Heteropoda), Tengeri pil
langókat (Pteropoda), számos Lábasf ejüt (Cephalopoda), számtalan Rákot és a tengermélyi halak
zömét. A mélyszintlakók a helyváltoztató vagy
a lebegő szervek nagy fejlettségével tűnnek ki.
A tengermélyi állatokra jellemző, hogy soraik
ban több olyan nemet találunk, amelynek kép
viselőit annakelőtte csak ásatag alakban ismer
tük. Ennek alapján sokan azt gondolták, hogy a
tengermélyi állatok olyan ősi fajokból állanak,
amelyek Földünk kialakulásának legrégibb idejé
ből változatlanul ránk maradtak. Ezzel szemben
a mai felfogás az, hogy a tengermélyi állatok
fokozatosan a sekély tengerekből vándoroltak a
mélytengerbe s alkalmazkodtak az itt levő sajá
tos viszonyokhoz. Minthogy ez a bevándorlás a
különböző geológiai korokban ment végbe és a
jelen korban is tovább folyik, érthető, hogyan
juttatott a mélytenger bennünket sok olyan faj
hoz, amelyekhez közelebbi kapcsolatokat találunk
a megelőző geológiai időszakokban. A mélyten
geri halak között több olyan faj van, amelynek
újkori volta kétségen felüli.
Irodalom. Keller, A tenger élete (Budapest 1897); Ri
chárd J., Oceanográfia (u. o. 1912); Challenger—Reports
(különösen Narrative 1885. és Summary 1895); Chnn K.,
Mély tengerek világa (Budapest 1S02); Braner A., Pische
(Wiss. Ergabn. d. Dentsch. Tiefsee-Exped., 5. köt.. 1906);
Chnn K., Die pelagiscbe Tierwelt in grősseren Meerestiefen
und ihre Beziehungen zn der Oberflacbenfauna (Zoologica,
Heft 1, 1887) ; Hentscuel E., Grnndznge der Hydrobiologie
(Jena 1923) ; Johnstonne J., Conditions of Life in the Bea
(Cambridge 1908) ; Mnrray J.—HJort J., The Depths of the
Ocean (London 1912); Walther J., Bionomie des lleeres
(Jena 1893—94).

Tengerálló, oly tengeri hajó, mely úgy sike
rült szerkezete, mint a rajta levő súlyok vagy
rakomány célszerű elrendezése folytán tengeri
utaknál a szélnek és hullámjárásnak sikeresen
ellenállni képes. Minthogy a rakomány elosztása
igen nagy mértékben befolyásolja a T. képessé
get, annak elhelyezése a tengeri hajózásnál na
gyon fontos. Különösen áll ez a gabona- és takar
mányoknál, amelyeket csak nemzetközileg elis
mert szabályok szerint szabad a tengeri keres
kedelmi hajókon tárolni. Nevezetesen az ömlesz
tett állapotban szállítandó gabonát külön e célra
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beépítendő válaszfalak által kell elkülöníteni,,
hogy ezáltal a hajó dülékenysége meggátoltas
sák, a farakomány pedig úgy helyezendő el, hogy
annak csuszamlása és ezáltal a hajónak oldalra
dülése elkerültessék.
Tengeráradás v. özönár, 1. Tenger.
Tengeráramlások v. tengeráramlatok a ten
ger felszínének szél okozta mozgásai. Egyéb okok
is hozhatnak létre T.-at. Részletesen 1. Tenger.
Tenger betegsége (olaszul malattia del maré,
maré sporco), az Adria-tenger E.-i felében bizo
nyos időkben tömegesen fellépő nyúlós, átlátszó
nyálka a vízszinen s a tengerfenéken. Ez a nyálka
egysejtű algáktól ós pedig diatomaceáktól és peridineáktól ered, amelyek a tengervíz sótartalmá
nak csökkenésekor betokozódnak 8 kocsonyaszerű anyagot választanak ki, s ha a tengervíz
hőmérséklete egyidejűleg a sótartalom csökke
nésével emelkedik, ez igen nagy tömegekben tör
ténik. Ez a nyálka kerül lassanként a víz tetejére.
Tengerdy Miklós, Tivadar fia, alországbíró.
1260-ban kitűnt az Ottokár ellen vívott harcokban.
Három fia maradt: Miklós, László és Tivadar.
Az első kettő kitűnt a csehek ellen 1270—74. folyt
csatákban. Tivadar 1284. szebeni prépost és IV.
László jegyzője, 1286. királyi alkancellár, 1287.
választott székesfehérvári prépost volt. Szt. István
elrejtett koronáját ő találta meg, úgy hogy azzal
1290 júl. 28. meg lehetett koronázni III. Andrást.
1291-ben számos harcossal vonult a Habsburg
Albrecht ellen viselt háborúba. 1292-ben, midőn
a Németújváriak a királyt elfogták, zászlóaljával a
királyi pár értéktárgyait megmentette. A király
utóbb kiszabadult s a kezesek közt volt Tivadar
testvére, László is (Miklós még 1284 táján meg
halt). Tivadar 1304. mint győri püspök hunyt
el. Testvéreinek ivadékairói 1350-ig szólnak az
adatok.
Tenger-eljegyzés, hajdani szokás Velencében,
amikor az újonnan megválasztott dogé gyűrűt do
bott a tengerbe beiktatása emlékére s mintegy a
tengerrel frigyre lépett.
Tengerentúli posta, az óceánokon át szállí
tandó postaküldemények összessége. A levelezé
seket gyüjtőhivatalok (nálunk Budapest 72) a vi
szonylatnak megfelelő tengerentúli postahivatal
hoz címzett zsákokba (1. Postai zárlatok) f ogíalva r
a csomagokat pedig szabadon abba az európai
kikötőbe irányítják, ahonnan a hajóstársaságok
által összeállított menetrendek szerint a túlsó
parton levő megfelelő kikötőbe leghamarább meg
érkeznek. A vagonrakományokat kitevő posta
küldemények hajóra rakása, illetőleg kirakásá
nak költségeit a parti államok viselik a nekik
járó átszállítási díjért. Ha a tengeri szállításban
több társaság hajója vesz részt, ezek a küldemé
nyeket vagy közvetlenül adják át egymásnak,
vagy ha nincs csatlakozásuk, valamely kikötői
postahivatal gondjaira bízzák, amely ezért külön
raktározási dijat kap. A legfontosabbak azok az
útvonalak, amelyek Nyugat-Európa nagyobb ki
kötőiből New Yorkba, Rio de Janeiróba és Montevideóba visznek és az indiai posta útvonala Lon
donból, minden pénteken kis posta Franciaorszá
gon, Brindisin, Alexandrián, Szuezen, Ceylonon és.
Kalkuttán át Bombayba, a nagy posta pedig min-
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Sen második pénteken Bombayon túl KeletÁzsiába és Ausztráliába.
Tengerész, a tengeri kereskedelmi hajókon
fedélzeti szolgálatot teljesítő alantos személyzet
közös elnevezése. Egyes T.-etek a T.-eket
gyakorlati ismeretük és képességük szerint két
csoportba osztják. így pl. az angol tengerészei
nél A. S. (able seamen) és 0. S. (ordinary seamen),
az olasznál giovane és mozzo T.-eket különböz
tetnek meg. Az előbbiek legfontosabb szolgálata
útban levő hajón a kormányzás, kikötőben pedig
a nagyobbszabású karbantartási munkák végzése,
míg az utóbbi csoportba tartozó T.-ek alárendel
tebb munkákat látnak el. Rendszerint két-három
évi tengeri szolgálat után kerülnek az alsóbb fokú
T.-ek vagy hajósuhancok az első csoportba.
Tengerész-csapatok (néni. Marine-Truppen),
a haditengerészetelinek főleg a szárazföldön alkal
mazott személyzete. A volt osztr.-magy. hadi
tengerészet Pólában állomásozó matróztestületet
(ném. Matrosencorps) tartott fenn, amely 3 tárcsa
patba (ném. Matrosen-Depot) és 15 századba volt
beosztva. A német T. tengerész-gyalogságra és
tengerész-tüzérségre oszlottak fel.
Tengerészenyv, úgy készül, hogy 12 rész terpentinolajban feloldanak 1 rész kaucsukot s ehhez
2 rész aszfaltot v. Bellakot adnak. Melegen viszik
a ragasztandó felületekre, igen nagy a kötőereje.
Tengerészet (ném. és franc, marine, ol. ma
rina, ang. navy), egyetemes elnevezése mind
azon intézmények- és berendezéseknek, melyeket
valamely tengerparti állam a tengeri kereskede
lem üzeme és annak megvédhetéso céljából léte
sített ^Ebböl kifolyólag kereskedelmi és hadi
T.-et különböztetnek meg. Sokszor T. alatt csak
az utóbbit értik.
I. Kereskedelmi T. (ném. Handel-smarine, ol.
marina mercantile, franc, marine de commerce,
ang. mercantile marine), a tengeri kereskedelmi
hajók, a tengerész képzőintézmények, a T.-i ható
ságok és hivatalok és végül az ezeknek fenhatósága alá tartozó intézmények, kikötői berendezé
sek, úszóművek stb. összessége.
A kereskedelemi T. nálunk jelentőségre a 80-as
évek elején tett szert, midőn Baross Gábor, az
akkori kereskedelmi miniszter az első nagyobb
magyar hajózási társaság, az «Adria» létesítését
állami támogatással lehetővé tette. B társaság
az állami támogatás fejében szerződéses járato
kat tartott fönn nyugateurópai és délamerikai
kikötőkbe és azok révén tengeri forgalmunkat
rövid idő alatt jelentékenyen fellendítette. A Ba
ross-féle szerződés lejárta után kormányunk még
két ízben kötött szerződést e társasággal. E szer
ződések alapján sikerült az J Adriásnak tekintélyes
hajóparkot létesíteni, mely élénk árú- és személy
forgalmat közvetített a nyugateurópai és dél
amerikai viszonylatokban. Az «Adria» társaság
megalapítása után ugyancsak állami támogatás
sal létesült a Magyar Keleti és a Magyar-Hor
vát tengerhajózási r.-t. Az előbbi az Alduna és
Konstantinápol}', az utóbbi pedig Fiume és a dal
mát kikötők között tartott fenn szerződéses
járatokat. Mindkét hajózási vállalat hamaro
san fontos közgazdasági tényezővé fejlődött s
külkereskedelmünk felvirágzásához jelentéke

—

T e n g e r é s z e t i attaché?

nyen hozzájárult. A magyar kormány támogatá
sával még számos szabadhajózási vállalat is léte
sült a világháború előtti időkben, köztük a nagy
szabású Atlantica tengerhajózási r.-t. E vállala
tok beszerzési és járatsegélyben (ú. n. mérföld
pénzekben) részesültek és szabadforgalmat közve
títettek a világtengereken. A trianoni békeszerző
dés kereskedelmi T.-ünk egész hajóparkjától meg
fosztott s azokat Olaszországnak, Franciaország
nak és Jugoszláviának ítélte, úgy hogy a béke
kötés után egy ideig egyetlen tengeri kereskedelmi
hajónk sem volt. Az 1922. évben az Atlantica
Trust r.-t.-nak sikerült 7 nagyobb méretű tengeri
kereskedelmi hajót beszerezni és azokat a szabad
hajózásban foglalkoztatni. Eszerint 1925. a ma
gyar kereskedelmi T. 7 hajóból áll. E hajók főleg
az Alduna és északeurópai kikötők, továbbá Anglia
és a Földközi-tenger és végül a délamerikai vi
szonylatban közvetítenek árúforgalmat.
A további részleteket 1. T.-i akadémia és T.-i
hivatal címszó alatt.
II. Hadi T. vagy had-T. (ném. Kriegsmarine, ol. marina da gnerra, regia marina,
franc, marine de guerre, marine iniiitafire, ang.
royal navy, röviden N. lí.) áll az úszó hajóanyagból vagy flottából (1. Flotta), az erődített hadi
kikötőkből és egyéb flottatámpontokból (1. o.), az
ott elhelyezett tengerszertárakkal (arzenálok),
hajógyárakkal, dokkokkal,raktárakkal, telepekkel
stb., a személyzetből, a képző intézetekből, ame
lyekben a tengerésztisztek neveltetnek, valamint
azok és a legénység a különböző szakágazatok
ban kikópeztetnek, végül a T.-i hatóságok
éi parancsnokságokból, amelyek a fővezétést
és a részletes vezetést végzik. Mindez, vagyis a
hadi-T. szervezete és állománya minden állam
ban más és másféle.
Tengerészeti akadémia (ném. Marine-Akademie) nevelőintézet a tengerésztisztek kiképzé
sére. Van T., ahol a kereskedelmi tengerészet
leendő tisztjeit képezik ki, másokban a haditenge
részeti tisztikar sarjadéka nevelkedik. Nálunk
mindkét célú T. Fiúméban volt. E kikötő elvesz
tővel e tisztképző intézményeink is megszűntek.
Ezek helyett Budapesten két időszaki intézmény
és pedig egy tenger ész-tisztképzö és egy folyam
őrségi tanfolyam létesült. Mindkét intézetben
középiskolai érettségit végzett ifjak vétetnek fel,
akik tíz havi elméleti kiképzés után mint keres
kedelmi tengerész-hajóapródok, illetve folyamőrtisztek lépnek ki. A hajóapródok 16 havi hajózás
után leteszik a hajóhadnagyi és további 2 évi hajó
zás után a kapitányi vizsgát, mire hajóhadna
gyokká, illetve kereskedelmi tengerészkapitá
nyokká neveztetnek ki.
Tengerészeti állomás (ném. Marinestation)t
a tengerpart mentén fekvő oly terület, amelynek
vizein a tengeri állam ottan lakó állampolgárai
nak, illetve a területnek magának megvédése cél
jából hajókat állandóan állomáson tart. A T.
parancsnokának az állomás területén levő összes
tengerészeti hatóságok, intézmények stb. katonai
szempontból feltétlenül alárendelvék.
Tengerészeti attaché, a nagykövetségek és
követségek mellé beosztott hadtengerésztiszt, aki
az illető külföldi állam tengerészeti berendezé-
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seit van hivatva tanulmányozni és erről saját kor sere vonatkozó szabályok, továbbá a tengerészek
mányának beszámol. Ausztria—Magyarország a képesítésére, rangfokozataira, szerződtetésére,
világháború előtt Berlinben, Parisban, Rómában, azok jogaira és kötelességeire, a tenger- és rév
Londonban, Washingtonban és az orosz-japán rendészetre, valamint a tengeri közlekedésre vo
háború alatt Tokióban is tartott fenn T.-t.
natkozó szabályok. V. ö. Kohányi, T. (Budapest
Tengerészeti bíróság, az a biróság, amely 1412).
tengerészeti ügyekben, amelyek nevezetesen ten
Tengerészeti levélküldemények, az idegen
geri hajókra vagy a tengeri hajózásra vonatkozó ben állomásozó v. hajózó hadihajókon levő sze
ügyletekből vagy a tengeri magánjogban sza mélyeknek szóló, belföldi tarifa szerint díjazott
bályozott jogviszonyból származnak, eljár. T. ha levelezések, amelyeket valamely hazai postahi
zánkban a budapesti törvényszék, némely kisebb vatal összegyűjt és külföldi postaigazgatások és
értékű perekben a budapesti járásbíróság. (1912. hajózási vállalatok útján eljuttat abba a kikö
LV. t.-c, 1925. VIII. t.-c. 22. §.)
tőbe, ahol a hadihajó tartózkodik, vagy amelyet
Tengerészeti hatóság. Az 1867. XVI. t.-c.-be érinteni fog. Hasonlóképen a hajón összegyűjtött
iktatott vám- és kereskedelmi szövetség VI. cikke levelezéseket külön zsákban (postai zárlat) jut
alapján a magyar és az osztrák kormány között tatják el a kijelölt hazai postahivatalhoz. Az ide
az 1870 okt. 1-én megkötött egyezmény értelmé genben levő hajórajok egymásközt is válthatnak
ben 1870 nov. 1-től kezdve az akkori m. klr. föld- ily módon levelezéseket.
mivelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter átvette
Tengerészeti meteorológia, a meteorológiá
a magyar-horvát tengerparton a kikötői és ten nak egyik ága, mely a tengerek fölött elterülő
gerészeti egészségügyi szolgálat legfőbb vezeté légkör állapotával foglalkozik. Az amerikai Maury
sét és igazgatását s ehhez képest a magy ar-horvát már régen hangoztatta a T. jelentőségét abból a
tengerparton fennálló összes rév- és tengerészeti szempontból, hogy a szélviszonyokat a hajózás
egészségügyi hivatalokat és hatóságokat kivették érdekében felhasználhassák. A hajókon rendsze
az osztrák kereskedelmi minisztérium, illetőleg resen végzett meteorológiai megfigyelések külön
a trieszti es. kir. központi tengerészeti hatóság intézetekben kerülnek feldolgozásra, ilyenek van
fenhatósága alól s a m. kir. minisztérium, ille nak Hamburgban, Londonban, Kopenhágában,
tőleg a Fiúméban felállítandó új hatóság, a m. Pólában, Washingtonban.
kir. tengerészeti hatóság alá rendelték. B hatóság
Tengerészeti miniszter. Egyes államokban
szolgálati utasítását az 1892 febr. 7-én 2950. sz. (Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Ja
alatt kelt kereskedelemügyi miniszteri rendelet pán) T. áll a tengerészeti igazgatás élén. Nagy
tartalmazza. E szolgálati utasítás szerint a T. britanniában a hadiflotta ügyeinek intézése az
hatásköre kiterjedt a magyar korona országainak admiralitás első lordjának (First Lord of the Adegész tengerpartjára; a T. pedig maga közvet miralty) kezében van, akinek állása igy megfelel
lenül a kereskedelmi miniszter rendelkezése alatt más államok T.-einek. Ő felelős királyának és ;i
állt. Alárendelt hivatalai a in. kir. róvhivatalok, parlamentnek a hadiflotta jókarbantartásáért és
révkirendeltségek, a martinschizzai m. kir. ten liarckészségéért. Egyetértésben dolgozik a tenge
geri veszteg-intézet, a fiumei m. kir. tengerészeti részeti minisztériummal, amelyet ott Board of
akadémia és egyes szakbizottságok voltak. A T. Admirality-nek neveznek. Ez a minisztérium az
hatáskörébe tartozott a tengerészeti közigazgatás ú. n. tengeri lordokból (Sea Lords) áll, akiknek
körébe vágó minden személyi, tengerészeti, hajó élére az első tengeri lord (First Sea Lord) van
zási, kereskedelmi, műszaki, tengerész-szakokta helyezve. Ez a minisztérium négy tengeri lordot,
tási, tengeri egészségi és tengeri vesztegzári egy polgári lordot (Additional Civil Lord) és egy
ügyek ellátása, végrehajtása és felügyelete. A parlamenti titkárt (Parliamentary Secretary) szá
békekötés folytán a fiumei T. megszűnt és ügy mít főbb tisztviselői közé. Ha az admiralitás első
körét a kereskedelemügyi minisztérium kebelé lordja, akinek parancsait az admirálisok követni
ben szervezett tengerészeti hivatal látja el.
tartoznak, és az első tengeri lord nincsenek egyet
Tengerészeti hivatal a trianoni békeszerződés értésben, akkor egyiküknek mennie kell. Ha azon
folytán megszűnt fiumei m. kir. tengerészeti ha ban a tengerészeti minisztérium egyetért és vo
tóság és révhivatal helyett a m. kir. keresk. mi nakodik a kabinet politikájához alkalmazkodni,
nisztériumban 1922. létesített hivatal, mely a akkor a kabinetnek kell lemondania v. a kíván
magyar kereskedelmi tengerészet ügyeit intézi. sághoz alkalmazkodnia. Ilyen módon hajtotta ke
Tágabb értelemben T.-ok a külföldi kikötőkben resztül Fisher admirális, mint első tengeri lord.
székelő magyar konzulátusok is, amennyiben ez Mac Kenná-val, az admiralitás első lordjává!
utóbbiak látják el külföldön a tengerészeti igaz flottaprogrammját (Two Powers Standard).
gatás keretébe tartozó ügyeket.
Tengerészeti szolgálati könyv, személyi ok
irat, amelybe a tengerészeknek hajózási szolgá
Tengerészeti jelek, 1. Hajózási jelek.
Tengerészeti közigazgatás alatt értjük azokat lata, minősítése és szegődtetésének feltételei be
az állami cselekvéseket, amelyeknek feladati., jegyeztetnek.
hogy közérdekből rendet tartson azok közt az
Tengerészeti törvényszék, 1. Tengerészeti
egyének közt, akik a tengeri hajózásnak szentelik bíróság.
magukat. Azokat a szabályokat, amelyek figye
Tengerészeti zászló, 1. Lobogó.
lembevételével ez a közigazgatás történik, T.-i
Tengerészgyalogság, 1. Tengerészcsapatokjog névvel foglalhatjuk össze. Ide tartoznak első
Tengerészhadapródok (ném. Seekadett, ol.
sorban a T. szervezésésére, szervezetére, a ten guardiamarina, franc, aspirantdemarine, ang.
geri hajók lajstromozására, lobogójára, köbözé- j midshipman), a tengerész jelöltekkel és a tengerész
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zászlósokkal együtt a haditengerészet tisztjelöltjei
s mint ilyenek a törzsaltisztek és tengerésztisz
tek közé soroltatván, nem a legénységhez, hanem
a törzskarhoz tartoznak.
Tengerész-kék, 1. Bajor-kék és Fenilén-kék.
Tengerésznyelv, a különféle tengerészeteknél
az idők folyamán kifejlődött s különleges szólásmódokat és szakkifejezéseket tartalmazó, a laikus
előtt teljesen ismeretlen nyelv.
Tengerésztisztek (néni. Marine- v. Seeoffisier, ol. ufficiale di marina, franc, officier de
la marine, ang. navál officer), különlegesen ki
képzett, állami szolgálatban álló, rangosztályba
sorolt, általában a vezérletre hivatott tengerész
személyek. A kereskedelmi T. sorába tartozik a
kapitány és a hadnagy. A haditengerészeti T. álta
lában három nagy csoportba osztatnak : a tenger
nagyok (1. Tengernagy), a tengerész-törzstisztek
(néni. Seestabsoffiziere) és a tengerész-főtisztek
<ném. Marine-Oberoffiziere) csoportjába. A volt
osztrák-magyar haditengerészet törzstiszti rend
fokozatai : sorhajókapitány (ném. Liniensclúffskapitan, ezredes), fregattakapitány (ném. Fregattenkapitan, alezredesi és korvettakapitány (ném.
Korvettenkapitan, őrnagy). Főtisztek : a sorhajó
hadnagy (ném. Linienschiffsleutnant, százados)
•és a fregattahadnagy (nem. Fregattenleidnant,
főhadnagy), aki több évtizeden át a s orhajózászlós (ném. lÁnienschfifsfáhnrich) nevet viselto. A világháborúban hozzá jött rnég a korvettahadnagyi (ném. Korvettenleidnant, hadnagy)
rendfokozat is. A haditengerésztiszt öltözetét meg
különbözteti az arany kardbojt, az ugyanolyan
válldísz rojtokkal és a kabát ujján kürbení'utó
aranypaszományos rendfokozati jelvény, amely
hurokalakii ú. n. Elliot-szemet képez. A T. a ten
gerész-hadapródokból lépnek elő. A főtisztek álta
lában torpedónaszádok és kisebb hajók, a törzs
tisztek nagyobb hajók, a tengernagyok pedig
több hajóból alakított kötelékek vezérletére liívatottnk.
Tengerésztisztviselők v. hivatalnokok (ném.
Marinebeamte), a volt osztrák-magyar haditenge
részetben alkalmazott különféle szakmájú mérnö
kök, vegyészek, gép- (elektro)-üzemvezetők, szám
vivő tisztviselők, vízrajzi tisztviselők, tanszakma
beli tisztviselők (tanárok és tanítók), művezetők
stb. A T. rangosztályba, még pedig a XII—V. rang
osztályba sorolt havidíjasok voltak és a törzskar
hoz tartoztak.
Tengerésztüzérség (ném. Marine-Artillerie)
•elnevezésen értendők a haditengerészet alá tartozó
tüzérségi lövegek, anyagszerek és ezek kezelő
személyzete, némely tengerészeinél (pl. olasz) a
parti erődítmények tüzérsége is.
Tenger-Fejérvár, a dalmát Bielograd v. Biograd neve Kálmán királynak, Dalmátország meg
hódítójának 1102. évi okiratában.
Tengerfelület, 1. Geoid.
Tengerfenék, 1. Tenger.
Tengerfenék-térképek, tengeri térképek ten
geralattjáró hajók részére ; főleg a tengerfenék
alakulatait s a tengeralatti akadályokat tünte
tik fel.
Tengerhajózástan az a tudomány, amelynek
célja a tengeri utakat tevő hajó helyének meg
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határozására szükséges ismeretek elsajátítása.
A T. két főrészből, a kalauz- és a csillagászati
hajózástanból áll. Az előbbi tárgyalja mindazon
kérdéseket, amelyek földünk ismeretén és az
e réven levezetett adatokon alapulnak, míg az
utóbbinak elemeit csillagászati ismereteink szol
gáltatják. Mindkét rész ennek megfelelőleg ön
álló tudomány, oly értelemben, hogy az egyik
nek elsajátításához nem szükséges a másiknak
ismerete. A kalauz-hajózástan szerint a hajó he
lyénekmeghatározása síkháromszögtani, a csilla
gászati hajózástan szerint pedig gömbháromszög
tani feladatok megoldása által történik. Az előbbi
nek elemeit a hajó tájolója és a sebességmérők,
míg az utóbbiét a napunkra, holdunkra és a fontosabb csillagokra vonatkozó csillagászati adatok
képezik. A kalauz-hajózástanban a hajóhely meg
határozása lényegileg azon egyszerű feladat meg
oldására vezethető vissza, hogy az utolsó ismert
pontból kiindulva a tájoló által megadott útirány
ós a befutott távolság alapján az érkezési pont
helyét kiszámítják. Ily alapon elméletileg a hajó
hely meghatározása a nyilt tengeren, a part láttávolán kívül is lehetséges; e számítás azonban
a tájoló adatainak megbízhatatlansága, a sebes
ségnek csak hozzávetőleges megállapíthatása,
továbbá a hajót érő külső behatások, mint tengeri
áramok, szél, hullámverés stb. folytán éppen nem
szolgáltat pontos adatot. Feltétlen pontosságra
csak a partok közelében számíthatunk, mely eset
ben a hajó helyét egyes szárazföldi pontoknak a
tájolóval történő irányvételével állapítjuk meg.
A csillagászati hajózástanban a hajó helyének
meghatározása egy rendkívül finom műszer, az
ú. n. sextans segélyével történik. B készülékkel
valamely égi testnek (nap, hold v. csillag) a látó
határ feletti magasságát vagyis azt a szöget mér
jük meg, amelyet egyfelől az égi testről és más
felől a látóhatárról szemünkhöz vont sugarak
egymással alkotnak. E magassággal, valamint a
tengerészeti évkönyvekben (ném. EphemeridenJ
az égi testekre vonatkozólag foglalt adatokkal
egy gömbháromszöget oldunk meg s az így ki
számított adatokból állapítjuk meg a hajó szé
lességi vagy hosszúságú fokát. Két vagy több
megfigyelés és az azok alapján eszközölt számítás
alapján a hajóhely a legnagyobb pontossággal
megállapítható. Minthogy a csillagászati meg
figyelés teljesen független minden földi (terresztrikus) befolyástól, nyilvánvaló, hogy e módszer
alkalmazása mellett sokkal megbízhatóbb hajóhelyet nyerünk, mint a tájoló és sebbességmérrt
adatainak felhasználása esetén.
Tenger hőmérséklete, 1. Tenger.
Tengeri (nov.) a. m. kukorica (1. o.).
Tengeri, kisk. Baranya vm. szentlőrinczij.-ban,
Ü920) 193 magyar lak.
Tengeri akna, 1. Akna, 3. b.
Tengeri algák, 1. Fukoideák.
Tengeri állam, tágabb értelemben olyan álla
mokat jelentő szó, amelyeknek tengerpartjuk, ki
kötőik, tengeri érdekeik vannak, szűkebb értelem
ben olyan államokra alkalmazzák, amelyeknek
tengeri érdekeik az ipari, mezőgazdasági stb. érde
keket felülmúlják, pl. Anglia, mint a világ tengeri
kereskedelmének központja, a legnagyobb T.
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Tengeri állatok (tengeri fauna), 1. Tenger
állatvilága.
Tengeri-Alpok (Alpes maritimes), az Alpok
külső kristályos vonulatának kezdő hegy
csoportja a tengerpart közéleten, afrancia Riviérá
tól É. felé, róla van a hasonló nevű francia département elnevezve.
Tengeri anemone (Adamsia és Anemonia,
állat), az Aktiniák (Actinidae) családjába tartozó
állatnem. Három faja ismeretes, melyek remete
rákoktól (Pagwrus) lakott üres csigaházakra te
lepednek. Az európai tengerekben honos az Adam
sia Rondeletii Andr. Teste hengeres (hossza 9 cm.
is lehet, szélessége 4 cm.), húsos, de lehet porcogószerű összeállású is. Szájnyílását számos (700-nál
több) tapogató veszi körül, melyeknek hossza 1*5
cm. is lehet. Szine fehéressárga többé-kevésbbó
határozott barna sávokkal. Jóval kisebb -az Adam
sia palliata Porb., melynek testhossza 2 5 cm. és
szélessége 2 cm.; szine a test felső részén fehéres
s ez a fehér szin a test alsó része felé sárga, sárgás
barna és barna szinbe megy át fokozatosan; az
európai tengerekben olyan csigaházakon (Natica,
Nassa, Murex stb.) honos, melyekben az Eupagurus Prideauxii nevű remeterák ütött sátrat.
Hasonlóképpen az európai tengerekben honos az
Anemonia sulcata Risso, melynek teste rövid és
széles, hengeres s alapján szélesebb és szabály
talanul kerek; tapogatóinak száma legalább 200 ;
szine a világosbarnától a zöldesbarnáig változik ;
testhossza 10 cm. is lehet s tapogatói is elérik a
15 cm.-t; Dél-Franciaországban ortíque néven is
merik és eszik.
Tengeri angolna, 1. Angolna.
Tengeri angyal (állat), az angyaleápa (Rhina
sqaatina L.) másik neve.
Tengeri áramlatok, 1. Tenger.
Tengeri arzenál v. tengerszertár (ném. Seearsenal), 1. Hajógyár.
Tengeri b a r á t (morski fráter), a barátfóka
dalmát népies neve.
Tengeri béka vagy tengeri ördög (állat), az
ördöghal (Lophius piscatorius L.) egyik neve.
L. Ördöghal.
Tengeri betegség, a test himbáló mozgásai
folytán „ létrejövő baj; leggyakrabban hajón
támad. Émelygésben, majd makacs hányásban és
rosszullétben nyilvánul meg. Valószínűleg mint a
szemizmoknak és félkörös Ivjáratoknak, mint az
egyensúlytartó készülék részeinek izgatása foly
tán támadt reflexhatás értelmezendő, minthogy
minden szédülést okozó jelenség T.-et is okozhat.
A T. mindaddig tart, míg a hajómozgásokat meg
nem szoktuk, de néha még a hajó elhagyása után
is fennáll egyideig, néha éppen a hajó elhagyása
után tör ki. Az ajánlott orvosságok közül biztos
hatása egynek sincs, még legjobb a hajó közép
részén tartózkodni, ahol a himbálás a legkisebb,
vagy a kabinban lefeküdni.
Tengeri biztosítás, 1. Biztosítás.
Tengeri borjú vagy borjúfóka (állat), I. Fókafélék.
Tengeri csata (ném. Seeschlacht), hadviselő
államok flottáinak zöme, azaz szám szerint és
harci érték szerint legjelentékenyebb részei által
vívott, többnyire döntő mérkőzés. Kisebb flotta

Tengeri csillagok:

részek által vívott, csekélyebb jelentőségű mér
kőzések tengem ütközetek (ném. Seegefecht). így
az 1915 jan. 24-én a Dogger-sekélyek közelében
német és angol vértescirkálórajok közt lefolyt
mérkőzés csak ütközet, míg az 1916 május 31-én
a Skagerrak közelében a német és angol flotta
zöme által vívott mérkőzés, bárha nem volt döntő,
T.-nak neveztetik. A T. vezetésére vonatkozó
elvek tekintetében 1. Tengeri harcászat.
Tengeri csikóhal (Hippocampus, állat), lásd
Csikóhal.
Tengeri csillagok (Asteroidea, állat), a Tüskés
bőrűek (Echinodermata) állattörzsének egyik
osztálya. Lapított testük testkorongra és belőle
oldalfeló sugárirányban kiinduló karokra tagozó
dik. A karok száma rendesen öt vagy ritkábban
ennek sokszorosa (40, sőt még több is lehet). Aka
rok alapjukon szélesek és csúcsuk felé keskenyed
nek ; hosszuk különböző; egyeseknél a testkorong
átmérőjénél sokkal hosszabbak, de lehetnek egé
szen rövidek is. A testkorong alsó oldalán, a
középen van a szájnyílás s vele szemben, a hát
oldalon (a középponttól kissé eltolva) az alfeli
nyílás, utóbbi azonban hiányozhatik is, ebben az
esetben a szájnyílás szolgál a hasznavehetetlen
és meg nem emésztett anyagok kiürítésére is.
Minden kar alsó (hasi) oldalán egy-egy barázda
van, mely a szájnyílásból indul ki és a karok
csúcsáig fut le; ebben foglalnak helyet két, rit
kábban négy sorban elrendezve a helyváltoztatásra
szolgáló ambulakrális lábacskák, amelyek végü
kön tapadó koronggal vannak ellátva. A karok
csúcsán levő legutolsó páratlan ambulakrális
lábacskán van a látószerv elhelyezve, ez azon
ban bár a test alsó részén foglal helyet, mégis
fölfelé néz, mert a T. karjaik végét fölfelé kunko
rítják. A vízedényrendszer kezdetét alkotó madrepora-lemez a hátoldalon, valamelyik két kar közti
helyen (az ú. n. interradiuson) foglal helyet.
Ugyancsak a hasoldalhoz képest kevéssé elmesze
sedett háti oldalon találhatók a test falának kitüremléseiből származú kopoltyúk. A karok szé
lein és hasoldalán kisebb-nagyobb, mozgatható
vagy szilárdan odarögzített nagyszámú tüskék és
nyeletlen vagy nyeles fogószervek, ú. n. pedicellariák ötlenek szembe. Ivarnyílásaik többnyire a
testkorong hátoldalán, ritkábban a hasoldalán
helyezkednek el. A bél a hasoldalon levő száj
nyílással kezdődik és a testkorong középponti
részében elhelyezett «<j7/omor»-ban folytatódik;
utóbbiból minden karba két-két mirigyes, vakbél
szerű, hosszú kitüremlés (ú. n. máj) nyúlik be.
A T. igen falánkak és ragadozók (különböző álla
tokkal táplálkoznak). Ha nagy zsákmányra (pl.
kagylókra, kisebb halakra, rákokra stb.) tesznek
szert, mely szájnyílásukon nem fér be, gyomrukat
kiöltve, ráfordítják a zsákmányra, melyet emésztő
nedvükkel árasztanak el; ez az emésztőnedv a
megfogott zsákmányt megöli és megemészti úgy,
hogy csak a megemésztett anyagok kerülnek az
ismét visszahúzott gyomorral a testbe. A kisebb
táplálék a szájnyíláson keresztül egyenesen be
kerül a gyomorba, ott megemésztődik s a haszna
vehetetlen anyagok a szájnyíláson keresztül kerül
nek ki a szabadba (az alfelnyflásnak csak nagyon
alárendelt szerepe van még a T.-nál). Váltivarúak.
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Fejlődésük átalakulással (pelágikus lárvák fej
lesztésével) vagy ivadékgondozás esetében átala
kulás nélkül történik.
Rendesen pompás, élénk színűek. Nagyságuk
különböző. Vannak 1 cm. átmérőjűek, de viszont
akadnak 1 m. átmérőjű fajok is; a legtöbb faj át
mérője 5—15 cm. Kizárólag tengeriek és az összes
tengerekben honosak; a trópusiakban éppen úgy,
mint a leghidegebbekben. Egyesek kozmopoliták
(pL Astropecten, Asterias). A fajok ós különösen
az egyének száma a mélységgel arányosan kiseb
bedik. A legtöbb faj 300—1000 m. mélységben
él. A legnagyobb mélység, melyben T.-at találtak,
5005 m. volt; itt találták a Grenaster semispinosus nevű fajt Visszaszerző (regeneráló) képes
ségük igen nagy; sok fajnál egyetlen kar, ha
összefüggésben áll a testkoronggal, a többi hi
ányzó négyet v. még többet, regenerálni tudja.
Petéik átlátszó burkúak és igen szívós életűek,
ugyancsak szívós életűek a hímcsirasejtjeik is,
ezért a termékenyítés folyamatának ós fejlődés
mechanikai folyamatok tanulmányozására ki
válóan alkalmasok ; a legtöbb ilynemű vizsgála
tot valóban a T.-on végezték nagy eredménnyel.
Rendszerük. 1. rend: Phanerozomia. Szegély
(marginális) mészlemezeik nagyok és erősen fej
lettek. Fontosabb nemeik: Archaster, Pararchaster (a P. antarcticus és pedicifer 3000—3500 m.
mélységben él), Clieiraster, Dytaster és Grenas
ter (fajaik mélytengeriok s 2200—5000 m. mély
ségben gyakoriak), Astropecten (58 faja ismere
tes, melyek a sekély vizeket kedvelik; a Föld
közi-tengerben 5 faja él; legismertebb az A.
aurantiacus), Luidia, Porcellanaster (minden
faja mélytengeri), Astrogonium, Pentagonaster
(41 faja ismeretes), Goniodiscus, Pentaceros,
Asterina (32 faj ismeretes; a Földközi-tengerben
közönséges az A. gibbosa), Palmipes.
2. rend: Cryptozonia. Szegélylemezeik csene
vészek, alig láthatók. Fontosabb nemeik: Ophidiaster (22 fajjal), IAnckia (17 fajjal), Zoroaster
(15 fajjal), Stichaster, Solaster, Pteraster, Gribrella (21 fajjal), Echinaster (19 fajjal, melyek
minden tengerben honosak), Heliaster, Asterias
(123 fajjal, melyek az összes tengerekben, a seké
lyebb részekenközönségesek), Brisinga(15 fajjal).
Tengeri csuka (Merlucius, áiiat), a Tőkehal
félék (Gadidae) családjának egyik neme, mely
nek mindössze 3 faja ismeretes. Legemlítésreméltóbb a közönséges T. v. kaimul (M. vulgáris
Flem.). Szine a hátán barnásszürke, oldalai vilá
gosabbak, hasa ezüstfehér, úszószárnyai közül a
felsők sötétek, az alsók halványbarnák. l - 25 mé
terre is megnő és súlya eléri a 16 kg.-ot is. A
Földközi-tengert és az Atlanti-óceánt lakja az
európai partokon Norvégiáig. ívása idején jan.-tól
ápr.-ig a tenger feneke közelében tartózkodik.
Nagyon falánk. Húsa miatt nagyban halásszák,
de nem friss állapotban fogyasztják, hanem szá
rítva «stockflsch» v. «klippflscli» néven hozzák
forgalomba.
Tengeri-dara, 1. Dara.
Tengeri datolya v. datolyakagylo (Phőlas
dactylus L., állat), 1. Fúrókagylók.
Tengeri denevér (Málthe, állat), 1. Denevér
halak.
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Tengeridióolaj, 1. Aleurites.
Tengeri disznó (állat), 1. a közönséges ebcápa
(Gáleus canis Eond.) népies neve a hajósok
körében.
2. T., a barna delfin (Phocaena communis Cuv.)
neve.
Tengeri éghajlat, 1. Éghajlat.
Tengeri egyensúly alatt a tengeri hatalmi álla
pot értetik, midőn az egymással a tengeri uralomért
versengő államok tengeri hadereje kb. egyenlő,
tehát egymást egyensúlyban tartják. Ilyen T. a
tengerparti államok kifejlődése, csoportosulása,
versengése és bukása folyamán többször beállott,
de mindig csak rövid időre.
Tengeri elefánt (állat), a hólyagos fóka (Oystophora eristata Erxleb.) népies neve.
Tengeri emlősök (Natantia, állat), egyértelmű
a Cetomorpha néven egyesített emlősállat-rend
del. L. Cetomorpha.
Tengeri erődök, 1. Part-erődítések.
Tengeri farkas (Anarrhichas, állat), a Nyál
káshal-félék (Bleniidae) egyik neme, melynek
fajai különösen hatalmasan fejlett fogazatukkal
tűnnek ki. Három faja ismeretes, melyek az É.-i
földgömb mérsékelt égövi tengereiben élnek. Leg
nagyobb és leggyakoribb faja a pásztás farkas
hal (A. Iwpus L.), mely állítólag 2 m. hosszúra
is megnő, rendesen azonban csak 1 m. hosszú
példányai fordulnak elő. Feje felső része, háta,
oldalsó részei és úszószárnyai barnásszinűek, sö
tétebb harántpásztákkal és szabálytalan foltokkal
tarkázva; hasoldala szürkésfehér. A német, dán
és norvég partokon ritkán található, ellenben Skó
cia É.-i partjain, továbbá a grönlandi ós lappföldi
partok mentén gyakori s innen a Bering-szoroson
át a Csendes-óceán É.-i részébe is hatol.
Tengeri fauna (áiiat), 1. Tenger állatvilága.
Tengeri fecske (állat), népies neve a Sternanembe tartozó madárfajoknak. L. Hálászka és
Sirály-félék.T.-Tiévvel jelölik azonkívül aHojszafélék (Procellariidae) családjába tartozó és az
Atlanti-óceán D.-i részein és a Déli-tengereken élő
Pelagodroma marina Lath. nevű madárfajt.
Tengeri felcser (állat), 1. Acanthurus chirurgus.
Tengeri flóra (flóra marina, növ.), a tenger
növényzete. A szárazföld növényzetétől merőben
különbözik, amennyiben csak alig egy néhány
virágos növényt foglal magában (pázsitfélék,
Potamogetonok), míg zömét a moszatok teszik.
Különösen a barna és a piros moszatok uralkod
nak, amelyek helyenként terjedelmes vízalatti
bozótokat alkotnak. (L. Sargassum, Fucus, Laminaria, TJlva.) A vízben lebegve is számtalan
moszat él. L. Plankton.
Tengeri fű (nSv.), 1. Armeria, Zostera. A Carex
brizoides-bCA készülő tölteléket nevezik így.
L. Carex.
Tengeri fül (állat), 1. Haliotis.
Tengeri fürdők, tulajdonképen nem egyebek,
mint konyhasós fürdők, azonban hatásuknál még
a konyhasón kívül egyéb tényezők is számításba
jönnek. így pl. a víz hőmérséklete, a hullámcsapás,
ami a fürdő izgató hatását fokozza és úgy hat,
mint az erős zuhany v. némileg mint a massage,
továbbá a folytonos légáramlat, a jó levegő, a
napsütés, végül a pszihikai hatás is. A tengervíz
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mint konyhasós viz erősen izgatja a bőrt, ezáltal
vért von el a belső szervektől s emeli a bőr tevé
kenységét, emeli továbbá az anyagcserét. Ajánla
tos edző kúrák céljából, különösen szellemi túlerőltetés esetén és hosszas betegségek után az
üdülés előmozdítására, neuraszténia, ideggyenge
ség számos alakjainál, skrofulózisnál, vérszegény
ségnél ; nem ajánlatos szív- és érbántalmakban
szenvedőknek, vérzékenyeknek, nagyfokú elerőtle
nedésnél, aggoknak, túlságosan izgatott állapotú
idegrendszer esetén. A T. az egyes tengerek sze
rint is különbözők. Az Északi-tenger a legsósabb
(3-0—3-9%), legerősebb hullámverése van, 16—
17° C. hőmérsékletű, éles, hűvös levegővel, inkább
erősebb egyéneknek való. Nevezetesebb fürdők:
Helgoland, Sylt, Ostende, Scheveningen. A Keleti
tenger sótartalma 06—2 - 0% közt ingadozik,
tükre sokkal nyugodtabb, hőmérséklete 16—18° C,
még gyenge egyéneknek is alkalmas. Nevezetes
fürdői: Swinemünde, Heringsdorf, Travemünde,
Colberg, Zoppot
és Kranz. Az Atlanti-óceán só
tartalma 2-5—3-3°/0, hullámcsapása közepes erejű,
hőmérséke 20—23° C. Nevezetes angol fürdői:
Margate, Folkstone, Hastings, Wight szigete, Palmouth, Guernsey és Jersey szigetek ; nevezetes
francia fürdők: Calais, Boulogne, Dieppe, Trouville, Cherbourg, Arrachon, Biarrltz; a spanyo
loké San Sebastian. A legtöbb tengeri fürdő van
a Földközi-tenger mellett, amelynek sótartalma
3—3-6%, hőmérséklete 22—27° C, hullámverése
alig van, levegője helyenkint meleg, nedves. másutt
meleg és száraz. Gyenge üdülőknek is igen alkal
mas. Nevezetesebb fürdői: Abbázia, Lovrana,
Lussin-Piccolo, a velencei Lido, Castellamare,
Ischia; Franciaországban Nizza, Monaco, Mar
seille, Cannes, Hyéres, Korzika stb. Nevezetes
kelléke a T.-nek, hogy alkalmas homokos partja,
ú. n. Strand-ja is legyen, hol az erős-napsütést is
mint gyógytényezőt fel szokták használni s hogy
a fenék a lábakat nem sértő homokos talajból
álljon és csekély eséssel birjon, minek következ
tében még 100 - 200 m.-nyire is be lehessen menni
anélkül, hogy az embert a víz elnyelné.
Tengeri fürtök (íiiat), a Lábasfejűek (Cephalopoda), különösen pedig a Loligo- és Sepia-ísqdk.
peterakásai, melyeket az olaszok uva di maré
(tengeri szőllő) néven ismernek.
Tengeri gyík (Amblyrrhynchus, állat), lásd
Amblyrrhyn eh itsTengeri háború. Megkülönböztetjük a T.-t a
szárazföldi háborútól azért, mert mind a kettőre
részben különböző nemzetközi jogi szabályok
nyernek alkalmazást. A főkülönbség abban van,
hogy a szárazföldi háborúban a magántulajdon
elvileg sérthetetlen, míg a T.-ban a magántulaj
don — bizonyos feltételek mellett — általában el
kobozható. A szárazföldi háborúban azáltal kény
szerítjük az ellenfelet a békeföltételek elfogadá
sára, hogy szárazföldjét megszánjuk, katonailag
elfoglaljuk. A T.-t is lehet fölhasználni arra, hogy
a tengeren, mint úton át az ellenfél szárazföldi
területére jutva, azt elfoglaljuk; sokkal gyakrab
ban használják azonban a T.-t arra, hogy azzal az
ellenfél kereskedelmét károsítsák s így az ellen
fél gazdasági viszonyainak alapjait megbontsák.
Mennél jelentősebbé vált a tengeri hajózás és a
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tengeri forgalom az államok életére, annál jelen
tősebbé lett rájuk nézve a T. is. A kereskedelem
nek és iparnak az a nagy föllendülése, amelyet a
gőz és villamosság fokozottabb alkalmazása tett
lehetővé, az államok politikáját is megváltoztatta,
mert az előbbi agrárállamokból ipari államok
keletkeztek, amelyeknek léte összefügg tengeren
túli nyersanyagok beszerzésével és tengerentúli
piacok megnyitásával. A tenger a kereskedelem
országútja lett (Mahan) s a T. ezzel jelentőségben
emelkedett. Mennél inkább függ az állam gazda
sági élete tengerentúli tényezőktől, annál inkább
függővé lesznek az államok a T.-tól. Meg van így
az oka annak, hogy a kereskedelem és ipar fejlő
désével lépést tart a hadi flották fejlesztése s meg
van az oka annak is, hogy miért nem lehetett
eddig a zsákmányjogot (1. Tengeri zsákmányo
lást jog), amely a magántulajdon lefoglalhatóságát és elkobzását jelenti, eltörölni. Ennek főleg
Nagy-Britannia állta útját, mert nem akarta ki
adni azt a fegyvert a kezéből, amellyel eddigi
hatalmát megszerezte, a T.-t. A T.-nak — elte
kintve attól az esettől, ha a T. útján szárazföldi
területet akarunk szerezni — csak addig van
célja, amíg a zsákmányjog fennmarad. L. Tengeri
hadászat, Tengeri hadijog, Tengerzár, Tengeri
zsákmányolási jog, Hadi dugárú, Hágai békeértekezletek, Londoni tengeri hadijogi nyilat
kozat.
Tengeri hadászat, hadviselés v. sztratégia
(ném. Seestrategie), szűkebb értelemben azon
elvek összefoglalása, amelyek szerint a tengeri
háború vezettetik. Tágabb értelemben utóbbinak
előkészítése is ide tartozik, ami különben a ten
gerészeti politika fogalma alá esik, vagyis a
hajóhad szükséges létszámának megállapítása,
ennek biztosítása a ílottatörvény útján vagy más
képen; a közvélemény befolyásolása a flotta
fejlesztés érdekében (flotta-egyesületek, publicisz
tika) ; flotta-támaszpontok kiépítése és megszer
zése ; a flotta üzemanyagának (kőszén, olaj stb.)
biztosítása; főleg gyorshajójáratok szubvencio
nálása és szerződésileg való biztosítása, hogy
háború esetén mint segédcirkálók és szállitóhajók
a flotta céljaira rendelkezésre álljanak; torpedónaszád-állomások és hidroplán-telepek elhelye
zése, parti figyelő-állomások, távíró-, kábel- és
szikratáviró-állomások felállítása, aknazárak
előkészítése ; a parti közlekedési vonalak kiépíté
sének befolyásolása; hajózási szerződések külállamokkal; a tengerészeti személyzet kiegészí
tése és kiképzése ; hajógyárak, javítóműhelyek,
tengerészeti raktárak szervezése ; a parti világí
tás, sekély kikötőbejáratok és járóvizok meg
jelölése hajózási jelekkel és kikotrása; a had
vezetés céljából kívánatos tengeri csatornák épí
tése (pl. a Vilmos császár-csatorna).
A tulajdonképeni T. célja az ellenfél tengeri
haderejének megsemmisítése, vagy legalább is
megbénítása és tétlenségre való szorítása avég
ből, hogy a saját tengeri haderők akadálytalanul
szolgálhassák a tengeri háború (1. o.) céljait. Ez a
tenger feletti uralom a főcélja tehát a T.-nak,
amely nélkül a tengeri háborút sikeresen folytatni,
sőt néha még a szárazföldit sem lehet. A tengeri
uralom hatását a háború egész menetére élesen
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domborította ki Málian főleg az ő alapvető mű
vében : A tengeri hatalom befolyása a történe
lemre ; itt a többi közt kimutatja, hogy Napóleon
bukását mily nagyinérvben mozdította elő az a
körülmény, * hogy Nelson győzelmei folytán a
francia üotta felett Anglia foltétlen uralkodott a
tengereken, Franciaországot elvágta gyarmatai
tól, megakadályozta a bevitelt, partra szállított
csapatokat Portugáliában és Belgiumban, támo
gatta a spanyol felkelést stb. Az újabb idők had
járatai is mind e felfogást bizonyítják. A legeklatánsabb példa az 190á—1905-i orosz-japán
háború, amelyet a japánok a tengeri uralom biz
tosítása nélkül nem is vihettek volna át Koreába
és Mandzsúriába, illetőleg nem folytathatták volna
végig. De példa rá az 1914—18,-i világháború
is, amelyben Anglia azáltal, hogy úgyszólván
feltétlenül uralkodott a tengerek felett, egyrészt
majdnem teljesen elvágta a központi hatalmakat
a tengeri behozataltól (nyers anyagok, élelmi
szerek, hadieszközök), másrészt lehetővé tette azt,
hogy ő és szövetségesei az egész világ által el
láttassanak élelmiszerekkel és nyersanyagokkal,
főleg az Egyesült-Államok által hadieszközökkel
és pénzzel.
A tengeri uralom elérésére szolgáló eszközök
különfélék. Ha két körülbelül egyenértékű ellen
fél áll szemben, a döntést többnyire mindkettő
egy vagy több döntő mérkőzésben keresi. Ha
nagy az erőkülönbség, akkor a gyöngébb fél nem
tesz fel mindent egy kártyára, hanem egyelőre
csak gyengítve és fárasztva az ellenfélt, azt, ha
az erők körülbelül kiegyenlítődtek, szorítja döntő
harcra kedvező alkalom adtán. A sokkal erösebb
fél beérheti avval, hogy túlnyomó ereje folytán
már eleve ő a tenger ura, a gyengébb félt tehát
csak megfigyelteti és körülzárolja és csak akkor
mérkőzik vele nyilt csatában, ha erre a gyengébb
fél kihívja. Ezt a harcászati vezérelvet: «a létező
vagy meglevő flotta» elvét (= the being fleet)
választotta Anglia a világháború tengeri része
számára úgy, hogy flottájának zöme majdnem
minden kockázat nélkül épen megmaradt, a béke
kötésnél latba volt vethető és a háború után is
nagy erőt jelent, ha jelenlegi szövetségesei eset
leg ellene támadnának, a tengeri uralom még
mindig kezében van.
Tengeri hadijog azoknak a jogszabályoknak
összessége, amelyek a tengeri háborúban (1. o.) al
kalmazásba jönnek. Ezeknek szükségképen nzkj.-i
szabályoknak kell lenniök, azaz államok közös
megegyezéséből kell származniok. A T. szabályai
nincsenek egységes nemzetközi egyezménybe
összefoglalva, hanem több külön egyezményben
találhatók meg, részben pedig szokásjogi eredetűok. A T. szempontjából elsősorban a tengerjogi
deklarációk (1. o.) jönnek figyelembe, továbbá
azok az egyezmények, amelyek az első és második
hágai békeértekezloten (1913. XLIII. t.-c.) a T.-ra
vonatkozólag keletkeztek. Ezeken az értekezle
teken a T.-nak következő kérdéseit szabályoz
ták : A genfi egyezmény alkalmazása a tengeri
háborúra, ellenséges kereskedelmi hajók helyzete
az ellenségeskedések kitörésekor, kereskedelmi
hajók átváltoztatása hadihajókká, önműködő
Utközőaknák elhelyezése, bombázás tengeri had
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erővel, a zsákmányjog egyes korlátozásai, sem
leges hatalmak jogai és kötelességei háború ide
jén. A szokásjogi szabályok közül ki kell emelni
azt a szabályt, hogy a tengeri háború szintere a
nyilt tenger és a háborúba keveredett államok
parti vizei. A többi szokásjogi szabály a tenger
zárral, a zsákmányjoggal és a hadi dugárúval
áll összefüggésben. L. Tengerzár, Tengeri zsák
mányolást jog, Hadi dugárú.
Tengeri hagyma a scilla maritima (1. Urginea),
magyar neve; hagymájából, amely ökölnyi, sőt
gyermekfej nagyságú, vizelethajtó és szíverősítő
orvosságot készítenek. Ma már nem igen hasz
nálják, mert a vesének árt. Készítményei Extractum Scillae, dextrinnel beszárított kivonata,
Acetum Scillae alkohol-ecetes kivonata, Oximeí
Scillae mézzel, alkohollal és ecettel kevert ki
vonat.
Tengeri hajók, 1. Hajó és Hajóépítés.
Tengeri hajók lajstromozása, tengeri hajók
nak a hajólajstromba (1. o.) való bevezetése. A
magyar T. Fiúménak a trianoni békeszerződés
alapján történt elveszte előtt az ezen kikötőben
működött tengerészeti hatóság és révhivatal által
történt. Az említett békekötés Budapestet jelölte
ki a tengeri hajók lajstromozási kikötőjeként és
ennek megfelelőleg a magyar kormány 1822. új
lajstromozási rendeletet bocsátott ki, amely a
lajstromozási teendőket a m. kir. kereskedelmi
minisztérium kebelében alakított tengerészeti hi
vatal (1. o.) hatáskörébe utalta.
Tengeri halak (áiiat), 1. Halak.
Tengeri halászat, 1. Halászat.
Tengeri harcászat (ném. Seetaktik; 1. a kép
mellékletet), azon elvek összefoglalása, melyek
alapján a tengeri csata v. ütközet vezetése törté
nik. Vezérelv: valamely fontos, meghatározott
ponton túlerő alkalmazásával döntést előidézni.
A módszer, amellyel ez az elv megvalósíttatott,
függött a hajótipusoktól, a hajó hajtóeszközeitől
és fegyvereitől s így szoros összefüggésben volt
a hajó történeti kifejlődésével. A T. fejlődését
három nagy korszakra lehet beosztani: az evezős,
a vitorlás és a gőz (illetve motoros) hajók kor
szakára.
I. Az evezős hadiJiajők korszaka. E korszak
az ősidőktől kezdve eltart a Krisztus utáni XVI.
század 2-ik feléig, amikor az 1571. megvívott
lepantói csatában a hajókat még evezőkkel haj
tották. A vitorlákat csak kedvező szél esetén hasz
nálták a közlekedésre. Az ókorban a leggyako
ribb hadihajótípus a háromsoros evezővel ellátott
ú. n. trirema és liburna volt. A sok evező kezelé
sére nagyszámú evezős kellett (többnyire rab
szolgák, fegyencek), akik csakis evvel foglalkoz
tak. A harc céljaira külön harcos osztagok vol
tak, kik a hajónak többnyire kimagasló, bástya
szerű orr- és farépítményein voltak elhelyezve,
honnét kézi vető és szálfegyvereiket, később lő
fegyvereiket is használták. Itt voltak fölállítva
a hadigépek is, tehát a nyilakat, köveket és égő
csóvákat vető katapulták és balliszták, utóbb az
ágyúk is. Különböző, néha igen furfangos eszkö
zöket használtak arra, hogy az ellenséges hajó
falait megrongálják, azt a saját hajójukhoz hozzá
kössék (megcsáklyázzák). Ha e művelet sikerült^
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akkor a harc kézitusává változott át. Kedvelt
fogás volt az ellenfél evezőibe a saját hajókkal
berontani, mert az ellenfél evezői híjján mozdu
latlanná vált. Más módjai a harcnak a felgyujtás
-és a fenékbefúrás voltak. Utóbbi célra egy vagy
több, a hajó orrán alkalmazott és vassal kivert
döfő orr szolgált. A hajó fő támadó ereje az orrán
lévén, az akkori harcalakzatok csakis arcalakza
tok és ezeknek változatai lehettek, amennyiben a
•hajók nagyjában egymás mellett és nem egymás
mögött küzdöttek, orral az ellenség felé.
A legrégibb csatákban a T. igen kezdetleges
volt. A két vezér szembeállította flottáit, jelt
adott, mire a két hajóhad nekirontott egymás
nak ; minden hajó kiszemelt magának egy ellen
séget, ha azt legyőzte, egy újat, szóval a harc
föloszlott megannyi páros viadallá. Vezetésről a
harc közben szó sem volt, sőt még vezérlő gon
dolatot sem látunk megnyilatkozni. Ilyen volt
még a Salamis mellett vívott tengeri csata is,
melyet a Themistokles vezérlete alatt álló athéni
flotta vívott Xerxes perzsa király egyesült hadai
val (1.1. sz. ábra). A peloponnesosi háború (431—
404. Kr. e.) számos tengeri harcaiban a T. kü
lönösen Formiones athéni tengernagy in
tézkedései következtében erős haladást tett a
rendezettség és a fegyverek tudatos használata
felé. Egyik fogása: az anasztrofé (= hátraíor•dulás) abból állott, hogy hajóival igyekezett
-a támadásnál az ellenség hajói közt áttörni,
azután összes hajóival hirtelen ugyanazon ol
dal felé hátrafordult. Az ellenfél észrevevén
ezt, szintén megfordult, d9 a fordulatot később
kezdvén meg, még nem végezte be, midőn az
athéni hajók már döfő orrukkal oldalba v. farba
döfték. Ez tehát szervezett, metodikus harc volt,
a fővezér akarata hareközben is érvényesült. E
hosszú háború folyamán valóságos vonalharcá
szat is fejlődött ki. így a 412-ben, a Hellespontosnak Oynossema hegy fok és Sestos-Ábidos
közti részében vívott ütközetben (1. 2. sz. ábra).
Az 1. pún háborúnak 256-ban Kr. e. Ecnomos
közelében (Sicilia DNy.-i partján, most Licata)
vívott nagy tengeri csatájában (egyúttal a világ
történet egyik legnagyobb méretű tengeri csa
tája, mert Polibius szerint 700 hajó 300,000 em
berrel vett részt benne), határozott harcászati
eszmék nyilatkoznak meg. A rómaiak itt egy erős
hadsereget akartak az afrikai partra átvinni,
amit az igen erős karthágói hajóhad ellen bizto
sítani kellett. Az e célra felszerelt hatalmas hajó
had (1. 3. sz. ábra, ahol minden hajóraj csak
néhány hajóval van jelezve) négy hajórajra osz
lott fel. A két első ékalakzatot képez; az éket
háromszöggé egészíti ki a harmadik hajóraj,
amely a lovassággal megrakott szállítóhajókat
vontatja. Mögötte a 4. hajóraj hátvédül és tarta
lékul szolgál. Ezen igen erős tömör alakzat célja
volt a legkevésbbó mozgékony vontató hajókat
minden oldalról megvédeni. Szemben a karthá
góiak egy hosszú és sekély fejlődött vonalat ala
kítottak, mellyel a római hajóhadat túlszárnyal
ták. A római hajórajok azonban mindenütt habo
zás nélkül felvették a közelharcot, s ez, főleg a
Duitius feltalálta csapóhidak segélyével, javukra
•döntötte el a harcot.
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A régi tongerész-népeknek méltó utódai a Kö
zépkorban a génuaiak ós velencések voltak. Az
egymással, valamint más tengermelléki hatal
makkal folytatott vetélkedés évszázadokon át a
háborúk egész sorozatát idézte elő, melynek
folyamán úgy a harci eszközök, mint a T. is
folyton fejlődtek. Ezen harcok egyik legjellegze
tesebbje az 1298. a dalmát Curzola sziget köze
lében vívott tengeri ütközet volt (1. a 4. számú
ábrát, amely az ütközetnek három fő fázisát
mutatja), amelyben Doria Lamba, a gónuai hajó
had vezére fényes győzelmet aratott a Dandolo
Andrea által vezetett, 20 hajóval erősebb velen
cések fölött.
II. A vitorlások korszaka. A középkor után a
spanyolok ós portugálok nagy felfedezései dacára
a hatalmi súlypont a Földközi tengerről áthelyez
kedett az Északi tengerre. Európa északi népei
léptek előtérbe 8 velük a vitorláshajó. A viharo
sabb Északi tengeren és az Atlanti óceánon, hol e
népek régi időktől kezdve hajóztak, a viszonylag
kisméretű, alacsony evezős hajókat, milyenek a
Földközi tengeren voltak használatosak, a nyilt
tengeren használni nem lehetett. Az északi népek
megalkották a tisztán vitorlával haladó hajót,
erős, zömök, magaspárkányú testtel, erős és cél
szerű vitorlázattal, mellyel szél ellen is lehetett
az ú. n. lavirozás (1. o.) által utat nyerni. A kb.
1300. feltalált lőpor egyidejűleg a lövőfegyvere
ket léptette életbe és éppen a vitorlások voltak a
mindinkább elterjedő, a távolba is ható ágyúk tö
megesebb felállításara alkalmasak, mert azokat a
hajó oldalai mentén egész sorokban, ütegekben
— sőt több sorban is egymás felett — lehetett fel
állítani, így keletkeztek a vitorlás hadihajók főtipusai: a hajóhadak zömét képező, 2—3 egymás
feletti üteggel bíró, sokszor 100-nál is több ágyút
hordozó, nagyméretű, hosszú sorokban hadakozó
sorhajók és a könnyebb fregattok és korvetták.
Lassankint a Földközi tengeren is a vitorlások
végkép kiszorították az evezősöket s evvel meg
változott a T. is.
A vitorlás fő fegyverei, az ágyúk ugyanis a
hajó oldalain sorakoztak, tehát az ilyen hajó ol
dalvást fejtette ki legnagyobb támadó erejét, miért
is, hogy az ágyúknak szabad kilövésük legyen, a
hajóknak egymás mögött kellett haladniok. Tehát
a harcalakzatok nem arcalakzatok, fejlődött vo
nalak lehettek, hanem csakis ú. n. oszlopalakza
tok (ném. Kolonnenlinien), melyben egyik hajó a
másik nyomában halad, vagyis nyomdokvonalak
(ném. Kiehvasserlinie) és azoknak összetételei.
Eleinte egyéb harcászati elvnem volt, mint az, hogy
a hajóhadvezérek igyekeztek manövrirozás által
a szél felőli helyzetet elérni az ellenféllel szem
ben, aminek megvolt az az előnye, hogy akkor
támadhattak, mikor a pillanatnyi körülményeket
kedvezőknek látták. A hosszú nyomdokvonalakban
felállított ellenséges sorok közeledtek egymáshoz,
párhuzamosan felálltak és megkezdődött az ágyú
zás s azután a közeli harcban a csáklyázás és eset
leg felgyujtás. Egy ilyen tipikus vitorlás harcot
mutat be az 5. sz. ábra, mely az 1665. Anglia és
Hollandia flottái között Loicestoft közelében ví
vott tengeri csata első mozzanatait ábrázolja, hol
az angol hajóhad kétszer egyidejűleg balra végre-
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hajtott fordulattal közeledik ágyúlövésnyire a alapítva, másodsorban pedig a modem 53 cm.-es
hollandi flottához.
torpedóra is, amelynek lőtávolsága szintén nagy
Az az elv, hogy az ellenfél egy részét túlerővel (kb. 10 km.). A mai tengeri csatát csakis nagykell megtámadni, esak az idők folyamán való távolságra vívják, legalább is nappal és szép idő
sult meg. Miután ügyes alparanesnokok saját kez ben. E nagytávolságokon az a fél lesz győztes, aki
deményezésből már több ízben kihasználták volt hathatósabb ágyúkkal, jobban kiképzett tüzérségi
az alkalmat, hogy az ellenséges vonalat áttörjék személyzettel és jobb lövőmetódussal bír. Emel
és így annak egy részét elvágják és azt két oldal lett törekedni kell összpontosított tüzelési hatást
ról túlerővel megtámadják, utóbb ezt kiváló ten érni el az ellenfél egyes részei ellen, amit főleg az
gernagyok, mint a francia Suffren és az angol ellenség megtámadott részeinek tört vonalakkal
Modney és Nelson csatatervük céljául tűzték ki való bekerítése által lehet elérni. Az ilyen hely
és a körülményekhez képest sokfélekép való zeteket azonban csakis az a fél érheti el, amely
sították meg. A 6. sz. ábra a híres trafálgari átlag v. pedig részben (pl. a nagy modern csatacsata bevezetését mutatja be. Nelson 1805 okt. cirkálók) nagyobb sebességgel bír. A torpedó is,
21. két oszlopban, széllel hátulról, közeledett az bár még mindig másodsorban, nagy szerepre jutott
ellenfélhez s azt így két helyen áttörve, kihasította az újabb csatákban. Már nappal is alkalmazzák,
közepét és ezt két oldalról túlerővel megtámadta. midőn a csatahajókat és cirkálókat kisórő nagy
III. A gőzhajók korszaka. A gőzhajók mozgás, torpedónaszádromboló flottillák a csata döntő fázi
kezelhetőség szempontjából hasonlítanak a régi sában megtámadják az ellenfél nagy hajóit és
evezősökhöz, amennyiben általában szintén füg tömeges torpedólövésekkeligyekeznekbennök kárt
getlenek a szél irányától. Más tekintetben a vitor ejteni v. legalább is soraikat megzavarni. Még
lások jellegével bírnak, minthogy — különösen nagyobb szerepe van a torpedónak éjjeli csatában,
mióta az 1829. Réssel osztr. mérnök által feltalált midőn a nagy hajók általában egymással nem
hajócsavar kiszorította a két oldalt lévő lapát bocsátkoznak harcba és a torpedónaszádok közeli
kerekeket — a hajó oldalai mentén nagyobb számú távolságról, lehetőleg meglepőleg támadnak.
ágyúkat lehetett felállítani. A gőzgép alkalma
Ezeket az elveket eddig legtudatosabban Togo
zását követő nagy lépés, amely a hajóépítés terén japáni tengernagy érvényesítette az 1905 május
történt és a T.-ra is kihatott, az oldalakat védő 27—28. a Cu-Sima szigetek mellett (koreai tenger
acél-vért alkalmazása volt. Egyszersmind a régi szoros) Eozsdesztvenszkij orosz tengernagy flot
evezős hadihajóknak egy támadó fegyverét is fel tája ellen vívott csatában. Togo az összpontosított,
elevenítették : a kost v. döfő orrot. A krimi (1854) valamint a kereszttűz alkalmazására kétféle har
háborúban szereplő vértes francia úszó ütegektől cászati helyzet elérésére törekedett, amelyeket a
eltekintve, az első vértes hajók, köztük koshajók 8. sz. ábra mutat be. Az ábra felső mezejében
is, az északamerikai polgárháborúban léptek fel látjuk, hogy a (fekete) japán hajóraj keresztben
és bebizonyították, hogy a vért ellen az akkori feküdve az orosz (fehér) hajóraj előtt — amit
ágyú tehetetlen volt; oldalbadöféssel pedig el azóta T.-állásnak neveznek — oldalütegeinek
lehetett meríteni bármely nagy hajót. Erre alapí összpontosított tüzét az orosz élhajókra irányítja,
totta Tegetthoff tengernagy is csatatervét, midőn melyek azt csak az elül levő néhány löveggel,
1866 júl. 20. megtámadta a Lássa szigetét os tehát igen gyöngén viszonozhatják. A rajz alsó
tromló olasz hajóhadat. A 7. sz. ábra a csata be mezejében sematizált állás az ellenség végét két
vezetését mutatja, midőn Tegetthoff három ékalak- oldalról kereszttűzben tartja.
zatba csoportosított hajóhadával — elül a vértes
A skagerráki tengeri csatában (1. o.), amely 1916
hajók osztályával — a nyomdokvonalban rendez május
31. estéjén és a rákövetkező éj jelen történt
kedő olasz flotta ellen előnyomul.
az angol és a német tengeri főerők között, a néme
Az oldalbadöfés taktikája azonban nem sokáig tek sikerüket főleg fölényes tűzéri és torpedós ki
uralkodott, 1. mert a flottaparancsnok általi veze képzésüknek és jobb anyaguknak, lendületes offen
tést kizárta, a harc rendezetlen hajópárviadalokká zív szellemüknek, de nem valamely kiemelkedő
fejlődött, hol a túlerőt nem, csak a nagyobb ügyes harcászati elvnek köszönhették.
séget lehetett érvényesíteni; 2. mert az ágyúk
Tengeri hatalom, oly állam, amely tengeri
fejlesztése folytán nem is lehetett ellenséges hajók kereskedelmének, tengerpartjának, tengerentúli
közvetlen közelébe férkőzni, különösen midőn az gyarmataink ótalmára hadi flottát tart. A tengeri
1870-es években a Juxltorpedó is fellépett, és e hatalmak között jelenleg Angolország a legna
tengeralatti támadó fegyver csakhamar mind hat gyobb, azután következnek az Egyesült-Államok,
hatósabb alakokat öltött. Az ágyú és a vért közt Franciaország, Japán, Olaszország, továbbá a többi
kifejlődött vetélkedő fejlődés folyamán az ágyú kisebb rendű tengeri hatalmak.
maradt mindeddig a győztes. Egy ideig remélték,
Tengeri hernyók (Aphroditidae, illat), a Sokhogy lehet oly vastag és ellenálló vértet készí sertéjü gyűrűsférgek (Annulata, Polychaeta)
teni, amelyet a modern ágyúk legalább nagy távol csoportjának egyik családja, melynek ízelttestű.
ságról képtelenek átütni. Azonban már a cu-simai fajai széles pikkelyekkel, sertékkel és szőrökkel
csata (1905), de még inkább a Dogger-sekélyek úgy meg vannak rakva, hogy szőrös hernyókhoz
közelében 1915 jan. 24. vívott ütközet (egy-egy hasonlítanak. Fejükön 3 tapogatót és 2—4 kis
német és angol hajóraj között) bebizonyította a mo szemet hordanak. 2 felső és 2 alsó állkapcsuk és
dern ágyú óriási fölényét a modern hajóvért fölött. hengeres, kiölthető ornnányuk van. Mindnyájan
Az újabb harcászati elvek tehát a modern, hosz- tengeriek és ragadozók. Fajaik közül említésre
szú, nagykaliberű, a vértet még igen nagy távol méltók: A közönséges tengeri hernyó (Aphro
ságra is átütő ágyúra mint lőfegyverre vannak dité aculeata L.). Teste 39—43 ízből áll és 18 cm.
Rémi Nagy Zaxkona. XVHL köt
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hosszúságot és 6 cm. szélességet ér el. Az európai
tengerekben gyakori. A Hermione hystrix (Sav.)
Kbg. teste 33 ízü s 5—6 ern. hosszú; az európai
tengerekben mindenütt közönséges. A Polynoe
cirrata Sav. teste 42—44 ízből áll, testhossza
azonban mindössze 2—3 cin.; szintén az európai
tengerekben 3-90 fonalnyi mélységben fordul elő.
Tengeri hínár (tang, nOv.), tengeri növények
sűrű tömege, mely a hajózást is akadályozza.
A tengeri állatok nagy részének kedves tartózko
dási helye. A T.-t számos növényfaj alkothatja.
Ilyenek a Sargassum, Fucus, Laminaria, Macrocystis (1. o.)
Tengeri holló (állat), 1. Hollóhal.
Tengeri homok (geol.). A tengeri erózió mű
ködése folytán szintén keletkezhetik homok,
mely a fluviatilistól egyrészt szemeinek tökélete
sebb legömbölyödöttsége, másrészt egykori ten
geri szervezetektől származó fosszil maradványai
által különbözik. LazaT. vagy a már összecemente
zett tengeri homokkövek mindig egykori tenger
parti (litorális) tájakon keletkeztek a tengereknek
part előtti, átlag 9—200 méteres mélységeiben.
Származásra nézve terrigének.

Tengeri képződmény

mázza, amelyeket az állam vagy az államok köz
érdekből írnak elő azoknak a személyeknek, akik
a hajózásnak szentelik magukat. A jogszabályok
e két csoportja közt a valóságban nincsen éles
határvonal; a tengeri közjog és magánjog sza
bályai összekapcsolódnak és átjárják egymást,
mert az állam a tengeri magánjogban — köz
tekintetekből — kénytelen a szerződési szabad
ságot megszorítani. Azok a kölcsönhatások, ame
lyekre a tengeri forgalom az egyes államok közt
alapot szolgáltat, kívánatossá tették, hogy a
T.-nak egyes részeit az államok közös egyet
értésével, nemzetközi egyezmények útján sza
bályozzák. Ezek az egyezmények elvileg úgy
a tengeri magánjogra, mint a közjogra vonat
kozhatnak. A tengeri magánjog körében azonban
ezideig csak egy ilyen nemzetközi egyezményre
mutathatunk rá. Ez a Brüsszelben a hajóössze
ütközésekre, a tengeri segélynyújtásra és men
tésre vonatkozólag 1910. évi szept. 23. létrejött
egyezmény. (1913.1. t.-c.) Újabban abrüsszoli kon
ferencia több, a tengeri jog körébe tartozó egyez
ményt dolgozott ki, amelyekhez Magyarország ed
dig még nem csatlakozott. A tengeri magánjog-

Tengeri istenek. (Sírláda-relief a Corsini-galleriában, Róma).

Tengeri istenek, a görög mítoszban a tenger
különböző tüneményeinek megszemélyesített alak
jai. A tenger ura Poseidon (lat. Neptunus), fele
sége Tethys, fiuk: Triton. Magának a tengernek
megszemélyesítése Pontos, Gaia fia; tőle szüli
Gaia Nereust, Thaumast, Phorkyst, Ketót és
Eurybiát. Nereustól és IJoristól származnak a
Nereisek (50 leány). TJiaumas leányai a harpyák
és Iris; Phorkys és Keto leányai a Gorgonok és
Graiák. Az alsóbbrendű T.: Proteus, Glaúkos,
Ino Leukothea, Melihertes, a Sirének. Végre
ide tartozik Okeanos és az Okeanidák. Mindezeket
többnyire jósisteneknek képzelték, a képzőművé
szet pedig rendesen emberi és állati testrészekből
képezte alakjukat s arcukat többnyire mélabús
nak, fájdalmasnak ábrázolta, csoportjaikat köz
tük röpködő Ámorokkal is élénkítette. (Lásd az
ábrát.) Az egyes istenekről lásd az illető címszókat.
Tengeri jelek, 1. Hajózási jelek.
Tengeri jog alatt értjük a tengeri hajózásra
vonatkozó jogszabályok foglalatát. Ezeket a jog
szabályokat két főcsoportra oszthatjuk, ú. m. ten
geri közjogra és tengeri magánjogra. A tengeri
magánjog (1. o.) azt a viszonyt szabályozza, amely
a hajózásnál szereplő egyének közt fennáll; a
tengeri közjog pedig azokat a szabályokat tártai

ban azonban a szokás útján is kiképződtek egyes
szabályok, így a York-Antwerp-Rules (1. o.). A ten
geri közjogra vonatkozólag azonban számos nem
zetközi egyezmény van. (L. Nemzetközi szerző
dések, Tengeri közlekedési jog.) A tengeri köz
jogra vonatkozó szabályokat ismét két csoportra
oszthatjuk aszerint, amint a szabályok a béke
állapotára vagy a tengeri háborúra vonatkoznak.
L. Tengeri hadijog.
Tengeri juh (állat), az albatroszok (madár)
népies neve.
Tengeri kel v. tengeri saláta (nov.), 1, JJlva.
Tengeri kentauros, 1. Triton.
Tengeri képződmény mindaz az üledék (szediment) anyag, amely a mély tengerből rakódott le,
szemben a parti képződménnyel, amely a tenger
partjai mentén rakódott le (1. Tengeri homok) és
a tavi képződménnyel, amely zárt medencékből
ülepedett le. A parti képződmény némelykor át
menetet képez a tengerihez és mivel ennek tudo
mányos nevepelágikiisképzödnuny, az átmenet
nek szubpelágikus képzödmét y. esetleg szublitorális képződmény, lévén a partinak litoiális
képződmény a neve. A T. anyaga legtöbbször
mészkő vagy általában erősen meszes, míg amárgi
inkább homokos. Az átmeneté agyagos, áaparté,,
meszes.

Tengeri kereskedelem

—

147

—

T e n g e r i kígyók

partvidékek sós tavait is. Tápláléka kagylókból
és csigákból kerül ki, amelyek után a part fövé
nyébe hatol. Télen a nagyobb mélységekbe vonul
le. Húsa igen ízletes és keresett. Egyéb nevezetes
fajok: A nagyszemű keszeg vagy boga (Box
boops L. = Box vulgáris C. V.), mely kb. 40 cm.
hosszú és a Földközi-tenger legközönségesebb
halai közé tartozik; alapszíne felül zöldessárga,
alul ezüstös ; oldalait 3—4 aranyszínű ragyogó
hosszanti paszta díszíti; mell- és farkúszója zöl
des, többi úszói pedig sárgák. Jóval kisebb (kb.
20 cm. hosszú) a gyűrűs keszeg v. kecskekeszeg
(Sargus annularis L.), mely a Földközi-tengerben
és a Kanári-szigetek körül honos ; háta, hasa és
oldalai ezüstszürkék, feje és kormányúszója sárgás
fémfényű.Az északikeszeg(Pagellus centrodontus
C. V.) háta vöröses szürkésbarna, feje sötétbarna,
oldalai ezüstszürkék, az oldalvonal kezdetén egy v.
néhány feketés barna folttal tarkítva; 60 em.-nyire
is megnő; a Földközi-tengerben, továbbá a nyu
gat- és északi francia, holland, angol, német és
jütlandi partokon honos. A fogas tengeri keszeg
(Dentex vulgáris C. V.) az összes T.-ek között a
legnagyobb. Egy méter hosszúra is megnő és 10
kg. súlyt is elérhet. Igen ragadozó életmódot él.
Színezete pompás; teste ugyanis mindenütt vilá
gos ezüstf ónyű s ez a szín a háton kékes árnyala
tot ölt és testének felső részét sötétkék foltok dí
szítik ; pikkelytelen feje arany- és rézszínű re
flexektől ékes; hátúszója sárgás, a többi úszói
vörösek. A Földközi-tengerben és az AtlantiTengeri kereskedelmi jog azoknak a szabá óceánban (délre a Kanári-szigetekig) honos s néha
lyoknak foglalata, amelyek a tengeri kereskede az angol partokig is elvetődik.
lemből származó magánjogi viszonyokat szabá
lyozzák. L. Tengeri magánjog.
Tengeri kígyók (Hydrophiinae, állat), a Sikló
Tengeri keresztelés az a hagyományos szo félék (Golubridae) családjának egyik alcsaládja,
kás, hogy a tengeri hajókon utazókat, mikor a melybe mérges kígyók tartoznak. Legjellemzőbb
hajó az egyenlítőn áthalad, alaposan meglocsol sajátságuk, amely által az összes többi kígyóktól
ják. A T. rendszerint a tengerek istenét, Neptunt különböznek, rövid farkuk, amely két oldalról
ós a sellőkot személyesítő matrózok vezetése alatt annyira lapított, hogy evező lapáthoz hasonlít.
rendezett ünnepélyes felvonulással történik, amely Kizárólag a tengerekben élnek. A szárazföldre
ben az egész hajószemélyzet szivattyúkkal és sohasem mennek, azonban gyakran behatolnak a
nagyobb folyókba. Az Indiai- és Csendes-óceán
fecskendőkkel felszerelve részt vesz.
Tengeri keszegek (Sparidae, állat), a Csontos ban, a Jóreménység fokától és Madagaszkár part
halak (Teleostei) rendjébe tartozó halcsalád. jaitól egész a Panama-szorosig és Űj-Zélandtól
Hosszúra nyúlt, kétoldalt erősen lapított testüket Japánig, főleg azonban a dólkínai és észak
liátolsó szélükön fogazott pikkelyek fedik úgy, ausztráliai partok között fekvő tengerekben ho
hogy az állkapocs és szájkörüli részek csupaszok nosak. 50 fajuk ismeretes. Hosszaságuk az egy
maradnak. A kopoltyúfedőjük szögletében csak métert ritkán haladja meg. Eleveneket szülnek.
pikkelyszerű, rendesen tompavégü tüske van. Fajaik közül emlltésreméltók: 1. Harántsávos
Egyetlen hátúszójuk van, mely egy barázdában tengeri kígyó (Laticauda laticaudata L. = Pla
foglal helyet; farkúszójuk villás. Állkapcsaikban turus laticaudatus L.). Egy méter hosszúra is
kefefogak, hegyes és kúpos ragadozó fogak vagy megnőhet, rendesen azonban ezt a méretet nem
tompa, legömbölyített őrlőfogak, olykor széles éri el. Teste felső részének alapszíne élénk kékes
metszőfogak vaunak. 200 fajuk ismeretes, melyek vagy zöldes-fekete, hasa sárgás. Mustrázata
majdnem az összes tengerekben előfordulnak. annak a 25—30 fekete gyűrűnek eredménye, me
Legelterjedtebb fajuk az aranycsíkos keszegragy lyek az egész testét körülfogják, ehhez járul egy
orada (Chrysophrys aurata L.), amely 30—60 fekete fejtető-folt, amelyet egy másik harántfolt
cm. hosszúra ós 5—8 kg. nehézre is megnő. tal a fej hátulján s egy ugyanilyennel a nyak
Szine ezüstszürke, hátán sötétebb, hasán világo szirten mindkét oldalról az állon kezdődő ugyan
sabb ; kopoltyúfödőjén hosszúkás aranyszínű sáv olyan színű hosszanti sáv köt össze, valamint
vonul végig; homlokán aranysárga szalagot végül egy fekete kantárcsík, amely a fejcsíkokhoz
visel, oldalam aranyfényű sávok futnak; hát- és hasonlóan éles ellentétben áll az élénk sárgaszínű
alfelúszói kékesek; mell- és hasúszói ibolya- orrtól. A Bengáliai-öböltől egész a Kínai-tengerig
szlnüek, farkúszója fekete. Főleg a Földközi- és Polinéziáig honos. 2. Kétszínű pelámisz (Petengert lakja, de gyakori Afrika Ny.-i partjain lamydrus platurus L. = Hydrus platurus L.).
is és innen az angol partokig terjed fel. Szereti a Hossza átlag 0'85 m. Alapszíne felül sötét barnás
Tengeri kereskedelem v. tengerentúli keres
kedelem ama folyamatos kereskedelmi ügyletek
foglalata, amelyek az árúknak tengeren való
szállításával kapcsolatosak. Szembeszökő sajá
tossága a szárazföldi kereskedelemmel szemben,
hogy míg ez utóbbinál a kalkuláció céljából te
kintetbe jövő szállítási dijak nemcsak a vasuta
kon, de rendszerint a folyamhajózási (belvizi) út
vonalakon is bizonyos állandóságot mutatnak és
napi ingadozásoknak nincsenek kitéve, addig a
tengorentúli kereskedelemben a viteldíjak a min
denkori hajótir és rakomány kölcsönös kínála
tához képest folytonos hullámzásnak vannak alá
vetve. Kivétel e szabály alól egyes tengerentúli
viszonylatokban flx menetrend szerint rendszeres
hajózási járatokat fenntartó nagy hajózási válla
latoknak darabárúk szállítására vonatkozó díjté
telei, amelyek rendszerint félévi, vagy ennél is
hosszabb időtartamra (visszavonásig) állapíttat
nak meg. A T. tárgyai legfőképen a világforgalmi
tömegárúk, mint gabona, kőszén, rizs, cukor, tea,
ércek stb., amelyek szállítása legtöbbször egész
hajórakományokban — az utóbbi évtizedek for
galmi viszonyai közt általában 4—8000 tonna,
igen ritkán 10,000 tonnát meghaladó hordkópességű hajók teljes hordképességónek kihasználá
sával — történik. Az ügyletek rendszerint a ten
gerentúli forgalmakban legjobban érdekelt piaco
kon köttetnek, amelyek között legnagyobb jelen
tősége a londoni piacnak van.
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fekete, hasa sárga vagy sárgásbarna; e két szin
a farktájon egymásba folyik. Ritkábbak a fekete
harántcsíkos vagy az oly példányok, amelyeknek
a hátán citromsárga alapon fekete foltok van
nak. Ugyanott fordul elő, ahol az előbbi, azon
felül a Perzsa-öbölben, a Japáni-tengerben és
Közép-Amerika nyugati ^aTtiaia.3. Feketepásztás
evezöskígyó (Distira cyanocincta Daud.). Hossza
elérheti az 1/75 métert is, de rendesen ennél jóval
kisebb. Teste felül olajzöld, alul zöldessárga s a
mustrázatot a háton és az oldalakon 50—75 fekete
keresztsáv létesíti, ezek sokféleképpen változ
nak s néha foltokká esnek széjjel. A Perzsa
öböltől a Japáni-tengerig honos; gyakori Ceylon
partjain, a Bengáliai-öbölben, a Keletindiai-sziget
tengerben és a Kínai-tengerben.
T. néven ismerik azonfelül azokat a szörnye
ket, amelyeket időnkint Amerika K.-i partjain és
Norvégia partjainak nagy öbleiben láttak volna,
s melyeket először Olaus Magnus, aztán Nicolaus
Gramius említ. Valódi létüket még nem állapítot
ták meg; állítólag kígyóalakúak, arányaikhoz
képest nem igen vastagok, de 30 m. (Olaus sze
rint ÍVj mérföld) hosszúak, barna színűek és
hosszú, keskeny és sörényes fejük van, vörös
szemekkel. Ezeknek az állítólagos T.-szörnyetegeknek nagy irodalmuk van. V. ö. Gould, Mythical monstres (London 1886) és Gibson, Monstres
of the sea (London 1887).
Tengeri klima, 1. Éghajlat.
Tengeri kobozási jog, 1. Tengeri zsákmányolásijog.
Tengeri kókusz (növ)., 1. Lodoicea.
Tengeri kökörcsinek, 1. Aktiniák.
Tengeri kölcsön a. in. hajókölcsön (1. o.).
Tengeri köles (növ.), 1. Lithospermum.
Tengeri kömény (növ.), 1. Onihmum.
Tengeri közlekedési jog azoknak a szabá
lyoknak foglalata, amelyek a tengeri hajók fel
szerelésére, a tengeri közlekedés biztonságára, a
tengeri forgalom korlátozására és könnyítéseire,
a tengeri veszélyre és balesetekre vonatkoznak.
E szabályok kiegészítéseként kell megemlíteni
azokat a nemzetközi szerződéseket, amelyeket
más államokkal a hajózásra, a hajók köbözésére,
a köbözési bizonyítványok kölcsönös elismeré
sére, Ínséges tengerészek kölcsönös segélyezé
sére stb. kötöttünk. V. ö. Kohányi, Tengerészeti
közigazgatás, II. k.
Tengeri lazac (állat), a halkereskedelemben a
vágó csík, kabeljau, kékhal, tengeri csuka és
különböző tőkehalfajok darabokban megfüstölt
konzervjeinek neve.
Tengeri liliomok (Orinoidea, állat), a Tüskés
bőrűek (Echinodermata) egyik osztálya. A többi
Tüskésbőrűektől abban különböznek, hogy vagy
kifejlődött állapotukban, vagy legalább is fiatal
korukban nyéllel vannak ellátva, ennek segít
ségével a tengerfenékhez vagy idegen tárgyakhoz
erősítve helyhez kötött életmódot folytatnak s e
célra a nyélen gyakran gyökérszerű ágák(cirrus)
vannak. Testük rendesen kehelyalakú, ezért testü
ket röviden kehelynek is nevezik. A kehelyalakú
+ estnek alsó (aboralis) része boltozott, af első (orais) része pedig lapított; az előbbi résznek folyta
t á s a lefelé a nyél, amely az állatot helyhez rögzíti,
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az utóbbin, vagyis a lapos orális rész közepén van
a szájnyílás s mollette az alfeli nyílás. Az orális
rész szélén erednek a karok, melyeknek száma öt
vagy tíz, melyek némely fajon ismételten villásan
osztódnak. A karok mindkét szélén oldalágak
(pinnulae) foglalnak helyet s ezek úgy rendez
kednek el a karokon, mint a tollak gerincén a toll
zászlaját alkotó oldalsugarak. A nyelet, a kely
het, a karokat és azok oldalágait nagy, vastag és
szabályszerűen elrendezett mészlemezek vértezik.
A kehely oldalait burkoló mészlemezek a fajok
meghatározásánál fontos szerepet visznek, ezért
külön névvel jelölik őket; neveik sorjában alulról
fölfelé haladva: basalia, radialia és infraorbitalia.
Ezekhez csatlakoznak a karvázat alkotó mész
darabok, amelyeket brachialia névvel jelölnek.
Az orális oldal kevéssé van elmeszesedve.
A szájnyílástól öt sugárirányú barázda indul
és elágazva végighalad minden kar felső
(orális) részén és oldalágaival ráterjed a kar
oldalágaira (pinnulae) is. Ez a barázda csillókkal van ellátva s oldalain kis, puha, tapogató
szerű lábacskáknak (ambulakralis lábak) egész
sora foglal helyet.
Belük több csavarulatot alkotó cső, a száj
nyílástól az alfelnyílásig fut. Táplálékuk kis mik
roszkópi lényekből áll, melyeket a karokon lefutó
barázdákban lévő csillangók terelnek a szájba.
Váltivarúak; a csirasejtek a pinnulae néven is
mert oldalágakban érnek meg és innen kerülnek
ki a szabadba.
A T. mindnyájan tengeriek. A nyelesek nagyobb
tengermélységekben élnek, ellenben a nyeletlenek
(pl. Comatula) többnyire a partok mellett tartóz
kodnak. Ma a T. fajszáma kicsi; a csoport kihaló
ban van, ellenben a Föld régebbi korszakaiban,
különösen a szilurban és a karbonban nagy sze
repet vittek s fajszámuk és egyéneiknek száma
egyaránt nagyon nagy volt. Ma mindössze kb. 60
fajuk ismeretes.
Rendszertani beosztásuk. A) alosztály: Monocyclica. A kehely alapján infrabasaliáknak neve
zett mészlemezek nincsenek.
1. rend: Monocyclica inadunata. Egyetlen ma
élő családja (Hyocrinidae) ismeretes, ennek
egyetlen egy faja van, a Hyocrinus bethellianus
W. Thomson (átmérője a karokkal 60 mm; tengermélyi).
B) alosztály: Bicyclica. A kehely alapján infrabasaliák vannak.
2. rend: Dicyclica inadunata. Ide tartozik a
Pentacrinidae család. Többnyire telepekben élnek ;
legismertebb fajuk az Indiai-óceán Ny.-i részében
élő Pentacrinus caput medusae Lam. További
nemei: Isocrinus, Metacrinus,
Teliocrinus,
Genocrinus, Diplocrinus.
3. rend: Flexibilia. Főbb családjaik : a) Apiocrinidae ; b) Bourgueticrinidae. Az utóbbi család
legfontosabb nemei: MhizocrinusésBathycrinus.
c) Antedonidae: az e családba tartozó fajok közül
a ma élőknek nincsen nyelük; legközönségesebb
fajuk a Földközi-tengerben és az Atlanti-óceánban
gyakori Antedon rosacea Norrn. (= Comatula
mediterranea Lam.), mely az Adriában Fiúménál
is előfordul, d) Atelecrinidae, Atelecrinus nem
mel, e) Actinometridae. Ide tartozik az Actino-
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metra-nem, melynek számos faja van. f) Thau- melyet nem sokkal Amerika felfedezése után
matocrinidae- Egyetlen neme: a Thaumatocrinus (a XVI. sz.-ban) hoztak Európába a hollandusok.
ismeretes, g) Holopodidae. Nyelük nincsen; kö Ezt a nálunk is általánosan ismert állatot sokáig
zönséges neme a Holopus.
a brazíliai apereától (C. aperea Erxl.) származ
A régibb rendszerek Joli- Müller vizsgálatai tatták s csak újabban mutatta ki Nehring, hogy
a Peruban honos Gavia Cutleri Benn.-től szár
szerint a T.-at két rendre tagolják, ú. m . :
1. rend: Palaeocrinoidea v. Tessélata. Ide csak mazik, éppen azért ma sokan a házi T.-ot Gavia
kihalt T. tartoznak, amelyekre jellemző, hogy Gutleri Bennet forma cőbaya Margr. névvel jelö
kelyhíik mészlemezei mozdulatlanul illeszkednek lik. A közönséges T.-ot Peruban már az inkák
idejében mint házi állatot tenyésztették s tenyész
egymáshoz.
2. rend: Neocrinoidea v. Articulata. Fajaik a tik ma is. Az egyszínű T.-on kívül, amelyek között
inesozói kortól kezdve élnek s jellemző tulajdon leggyakoribbak a fehérek, rendesen csak háromságuk, hogy kelyhük mészlemezei részben izüle szinűeket, ú. m. fehér, sárga és fekete tarkázatúakat találunk; vannak azonban kétszínű fehér és
teket alkotva függnek össze.
sárga tarkázatúak is, amelyeknek rendesen vörös
Tengeri lúd (állat), 1. Bernicla.
Tengeri magánj og azoknak a jogszabályoknak a szemük. Nálunk egérszinü, barnafekete és sár
összessége, amelyek a tengeri hajózásnál közre gás-szürke foltokkal tarkázottak is előfordulnak.
működő személyek viszonyát szabályozzák. Ezzel Változataik közül újabban nagyon kedvelik a
ellentétben a tengeri közjog azokat a jogszabá tincses T.-ot{iovma,longipilis) és az angóra T.-ot;
lyokat tartalmazza, amelyeket az állam köztekin az előbbinél a hosszú szőrözet a test egyes részein
tetekből alkot azon személyek számára, akik a összecsapzott, az utóbbinál a szőrözet hosszú,
hajózással foglalkoznak. A jogszabályoknak ezt puha, selymes. A T. legkedveltebb és legigény
a két csoportját azonban nem lehet élesen külön telenebb rágcsálónk; szellős, száraz istállóban
választani, mert az állam a forgalom kifejlődé mindenütt könnyű tenyészteni. Növényi részek
sével mindenütt arra kényszerül, hogy köztekin kel táplálkozik. Igen szapora. Nálunk a nőstény
tetekből a szerződési szabadságot a tengeri hajó évente kétszer-háromszor íiadzik s egyszerre
zásnál szereplő személyekre nézve korlátok közé 2—3, néha 4—5, a melegebb éghajlatú vidékeken
szorítsa s így a T. és a tengeri közjog szabályai pedig 6—7 kölyke van. A kicsinyek teljesen ki
a gyakorlatban összekapcsolódnak és átszövik fejlődve, nyitott szemmel születnek meg. Két hé
egymást. Az a sokféle kölcsönhatás, amelyet a tig szopnak, de már megszületésük után két napra
tengeri forgalom teremt a különböző államok kö növényi anyagokat is esznek. 5—6 hónap múlva
zött, szükségessé tette azt is, hogy úgy a T.-nak, ivarórettek. A vemhessóg átlag 63 napig tart.
mint a tengeri közjognak egyes kérdéseit az ál
A vad T. (Gavia Gutleri Benn.), a mi
lamok nemzetközi megegyezésekkel szabályoz házi T.-unknak törzsalakja, valamivel kisebb,
zák. Ily nemzetközi megegyezésként jön számba azonfelül általában sötétebb színezetű. Rendesen
a hajóösszeütközésekre, továbbá a tengeri segély egyszinü szürkésbarna. Könnyebb alkotású, nyú
nyújtásra és mentésre nézve bizonyos szabályok lánkabb ós sokkal mozgékonyabb és fürgébb, mint
egységesítése céljából az 1910. szept. 23. Brüsszel a házi T.; Peruban és Dél-Amerika többi pontján
ben kötött egyezmény (1913.1. t.c). A nemzet honos s magavájta földalatti lyukakban társa
közi T.-nak más részeit csak a szokásjog sza sán ól.
bályozza. A szokásjogba tartoznak pl. az 1890.
Dél-Braziliában él az aperea (C. aperea Erxl.),
évi York-Antwerp Eules néven ismeretes szabá mely a mi T.-unknál jóvalj kisebb. Feketésbarna,
lyok, amelyek a közös hajókár rendezésénél nagy hasán szürkéssárga; nedves vidékeken, erdők kö
szorepet játszanak
zelében kis társaságokban tenyészik.
A tengeri jog forrásai nálunk: 1., az 1774. évi
A T.-okkal a legközelebbi rokonságban állanak
Editto politico di navigatione mereantile; 2. a a Braziliában honos mokoTc (Kerodon), amelyek
francia Code de commerce II. fejezete; 3. későbbi közül legismertebb fajok: a bolíviai moko (K.
törvények és rendeletek, amelyek a tengeri hajók boliviensis Wtrh.), Spix mókája (K. spixi Wagl.)
köbözéséről (1871. XII. t. c), a tengeri kereske és a sziklai moko (K. rupestris Wied). Húsuk
delmi hajók lajstromozásáról (1879. XVI. t. c.) stb. ízletes, ezért az indiánok csemegeképpen fo
szólnak.
gyasztják és szorgosan vadásszák.
A T. kodifikálását úgy nálunk, mint Ausztriá
Tengeri malac-félék v. Patakörmű rágcsálók
ban megkísérelték, ezek a kísérletek azonban (Caviidae, állat), a Rágcsálók rendjének egyik
eddig nem vezettek sikerre. Nálunk dr. Nagy családja. L. Caviidae.
Ferenc b. t. t, egyetemi tanár, nyűg. állam
Tengeri m á r n á k (Mullidae, AUat), a Csontos
titkár készített két kiváló javaslatot a T. kodifi halak (Teleostei) rendjének egyik családja, mely
kálására.
nek fajai formás, tetszetős alakjukkal, szép halo
Tengeri makkok (állat), 1. Kacslábú rákok.
vány karmazsinvörös alapszinezetükkel és társas
Tengeri malac (Gavia, illat), a Patakörmű megjelenésükkel tűnnek ki. Húsuk ízletes, ezért
rágcsálók vagy tengeri malac-félék (Caviidae) már a régi rómaiak nagyrabecsülték s jól meg
családjába tartozó rágcsáló emlősállat-nem. Jel fizették (Juvenalis szerint egy kb. 3 kg.-os pél
lemző sajátságaik, hogy fülük ós végtagjaik dány 6000 sesterciáért kelt el). Mintegy 40 fajuk
rövidek s külsőleg látható farkuk nincsen; elülső ismeretes, ezek az összes mérsékelt és forró
végtagjaikon négy, a hátulsókon három ujjuk égövi tengerekben honosak s rendesen nyár dere
van. Legismertebb faja a közönséges házi ten- kán nagy rajokban jelennek meg. Legismertebb
aeri malac (G. porcellus L. = G- cobaya L.), fajai a sávos márna vagy szurmulett (Mullus

Tengeri medve

—

150

surmuletus L.) és a bajuszos vörösmárna (Mullus barbatus L.). Mindkettő kb. 30—40 cm. hosszú
s a Földközi-tengerben is honos.
Tengeri medve (állat), 1. a sörényes fókák (Otaria) népies gyűjtőneve. — 2. T. (rnorski medvied), a barátfóka dalmát népies neve.
Tengeri mentésügy. Ide sorolandók mindazok
az intézmények, berendezések és szerelvények,
amelyek veszélyben forgó tengeri hajók vagy
azok személyzetének megmentését célozzák.
Eszerint megkülönböztetünk tengerparti mentöállomásokat(ném.
Mettungsstationen,ol.istituzioni di salvataggio, ang. life saving associaüons)
és a hajókon levő mentöberendezéseket és mentő
eszközöket. A mentőállomások vagy csak arra szo
rítkoznak, hogy a kikötőben levő, vagy a part
mellett elhaladó hajókat egyszerű, és könnyen
leolvasható jelek (henger, kúp, gömb) kitűzése
által a közeledő veszélyre figyelmeztessék, vagy
pedig a veszélyben forgó hajók mentési munká
lataiban is közreműködnek. Az előbbi csoportba
tartozó mentőállomások főként oly tengerpartok
mentén vannak, amelyek hirtelen támadó és a
hajón előre meg nem állapítható viharoknak van
nak kitéve. E megfigyelő állomások más állomá
sokkal való távirati összeköttetéseik által a me
teorológiai viszonyokról állandóan pontosan ér
tesülve vannak ós ezen adatok alapján a vihar
idejét, erejét és irányát előre meghatározhatják.
A legtöbb ily állomás a kínai és japáni partokon
— ahol az óriási kiterjedésű és erejű forgószelek
(taifnn) a leggyakoribbak — vannak berendezve.
Eendszeres mentőszolgálatot is végző állomások
főleg azokon a tengerpartokon vannak szervezve,
amelyek mentén zátonyok vagy egyéb hajózási
akadályok vannak, vagy amelyeken a viharos
és ködös időjárás gyakori. Az ezen csoportba tar
tozó mentőállomások külön mentő-, szivattyú- és
vontatógőzősökkel és légmentes szekrényekkel
ellátott mentőcsónakokkal rendelkeznek. A kor
szerűbb állomások szikratáviró-készülékekkel is
el vannak látva oly célból, hogy a veszélyben
forgó hajókkal állandó összeköttetésben lehesse
nek és rendelkezéseiket is távirati úton közöl
hessék a haijóval.
A hajókon levő mentőberendezések és eszközök
szintén két csoportba sorolhatók. Az elsőbe tar
toznak a már a hajó építésénél figyelembe vett
szerkezeti berendezések, a másodikba pedig a
mentésre szolgáló felszerelések. A hajóbiztonság
szempontjából legfontosabbak a kettős fenék és
a vízálló válaszfalak. A kettős fenék arra szol
gál, hogy zátonyra jutás után csak az alsó fenék
sérülhessen meg és így a hajó a betóduló víz da
cára az épen maradt belső fenék segélyével úszó
képességét megtarthassa. Ugyanezt célozzák a
vízálló válaszfalak összeütközés esetén. E vá
laszfalak (ném. Wasserdichte Schotten, ol.paratie
stagne, ang. watertight bulkheads) a hajót hoszszában több egymástól vízmentesen elzárt helyi
ségre osztják, mely berendezés mellett a hajó
úszóképességét még az esetben is megtartja, ha
2—3 ily helyiséget a betóduló víz teljesen ellep.
Minthogy az összeütközés veszélyének leginkább
a hajó előrésze van kitéve, az első válaszfal, az
ú. n. orrfal (ném. Kollisionsschott, ol. paratia di
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collisione, ang. collision-bulkhead) a legerőseb
ben van szerkesztve.
A mentési felszerelések között a legfontosab
bak a csónakok, mentőtutajok, mentőkészülékek,
mentőgyürűk, mentőövek és végül a szikratáv
író állomás. A csónakoknak a nemzetközi hajó
biztonsági szabályzat értelmében oly befogadási
képességgel kell birniok, hogy a hajószemólyzetel
és a szállítható utasokat együttesen felvehessék.
A csónakok közül többeknek mentő, vagyis lég
szekrényekkel ellátott csónakoknak kell lenniök.
A légszekrónyek arra szolgálnak, hogy a csónak
akkor se sülyedhessen el, ha teljesen megtelik
vízzel. A mentőtutajok arra szolgálnak, hogy
mintegy 10—15 személyt a víz felszínén tartsa
nak s minden oldaluk mentén zsinegekkel vannak
ellátva, hagy azokba a vízbejutottak belekapasz
kodhassanak. E tutajok rendszerint üres vashen
gerekből állanak és a fedélzeten vannak azonnali
használatra kész állapotban elhelyezve. A mentőgyűrűk parafából készült úszótestek, amelyek egy
személyt képesek a víz szinén fenntartani. E
mentőeszközök a hajón könnyen hozzáférhető
helyeken vannak felfüggesztve és szükség esetén
a vízbeesettek felé hajítják.
Mentőkészülék rendesen egy vagy kettő van
a hajó farán oly módon felfüggesztve, hogy azt
könnyen kikapcsolni és a vízbe vetni lehessen.
E készülék egy vagy két személy fenntartásához
elegendő úszóképességgel bíró üres gömbökből
vagy hengerekből áll, amelyek könnyű rácsozat
tal vannak egymáshoz kapcsolva. E mentőeszköz
közepén egy tartállyal ellátott cső van alkalmazva,
ametynek végén erősen világító láng gyulád
ki, mihelyt a készülék a vízbe ér. A tartályban
u. i. oly anyag van elhelyezve, mely a vízzel érint
kezve önmagától kigyuladó gázt fejleszt. Esze
rint éjjel a készülék maga figyelmezteti a vízbe
esettet hollétére. Mentőövekből a nemzetközi elő
írások szerint oly készletnek kell lennie a hajón,
hogy a hajószemélyzet és utasok mindegyikére
jusson egy-egy öv. Ezen mentőeszközök kellő
számban a hajófedélzeten könnyen hozzáférhető
ládákban és ezenkívül az utasok céljaira szolgáló
fülkékben vannak elhelyezve.
A hajó biztonsága szempontjából legfontosabb
a szikratávíró állomás. A nemzetközi hajóbizton
sági előírások értelmében nemcsak a személy
szállító, hanem a nagyobb tehergözösökön is kell
ily állomásnak berendezve lennie. Az előírás sze
rint a hatásképességnek legalább 50 tengeri mér
földre kell terjednie és az állomásnak oly beren
dezésűnek kell lennie, hogy a hívójeleket lead
hassa és a parti állomások vagy más hajók jeleit
felvehesse. A legszigorúbb intézkedéseket tartal
mazza a nemzetközi hajóbiztonsági szabályzat az
S- OS Morse-jeleknek (a. m. ang. Savé our souls,
magy. mentsd meg lelkeinket) mint vészjelzésnek
felvétele és viszonzása tekintetében. A szabályzat
a vészjelzést felvevő hajókat súlyos büntetés terhe
alatt kölelezi, hogy azonnal a veszélyben forgó
hajó mentősére siessenek, s ez az előírás lé
nyegesen hozzájárult ahhoz, hogy a tengeri bal
eseteknél az áldozatok száma az eredményes
mentési munkálatok folytán mindjobban csökken.
A rádió-szolgálatnak az utolsó években tapasztalt
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rohamos térhódítása és fejlesztése a hajóbizton
ságot előreláthatólag eddig nein sejtett mér
tékben fogja növelni.
Tengeri menyétke (Motellá tricirrhata Bl.,
áiut), 1. Tengeri menyhal.
Tengeri menyhal (Motellá, állat), a Tőkehalfélék családjába tartozó halnem. A többi tőkehal
félétől abban különbözik, hogy első hátúszója,
eltekintve első, erősen meghosszabodott sugarától,
satnya; második hátúszója és alsó úszója ellenben
annyira terjedelmes, hogy a test legnagyobb részét
elfoglalja és majdnem egybeolvad a farki úszóval.
További jellemző sajátsága, hogy szája körül nem
egy, hanem 3—5 bajuszszála van. Nyolc faja isme
retes Európa, Izland és Grönland partvidékeiről.
Leggyakoribb a tengeri menyétke v. ötbajszú T.
(M. mustela L.); 35—40 cm. hosszú; alapszíne
szép sárgásbarna, nagy Bötótbarna foltokkal tar
kítva ; hasa világosabb sárgásbarna, néha sárgás
fehér alapszínű, világosabb sárgásbarna foltokkal
díszítve; öt bajuszszála van, még pedig kettő az
orrnyilasok mellett, kettő a felső és egy az alsó
ajkon. Hasonló hozzá a négybajszú T. (M. cimbria L.). A Földközi-tengerben és az Atlantióceánban, ritkán az Északi-tengerben honos a
hárombajszú T. (M. vulgáris Rond. — M. tri
cirrhata BL). A T.-ak mindnyájan jellegzetes
fenéklakó halak, amelyek a sekélyvizű tengerek
ben a fenékre fekve lesnek kis halakra, rákokra
«tb.; a zsákmány odacsalogatásában nagy segít
ségükre vannak bajuszszálaik, amelyek csali mód
jára szerepelnek.
Tengeri mérföld, tengeri utakra használt mér
ték, leginkább használatos az angol = 1S54"965
m., vagyis »/„„ egyenlítői fok.
Tengeri mészkő (geoi.). Tengeri kagylósok,
csigák és egyéb tengerlakó állatok meszes héjjaiból vagy azok töredékeiből összeülepedett mészkő,
amely változó összetétel mellett minden geológiai
periódusban képződhetett. A legtöbb mészkőnek
szerves eredetét már id. Plinius ismerte volt fel,
aminek «omnis calx o vivo» ismert kijelentésével
adott volt kifejezést.
Tengeri moha (állat). E néven hozzák forga
lomba (különösen Büsum-ben) a Hydroidpolipok
(főleg a Sertularia argentea és más Sertulariafajok) preparált és zöldre festett telepeit, melye
ket dísztárgyak és csecsebecsék díszítésére hasz
nálnak fel.
Tengerimorzsoló, 1. Eukoricamorzsolo.
Tengeri mustár (növ.), 1. Cakile.
Tengeri nyúl (állat). 1. A Nyúl-félék egyik faja,
1. Nyúl-félék. 2. A Csontoshalak egyik faja, 1.
Gydopterus. 3. A tengeri csigák egyik faja, 1.
Aplysia.
Tengeri oroszlán (állat), az északi oroszlán
fóka (Éumetopiiis Stelleri Lesson) népies neve.
Tengeri öl, a vlz mélységének mérésére szol
gált a most e célra is rendszeresített méterrend
szer előtt, még pedig egyenlő volt 6 bécsi lábbal,
tehát = 1-9 m.
Tengeri papagály (Scarus cretensis L., állat),
1. Papagályhalak.
Tengeri patkány (állat), a közönséges macska
hal (Chimaera monstrosa L.) tréfás népies neve
a hajósok körében.

—
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Tengeri pérhal (Mugil, állat), a Csontoshalak
(Teleostei) egyik neme. Fajainak teste megnyúlt,
fejük lapos, szájuk gyenge fogú és kicsi, hátukon
két háti úszó van s hasúszóik közel állanak a
mellúszókhoz. Körülbelül 100 fajuk ismeretes,
valamennyien a tengerekben élnek, de egye
sek behúzódnak az édesvizekbe is. Húsuk Ízletes;
frissen és besózva eszik. Az összes trópusi és
mérsékelt égövi tengerek partvidékén honosak.
Két fajuk különösen fontos, mert a Földközi-ten
gertől az É.-i-tengerig mindenütt nagyrabecsülik
s különösen nagy gazdasági jelentőségük van Ame
rikában. B két faja vékonyajkú pérhal v.zamado
(Mugil capito Cuv.) és a vastagajkú pérhal
(Mugil chelo Cuv.). Mindkettő hátán kékesszürke,
oldalain ezüstfehér, aranyszínű reflexekkel; úszói
szürkék; hosszuk átlag 20 cm., ritkábban 40—50
cm. és kivételesen 1 méter körüli. A közönséges
T. (Mugil cephalus Cuv.), csak a Földközi-ten
gerben fordul elő. Húsa nagyon finom és zsíros;
besózva, marinirozva és füstölve is piacra hozzák.
Ikrájából a botár-ga néven ismert kaviárt készítik.
Tengeri pikó (Gasterosteus spinachia L.,
állat), 1. Pikó-félék.
Tengeri pillangók v. Szárnyaslábú csigák
(Pteropoda), állat), 1. Csigák.
Tengeri pisztráng (állat), 1. Pisztráng.
Tengeri pók (Maja, állat), arövidfarkú, tízlábú
rákok (Decapoda, Brachyura) csoportjába tar
tozó tengeri ráknem. Két európai faja van: a M.
squinado Latr., mely 10—18 cm. hosszú és a M.
verrucosa M. Bdw., mely 5—7 cm. hosszú. A Föld
közi- és Adriai-tengerben mindkettő igen gyakori ;
az előbbi vöröses, az utóbbi barnás szinű. Húsu
kat — bár az nagyon kis mennyiségű — némely
helyen a partvidéki lakosság eszi.
Tengeri posta. Fontosabb útvonalakon közle
kedő tengeri hajókon az érdekelt parti államok
tengeri mozgópostahivatalokat tartanak fenn,
amelyek a vasúti mozgópostahivatalok módjára
irányító és levélfelvevő szolgálatot teljesítenek.
Másutt csak a hajó valamely ellenőre teljesít
postaszolgálatot, amely a kész zárlatok közvetíté
séből és az utasok által megírt levelek felvételé
ből áll. A hajón a nyilt tengeren feladott leveleket
annak az államnak bélyegeivel bérmentesitik,
melynek lobogóját a hajó viseli. Ha van posta
hivatal a hajón, ez a bélyegeket le is betűzi, ellen
kező esetben a bélyegzést az a kikötői postahiva
tal végzi, melynek a leveleket továbbításra átad
ják. Ily leveleket az eredet jelzésére (mert más ál
lamé a bélyeg ós másé a bélyegző) a «Paquebot»
megjelöléssel látják el. Kikötőben tartózkodó
hajókon leveleket nem lehet felvenni, mert ez a
kikötó állam postaregálóját sértené.
Tengeri rablás (ném. Seeraub, Seerauberei,
franc, piraterie) nem azonos a kalózkodással a
nemzetközi jogi terminológia szerint, bár a köz
beszédben kalóz alatt tengeri rablót értenek. A
kalózhajó a nemzetközi jogban állami fölhatal
mazással ellátott, fölfegyverzett magánhajó,
amelynek föladata az ellenséges kereskedelmi hajó
kat elfogni. Kalóz ném. Kaper, franc, corsaire,
kalózkodás: ném. Kaperei, franc, courze. Tengeri
rabló az, aki állami fölhatalmazás nélkül fogja ela
kereskedelmi hajókat. A T. tiltva van s minden
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államnak jogában áll a T. gyanúja alá esö hajót
hadihajóival elfogni s fölötte ítélkezni. A T.-sal
foglalkozó hajók mai napság már jórészben ki
pusztultak, régebben azonban veszélyeztették a
békés hajózást. Sőt Marokkóban, Algírban, Tunisz
ban és Tripoliszban régebben állami fölhatalma
zással űzött T. is létezett s még az európai álla
mok is rendszeres adót fizettek ezeknek az álla
moknak azért, hogy rablóik az adófizető államok
hajóit ne bántsák. A világháborúban gyakorta
nevezték az angolok a német tengeralattjárókat
tengeri rablóknak, amivel azt akarták kifejezni,
hogy e tengeralattjárók, amelyek szerintük nem
tartják be a nemzetközi jog szabályait, kívül es
nek a nemzetközi jog által a hadviselőknek biz
tosított védelmen s így mintegy törvényen kívül
állanak s ezek személyzetét, ha elfogják, nem hadi
foglyokként kell kezelni. Ez az állítás nem alapos,
mert a tengeralattjáró hadihajók állami fölhatal
mazás alapján folytatták a hadmüveleteket.
Tengeri rák (állat), a homár népies, de nem sza
batos neve. L. Homár.
Tengeri róka (állat), a rókacápa (Alopedas
vulpes Gmel.) más neve.
Tengeri rózsa (állat, Actinia equina L.) az
Aktiniák (1. o.) egyik faja. Teste húsos tömlő s
szájnyílását kb. 192 tapogató veszi körül. Szine
piros, rendesen egy kékes szinü alapszalaggal és
kék szegélyszemölcsökkel. Az európai tengereket
lakja és gazdag szinváltozatban fordul elő. Test
hossza 5 cm., szélessége 7 cm.-t is elérhet; a ta
pogatók hossza 1-5 cm.
Tengeri saláta (núv.), 1. TJlva.
Tengeri sas (állat), a sasrája (Myliobatis aquila
L.) más neve.
Tengeri skorpió (Cottus scorpius L., állat), a
Páncélos arcúak (Cottidae) családjába tartozó
halfaj. Nagy fejű és széles szájú csúnya hal. Feje
magasabb, mint széles s arcorrán két kis tüske,
feje tetején 4 hegyes csontos kiemelkedés van,
ehhez hasonlók láthatók arcán és kopoltyú
fedőin is. Háta feketeszinü, szürke és fehér már
ványfoltokkal ; a him hasa sárgás, a nőstényé
fehér. Úszóin feketeszinü sávok vannak. Hossza
30—80 cm. Az Atlanti-óceánban, Északi-, Keleti
es Jeges-tengerben honos s mindenütt közönsé
ges. Szúrása mérges. Ha megfogják, sajátszerű
morgó hangot ad.
Tengeri sóska (növ.), 1. Salicornia.
Tengeri sügér (Labrax, állat), a Sügér-félék
családjába tartozó halnem. Testalkotása a mi
folyami sügérünkre emlékeztet, de eltér tőle abban,
hogy teste karcsúbb,' pikkelyei kisebbek, nyelve
fogas és hátúszói távolabb állnak egymástól. Nyolc
faja az északi mérsékelt égövi tengerek part
vidékén és Észak-Amerika folyóiban él. Leg
gyakoribb a közönséges T. vagy farkassügér
(Labrax lupus Lacép. = Labrax labrax L.).
Alapszíne szép ezüstös szürke, mely a háton ké
kesbe, a hason fehérbe
megy á t ; úszói világos
barnák. Hossza 0-5—1 m. és súlya az 1 kg.-ot is
elérheti. A Földközi-tenger és az Atlanti-óceán
partjain gyakori s a folyókba is messzire behatol.
Nagyon falánk. Húsa ízletes. Az angolok bass,
a franciák bars, az olaszok branzino és labrace
néven ismerik.
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Tengeri sűnhal (állat), 1. Diódon.
Tengeri sünök (Eehinoidea, állat), a Tüskés
bőrűek (JEchinodermata) állattörzsének egyik
osztálya. Testük alapalakja többé-kevésbbó gom
bol yű,leggyakrabban zsemlyealakú, ritkán korongalakú. Az alsó oldalon (rendesen a középen) helyez
kedik el a szájnyílás, ellenben a felsőn (a hátin) az
alfelnyilás és az ivarnyílás. Jellemző a T.-re, hogy
bőrükben szabályosan egymás mellé illeszkedett
mészlemezekből álló vázuk van. Ezek a mészleme
zek csak kivételesen kapcsolódnak egymáshoz moz
gékonyan, de mindig dólkörösen egymáshoz csat
lakozó sorokba rendeződnek úgy, hogy a lemez
sorok száma a ma élő fajoknál állandóan 20,
melyek kettős sorokat, vagyis összesen 10 kettős
sort alkotnak: egyik részük apró likacskáktól
szitaszerüleg áttört s ezeken át jutnak ki az ambulakrális lábacskák a külvilágba, másik részük
ellenben likacstalan, vagyis a lemezsorok közül
5 pár likacsos, 5 pár ellenben likacstalan s ezek
olyanformán váltakoznak egymással, hogy egy
pár likacsosra egy pár likacstalan következik.
A likacsosokat, minthogy rajtuk nyúlnak ki az
ambulakrális lábak, anibulakrális lemezkéknek,
a likacstalanokat pedig interambulakláris lemez
kéknek nevezik. Az egymáshoz tartozó likacsos
lemezkék két-két sora együtt ambuldkrum nevet
visel, míg a likacstalanoké alkotja az interambulakrumot. A T. váza tehát öt ambulakrumból és
öt interambulakrumból áll. Minden ambulakrális
rész az alfelnyilás közelében egy-egy páratlan
mészlemezkében végződik s ezt, minthogy ezen
foglalnak helyet a fényérző szervek, ocelaris
lemeznek nevezzük. Az interambulakrális sorok
mindegyike az alfelnyilás közvetetlen közelében
szintén egy-egy páratlan nagy mészlemezkében
végződik, melyet genitális lemez névvel szokás
jelölni, mert ezek mindegyikén egy-egy ivar
nyílás van; a genitális lemezek egyike alakul át
a vízedényrendszer kezdetéül szolgáló madrepora-lemezzé, mely nyílásokkal van áttörve. A
T. egyik csoportjánál, az ú. n. Szabálytalan sünök
nél (Irregularia) a bőrváznak most ismertetett
szerkezeti viszonyai sokban módosulnak: a test
rendes köralakú szegélye sokszor itt-ott bemé
lyedhet, a test általában ellapulhat, az alfoli nyí
lás valamelyik interambulakrumra húzódhat, még
pedig nem egyszer olyan módon, hogy az állat
teste — bár sugarasan részarányos — mégis két
oldali részarányosnak látszik, ami azután a mész
lemezek és belső szervek elhelyezésére is nagy
hatással van.
A T.-re az előbb leírt vázon kívül jellemzők a
felületükön kifejlődött nagyszámú tüskék, me
lyektől nevüket kapták. A tüskék nagysága,
alakja és száma igen változatos, de egyetlen fa
jon sem hányozhatnak. A tüskék között helyez
kednek el a pedicellaria néven ismeretes és csiptetőhöz hasonló szerkezetű fogó szervecskék,
amelyek lehetnek nyelesek, nyeletlenek (ülők) s
méregmiriggyel is állhatnak kapcsolatban. A pedicellariák a tápláléknak a szájhoz való juttatá
sánál és idegen testek (piszok stb.) eltávolításá
nál, valamint a védelemnél és a táplálék meg
fogásánál szerepelnek. A száj közelében még kis,
gömbalakú mészképződmények is előfordulnak,
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az ú. n. sphaeridiumok, amelyek valószínűleg
érzékszervek.
A vízedény-rendszer igen jól fejlett; a kőcsatorna, falazata csak ritkán meszes, meg
lehetős függélyesen ereszkedik le a száj körüli
gyűrűhöz (az ú. n. körcsatornához), amely bizo
nyos esetekben a rágókészüléket, máskor a szájat
köríti. A sugáredények az ambulakrális mezőkön
futnak végig s bizonyos fajoknál az ú. n. auriculákon haladnak át s azután az ocelláris lemezkéken
végződnek. Minden egyes sugáredény alatt s a
páncélon bellii egy-egy véredénytörzs és egy-egy
ideg fut végig.Az ambulakrális lábacskákhoz menő
edénynyújtványok szivattyúkészüléket (ampulla)
viselnek, amelyből minden lábacskához két-két
edény megy. A lábacskák vagy mindannyian hen
geresek, végükön szívókorongocskával, vagy
pedig végükön levélformák, lapítottak, tollasok
és pamatoltak. A bélcső általában tömlőforma s
a szájnyílástól kiindulva, kettős kört ír le s úgy
emelkedik az alfelnyíláshoz. A szabályos T.-nek
többnyire sajátságos, bonyolódott szerkezetű rágókésziilékük van, amelyet már Aristoteles ismert
és tiszteletére Aristoteles lámpájának (Laterna
Aristotelis) nevezték el. B készülék némileg öt
oldalú piramishoz hasonlít, amelynek csúcsa a
szájnyílásból ki-, alapja pedig befelé áll. A pira
mis minden egyes oldala egy fogat tartalmaz,
amely középvonalával egy-egy sugárközre esik.
Lélegzöszervül legfőképen az ambulakrális lá
bacskák szolgálnak, de bizonyos fajoknál a száj
bőr külső párkányának megvékonyodott, ellapult
és elágazott nyujtványai is lélegzőszervek s eze
ket szájkopolhjúknak nevezik, számuk rendesen
üt pár. Valamennyi T. vált ivarú; minden egyes
interambulakrumon egy-egy here vagy petefészek
fekszik, amelyek tartalmukat a genitális lemez
kéhez futó vezetéken át ürítik ki. A szabályos
T.-nélaz ivarmirigyek száma s ezzel kapcsolatosan
természetesen a genitális lemezkéké is megkiseb
bedhetik. A T. között vannak kivételesen hermafroditák is. Fejlődésük menetében igen jellemző
a mészvázas pluteus-lsrva,, melynek nem egyszer
a rendes csillangósoron kívül még négy csillangós karélya is van, néha azonban páratlan környujtványt visel.
AT. mindnyájan tengeriek. Legnagyobb részük
csoportosan ól. A helyváltoztatásnál az ambulak
rális lábacskákat meg a tüskéket használják. Táp
lálékuk legnagyobb részben korhadó szerves anya
gokból áll, amelyeket iszappal és homokkal együtt
nyelnek el. Egyesek a sziklákba mélyedéseket
vajnak, mások idegen testekkel födik be magukat,
hogy így felismerhetetlenekké váljanak. Vannak
partokon és mélységekben élők; az utóbbiak kö
zött sok olyan van, amelyeknek fajtársai leg
nagyobb részben már kihaltak. Nagyságuk vál
tozó. Testüknek átmérője 1—32 cm. között vál
tozik. Legnagyobb faj a Phormosoma hoplacantha, amelynek átmérője 32 cm. Színük általá
ban sötét, barna, ibolya és olajzöld színnel ke
verve, de előfordul a vörös és zöld szin is.
A tüskék sokszor nagyon élénk színűek. Az
Astropyga pl. izzó vörös szinü gömböt alkot.
A T. haszna az emberi'ro kevés; egyes fajoknak
ivarszerveit nyersen vagy főzve eszik.
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Rendszerük. A) alosztály: Szabályos l.(Regularia). Száj- és alfelnyílásuk a test főtengelyének
két ellenkező pólusán van. Rágókészülékük fejlett.
1. rend: Endobranchiata. Külső szájkopoltyúik
nincsenek. Ide tartozik a Cidaris-f élek (Gidaridae)
népes családjában a (Maris (8 faj) ismeretes, ezek
a meleg tengerekben mindenütt honosak; a Föld
közi-tengerben is élnek), Dorocidaris, Acanthocidaris, Stereocidaris, Sclvizocidaris nem.
2. rend: Ectobranchiata. Külső szájkopoltyúik
vannak. Nemeik: Phormosoma, Echinosoma,
Calveria,
Hapalosoma,
Salenia,
Diadema.
Centrostephanus, Dermatodiadema, Astropyga,
Arabacia (11 fajjal), Echinocidaris, Salmacis
(6 fajjal), Parechinus, Echinus (10 fajjal; legis
mertebb az E. esculentusL.), Sterechinus, Toxopneustes (3 fajjal; legismertebb a T- elegáns
Död.), Sphaer echinus, Strongylocentrotus (7 faj
jal ; legismertebb a Str. lividus L.), Echinometra,
Heliocidaris,
ToxocidarisB) alosztály. Szabálytalan T. (Irregularia).
Igen különböző alakú, ú. n. kétoldali részarányos
T., melyeknél a szájnyílás a hasoldalon centrá^
lisan vagy excentrikusan fekszik, alfeli nyílásuk
azonban rendes helyéről a hátsó interradius feló
húzódott.
1. rend: Gnathostoma. Szájnyílásuk centrális
elhelyezkedésű. Állkapcsaik, fogaik és állkapocs
vázuk van. a) Holectypoidea. Ambulakrumaik
szalagalakúak és nem levélszerüek (petaloidok).
Legismertebb nemük: Pygaster. b) Glypeastroideata. Ambulakrumaik eírendezkedése nem sza
lagalakú, hanem levélszerű (petaloid). Nemeik:
GÍypeaster (6 fajjal), Echinodiscus, Rotula, Mel
itta,
Eclúnocyamus,
Lpganum.
2. rend: Atelostomata. Allkapcsi vázuk ésfogaik
nincsenek. Nemeik: Spatangus (szívalakú sün),
Hemiaster (8 fajjal), Schizaster (12 fajjal), Bryssus, Echinocardmm, Palaeopneustes, Echinolampas, Echinoneus.
Tengeri szajkó (állat), a szalakóta (Goracias
garrula L.) népies neve.
Tengeri szállítási szerződés, 1. Charte-partie.
Tengeri szállítmánybiztosítás, 1. Biztosítás.
Tengeri szalonka (Gentrisciis scolopax L.,
állat), 1. Szalonkáitól- félék.
Tengeri szarka (állat), 1. Haematopus.
Tengeri szertartás (ném. Seeceremoniell) ma
gában foglalja a nemzetközi tengeri közlekedés
ben — különösen hadihajók közt — szokássá
vált tisztelgési módokat és az idevágó udvarias
sági ténykedéseket. Elmúlt történelmi korszakok
ban a T. oly tiszteletadásokat is tartalmazott, ame
lyeket domináló tengeri hatalmak, mint pl. Anglia,
gyengébb hatalmak hajóitól kategorice követeltek
s amelyek a megalázás jellegével bírtak. A mai
T. alapját azonban az összes szuverén államok
egyenrangúsága alkotja s a teljes kölcsönösségen
nyugszik. A T.-hoz tartoznak :
1. a lövegtisztolgés (vak lövésekkel),
2. a párkánytisztelgés, vagyis a hajó párká
nyán sorakozott hajószemélyzet tisztelgése és
hurrá-kiáltásai,
3. idegen nemzeti lobogók felvonása az egyik
árboesudáron a nagy v. kis lobogódísszel (1. Lo
bogó) együtt v. anélkül,
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•$. a hajóparancsnokok v. hajótisztek kölcsönös
látogatásai és
5. bizonyos föltételek mellett tisztelgés a lobo
góval.
A T. a nemzetközi hagyományon alapuló pon
tos határozmányokat foglal magában, hogy mely
alkalommal és kit milyen tisztelgés v. azoknak
mily kombinációi illetnek meg. így 21 vak ágyú
lövés vmint a nagy lobogódísz államfőket, ural
kodó családok tagjait illeti meg. A nagy lobogódisz egyesítve lövegtisztelgéssel nemzeti ünnepek
alkalmával is szerepel. Ha egy hadihajó vmely
külföldi horgonyzóhelyre érkezik, a területi fen
ségjoggal biró állam lobogóját 21 ágyúlövéssel
üdvözli és azt főárbocának sudarára felvonja. Ha
konzulok és egyéb méltóságok és funkcionáriusok
hivatalos látogatások alkalmával a hajót elhagy
ják, rangjuknak megfelelő számú ágyúlövésben
részesülnek.
A nemzetközi érintkezésből kifolyó tisztelgések
rendszerint ugyanúgy viszonozandók. Barátságos
viszonyban élő nemzetek hadihajói, ha a tengeren
találkoznak, kölcsönösen felvonják lobogójukat.
Ha hadihajó kereskedelmi hajóval találkozik,
utóbbi többnyire lobogójának háromszori lebocsátásával üdvözli a hadihajó lobogóját.
Tengeri szőllö (állat), 1. Tengeri fürtök.
Tengeri tehén (Rhytina atelleri Cuv., állat),
1. Cetek.
Tengeri teknősök (Chelonüdae, állat), 1. Tek
nősök.
Tengeri toll (Pennatula, állat), 1. Tollkorallok.
Tengeri tollak (Pennatulidae, állat), 1. Toll
korallok.
Tengeri tudományos expediciók, mindama
vállalkozások, amelyeknek célja a tengerek orográfiai, fizikai és biológiai viszonyainak megisme
rése. A tengerekről és azokban végbemenő tüne
ményekről a XIX. sz. második feléig még elég
hiányosak voltak az ismeretek. Hiányoztak egy
részt a teljesen megfelelő műszerek, másrészt a
tengerek nagy kiterjedése miatt a megfigyelések
csak igen korlátolt területre szorítkoztak. Leg
nagyobb arányú alapvető vállalkozás volt a Chal
lenger (1. o.) kutató útja. Az utolsó két-három
évtizedben a műszerek tökéletesbülésével a ten
gereket már a legnagyobb mélységekig vizsgálat
alá vehették. Maury (1. o.) kísérelte meg először
a tengerismét (oceanographia) szigorúan tudomá
nyos alapon felépíteni, amiben nagy segítségére
voltak az Atlanti-óceánon akkoriban történt kábel
fektetések céljaira végzett mérések. A T. egész
sorát többnyire a nagy tengerparttal biró államok
szerelték fel. Ezekhez csatlakoznak a nagyszámú
sarkutazások is, amelyek a tengerismeret terén is
kiváló eredményeket értek el. A nagyobb tudo
mányos expediciók közül a már említett Challen
geren kívül kiemelendők a német Gazella, az
amerikai Tuscarora. A vizsgálatok a földrajzi
kutatásokon, partok és szigetek felvételein kívül
a tengerek mélységeinek meghatározása, a tenger
fenék talajalakulásának és minőségének, a ten
gervíz vegyi és fizikai sajátságainak, fajsúlyúnak,
hőmérsékletének, fénytüneményeinek és átlátszó
ságának, a tenger áramlatainak, valamint állat
os növényéletének vizsgálatára terjednek ki. Újabb
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időkben a T. immár főleg kisebb tengerrészek egy
séges nemzetközi feltárására küldettek ki; így
szervezték az Adria-kutatást is Ausztria, Magyar
ország és Olaszország.
A fontosabb T. időrendben, a hajók nevei sze
rint felsorolva a következők:
Resoliiiicm. és Adventure, angol, 1772—75., Cook James
parancsnoksága alatt; tudományos kísérő Forster Reinhold
és George. Világkörüli hajózás a Jóreményfokon át a D.-i
Jeges tengerbe 71<> 10' d. sz.-ig; a Sandwich-szigetek fel
fedezése.
RaceJiorse és Careass, angol, 1773., Mulgrave Konstantin
John Philipps parancsnoksága alatt; kísérő Irving. Behatolás
az E.-i Sark-tengerbe Norvégia és a Spitzbergák közt az
ÉNy.-i átjárás felfedezése végett. Journal of a voyage
tovvards the North i'ole (London 1774).
Neva, orosz, 1803—06., kapitánya Krnzenstern A. J . :
kisérök Horner és Kotzebne 0. Világkörüli hajózás ; Orlovszigetek felfedezése, a Japán-szigetek és a Knrilok átkuta
tása és felvétele.
Hurik, orosz, 1815—18., kapitánya Kotzebne, kisérő
Chamisso és Eschscboltz. Világkörüli'hajózás; célja a hol
landusok Csendes-óceáni felfedezéseinek bővebb kipuhato
lása és egy ENy.-i átjáró keresése a Bering-út közelében.
Preiprijatje, orosz, 1823—26., kapitánya Kotzebne; kísé
rők Lenz E., Eschscboltz, Hoffmann, Preuss, Siewel. Világ
körüli hajózás ; Déli tenger ; Hajós-szigetek felvétele.
UAstrolabe, francia, 1826—29. és 1839—40., kapitánya
Dumont d'UrvilIe; második útját a Jaquinot vezette ZéUe
hajóval tette ,meg. Világkörali hajózás és D.i Sark-tenger,
Új-Zéland és Uj-Guinea felvétele; számos sziget felfedezése,
a Torres- és Cook-út átkutatása.
Princess Luise, német, 1830—32., kapitánya Wendt:
kisérő Meyen. Világkörüli hajózás. Meven, Eeise um die
Erde (Berlin 1834).
Discovery és Research, angol, 1839—43., kapitánya Ross J.
Világkörüli hajózás; D.-i Sark-tenger a 78" 4' d. sz.-ig.
A voyage of Discovery and Research in the Southern and
Antarctic regions (London 1847, 2 köt.),
Erebus és Terror, angol, 1845—48., parancsnoka Frank
lin Jolin. Expedíció az É.-i Sark-tenger felé egy ENy.-i
átjáró felfedezésére. Mc. Clintock, Die Franklin-Expedition
und ihr Ausgang (Leipzig 1861); Brandes, Sir John Frank
lin (1854).
Delphin, amerikai,, 1851—52. Lee hadnagy, 1852—53.
Berrynian hadnagy; É.-i Atlanti-óceán.
Novara, osztrák, 1857—60., Wüllerstorf-TJrbair admirális:
kisérö Scherzer K. és Hochstetter F. Világkörüli hajózás.
A tudományos eredmények több kötetben jelentek meg.
Arctic, amerikai, 1856., Berrymann. hadnagy; É.-i
Atlanti-óceán; kábel-lerakás céljából.
Oyclops, angol, 1857., Pulién kapitány és Dayman had
nagy : É.-i Atlanti-óceán. A Cyclops és Arctic eredményei
nek alapjai; fektették le az első transzatlantikus kábelt
Írországtól Uj-Fonndlandig. Deep sea soundings in the North
Atlantic Ocean (London 1858).
Bulldog,, angol, 1860., kapitánya Mac Clintock; kisérő
Wallisch. É.-i Atlanti-óceán. Mac Clintock,' Eemarks illustrative of the sounding voyage of H. M. 8. Bulldog in 1860
(London 1861); Wallisch, The North Atlantic Sea bed etc.
(n. o. 1862).
Z-ightning, angol, 1868., első angol tudományos mély
tengeri expedíció a londoni Royal Society részéről, főleg
az állatvilág kikutatására a Hebridák, Shetland-szigetek
és a Farőr-szigetek közt. Tudományos vezetők Thomson \Y.
és Carpenter B.
Sofla, svéd, 1868 jún. 28.—okt. 20., kapitánya ,0tter; tu
dományos vezetők Nordenskjöld és Palander. É.-i Jegestenger; eljutott a 81° 41' é. sz.-ig, Petermanns Mittheilungen
(1868 és 1069).
Germanm (vitorlás hajó), német, 1868 máj. 24.—okt. 20.,
kapitánya Koldewey, az első német északsarki expedíció,
Norvégia, Grönland és a Spitzbergák között. Freeden,
Wissenschaftliehe Ergebnisse der ersten deutschen Nordpolfahrt von 1868 (Hamburg 1869).
Gerviania gőzös és Hansa, 1869 jún. 5.—1870 szept. 11.,
második német északsarki expedíció. Résztvevők a Germanián: Copeland, Börgen, Payer és mások, a Hansán:
Laube, Buchhorz, Hildebrandt és mások.
Porcupine, angol, 1869 és 1870., kapitánya Calvert; tu
dományos kísérők: Thomson W., Carpenter B. ésJeffreysG
Négy expedíció az Atlanti-óceánon és Földközi-tengeren.
Mercary, amerikai, kapitánya Giraud P., 1870—71. és
1872—73 ; Atlanti-óceán, New York, Sierra Leona Afriká
ban, Nyugat-India. Crnise of the schoolship Mercnry in the
tropical Atlantic (New York 1861).
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Pomerania, német, 1871 és 1872., parancsnoka HofFmann
Vega, svéd, 1878 jún. 22.—187? júl., Palander a l a t t ;
korvettkapitány; két expedíció a német tengerek^ tudomá tudományos vezető Nordenskjőld. Ázsia körülhajózása, Szi
nyos kikutatására szervezett kiéli bizottság vezetése alatt. béria E.-i partja mentén a Bering-útig; ÉK.-i átjáró fel
Keleti- és Északi-tender. Berichte der Kommission zur fedezése.
wissenschaftlicben Untersuchung d. deutschen Meere, 1873,
Hertha, osztrák, 1880., Wolf és Luksch vezetésével az
1875 és 1878.
Adrián és Ioni-tengerben végzett kutatásokat. V ö. Phys
Challenger, angol korvett, 1872 dec. 7.—1876 máj. 27., Untersuchungen im Adratischen und Sicil. lonischen Meere
parancsnoka sir Nares G. kapitány, 1875-től Thomson Frank am Bord d D. Hertha (Wien 1881).
Travailleur, francia, 1880—82., Richárd és Parfait alatt.
kapitány. Tudományos kar: Thomson W., Tizard Commander" Murray J., Buchanan J. J., "Willemres-Suhm. Út Tudományos vezető Milne-Edwards, Biscayai öböl, spanyol
irány: Portsmouth, Gibraltár, Tenerifía, Bermudasz, Azorok, és portugál tengerpart, Közép-tenger, Marokkó, Kanári
Zöldfoki-szigetek, Bahia, Fokváros, Crozet-szigetek,Kergue- szigetek, Madeira. Petermann's Mittheilungen (1880) ; An
len, D.-i sarkkör, Melbourne, Uj-Zéland, Fidzsi-szigetek, nalen der Hydrographie (1880).
Washington, olasz, 1881—82., kapitánya Magnaghi; tudo
Kínai-tenger, Filippfnák, Jokohama, Honoluln, Tahiti, Valparaiso, Magalhaes útja, Montevideo. Challenger Expedition, mányos vezető Giglioli tanár. Közép-tenger, Szardínia körül.
Papers by Sir "W. Thomson etc. (London 1876) ; Thomson,
Triton, angol, 1882., parancsnoka Tizard: tudományos
The voyage of the Challenger, The Atlantic (u. o. 1877, 2 vezető Murray J . ; Farör- és Shetland-szigetek.
kőt); Reports of the scientific results of the voyage of
Drache, német, 1881, 1882, 18S4 nyara, Holzhauer korH. M. S. Challenger 1873—76. fu. o. 1882 és köv. 47 köt.); vett-kapitány. Északi-tenger. Amtlicher Bericht (Berlin
Spry, The cruise of H. M. B. Challenger (u. o. 1877, mim. 1886).
Leipzig 1877); Bruchom, Report on atmospheric circulaBomanche, francia, 1882—83., Marttal M. fregatt-kapi
fcion, 2 köt., 5 rész (London 1889).
tány, a poláris-kommissziót vitte az Orange-öbölbe; AtlantiIsbjörn, osztrák, 1871 és 1872., Weyprecht, Wilczek gróf, óceán. Annalen der Hydrographie (1884).
Tcdisman, francia, 1883 nyara, kapitánya Parfait; tudo
'Sterneck; két expedíció az É.-i Sark-tengerre, a Spitzbermányos vezető Milne-Edwards. Marokkói part, Kanári- és
gák és Novaja Zemlja kőzött.
Poláris, amerikai, 1871—73., kapitánya Hall Fr.: kísérő Zöldfoki-szigetek, Sargasso-tenger. Parfait, Rapport sur la
Bessels C, amerikai sarki szigettenger, 82° 26' é. sz. campagne scientifique du Talisnian en 18S3 (Paris 1884) ;
Scientific results of the United States arctic expedition Annalen der Hydrographie (1883).
Entreprise, amerikai, 1S83., parancsnoka Barker, D.-i
(Washington 1876).
Polhem, svéd, 1871 és 1872., Nordenskjőld és Palander. Atlanti-óceán a Zöldfoki-szigetek és Fokváros között, Indiaióceán. 1885. és 1886. mélységmérések Új-Zélandtól a MagalÉ.-i Sark-tenger.
Tegctthoff, osztrák-magyar, 1872 jűn. 13.—1874 szept. ,3., haes-útig s a D.-i Csendes-óceánon a 45 és 50° d.-i. sz. kö
"Weyprecht (1. o.)( Payer (1. o.) és a magyar Képes, É.-i zött, azután az Atlanti-óceánon Montevideótól, É.-ra az
Antillák felé a Hatteras-fokig, Puerto Ricótól É.-ra a 19°
Sark-tenger.
Bache és Bldke, amerikai, parancsnoka Hővel J. A. 1872 — 53' é. sz. és 65° 45' ny. h. alatt 8282 m. mélyséírre bukkant.
1874. Golfáram és Karaibi-tenger. Blake ezenkívül ugyan Annalen der Hydrographie (1883, 1884 és 1886).
Albatros, amerikai, parancsnoka Tanner, 1883—86.. At
ezen vidéken 1675—78. Sigsbee hadnagy alatt, 1878—80, és
1881. Bartlett I. B. parancsnoksága alatt; 18S2. Brownson lanti-óceán, Karaibi-tenger, Mexikói-öböl, az Egyesült-Álla
alatt az É.-i Atlanti-óceánon az Antillák s Észak-Amerika mok K.-i partja. 1886, 1890. D.-i Atlanti- és Csendes-óceán.
partvidéke között az Atlanti-óceán eddigi legnagyobb mély Amerika Ny.-i partjai, 1899—900. a Csendes- és Indiaiségére bukkant: 8341 m. a 19° 39' é. sz. és 66° 26' ny. h. óceánban. 1904 óta újból a Csendes-óceánban Agassiz A.
alatt. 1883-bau Pittsbury J. A. hadnagy alatt kutatások az tud. vezetése alatt. Annalen der Hydrographie (1884—90);
American Journal of Science (1884).
Atlanti-óceánon az Antillák körül.
Vettor Pisani, olasz, 1882—85., Palumbo kapitány. DélTuscarora, amerikai, különböző expediciók a CsendesAmerika
K.-i és Ny.-i partja, Honolulu, Shanghai, Ceylon,
óceánon. 1S73—74. Belknap parancsnoksága alatt az ame
rikai partokon San-Franciscótól az 54° é. sz.-ig, majd a Szuez, Rivista marittima (Róma 1884 és köv.).
Csendes-óceánon. 1874 nov —dec.: Érben kapitány alatt t Holsatia, német gőzös, Neumann kapitány. A Keleti- és
San-Francisco és Honoluln közt. 1875 dec.—1S77 febr.: Északi-tenger kutatása. Kísérők MÖbius, Hensen, Benecke.
Miller J. N. kapitány alatt: Honolulu, Phönix- és Fidzsi- Heinke dr., Schütt tanárok és Hinkelmann halászmester.
szigetek, Brisbane 1878 márc. Philip J. W. kapitány alatt Fiinfter Bericht der Commission zur wissenschaftlicben Un:az amerikai partokon San-Diegótól a 8an-Lucas-fokig. A Tus- tersuchung der deutscheu Meere, az 1882—86. évekre (Ber
carora mérte a Csendes-óceánon az addig elért legnagyobb lin 1887).
mélységet: 8513 m. a 44» 55' é.-i és a 1520 26' k.-i alatt.
Bruat, francia, 1884., Marquis hajóhadnagy. MélységBelknap, Deap sea sounding in the North Pacific Ocean, mérések Kaledonia és Ausztrália között.
obtained in the U. S. S. Tnscarora (Washington 1874).
L'Hirondelle, Albert monakói fejedelem expedíciója az
Nautilus, osztr.-magy. 1874. L. Iejebb Deli alatt.
É.-i Atlanti-óceánon 1885—1888. Kísérők Pouchet, Jules
Gazelle, német, 1874 jún. 21.—1S76 ápr. 27., kapitánya de Guerne, Richárd.
JSssex, amerikai, 1886., parancsnoka Jewell T. F. Mély
v. Schleinitz; kisérő Studer professzor. Világkörüli hajózás,
a Venus-átvonulás megfigyelése Kerguelák szigetén. Die ségmérések az É.-i Atlanti-óceánon a 40. é. sz. körön az
wissenschaftlichen Ergebnisse der Expedition 8. M. 9. Ga- amerikai és spanyol partok között, az Arab-Öbölben s az
zelle (Berlin 1876); Die Forschungsreise S. M. S. Gazelle Indiai-óceánon.
Nióbe, német, Aschenborn tengerészkapitány. Oceanograin ően Jahren 1874—76, 5 rész, kiadta a Reichsmarineamt
fikus megfigyelések a Keleti- és Északi-tengeren. Annalen
hidrográfiai hivatala (Berlin 1889 és 1890).
Alert és Discovery, angol, 1875 jún. 21.—1876 okt. 19. der Hydrographie (1888).
Fhjing Fish, angol, 1887. Mélységmérések az Indiai"Markham A. és Stepheuson kapitány. Angol északsarki 1expe
díció, vezetője sir Nares G. Markham eljutott a 83 /2° é. óceánon.
Egeria, angol, 1887—90., Pelham Aldrich kapitány alatt.
«z.-ig. Az Alert ezenkívül 1879 , 1880. és 1883. Dél-Pacificban
Maclear alatt. Coppinger, Cruise of the Alert 1878—82. Mélység- és hőmérsékmérések az Indiai- és Csendes-óceánon.
(London 1883); Annalen der Hydrographie (1881); Peter- A D.-i Csendes-óceánban a két ottu eddig elért legnagyobb
mélységet találták: 7855 m. a 24 49' d. sz. és 175° 7'
mans's Mittheilungen (1876).
Valorous, angol, 1875 júl, és aug., kapitánya Jones Loftus ny.'h. és 8098 m. a 2-i.o 37' d. sz. és 175" 8' ny. h alatt
Investigator, angol, 18S7—96. Mélységmérések a BengáliF . ; kísérő JefTries Gwynn. É.-i Atlanti-óceán "és Davis-út.
Deli, osztr.-magy., 1874., 1875—77. Fiúméból kiindulva öbölben.
TJietis, amerikai, 1889., Stockton Lieutenant-Commander.
kutatta Stahlbergervezetésével az Adriát. V. ö. Physikalische
Untersuchungen im Nordbecken der Adria I—IV. (Fiume É.-i Jeges-tenger és a Eering-tenger.
National, német gőzös, Plankton-expedíció az Atlanti1875—78).
Vöringen,norvég, 1876—78., kapitánya Wille; három nyári óceánon, 1889 nyarán, a tenger lebegő szervezeteinek kiutazás a norvég Északi-tengeren. Tudományos vezető Mohn.; fürkészésére (Plankton). Vezető Hensen prof.; résztvevők
Den norskeNordhavs-Expedition 1876—78. (Kristianial882). Brandt, Dahl, Schütt, Krümmel és Fischer. Ergebnisse der
FyUa, dán, 1877 és 1878, Grönland és Izland között: ka Plankton-Expedition (Kiél és Leipzig 1892 óta).
Csemomorez, orosz, 1890.. Szmirnov kapitány. Oceanograpitánya 1877. Jacobson, 1878. Bnchtrald; 1884. és 1886. a
Bafíin-öbölben, 1884. Normann, 1886. Braem kapitány alatt. fikus kutatások a Fekete-tengerben. Az expedíció veze
Tudományos k a r : 1884. Warming E., Holm F. és Topsöe tője Spindler; résztvevők "Wrangel E. F. báró és AnH. dr.; 1886. Holm, Koldernp, Rosenringe. Annalen der drusszov N. S.
Fram, norvég, 1893—96., Sverdrup kapitány. Nansen
Hydrographie (1881. és 1887).
Ingol/, dán, 1879., kapitánya Mourier, Izlandtól Ny.-ra és Fr. észak-sarki útja, fontos oceanográfiai eredményeket tárt
fi.-ra. 1895—6. Wandel kapitány alatt Izland- D.-i és K.-i fel az É.-i Jeges-tengerről. V. ö. Scientific results of the
Eüirvegian North Polar Expedition (Christiania).
partjait kutatta.
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Princess AHce I,, Albert monakói fejedelem expedí
ciója 1891—1897 a Földközi-tengeren, és Atlanti-óceánon.
Princess AHce II., n. a. 1898 óta.
Amélia, Don Carlos halászó óceáni ttjai 1896 óta.
Valdivia, német, 1898—99., Chun és Bchott vezetése
alatt 1898 aug 1. indnlt el Hamburgból, különösen az
Atlanti-, D.-i és Indiai-óceánban dolgozott; Felső-Guineá
tól D.-re az Egyenlítő alatt, Ascension irányában, 5694 m.
mélységet lelt; az Indiai-óceánon átment Szumatra szige
téig, ennek közelében 5214 m. mélységre akadt és 1899
jan. rábukkant az elveszettnek vélt Bouvet-szigetre, hol
mindenütt 5—6000 m. mélységet találtak. 1899 ápr. végén
érkezett vissza. V. Ö. Buppan, Die Haupt-Ergebnisse der
dentschen Tiefsee-Expedition/Petermanns Geogr. Mitteilungen 1891, Chun, Aus den Tiefen des Weltmeeres, Jena
1900; Schott, Wissenschaítl. Ergebnisse der dentschen Büdpol-Expedition, Jena 1902.
róla, osztrák-magyar hadihajó 1890—97. Mőrth, majd
Pott kapitány vezénylete alatt a Joni, később a Vörös
tengerben végzett fizikai s oceanográfiai kutatásokat. A tu
dományos eredményekről v. Ö. Expedition 8. M. 8. Pola
in das Rothe Meer c. nagy munkát, Wien 2 köt. 1897—99 :
GrafTe és Steuer jelentéseiről a Petermanns Geogr. Mitteilungen 1898.
Belgiea, belga, 1.1897—99., A.de Gerlache kapitány, elsők
nek teleltek át a D.-i Jeges-tengerben, tengermélység mé
réseket végeztek a ,Horn-foktól D.-re és a Graham-földtől
Ny.-ra. 2. 1905-ben É.-sarki expedíció Fülöp orléansi herceg
és Gerlache vezetésével. A Grönlandi-vizeken gazdag
zoológiai és fizikai vizsgálatokat végzett. 3.1907-ben a Barents-tengertöl és Novaja Zemljáiól K.-re. 4. 1909-ben Grön
land partjait és a Spitzbergákat tanulmányozia, a Ferenc
József-föld körül végzett kutató utat. Kredményei:
Croisiére oceánographique dans la mer du Groenland en
1905. (Brüsszel 1909) és La Géographie (Paris 1909).
Siboga, németalföldi, 1899—1900., Weber zoológus és
Tydemen kapitány vezetésével a Sztmda- és Füszer-szigetek között tettek kutató utat. Térképezték a Buru- és
Celebesz-szigetek közötti tengerszorost.
Tlior, dán, 1898—9 telén és 1910 nyarán a l'aröröktől a
Földközi-tengeren át Konstantinápolyig végeztek megíigyeléseket. Vezető Schmidt Joh., résztvettek Nielsen,
Paalsen, Politsch. Útjuk kimatatta, hogy a Földközi-tenger
Ny.-i felének további tanulmányozása felette szükséges.
V. Ö. Schmidt, tixpose somaire des travaux de l'expédition
oceánographique danoise dans la Médittrranée. (La Géo
graphie XXI Paris 1910).
AJbatros, amerikai, mélytengeri 1899., Moser kapitány
és Agassiz zoológus vezetésével, az ausztráliai Korall-szigetek tanulmányozására, 1904—5. a Csendes-óceán K.-i tro
pikus részében dolgozott. (Panama, Callao, Húsvét-szigetek,
Paumotu-szigetek és Acapulco). V. Ö. Mem. Mus. Harvard
College (Cambridge U. St. A. 1906, 33 köt.)
Nero, E.-amerikai, 1899., a Cs-ndi-s-oceánban végzett
mérései alkalmával a Guam-szi gettói DK.r-e 9636 m. mély
séget fedezett fel.
Penguin, angol, 1899., a Tonga-szigetek körül 9427 m.
mély árokra bukkant mérőónja.
Sarja, orosz, 1899., Uj-Szibériában.
Fram, norvég, 1899-1902., Sverdrup (1. o.) vezetésével
az E.-i-Jeges-tengei atait kutatta.
Discovery, angol, 1901—4., délsarki expedíció Scott R. F.
(1. o.) kapitány vezetésével. A D.-i Indiai- és D.-i Jeges-ten
gerben oceanográfiai vizsgálatokat, valamint a D.-i sark
vidéken való áttelelésekor földrajzi felfedezéseket lett.
Gauss, német, 1901—3., Ruser kapitány és Drygalski
tudományos vezetése alatt. Oceanográfiai vizsgálatok az
Atlanti-, Indiai-óceánokban és D.-i Jeges-tengerben.
Antarctic, svéd, 1901—3., Nordenskjöld (1. o.) tudomá
nyos vezetésével. D.-Georgia és Grahamföld vidékén mély
tengeri kutatások.
Scotia, skót, 1902—4., Bruce W. 8. tudományos vezeté
sével. Két utat tett a Falkland, D.-i Orkney-szigetek és a
Weddell-tenger között; Coatslandot felfedezi és a D.-i
Atlanti-óceánban értékes mélytengeri méréseket végzett.
Frangais, francia, 1902—5., Charcot tudományos vezeté
sével. Délsarki vizeken végzett mélytengeri kutatásokat.
Amerika, amerikai, 1903., északsarki útján Fiala vezetése
mellett végzett vizsgálatokat.
Arctic, Bernier kanadai kapitány, 1904. tervezett észak
sarki útját 1906. tette meg.
Göa, norvég, 1903—7., sarki út Amundsen R. (1. o.) vezetésé
vel. Értékes megfigyeléseket végzett az európai D.-i Jeges
tengerben. Magyarul: Amundsen északi útja (Budapest 1922).
Sealark, brit, 1905—6., mélytengeri expedíció Gardiner
vezetésével a Malediva-, Cságosz-, Szeicselle-szigetek és
Mauritius között. Főkép biológiai vizsgálatokkal foglal
kozott.

Tengeri t u d o m á n y o s expedíciók:

Plattét, német, 1906—1912., mélytengeri expedíciók sora
Lebahn, majd Habenicbt és Reichardt stb. vezetésével.
Kielböl indulva ki Afrika megkerülésével Ceylon, Bismarck
szigetvilág, Hongkong felé vették első útjokat. Azóta a.
Csendes-óceán, Fülöp-szigetek, Uj-Guinea vidékeit tárták
fel, sok helyütt rendkívül mély tengeri árkokat, földrengési fészkeket állapítva meg. V. ö. Forschungsreise 8. M. S.
Planet (Berlin 1909); Annalen der Hydrographie Maritimen
Meteorologie (Hamburg 1899—1910).
Jaques-Gartier, francia, 1908., Bénard Ch. vezette a
Ligue Maritime Francaise útját. A vitorlás a régi Gauss,
Norvégia—Kolgujev-sziget —Barrents-tenger — Kara-tenger
és Novaja Zemlja volt útvonala.
Poseidon, német, 1909 aug.—szept., a Keleti-tenger Ny.-i
partjain végzett zoológiai és oceanográfiai kutatásokat.
1914-ben biológiai kutatásokra a Barents-tengerbe ment.
1921 júl. 16—31, az Északi-tengeren hidrográfiai vizsgála
tokat végzett.
Oarnegie, amerikai, 1909., a Carnegie alapítványból fel
szerelt mágnességi expedíció, Bauer L. A. vezetésével az
Atlanti-óceánon, 1910—12. években Peters W. J. vezeté
sével az Atlanti-, Indiai- és Csendes-óceánon végzett mág
neses kutatásokat, 1913 dec.-ben visszatért Brooklvnba;
92.600 tengeri mérföldet tett meg (1905 óta 800,000 tengeri
mérföldön történtek mágneses felvételek). 1914 júl.-ban a.
Carnegie a norvég partokon, Izland mentén és a Spitzbergákon végez méréseket. 1915 inárc. 6. negyedik útján Ault
parancsnoksága alatt New-York—Panama-csatorna—Haway
szigetek—Uj-Zéland és a 60—65<> D.-i sz. mentén földkörüli
út. Egyúttal légköri elektromossági vizsgálatokat is végeztek.
MicJuiel Sars,r norvég, 1910., Hjort bergeni igazgató
vezetésével az E.-i Atlanti-óceán K.-i részében mélytengeri
kutatásokat végzett. Murray J., Hansen Helland és Gran is
tagjai voltak. A Gibraltárban 600 m. mélységben áramlási
megfigyeléseket végzett.
Fram, norvég, 1911 telén, Amundsen vezetésével a D.-i
Atlanti-óceánban végzett kutatásokat.
Deutschland, német, 1911., délsarki út Filchner vezeté
sével, Brennecke volt az oceánográfus. Bremerhafen és a
Weddell-tenger kőzött 7 havi úton 100 mélységmérést vé
geztek. D.-i Georgia környékén végzett kutatásokat. D.-i
Georgia és D.-i Sandwich között 4000—5000 m. mélységeket
mértek, 5611 m. mélység is volt. Itt már 100 m. hosszú
jéghegyekkel találkoztak. V. Ö. Annalen der Hydrographie
und Maritimen Meteorologie (Hamburg 1911—1912). Dr. W.
Brennecke, Die oceanographischen Arbeiten der Dentschen
Antarktischen Expedition 1911—12. (Hamburg 1922, 1 köt.
216 old.)
Möve, német, 1911., Wodarz kapitány, "Wühelmshaven,
Togo-Kongo, egyidejűleg az Atlanti-óceán K.-i partjain.
Stejyhaii, német, 1911., kábelrakóhajó, eredményesmély ségméréseket végzett Afrika és Dél-Amerika között az
Atlanti Óceánban.
Najade, osztrák, 1911—1914., a bécsi «Verein zur Förderung der natarwissenschaftlichenErforschung der Adria» az
Adria tanulmányozására a haditengerészet N. hajóján kilenc
kutató utat tett. Felfedezte a Najade mélységet (1256 m.). Az
utak vezetői Brückner—Grund és Kesslitz voltak. V. ő. E.
Brückner, Die erste Kreuzungsfahrt. 8. M. 8 Najade in der
Hochsee der Adria 25. n.—7. Dl. 1911. stb. útról. Mitteilangen d e r k . k. GeographischenGesellschaft in Wien.
Grampus halászhajó Bigelow H. B. vezetésével az Unió
K.-i partjain 460 m. mélységig oceanográfiai vizsgálatokat
végez.
Najade, magyar, 1913—1914., a Magyar Adria Egyesület
a haditengerészet Najade bajóján 1913 okt. 10—31-ig és 191-í.
az Adrián Fiaméból kiindulva két kutató utat tett. Külö
nösen figyelemreméltók biológiai és hidrográfiai eredményei.
Az expedíció szervezője Gonda Béla (I. o.), vezetői Kővesligethy (1. o.) és Leidenfrost (1. o.), többi tudományos
résztvevő: Koch, Szilber és Maucha hidrografusok, Hankó
és Sós biológusok, Kormos geológus, Réthly és Marczell
meteorológusok Az utak eredményei megjelentek a «Magyar Tengerkutató Bizottság Közleményei»-ben V. Ö. Leiden
frost Gy., Az első magyar Adri a-expedíció; u. a., Kalan
dozások a tengeren (Budapest 1924); Kormos T., Kétezerkm. az Adria szigetvilágában, A Tenger 1914—1925. évf.
(Budapest 1914—1925).
Vila Velebtia, horvát, 1913., a délszláv akadémia támo
gatásával két kutató utat tett a Quameroban Gavazzi A.
és Senoa M. zágrábi tanárok vezetésével. A Quarnero
oceanográfiai és biológiai viszonyait kutatták. V. ö. «Izojestaji o 1. i 2. Naucsnom isztrazsivanju Jadranszkoga Móra
God. 1903» a zágrábi délszláv akadémia kiadásában.
ÉssaJceurópai nemzetközi tengerkutatás, 1901—1913 kőzött.
A résztvevő nemzetek: Németország, hajója Poseidon,.
Nagybritanniából résztvettek Plymoutb és Lowestoft bioló
giai társulatai, Belgium hajója a Vili d'Anvers, Dániáé a
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Thor, Norvégiáé a Michael Sars, Finnországé a Nantilas,
Svédországé a Skagerrak, Oroszország, Dánia, Hollandia
és az Északamerikai Egyesült-Államok is részt vettek.
A nemzetkőzi bizottság főkép az Északi-tengert és melléktengereit tanulmányozta. Kiadványaik 1902 óta évente meg
jelent: 1. Rapports, 2. Procés Verbaux és 3. Pnblications
de circonstance (Kopenhagen).
Ptnirguoi-Pas? volt sarkkutató hajón a francia tenger
kutató társaság 1920 őszén a Bretagne partvidékeinek
tengermélységét kutatta iparilag jobban kihasználható ten
geri növények és algák után.
Dana, 1921 aug. 31—1923 júl. 11. a dán kormány kül
dötte ki Schmidt Johs. vezetésével mélytengeri kutatásra.
A Golf-áramlatot, néhány szelvényt Nyugat-Afrika és Brazília
közt és az amerikai Földközi-tengert kutatta. 25,000 ten
geri mérföldet tettek meg. Kutatták az európai és amerikai
édesvízi angolnák eredőhelyét, fő ívási helyük valószínűleg
a Bermuda-szigetek vidéke. Kutatásaikat a Panama-csa'tornán át a Csendes-óceán egy részére is kiterjesztették^
Hjort, a bergeni halászati intézet igazgatója 1916. UjFoundland hydrográflai és biológiai viszonyait kutatta.
A

Nemzetközi

FöUkvzitengeri Bizottság

1920. a k ö v e t k e z ő

kutatásokról számolt be: Spanyolország: Baleárok—Korzika
—Gibraltár. Franciaország: Tunisz partjain főkép biológiai
irányban. Olaszország: a Dardanellák és a Márványtenger
áramlásai, kiterjesztve a Fekete-tengerre és a Jóni-tengerre.
Jaques-Cartier, francia iskolahajó 1923 jan. óta az
Atlanti-óceánon végez állandóan meteorológiai kutató uta
kat. A többi óceánjáró hajóról szikratávíróval gyűjtött ada
tokat az Eiffel-toronynak továbbítja. A 19,200 tonnás hajó
hossza 151, szélessége 18 m.
Meteor, német tengerkutatóhajó 1925 ápr. 16-án indult
el a délsarki tengerekre Spiesz parancsnokságával. Az
expedíció vezetője Merz. Hydrografíai, biológiai, meteoro
lógiai és geofizikai kutatásokat végez. Főkép az Atlantióceán déli szélességeit kutatják át, 1925—26 nyarán DéliGeorgiára mennek. A kutató utat két évre tervezik. V. ő.
A Tenger 1925.

Tengeri turbán (Cidaris, illat), a Tengeri sü
nök osztályának Gidaridae családjába tartozó
állatnern. 10 élő és 200 kihalt faja ismeretes.
Az élő fajok a nyugatindiai tengereket és a
braziliai partokat lakják 250 fonál mélységig.
L. Oidaridae.
Tengeri ugorkák (Holothurioidea, állat), a
Tüskésbőrűek (Echinodermata) törzsének egyik
osztálya. Az ide tartozó fajok a Tüskésbőrűek öszszes többi csoportjaitól abban különböznek, hogy
testük a főtengely irányában erősen megnyúlt s
így alakjuk ugorka-, kolbász- vagy féregalakot
öltött. E főtengely elülső részén van a szájnyílá
suk s az ezzel ellentétes oldalon az alfeli nyílásuk.
Mozgásuk alkalmával a főtengely az alzattal pár
vonalas marad s ezzel a helyváltoztatási móddal
karöltve a T.-nak ősi sugaras részarányos szerke
zete nagy mértékben megzavarodott s a kétoldali
részarányosság felé hajlik. A testnek ugyanis az
az része, amely a talajjal érintkezik, hova-tovább
eltér a másik résztől s az előbbi rész hasoldallá,
az utóbbi oldal hátoldallá válik és a test ellaposo
dik. A hasoldali részen 3 sor ambulakrális láb
van; ezért ezt trivhmnák nevezzük, a hátoldali
biviummal szemben, amelyen 2 sor ambulakrális
láb van; az utóbbi részen levő ambulakrális lábak
rendesen papillákká módosulva sajátságos test
függelékeket alkotnak.
A T.-nak másik jellemző tulajdonsága bőrük
puhasága a többi tuskésbőrűekéhez képest, me
lyeknek szilárd mészvázuk van. A T. bőrében is
vannak ugyan mészképzödmények, azonban belő
lük összefüggő mészváz egyiküknél sem alakul ki.
A bőrrel szoros kapcsolatban áll a börizomtömlö,
mely hosszanti és gyűrűs izmokból áll; ennek
hosszanti izmai a száj közelében levő mészgyürűhöz erősödnek; az utóbbi gyűrűt 5 radiális és 5
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interradiális mészlemezke alkotja s közelében
helyezkedik el a vízedény-, vérér- és ideggyűrű,
ezeknek mindegyikéből 5—5 sugárirányú törzs
indul ki. A vízedényrendszer gyűrűalakú részéből
vagy annak sugártörzséből a száj közelében igen
érzékeny, visszahúzható nyúlványok, a tapogatók
erednek; ózok lehetnek egyszerűek vagy f aalakúan
elágazók. Az ambulakrális lábak öt délköri irány
ban elrendezett sort alkotnak (pl. Gucumaria).
vagy a felületen egyenletesen vannak elosztva
(Holothuria), vagy hiányzanak (pl. Synapta).
A száj körüli tapogatók származástanilag módo
sult ambulakrális lábak.
Belük hengeres hosszú cső, rendesen sok
kal hosszabb a testnél s ezért több csavarulatot
alkotva fut végig a testen. Az utóbél a legtöbb
T.-nál két, faalakúan elágazó kitüremlést, ú. n.
tüdőfái alkot, amely lélegzésre való. Egyes T.-nál
a végbélbe sajátszerű, ismeretlen működésű miri
gyes szervek, a Cuvier-féle szervek nyílnak be.
A legtöbb T. váltivarú, egyesek hímnősek. Csak
egy ivarmirigyük van. Az ivarmirigyek a hát
oldalon és interambulakrálisan, többnyire a száj
közelében nyílnak a szabadba.
A T. nagysága igen változó. A legkisebb fajok
hossza nem haladja meg az 5 cm.-t, a legnagyob
bak a Synapta-nemből kerülnek ki; legnagyobb a
Synapta beselii Jag., melynek hossza eléri a 2
métert. Mindnyájan tengeriek. Az iszapban levő
szerves anyagokkal és a szájnyílás körülötti
tapogatókkal egybegyűjtött mikroszkópi lények
kel táplálkoznak. Az összes tengerekben honosak.
Egyesek a tengermély lakói. Az embernek kevés
hasznot hajtanak. Szicíliában a szegény halászok
eszik. Kelet-Ázsiában számos T.-fajt «trepang»
(tripang), «biche de mer», «balate» néven hoz
nak forgalomba s Kínába szállítanak, ahol a
kínaiak belőlük kedvelt levest és forrázatokat
készítenek.
Rendszerük. 1. rend: Paractinopoda. Igazi
ambulakrális lábaik nincsenek, ezért lábatlan
T.-nak is hívják. A száj körüli tapogatók módo
sult ambulakrális lábak. Ide tartozik a Synaptafólék (Synaptidae) családja, amelyeknek féregalakú testük s kb. 81 fajuk van. Legismertebb a
Synapta-nem. L. Synapta.
2. rend: Actinopoda. A vízedényrendszer öszszes külső függelékei a sugárcsatornából erednek
és a száj közelében tapogatók, a test többi részén
ambulakrális lábak v. ambulakrális papillák alak
jában jelennek meg; mlg a tapogatók mindig meg
vannak, addig az ambulakrális lábak egyeseknél
hiányozhatnak is. Legnépesebb a Holothuria-fél&í
(Holothuriidae —Aspidochirotae)és Gucumariafélék(Cucumarüdae==Dendrochirotae)eaaléAjií.
Az előbbi család nevezetesebb nemei: Holothuria
(legismertebb faja a Földközi-tengerben honos H.
tubulosa Gm. és az Indiai-óceánban élő U. edulis
Less., amely trepang néven kereskedelmi cikk),
Stichopus (legközönségesebb a Földközi-tengerben
közönséges St. regalis Cuv.), Molpadia. A Gucumaria-félék gyakoribb nemei: Gucumaria (leg
ismertebb faja az Adriában is honos G. cucumis
Risso), Phyllophorus, Théelia, Bhopalodina. A
többicsaládokba tartozónemekközül említésremél
tók a következő nemek, amelyek a tengermélyben
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élnek: Elpidia, Parelpidia, Deima, Psychropotes, Bent/wdytes- Pelágikus (úszó) életmódot élnek
aPelagothuria-nem fajai, amelyek közül gyako
ribb a P. natatrix Ludwig.
Tengeri üledékek (geoi.), mélység, kőzettani
minőségük és állati maradványaik szerint külön
bözők lehetnek. Ennek következtében meg kell
különböztetnünk a parti (litorális), mérsékelt mély
ségű (subpelágikus) és óceáni mélységű (pelági
kus) képződményeket. Kőzettanilag különböző a
konglomerátum, mészkő, homok, ülepített vul
káni tufa, a vörösagyag stb. Kövületeik szerint
felsorolhatok nummulitos, korallos, krinoideás,
braohiopodás, kagylós, cefalopodás stb. mész
kövek, ill. dolomitok, csontbreccsiák, halmarad
ványokat tartalmazó palák; rádioláriás agyag
félék, márgák vagy szarukövek és tűzkövek;
foraininiferás kréta, illetőleg mészkövek stb. Vala
mennyinek közös vonása a sósvlzből való (marin)
eredet, ami által az elegyesvizi (brack) és az
édesvízitől (limnikus, lakusztris) különböznek.
L. még Facies.
Tengeri üröm (n5v.), 1. Santolina.
Tengeri ütközet, 1. Tengeri csata.
Tengeri varangy (Scorpaena porcus L., állat),
1. Scorpaena.
Tengeri veszedelem, a hajót és rakományát
rossz időjárás, tengeri vihar, összeütközés, zá
tonyrajutás stb. következtében útközben vagy
kikötőben érhetó tengeri baleset. Az ebből eredő
károsodás biztosítással fedezhető. L. Biztosítás
és Hajókár.
Tengeri vidra vagy halán (Latax lutris L. =
Enhydris lutris., L., állat), a Menyét-félék (Mustelidae) családjába tartozó emlős állatfaj. Külső
megjelenésében a vidrák és a fókák bélyegeit
egyesíti magában. Feje kissé lapított, de a vid
rákénál gömbölyűbb; nyaka igen rövid és vastag;
törzse hengeres, farka rövid, vastag ós sűrű szőr
rel fedett; elülső lába a vidráéhoz hasonlít, csak
hogy ujjai rövidebbek és alul csupasz bőrrel van
nak összekötve; hátsó lába a fókákhoz hasonlóan
evezőlapáttá módosult. Bundája hosszú, merev,
feketés-barna, fehér csúcsú nemezszőrökből és
nagyon finom, selymes gyapjúszőrből áll. Teljes
hossza 1*5 m. s ebből a méretből 30 cm. esik a
farkra. A Csendes-óceán északamerikai és ázsiai
partjain honos. Húsa eléggé ízletes s prémje ki
válóan értékes és keresett, ezért régóta nagyban va
dásszák, minek következtében sorai annyira meg
ritkultak, hogy az Északamerikai Egyesült-Ál
lamok kormánya vadászatát 1914 nov. 7. a fenhatósága alatt álló területen megtiltotta s kipusz
tulásának megakadályozása céljából egyességet
kötött az angol, orosz ós japán kormánnyal is.
Talán ezek az intézkedések még megmentik a T.kat a kihalástól. Kereskedelmi forgalomban a T.-t
kamcsatkai hódnak is nevezik. Prémje a fekete
róka prómjével egyárú, vagyis a legdrágább prémek közé tartozik.

Tengeri z s á k m á n y o l á s ! jog

Tengeri zsákmányolási jog. A tengeri háború
ban az ellenséges állam polgárainak tulajdoná
ban levő hajók és hajórakományok nem mentesek
a lefoglalás, elkobzás és megsemmisítés alól. Azok
a szabályok, amelyek az ily hajóknak és hajó
rakománynak lefoglalására, elkobzására és meg
semmisítésére vonatkoznak, alkotják a T.-ot. A
lefoglalást valamely hadihajó v. kalózhajó végzi
s a lefoglalás ideiglenes hatalombakerítésben áll.
Az elkobzás csak a zsákmányblróság Ítélete alap
ján történhetik s az elkobzás jogi jelentősége az,,
hogy a lefoglalt hajónak v. rakományának tulaj
donjoga átmegy arra az államra, amelynek hajója
a zsákmányt lefoglalta. A T. a régibb gyakorlat
szerint kiterjedt azokra a hajókra és hajórako
mányokra is, amelyek valamely állam parti vizei
ben voltak olyan időben, amikor a parti állam &
a hajótulajdonos v. a rakomány tulajdonosának
állama közt a háború kitörőfélben volt v. már ki
is tört. Közvetlenül az ellenségeskedések meg
kezdése előtt v. az ellenségeskedések megkezdéseután, illetőleg a háború kitörése előtt v. után az
államok zsákmányként lefoglalták az ellenfelük
hajóit ós hajóinak rakományát. S noha a hágai
II. békeértekezleten létrejött 6. egyezmény a krimi
háborúban, a spanyol-amerikai háborúban és aa
orosz-japán háborúban követett enyhébb gyakor
latra támaszkodva, amely szerint az ily hajók
nak méltányos időt kell engedni az elvonulásra,
ki is mondotta, hogy ily határidő engedése kivána tos, ez a kívánság nem egyértelmű a jogi köte
lezettséggel, minek folytán a világháborúban a
zsákmányjogi régi gyakorlatnak felújításával
találkoztunk.

A régi gyakorlat továbbá azon az állásponton
állt, hogy az ellenséges hajón a rakomány is
ellenséges és hogy az ellenséges rakomány a hajót
is ellenségessé teszi. Ezt fejezi ki ez a latin paroemia: confiscantur ex rebus naves et ex navibus
res. Idők folyamán ez a gyakorlat megváltozott
s végül a régi gyakorlatnak ép az ellentétébe
csapott át. A gyakorlat változásait következőleg
lehet összefoglalni. A régi gyakorlatról elsősor
ban az angol rendszerre tértek át, amely szerint
a semleges hajó és rakomány nem foglalható le,
az ellenséges hajó és a semleges hajókon levő
ellenséges árú azonban lefoglalható. (Ezt fejezi
ki a német mondás: frei Schiff, unfrei Gut —
unfrei Schiff, frei Gut.) A XVIII. sz. végén erről
a rendszerről áttértek a holland rendszerre, amely
abban áll, hogy nemcsak az ellenséges, hanem a
semleges árú is lefoglalható ellenséges lobogó
alatt, azaz ellenséges hajón (frei Schiff, frei Gut •—
unfrei Schiff, unfrei Gut). A következő változás
aXIX.sz. közepére esik. Az 1856. évi párisi tenger
jogi deklaráció ugyanis ezt a két tételt állította
föl a zsákmányjogra: 1. Le pavillon neutre contre
la marchandise ennemise ál'exception dela contrebande de guerre (semleges lobogó alatt — a hadidugárú kivételével — az ellenséges árút sem sza
bad lefoglalni; frei Schiff, frei Gut); 2. La mar
Tengeri vipera (Trachinus vipera Cuv. et chandise neutre n'est pas saisissable sous le pa
"Val., állat), 1. Trachinus.
villon ennemi (semleges árút ellenséges lobogó
Tengeri zár, 1. Tengerzár.
alatt sem lehet lefoglalni; unfrei Schiff, frei Gut).
Tengeri zátony, 1. Zátony.
Ebből a negatív meghatározásból következik,
Tengeri zsákmánybirósági rendtartás, 1. hogy a rakományt csak akkor lehet lefoglalni, ha.
Zsákmánybirósági
rendtartás.
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úgy a hajó, mint a rakomány ellenséges. Ellen T. a londoni deklaráció (1. Londoni tengeri hadi
séges az a hajó, amely ellenséges lobogó alatt jár jogi nyilatkozat). Az utóbbit a hátaknak nem
v. amelynek ellenséges lobogó alatt kellene jog erősítették meg s így a világháborúban jogilag az
szerint járnia. A rakomány ellenséges voltára előbbit kellett volna alkalmazni. Nagy-Britannia
nézve kétféle fölfogás van, a szárazföldi és az azonban ez alól azzal az indokolással vonta ki
angol-amerikai. A szárazföldi felfogás szerint el magát, hogy ezt ő nem erősítette meg. L. Hadi
lenséges a rakomány, ha tulajdonosa ellenséges dugárú, Tengeri hadijog, Tengeri zsákmány,
állampolgár. Az angol-amerikai fölfogás szerint Tengeri zsákmányolási jog, Tengerzár.
a rakomány akkor ellenséges, ha tulajdonosa
Tengerképes a hajó akkor, ha olyképen van
állandóan az ellenséges területen lakik.
építve, javítva és felszerelve, hogy szakemberek
A T. - o t továbbfejlesztette a hágai második béke -véleménye szerint a szándékolt utat megteheti,
értekezlet és a londoni tengeri hadijogi nyilatko a viharnak ellenállani képes; ellenkező esetben
zat. A hágai II. békeértekezleten létrejött 11. tengerképtelen. A hajó T.-ségéért a parancsnok,
egyezmény szerint (1913. XLIII. t. c. 5. §. 11. ül. kapitány a hajótulajdonossal együtt a legény
egy.) a zsákmányjog alól ki vannak véve a parti séggel s az árút szállítóval szemben felelős.
halászhajók, a helyi közlekedésre szolgáló hajók,
Tengerkultusz, a tengernek, mint a legjelen
tudományos, emberbaráti célra szolgáló hajók, tékenyebb állóvíznek, vagy a benne lakozó isteni
kalauz-, világító- és parlamenter-szolgálatra szánt hatalmaknak tisztelete imádság és áldozat által,
hajók, sérthetetlen a levélpostaküldemény ellen főkép a tenger veszedelmeinek elhárítása céljából.
séges hajókon is. A hágai II. békeértekezleten Különösen a tengermelléki népeknél találunk tö
továbbá elhatározták egy nemzetközi zsákmány- kéletesebben kifejlődött T.-t. A régi görög népnek
biróság fölállítását, amelyhez a hazai zsákmány- tengeri főistene Poseidon, kinek megfelel a latin
biróságtól fölebbezni v. amely előtt kártérítési Neptunus, az indiai Varuna, a germán Ágir, a
keresetet indítani lehetett volna. B nemzetközi finn Ahti. Az ősi hagyományok hatása alatt a
zsákmánybiróság működésének lehetősége attól későbbi keresztény népek szintén ápolták e kul
függött, vájjon lehet-e a zsákmányjognak egyes tuszt s kivált némely szent személyeket tartottak
elveit a tengeri hatalmaknak egymással egyet- a hajósok védőjéül, minők Szt.Gertrud, Szt. Anna.,
értőleg megállapítani. E célból hívta össze Nagy- de főkép Szűz Mária: Stella maris, tenger csillaga.
Britannia Londonba a tengeri hadijogi értekezle A pogány népek gyakran tisztelték a tengert
tet (1909), amelyen a zsákmányjognak elveit hullámaiba vetett értékes tárgyakkal s állatokkal,
részben régi alapokon elindulva, részben kompro sőt emberáldozattal is (Iphigenia).
misszumokat kötve kodifikálták. A megfelelő
Tengerkutatások, 1. Tengeri tudományos
angol törvényjavaslatot az angol felsőház azon
ban elvetette s ennek folytán a hatalmak a lon expedíciók.
Tengermellék, magyar, a trianoni békekötésig
doni tengeri hadijogi nyilatkozatot (1. o.) nem
erősítették meg. Ennek következménye megint Fiume és kerülete, 1. Fiume.
Tengermélyi állatok, 1. Tenger állatvilága.
az lett, hogy a hatalmak nem erősítették meg a
Tengermélyi fauna, 1. Tenger állatvilága.
nemzetközi zsákmánybiróságra vonatkozó hágai
Tengermélyi halak, 1. Tenger állatvilága.
egyezményt sem. A világháború kezdetén a
Tenger mélységek, 1. Tenger.
Németbirodalom kijelentette, hogy a londoni nyi
Tengernagy v. admirális, nagyobb tengeri had
latkozatot tartja szem előtt, Nagy-Britannia vi
szont kijelentette, hogy a londoni nyilatkozatot erők parancsnoka. A középkorban, midőn a ten
csak bizonyos korlátozásokkal fogja követni. A geren népjogilag rendezett állapotok helyett még
korlátozások azonban egyre szaporodtak, úgy, az ököljog uralkodott, a kereskedelmi hajó magá
hogy ezek a londoni nyilatkozatot kiforgatták ban nem igen mert nagyobb útra kelni, hanem
valódi lényegéből s így a Németbirodalomra nézve több hajótulajdonos egy társaságot alkotván, a
lehetetlenné vált annak betartása. A londoni nyi hajókat együtt egy admirálisnak vezetése és pa
latkozat alakilag különben som kötelező. így rancsnoksága alatt bocsátották útnak. Ily eljárást
állunk részben a párisi tengerjogi nyilatkozattal a spanyolországi mórok követtek első ízben és ök
is, amelyet Nagy-Britannia annak idején nem erő voltak azok, akik az amir-ál-bahr (parancsnok a
sített meg. Ez okozza a tengeri háború nagy bi tengeren) címet először használták, miből az admi
zonytalanságait. L. Átkutatási jog, Hadi dug- rális szó származik. 1142-ben a szicíliaiak nevez
ték így a hajóhad főparancsnokát; Angolország
árú, Hajópapirosok vizsgálata, ^Tengerzár.
ban pedig 1216-ban, a franciáknál 1248. jött ez a
Tengerjárás, 1. Árapály és Áramlati térkép. cím használatba. A tengeri államok ilyen címzés
mellett mihamar magas méltóságokat kreáltak;
Tengerjog, 1. Tengeri.jog.
Tengerjogi deklaráció. Két nemzetközi dek jelenlegi címzések: fö-T. (Gross-Admiral, Ang
larációt szoktunk e névvel illetni. E deklarációk liában Admiral of the fleet), T., al-1. és ellenban azok az elvek és szabályok vannak össze T. A vitorlások korszakában a T. vezette az
foglalva, amelyek tengeri háború esetében zsinór egész hajóhad fővezérletén kívül a közép vagy
mértékül szolgálnak. Az egyik T. az ú. n. párisi zöm közvetlen parancsnokságát; az él vagy elődeklaráció (1856 jún. 12), amelyben a kalózkodás had parancsnoka az al-T., az utóhadé az eleltörléséről, a tengerzár érvényességének fölté len-T. volt; ide utal utóbbinak angol elnevezése :
teleiről és arról van szó, hogy — a hadi dugárú- rear- admiral (rear a. m. utóhad). A főtengernagyi
tól eltekintve — ellenséges vagyont semleges rang megfelel a vezérezredesnek, a T. a tábor
lobogó alatt és semleges vagyont ellenséges lobogó szernagy (lovass. és gyalogs. tábornok), az al-T.
alatt lefoglalni és elkobozni nem szabad. A másik az altábornagy és az ellen-T. a vezérőrnagy rang
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ján van. A tengerésztisztek T.-i csoportját lobo hollandusoknak is kétségtelen jogaik vannak
gós tisztéknek (néni. Flaggenoffiziere) is nevezik arra, hogy Indiával kereskedelmet folytassanak
azért, inert annak minden tagja úgy a hajójának s így anyilttengert szabadon használják. Amunka
árbocán, mint a csónakjában is külön parancs tendenciózus voltát teljes címe is elárulja: Maré
noki lobogót visel. A hajórajnak ama hajóit, ame liberum sive de jure quod Batavia competit ad
lyeken T.-ok vannak, lobogós- vagy vezérhajóknak Indicana commercia. A munkának evvel az irány hívják.
zatosságával függ össze, hogy az első támadások
Tengernagyi hatóság (ném. Admiralitát), né azok részéről következtek be e munkában hirde
hány hadtengerészetnél az a legfőbb hatóság, tett elvek ellen, akik magukat sértve érezték,
amelynek kezében a legfelső vezetés, közigazgatás így Gentile 1613. megjelent munkájában (De
van. így Angolországban, ahol Board of Admi- advocatione hispanica) azt vitatja, hogy az an
ralty a neve 6 lorddal, ezek közül az elBő golokat az Angliát környező tengereken kizáróla
(First Lord) a királynak s az országgyűlés gos uralomilletimeg. Hasonló kizárólagos uralmat
nek felellős. Más államokban, pl. Olasz- és igényel a portugálok számára Freitas portugál
Franciaországban, tengerészeti minisztériumok iró (De justo imperio Lusitanorum asiatico, 1625).
Maga ez az irányzatosság azonban nem von le
állanak fenn.
semmit Grotius munkájának értékéből, mert ab
Tengeröböl, 1. Tenger.
ban, bár irányzatosan, de mégis teljes szabatos
Tengerpart, 1. Tenger.
sággal megformulázva jelenik meg az a tétel,
Tengerpartágyú, 1. Löveg.
hogy a nyilttenger szabad s azon senkinekfelsőbb
Tengerpartépités, 1, Tenger.
jogai nincsenek. I. Károly angol király,
Tengerparti hegység, a Dinári Alpok lánca, ségi
érezvén a Grotius által hirdetett elvek nagy
amely a magyar medencét a tengerparttól elvá horderejét,
németalföldi kormánytól azt köve
lasztja s a tengerrel való közlekedésünket annyira telte, hogy aGrotiust
az általa hirdetett merész
megnehezíti. Áll a Karszt, Kis- és Nagy-Kapela s elvek
miatt büntesse meg s mikor ezt a holland
a Velebit nevű vonulatokból.
kormány megtenni nem volt hajlandó, Selden
Tengerparti szelek, időszakos szelek; nappal nevű angol íróval egy ellenmunkát íratott, amely
a tenger felöl, éjjel a szárazföld felől fúnak. 1635. Maré clausum cím alatt jelent meg. Selden
L. Szél.
nagy dialektikával igyekszik kimutatni, hogy
Tengerpartmozsár, 1. Löveg.
annak, amit Grotius állit, ép az ellenkezője igaz.
Tengerpartok, 1. Tenger.
Könyve mindvégig elmés, ügyes, ötletes, de a
Tengerparttarack, 1. Löveg.
mi szempontunkból tekintve, még sincs igaza.
Tengerre magyar! Kossuth Lajosnak a Hetilap Az előbb említett munkák a XVII. sz. végén hatal
1846-iki 8. számában megjelent: «Tengerhez ma mas irodalmat teremtenek, amelynek eredményeit
gyar, el a tengerhez!» című cikkéből alakított lezárja Bynkershoek-nak. De dominio maris
szálló ige, amely a tengerészeti pályára buzdí című 1702. megjelent munkája, amely, úgy mint
totta az ifjúságot. V. ö. Tóth Béla, Szájrul Grotiusé, a nyilt T.-nak elvét védelmezi meg.
szájra.
Grotius és Bynkershoek munkái az egyik olda
Tengerrengés, 1. Földrengés.
lon, Seldené a másik oldalon magyarázzák azt
Tenger szabadsága. Évszázadokon át vitat az ellentétet, amely napjainkig, ha be nem
koztak azon a kérdésen, hogy a nyílt tenger sza vallottan is, fennmaradt a szárazföldi és az an
bad-e, nevezetesen, hogy azon mindennemzet hajói gol-amerikai fölfogás között. A szárazföldi fölfo
szabadon közlekedhetnek és halászhatnak-e. Eé- gás szerint a tenger szabad s azon senki f őhatalmi
gebben úgy fogták föl a kérdést, hogy egyes ál jogokat nem gyakorolhat. Az angol-amerikai föl
lamoknak különös előjogai vannak bizonyos nyílt fogás szerint a tenger azért szabad, mert ezt a sza
tengerrészekre s e jog alapján tetszésüktől függ, badságot Anglia és Amerika az ő nagy tengeri had
hogy megtiltják v. megengedik-e más nemzetek erejükkel fönntartják. A tenger uralmáért vívott
nek a tengerrészeken való közlekedést. így pl. Por harcok, amelyekben végre Anglia marad a győz
tugál és Spanyolország, a fölfedezés elsőségére tes, mind azokon az elveken épülnek föl, ame
és pápai bullákra támaszkodva — amelyek e föl lyeket Selden hangoztatott. Ezek az elvek ma
fedezéseket elismerték s a világot mintegy e két gyarázzák meg, ha nem is igazolják, Anglia túl
nemzet közt osztották föl — kizárólagos jogot kapásait, erőszakoskodásait a tengeren. Mindamel
vitattak a keletindiai és nyugatindiai tengerekre. lett mégis azt lehet állítani, hogy a T.-nak elve
Hasonló jogot formált Genua a Liguri tengerre, a mai nzkzi jogi irodalomban kifejezetten el van
Velence az Adriára. A velencei dogénak a tengerrel ismerve s az előbb ismertetett ellentét, amely a
való szimbolikus eljegyzése ép ezt a kizárólagos szárazföldi és az angol-amerikai fölfogás közt
jogot akarja megjeleníteni. Törökország hason van, csak a háttérben lappang. A közelmúltban
lóan magáénaktekintette a Fekete-tengert, Dánia lefolyt háborúban azonban ez az ellentét mind
a Keleti- és Északi-tengert, Anglia a narrow-seas- inkább előtérbe nyomult. Enélkül az ellentét
nek nevezett tengerrészeket. Ezek ellen az igények nélkül meg sem lehetne érteni Nagy-Britannia el
ellen elsősorban Grotius (1. o.) szállott síkra járását, amely a T.-nak hangoztatása mellett el
1609. a Maré liberum cím alatt, majd később a tiporni igyekszik más nemzeteknek szabad köz
De jure belli ac pacis című, 1625. megjelent lekedési jogát. Csak így lehet megérteni Lisztnek
munkájában. A Maré liberum kótségtelenülirány- azt a mondását is, hogy a háború alatt világoso
zatos, politikai jellegű munka. E munkálat Por- dott ki, hogy a Németbirodalom a tenger igazi
íugál igényei ellen irányul s azt akarja bebizo szabadságáért küzd. Meg kell azonban jegyezni,
nyítani, hogy nemcsak a portugáloknak, de a
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hogy a T.-nak elve alól úgy béke idején, mint a
háborúban igen fontos kivételek vannak. így nevejzetesen béke idején minden állam egyenlően jogo
sítva van arra, hogy a fenti elv korlátozásá
val a tengeri rablással (L o., ném. Seeráuberei
Piraterie) foglalkozó hajókat hadihajóival fel
tartóztassa, megvizsgálja, lefoglalja s a hajó
személyzete fölött Ítélkezzék. Az afrikai néger
kereskedés megakadályozása érdekében továbbá
minden állam hadihajója jogosítva van bizonyos
zónákon belül az ily rabszolgakereskedés gyanú
jába eső hajó f öltartóztatására, kikutatására s a
bűncselekmények följelentésére (1892. IX., 1911.
XXIV. t. c). Az Északi tenger parti államai egyez
ményt kötöttek a halászat ellenőrzésére s köl
csönösen biztosították egymás hajóinak a jogot,
hogy a szabályzat ellen vétő halászhajókat föl
tartóztassák, honosságukat megállapítsák s bűn
cselekmény esetén a hajót annak államához tar
tozó valamely kikötőbe kísérjék. A tengeralatti
kábelek védelme céljából abban is megegyeztek a
hatalmak (1888.X., XI. és XII. t. a), hogy hajóik
kölcsönösen jogositvák az egyezmény ellen vétő
hajókat föltartóztatni és honosságukat megálla
pítani. E négy kivételen kiviil, amely mint a
T.-nak korlátozása úgy szárazföldi, mint angolamerikai részen el van ismerve, van egy ötödik
kivétel is, amelyhez az angol-amerikai fölfogás
ragaszkodik. Eszerint az a kereskedelmi hajó,
amelynek legénysége idegen állam területén v.
területi vizein bűncselekményt követett el, a te
rületi vizek határán túl a nyilt tengeren is
üldözhető és föltartóztatható. Háború idején a
nyilttenger szabadságának elve még inkább korlá
tozva van amiatt, mert a nyilt tenger tengeri há
ború esetén a háborúnak szinteróvó válik. Nem
csak egymás parti vizeiben, hanem a nyilt tenge
ren is megtámadhatják egymást a hadviselő felek
hadihajói. Ez már magában véve is bizonyos kor
látozását jelenti az illető államok kereskedelmé
nek. De ezenkívül még az a korlátozás is fennáll,
hogy a tengeri háború elismert harci eszközei,
nevezetesen a tengerzár (1. o.), a tengeri zsákmányolási jog (k o.), a tengeralatti önműködő ütközőaknák alkalmazása megakadályozza a kereske
delem nyugodt lebonyolítását. A tengeri háború
természetéből következik, hogy ez a háború nem
szorítkozhatik pusztán az ellenséges államok hadi
hajóinak egymás elleni műveleteire, hanem tö
rekednie kell a tengeri közlekedés korlátozására
és az ellenfél károsítására. A szárazföldi hábo
rúban úgy érjük el célunkat, hogy az ellenfél
teriiletét megszálljuk s így őt a békeföltételek
elfogadására kényszerítjük. A tengeri háborúban
így célt érni nem lehet. Mert ha el is kergetjük
az ellenfél hadihajóit a nyilt tengerről, ezzel a
háború még nem érte el azt a célját, hogy az el
lenfelet engedékenységre kényszerítse. A tengeri
háborúval tehát, ha az ellenséges hadiflottát tel
jesen megsemmisíteni v. ütközetre kényszeríteni
nem tudjuk, csakis úgy érhetünk el célt, ha az
ellenfél kereskedelmét károsítjuk. Erre módot
adnak a tengeri háború elismert intézményei,
így a zsákmányjog és a tengerzár. A tengeri
háborúban tehát a T.-ról beszélni hiábavaló,
mert ép az ellenfél károsítása céljából meg
Rémi Nagy Lexikona XVlIt. ltot.
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engedett és elismert eszközök egyenesen a
kereskedelem és hajózás szabadsága ellen is irányitvák. Csakis arról lehetne szó, hogy a tengeri
háborúban a semlegesek részére a hajózás tel
jesen szabad-e ? Erre sem adhatunk föltétlenül
igenlő választ, mert a hadi dugárúra vonatkozó
rendelkezések szintén korlátokat szabnak a sem
legesek szabadsága elé. A párisi tengerjogi dekla
ráció (1. Tengeri zsákmányolási jog) azonban két
ségtelenül azon az elvi állásponton áll, hogy a
semlegesek részére—a hadi dugárút nem tekintve
— fönnáll háborúban is a T. Elvileg így áll ez, de
a gyakorlatban a kis hatalommal rendelkező
semleges állam rendszerint ki van szolgáltatva
a nagyobb hatalmú hadviselő fél erőszakoskodá
sainak, különösen most, amikor még mindig a
hajót lefoglaló fél hazai zsákmánybiróságai (1.
Zsákmúnybiróság) döntenek a lefoglalás jog
szerűsége fölött. A nyilt T.-nak az elvéből három
jogot szoktak a nzkzi jogi írók levezetni: 1. a
hajózás szabadságának, 2. a halászat szabadságá
nak és 3. a tengeralatti kábelok lerakásának
jogát. E három jog azt a három főirányt jelzi,
amelyben a tenger szabadságával való élés leg
jelentősebben megnyilvánul.
Tengerszem, magas hegységekben, nagy ma
gasságban fekvő tisztavizű tavak neve, amelyek
nek tómedencéje a jégkorszakban hó-, nrngyüjtő
völgy volt, vagy a tómedence egy volt gleccsermeder túlmélyítésében foglal helyet (1. Tátra,
Radnai havasok, Páreng, Retyezát). T.-nek neve
zik a Tátra É.-i oldalán 1584 m. magasban fekvő
Cerjiy-/Sfaw-tavat magyar néven, tőle DK.-re emel
kedik a T.-csúcs (1. o.).
Tengerszem-csúcs,, a Magas Tátra 2508 m.
magas hegycsúcsa, az ENy.-i lábánál fekvő tóról
elnevezve. Központi fekvése miatt gyönyörű ki
látást nyújt az egész Tátra rendszerére; leginkább
a Csorbai-tó felől másszák meg 5 óra alatt.
Tenger színe, 1. Tenger.
Tengerszín feletti magasság (röv. t. sz. f. m.),
valamely helynek magassága az illető helyen kép
zelt tenger szintje fölött. Gondoljuk el pl., hogy
az Adriából alagút vezetne be Budapest alá, úgy,
hogy abba befolynék a tenger vize, de nem töl
tené meg a tetejéig. Akkor előállítottuk a helyi
tengerszínt. Ettől számltjuk Budapest T.-át. Ezt
a szintet gyakorlatban meg nem valósíthatjuk, de
pontról-pontra haladva, egyes pontoknak egymás
fölött való magasságát megmérve, végre az illető
hely és a tengerszint magasságkülönbsége is isme
retes lesz.
Tengerszoros, 1. Tenger.
Tengertávolság, valamely hely s a hozzá leg
közelebb levő tengerpart közti út hosszúsága lég
vonalban mérve és km.-ekben kifejezve. Az
egyenlő T.-ú helyeket folytonos vonallal össze
lehet kötni s ezek a vonalak nagyjában párhuza
mosak a tengerpartokkal, azonban mivel a távol
ságot csak légvonalban számítják, gyakorlati
jelentőségük nincsen (abszolút T). Legnagyobb
abszolút T.-ú hely Urumcsi, Dzsungária belső
ázsiai pusztán (2400 km.). Sokkal fontosabb a
közlekedési földrajzban a tényleges tengertávolság
(kikötő-távolság) ismerete, amely azt számítja,
hogy órákban kifejezve mennyi idő alatt lehet
11
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elérni a legközelebbi kikötőt a szokásos közleke kedelem megakadályozása. Ugyanezt a célt meg
dési eszközök felhasználásával. Itt tehát nemcsak lehet közelíteni egy más módon is, t. i. úgy, hogy
a távolság, hanem a közlekedési viszonyok s az a hadi dugárúk jegyzékét kitágítjuk. Ez a rej
orográfiai alakulás is nagy szerepet játszik s a tett T. Ezt alkalmazták az angolok a világ
kikötőre nézve ez a T. igen jelentős, mert minél háborúban a Németbirodalommal szemben. A
kisebb valamely kikötőre nézve a hátvidékénsk hadi terület (Kriegsgebiet) kifejezés nem azonos
tényleges T.-a, annál előnyösebben tudja annak a T.-ral; a haditerületté nyilvánítás csak annyit
jelent, hogy bizonyos tengeri területen szigo
forgalmát lebonyolítani.
Tengertérkép, az a rajz, amely kisebbített mér rúbb szabályokat alkalmaznak a hadviselő felek,
tékben s a valósághoz bizonyos arányban síklapra mint a tenger más részein. A haditerületté
v. gömbfelületre rajzolva tünteti föl a tengerek nyilvánítás célja azonban azonos a T.-ral, mind
és földrészek fekvését, tagozódását s a tengeré kettő a tengeri forgalom megbénítására irányul.
Tengiz, 1. Balkas-tó.
szekre nézve minden fontos adatát. Az ábrázolás
törvényei különféle T.-ek készítését teszik lehetővé,
Tengőd, nagyk. Tolna vm. tamási j.-ban, (1920)
ezek közül a gyakorlatban a hajósok számára azok 1138 magyar lak.
a legalkalmasabbak, amelyek bárhol a tengeren a
Tengőéletiidegrendszer,l. Szimpatikus ideg
helyi viszonyokról pontos tájékozást nyújtanak rendszer.
minden tekintetben s a hajó földrajzi helyzete, me
Tengri Khan, v. Ghan Tengri, a Tien-san (1.0.)
netiránya s a megtett út gyorsan berajzolható le egyik hegycsúcsa.
gyen. Hogy a T. fokhálózata könnyen elkészíthető
Tengri-teg, hegy, 1. Tien-san.
legyen, kell, hogy könnyen rajzolható kör- vagy
Teniers (ejtsd: tényé), 1. Dávid, az id., fla
egyenes vonalakból álljon s hogy az a szög, ame mand festő, szül. Antwerpenben 1582., megh. u. o.
lyet a délkör a földr. szélességgel bezár, a való 1649 jún. 29. Bátyjának, T. Julián festőnek és
sággal egyezzen (szögtartó legyen), mert akkor Eubensnek volt tanítványa, Rómában is járt. Val
a hajótól betartott útirány (loxodroma) vagy lásos tárgyú és tájképeken kivül (négy mitológiai
a legnagyobb kör (ortrodoma) a térképre könnyen tájkép a bécsi udv. múzeumban, Sziklavár a
átvihető, ezért leginkább Mercator-vetületű tér braunschweigi múzeumban, Hegy szakadék a mün
képeket használnak. A T.-ek a felhasználás helye cheni régi képtárban) utóbb főleg genreképeket
és céljai szerint sokfélék lehetnek: általános v. festett, ezek azonban még nagyrészt híresebb fia
átnézeti, vitorlás, parti, részletes, kikötői, stb. neve alatt szerepelnek. Tőle valók: Boszorkányok
V. ö. Eckert előadását a Verhandlungen des 17. kivonulása (douai-i múzeum); Dorbézoló parasz
deutschen Geographentages (Berlin, 1910) c. kö tok a csárda előtt (darmstadti múzeum); Szent
tetben.
Antal kísértése (Berlin, Kaiser Priedrich Museum)
és egy hasonló tárgyú kép a budapesti Szépmű
Tenger tükre, 1. Tenger.
vészeti Múzeumban.
Tengervíz, 1. Tenger.
Tengervízkő (ásv.), Zay Mineralógiájában az
2. T., Dávid, az ifjabb, az előbbinek fia, flamand
aquamarinnak (1. Berill) magyar neve.
festő, szül. Antwerpenben 1610., megh. Brüsszel
Tengerzár (ném. Blockade, franc, blocus) a ben 1690 ápr. 25. Atyjának volt tanítványa, de
tengeri háborúnak egyik harci eszköze s abban főleg Brouwer Adriáén hatása alatt állott. 1633áll, hogy az ellenséges tengerpartot, egy ki ban az antwerpeni festőcéh tagja, 1651. pedig
kötőt v. más helyet, folyótorkolatot, tengerszorost Brüsszelben Lipót Vilmos főherceg udvari festője
hadihajókkal elvágnak a tengeri forgalomtól ak és képtárának igazgatója lett és mint ilyen, több
ként, hogy a hadihajók nem engedik meg, hogy érdekes, a gyűjteményt ábrázoló képet festett
a kereskedelmi hajók az elzárt helyre befussanak (bécsi múzeum, müncheni képtár). Több százra
v. onnan kifussanak. A T. ekként nemcsak az menő festményei között vannak genreszerü fel
ellenséges kereskedelmet, hanem a semleges ke fogású vallásos és mitológiai tárgyú képek is,
reskedelmet is jelentékenyen érinti. A tengerre nagyon kedvelte Szent Antal kísértésének fantasz
vonatkozó nzkzi jogi szabályokat a párisi tenger tikus ábrázolását, hírnevét azonban első sorban
jogi deklaráció (1. Tengerjogi deklaráció) és ama képei óriási számának köszönheti, amelyeken
a londoni tengeri hadijogi deklaráció tartalmaz a flamand parasztok életét, főleg mulatozását (1. a
zák. Ezek a szabályok abba a főelvbe foglal képmellékletet), csapongó jókedvvel, megveszte
hatók össze, hogy a T. jogilag csak akkor hatá gető festői készséggel ábrázolja. Táncoló paraszto
lyos, ha az ellenfél azt ténylegesen fönn tudja kat, lakodalmakat, korcsmai jeleneteket, falusi bú
tartani. Papirosblokád, angol blokád (blocus eur csút, alchimistákat stb. ábrázoló képei minden na
papier, blocns de cabinet, blocus anglais) elne gyobb képtárban előfordulnak. A budapesti Szép
vezés alatt az oly T.-t értik, amely csak ki van művészeti Múzeumban látható művei: a brüsszeli
hirdetve, de amelyet a kihirdető állam nem tud hercegi kastély látképe, A disznóól, A sebész, Trikkelégséges tengeri haderővel fönntartani. Cirkáló trakk játék. Lipót Vilmos főherceg képtáráról a
1. alatt értik a cirkáló hadihajók által fönntar Theatrum Pictorium stb. című nagy rózmetszetes
tott T.-t. Végül szoktak köblokádról is beszélni művet adta ki 1660-ban. Öccse, T. Ábrahám
(Steinblockade, blocus per pierres) s ezalatt ér (1629—70) is genreképeket festett. V. ö. Rosentik valamely tengeri útnak kövekkel, elsülyesz- berg, Dávid T. der Jüngere, Bielefeld-Leipzig 1896.
Tenimber-szigetek, Ámboina holland-indiai
tett hajókkal törtónt elzárását. Nzkzi jogi érte
lemben ez nem igazi T., mert a mai fölfogás kormányzósághoz tartozó szigetcsoport a Kisszerint az elzárásnak hadihajókkal kell történnie. Szunda-szigetek és Új-Guinea közt, hozzája tar
A T. célja ezek szerint bizonyos vonalon a keres tozik a 2981 km2 nagyságú Jamdena v. Timor-
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laut, Szeiaru (775 km ), Larat (5152 km ) és még
13 kisebb sziget, összesen 5430 km területtel és
24,858 lakossal. Leginkább harmadkori kőzetek
ből állanak, több helyen vulkáni rétegeik is van
nak, éghajlatuk forró és esős, növény- és állat
világuk az ausztráliaihoz közeledik. Lakóik a ma
lájok és negritók keverékei, burgonya-, pálma-,
kukorica- és gyümölcstermeléssel foglalkoznak
és trepangot halásznak.
Teniolit (ásv.), aluminium-m ntes csillám:
(K,Li)30.Mg0.3SiO3 2H 3 0;
átlátszó, szintelen-kékes pikkelyek a grönlandi
(Narsarsuk) szienitben.
Tenit v. tanít, 1. Meteorit.
Tenja, politikai község Verőcze vm. eszéki
j.-ban, (i9io) 3446 szerb, német és horvát lakossal.
(Tr. SzHSz.)
Tenke (Tinca), kisk. Bihar vm. T.-i j.-ban,
(i9io) 3857 magyar és román lak. Kis fürdőjének
égvényes vasas savanyúvizét vérhiányos bajok
elien használják. (Tr. E.)
Tenkegörbed (Gurbadiu), kisk. Bihar vm.
tenkei j.-ban, (1910) 1710 román és magyar lak.
(Tr. B.)
Tenkely (n5v.) a. m. tönköly, a búzának egyik
fajtája (Triticum sativum spelta L., piros alakor,
ador, adoreum, alatka). L. még Búza.
Tenkely-árpa (növ.), 1. Árpa.
Tenkemocsár (Mocirla), kisk. Bihar vm. tenkei
j.-ban, (i9io) 588 román lak. (Tr. E.)
Tenkeszéplak (Suplac),^is^s.- Bihar vm. tenkei
j.-ban, (íoio) 1068 román és magyar lak. (Tr. E.)
Tenkterek, német néptörzs, amely Kr. e. 59-ig
a mai Lippe folyó mentén lakott. A svévusoktol
szorongatva át akartak költözni Galliába, de
Caesar meghiúsította szándékukat.
Tenn., Tennessee állam nevének hivatalos
rövidítése.
Tennantit (ásv.), a. m. arzénfakóérc, 1. Fakóérc.
Tennen, a Salzburgi Mészkőalpok egyik hegy
csoportja, legmagasabb csúcsa a Eaucheek (2428
méter).
Tennessee (röv. Ten.), az amerikai EgyesültÁllamok egyik állania Kentucky, Virginia, Mis
sissippi, Alabama, Georgia, Missouri,
Arkansas és
Észak-Karolina közt, 108,832 km2 területtel, (1920)
2.337,459 lak. Éghajlata aránylag enyhe és a
Mississippi melletti részek kivételével egészséges.
Az erdők a hegységekben terjedelmesek. A föld
termékeny; leginkább kukoricát és búzát termel
nek. Az állattenyésztés is jelentékeny. A bányá
szat sok szenet, vasércet, kitűnő márványt és
ezüstöt szolgáltat. 96 countyra van fölosztva;
fővárosa Jsíashville. A washingtoni kongresszusra
2 szenátort és 10 képviselőt küld. T. az északamerikai szabadságharc előtt Észak-Karolinának
volt része. 1790-ben territeriummá, 1796 jún. 1.
pedig állammá lett. 1861-ben a rabszolgaságot
védő államokhoz csatlakozott; több véres harc
folyt le területén. A déli államok legyőzetése után
T. szintén megszüntette a rabszolgaságot és 1870.
új alkotmányt léptetett életbe.
Tennessee (ejtsd: —szí), 1600 km. hosszú folyó
az Északamerikai Egyesült-Államokban. Ered
Virginia állam Ny.-i hegyvidékében az Alleghanyhegységben a Clinck és Holston forrásfolyókból,
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átfolyik Virginia, T., Alabama és Mississippi
államokon és Kentucky államban Paducaknál
torkollik az Ohióba. Florence fölött 32 km.-nyi
hosszúságban a Muscle-shoals nevű sellői miatt
hajócsatornát építettek melléje s így kisebb hajók
kal Knoxvilleig (1045 km.) járható.
T e n n i s , 1. Lawn tennis.
Tennyson (ejtsd: tenizn), Alfréd, lord, angol
költő, szül. Somersbyben (Lincolnsliire) 1809
aug. 6., rnegh. Aldworthban 1892 okt. 6. Már
1827. kiadott Károly testvérével együtt egy vers
kötetet, ezt még két verskötet követte, de sikert
Timbuktu c. eredeti költeményén kívül először
csak 1842. megjelent versgyűjteményével ért el.
Miután atyja meghalt, az egyetemet elhagyta s
Londonban élt, ahol hazafias költeményeiért 200
font évjáradékot juttatott neki a kormány. Poéta
laureatus s 1884. lord lett. Versei közül különösen
hiresek Morte d'Arthur; Godiva; The May Queen;
Elaine; Locksley Hall; már ezekben is kitűnik
mesteri technikájával, női jellemrajzaival és mély
érzésvilágával. A híres Charge of the Light Bri
gádé (1854) egyik legnépszerűbb hazafias költe
ménye. A Maud (1855) szerelmi költeményt kö
vette élete főmunkája, a különböző időkben írt
sorozatos Idylls of the King, Arthur királyról és
köréről, allegória a léleknek az érzékekkel való
küzdelméről. A visszatérő férjről szóló Enoch
Arden után drámákkal próbálkozott meg, amelyek
közül híresebbek: Queen Mary (1875); The Cup
(1881); The Poresters (1892) stb. Összegyűjtött
munkái 12 kötetben jelentek meg 1897. Életrajzát
megírták fia: Alfréd, Lord T. A memoir by his
son (1897, 2 köt.); Givynn (1899); Brooke (1900) ;
Láng {1901); németül Köppel (1899); Fischer
(1898). Magyarul megjelentek a Királyidyllek
(ford. Szász Károly, Budapest 1875, 1889); Arden
Enoch (ford. Jánosi Gusztáv, u. o. 1880); Költői
beszólyek (ford. Csukássy József, u. o. 1882),
valamint több kisebb költeménye egyes folyó
iratokban és különböző lapokban.
Tenochtitlan, Mexikó város azték neve.
Tenor (franc, taille), 1. magas fekvésű férfi
hang. Két faja van: a «lírikus» T.- és a «hősi»
T.-hang. Előbbinek színezete világos, a szoprán
hangszinéhez hasonló, mélyebb regisztere erőtlen,
utóbbi a mezzoszoprán hangterjedelmét fedi, kö
zépregisztere erőteljes, kissé baritonális színe
zettel, magas hangjai ércesek, csillogók. A T.hang két nyolcadot fog át. A

hangok közé írt hang terjedelme egy nyolcaddal
mélyebben hangzik. — 2. Minden vokális és instru
mentális kompozícióban T.-nak nevezik a T.-hang
terjedelmének megfelelő szólamot. T.-hangszereknek nevezik azokat a hangszereket, amelyek
középfekvésükben a T.-hang terjedelmét fedik
(T.-puzón, T.-kürt).
X e n o r a , katalániai fúvóhangszer, az angolkürthöz hasonló. Tipikus kisérő hangszere a tar
dana nevű népies táncnak.
Tenoré, Michaele, olasz botanikus, 1. Ten.
íi'
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Tenorin© (olasz, a. m. kis tenor), így ne
vezték a falszett hangon éneklő tenoristákat,
akik a kasztrátók és gyermekek szólamait
énekelték, mielőtt a templomba ezek bebocsátást
nyertek.
Tenorit (ásv.), rézoxid CuO; hatszögesnek tetsző
1—10 mm. átmérőjű f émesf ényű sötét táblácskák ;
a Vezúv lávájában szublimációtermék. A fekete
rézérc (melakonit) fekete porhanyós-földes vagy
tömöttebb állományú és más rézérceknek a mállási terméke.
Tenorkulcs, a c-kulcs a negyedik vonalon. A
T.-ot a tenor énekhang, valamint a gordonka, a
fagót és a tenorpuzón szólamaiban használják.
Tenorkürt
(tenorventilkürt,
bariton - szaxkürt), lágyhangú,
tölcséres fúvókával felszerelt
ventil-fúvóhangszer, amely leg
inkább katonai zenekarokban
szerepel. Hangolása leginkább:
B (ritkábban: C). A
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Tényálladék

Tóntagomba (Coprinus, nOv.). A lemezes gom
bák génusza, amelynek mintegy 175 faja főként
trágyázott talajon, szemetes helyen él. Egyes
fajok korhadt fán is élnek. Kisebb-nagyobb tön
köt viselő gombák, amelyeknek kalapja érés ide
jén szétfolyik. Spóráik feketék. A szétfolyó kalap
leve a spóráktól fekete színű, a téntához hasonló
és ténta gyanánt fel is használható. Boudier ezt
a téntát olyan okiratokra ajánlja, amelyek hami
sításától félni lehet. A mikroszkópos vizsgálattal
a hamisítást azonnal föl lehet deríteni, mert a T.
téntájában ott találjuk a jellemző spórákat. A
liatal T. ehető. Nevezetesebb fajai: a Csillámló
T., Coprinus micaceus (Bull.) Fries, kalapja
2—5 cm. széles, tönkje odvas és a 15 cm. hosszú
ságot is eléri. A sárgásbarna kalap tetején fehé
res, gyorsan lehulló fénylő szemecskék vannak.
Csoportosan terem. A ráncos T., Coprinus atramentarius (Bu\l.) Fries kalapja 5—11 cm. nagy,
eleinte harangalakú, később laposabb, szürkés
barna, ráncosán redős, korpás, tönkje 10—18
cm. magas ; csoportosan terem. A porcellán T.,
Coprinus porcellanus (Schaeff.) Schröt. kalapja
eleinte hengeres, később kúpos, szürke, sima,
később pikkelyes. Kertekben, legelőkön terem.
A fiatal egyének, amelyek húsa még alig rózsa
színű, vajban kirántva és megborsozva, megsózva
kitűnő eledelt adnak. A ganéj T, Coprinus sterterjedelme egy nagy nónával corarius Fries képét 1. a Gombák IV. tábláján.
hangzik mélyebben.
Tenosz (Tinos), külön járást (eparchiát) al
Tentakulum, 1. Digestiós mirigyek.
kotó sziget a Kikládok közt, DK.-re Androsztól,
T e n t s m e n (lat.) a. m. próba, vizsga, előké
amelytől csak
egy keskeny tengerszoros választja szület az exainenre.
2
el, 204 km területtel, (Í9Í?) 13,000 lak. (akik közt
T e n t l i r e d i n i d a e (állat), 1. Levéldarazsak.
legalább V3 r. kat). A részint kristályos, részint
T e n t o r í n m , 1. AgyMrtyasarlók.
krétakorszakbeli kőzetekből álló sziget földje
Tentyra, 1. Dendera.
egészen hegyes; legmagasabb hegycsúcsa, a
T e n n e (franc, ejtsd: tntt) a.m.tartás, magavise
Szkhionia (713 m.) az ÉK.-i részén van; a kö let, ruházat; en (grandé) T, gálában, díszruhában.
zelóben emelkedő Kikniaszban nagy barlangok
T e u u i r o s t r e s (állat), 1. Vékonycsőrilek és
vannak, amelyekben a régi hagyomány szerint Verébalkatúak.
Aeolus lakott. A jól öntözött föld főterméke a
T e n u i s (lat), zöngétlen zárhang, p, t, k, 1.
szőllő; ennek termelése, a szerpentinkő-bányászat Hangok.
és a selyemszövés a lakosok főfoglalkozása. D.-i
T e n u i t a s (lat.) a. m. vékonyság, soványság.
partján, az antik T. helyén áll fővárosa és leg
T e n u t o (ol., rövidítve: ten.) a. m. «kitartva» ;
jelentékenyebb kikötővárosa Hagiosz-Nikolaosz forte ten. azt jelzi, hogy a jelzett hang egyenlő
vagy T., 2000 lak., a Pangia Bvangelisztria nevű erővel — tehát minden elhalkulás nélkül — tar
híres búcsújáró-templommal, amelyben egy csoda tassák ki.
tevő Mária-képet őriznek és amelyet évenMnt sok
Tény (faktum), általában eredménye annak,
ezer jámbor zarándok keres föl. 10 km.-nyire tőle ami megtörtént, tehát minden esemény, megtör
van a régi velencei erősség: Exoborgo. T. athéni tént dolog. Az oly tény, amelyhez jogi hatás, t. i.
gyarmat volt. A XIII. sz.-tól kezdve 1715-ig a jogi jelentőségű következmény fűződik, jogi tény.
velenceieknek volt birtokában.
Legfontosabb kategóriái a jogi tényeknek: 1. a
jogügyletek, vagyis valamely jogviszony létesíTenotom, 1. Inmetszö.
sítésére, megszüntetésére v. megváltoztatására
Tenotomia, 1. Inmetszés.
Terasa (lat.), a régi Rómában ünnepi kocsi, irányzott egyéni akaratkijelentések; 2. a tilos
amelyen az istenek és istenített császárok szob cselekmények; 3. egyéb tények, pl. a születés, a
halál, az idő folyása, amelynek jogi hatása leg
rait vitték vallási körmenetekben.
inkább az elévülésben nyilvánul.
T e n s i o (lat.) a. m. feszültség, 1. Expansio.
T e n s o n , 1. Tenzone.
Tényálladék, 1. Tény, Tényállás. — A büntető
Ténta, 1. Tinta.
jogban T. a bűncselekmény ismérveinek, elemei
T e n t a c a l a (illat), 1. Tapogatók.
nek összessége. Ezen az alapon kétféle T.-ot szo
TentacnIata(aiiat),aBordásmeduzák('Cíemo- kás megkülönböztetni, ú. m. általános és különös
phora) osztályának egyik alosztálya. Az ide tar T.-ot. Általános T. azoknak az ismérveknek
tozó fajoknak (pl. Oydippe, Gestus stb.) két nyu- összessége, amelyek nélkül a mindenkori tételes
lékony fogófonaluk (tentaculum) ós egyszerű, törvény szerint büntetendő cselekményről egy
csőalakú bordaedényeik vannak,
általán szó nem lehet. Különös T. pedig azoknak
az ismérveknek összessége, amelyek az egyes
Ténta-fa, 1. Ébenfa.
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Tenyésztés

különböző büntetendő cselekményeknek saját helyéről felkelni. 3—4 hét, vagy csak 1—2 év
szerűségét teszik. Más pl. a lopásnak, s más a után végül a beteg teljesen kimerülve elhall, nem
gyilkosságnak T.-a. Minden T.-nak összes elemeit ritkán azonban az állatok megjavulnak, sőt telje
további két osztályba lehet sorozni: a tárgyi és sen meg is gyógyulnak. Az állategészségügyi tör
az alanyi elemek osztályába, ezek közül ama vény értelmében tenyészbéna mének és olyanok,
zok a tettre, az okságra, emezek az alanyi bűnös amelyek tenyészbéna kancákat fedeztek, kiheréségre vonatkoznak. így a szándék, a célzat, az lendők, a beteg kancák pedig nyakuk bal oldalán
előre megfontolás, az erős felindulás, a gondat TB bélyeggel jelzendők.
lanság alanyi elemei a T.-nak. A cselekvés, esz
Tenyészet (vegetatio), a növények életfolyása,
köz, tárgy annak tárgyi elemei. Mihelyt a T.-nak a szaporodáson kívül, de átvitten az egész vege
valamely eleme hiányzik, akkor nincs büntetendő tációt vagy növényvilágot is mondják T.-nek.
T., illetőleg nincs bűncselekmény, mert a T. nem
Tenyészeti alak (nOv.), az állandó termőhelye
egyezik a Btk. törvényes fogalmával.
ken szembetűnő vagy uralkodó nö vény alakzat;
Tényállás, jogi hatást, jogváltozást, t. i. jog tömegével és elrendeződésével egy helynek
alapítást, jogmódosítást v. jogszüntetést előidéző vagy egész vidéknek jellemző vonást kölcsönöz,
jogi tények (1. Tény) csoportja. Az Ítéleti T.-ra így p. a vízparton a kemény kardlevelü T. tűnik
fel, a víz színén a széles és fényes levél, a vízben
nézve 1. ítélet.
Tenyér, a kéz hajlító-oldali felszíne. Bőre a keskenysallangú T. A T .-okból épül fel a flziovastag, a bőr alatti kötőszövet feszes, rostjai a bőr gnomiai rendszer. Belőle alakul a formáció (1. o.).
től csaknem merőlegesen mennek az izmokat, ina A T. különös klímái karakterhoz van kötve.
kat borító pólyához. A T. izületeinek megfelelően
Tenyészeti szaporodás, 1. Ivartalan szapo
a bőr erősen rögzített, úgy hogy itt állandó lefu rodás.
tású és alakú ráncok vannak. A ráncok fontoTenyészeti szervek (vegetatív szervek), lásd
sabbjai: 1. a kéz és alkar határán két haránt ba Állat.
rázda van: az első és második izületi barázda, a
Tenyészkerület, az ország kisebb-nagyobb kör
második (a T.-hez közelebb fekvő) a kózjóslók ras- zete, melyben meghatározott fajtájú állatot te
cetája; 2. a T.-en a 2. és 3. újj alapja között indul nyésztenek, így pl. van magyar, tarka és borz
ki a hónapvonal (linea mensalis), harántul a singi deres szarvasmarha T. Ujabban a lótenyésztésben
oldalon végződik; a kézközép ujjperc-izületének is számos tájfajta T. alakult, amelyben egyforma
felel meg. A T. hüvelyki oldaláról, a 2. újj töve jellegű lovakat tenyésztenek és a kancákról rend
alól indul ki az életvonal (linea vitális) s dom szeres törzskönyvet vezetnek.
ború ívben megkerüli a htivelykpárnát. Az élet
Tenyésző állat, minden hím- és nőnemű állat,
vonallal együtt indul ki a fejvonal (linea cepha- amely szaporít. L. még Bonitálás, Tenyésztés.
lica) s harántul húzódik aT. közepén át a kisújjTenyészőcsúcs, tenyészökúp (nüv.). A szár, ág
párnára. Kissé behajlított T.-nél tűnik fel a sze és gyökér hegyén lévő, osztódásra képes szövet,
rencsevonal (linea fortunae), amely hosszirányban mely a hossznövekedést végzi. Ez lehet egy sejt
halad a harmadik újj töve felé. Az ősidők óta ből, a csúcssejtböl (1. o.), pl. a mohoknál, míg a
szokásos kézjóslásnál (kiromaniia 1. o.) a vona magvas növényeknél az osztódásra képes sejtek
laknak nagy szerep jut, de még ezernyi apróbb egész sokaságából áll, amelyekből a szar és gyö
részletet figyelnek meg.
kér szövetei képződnek. Azok a sejtek, melyekből
A T. orvosi jelentőségót a rajta előforduló, a többi, de még osztódásra képes sejtek fejlődnek,
néha igen súlyos és speciális lefolyású gennye- az initiális sejtek.'' Egyes esetben már a T.-on
dések adják meg. A bonctani viszonyokat 1. Kéz. meg lehet különböztetni azt a három réteget,
amelyből a későbbi szövetek lesznek; ez a három
Tenyérjóslás, 1. Kiromaniia.
szövetnemző (histogen): a pleroma, vagyis a leg
Tenyérpólya v. tenyéri bönye, 1. Kéz.
belső sejteknek az összessége, ezt fedi a periTenyészállat, 1. Tenyésztés.
Tenyészbénaság, tenyészlovaknak fertőző be blema, amely több koncentrikus sejtrétegből áll és
tegsége, amely nemi érintkezés útján terjed állat végül legkivül van a dermatogen, amely egy sejt
ról állatra. Okozója egysejtű, féregalakú és finom rétegű. Minden histogennek több initialisa van.
ostorban végződő, élénken mozgó vérparazita, a A pleromából lesz az edónynyalábrendszer, a
Trypanosoma equiperdum, amely benne van a periblemából az elsődleges kéreg és a dermatobeteg nemzőrészek váladékában és ez utóbbival genből a bőrszövetrendszer. Ezt a három szövet
vitetik át, rendszerint közösüléskor, az egészséges nemzőt nem lehet azonban mindig megtalálni,
állatra. Az öröklésnek semmi része sincsen a be éppen ezért mások csak a T.-tól jóval lejebb külön
tegség fellépésében vagy terjedésében. A T. tüne böztetik meg azokat a rétegeket, amelyekből a
tei az első időszakban főképen a nemzőrészekre szövetek képződnek. L. Merisztema.
szorítkoznak és abban állnak, hogy a vaszora és
Tenyésztés, a háziállatoknak okszerű, meg
a hereborék, ill. a péraajkak megduzzadnak, de határozott cél elérése végett történő szaporítása.
nem fájdalmasak és nem melegek, ezeken kívül A tenyészállatokat a tenyésztésbe vétel előtt bírá
pedig nyálkás kifolyás mutatkozik és a bőrön latnak vetik alá, nevezetesen figyelembe veszik
esetleg tallérfoltok is tünedeznek fel. A második á származást, ebből az örökítőképességre lehet
időszakban, rendszerint pár héttel később, a tallér következtetni. Kívánatos, hogy a tenyészállatok
foltokon kívül ideges tünetek észlelhetők, ú. m. nak legyen fajtajellege, ivarjellege, erőteljes,
fokozódott érzékenység a gerinc mentén, a hátulsó egészséges szervezete, kellő fejlettsége, előnyös
lábak koronkénti felrántása, majd bénulások a test külső testalakulása, nemkülönben legyen arányos
hátulsó részében. A ló végül már alig képes fekvő-1 és mentes az átöröklődő hibáktól. Az állattenyész-
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tést a háziállatok haszonhajtó képessége teszi
jövedelmező foglalkozássá. Fejlesztése céljából
fontos dolog, hogy ne csak a külső testformára,
hanem a haszonhajtó képesség (tejelókenység,
hizodalmasság, munkabírás stb.) alapján fogana
tosítsuk a tenyészkiválasztást, mert ezzel az állat
tenyésztés jövedelmezőségét nagymértékben lehet
fokozni. Ismerünk magán (uradalmi) és közös (köz
ségi) T.-t, utóbbi a hatóság felügyelete és irányí
tása mellett történik.
Tenyésztési eljárás a beltenyésztés, kereszte
zés és rokontenyósztés.
Tenyészverseny, így nevezik a lóversenyeknél
az oly versenyt, amelyre a két vagy három éves
korukban futandó lovakat már akkor nevezik,
amikor még anyjuk méhében vannak.
Tenyészversenyek az olyanok, amelyekben
csakis mének és kancák vehetnek részt, tehát
heréltek nem és amelyekben minden ló egyenlően
van megterhelve, úgy hogy a legjobbnak kell
győzni. Másképen klasszikus versenyeknek is
hívják a T.-et.
Tényező (lat. factor). A számtani alapművele
tek közül a szorzásnak három része van: a szorzandó, az a szám, melyet ismételten összeadandó
gyanánt kell vennünk; a szorzó, mely megmu
tatja, hányszor kell a szorzandót összeadandóul
venni és végül a szorzat, vagyis az egyenlő összeadandók összege. A szorzó és a szorzandó a szor
zat megváltozása nélkül feleserélhetők, mert pl.
5 X 3 = 3 X 5 ; azért a szorzási műveletnek ezt a
két részét közös névvel szokták ellátni és ténye
zőknek nevezik. Ilyen értelemben pl. 60-nak 3,
4 és 5 a tényezői. Két vagy több számnak közös
tényezői vagy osztói közül a legnagyobbnak fel
keresése sokszor válik szükségessé a matematiká
ban. L. Közös osztó.
Ténykérdés, 1. Jogkérdés.
Tényleges állomány (tettleges állomány), a
bárminő címen tényleges szolgálatban levők lét
száma.
Tényleges birtokos a betétszerkesztési (1. o.)
törvények szerint az, aki élők közötti jogügylet,
öröklés, birói itólet vagy átadási végzés alapján
birtokol, s a telket mint sajátját tartja birtokában.
(1886. XXIX. t.-c. 19., 1889. XXXVIII. t.-c. 9. §§.)
L. Birtok. Betétszerkesztés.
Tényőfalu, kisközség Győr vm. sokoróaljai
j.-ban, (1920) 1066 magyar lak.
Tényó'hegy, kisközség Győr vármegye sokoró
aljai járásban, (1920) 1081 magyar lak.
Tényői prépostság Törökszentmiklós határá
ban, Heves vármegyében, a szent-sír szabályo
zott kanonokrendjóhez tartozott s Péter apostol
tiszteletére volt rendelve. Jóval 1299 előtt alapí
tották. Egyetlen ismert prépostja Pál mester
1299-ből.
T e n z o u c (ejtsd.- tencone, proven^al), a proven?alok vita-éneke. A T. legkedveltebb faja a Joc
partit (franciául: Jeu parti), ennek első vers
szakában a költő két egymást teljesen kizáró ese
tet állít fel, a vele vitatkozó második költő egy
újabb strófában tetszése szerint megvédi az esetek
egyikét, míg az első szakasz írója a másik eset
védelmébe szegődik és így tovább. V. ö. Zenker,
Die provenzalische T. (Leipzig 1888).

Teodolit

Teobromin, theobromin, dimethjlxantMn, a
kakaó- és kola-bab, továbbá néhány tea-féleség
C6H2(CH3)2N4Oa összetételű xantin-származéka,
amelyet azonban szintézis útján mesterségesen is
előállítanak. Színtelen és szagtalan, keserű ízű,
kristályos por. Kb. 290-on szublimál. Víz kevéssé,
alkohol, éter, kloroform alig oldja. Hígított savak
és lúgokban, úgyszintén lúgfémek benzoesavas és
szalicilsavas stb. sóinak oldatában oldódik. Ilyen
ú. n. kettős sói, amelyek vízben bőségesen oldha
tók, miért is gyógyszerül, a kevéssé oldható teo
bromin helyett, mint diuretikum használatosak,
pl. a következők: T.-natrio-salicylicum v. diuretin, fehér, csaknem szagtalan, keserű és lúgos ízű,
vízben igen bőségesen oldható por; T.-natrioacetat v. agurin; a T.-lithio-benzoat és lithiosálicylat v. uropherin ; a T.-natrio citricum v.
urocitrál; T-natrio-formicicum v. theophorin.
Teocalli, azték templom, 1. Cholida.
Teocin, 1. Teoffillin.
Teodicea (theodiké) a. m. istenigazolás, vagyis
vallásbölcsészetileg bebizonyítani akarása annak,
hogy a világban tapasztalható rossz és gonosz
összeegyeztethető a bölcs, jóságos és igazságos
Istenbe s gondviselésbe vetett hittel. A legré
gibb T.-ként tekinthető Jób könyve az ótestamentomban; de a T. fogalmát és feladatát volta
kép csak Leibniz tüntette fel Essai de théodieée
sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et
l'origine du mai (1712) c. művében. Leibniz ki
fejti, hogy ez a világ a lehető világok közt a
legjobb; mert ha tökéletesebb világ lehetséges
lett vohia, Isten bölcsesége fölismerte és hatalma
megvalósította volna. Azért a világ mégsem töké
letes. A fizikai bajokat Leibniz mint a büntetés és
nevelés eszközeit igazolja; az erkölcsi bajt sem
szüntethette meg Isten, mert akkor vele az er
kölcsi szabadságot is megsemmisítette volna.
Végső igazolása a világnak abban van, hogy Isten
a természet járását akkép rendezte, hogy mindig
az történik, ami a szellem igaz javára szolgál.
Ez a harmónia az isteni kegyelem országa és a
természet országa közt, mely Leibniz T.-nak alap
gondolata.
Teodolit (theodolit, gör.). Az asztronómiában
és geodéziában vízszintes és függőleges szögek
mérésére szolgáló műszer. Egy szög a térben 3
pont által van megadva, t. i. csúcspontja és két
szárának irányában eső pontjai által. A T. követ
kezőleg válik alkalmatossá egy ily szög vízszintes
projekciójának mérésére: van egy talpcsavarok
és libella segítségével vertikálissá tehető tengelye,
amely a megmérendő szög csúcspontja fölé állí
tandó ; e tengely körül forog a műszer ú. n. alhidadeja, mely az irányzó készüléket és a mutató
kat (index) hordja. Az irányzó készülék egy hori
zontális tengelye körül forgó távcső, ennek
diafragmájára erősített vertikális és horizontális
irányszálai (1. Szálkereszt) a szükséges iránysíko
kat állapítják meg. Ha a távcsövet a szögnek elő
ször egyik, azután másik szára irányába eső
pontra irányítjuk be, a távcső függőleges irány
síkja éppen akkora utat ír le a műszer vertikális
tengelye körül, mint amekkora a megmérendő
szög vízszintes projekciója. A vertikális tengelyre
erősített beosztott körön, az ú. n. limbuson a szög
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nagyságát leolvashatjuk. Az alhidadén pontosabb
leolvasás eszközölhetése végett nonius v. mikrosz
kóp van, még pedig mindig legalább kettő, egy
mástól 180°-ra elhelyezve. A mérés alkalmával
mind a két mutató állását leolvassuk s az így
nyert leolvasások számtani közepe ment lesz az
alhidade excentrumos hibájától.
Magassági szögek mérésére a távcső horizontá
lis tengelyével kapcsolatban levő vertikális kör
szolgál. Hogy a T.-tal való méréssel nagyobb pon
tosságot érhessünk el, nevezetesen, hogy a limbus
osztáshibáinak hatását csökkentsük, a szögmérést
a limbus különböző helyein ismételjük s az ered
mények számtani közepét vesszük. Néha a T.-ot
iránytűvel látják el. Ily T.-okat különösen erdé
szeti és bányászati célokra alkalmaznak. Ha a T.
távcsöve távmérő szerkezetű, akkor távmérő T.
vagy tachimeter a neve. Sokszor a távcsővel
még annak iránytengelyével parallel libella, ú. n.
szintező libella is kapcsolatos s ekkor nemcsak
szögmérésre, de szintezésre is alkalmatossá válik.
Az ily szerkezetű, több célnak szolgáló T.-ok egye
temes műszer (univerzál műszer) név alatt is
meretesek. L. Asztronómiai műszerek.
Irodalom. Jordán, Vermessungskunde, 7. kiadás, Stuttgart
1917/10; Ambronn, Handbuch der astronomischen Instrnmentenkunde, Berlin 1899 ; Fasching, A főldméréstaxi kézi
könyve, Budapest 1918/14.

Teodoziánusok, 1. Tlieodosiánusok.
Teofánia (gör.) a. m. Isten megjelenése; a
keresztény egyházban egyértelmű az Bpifaniával
(1. o.).
Teofilantropizmus (theophilantropismtis) a.
m. isten-ember-szeretet. Franciaországban a nagy
forradalom túlzásai utón egy deisztikus szellemű
vallási társulatneve, amelynek nemcsak Parisban,
hol a direktórium egyik tagja volt a főalapító,
hanem a vidéken is voltak hívei. Míg újság volt,
a franciák gyönyörködtek az új vallásban, de
miután az újság ingere elmúlt, a közönség gúnynyilai 1802. megölték. V. ö. Grégoire, Geschichte
des Theopnilantropismus (Hannover 1806).
TeofiUin, theophyllin, a teobrominnal izomer
dimetilxantin, C6H3(CH3)8N4Oa színtelen és szag
talan, kesernyés ízű kristálytűk. Op. 268. Kb. 180
er. víz oldja. A kinai tea alkotórésze; szintézis
útján sokféleképen állítják elő; az ilyen mester
ségesen előállított T.-t teocinnak (theocin) is
nevezik. A teobrominhoz hasonlóan diureticum,
de ennél izgatóbb hatású. Kettős sói, így pl. T.
natriumacetat, T. natriurasalicylat is haszná
latosak.
Teogonia, 1. Hesiodos.
Teokalli, 1. Cholula.
Teokrácia (theocratia, gör.-lat.) a. m. istenuralom ; 1. Állam.
Teolatria (theolatria, gör.) a. m. istentisztelet.
Teológia (theologia, gör.), 1. Hittudomány.
Teologumena (theologumena, gör.-lat.), n e v e ellentétben a dogmákkal — azoknak a hitbeli véle
ményeknek, amelyeket egyes hittudósok felállítot
tak, de tartós és állandó elismerést nem arattak.
Teomantia (theomantia, gör.), isteni sugallat,
ihlet segélyével való jóslás.
. Teong, birmai hosszmérték = 0-485 m.
- T e o n o m a (állati, az Egérformák (Muridae)
családjába tartozó állatnem. Ide tartozik a Co
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lorado Ny.-i részében honos hegyi patkány
(T. cinerea Ord.). Gyüjtőszenvedéiye rendkívül
fejlett, ezért lakások körül káros, mert min
dent (kanalat, kést, edényt, cipőt stb.) elhord ós
elrejt.
Teopneusztia, isteni sugallat, 1. Ihlet.
Teopszia (gör.) a. m. Isten megjelenése.
Teoréma (gör.) a. m. tantétel (1. o.).
Teoretikus (gör.) a. m. elméleti.
Teoretikus csillagászat a. m. elméleti csillagá
szat, 1. Asztronómia.
Teória (theoria), 1. Elmélet.
Teos, ión-telep a kisázsiai tengerparton, Szmirnától délnyugatra 40 km. távolságban. Híres volt
Dionysos-templomáról; itt született ADakreon.
Romjai ma Szigadzsik mellett láthatók.
T e o s i n t e (növ.), 1. Euchlaena.
Teotihuacan (San Jüan de T.), falu Mexikó
városától K.-re, nagyszerű aztékkori romokkal,
mintegy 40 templompiramissal; ezek közül 1921.
tárták föl a Quetzalcouatl és a földművelés tem
plomát.
Teotokosz (Theotokos, gör.) a. in. istenszülő;
Szűz Mária mellékneve legkivált a görög egyház
ban. L. MáriaTeoxeniák (theoxeniák, gör.), az ókori görö
göknél olyan ünnepek, amelyeken az ünnepelt
isten megvendégelte a többieket.
Teozófia (theosophia, gör.) a. m. isten-bölcse
szet, a teozófusok szerint azonban még annyi is,
mint isteni bölcseség. Tágabb értelemben T.-nak
nevezhető minden oly valláserkölcsi gondolat
rendszer, amely anélkül, hogy vallás akarna lenni,
Istennel és az embereknek Istenhez való viszo
nyával foglalkozik. Ebben az értelemben T. pl.
Böhme Jákob (1. o.) filozófiája is. Szorosabb érte
lemben azonban T. alatt főleg azokat a brahman,
buddhisztikus és gnosztikus elemeken felépült
valláserkölcsi tanításokat értjük, amelyeket Blavatszkij Helén (1. o.) ültetett át a Keletről. Ez a
különös, számos nyelvet beszélő és az egész világot
beutazott nő, ki gyermekkora óta erős hajlammal
bírt a misztikumok iránt, 1856., majd 1866. ismé
telten be tudott jutni Tibetbe is, hol — állítása
szerint — alkalma volt régi lámakolostorok
óriási, földalatti könyvtáraiban néhány ősrégi,
ezoterikus (titkos, benső) vallásos könyvet át
tanulmányozni. Ezeknek a könyveknek alapján,
valamint clairvoyence képességei és néhány ú. n.
«mahatma» (nagymester) segélyével irta meg
tanairól alapvető munkáit (Isis unveiled 1877 ;
The secret doetrine 1888; The key of Theosophy,
1886 és The voice of silence 1889). Bár Blavatszkij
személyét és működését egyesek igen súlyos
kritika alá vették, tanai mégis elterjedtek,
amiben nagy része volt annak a társaságnak,
amelyet azok terjesztésére alapított, de annak a
körülménynek is, hogy említett munkái nincse
nek hiján bizonyos grandiózitásnak és a hindu
világszemlélet misztikumát elég sikeresen olvaszt
ják össze a nyugati, pozitivabb felfogással. A T.
tanai, melyeket Blavatszkij tanítványai (Franz
Hartmann, Olcott, Sinnett, Besant, Leadbeater,
Steiner stb.) még jobban kiszélesítettek, rendkívüli
differenciálódást mutatnak s igen nehéz néhányszóval tiszta képet nyújtani azokról. Isten, a T
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ezerint, benne van a mindenségben, 6 a végtelen
Egység, az ő differenciálódása minden egyéni
lét. A világ az Isten gondolatainak és akaratának
megnyilvánulása egy-egy manvantara (emanációs
tevékenység) időszakában, amilyenek periodiku
san váltakoznak a feloldás, az elnyugvás, a
pralaya időszakaival (a T. szanszkrit terminoló
giát használ). A megnyilvánulás fokozatosan hét
féle «sikon át» történik, a legfelsőbb atma (szellem)
síktól a bitddhi (éltető lélek), felsőbb manas (ma
gasabb öntudat, egyéniség), alsóbb manas (em
beri értelem), katna (lelki test) és prana (óterikus)
síkokon át az egészen anyagi világ síkjáig. B
hétféle síknak megfelelően hétféle világ van és
ugyanennyi részből áll az ember is. A felsőbb
síkok immanensek az alsóbbakban. Ezeken a
síkokon át megy lefelé a még ki nem fejlődött,
nem differenciálódott élotfolyam (involució), hogy
azután ugyanezeken keresztül újra felemelkedjék
(evolúció) a tökéletességig, az istenseggel való
nirvánikus egybeolvadásig. Sarkalatos tanítása
még a T.-nak a reinkarnáció, az egyéni léleknek
az evolúció hosszú időszakában, tapasztalatok
szerzése végett való számtalan újraszületése és a
karma, a so~=íörvény, amely az újraszületések jó
vagy rossz körülmé
nyeit az előző életekhez
képest automatikusan
meghatározza. A T. eti
kája előírja az általá
nos testvéri szeretetet,
az egymásért való ön
zetlen, jutalom várása
nélküli áldozatkészsé
get, valamint azt, hogy
a legfelsőbb tökéletes
ségre irányuló elmélke
déssel és lelkigyakor
A teozüíia jelvénye.
latokkal igyekezzék a
teozófus minél hamarabb kiemelkedni a négy al
sóbb síkból. A T. egy módosított alakja az osztrák
származású dr. Steiner Rudolf «antropozóflája»,
amely a kozmozóflai és teisztikus spekulációk hát
térbe szorításával az embert teszi tanainak közép
pontjává, ezeket igyekszik a tudományok és mű
vészetek minden ágazatába belevinni. A T. iro
dalma meglehetős nagy, a legtöbb művét Blavatszkij és fent említett első tanítványai írták,
akik közül különösen termékeny volt Annié Besant,
aki egymaga közel száz könyvet írt a T. különféle
kérdéseiről. A T. megteremtői, ugyancsak ősrégi,
keleti motívumokból egy jelvényt is összeállítot
tak tanaik szimbolizálására. (L. az ábrát.)~R jelvé
nyen a felső tűzkereszt (hindu szvasztika) az örök
és keringő élet forrását jelzi. A farkába harapó
kígyó (Ouroborosz) szintén az örökkévalóság ősi
jelvénye, a kezdet és a vég, az involució és evo
lúció. A világos háromszög a szellemi, a sötét
az anyagi világ. Az egyiptomi kereszt (tao)
a háromszögek között, fölötte a felkelő Nappal, az
anyagba leszálló, szenvedő, majd feltámadó szel
lemet jelképezi.
Irodalom. Blavatszkij fent emiitett müvein kívfil a fontosabbak: H. 8. Olcott, Old Diary Leaves 1892; Sinnett,
The Occnlt World; Esoteric Buddhism; The Growth of the
Sóul. Annié Besant főbb munkái: The ancient wisdom;
The Bhagavad Gita (szanszkritból); Man and his bodies;
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Karma; Dharma; Reincarnation : In the outer conrt ; The
Path of Discipleship; The seven principles of Man; The
evolution of life and form; A study in consciousness;
An introduction to Yoga; Initiation; The perfecting of
Man; The Masters; Esoteric Christianity; The changing
World; The immediate Fnture; The nniversal texfr-Book
of religion and morals; The war and its lessons; Civilization's deadlocks and the Keys; An Autobiography;
C. W. Leadbeater, Clairvoyance; The Astral Pláne; The
Devanchanic Pláne; The other side of Death; The Christian
Creed; Man visible and invisible; The inner life; A TextBook of Theosophy; The hidden side of christian iestiwals,Besant és Lead beater, Thongt forms: Occnlt chemistry;
Man: Whence, How, and Whither; J. Krishnamurti, At the
feet of the Master; Education as service; The Path; C
Jinarajadasa, First principles of theosophy; Theosophy and
modern thought; How we remember our pást lives; Practical theosophy; In His Name; Christ and Bnddha; I. Promise; The Lord's Work; Thenatnre of mystícism; Theosophy
and reconstrnction; Message of the Putnre; Letters írom.
the Masters of the wisdom; The early teachings of the
Masters; G. B. Arundale, The way of service; Brotherhood; The growth of national conscionsness in the light
of Theosophy; Thonghts on «At the feet of the Master»;
The bedrock of education. Német szerzők: Dr. Franz.
Hartmann, Populáre Vortrage; Mysterien u. Symbole;
Unter den Adepten, Rosenkrenzer; Magié. Rudolf Steiner,.
Geheimwissenschaft; Theosophie. Magyar nyelven meg
jelent fordítások: Blavatskij, Titkos tantételek Dzyan
könyvéből; A csend hangjai; Besant, Reinkarnáció é&
szociális problémák; Karma; A benső kereszténység; Vilá
gok átalakulása; A mesterek; Az élet rejtélye; Az el
jövendő Krisztus: Bhagavad Gita; Leadbeater, Mindazok
nak, akik gyászolnak ; A T. alapvonalai; Krishnamurti,.
A mester lábainál; A nevelés mint szolgálat; Jinara
jadasa, Élet, halál és tovább élet tudományos megvilágí
tásban. Eredeti magyar művek: Stojits J., T. és T.-i moz
galom : Nádler Róbert, A háború okai T.-i szempontból;
Toperczer Akosné, Körösi Csorna Sándor és a T. ; Szlemenics Mária, Új utak a gyermeknevelésben. A magyar
nyelvű müvek a T. társaság kiadásában jelentek meg
1912—1925 kőzött. Folyóiratok: The Theosophist, Adgar, a
társulat központi közlönye, Besant szerkesztésében. A cT.»
magyar folyóirat 1912-től jelenik meg.

Teozófiai társulat. Blavatszkij Helén (1. o.) a,
teozófia eszméinek tanulmányozása és terjesztése
érdekében 1875. Olcott ezredessel együtt alapí
totta. E társulat nemzetközi (Theosophical
Society), szókhelye és központja Indiában, Benaresz Adyar nevű külvárosában van, hol a teozófusok egy kolóniát is építettek. A társulat célja a
tanulmányozáson és terjesztésen kívül az általá
nos testvéri szeretet hirdetése és gyakorlása,
valamint az emberben rejlő magasabb (lelki) tehet
ségek fejlesztése. Haláláig(1891)Blavatszkij Helén
volt a T. elnöknője, utóda szintén egy nő lett:
Besant Annié (1. o.), aki egyúttal szerkesztője is
a The Theosophist című hivatalos társulati köz
lönynek. A ma már közel 50,000 tagot számláló
társulatnak majd minden országban van egy-egy
nemzeti alosztálya. A magyar «szekciót» 1905.
alapította Blavatszkij egyik angol női tanítványa
és barátnője : Cooper Oakley Isabel. E szekciónak
ez idő szerinti vezetője Nádler Róbert; lapja, a
«Teozófla» 1912 óta jelenik meg.
T e p a l u m (lepellevél, növ.), 1. Lepel.
Tépe, nagyk. Bihar vm. derecskéi j.-ban, (i92o>
1099 magyar lak.
T e p e j i l o t e (növ.), 1. Chamaedorea.
Tepekermén, hegy Krim félszigeten Bakcsiszeráj közelében; tetején romok, oldalaiban bar
langok vannak, utóbbiak egyikében egy templom
maradványai találhatók.
Tepeleni, pusztuló albán-török város Janina
vilajetben, a Vioza bal partján, kb. 1800 lak.
Janinai Ali pasa szülővárosa és kedvelt tartózko
dási helye; hires palotája romba dőlt.
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Tépés, a régi időkben használt sebkötöző
anyag, a használatban megpuhult és avult vászon
daraboknak szálakra szétbontása által nyerték és
általában a sebek befödésére használták. A vá
szondarabokat kimosás után lúgoldatban fehérí
tették s azután szedték szét szálakra. Ha e szálak
rendbe voltak szedve, rendezett T.-nek nevezték.
Az angol T. géppel készített szövet, amelynek
egyik felszíne erősen bolyhos s a T. szálaihoz
hasonló. Ma már a T.-t nem használják.
Tephroit (ásv.), 1. Tefroit.
Tepic (ejtsd: —pik), a mexikói köztársaságban a
Nayarit (előbb T.) territórium (területe 28,371
km., (i9io) 171,173 lak., San-Blas kikötőhellyel)
fővarosa, 28 km.-nyire a San-Blas-öböltől, vasút
mellett, (1922) 16,778 lak., pamut- és vászonszövés,
szivargyártás.
Tepidarinm (lat.), 1. Balneum.
Tepl (Tepla, cseh szó, a. m. meleg), az Éger
legjelentékenyebb jobboldali mellékvize Cseh
országban; ered a T. hegységben Podhornnál,
43 km. folyás után Karlsbad városnál torkollik.
Teplafő (Teplá), kisközség Bars vármenye
garamszentkereszti járásában, (i9io) 416 szlovén
lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Teplicska (Teplicka), nagyk. Liptó vm. liptóújvári j,-ban, a Fekete Vág völgyében, (1910) 1687
szlovák lak. Közelében ered a Fekete Vág. T.-ról
mászható meg a Királyhegy (1940 in.). (Tr. Cs.-Szl.)
Teplicz, 1. Trencsénteplicz.
Teplitz-Schönau (Teplice-ScJiönau), az ugyanily nevű cseh kerületi kapitányság székhelye és
hires fürdőhely a Biela völgyében, (1921) 28,797
német lak.; pamutszövéssel és festéssel, üveg-,
gép-, ékszer-, paszománt-, gummi-, kötött árú
készítéssel, cukorgyártással és kémiai iparral.
Legjelentékenyebb épületei: a városi templom a
XIII. sz.-ból; a Clary hercegek kastélya gyö
nyörű parkkal, a városi szinház, a városház és
az iskolaépületek. A Kurgartentöl D.-re van a
Königshöhe (264 m.) a lövőházzal és e fölött a
Schlackenburg, egy erődszerű épület, ennek kö
zelében 1841 óta III. Frigyes Vilmos mellszobra
látható.
A T.-schönaui 28—47 C° hőmérsékletű meleg
források szénsavas nátriumban és szabad szén
savban gazdagok s különösen köszvény, reuma,
bénulás, neuralgiák (iszkiász), neuraszténia ellen
sikerrel használják. T. gyógyító forrásait a hagyo
mány szerint 762. fedeztek föl; de valószínűleg
már régebben is ismeretesek voltak. Az 1755 nov.
1 -jei lisszaboni földrengés alkalmával a főforrás né
hány percre elapadt. 1879 febr. 13. pedig az osseggi
kőszénbányában támadt vlzheömlés következtében
a gyógyforrások vize csökkenni kezdett és azután
egészen elapadt; májusban azonban folyása újra
megindult. T. régen Kinsky grófé volt, akit 1634.
Wallen8teinnal együtt meggyilkoltak; későbben
Aldringen generális, ennek halála után pedig a
Clary-család kapta meg. 1813 Bzept. 9. az orosz,
porosz és osztrák uralkodók Napóleon ellen itt
szövetséget kötöttek. 1835., 1849. és 1860. is
szolgált uralkodók találkozóhelyéül.
Tepterek, finn-ugor vérű, de évszázadok óta
baskírokkal élő nép Orenburg és Ufa kormány
zóságok területén. Mohammedán hitűek. Hiva
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talosan a baskírokhoz Bzámították, számukat
pontosan nem is lehet tudni. Együtt kb. 2 mil
liónyi főre becsülték.
Ter (lat. Álba), 155 km. hosszú folyó Cata-.
lonia spanyol tartományban; ered a K.-Pireneusok D.-i oldalán, a Medas-szigetekkel szemben,
ömlik a Földközi-tengerbe.
Tér, a dolgok rendje egymás mellett, míg az.
idő a dolgok rendje egymás után. Ezek nem igazi
meghatározások, csak körülírások; ily számunkra
egyszerű, eredeti, a maguk nemében páratlan fo
galmakat nem lehet meghatározni, mert az al
kotó részeiket nem lehet felmutatni, se felsőbb
fogalomból nem lehet leszármaztatni. Egyébként
is e fogalom súlyos probléma gyanánt kínálko
zik, amelynek megoldására három fölfogás tett
próbát. Az első a tért tőlünk és a dolgoktól
független valóságnak tekinti, mintegy edény
nek, amelyben a dolgok el vannak helyezve és
mint üres tér, ha a testeket el is távolítjuk be
lőle, megmarad. Bajos ugyan fölfogni, hogy mi
ben különbözik az ilyen üres tér a semmitől és
mennyiben lehet valóság az, ami üres edényhez
hasonlít, de persze mégsem az, mert sem falai nin
csenek, sem egyébként nem észlelhető, de ezek
kel a további nehézségekkel ez a felfogás, mely
főleg a fizikusok és matematikusok körében ho
nos és e tudományok terén teljesen meg is felel,
nem törődik. Ezzel szemben főleg Leibniz fő kép
viselője annak a felfogásnak, hogy a tér nem
független a dolgoktól, hanem a dolgoknak egy
máshoz való viszonya, rendje, amely ha a dol
gok megsemmisülnének, maga is semmivé vál-.
nék; üres tér tehát abszolút értelemben lehetet
len. E felfogás ellen Kant felhozta, hogy ez a
tért intellektuális viszonnyá teszi, holott a tér
ben- vannak viszonyok, amelyeket a szemlélet
nyomban fölfog (jobb—bal, fönt—lent stb.), míg az
értelem számára érthetetlenek, továbbá e fölfo
gás szerint a térről való ismereteink csak tapasz
talatiak volnának, holott ez ismeretek egyete
mesek és szükségesek, tehát a tapasztalatból nem
származhatnak. Ez ellenmondások megoldását
Kant úgy kísérli meg, hogy a tért (és időt) érzékiségünk egyetemes, eredeti formáinak mondja;
ezért kell a külső érzék minden tárgyát térben, a
belső érzék minden tárgyát időben fogni fel. Tér
és idő tehát szubjektivek, érzékiségünk formái.
L. még Folytonosság.
Terafim, a sémita népek házi istenei. Tiszteletük
Mózes 1.31,19,34, és Sámuel 1.19,13,16, szerint az;
izraelitáknál is el volt terjedve. A biblia a T.-t bál
ványoknak tekinti, de mindazáltal imádásuk szét
szórtan egészen a babiloni exiliumig (6. sz. Kr. e.)
fenntartotta magát.
Terai (ang. Tarai), a Himalája déli lejtői előtt
elterülő mocsaras, őserdős dzsöngel-vidék, mint
egy 50 km. szélességben terül el a Dzsilam folyó
tól a Goalparáig. Óserdeiben rendkívül sok vad
állat : elefánt, tigris, leopárd, hiéna, farkas, vad
disznó, szarvas stb. tanyázik, mocsarai miatt
igen egészségtelen vidék. Észak felé haladva a
Himalája déli lejtőit borító kavicsos törmelék
lejtőre érünk, ez az ú. n. bhaver-zóna,, amely a
vizet átengedi, tehát nem mocsaras és így lakha
tóbb terület. L. még Himalája.

Teramo

—

170 —

Teramo, 1. tartomány Közép-Olaszországban,
Ascoli Piceno, az Adriai-tenger, Chieti és Aquila
közt, területe 2765 km*, (mi) 319,188 lak. — 2. T.,
székhelye T. tartománynak és püspökségnek, (1921)
25,084 lak.; selyemfonás, bőrgyártás, acélárúgyártás; XII. sz.-beli székesegyházzal. Műszaki
iskolája, múzeuma, liceuma, csillagvizsgálója van.
T. az ókori Interamma Praetuttianorum.
Terapeuták (therapeuták, gör. a. m. Isten tisz
telői), Philónál egy egyiptomi, az eszemisokhoz
hasonló zsidó szekta elnevezése. A rendnek nőtagjai is voltak, akik szűzies életet éltek. V. ö.
Lucius, Die Therapeuten und ihre Stellung in der
Geschichte der Askese (Strassburg 1880); The
Jewish Encyclopedia XII. 138.1.
Terapeutika (therapeutika), 1. Gyógytan.
Terápia (tlierapia) a. m. gyógyítás, a gyógyí
tás tudománya, amely az összes gyógyító mód
szereket egyesíti.
Terápia (Therapia), Böjükderétöl (1. o.) 2 km.
távolságra fekvő kies hely, hol az angol, francia,
német, olasz követségek nyaralói vannak.

T e r a s t e r m i n á l i s L. (= Biorrhizapáliida

01.), a Hártyásszárnyúak rendjébe, a Gubacsdara
zsak (Gynipidae) családjába tartozó sárgás színű,
barna potrohú kis gubacsdarázs. Tavasszal a
tölgy ágainak hegyén és oldalán diónyi v. ökölnyi,
kezdetben zöld, később pirosas, szivacsos gubacsokat fejleszt. Ezekből júl. táján rajzik ki a szár
nyas hímekből és nőstényekből álló nemzedék.
Utóbbiak a gyökerekre vándorolnak, amelyeken
a tojásaikból kikelő lárvák borsó v. mogyoró
nagyságú együregű gubacsokat fejlesztenek.
Ezekből fejlődik a Oynips aptei-a Bosc. ^Biorr
hiza) néven leírt vörössárga nőstényekből álló
ivartalan (parthenogenetikus) nemzedék, amely
télen a koronába vándorol, tojásaival a csúcs- és
levélrügyeket megfertőzi s tavasszal az említett
szivacsos gubacsokat létrehozza.
Terasz, 1. Terrasse.
Teratogenia (gör.), a torzok képződése.
Teratoid daganat, 1. Daganat.
Teratolit, vasköveid' (üsv.), víztartalmú vasaluminiumszilikát; levandulakék, vörösesen eres,
fénytelen, földes törésű, tapintata érdes és sovány.
Mandolakőben Plantz, Zwickau mellett. Szász
csudaföld néven gyógyászati célokra szolgált.
L. még Gél.
Teratológia (gör.), torztan, a torzokról szóló
tan. Torzképződés minden szerves lénynél, úgy
az állat-, mint a növényvilágban (1. Eorcsképzödés) észlelhető; minél komplikáltabb valamely
szervezet fejlődése, annál gyakoriabbak s válto
zatosabbak a torzképződések, úgy hogy a felsőbb
rangú emlősöknél és az embernél leggyakoribb
a torzképződés produktuma, a torzszülött (1. 0.)
A T. ma a természettudományok külön ága. A
kísérleti T. a torzok fejlődését állatkísérlettel
tanulmányozza.
Teratoma, embryoma (gör.), oly daganat, mely
ben szervekre vagy szervrészletekre emlékez
tető szerkezet ismerhető fel, a daganat hibásan
fejlődött torz szervezetre emlékeztet. Megkülön
böztetünk bigerminális T.-kat, amelyek fejlődése
csak úgy érthető, hogy a daganat egy második,
ökéletlen fejlődésü magzatnak felel meg, u. n.
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parazita torz, ilyenek az epignathus, az idétlen
torz a magzat szájpadjáról lóg, thoracopagtts
parasiticus, a torz a mellkason függ, a tumor sacralis, a csenevész iker a magzat keresztcsontján
tapad. A monogerminalis T.-k egy szervezet vala
mely szervének hibás képződéséből támadnak, ide
tartoznak a különböző szervekben levő dermoidok
vagy börtömlök. A tömlőnek a külbörre emlékez
tető bélése van, belőle hajszálak, fogak nőnek ki,
a daganat belsejében izomzatot, csontot is találunk.
Teratoszkópia (gör.), jelmagyarázat, egy neme
a mágiának, mely szerint a természet jelenségei
ből (pl. üstökös megjelenése, tűz lobogása, mada
rak röpülése) jósolnak. L. még Empira és Hieroszkópia.
Terazzo, az olaszok által meghonosított padló
burkolat, kb. 8 cm. vastag betonaljzatra 1—2
cm.-es rétegben kiterített, lehengerelt és végül le
csiszolt cement-pépből és márvány-zúzalékból áll.
L. Mozaik, Granitto-márvány alatt is.
Terbegecz (Trebusovec), kisk. Hont vm. ipolynyéki j.-ban (1910) 274 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Terbeléd (Terbel'ovce), kisk. Nógrád vm. losonczi j.-ban, (1910) 510 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Térbeli görbék v. térgörbék, 1. Görbevonal.
Terbium, ritkakémiai elem, atomsúlya 159'2,
az yttrium-csoportba tartozik. A cerit, gadolinit,
eukain, orthit nevű ásványokban más ritka ele
mek mellett fordul elő.
Terbók (Trebichova), kisk. Trencsén vm. báni
j.-ban, (íoio) 530 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Terborch, Gerard, hollandi festő, szül. Zwolléban 1617 körül, megh. Deventerben 16S1 dec. 8.
Atyjának, id. G. T.-nak, Haarlemben Pieter Molynnak volt tanítványa, 1635. a haarlemi festőcéh
tagja lett. Járt Angol-, Olasz-, és Spanyolország
ban. Művészetére Eembrandt, Prans Hals és Veláz
quez gyakorolt hatást. Deventerben telepedett
le állandóan. T. a hollandi festészet legnagyobb
mestereinek egyike. Arcképei és többnyire a ma
gasabb körök életéből vett, egyszerű cselekményü
genreképei előkelő, eszközeiben takarókos festőiségükkel tűnnek ki. Művei hosszú sorából különö
sen kiválnak : Orvosi vizsgálat (berlini múzeum) ;
A jelentós (hágai múzeum); Zenelecke, Az udvarló
katonatiszt (Paris, Louvre); régenskép a deventeri
városházán ; Apai intelem (Amsterdam és Berlin);
Kezét mosó hölgy (drezdai képtár) stb. Történeti
szempontból is nevezetes a münsteri békekonferen
ciát ábrázoló képe (London, National Gallery).
A budapesti Szépművészeti Múzeumban van Őrszoba 0. képe. V. ö. Michel (Paris, 1888), Bosenberg (Bielefeld, 1897) monográfiáit.
t e r b r u g g e n Henrik, festő, szül. Erdélyben
(valószínűleg szász szülőktől) 1588., megh. 1629
nov. 1. Hollandiába kerülvén, Utrechtben Bloernart iskolájában tanulta a festészetet. Utóbb Ró
mát is meglátogatta s ott tíz évig tartózkodva,
mint történelmi festő híressé lett. Róma elha
gyása után ismét Hollandiába telepedett és részint
Hágában, részint Utrechtben működött.
Terbunia, 1. Trebivje.
Terc (zene), 1. Hangköz.
Terceira (ejtsd.- terszeíra), az Azorok (1. o.) má
sodik legnagyobb szigete, területe 421 km., (1900)
48,920 lak. Legmagasabb pontja a Caldeira de
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Ranta Barbara vulkán (1047 m.) Termény- és
állatkivitele van. Fővárosa Angra.
Terceira (ejtsd: tersze-íra), Antonio Jósé de
Sousa, T. hercege, Villaflor grófja, portugál ál
lamférfiú és hadvezér, szül. Lisszabonban 1792
márc. 10., megh. 1860 ápr. 26. Mint fiatal tiszt a
Napóleon elleni háborúban tűnt ki, 1817—21.
Brazíliában volt tartományi kormányzó. Hazaté
rése után 1826. Izabella régensnő tábornaggyá
nevezte ki és Dom Miguel pártjának leverésével
bízta meg. E feladatának meg is felelt, de amikor
1828. Dom Miguel lett a régens, Londonba mene
kült. Innen egy kis csapattal az Azori-szigetek
egyikét, T.-t szállotta meg 1829., majd 1832. ki
kötött Portóban, s néhány évi harc után végleg
leverte Dom Miguel pártját. Érdemeiért a T. her
cege címet kapta s mint az alkotmányos (chartista)
párt vezére több Ízben (utoljára 1859—60.) volt
miniszterelnök.
Tercéről (ol. pistolese), kisebb fajta, külön
leges céloknak szolgáló kis kaliberű pisztoly, cse
kély térfogattal és súllyal, úgy hogy zsebben
hordható. Régibb találmány, mert léteznek a XVI.
sz.-ból származó, teljesen vasból készült és kere
kes zárvárzattal ellátott ilynemű lövőfegyverek,
amelyeknek csöve nem egészen 15. cm. hosszú.
Tercerones (spany.). Amerikában a ((színe
sek)), ez esetben a rézbőrűek és fehérek kevere
déséből származott fél fajt első fokon mestiz v.
cholo névvel illetik. Ha a mestiz másodfokon
ismét indiánussal keveredik, a mestizoclaros
jön létre, harmadfokon így T., tovább quintero
stb. lesz a neve, a keveredés foka szerint.
Tercet (ejtsd: terszé), a francia verstanban a
háromsoros versszak neve.
Tercett (ol. terzetto), három koncertező szó
lamra — főkép énekhangra — írt dal vagy
zeneszerzemőny.
Tercia (tertia, lat.), a könyvnyomtatásban betű
nagyság megjelölése. Annyi mint 16 tipográfiai
pont (Didót szerint). L. még Betiinemék.
Tercian, vegyes változat az orgonán, melynél
az 5. és 6. felsőhang szólal meg.
Teroiariusok (lat. tertiarii, fratres et sorores
tertii or&inis) a. m. harmadrendiek, azok (férfiak
és nők), akik valamely szerzethez tartoznak anél
kül, hogy a szerzet szabályai szigorúan kötnék
őket, vagyis a külvilágban élnek, folytatják ren
des foglalkozásaikat, nősülhetnek stb. Úgyszólván
középhelyet foglalnak el a szerzetesek és a laiku
sok között. Eendesen Assisi szt. Ferencnek tulaj
donítják szervezésüket, de már a premontreiek
és a templomosok is ismerték. Assisi szt. Ferenc
szabályokat készített számukra 1221., amelyek
az Isten és embertársak iránt való kötelességek
szigorú megtartását, a szentségek buzgó haszná
latát írják elő. Királyaink közül IV. Béla, a nők
közül pedig kétségkívül legelső szt. Erzsébet.
Leginkább el van terjedve a szt. Ferenc Hl. rendje.
V. ö. Wetzer- Welte, Kirchenlexikon; Lonovics,
Archeológia.
Tercier, 1. Harmadkor.
Tercier ember, harmadkori ember, 1. Ős
ember és Kőkor.
Tercina az olasz terziná-ból, azaz háromsoros
versszakból. Ilyen tercinákban van írva Dante

—

Térdkép

Divina Commediájának mindhárom kötete. A
rímelő sorok szkémája: aba, bcb, cdc, és így to
vább ; vagyis az első sor rímel a harmadikkal, a
középső a következő hármas sornak két szélső
sorával. így a rím a versszakokat szakadatlanul
összeköti. Befejezésül az utolsó strófa egy sorral
kibővül, amely sor a középsővel rímelve, befejezi
a költeményt.
Térd (genu) összeköti a combot a lábszárral.
Alkotórészei a combcsont alsó vége, illetőleg
bütykei és a sípcsont felső része, melyek egymással
a térdizületet alkotják. Az Ízület alkotásában részt
vesz a térdkalács is, mely nem egyéb, mint a
comb négyfejü izmának inába iktatott sesamcsont.
Az ízület belső és külső szalagkészülékkel van
megerősítve, amely az izülő felszínek alakja és az
izületi tokszalag sajátos szerkezetével együtt a
térdizületben csak 150°-os hajlítást enged, bizo
nyos kisfokú forgómozgással összekötve. A T.
külső alakját a csontokon kívül a körülötte fekvő
inak és izmok adják meg ; hátsó felszínén a haj
lító izmok inai között van a térdaljiárok, térdhajlás, ez részben zsírszövettel van kitöltve; itt
futnak a nagy erek és idegek. A térd sérülései a
felületesen fekvő ízület és a közötte lévő nyalkatömlők miatt nagyjelentőségüek; ficamodása a
feszes szalagkészülék kiterjedt sérülésével jár s
rendesen maradandó zavarokkal gyógyul; a térd
kalács sérülése, törése azonban megfelelő kezelés
meUett tökéletesen gyógyul. A T.-izület gyuladásos bántalmai gyakoriak és igen makacsok,
hosszú ideig tartó kezelést és kímélést igényelnek.
Gyakori a T.-kalács előtti, közvetlenül a bőr alatt
fekvő nyálkatömlő savós gyuladása a sokat tér
depelő, térdepelve dolgozó egyéneknél; felületes
f 9kvése miatt könnyen el is genyedhet. — T. (növ.),
1. Bütyök, Csomó.
Térdelők, 1. Katechnmeiiek.
Térdelőzsámoly, 1. Imazsámoly.
Térdes állás v. előrehajlított állás, háziálla
tokon az a rendellenes lábáUás, midőn az alsó
kar nem folytatódik függőlegesen a lábszárba, ha
nem lábtőben előrefelé megtörik.
Térdfal, a. m. padlásfalazat. L. Padlásszoba.
Térdiekvés, a magzatfekvések egyike. Láb
fekvés, amelynél a lábszár térdben be van hajlítva,
úgy hogy az elülfekvő részt a térdek képezik.
L. még Magzatfekvés.
Térdhajtás (lat. genuflexio), a latin és görög
egyházakban a külső isteni tisztelet jele. Van egy
szerű T. (genuflexio simplex). amikor csak jobb
térdünket bocsátjuk le a földre és azonnal ismét
felemelkedünk, s kettős T. (genuflexio duplex),
amikor mindkét térdünkkel a földre ereszke
dünk és e helyzetben rövid ideig megmaradunk.
Egyszerű T.-sal tiszteljük a szentségházban
őrzött oltári szentséget, míg ha imádásra van
kitéve, két térdre bocsátkozunk le. L. még
FlentesTérdhegedű, így nevezték régen a viola da
gamba-t. Ma néhány nyelvjárásban a gordonkát
mondják T.-nek.
Térdizületi gyuladás, 1. Izületi bántalmak.
Térdkalács, 1. Térd.
Térdkép, az arckép egyik neme, az ábrázolt
egyén alakját térden felül tünteti föl. L. Arckép.

Térdreflex

— 172 —

Terelc

Térdreflex, a terű alatti in megütésére beálló
Terebesi pálos kolostor. Zemplén vármegyé
lábszármozgás. Ennek hiánya (Westphal-féle ben Tőketerebesen a Perényi-család alapította.
tünet) bizonyos szervi idegbajokra jellemző. L. 1556-ban megszűnt, 1640—1782. újra fennállott.
Inrefiex.
Egyháza nevezetes Perényi Jánosnak 1458-iki
Térdszalag-rend, az angol királyság legmaga és Perényi Imre nádornak 1519-iki művészi sír
sabb érdemrendje, melyet III. Eduárd angol ki köveiről.
T e r e b i n t l i i n a , a terpentin latin neve.
rály 1350 jan. 19. alapított Isten, a boldogságos
Terebő (Trebejov), kisk. Sáros vm. lemesí
szűz és Szt. György tiszteletére. Az alapításáról
szóló monda, mely a rendjel alapítását Salisbury j.-ban, <i9io> 202 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
T e r e b r a (lat), 1. Falfúró.
grófné harisnyakötő] éhez fűzi, aki azt egy udvari
T e r e b r a n t i a , 1. a hólyagoslábúak (1. o.,
bál alkalmából tánc közben elveszte s III. Eduárd
neki azt átnyújtván, az e fölött nevető udvarno- Thysanoptera) rendjének egyik alrendje. Az ide
kokat a rend jelmondatával némította el s erre a tartozó fajok a másik rend (Tubulifera) fajaitól
rendet alapította, nem egyéb mesénél. 1522 ápr. a szárnyerezetben mutatkozó eltérésen kívül
21-én VIII. Henrik a rendnek új alapszabályokat abban különböznek, hogy a nőstényeknek tojó
adott. Ezek szerint a rendet csak 3—3 őst kimu csövük van,
tatható nemesek nyerhetik ; a lovagok száma, a
2. T. néven a régebbi állatrendszerek a Hártyáskülföldieket kivéve, 25; a rend ünnepe ápr. 22. szárnyú rovarok (Hymenoptera) ama családjait,
Jelvénye sötétkék bársony térdszalag aranyhím ill. fajait foglalták össze, melyeknek potrohúk
zésű szegéllyel s Hon(n)i sóit qui mai y pense végén hosszabb vagy rövidebb, a peték letojására
(szégyen arra, aki rosszat gondol erről) jel (állatok v. növények belsejébe) szolgáló, többnyire
mondattal, szintén aranyban. Aranycsattal a bal fúróalakú szerveik vannak. Ide tartoznak pl. »
térd alatt erősítik meg; a királynő bal karján fürkésző darazsak (Ichneumonidae), gubacsdara
hordja. Sötétkék szalagon a bal vállon át a jobb zsak (Cynipidae) stb.
oldalon arany medaillon gyémántokkal ékítve,
T e r e b r a t u l a (állat), a Pörgekarúak (Brachiorajta sárkányölő Szt. György képe, körülötte a poda) osztályának egyik neme, amelynek fajai
jelmondat. A rend lovagjai ünnepélyes alkalom már a devonban megjelentek, legtömegesebber.
mal a jelvónybeli Sz. György-képet (a medaillon- tenyésztek azonban a jurában. Néhány tengeri éli
szerü keret nélkül színesre zománcolva) egy mi- képviselőjük ma is van, ezek közül a Földközi
szonhattagú aranyláncon nyakban viselik. Azon tengerben honos a T. vitrea (Born.) Sow. Héja tejkívül a bal mellen nyolcsugarú ezüstcsillagot fehérszinü, átlátszó; hossza 2-5—3-5 cm.
viselnek, rajta a vörös Szt. György-kereszt, kö
T. (őslénytan). A kövült brachiopodák Terebraturülötte a jelmondatos rendszalag. A rendnek külön lidae családjába tartoznak. Héjuk két teknőből
öltözete is van.
áll, amelyek közül a nagyobbik, a hasi teknő,
Térdtapló, helyesebben: lábtöizűteti tapló, az csőrben végződik. A csőrön egy kerek nyílás van,
állatok egyik v. mindkét lábtőizületónek elülső ezen nyúlt ki annak idején a rögzítésre szolgáló
felületén fejlődő, zúzódással járó szövetszaporodás. nyél. A háti teknő kisebb. A héj sima, pontozott
Leginkább szarvasmarhák lábain keletkezik. A T. szerkezetű. Záróperemük többnyire ívelt; a hom
nem egységes eredetű betegség, mert a szövet- lokperemen egy vagy két redő folytán előálló beszaporodás lehet a bőrben, bőr alatti kötőszövet öblösödés észlelhető. A T. a devontól máig élnek,
ben, az Ízület elülső felületén haladó feszítőinak főelterjedésük a mezozoikum volt. Hazánkban is
hüvelyében ós a lábtőizületben. Fokozatosan vas a triászban, jurában, krétában gyakoriak. Több
tagodó falú tömlők okozzák a daganatot (bursitis szubgénuszát különböztetik meg, pl. a felsőjurabeli
praecarpalis), amelyek tetemes nagyságot érhet Pygope-T. Nálunk a P. diphya a triászban fontos
nek el s egészen a földig lenyúlhatnak. Hevenye- vezérlőkövület.
T e r e d o n a v a l i s L. (állat), Fúrókagylók.
sen fejlődő esetekben, aminőt lovakban a kemény
Tereftálsav, benzol-p-dikarbonsav CuH^COOHla,
földre eséssel járó nagyfokú zúzódás okozhat,
hevenyés, genyedéssel járó gyuladás jelenségei p-xilol oxidációjával nyerhető; melegítéskor szub
is észlelhetők. Szarvasmarhákon az inhüvelyek limáló, amorf, poralakú test s anhidridet nem
idült gynladása kivételesen gümőkóros alapon is képez.
kifejlődhet. A kötőszövetbeli daganat, ha Mcsiny,
Teregova, kisk.Krassó-Szörény vm. T.-i j.-ban,
kifejtés útján eltávolítható, a tömlős daganatpedig (i9io) 3539 román, magyar és német lak. A víz
szúrócsapolás és utána jódtinktura befecskendezé választóra épült helységnél állott vár a török
sével orvosolható. Az állatok fekvőhelyének bősé világban «T.-i kulcs» gyanánt szerepelt. Az állo
gesebb almozásával a betegség keletkezése meg mástól D.-re a ^vízválasztóban porta orientális
akadályozható.
nevű alagút. É.-ra a karánsebesi országúiból
Terdzsumán (arab), tolmács, 1. Dragoman.
Ruszkára elágazó mellékúton belül a Teines jobbTerebén, C(CH16 összetételű terpének, főképen partjához közel Gaganis castruma. (T. R.)
dipentén és terpinón elegye. Szeszben olható, sár
Terehegy, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban,
gás színű folyadék. Belélegzésre, úgyszintén mint (1920) 455 magyar lak.
expectoranst, adstringenst és antifermentativumot
Terek, 616 km. hosszú folyó az orosz Ciszhasználják.
kaukáziában. Ered a Kazbek közelében levő glecsTerebes, 1. Bisztraterébes, Töketerebescserekből Aragva néven, a Kazbeket körülkerítve
Terebesfejérpatak, nagyk. Máramaros vm. É.-nak folyik, a hegységen keresztültöri magát a
tiszavölgyi j.-ban, (1910) 2251 rutén, magyar és Darjal-szorossal és Vladikavkaznál kiér a sík
német lak. (Tr. Cs.-Szl.)
ságra, ahol a törmelékküpján sok ágra bomlik szét,
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•de ezek ismét egyesülnek Jakaterinogradszk köTerelő váltó. Az állomások kijáratánál, ahol
rtll s K.-nek folyva Kargalinszk alatt kezdődik a vágányok összefutnak, a vonatok menetének
mocsaras, füves deltája, amelyen leginkább kal biztosításáért gondoskodni kell arról, hogy egy
mükök nomadizálnak. A deltán három ág É.-nak, helytelenül elinduló vonat ne juthasson egy másik
számtalan kisebb ágon kivül az Öreg-T. (Kizlyar vágányról helyesen induló vonat oldalába, vagy
város mellett) és az Üj-T. K.-nek folyva ömlenek az állomás felé közeledő, szembe jövő vonat elébe.
a Kaspi-tenger Agraehan-öblébe. A delta alacso Ezt o!yan T.-k befektetésével érik el, amelyek a
nyabban van, mint a folyóágak s ezért az elárasz helytelenül induló vonatot csonkára vagy más
tás ellen hatalmas gátakkal védekeznek. A T. a irányba vezetik. Az ilyen váltók a biztosító beren
Malka beómlésétől kezdve 410 km. hosszúságban dezés kiegészítő részei.
hajózható kisebb hajókkal. Vízterülete 59,707 km2.
Terem, a rendes szoba méreteit meghaladó,
f.-vonalnak v. T.-útnak nevezik a grúz hadiút diszpsen kiállított födött helyiség, ünnepélyek,
É.-i részét kisebb erdősorozatával, amely Mozdok- hangversenyek, táncmulatságok, bankettek, elő
tól kezdve a Kereszthegyi hágón át vezető hadi adások stb. megtartására. Megkülönböztetünk
utat védte a hegyi népekkel szemben, egyik fő- dísz-, hangverseny-, tánc-, ebédlő-, ülés-, olvasó•erődje Vladikavkaz.
stb. termet. A dísz-T. rendszerint hosszúkás, ma
Terekamién (terecamphen). A balraforgató gas (két vagy több emelet magasságú), gazdag
kamfén (camphen), sósavas terpentinolajból, még építészeti, szobrászati és festészeti díszítéssel; a
pedig balraforgatóból nyerhető alkoholos kálival tánc-, hangverseny-T. hasonló alakítású, sokszor
galériákkal kapcsolatosan; a fölolvasások szá
180°-on való kezeléssel.
mára épült T. legcélszerűbb, ha félkörű, amflTerek-cankó (állat), 1. Terekia.
Terefeia (állat), a Lile-félék (Charadriidae) teátrális alakú. Méreteiben nevezetes v. építészeti
•családjába tartozó madárnem. Legismertebb faja alakításával kitűnő termek Budapesten: a budai
a terek-cankó vagy kuwitri (T. cinerea Gül- királyi várpalota, a Nemzeti Múzeum, az Ipar
denstr.). Szibíriában honos; télen Dél-Afrikáig, művészeti múzeum díszterme, az új Országház
Indiáig, Kínáig, a Maláji-szigetekig és Ausztrá üléstermei, a két Vigadó nagy táncterme.
liáig vonul. Vonulásakor gyakori a Kaspi-tenger
Teremi, nagyk. Torontál vrn. nagykikindai
környékén, sőt ilyenkor nagy ritkaságképpen j.-ban, (i9io) 1230 német lak. (Tr. SzHSz.)
Közép- és Dél-Európában is észlelték (pl. Olasz
Teremiújfalu (Ujfalait), kisk. Kisküküllő vm.
országban, Franciaországban, Svájcban, sőt Né radnóti j.-ban, (1910) 767 magyar lak. (Tr. R.)
metországban is).
Teremnövények, 1. Szobai növények.
Terekkozákok, a kozákok Terek folyó menti
Teremtés, a mindenségnek Isten puszta aka
ága.
rata folytán a semmiből való keletkezése, a zsidó
Terek-vidék (Terszkaja óblaszty), a T. folyó és keresztény vallás dogmája, míg a görög filo
partterülete Oroszországban, azelőtt Kaukázia zófia majdnem egyetértőleg azt tanítja, hogy az
kormányzósághoz tartozott, a2 Kaukázushegység anyag, amelyből a világ áli, öröktől fogva van.
É.-i lábán, területe 72,924 km , 932,341 lakossal, L. Kozmogónia.
akik oroszok, cserkeszek, osszetek, csecsencek,
Terentianus Mauriis, római grammatikus
kumlikök, örmények. D.-i hegyes vidékén feksze Mauretaniából Kr. u. 200 táján. írt egy verses
nek a Kaukázus magas csúcsai, pl. a Kazbek, B.-on verstani kézikönyvet (de litteris, de syllabis, de
síkság borítja, amelyen sós mocsarak vannak. metris). Kiadta Keil a Grammatici Latini 6. köte
Főfolyója a Terek, ennek mellékvize a Kuma és tétea.
Podumok, Akszáj, Aktas és a Szulok. 597,000 ha.
Terentius Publius Afer, római költő, szül.
erdőterülete van, több helyütt ásványvízforrásai Kf.rihagóban Kr. e. 190 táján, megh. Görög
is vannak. A lakosság főfoglalkozása földinívelés, országban 159. Mint rabszolga került T. Lucanus
a steppéken az 1állattenyésztés. A sós tavakból házába, aki neveltette és felszabadította; így kapta
évente mintegy ji millió kg. sót állítanak elő, az ura nevét. Az előkelők társaságának hatása meg
Ardon mellékvizei mentén ezüsttartalmú ólom látszik vígjátékainak választékos nyelvén. Az
érceket találnak, naftaforrásai is bővek. Ipara irigy rosszakarat azzal vádolta, hogy nem ő írta
lisztet, szeszt, gyertyát, szappant, sört állít elő, darabjait, hanem Scipio és Laelius. Görög erede
vasutainak hossza 505 km.
tiből (Menander és Apollodoros után) dolgozta hat
Térelemek a pont, a sík és a sugár v. egyenes vígjátékát (fabula palliata), ezek a következők:
Andria (Androszi leány), Hecyra (Az anyós),
vonal.
Terelőháló, a vadászatnál abból a célból hasz Heantontimorumenos (Az önkinzó), Eunuchus
nált háló, hogy a vadakat bizonyos irányba te (A herélt), Phormio, AdeVplioe (A testvérek). Az
utolsó egy pedagógiai jellemvígjáték. 160-ban
reljék, menekülésüket meggátolják.
Terelő mű, mederáthelyezéseknél stb. a folyó tanulmányútra kelt Görögországba, hol egy év
sodrának az új mederbe való beterelésére szolgáló múlva meghalt. Darabjait a grammatikusok (Dovizi építmény, rendesen kőhányásból, néha rőzse- natus) sokat kommentálták s a középkor sokat
olvasta. Tiszta latinsága és erkölcsi iránya párat
hengerekből vagy kőburkolatú földhányásból.
Térelőny, midőn a versenyeknél a versenyzők lan tekintélyűvé tette az iskola előtt. Nevezete
között fennálló különbséget úgy egyenlítik ki, sebb kiadásai a Bently-féle (1726), az Umpfenhogy a gyöngébb versenyzőnek a célig kisebb utat baché (1870), a Dziatzkóé (1884), a Pleckeisené
kell megfutnia, mint az erősebbnek. Ilyen kiegyen (1898). Nálunk is többször kiadták régebben, Lő
lítési módon alapszik az ügetőlovak verseny csén 1628., Debreczenben 1795. (Budai EzsaiásI tói). Újabban Burián és Pozder az Ade'phoet
zése is.
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(1882). Magyar fordítói: Kovásznál Sándor
(Andria 1782), Kis János (Eunuchus és Andria,
1828—31), Székács József (kéziratban), Kis Sán
dor teljes T.-fordítását 1895. az Akadémia adta ki.
Terentius Varró, római író, 1. Varró.
Terény, kisk. Nógrád vm. balassagyarmati
j.-ban, (1920) 1003 magyar lak.
Terep (terrain), katonai műszó, jelenti a föld
felületét a rajta levő természetes v. mesterséges
úton keletkezett födözettel (1. Terepfödó'zet).
Terep (Trep), kisk. Szatmár vm. avasi j.-ban,
(1910) 922 román és magyar lak. (Tr. R.)
Terepábrázolás, a földfelület valamely részé
nek vagy valamely feltételezett terepképnek alap
rajzban a vízszintes vetület szabályai szerint és
erre külön megállapított jelzésekkel való ábrázo
lása. A T. módja a hadi célokra készítendő térké
pek ábrázolási módjával szorosan kapcsolatos.
Előbbi természetszerűleg minden időszakban az
utóbbihoz igazodott. A tereprajz nemei: a) croquis, a terepen magán, műszerek nélkül, lépés
mértékkel, nagy arányban készült tereprajzok,
amelyeknek célja a terepről részletes képet nyúj
tani valamely oly munkálathoz (terep megerősí
tése, védelmi berendezések, utak irányának ki
jelölése stb.), hol a létező térkép adatai nem elég
részletesek, b) Terepvázlatok (Skizzen), a terepen
futólagosan (á la vue) vagy a térkép után rend
szeres vagy futólagos nagyobbitás által készült
vázlatos tereprajzok, ezeknek célja lehet: pa
rancsok, jelentések, harcászati dolgozatok, meg
beszélések kiegészítéseként szolgálni, de főképen
a harctéri szolgálatban nyernek alkalmazást, hol
pár vonással a felállításról vagy valamely idő
pontban a csapatok helyzetéről, esetleg a terep
nek a térképből ki nem vehető viszonyairól stb.
nyújthatnak hasznosjfelvilágosítást'Általuk a tér
kép keretében hosszadalmas írásbeli feljegyzések
pillanat alatt pótolhatók. Alaprajzban, nagy mér
tékben, többnyire becslésre alapított adatok alap
ján készülnek, c) Tájrajzok (tájképek), a terepről
néhány vonással áttekintést nyújtó oly terepraj
zok, amelyek a terepet nem alaprajzban, hanem
távlatosan, úgy ahogy az valamely pontról mu
tatkozik, ábrázolják. Harcászati dolgozatok, terep
leírások, hadtörténelmi tanulmányok hasznos mel
lékletei lehetnek főképen a terepnek oly részeiről
szerkesztve, melyek az alaprajz által nem fejez
hetők ki. (Helységekben a házak építésmódja, hidak
szerkezete, várak környéke stb.) L. GroquisTerepakadály, oly részlet a terepen, mely a
csapatok és jármüvek mozgására nehezítő vagy
akadályozó befolyással van.
Terepfelvétel, az az eljárás, mely szerint a
föld felületét (a terepeti valamely célra, vízszintes
ós függőleges kiterjedésében, pontos műszerek
segélyével ebben kiképzett egyének felmérik s
a cél szerint kisebbített alakban ábrázolva fel
veszik (1. Felvétel). A katonai T. lényege röviden
az, hogy az ország egész területén egymástól nagy
távolságban s nagyobb emelkedéseken levő pon
tok csillagászati háromszögelés (távmérés) által
egymáshoz való helyzetükben nagy pontossággal
meghatároztatnak, távolságaik kisebbített mér
tékben rajzpapirosra átvitetnek és ezen pontokra —
az ú. n. háromszögelési pontokra — alapítva, a
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terepet részleteiben pontos műszerek segélyével
felmérik s a megállapított térképjelzésekkel rajz
ban feltüntetik. A magassági viszonyok ez alka
lommal szintén felméretnek és e T. által jelenleg
1:25,000 arányban nyert térképekből készülnek
a hadi térképek. A terep katonai felvételét a
m. kir. földrajzi intézet vezeti. A felvétel terén
kiváló újítás a fényképezésnek a katonai T. cél
jaira való alkalmazása. A Magas-Tátra és kör
nyéke már ennek igénybevételével (fotogram
metria) vétetett fel újra. Továbbá a részletes
háromszögelés helyett a közvetlen távmérést ée
egyidejű magasságmérést engedő irányzó műszer
alkalmazása. Lásd még Térkép.
Terepfödözet mindaz, ami a föld felületén,
abból kiemelkedve nyugszik (növényzet, épít
mények).
Terepjelleg, valamely területre nézve a terep
alakulásán vagy a födözeten, vagy mindkettőn
felismerhető jellemző vonások összessége. Van:
nyilt terep (semmi vagy kevés födözet); ezzel
ellentétes a födött terep ; átszeldelt terep (sok
árok, csatorna, patak, folyó); sík terep (szembe
ötlő színvonal-változás nélkül); hullámos terepT
hegyes terep, változatos terep.
Tereptan, katonai szaktudomány, amely a Föld"
felületét, a terepet, a hely-, víz-, hegyleírás kere
tében részleteiben megismerteti s ezek katonai
jelentőségét a mozgás, harc és nyugvás szem
pontjából tárgyalja és a tájleírásban egész vidé
kek jellegével foglalkozik. A tájékozásra s a
terepen való eligazodásra támpontokat nyújt. A T.
a harcászat igen lényeges segédtudománya, az
ebben való alapos tájékozottság a harcászat tanul
mányozásának előfeltétele.
Térérzék, képesség a dolgok térbeli elrende
zettségének észrevevésére. Nem egy érzékszerv
működése, hanem többféle érzékelés pszihikai
eredője. Különösen fontos szerepük van a látás
nak, tapintásnak és izomérzésnek.
Tereseipatak, kisk. Máramaros vm. taraczvizi
j.-ban, (i9io) 1218 rutén lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Tereske, kisk. Nógrád vm. nógrádi j.-ban, (i92o>
1056 magyar lak. Apátsága (triskai) ismeretlen
időkben a bencések részére alapíttatott; már 1205.
említik. II. Pál pápa az apátságot derecskéinek
(terecskeinek) írja. Az ismeretlen időben elpusztult
T.-i apátság címét a királyok azután is adomá
nyozták. A kéttornyú templom romjai T.-n most
is láthatók.
Terestyénfalva (Krstanová), kisk. Nyitra vm.
privigyei j.-ban, (1910) 286 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Terestyénjákia, kisk. Vas vm. sárvári j.-ban,
(1920) 1048 magyar lak.
Teresztenye, kisk. Abauj-Torna vm. bodvaszilasi j.-ban, (1920) 199 magyar lak.
Tereus, trák király, Ares fia, Prokne (1.
Philomela) férje.
Térey, 1. Gábor dr., műtürténeti író, szül.
Dárdán (Baranya m.) 1864 febr. 9. Egyetemi
tanulmányait Genfben, Londonban, Baselban és
Strassburgban végezte. 1892-ben hivatalos meg
bízást kapott Hans Baldung Grien műveinek össze
gyűjtésére és kiadására. 1894—96-ig a művészet
történet magántanára volt a freiburgi (Baden
nagyhercegség)egyetemen, 1896. meghívták Buda-
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pestre az Országos Képtárba, 1904 óta a SzéprnűvészetiMuzeum régi képtárának igazgatója. 1918-ban
udvari tanácsosi méltóságot kapott. Főbb mun
kái: Cardinal Albrecht von Brandenburg und
dasHalle'scheHeiligthuinsbuchvon 1520 (Strassburg 1S93); Verzeichniss der Gemalde des Hans
Baldmig Grien (n. o. 1894); Albrecht Dürers
venetianiseher Aufenthalt von 1494—1495. (u. o.
1892); Die Handzeichnungen dea Hans Baldung
Grien (u. o. 3 köt., 1894—1896); Die Gemalde des
Hans Baldung Grien (u. o. 2 köt., 1896); A festő
művészet remeftei (Budapest 1902); Modern festők
(u. o. 4 köt., 1904—1907); Die Zeichnungen Rembrandt's im Budapester Museum der bildenden
Künste (Leipzig 1909); A Szépművészeti Múzeum
régi képtárának leíró lajstroma az összes képek
hasomásával (Berlin, 2 köt., 1914—1917, magyar
és német kiadás). Továbbá a Szépművészeti Mú
zeum több tudományos katalógusa.
2. T. Sándor, író, szül. Debreczenben 1886
okt. 1. Iskoláit Debreczenben és Kolozsvárt vé
gezte; Budapesten ügyvédi oklevelet nyert.
Müvei: Feltámadás (Budapest 2 kiad. 1920—21);
Magányos Ember (u. o. 1922); Baudelaire válo
gatott versei (Budapest 2. kiad., 1923); Verlaine
válogatott versei (Budapest 2. kiad., 1924); Viszszatérés, a Kisfaludy-társaság Franklin-dijával
jutalmazott regény (1924).
Teréz (spanyolul Teresa de Jesus), szent, kar
melita apáca és spanyol irónő, szül. Avilában
(Ó-Kasztilia) 1515 márc. 28., megh. Álba de Liste
kolostorban (Ó-Kasztilia) 1582 okt. 4. 1533 nov.
2. atyja akarata ellenére karmelita kolostorba
lépett. 1534 nov. 3. letette az ünnepélyes fogadal
mat. 1562-ben IV. Pius pápa felhatalmazására
a karmelita rend nói ágának megreformálásához
fogott, visszaterelvén azt a régi szigorú szabályok
alá. Az első ily kolostor volt az avilai, amelynek
főnöknője lett és amelyet a pápa 1565. megerősí
tett. 16 nőszerzeten kívül 15 férfiszerzetet is ala
pított. B reformmunkái közepette számos könyvet
írt, nagyrészt elöljáróinak rendeletére, amelyek a
misztikus teológiának legjobbjai közé tartoznak
8 majd minden nyelvre lefordították. Boldoggá
avatta V. Pius 1614 ápr. 24., szentté XV. Gergely
1622 márc. 12. Emléknapja okt. 15. Műveit ki
adták : De la Fuente Vince a spanyol irók könyv
tárában (Madrid 18611; Mella C.: Opere di S. Teresa
(Modena 1871) stb. Életrajzát megírták: Ribera,
Vida de la Madre Teresa; Heunes, Das Lében der
heiligen Therese; Hahn^Hahn grófnő és ő maga:
Exclamaciones et meditaciones de S. Teresa
(Brüsszel 1682). V. ö. Hergenröther, Kirchengeschichte (III. köt.).
Terézia Sarolta Marianna, bajor hercegnő,
szül. Münchenben 1850 nov. 12., Luitpold herceg,
a későbbi régens leánya. Ismétolten nagyobb
utazásokat tett, melyeket Therese Bayer álnév
alatt leirt. A müncheni egyetem tiszt, doktorrá
avatta. Munkái: Reiseeindrücke und Skizzen aus
Russland (Stuttgart 1884); Über den Polarkreis
(Leipzig 1889); Meine Reise in den brasilianischen
Tropen (Berlin 1898); Reisestudien in Südamerika
(1908, 2 köt.).
Tereziánum. Mária Terézia alapítottaBécsben,
Collegiitm Theresianum név alatt 1749 dec. 30.

Térfy

azon kikötéssel, hogy kizárólag nemes ifjak
neveltessenek benne és hogy szervezetén az ő és
utódai beleegyezése nélkül soha semmi változtatás
ne történjék. Fenntartására szolgált a bátaszéki
magyar és 3 osztrák egyházi javadalom. Kizáró
lagos nemesi jellegét Ferenc József 1849szept.29>
szüntette meg. Kettős célja volt: egyik: az, hogy
a nemes emberek fiait magasabb műveltséghez
juttassa, a másik az, hogy az uralkodóház szol
gálatára kiválóbb s megbízható férfiakat nevel
jen. Eleintén gimnázium-jellegü volt; később,
akadémiai rangra emelve, növendékei jogi tanul
mányokat is végeztek. A régebbi alapítványi
helyekre csakis katolikus, később bármely keresz
tény felekezethez tartozó ifjak is fölvétettek. R
helyek száma az eredeti 10-ről 1900-ban 183-ra
emelkedett, amelyeken 39 alapítványos és 31 fizető
magyar növendéke volt az intézetnek. Főhatósága
az osztrák közoktatási miniszter volt; a magyar
érdekeket a király által kinevezett magyar kor
mánybiztos képviselte. Nagy kerttel, lovagló
iskolával és hires könyvtárral összekötött óriási
épülete a \Vieden külvárosban van, Bécsben.
Terézia-rend, bajor királyi érdemrend, kizáró
lag nők részére. Alapíttatott 1827 dec. 12. Terézia
királyné által. Célja hajadon nemesleányok anyagi
gyámolítása bizonyos összegű prebendák adomá
nyozása által, de korlátlan számú tiszteletbeli
tagokkal is bír a rend.
T e r f e z i a (növ.), l. Oroszlángomba.
Téríi Béla. ny. miniszter, szül. Komáromban
1869 szept. 16. A selmeczbányai m. kir. bányá
szati és erdészeti főiskolán végezvén tanulmá
nyait, az államerdészet szolgálatába állt s a
világháború kitörésekor az Országos Gazdasági
Bizottságba osztották be; a közélelmezési mi
nisztérium felállításakor ennek kötelékébe lépett.
1921 szept.-ben közélelmezésügyi miniszter lett
s közel egy évig vezette az ország közélelme
zését.
Térfogat (v. köbtartalom, férő v. féröség), a
test határai közé zárt térnagysága. Minthogy atest
részeit a legkülönbözőbb módon tehetjük össze más
testté, azért a testek T.-a független az alakjuktól.
A test határai közé zárt tér nagyságának meghatá
rozása, vagyis a T.-mérés a T.-nak valamely egy
ségül felvett test nagyságával való összehasonlí
tása útján történik. Az egységül felvett test, a
T.-egység rendesen oly kocka, amelynek minden
egyes mérete a hosszegység ; jelenleg ennélfogva
a köbméter a T-egysóg; csak még Angliában
szokásos az- angol köbláb (0'028 köbméter), vagy
köbyard (0 764 köbméter).
Térfogati areométer, 1. Areométer.
Térfogatkiterjedés v. tágulás, szilárd, fo
lyékony vagy gáznemű testeknek minden irány
ban való, tehát a köbtartalomra vonatkozó ki
terjedése.
Térfogatos analizis, 1. Kémiai analízis.
Térfy Gyula (komáromi), perjogász, szül..
Komáromban 1864 jan. 23. Jogi tanulmányait el
végezve, és doktorrá avatva, 1886. mint budapesti
törvényszéki joggyakornok bírósági szolgálatba
lépett, 1889. aljegyző lett a budapesti büntető tör
vényszéknél, 1891. albiró a ráczkevei járásbíróság
nál, 1893. a budapesti ítélőtáblához tanácsjegyzővé
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rendelték be, 1896. biró lett a budapesti törvény
széknél. 1900-ban Plósz miniszter a polgári perrend
tartás előkészítéséhez az igazságügyminiszté
riumba rendelte be, itt 1902. osztálytanácsos, 1909.
miniszteri tanácsos lett, 1918. pedig előbbi alkal
mazásának meghagyásával kúriai tanácselnökké
nevezték ki. Plósz igazságügyminiszternek a mi
nisztériumból távozása után Fodor Ármin kúriai
biróval együtt T. végezte a polgári perrendtartás
előkészítő munkálatait, nagyrészt ő végezte azokat
a munkálatokat is, amelyek a perrendtartás
életbeléptetése céljából voltak szükségesek. A pol
gári eljárásra, a bírósági szervezetre, az ügy
vitelre vonatkozó újabb törvények és rendeletek
főképpen T. művei, de több más törvény előkészí
tésében is része volt. A háborús jogalkotásban
szintén jelentős részt vett. 1921-ben az igazságűgyminisztérium törvényelőkészítő osztályának
élére került s e minőségben az azóta alkotott
valamennyi jogszabály (így különösen a vagyonváltságokról, a munkásbiztosítási bíráskodásról,
a honvédségről, a szerzői jogról, az ipartörvény
módosításáról, az új adókról, a tisztességtelen
versenyről, a biztosító vállalatokról, az állatsza
vatosságról, a mérnöki rendtartásról, az állam
háztartás egyensúlyának helyreállításáról, a tár
sas-háztulajdonokról, a vámjogról, a polgári el
járás és bírósági szervezet, a büntetőjog ós a bűn
vádi perrendtartás módosításáról, a választójogról
és a felsőházról, a mezőgazdasági hitelről, a va
lorizációról szóló törvények és a békeszerződést
Tégrehajtó rendeletek) előkészítésében tevékeny
részt vett ós a polgári törvénykönyv szerkesztő
bizottságának is tagja. Az igazságügyi segédhi
vatali vizsgák országos elnöke. Több kitüntetésben
részesült. A szaklapokban megjelent számos cikkén
kívül önálló munkái : A kir- ítélőtáblák felülvizs
gálati tanácsainak elvi jelentőségű határozatai
(Budapest 1898—1907,1—XIX. köt.); A polgári
törvénykezési rendtartás zsebkönyve (u. o. 1902,
3 kiad.); A régi polgári perrendtartás (u.o. 1914);
A m. kir. minisztériumnak hatásköri össze
ütközések tárgyában hozott határozatai 1873—
1903. (Sánta Elemérrel, u. o. 1903); Hatásköri
jogszabályok és hatásköri határozatok tára
{u. o. 1909—1925,11 köt., az igazságügyminiszter
megbízásából); Az új polgári perrendtartás
zsebkönyve (u. o. 1924, 5. kiad. 1925); Az új
•polgári perrendtartás (u. o. 1914); Az új adó
törvények (u. o. 1916); Igazságügyi zsebtör
vénytár (u. o. 1922); Az uj vámtörvény és az uj
vámtarifa (u. o. 1924); A végrehajtási eljárás
zsebkönyve (u. o. 1925); A Magyar Törvények
Grill-féle kiadása c. gyűjteményben, vala
mint a Grill-féle Döntvénytárban a Polgári
törvénykezési eljárás (GriŰ-fóle uj Döntvény
tár 1925); továbbá az előbbiben a Magánjogi
vonatkozású közigazgatási törvények és Az
új polgári perrendtartás c. köteteket állította
össze. 0 szerkesztette A magyar közigazga
tási törvények Grill-féle kiadása c. gyűj
teményt és annak több kötetét maga készítette ;
1912 óta szerkesztője a Márkus Dezső alapította
Magyar Törvénytár (Corpus juris Hungarici) és
a Hatályos magyar törvények c. törvénygyűj
teményeknek, amely utóbbihoz kettős mutatót
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készített 1916). Báró Babarczi-Schwartzer Ottóval
ós másokkal együtt törvényjavaslattervezetet
készített a nők hadegészségügyi szolgálatáról
(1. o.) és az elmebetegügyröl. E Lexikon jogi
részének szakszerkesztője. Sok cikket írt a Jogi
Lexikonba is.
Tergélye (állat), a csíknak egyik népies ma
gyar neve. L. Csíkfélék.
Tergenye (Trgina), kisk. Hont vm. vámos mikolai j.-ban, (1910) 539 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Tergeste, Trieszt (1. o.) régi neve.
T e r g i v e r s a t i o (lat.) a. m. hátatfordítás, ki
siklás, kimenekülés. Bjogi értelemben a vádlónak
összejátszása a vádlottal azzal a céllal, hogy ez
utóbbi a vádelejtés folytán a büntetőeljárás elől
meneküljön.
Terglou, hegy az Alpokban, 1. Triglav.
Ter-Goes, németalföldi város, 1. Goes.
Ter-Gouwe, város, 1. Gouda. •
Tergoviste, 1. Targovistea.
Térgörbe, 1. Görbe vonal.
Tergu-Jiu (Targul-Jiu), a gorji romániai
kerület székhelye a Zsil mellett, kb. 7000 lak.
Nevezetes arról az ütközetről, amelyet 1916
nov. 16. és 17. napján az egyesült osztrák
magyar-német csapatok vívtak a román sereg
gel, amelynek vonalát áttörték és ezzel a Zsil
völgyet megnyitották.
Térhátrány, a térelőny (1. 0.) ellentéte, amely
azonban ugyanannak a célnak (az esélyek ki
egyenlítésének) a szolgálatában áll és ugyanarra
az eredményre vezet.
Terhek, más szóval passzívák, 1. Mérleg.
Terhelés, a hajóba rakott súly vagy különböző
nehézségű árúmennyiség helyes és célszerű el
osztása a hajó épsége és kezelhetősége szempont
jából. V. ö. Kenessey A., Hajózási árúkezelés
(Pest 1869). — T. a hidépítészethen, 1. Mozgó ter
helés és Nyugvó terhelés.
Terhelési tilalom, az a korlátozás, amelynél
fogva a dologgal vagy joggal egyébként rendel
kezésre jogosultnak a dolgot vagy jogot joggal
(pl. zálogjoggal) megterhelnie nem szabad. Pl. a
családi hitbizománynak csak egyharmad részét
szabad s ezt is csak hasznos beruházások végett
megterhelni, pl. jelzálogul lekötni. A terhelési
tilalmat telekkönyvezett ingatlannál feljegyzés
által kell kitüntetni, ellenkezőleg jóhiszemű har
madik személyek ellen nincs hatálya. Ingó dol
goknál nehezebb a T.-nak felismerhetővé tétele s
az ily esetben jóhiszemű harmadik személyekkel
szemben éppen azért rendszerint nem érvényesít
hető. A T.-mal rokon az elidegenítési tilalom.
L. Elidegenítés.
Terhelési vonal, 1. Merülési vonni.
Terheléssel való gyógyítás. A'kalmazzák
régi, hevenygyuladásos tüneteket mar nem mu
tató medencebeli folyamatoknál, amelyek a méh
mellett vagy körül folytak le. A beteg asszonyt
lejtős síkra fektetve a hüvely és has felől gyako
rolnak nyomást gummizsákokkal, ezekbe sörétet
v. higanyt öntenek. Fél, egész, másfél kg. higany
egy-két óráig a hüvelybe elhelyezve naponta vagy
ritkábban alkalmazva néha feltűnő jó eredmény
nyel jár. Egyszerűbb eljárások teljesen kiszorí
tották a T.-t.
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Terhelő v. hasló, az a heveder, amellyel a ta
karót v. a nyerget a ló mellkasán megerősítik.
Terhelő körülmények, 1. Mentő körülmények.
Terhelt az, aki ellen a bűnvádi eljárás folyik.
Azt a T.-et, aki ellen a vizsgálat elrendelése még
indítványozva, vagy a vádirat benyújtva nincs :
gyanúsítottnak, aki ellen pedig már vádhatáro
zat van hozva vagy anélkül főtárgyalás van el
rendelve, T.-nek nevezik.
Terhelt kihallgatása a bűnvádi eljárás külön
böző szakaihoz képest a nyilvánosságnak több
kevesebb korlátozásával történik. Egyébként
mindenik terheltet külön s élőszóval kell kihall
gatni ; a süket terhelthez írásban kell a kérdése
ket intézni, a néma terhelt írásban adja feleleteit;
ha egyik mód sem alkalmazható, akkor megfelelő
tolmácsot kell használni. A perszonáliák után az
érdemleges kihallgatás (artikulált kihallgatás)
azzal kezdődik, hogy meg kell jelölni a terhelt
előtt a terhére rótt bűncselekményt s meg kell őt
kérdezni, kíván-e valamit védelmére előterjesz
teni. Igenlő válasz esetében alkalom adandó az
összefüggő részletes vallomás tételére; tagadó
válasz esetében további kérdések nem intézhetők
hozzá, beismerését nem lehet erőszakolni, de
figyelmeztetni kell őt, hogy viselkedése az eljá
rás folytatását nem akadályozza s hogy esetleg
a védelem eszközeitől fosztja meg magát.
Terheltség, orvosi értelemben az ideg- vagy
elmebajra öröklött hajlandóság. Terheltek olyan
emberek, akiknek rokonságában ideg- v. elmebajo
sok, iszákosok, rendellenes viselkedésűek v. ön
gyilkosok fordultak elő. Ilyen módon az egész
ségesek 67°/p-a, az elmebajosok 78%" a terhelt.
A T. lehet közvetlen, ha a szülőktől öröklött, köz
vetett, ha az oldalági rokonoktól v. a nagyszü
lőktől (atavizmus) átszármazott. Halmozott a T.,
ha mindkét szülő beteg v. mindkettőnek családjá
ban fentemlitett körülmények előfordultak. A T.
nem olyan vészes, mint hinni szokás, egyrészt
terhelt családokban elégszer teljesen egészséges
egyének is vannak, másrészt sok bajnak, így mind
járt a paralizisnak, nincs jelentősége a T.-ben. A
T. gyakran elfajulással járhat.
Terhely (Tereliová), kisk. Trenesén vármegye
zsolnai j.-ban, (1910) 3854 szlovák lak. Majláth gr.
pisztrángtenyésztésóvel. Közelében van a szép
ségéről híres Vrátna-völgy (Tr. Cs.-Szl.).
Terhes Sámuel, lelkész és író, szül. Sályban
{Borsod vrn.) 1784 dec. 12. (mások szerint 1783
nov. 25.), megh. Rimaszombatban 1863 jún. 7.
Tanulmányait a sárospataki főiskolán elvégezve,
részt vett az 1809-iki insurrekcióban mint tábori
pap, majd lelkészkedett, 1827-től Kassán, 1836.
Rimaszombatban, hol 1846. gömöri esperes lett.
1859-ben nyugalomba vonult. Ifjúkora óta kedv
vel írogatott dalokat, ezek közül több hazafias
szollemű népdalát széltében énekelték. N. Tóth
Lászlóval polémiába bocsátkozván, költői jártas
ságát héber nyelvű epigrammáival igazolta s ha
ragjának két mérges vitairatban adott kifejezést
(Tükröcske egy ficzkó-poéta számára 1816;
Vjra amalgámozott üvegtáblácska 1819). Vers
gyűjteményei: Orömdáll (1808); Ziza (50 dal,
1811); Magyar Arpádiás (kis eposz, 1818); Szu
rony (epigrammák, 1844).
Révai Nagy
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Terhesek hányása, 1. lerhesség.
Terhesség (graviditas). A nő akkor terhes,
ha méhében magzat fejlődik. A T. a nő nemi érett
ségéhez van kötve, aminek látható jele a havi
tisztulás; ennek megszűntével (48—52. év) T.
nem jön létre, mert a peteérés és peteleválás (ovulatio) ideje elmúlt. Vannak azonban esetek leírva,
hogy T. létrejött, mielőtt az első havibaj mutat
kozott volna, ami azt bizonyítja, hogy a peteéré3
nincs a havi bajhoz kötve. Arra is volt eset, hogy
egy nő 56 éves korában még szült. A T. alapfel
tétele a fogamzás, azaz a pete megtermékenyí
tése (1. Termékenyítés). A megfogamzott pete
a méhnyálkahártya egy redőjében megakad,
fészket rak és a T. megkezdődött. Rendszerint
280 napig tart és az érett magzat születésével
végződik. A T. az anyai szervezet bizonyos vál
tozásaival jár, amelyeket terhességi jeleknek ne
veznek. Ezen jelek közül egyesek a terhes nő
tudatára is jutnak, mások csak vizsgálat utján
derülnek ki. Biztosan csak akkor tudjuk, hogy a
nő terhes, ha méhében magzatot fedezünk fel,
ezt pedig megismerjük, ha a magzat egyes test
részeit tapintjuk v. ha mozgásait észrevesszük és
szívverését halljuk. E három jel bármelyike biz
tossá teszi a T. jelenlétét. Ezeket azonban csak a
T. második felében lehet határozottan megálla
pítani s pl. a szívhangok megkülönböztetéséhez
jól iskolázott fül szükséges. Tévedések még a T.
látszólagos végén is előfordultak. A magzat moz
gásait a terhes nő maga is érzi a 20-ik héttől
fogva. Az orvos a mozgásokat előbb meghallhatja,
semmint a nő megérzi. Elhalt magzatnál csak a
testrészek kitapintására szorul az orvos és segít
ségül veszi a valószínű jeleket. A T. megállapí
tása mind e felsorolt jelekből gyakorlott orvos
nak a 3. hónaptól fogva nem nehéz.
A T. az életmódban követendő bizonyos szabá
lyokat is von maga után. Ezeket Kézmárszhj
így foglalta össze: A terhes étkezése szükséglé
téhez legyen mérve. Kívánságait elégítse ki, ha
ártalmatlan ételekre vonatkoznak, de amitől
undorodik, azt ne egye. Az émelygés, hányás éh
gyomorra gyakran enged, ha a terhes az ágyban
reggelizik s később kel fel. Felfúvó, nehezen
emészthető ételektől tartózkodjék. Italul legjobb
a víz, de kevés bort, sört is ihatik; kerülni kell
a hevítő italokat, erős kávét, pálinkát stb. A ruhá
zat feleljen meg az évszaknak és időjárásnak.
Minden szoros ruhadarabot (fűzőt, harisnyakötőt)
kerüljön. Szoknyáit ne kösse szorosan dereka
körül. Célszerű, ha emlőit alkalmas derékkal,
hasát alkalmas haskötővel megtámasztja. Szor
galmasan váltson fehérneműt, mosakodjék, a
T. második felében pedig hetenkint egyszer
fürödjók; a fürdő langyos legyen és >/4 óránál
tovább ne tartson. Nyáron meleg folyóvízben is
fürödhetik, de nem a tengerben s lábfürdők is
kerülendők. Tiszta, jó levegő, gyakori szellőzte
tése a szobának és mérsékelt testmozgás szintén
szükségesek. A rendes házi foglalkozást tehát
végezheti, de megerőltető munkát kerülnie kell
a terhesnek. Ugrás, táncolás, lovaglás tiltva van.
A közösülés általában nem ártalmas, de a T. első
hónapjaiban megszorítandó, nehogy vetélést okoz
zon. Különös gondot fordítson a terhes beleinek
12

T e r h e s s é g i időszámítás

—

178 —

Térkép

rendes működésére s ha ebben hiba van, orvosi a Bak-T. A T. körök az ekliptikát a napfordulati
tanácsért forduljon s ne használjon erős hashajtó pontokban érintik. (L. még Föld.)
Térítvény, valaminek átvételéről vagy vala
kat. Az emlők ápolására is gondot fordítson a
terhes, mert a bimbók nem mindig alkalmasak mely kötelezettség elvállalásáról adott okirat; pl.
a szoptatásra előkészítés nélkül. A T. rendes lefo T.-t ad az elmegyógyintézeti igazgatónak az, aki
lyását végre nyugodt, vidám kedélyállapot leg az elmebeteget, bár még nem gyógyult meg, az
jobban támogatja; minden rögtönös vagy tartós intézetből kiveszi, arról, hogy az ebből származ
izgalom ártalmas; ijedtség, öröm, haragra lob- ható veszélyekért a felelősséget elvállalja.
banás, félelem, bánkódás megzavarhatják, sőt
Térje (Tria), kisk. Bihar vm. margittai j.-han,
megszakíthatják a T.-t.
(19ÍO) 838 román és magyar lak. (Tr. R.)
Terjedelem, a logikában ama tárgyak összes
Terhességi időszámítás. A terhesség időtar
tama 280 nap (40 hét). A szülés idejét az orvosok sége, melyek valamely fogalomhoz tartoznak, pl.
különféle módon szokták megállapítani : legelter valamennyi ember együttvéve alkotja az ember
jedtebb számítás az ú. n. Naegele-féle számítás, fogalmának terjedelmét, jobb kifejezéssel: körét.
amely abban áll, hogy az utolsó rendes havi baj
Terjedelmes árúk, a szállítási vállalatok díj
első napjához hót napot hozzáadva, három hóna szabásai szerint azok, amelyek szállításánál a
pot visszafelé számltunk. Pl. ha valakinek jún. szállítási eszközök — kocsik, mozdonyok, hajók
elsején kezdődött az utolsó rendes havi baja, akkor — kevésbbé jól használhatók ki, mint más, ugyan
a szülés ideje
máre. 8 körül várható. Ez a számí olyan súlyú árúknál. A T.-ra azért, súlyukhoz
tás 60%- D a n igaz> 40°/0-ban pedig nem igaz. Hi képest, magasabb fuvardíj van megszabva. A vas
bája a számításnak, hogy a teherbe jutott nők úti díjszabás szerint T. közé tartoznak: szállító
nem emlékeznek pontosan az utolsó havi baj ide dobozok és kosarak, bútorok szét nem szedett
jére, vagy hogy szoptatás közben jutottak újra állapotban stb. A postai szállításban is a T.-nak
teherbe. Nem szabad szem elől téveszteni azt sem, magasabb a szállítási díja.
hogy a terhesség első három hónapjában még
Terjedő bénulásos butaság a Dementia palehet egy-egy kevés vérzés a méh nyakából; ez íalytica magyar neve. A mindennapi beszédben
a vérzés azonban jóval rövidebb ideig tart és a ren agylágyuláson is a T.-ot értik. Bővebben 1. Dedesnél sokkal kevesebb is. A második számítási mód nwntia paralytica.
a magzat megmozdulásának idejére vonatkozik.
Terjekíalva, kisk. Sáros vm. eperjesi j.-ban,
Ez a számítás úgy történik, hogy a magzat meg (i9io) 167 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
mozdulásának idejéhez négy és fél hónapot adunk.
Terjeszkedési hézag. Vasúti vágányok elő
Ez a számítás már csak azért is tökéletlen, mert állításánál a síneket, tekintettel azoknak hőokozta
pl. az először terhes nő későbben veszi észre a hosszváltozására, akként illesztik egymáshoz,
magzatmozgást, mig az ismételten terhes már hogy két-két egymásután következő sín között
akkor is véli érezni a magzat mozgását, mikor T. legyen. Minél hosszabbak a sinek és minél ala
az egyáltalán nem is mozog. A harmadik számí csonyabb hőfoknál fektetik le, annál nagyobb
tási mód szerint a terhesség időtartama a méh T.-ot kell hagyni. 20 mm.-nél nagyobb T.-ok nem
fenekének magasságából állapítható meg. A ter célszerűek, mert különben a rajta áthaladó járó
hes méh feneke a 24-ik héten a köldök magassá művek túlnagyot zökkennek. T.-ot szoktak alkal
gában van. A terhesség 28-ik hetében a köldök mazni oly vasszerkezeteknél is, amelyeknek egyes
felett kétujjnyira, a 32-ik hétben a köldök és részei a hőváltozás folytán egymáshoz képest
gyomorgödör között, a 36-ik hétben a gyomor számbavehető mértékben eltávolodnak. (L. Fel
gödörnél tapintjuk a méh fenekét, a 40-ik hétben építmény.)
pedig visszasüiyed a méh feneke oda, ahol a 32-ik
Térkép (földabrosz), a földfelületről, vagy an
hétben volt. Azonban szülés bekövetkezhet ha nak egy részéről sík lapon előállított lehetőleg hű
marább is, meg később is. Ha a terhesség 40 hét kép (1. Felvétel). Célja szerint lehet katonai, er
nél jóval tovább tart, túlhordott magzat születik. dészeti, gazdasági, tengerészeti, aviatikai stb. T.
Az ilyen magzat négy kilónál súlyosabb lehet. A Tartalma szerint megkülönböztethetünk hegy
szülést késői v. elkésett szülésnek hívjuk.
rajzi, vízrajzi, geológiai, fizikai, természetrajzi,
Tericskaró, földbe ásott karók sorozata, néprajzi, politikai, statisztikai, közlekedési, tör
amelyre a halász használat után hálóját szárítás ténelmi stb. T.-eket. A használat szerint ismerünk
iskolai, kézi és fali T.-eket.
végett kiakasztja.
Terimés takarmány (voluminosus) az, amely
A T. fajai. Mivel Földünk megközelítőleg
nagy térfogatban kevés tápanyagot tartalmaz. gömbalakú, geometriailag teljesen hű képét egy
Ilyen különösen a szalma s polyva. Ellenben síkban torzítás nélkül elő nem állíthatjuk. A T.erőtakarmánynak (koncentráltnak) mondjuk a rajzolásnak (kartográfia, korográfla) a feladata
nagyon tápláló, de kivált fehérjében gazdag oly módszerek keresése, amelyekkel a földfelület
takarmányokat, minők a szemes eleségek, olaj ábrázolása a legkevesebb torzítással végbemehet.
gyári hulladékok, korpa, malátacsira stb.
Az első feladat a T. rajzolásakor a délkörök
Terislaw gróf, II. Rákóczi Ferenc György fla (meridiánusok) és párhuzamos körök (parallelák)
viselte ezt a nevet Franciaországban, 1. Rákóczy. metszéseivel előállott ú. n. fokhálózatot vagy T.hálózatot elkészíteni, hogy ebbe a részletek bele
Tériszony, 1. Agorafóbia,
Térítő v. T. körök, az ég- v. földgömbön az rajzolhatok legyenek. A T. készítésekor keresztül
a két parallelkör, mely az ekvátortól oly szög vihető az, hogy egy kívánt tulajdonság torzítás
távolságban van,
amekkora az ekliptika ferdesége mentes legyen, de csakis egy. A T. lehet a) távol
(közel 237/). Az északi T. az ú. n. Rák-T., a déli ságtartó (aequidistans), ha a rajta ábrázolt távol-

Térkép

—

179

—

Térkép

ságok a természetben levővel a T. középpontjá módosították. Utána az ő vonalkázó módszeréhez
ból sugarasan mérve egyformán arányosak; b) alkalmazták még a magasságot jelző szintvonala
területtartó (aequivalens), ha a területek a térké kat is s e kettő egymás mellett szolgáltatja a
pen arányosak a valóságos területtel; c) szög- jelenleg ismert legjobb hegyrajzot a T.-eken.
tertó(conformis), ha a térképen rajzolt minden szög Dufour svájci tábornok alkalmazta először a ferde
éppen akkkora, mint a valóságban. Ezek közül (ÉNy.-i irányból jövő) világítást a hegyrajz kidol
slk lapon egyszerre csak egy követelmény valósít gozására akként, hogy a hegyek árnyékos oldalá
ható meg s a másik kettő akkor torzulást mutat. nak annál sötétebb volt a szine, minél meredekeb
A íokhálózat készítésére három módszerünk van: bek voltak, tehát Lehmann elvét átvette s így ké
a) perspektivikus vetület készítése a perspek szítette el Svájc térképét 1:100,000 arányban.
tivikus vetítésábrázolás szabályai szerint. Elve: Ezek a T.-ek valóban plasztikus hatásúak, olyanok
a térkép közepéhez érintőlegesnek gondoljuk a mintha oldalról megvilágított domborműről ké
földgömb valamely részét s egy vetületi központ szült fényképfölvótelek volnának, de igazi hasz
ból a földfelszín rajzát a síklapra vetítjük. Ha a nálhatóságukat növeli a szintvonalak berajzolása
vetületi központ a végtelenben van, a nyert T.- és a magassági számadatok föltüntetése. Tisztán
vetület perspektivikus orthogonális, ha a föld szintvonalas T.-ena szintvonalak közti területeket
felszínén (vagy valahol a belsejében) van, neve a képiesség elérésére kifestik vagy különböző
persp. sztereografikus, ha pedig a föld közép szinekkel (a világoskéktől a sötétvörösbarnáig
pontjában van, centrális v. gnómonos vetületnek terjedő árnyalatokban a magasság növekedése
nevezzük, b) Lefejthető vetületet nyerünk, ha a szerint, Peucker módszere), vagy egy szín (eset
földet egy körvonalban őt érintő kiteríthető idom leg két-három alapszín) különböző sötétségű foko
(henger, kúp) belsejébe helyezzük, erre vetítjük zataival, a szárazföldön valamely hely minél
egy pontból s így a vetítő centrum helye szerint magasabb, annál sötétebb, s a tengereken minél
ez is lehet orthogonális, sztereografikus és cent mélyebb, annál sötétebb árnyalatban (Hauslaub
rális mint az előbbi, s azután a lefejthető idomot elve), mert így a T.-eken a f ölirások a világos
föl vágjuk egy alkotója mentén és egy síkba ki helyekre jutnak s így könnyen leolvashatók. A
terítjük, c) Konvencionális vetületet kapunk, ha T. készítését 1. Térképészet címszó alatt.
a földet valamely tetszőleges, egészen a tervező
A T. története. A legrégibb térképek az egyip
egyéniségétől vagy céljától függő szabályos idom tomiaktól erednek, a görögöknél pinax, a rómaiak
ban ábrázoljuk. Ezek közt néha igen furcsa T.-eket nál orbis pictus, tabula volt a neve s mivel az
találunk, de van köztük néhány igen jó is. Ezek országok képeit szövetekre festették, nevük mappa
természetesen a T.-től elvárható három tulajdon vagy mappa mundi is volt. A Kr. e. 6. század
ság közül egyet sem képesek teljesíteni. Aszerint, ban készítette Anaximander az első földképet,
hogy a vetitősik hol érinti a földgömböt, a vetület amelynek középpontja Delfl volt. Arisztotelész
neve mellé szokták tenni a poláris (sarki), equa- tanítványa Dikearchosz osztotta először a földet
toriális (egyenlítői) jelzőt, de a sík valamely, É.-i ós D.-i félre egy vonallal s ezt a gondolatot
a kettő közt levő tetszőleges helyen is érintheti fejlesztette tovább Ératoszthenesz, amikor Felsőa földet. Általában az a terület van a térképen Egyiptomban végzett földmérésének eredményei
legkevésbbé torzítva, amely helyen a képsík a szerint a mért délkört fődélkörnek véve, a T.-ére
földgömböt érinti. Mindezek a vetületek sokféle még több délkört ós párhuzamos kört is rajzolt
módon szerkeszthetők s igen sokféle is van, eze föl, de egymástól egyenlőtlen távolságokban.
ket leginkább szerzőik szerint szokták elnevezni, Hipparchosz a távolságokat egyenlőknek hir
így ismerünk Mercator- (1554), Delisle- (de l'Isle, dette, ő vette át a földképekre az addig csak
1745),Mollweide-, Murdoch-(1758)-, Bonne-(1752), csillagászati T.-en használt hosszúságokat és
Plamsteed- (1797) féle kúpvetületeket, Mercator- szélességeket s ugyancsak ő szerkesztette az első
(1569), CasBini-, Soldner-féle hengervetületeket, sztereografikus vetületet. Tiruszi Marinus és
Beaumont, Steinhauser stb. konvencionális vetü Ptolemaiosz számos helymeghatározással töké
letet.
letesítette a földképeket, bár a földrajzi hosszúság
A térkép elkészítése. Az előbb említett fok meghatározása a nehézségek miatt rossz volt.
hálózat a T.-nek csak vázát szolgáltatja, de a Velük érte el az ókori kartográfia tetőpontját.
A rómaiak földképei állami levéltárakba voltak
részleteket bele kell rajzolni s csak akkor válik
az T.-pé. Különös nehézséget a T.-rajzolásban a elhelyezve, matematikai alapjuk nem volt és csak
hegyrajz, azaz a függőleges tagoltság ábrázolása praktikus célokat szolgáltak. Augustus császár
okoz. Régente, így pl. Ptolemaiosz is csipkézett alatt M. Vipsanius Agrippa készített egy világ
vonallal ábrázolta a hegységeket, a kínaiak meg abroszt, amely később sok másolatban terjedt el,
kis kúpokat rajzoltak a hegyek jelzésére s ez a ilyen másolata ennek a későbbi toldalékokkal
jelzés, amely a kis dombot a nagy hegytől alig ellátott ú. n. Peutinger-féle tábla (1. Itineratudta elütővé tenni, még a középkorban is meg rium), a római birodalom földrajzára nézve be
maradt. Először Franciaországban kezdték a he cses forrás.
Az arabok igen elmaradtak ebben a tekintet
gyeket felülről nézve és meredeksége szerinti
sötétségben föltüntetni s a német Léhmann ben, a keresztény középkor T.-ei pedig fokhálózat
(1796) alkalmazta először a hegyek rajzolását nélkül készültek Jeruzsálem központtal. A XIV.
függőleges vetítés és világítás mellett 5—45°-os század elején nagy lendületet hozott be az iránytű
hajlásszög szerint különböző sötét vonalzással feltalálása, ekkor készítették 1311-ben a legrégibb
tüntetve föl a hegyoldal meredekségét, ezt át ismeretes kompassz T.-et (portolani) az olaszok,
vették azután más államok is, habár mindenütt i amely a Fekete- és Földközi-tenger partvidékét
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elég nagy pontossággal tüntette föl. A T.-kószítés
különösen Genovában és Velencében virágzott,
ahol a XVI. sz.-ban állami kartográfusok is vol
tak. A XVI. sz. közepén a német T.-rajzolásé
lett az elsőség, de a század végén a hollandiak
léptek előtérbe e a XVII. sz.-ban is megtartották
ezt az elsőséget. Nagy előmenetelt jelentett Mercator atlaszának megjelenése a róla elnevezett
vetülettel, amely különösen a hajósok számára
igen fontos volt. A XVIII. sz. végén Anglia vette
át a vezetőszerepet (Desbarres, Rennel, Arrowsmith), de igazi nagy lépést csak Franciaország
fokmérései jelentettek, amelyekkel kapcsolatban
minden országban katonai és közigazgatási föl
méréseket végeztek s az ismeretlen vidékek föl
fedezésében is nagy haladást tettek. Sydow fog
lalja össze ezeket a munkálatokat Der kartogr.
Standpunkt Europas (Pet. Mit. 1857. évf.) című
értekezésében. Ujabb időben nagy T.-gyüjtemények kerültek különösen Németországban ki
adásra Berghaus, Sydow, Kiepert, Petermann,
Lange, Ziegler, Andree, Stieler szerkesztésében.
Magyaországon Mátyás király korában kezdő
dött meg olasz mérnökök vezetése alatt a T.-készítés, Lázár deák (Bakács bíbornok titkára) ké
szítette mint magyar ember az első T.-et hazánk
ról, de ez elveszett, korában azonban a külföldi
atlaszok forrásul használták s dicsérték. A leg
régibb fenmaradt T.-et Honterus János készí
tette Erdélyről és Baselban 1532. nyomatta ki.
Ugyancsak a XVI. sz.-ban készítettek még nálunk
T.-eket Lázius, Ortélius és Zsámboky. A XV11.
sz.-ban Rákóczi Zsigmond elrendelte a T.-ek hasz
nálását az iskolákban, ami a T.-készítést nagyon
elősegítette. Bél Mátyás munkája számára Mikovinyi Sámuel rajzolta a T.-eket. A XVIII. sz.-baD
Éder és Hell foglalkozott T. rajzolással. 1806-ban
József nádor pártfogásával Lipszky huszárkapi
tány az országot fölmérte és elkészítette az or
szág T.-ét. Görög Demeter (1802—11) 60 lapon
kiadta az első magyar atlaszt; főként debreczeni
tanulók készítették a T.-et s ezek közül Karács
1813-ban kiadott egy T.-et, amelyen 8000 név
volt. Az első magyar földgömböt Nagy Károly
csillagász készítette 1840 körül. A XIX. sz. köze
pén abbamaradt a tevékenység ezen a téren is és
leginkább Gothából hozatták a T.-eket; Péchy,
Hátsek és Homolka készítettek T.-eket és csak
nem egy edülPosnerműintézete foglalkozott T.-ek
nyomásával. 1890. Kogutovicz Manó megalapí
totta az első magyar T.-észeti müintézetet, amely
azóta számtalan iskolai és hivatalos T.-gyüjtemény t adott ki, hasonlóképen a Magyar Földrajzi
Intézet r.-t. is, amely 1914-ben nagy világatlasz
kiadását kezdte meg s nagyobb részben már el is
készült vele. A Révai testvérek r.-t. külön térké
pészeti osztályt rendezett be a Nagy Lexikon tér
képeinek készítésére.
A volt közös hadseregben használt katonai
T.-ek: a) felvételi T.-ek (1: 25,000), ezek a mo
narchia területét ábrázoló összes katonai T.-ek
alapanyagai, egy földrajzi fok területe 32 lapon
(felvételi szekció) van ábrázolva, egy tiszt egy
nyáron 1—2 ilyen lap területét tudja fölvenni s
arról télen elkészíti a megfelő T.-et, A tér
képen é cm. a valóságban 1 km. s a monar
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chia területe mintegy 3000 ilyen lapon volt
ábrázolva. Négy ilyen lapból készült egy b) rész
letes T.-lap (1:75,000), amely még elég rész
letesen tartalmazza a terep katonailag jelentős
részeit a harci intézkedések végrehajtásához. Fe
kete rajza van, kivételesen külön megrendelésre
színeztethetők az utak és növényfedezetek. Rajta
1 cm. = 750 m. = 1000 lépés. 8 részletes T.-lapból készül egy c) általános T.-lap 1:200,000
arányban (1 cm. = 2 km.), amely egész KözépEurópa területéről készült (260 lap), minden lap
egy földrajzi fok területét tünteti föl, rajta az
erdő zöld, víz kék, a hegy barna, minden egyél)
jelzés fekete. Hadi célja az általános tereptájéko
zódás, leginkább századparancsnokok használják,
d) menet-T. (1:300,000, azaz 1 cm. 3 km.-t
jelent) a csapatok irányításához szükséges adato
kat (vasút, távíró, posta, úttávolság, hatóságok
székhelyei, vízvonalak, főbb helységek stb.) tar
talmazza, e) Közép-Európa
álnézetes T.-c
(1: 750,000, 1 cm. = 7-5 km.) főkép tudományos
célokra, szines (víz kék, közlekedésvonal vörös,
hegy barna, minden más fekete) kivitelben készült.
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása követ
keztében a bécsi katonai térképészeti intézet is fel
oszlott. Nálunk az Állami térképészeti intézet vette
át a cs. és kir. térképészeti intézet feladatait.
•.Irodalom. Magyar : Tóth, A földkép-készítés jelen állása,
Pest 1872 ; Zák, A T.-rajzolás elemei, Budapest 1880; Xántus,
A főid- és T.-készítésről, u. o. 1879; Berghaus-Gönczy.
A magyar korona országainak fali abrosza, Gotha 1878 :
Hátsek, A magyar korona országainak közigazgatási fali
T.-e, Budapest 1885; Kogntovicz, u. az, a. o. 1891: Márki.
A magyar T.-írás múltja és jelene, Földr. Kőzi. 1893. 291.
old. — Külföldi: Gelcich-Sauter, Kartenkunde geschichtlicb
dargestellt, 2. kiad. Stnttgart 1901; Zondervan, Allgemeine
Kartenkunde, Leipzig 1901; Vitai, Die Kartenentwurfslehre,
Wien 1903; Zöppritz-Bludau. Leitfaden der Kartenentwurfs
lehre, 3. kiad., Leipzig 1912; Wessely, Lehrbuch der
Kartographie, u. o. 1907 stb.

Térképészet (kartográfia), az a tudomány,
amely térképek tervezésével, elkészítésével, raj
zolásának módszerével foglalkozik. Az első tenni
való a térképrajzoló számára a fokhálózat fölraj
zolása s ebbe a geodézia (földmóréstan) által szol
gáltatott anyag belerajzolása. A fokhálózatot
még sűrű Begódhálózattal látják el a pontosabb
berajzolhatás céljából s azután következik a hely
zetrajz elkészítése (partvonal, vízhálózat, közle
kedésvonalak, helységjelek stb. fölrajzolása). Ez
a munka nagy szakértelmet igényel a jelzések
célszerű megállapításában, vagy amikor részletes
térképről általános térképet rajzolnak, a fontos
részek kellő kiemelésében s a többi elhagyásában
stb. Azután következik a hegyrajz (terrain) elő
állítása leginkább vékony vonalakkal. Igen fon
tos az írásjelek, helynevek elhelyezése, hogy
semmi fontosat el ne fedjenek, az áttekinthető
séget ne zavarják. Fontos kelléke a jó térképnek
a pontosság is nemcsak a fölmutatott adatokban,
hanem hosszúság, szélesség, terület stb. tekinte
tében is. A jó térkép ezenkívül még kell, hogy
tiszta, jól leolvasható és csinos külsejű legyen.
A sokszorosítás módja igen nagy befolyással
van a térkép minőségére. A rézmetszet élesség,
finomság tekintetében ma is a legjobb sokszoro
sításmód, javítások is könnyen eszközölhetők
rajta, de rendkívül sok időt kivan az elkészítése
s így sok költséget is. A kőnyomás (litográfia) a
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színes térképek elkészítésére nagyon alkalmas;
az acélmetszet keménységénél fogva igen jó szol
galatokat tesz ott, ahol az eredeti lapról igen sok
másolatot kell készíteni; a fametszet a középkor
ban volt legjobban elterjedve, de a finom részletek
feltüntetésére nem alkalmas és az újabb kemigráflai eljárások teljesen kiküszöbölték. Ezek a
fényképezés vívmányait használják föl és velük
az eredeti rajzokról nagyított, természetes nagy
ságú vagy kicsinyített réz- (heliográfta), kő(fotolitográfia) v. cink- (fotocinkográfla) met
szetek, illetve nyomásra alkalmas lapok állíthatók
elő rövid idő alatt s ez tette a térképeket olcsókká
s így elterjedtségüket is ennek köszönhetik a régi
kéziinetezetek térképlapjaival szemben.
Térképmórés, 1. Kartometria.
Térképmértók (térképarány), a térképen levő
méreteknek a valósághoz való arányát kifejező
arányszám. Pl. 1:1.000,000 azt jelenti, hogy ami
a térképen 1 mm., az a valóságban 1.000,000
mm., azaz 1 km.
Térképnyomás (kartotipia). A térképek sok
szorosítása régebben rézmetszetekről történt, ma
azonban a kőnyomás, cinkográfla és könyvnyom
tatás útján állítják elő, legtöbbnyire mindhárom
grafikai iparágat segítségül hívják egy térkép
elkészítéséhez. A városok neveit s egyéb fölírat
sokat rendesen a betűszedő szedi le s ezt átnyom
ják a litográfiái kő- vagy cinklemez megfelelő
helyeire. Nyomtatják cinklemezekről is könyv
nyomtató sajtón, ebben az esetben a színeket alnyomatlemezekről külön nyomják. 17 70-ben Basel
ban Haas kísérletezett a tipográfiai T.-sal, vmint
a lipcsei Breitkopf, a párisi Didót és bécsi Éaffelsberger is, eljárásukat tipometriának nevezték,
azonban a fotomechanikai eljárások teljesen hát
térbe szorították ezeket a kísérleteket. Ameriká
ban cerográfia néven ismeretes a tipográfiai T.
Térképolvasás, a térképen levő jeleknek sza
vakban való kifejtése. Szükséges hozzá a jelzé
sek, ábrázolás-szabályok, térképmérték stb. pon
tos ismerete, mert ez a T. ábécéje. A T.-nak fon
tos szerepe van a katonai szolgálatban.
Térképvetület, ábrázoló geometriai módszer a
térkép fokhálózatának elkészítésére, legfontosabb
kelléke, hogy a gömbölyű földet síklapra vetítve
minél kevesebb torzítással ábrázolja. L. Térkép.
Térkiegyenlítés (sport), 1. Térelőny, Térhátrány, Handicap.
Térköz, katonai alakzatoknál a két egymás
mellett álló ember, ló vagy ágyú között betar
tandó hézag. L. Intervallum.
Térközbiztosító berendezés. A T. általán a
nyilt vonali sűrűbb vonatforgalom szabályozását
és biztonságát célozza, hogy az ugyanabban az
irányban egymást követő vonatok meghatáro
zott távolságban maradjanak egymástól. B cél
ból két olyan állomás között, amelyek megelő
zési vágányokkal birnak, a vonalat rövidebb, a
vonatok egymástól való távolságának megfelelő
hosszúságú vonalszakaszokra, térközökre oszt
ják. Egy térközben mindegyik vágányon egy
időben csak egy vonat lehet. Fővonalakon ren
desen öt percnyi követési időt számítanak. A tér
közöket helyhez kötött jelzők, a térközjelzők ha
tárolják. Az egyes térközökben a vonatközleke
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dés szabályozására térköz-őrhelyek vannak, ú. n.
blokkbódék, amelyek jelzőállító készülékkel és
oly berendezésekkel vannak ellátva, amelyek se
gítségével meggyőződhetünk arról, hogy a két
szomszédos térközben van-e vonat, vagy sem.
Tökéletesebb és elsőrangú pályákon általánosan
használt a vonalblokk-berendezés. Ennél a tér
közöket határoló blokk-őrhelyek, illetőleg a tér
közjelzők villamos blokk-berendezés útján egy
mással szerkezeti függésben vannak. A blokk
művet telefon is kiegészíti, amely zavar esetére
szolgál. Sürü forgalmú egy vágányú pályákon
követő és ellenvonatbiztositást is létesítenek. így
főként Németországban a vonal-blokk berendezés
akkép van kiegészítve, hogy egy vonat indulása
valamely állomásról csak annak a szomszédss
állomásnak hozzájárulásával történhessék, amely
nek a vonatot fogadnia kell. E rendszer szerke
zeti megoldása már komplikáltabb, ily sürü for
galomnál rendszerint inkább kétvágányú pályát
építenek külön-külön vonal-blokk berendezéssel.
Igen sűrű forgalmú pályákon külföldön vannak
automatikus vonal-blokk berendezések, amelyek
nél a jelző a vonat elhaladása után automatiku
san «Megállj»-ra állítódik s ha a vonat a legkö
zelebbi térközjelzőt elérte, az elhagyott jelző
automatikusan «Szabad»-ra áll. Vannak továbbá
oly irányú különböző kísérletek is, hogy a vonat
mozdonya maga állítja a jelzőt, vagy szükség
esetén különféle jelzéseket ad.
Térközjelzők, 1. Helyhez kötött jelzők.
Terlago, tiroli tó és falu, 1. Vezzano.
Terlény (Trlinok), kisk. Pozsony vm. szenczi
j.-ban, (i9io) 327 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Terlinguait (ásv.), higanyoxiklorid Hg2C10, vi
lágos kénsárga apró egyhajlású kristálykák. Terlingua, Texas.
Terlizzi (ejtsd: —licci), város Bari olasz tarto
mányban, (1911) 24,671 lak. Eégi erődítménye van;
a del Rosaria templom kapuja a XI. sz.-ból való.
Terma (therma, gör.) a. in. hévíz, hőforrás.
Termák (gör.-lat. thermae meleg fürdők), ere
detileg több helynek elnevezése, ahol meleg for
rások buzogtak fel; pl. Th. Himerenses, Siciliában, ma Termini. A római építkezés fénykorában
nyilvános használatra szánt díszes közfürdők,
melyek a közönséges fürdők (1. Balneum) beosz
tását nagy arányokban ismételték és azonkívül
mindenféle szórakozásra (torna, játék, olvasó stb.)
voltak berendezve. A császárkori Róma T.-i közül
legnagyszerűbbek voltak a Caracalla- és a Diocletiamis-féle T., melyeknek impozáns romjai ma
radtak. V. ö. Pfretzschmer, Die Grundrissentwickelung der römischen Thermen 1909.
Termalgíméter (tliermalgimeter), készülék a
hőokozta fájdalomérzékenység mérésére.
Termális vonal (geol.) olyan tektonikai törés
vonal, amelynek mentén hévforrások feltörnek.
Ilyen a budapesti T., amelyen a Szt. Gellért—
Császárfürdői hévvizek kerülnek a felszínre; a
bécsi T. pedig Baden—Vöslaun húzódik keresztül.
Termasztis, talán Termás, Tevel (Tebelesz)
fia, Árpád dédunokája, 949 táján Bulcscsal együtt
Konstantinápolyban járt, a császár vendégbarátja
lett, tehát valószínűleg meg is keresztelkedett 8
már mint keresztény tért vissza Magyarországba.
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Terme (növ., pistillwm), a virág női ivarszervé
nek régibb neve, ma termő (1. o.).
Termék vagy termény (productum naturae),
általában minden, ami a természetben megterem,
tehát az állat, növény, meg a kő is. Ezért a his
tória naturális neve termékrajz v. terményrajz.
Szorosabb értelemben T. a növénynek valamely
része, kivált amelyet az ember valamely célra
termeszt, tehát a széna, dohány, takarmány, sarjú,
burgonya, szalma stb. is.
Termékenyítés (fecundatio), az ivaros sza
porodásnak az a kezdőfolyamata, melynél az érett
pete (női csirasejt) az érett ondósejttel (hímcsira
sejt) egyesül, illetőleg az érett ondósejt benyomul
a petébe és ezzel a pete további fejlődését (osztó
dását) megindítja. A T. lényegének megismerése
céljából előre kell bocsátanunk, hogy minden
állatfajban a testet alkotó sejtek magjában a
chrornatin-állomány a fajra jellemző és állandó
számú chromosomákban tömörül. Az ember testét
alkotó sejtekben pl. a chromosomáknak száma
24, a különböző állatokban a sejtek chromosomáinak száma más és más, de minden állatfajra ál
landó. A csirasejtek éretlen állapotban magjukban
ugyanannyi chromosomát tartalmaznak, mint a
test többi sejtjei, az érés alkalmával azonban a
csirasejtek chromosomáinak száma a felére re
dukálódik ; emberben tehát az érett hím- és női
csirasejt magja egyaránt egyenlően csak 12—12
chromosomát tartalmaz. A csirasejtek érése alkal
mával egyúttal a női csirasejt vezértestje (centrosoma) visszafejlődik s protoplazmájában táplá
lásra alkalmas sok szikanyag halmozódik fel,
viszont a hímcsirasejt sejtprotoplazma-mennyisége megkisebbedik, a sejt maga karcsú alakot
ölt s helyváltoztatásra alkalmas farka és jól fej
lett centrosomát magában foglaló köztes darabja
fejlődik. Az érett csirasejtek eszerint alakra na
gyon különböznek, de egyben, nevezetesen a
chromosomák számában és minőségében teljesen
megegyeznek. A T.-nek most már az a lényege,
hogy a hímcsirasejt befurakodik a női csira
sejtbe, itt feji részéből a Mm előmag (pronucleus
masculmus), köztes darabjából pedig vezértest
(centrosoma) alakul ki s végül a hím előmag,
mely a fajra jellemző számú chromosomák felét
tartalmazza, egybeolvad az érett petesejtnek szin
tén a fajra jellemző számú chromosomák felét tar
talmazó magjával, melyet női előmagnak (pro
nucleus femiiiinus) nevezünk; ilyen formán a
termékenyített petesejtben helyreáll a chromo
somáknak a fajra jellemző száma s a hímcsira
sejt köztes darabjából (centrosoma) kialakuló
osztókészülék megindítja a pete osztódását, úgy
nevezett barázdálódását, amely további osztódá
sok révén kialakítja végül az embrió testét. A T.
lényegének helyes megértése céljából még azt is
meg kell említenünk, hogy a vizsgálatok szerint
a chromosomákban rejtőzik az a csodálatos anyag,
az ú. n. idioplazma, mely az elődök tulajdonságait
az utódokra átszármaztatja. A mai felfogás szerint
a T. lényege az elődök tulajdonságait az utódokra
átszármaztató ehromosomákat magukban rejtő
hím és női mag egyesülésében rejlik s célja az
apai és anyai tulajdonságok keverődésével (amphimixis) a faj érdekét szolgálni. Hogy mit ered
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ményezhet az apai ós anyai egyéni tulajdonságok
nak keverődése, legjobban és legszembeötlőbben
az emberen tűnik elő. így rendkívülinek éppen
nem nevezhető szülői sajátságokból kombinálódik
alkalomadtán a mindnyájunk csodálatát felkeltő
lángész. Ami az emberre áll, érvényes a szerve
zetekre és a szervezetek egyes szerveire: az iz
mokra, csontokra, érzékszervekre, agy velőre stb.
Azokból a különleges sajátságokból, amelyeket
két egyén törzsfejlődése során őseitől örökölt v.
élete folyamán maga szerzett, kombinálódik egy
új harmadik, amely az adott viszonyoknak meg
felelőbb. A kombináció alkalmával a tulajdon
ságok egymást erősíthetik vagy gyengíthetik,
ezért a T. egyfelől új fejlődésbeli irányokat
készít elő, melyeket, ha az adott viszonyoknak
megfelelők, a természetes kiválogatódás fokoz,
másfelől pedig a szélső irányban kilengő egyéni
eltéréseket kiegyenlíti s ekként a faji bélyegeket
megerősíti és állandósítja.
Régebben a T.-t egyszerűen szaporodásra ösz
tökélő folyamatnak tartották, az újabb vizsgála
tokból azonban kitűnt, hogy a szaporodás a szer
vezetek ősi tulajdonsága, ehhez eredetileg a T.-nek
nem volt semmi köze, mert a T. csak másodlago
san társult a szaporodás folyamatához. Ezt bizo
nyítja az a tapasztalat, hogy vannak szervezetek,
amelyek T. nélkül (szüzén, parthenogenetikusan)
szaporodnak, a T. nélküli szaporodásnak azonban
a fajra nézve az a nagy hátránya van, hogy az
utódok egyformák, olykor pedig bizonyos kény
szerítő körülmények között a szélső variációkba
hajlók s így változékonyságuk és alkalmazkodó
képességük a fajra veszedelmes módon megcsap
pan. Ezért a természet a faj érdekeire való tekin
tetből a véglényektől kezdve a legmagasabb rendű
gerinces állatokig, a szervezetekben a csirasejtek
fokozatos differenciálódásával olyan berendezése
ket létesített, amelyek révén a T. hovatovább szer
vesen összeszövődött a szaporodással úgy, hogy a
legmagasabb rendű állatoknál szaporodás T. nélkül
már egyáltalában nem lehetséges. Ismerünk azon
ban ma is olyan soksejtű szervezeteket, amelyek
nél a szaporodás újból különvált a T.-től. Ilyen szer
vezetek a szűzenszaporodó szervezetek (1. Szűz
szaporodás), ezeknél ez a T. nélküli szaporodás
különös okokból fejlődött ki és a fajnak rövid időn
belül való gyors elszaporodására szolgál.
Évekkel ezelőtt nagy feltűnést keltettek a
mesterséges T.-röl szóló híradások, amelyek sze
rint a T. hatása különböző só-oldatok hatásával
pótolható. A közölt esetekben (pl. Loeb, Winkler,
Schücking stb. kísérleteiben) azonban nem mes
terséges T.-sel állunk szemben, hanem mester
ségesen előidézett szűzszaporodással, amelynek
a T.-hez semmi köze.
A T.-re való alkalmasság a petének nem állandó
tulajdonsága. Ez az alkalmasság csak rövid ideig
tart; ha az érett pete nem termékenyülhet meg,
rövid idő alatt elpusztul; a nőben a méhbe jutott
termékenyíttetlen petének mindig ez a sorsa.
Tapasztalatok szerint a T.-re alkalmas időpont
elmúlásával a pete ellenálló képessége káros ha
tások iránt csökken. A legtöbb állatnál a T.-nél
csak egy hímcsirasejt jut be a petébe (monospermia), de ha a T. legalkalmasabb ideje elmúlt,
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akkor több hirncsirasejt hatolhat a petébe: ez a
polyspermia, melynek hatására torzalakok fej
lődnek. A kóros polyspermia esetein kívül van
élettani polyspermia is, pl. a bogaraknál, a farkos
kótéltüeknél, cápáknál stb. A T. lényege azonban
az élettani polyspermia eseteiben is ugyanaz,
mint a monospermiánál, t. i. a petébe benyomult
hímesirasejtek közül csak egy hímcsirasejt hím
előmagja egyesül a pete női előmagjával.
Emberben a T. nyilván a méhkürtben történik.
A közösülésnél a hüvelybe ömlő, 600 milliót meg
haladó ondószál aktiv mozgással halad a nyálkás
közegben minden irányban, így egy részök a méh
nyakcsatornáján át bejut a méhbe és ezen át a
méhkürtökbe. Ezt az utat az ondószál néhány óra
alatt teszi meg. Ha ugyanakkor érett pete ván
dorol a méhkürtön lefelé, úgy — bár milliószám
pusztulnak el az ondószálak időközben — mégis
meg van adva a lehetősége annak, hogy a szük
séges egy ondószál a petével egyesüljön, annál
inkább, mert az ondószálak a méhkürtben esetleg
hetekig megtartják életképességüket. A megter
mékenyített pete aztán bevándorol a méhbe s
annak nyálkahártyájában tapad meg.
Ma sincsen még eldöntve, hogy mikor történik
a T. Ugyanis, ha bebizonyltottnak fogadjuk is
el azt, hogy peteérés, ovulatio csak menstruatiókor van, — nem tudjuk, hogy a megtermékenyí
tett pete az utolsó niensrruatiótól való-e, avagy az
elaJ elmaradt menstruatiókor szabadult ki ? A
régebbi felfogás szerint a pete az utolsó meglevő
menstruatiótól való. Emellett szól az, hogy a
termékenyítő közösülések az esetek túlnyomó
többségében a menstruatio utáni első hétre esnek;
könnyen el lehet képzelni, hogy ilyenkor a levándorló pete találkozik az ondószálakkal. Az
újabb elmélet szerint ilyenkor az ondószálaknak
2—3 hétig kellene várakozniok a szervekben,
míg a petével találkozhatnak. Ez ugyan nem
lehetetlen, de nem magyarázza meg a nö termé
kenységének ez időszakos emelkedését. Az
újabb olmélet mellett szól az, hogy soha abortust
az első elmaradt menstruatio előtt nem ész
leltek, hogy a terhesség subjectiv tüneteit a nők
rendesen az első elmaradt menstruatio idején
kezdik érezni, továbbá, hogy a terhesség első
hónapjában elvetélt peték fejlődési fokából szá
mított időszak is az első elmaradt menstruatióuak felel meg. Mivel azonban nem tudjuk, hogy
a megtermékenyítés után mennyi idő telik el,
míg a pete oszlásnak indul, továbbá, hogy mennyi
időt vesz el a barázdálódás, ezek az utóbbi érvek
nem abszolút bizonyítók.
T. növénytani értelemben 1. Megtermékenyítés.
Termékenység (foecunditas, nüv.), élettani ér
telemben a szerves világ létrehozó képességének
mennyisége; mértéke a létrehozott egyének
száma, amelyek egy ugyanazon nemzési folya
matkor jönnek létre és a nemzési folyamatok
száma, amelyek a nemző egyén életében v. éle
tének egy szakaszában létesülnek. A növények
T.-e, vagyis az anyanövény ivaros úton létre
hozta embriók száma függ első sorban a terméke
nyítésre alkalmas petesejtek számától és a meg
termékenyítés eredményétől. Általában egy mag
kezdeményben egy embrió fejlődik, ritkán kettő
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(néhány Orchidea, Santolum), kivételesen a polyembryonia esetében több is lehet (pl. Hosta, Allium). A megtermékenyíthető magkezdemények
száma a legtöbb növénycsaládban csekély mér
tékben ingadozó, ellenben egyes növényre nézve
igen variábilis nagyságú és a virágok számának
megfelelőleg tág határok közt mozog. A meg
termékenyítés fontos tényezője a niegporzás, a
kettőnek sikeres lefolyása biztosítja az embrió
megalakulását. A T. némely növényen igen nagy
lehet, mint pl. Kerner szerint a Sitynubrium
Sophia 730,000, a Nicotíana Tabacum 360,000
magot terem.
Terméketlenség, lásd Magtalanság és Med
dőség.
Termelés az a tervszerű emberi tevékenység,
amely új javak előállításával, összegyűjtésével,
szaporításával, eltartásával és átalakításával, v.
pedig meglevő javak értékének fokozásával fog
lalkozik. A T. tárgyait tekintve lehet: 1. tárgyi
v. anyagi javak T.-e; 2. személyes szolgálatok
előállítása. Az anyagi javak T.-ében ismét meg
különböztethetjük a következő T.-i ágakat: a)
őstermelés; b) ipar; e) kereskedelem. A szemé
lyes szolgálatok ismét többfélék lehetnek: a) testi
munka; b) idegmunka és c) szellemi munka.
Minden T.-nek anyagát a természet nyújtja. Másik
fő tényezője a T.-nek a munka, harmadik a töke.
A müveit világ államaiban a kapitalisztikus
T.-i rendszer (1. Kapitalizmus) van kifejlődve,
ezzel szemben azonban a szocialisták más, ú. n.
szocialisztikus T.-i rendszert törekszenek fel
állítani. L. Szocializmus.
Termelési kartel, 1. Kartel.
Termelési költség, pénzben kifejezett értéke
azoknak az áldozatoknak, amelyeket termelés
közben ennek érdekében szükséges hozni. Ide tar
toznak a termeléshez felhasznált nyers anyagok,
a gyártás közben elfogyott segédanyagok, a
munkaerő, a munkaeszközök s gépek elhaszná
lása, az esetleges veszteségek, a biztosítási díjak
stb. Megkülönböztethetjük a T.-ek között az álta
lános költségeket, amelyek a vállalat vezetésével,
igazgatásával járnak, továbbá a különös költsé
geket, amelyek az egyes javak előállítására fordí
tandók. Az egész vállalat berendezésébe fektetett
álló tőkének kamatai és az elhasználódás foká
nak megfelelő törlesztési részletei teszik az alap
költségeket, ellenben az üzem folytatásához szük
séges forgó tőke maga az üzemköltség. Különö
sen fontos szerepe van a T.-nek az áralakulások
nál, 1. Ár.
Termelési statisztika, 1. Gyáripari statisz
tika.
Termelő takarmány, az állatokkal etetett ta
karmány ama része, melyet az életfönntartásra
szolgáló szükségleten felül etetnek. A háziállatok
a T.-ból állítják elő hasznos termékeiket (hús,
zsír, tej, munka stb.).
T c r u i e n o , 1. Tramin.
Termény (növ.), 1. Termék.
Terménybiztosítás, 1. Biztosítás.
Terményhamisítás, 1. Élelmiszerek, Bor
hamisítás.
Terménytőzsde alatt általában a gabonatőzs
dét értik. Nálunk az árútőzsde nemcsak termé-
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nyekkel, hanem termékekkel (gyári úton előállí amelynek epicarpiuma vastagabb, belsejében hú
tott árúkkal) is foglalkozik, legalább is tőzsdei sos választófalakkal, az alma (pomum) hártyás
szokásaink vannak" nemcsak a gabonanemüekre, epicarpiummal, húsos mesocarpiummal és bőrrozsra, olajmagvakra, hüvelyes veteményekre, nemű endocarpiummal, a csonthéjas v. csontár
hanem a lisztre, olajokra, cukorra, szeszre stb.-re T. Felnyíló húsos termések: a húsos tok (Aesculuis. A budapesti árútőzsde működése — az ország son), a felnyíló tök (Bcballium termése), a felnyíló
termelési viszonyainak megfelelően — első sor bogyó (1. Myristicaceae).
ban termények tekintetében jelentős. L. TözsdeAz összetett termések keletkezhetnek egyetlen
biráskodás.
virágból, mint a szedertermés (baccarium), amely
Térmérés, 1. Mérés.
több bogyóból van összetéve, de keletkezhetnek
Termes, ókori város Hispánia Tarraconensis- több szomszédos virágból, vagyis egy virágzatból,
ben, maradványai a mai liermes mellett Soria amikor már helyesebb a T. helyett a virágzatnak
tartományban.
megfelelő terméságazat megjelölés. Ilyen a lőne
Termés (fructus, n5v.)> a növényeknek rend kettős bogyója (bibacca), vagy a fejes termés
szerint a megtermékenyítés következtében átala némely fészkesvirágún (Xanthium, Arotium), a
kult szerve, amely a magvakat tartalmazza, meg fügetermés, az epertermés (1. Goenocarpium).
érés után azokat kiszórja, vagy velők együtt a
Mivel a T. keletkezése a termőhöz, magházhoz
növényről leválik. Régebbi, szorosan vett érte van kötve, csakis a zárvatermőkre jellemző. A
lemben T. alatt csakis a termőből keletkező szer nyitvatermők magva nincs T.-be zárva, de sok
vet értették és ezt valódi T. névvel illették, ellen szor a mag lesz termésszerű, bogyószerű (Ginkgo,
tétben az álterméssel, amelynek megalkotásában Taxus álbogyója), sőt a termőlevelek fedte ág
a termőn kivül más virágrész, tengely v. levél nyer termóságazathoz hasonló külsőt, mint a bo
képlet is részt vett Az egyetlenegy termőből ke róka húsos toboza (galbulus), vagy a fenyők to
letkező T. egyszerű T., a több termőbőlkeletkező, boza (strobilus). A tobozhoz hasonló az ógorfa
rendszerint egymással összefüggő T. pedig össze termős virágzatából keletkező terméságazat, ahol
tett, végül az egy virágból, de több termőből, ül. a makkterméseket a megfásodott murvalevelek
magházból keletkező, megóréskor résztermésekre tobozpikkelyszerüen fedik, miért is ezt a termés
széteső T. az oszló-termés. A T. héja rendszerint ágazatot áltoboznak is nevezik.
három rétegből áll, a külső (epicarpium), kö
A T. élettani hivatása a magvak körülzárásán
zépső (mesocarpium) és a belső (endocarpium) és megőrzésén kívül a magvak szóthullajtása a
rétegből. A három együttesen a T.-héj (peri- faj fenntartása és elterjesztése céljából. A körtilcarpium), amely sok esetben egészen, vagy rész zárást és megőrzést a termésfal erősebb, ellen
leteiben sok táplálékot tartalmaz, az emberre állóbb szerkezete biztosítja, míg a magvak kinézve is élvezhető, amikor a T. gyümölcs nevet hullajtását és elterjesztését különböző szerkeze
visel a közéletben.
tek biztosítják. A T.-ek egyrésze rajta marad az
Az egyszerű T. lehet száraz, amelynek a peri- anyanövényen (felnyíló T.) és csak a magvakat
carpiuma bőrszerű, v. fás, de lehet húsos, amikor hullatja ki, amikor is a magvak rendezkednek
a mesocarpium, de néha ezzel az endocarpium is be az elterjedés érdekében (1. Magszórás), ami kor
nedvdús (sarcocarpium). Úgy a száraz, mint ahúsos is sok esetben a termés függő helyzetet foglal el
T.-ek között van felnyíló, maghullató és van zárva (függőtermés). A fel nem nyíló termések (zárt
maradó, éréskor egészében lehulló alak. Felnyíló termés) pedig teljes egészükben hullanak le és a
száraztermések: a tüsző (follieulus), szütyő(utri- T. maga rendezkedik be az elterjesztés érdeké
culus), hüvely (legumen), cikkes hüvely (lomen- ben. Az elterjesztést a víz, a levegő áramlása, az
tum), rámás hüvely (craspedium), amelyek egy állatok közvetítik, vagy egyéb különös e célra
monomer magházból keletkeznek (apocarpium); szolgáló szerkezetek. Eszerint van hydrochor,
továbbá a becő (siliqua), becőke (silicula), cikkes anemochor, zoochor ós dinamochor termés. A
beeő (bilomentum) és a tok (capsula), amelyek hydrochor T. a növényről leválva a vlzárammal
viszont di-polymer magházból keletkeznek (syn- úszik, mint a Nuphar, Cocos stb. uszadéktermése.
carpium). Zárt száraz termések: a szemtermés Az anemochor T. vagy repülőkészülékkel bir
(caryopsis, a kaszat (achaenium), dió v. makk (nux), (kaszat, szárnyas termések), v. szőrös, hólyagos.
lependék (pterodium). Ezek v. egyesével (monocar- A zoochor T. húsa ehető, az állatok megeszik és
pium) keletkeznek egy virágban, v. többesével és a magvakat elhullatják, vagy ürülékükkel lerak
érés után részekre (mericarpium) oszlanak, amely ják. Más zoochor T. oly szerkezettel bír, amely
részek külön-külön a szem, kaszat stb. alakoknak alkalmas arra, hogy az állatokba kapaszkodjék
felelnek meg (1. Schizocarpkim). A zárt száraz és így jusson tova (bojtorjános T.) különböző
termések egymagvuak, némely növényé a virág szőrképletek vagy függelékek által, esetleg az
tengelyével vagy egyéb levelekkel együttesen iszappal. Ide sorolhatók az ember vagy a kultúra
és ezek módosulásával alkot egy egységes termés- révén elterjedt növények (anthropochor) is, főké
külsejü szervet, amelyet áltermésnek is neveztek. pen a kereskedelmi és mezőgazdasági szállítmá
Ilyen a csipketermés (cynarrhodum), amelyben a nyok segítségével. A dinamochor T. egyrésze
szemtermések (aszmagocekák) a húsos virágten érett állapotban nagy feszítő erőt rejt és felrepe
gely öblös belsejében vannak (rózsa), a szamóca déskor messze elhajítja a magvakat (magrugó T.),
termés (fragum), amelyben a szemtermések a másrésze higroszkópos szőrei segélyével kúszik,
húsos, veres tengely felületébe mélyednek. Zárt csavarodva fúródik.
húsos termések: a bogyó (bacea), amelynek mesoTermés (proventus), gazdaságilag haszna
ésendocarpiuma húsos, a kabak v. tök (peponram), vehető növánytermék és ennek létrejötte, pl. bor-T.,
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széna-T., gabona-T., gubacs-T., makk-T., sőt gyü- hivatása a párjául vett hímmel (herével) együtt a
mölcs-T.-t (a. m. a gyümölcs megtormése) is mon fajfenntartás. A dolgozók fejlődésük egész folya
dunk. Mezőgazdasági értelemben megkülönböz mán szárny atlanok és afészeképités, táplálékszer
tetnek abszolút és relatív, időszaki és átlagos zés és ivadékápolás mnukásai. A szintén szárnyat
T.-t. Az abszolút T. bizonyos területre, birtok, lan, rendkívül nagyfejű és hatalmas rágójú kato
megye, országra stb. s egy évre vonatkozik, a nák, amelyek nemi tekintetben elsatnyult hímek,
relatív T. pedig bizonyos területi mértékegységre a család védelmét és a rendtartást látják el. Dol
pl. holdra, hektárra stb. Az átlagos T. különböző gozók és katonák ivarszerv nélküli hímek vagy
területek v. időszakok átlagát tünteti föl és a ter nőstények. A családalapítás ezer meg ezerszámra,
melés emelkedésének vagy hanyatlásának fok felhőszerűen kirajzó nőstényekkel és hímekkel
mérője. Hazánkban az országos magyar királyi indul meg. A rajzás közben el nem pusztult,
statisztikai hivatal feladata, hogy a T.-statisztikai szárnyavesztett párok faodúban vagy hasonlóadatokat beszerezze és közzé tegye.
helyen meghúzódva párzanak s később az ezrekre
Terméságazat (nCv.) a virágzat elnevezése az rúgó petetömegtől sokszorosára nyúlt és duz
elvirltás és termésérés után, amikor a virágok zadt potrohú nőstény vagy királyné hozzákezd a
helyét a termések foglalják el (1. Termés, Virág letojáshoz és ivadékneveléshez. Az így származó
zat). A T. sokszor egységes termésszerű alakzattá dolgozók azután földből, faanyagból, nyálukból
és ürülékükből készítik azokat a kúpalakú, kar
fejlődik. L. Coenocarpium.
Terméselemek az ásványtanban azok, amelyek csú v. széles építményeket, amelyeknek szilárd
a természetben egymagukban, vagyis más ele sága a csákánynak is ellenáll. Leginkább a forró
égöv lakói s Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában
mekkel nem vegyülve fordulnak elő.
Termésképzés (aöv.), az a folyamat, amikor a és Amerikában Vs —6 m. magasságig emelkedő
termőből termés alakul, sokszor egyéb virág v. építményeiknek (fészkeiknek) nagy változatossá
tengelyrészek közreműködésével. Megindítója a gával találkozhatunk. Táplálékukat fa és maguk
megtermékenyítés, kisérő jelensége a magképzés tenyésztette gombák (Volvaria eurhiza) teszik
a termés belsejében és a termőn kívüli virág főképpen, de a bőrből, papírból készült tárgyakat,
sőt a húst sem vetik meg. Pusztító munkájukat
részek hervadása, lehullása. L. Fructescentia.
Termeskocsi (szalonkocsi), a vasúti személy észrevétlenül végzik épületeken, hajókon s egye
szállító kocsiknak különleges faja, nagy kényelmi bütt. Akárhányszor csak egy-egy háznak a várat
igények kielégítésére, ennek megfelelő beosztás lan összeomlása mutatja meg, hogy a kívülről
sal és díszesebb kivitelben készül. Nappali tartóz épnek látszó gerendázat s egyéb farészek belse
kodásra asztallal ős kényelmes ülőhelyekkel el jét a T. teljesen megőrölték. 100 fajuk ismere
látott, a pálya mindkét oldalára nagy ablakokkal tes, ezek közül három Európában is előfordul,
kilátást nyújtó terem van a kocsiban, pihenésre nevezetesen : Termes lucifagus Eossi., Termes:
és alvásra az oldalfolyosóról nyíló hálófülkék flavipes Kol. és Calotermes flavinollis P. Tropi
szolgálnak, amelyek ággyal, olvasólámpával, kus faj a Termes fatális L. (Afrika), Entermes
ruhaszekrénnyel, mosdóasztallal vannak felsze pyriformis Progg. (Ausztrália), a Termes bellirelve. A T. azonkívül szolgafülkével, árnyékszék cosus Smith. stb.
kel, esetleg főzőhelyiséggel, néha fürdőhelyiség
Természet (lat. natura), a térbeli és időbeli
gel is el van látva. Némely T.-nál a kocsi végén tárgyak összessége, amint az emberi tevékenység
is van egy kisebb terem (veranda), amely a hom közrejátszáea nélkül örök törvények szerint «telokon alkalmazott nagy ablakon át kényelmes ki remnek». Ezt az alakulást folytonos változások
látást nyújt a pályára és a vidékre.
összefüggő rendszerének tartjuk s a változás
Terméskő, a bányákban termelt alaktalan kő állandó viszonyait fejezik ki a T.-törvények.
tömb, amelyet építkezéseknél mint ilyet v. szabá A világ fogalma több, mint a T.-é, mert ezentúl
lyosan megmunkálva, mint faragott követ hasz még az ember által tudatosan alkotott, a történet
nálunk fel.
folyamán kialakult kultúrarniiYeit is magába fog
Termeszek (fehér hangyák, Termitidae), a lalja. Éppen ezért szoktuk a T.-et és kultúrát egy
régebbi rendszerekben az áírecésszárnyúak (Pseu- más mellé állítani. T.-es mindaz, ami akaratunk
donenroptera) egyik családjába sorozták, az újabb tól függetlenül, «önmagától» támadt, — mester
rendszerek azonban külön rendként a roncsolok séges, ami szándékolt, ami tervszerű tevékenység
(Corrodentia) csoportjába osztják be. Az ide tar eredménye. A T.-tudomány a valóságot látja és
tozó 7 és 20 mm. között váltakozó nagyságú kutatja a természetben, de a költői rajongás sok
fajok testalkotásban (de rendszertanilag is) közel szor a legfőbb értéket is benne szemléli 8 így kelet
állanak a csótányokhoz. A fiatal fejlődési alakok keznek a romantikus vagy költői T.-magyarázatok
fehér szino, a hangyákra emlékeztető társas éle (Rousseau, Schelling).
tük s a családok különböző alakú és hivatású
Természetbeli adó. Primitív viszonyok kö
egyedei (királyné, herék, katonák, dolgozók) a zött, a naturálgazdaság korában az adókat a ter
fehér hangya elnevezést szerezték meg ennek melt javak, árúk bizonyos hányadának átadása
a rovarcsoportnak. A T. mély befűződéssel el által rótták le. Ezek a T.-k a pénzgazdaság elter
választott s többnyire aránylag nagy feje mö jedésével megszűntek s helyüket a pénzben le
gött különálló három toriz és potroh vékony bőrén rótt adók foglalták el. A primitív viszonyok kö
áttetszenek a belső szervek. Fejlődésük egyszerű zött levő gyarmatokban T.-k még ma is vannak;
8 a petéből kikelő lárvák már hasonlítanak a ki abennszülöttekazadótpl.elefántcsontban, kókusz
fejlődött állatokhoz és 3—5 vedlés után érettek. dióban és más terményben rójják le. Újabban az
A termesz család feje a királyné, ennek egyedüli európai államokban is találkozunk T.-val. Ilyen.
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pl. hazánkban a részvény váltság, ingatlanváltság,
őrlési adó stb., ezt az adót részvénnyel, ingatlan
nal, illetőleg őrleménnyel rójják le.
Természetbeli lakás, 1. Aliami alkalmazot
tak illetményei.
Természetbölcselet, a filozófiának az a része,
mely a természettel foglalkozik. Minthogy a ter
mészettel az egyes természettudományok is fog
lalkoznak, szükséges megállapítani, miben külön
bözik a T. a természettudományoktól, de ez a
megállapítás a különböző filozófiai rendszerek
szerint különböző. Legtöbbször a természettudo
mányok eredményeinek összefoglalása, ezeknek
egyetemesltése és egyeztetése, ha a T. nevét mél
tón viseli. Legfőbb tárgya az anyag, erő és élet
elmélete. V. ö. W. Ostwald, Vorlesungen über
die Naturphilosophie (1902, 3. Aufl. 1905); J.
Geyser, Allgemeine Philosophie des Seins und der
Natúr.
Természet elleni fajtalanság (lat. sodornia),
a nemi ösztönnek természetellenes módon való
kielégítése. Ezt a régebbi (római, középkori német,
egyházjog) jogok szerint szigorúan büntették. Az
újabb jogok szerint annak csak egyes fajai bün
tetendők, azok t. i., amelyek a közegészség és
közerkölcs súlyos sérelmével járnak. Egyesek e
cselekmények teljes büntetlenségét követelik azon
az alapon, hogy az orvosi tudomány szerint ezek
legtöbbnyire beteges állapotra vezethetők vissza.
Hazai jogunk ezerint csupán a férfiak között vég
hezvitt és az embernek állattal elkövetett fajta
lansága büntetendő. (Btk. 241., 242. §.) A nők kö
zötti, a nőnek serdületlen fiúval, a hullán, a férfi
nak növel elkövetett fajtalansága nem büntethető,
ntóbbi mégis akkor, ha házasságon kívül erőszak
kal követtetik el. A T. büntetése egy évig terjed
hető fogház, ha azonban férfiak között erőszakkal
v. fenyegetéssel követték el, öt évig terjedhető
börtön; ha pedig a sértettnek halálát okozta, élet
fogytig terjedő fegyház és a két utóbbi esetben
hivatalvesztés. A cselekmény hivatalból üldözendő.
Természetérzék. A természet tárgyaiban és
ny ilvánulásaiban megjelenő esztétikai minőségek:
a szépség s a fenségesség iránt való eleven fogé
konyság. Ennek a történet korszakain keresztül
rendkívül hullámzó fejlődését és változatos for
máit figyelhetjük meg. A természetben való naiv
gyönyörködés mellett már az ókorban feltünedez
nek a természettel való együttérzésnek, a szimpatetikus T.-nek nyomai. Ez azután a renaissanee
óta mélyült el s a modern művészetben, főleg a
képzőművészetben (pl. tájképfestészet), valamint
a költészetben jutott teljes kifejlődésre és virág
zásra. A modern ember finomult kedélyéletóvel
a természettel benső rokonságot érez, sejtő lélek
kel vonatkozásokat keres a külvilág és belső vi
lága közt, a tárgyi létezőknek odakölcsönzi saját
hangulatait, eszméit s érzelmeinek visszhangját
hallja belőlük, az egész világot élettel teljessé,
lelkessé teszi, személyesíti, sokszor pantheisztikus
szinben látja és szimbolikusan értelmezi. A ter
mészet ilyen benső szeretete végleteiben termé
szetrajongássá fajul. Külföldön Petrarca, Rous
seau, Goethe, Byron, Shelley a T. nagy megszó
lal tatói. Nálunk Kármán, Tompa msllett nagy
ürikusaink és regényíróink fejlett T.-ről tesznek
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tanúságot. V. ö. Biese, Die Entwicklung des
Naturgefühls bei den Griechen und Römern
(Kiél 1882) és ugyancsak tőle: Die Entwicklung
des Naturgefühls im Mittelalter u. in der Neuzeit
(Leipzig 1888).
Természetes, 1. Természet és Naiv.
Természetes atyaság, 1. Atya.
Természetes erődítés, 1. Erődítés.
Természetes fajta v'. primitív fajta, 1. FajtaTermészetes felújítás (erd.) alatt az erdő újra
telepítésének azt a módját értjük, amidőn a fiatal
erdő létrejöttét sarj- és középerdőkben a tüskö
kön és gyökereken keletkező sarjaktól, szál
erdőkben pedig a régi faállomány ínagterméscnek lehullásától várjuk (1. Erdőfelújítás). Az
emberi beavatkozás a két folyamat elősegítésére
irányul.
Sarj- és középerdőkben ez lényegileg abból áll,
hogy az erdőt télen v. kora tavaszkor vágatjuk
s ezt követően minden károsítástól, különösen a
legeltetéstől megóvjuk. Elvénhedt, már nem sar
jadzó tuskók helyére.új csemetéket kell ültetni.
Szálerdőkben (1. Üzemmód) egyfelől a fákat
kell bő magtermésre ingerelni, másfelől a talajt
kell a mag befogadására alkalmassá tenni. Mind
két célt rendszerint a faállományok fokozatos
megritkításával érjük el. A visszamaradó egész
séges törzsek több világossághoz jutva, bővebben
teremnek magot, a talaj pedig jobban szellőzvén, a
netalán felhalmozódott nyers alomréteg, amely a
mag csírázásának akadálya, gyorsabb bomlásnak
indul. A ritkítás mérvét azonban a felújítandó fa
nem, a talaj minősége, az égtájak szerinti kitett
ség és a már megtelepült fiatalos igényei szerint
kell megválasztani, mert a kelleténél nagyobb
mérvű ritkítás a terület elgazosodásához vezet.
A ritkítás módja és terjedelme szerint a T.-nak
következő főbb eljárásait különböztetjük meg:
I. A fokozatos felújító vágásnál több vágás
területet egyesítve, az évi hozadékot egyenletes
v. csoportos ritkítás útján használjuk ki.
Egyenletes ritkítás mellett (ú. n. vetövágásos
eljárás) rendszerint háromféle vágást különböz
tetünk meg, amelyek egymást 3—5 évi időkö
zökben követik: 1. az előkészítő vágást, amely a
fatömeg 15—30°/o-át használja ki; 2. a vetővágást,
amelyet tulajdonképen csak magtermő évben v.
ezt közvetlenül követően kellene végezni s amely
a fatömeg további 20—35°/o-ára terjed ki és 3. a
felszabadító v. végvágást, amely a fatömeg ma
radványát egyszerre v. ismét több részletben tá
volítja el. Az előkészítő vágástól a fiatalos teljes
felszabadításáig 6—20 év telik el.
A csoportos felújító vágásnál a törekvés az,
hogy az erdőben már előzetesen feltalálható, v.
foltonkinti ritkítással a felújítás során előidézett
életképes fiatalos csoportok kellően felszabadittassanak és a közbeeső öreg faállomány szélső
törzseinek fokozatos eltávolításával mindaddig
nagyobbittassanak, amíg ezek a csoportok végül
az új fiatalossal összefolynak.
A két eljárás közül a csoportos felújító vágás,
amelynek időtartama 20—40 évre is kiterjeszthető,
vezet jobb eredményekre s nyújt a fiatalosoknak
kedvezőbb fejlődési feltóteleket. A fadöntés kí
méletesebben történhetik, az elgyomosodásnak és
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a talaj kiszáradásának veszélye kisebb és a fiatalos
a csapadékot bővebben élvezi, mint a vetővágásos
eljárásnál.
II. Ha ezeket a műveleteket keskeny, 20—40
m. széles pasztákon hajtjuk végre, az eljárást
pásztás felújító vágásnak v. szegélyvágásnak
nevezzük, amelynek ismét több válfaja ismeretes.
III. Ha a ritkítás 10—30 éves időközökben az
egész erdőn végighalad, akkor a T.-nak ezt az
eljárását szálaiásnak v. száláló vágásnak ne
vezzük. L. Szálaló üzem.
IV. A T. egyik elavult, ma már nem haszná
latos eljárása a szökő vágás (1. o.) és a felújító
tarvágás volt, ekkor az oldalt álló faállomány
maghullásától várták a felújulást.
A T.-t leggyakrabban tölgyesekben, bükkösök
ben, jegenyefenyvesekben és elegyes erdőkben
alkalmazzák, ritkábbban tiszta lúcfenyvesekben
v. erdei fenyvesekben.
Természetes festőanyagok, a természetben
előforduló összes állati és növényi eredetű festő
anyagok s ezekhez lehet sorolni azokat az ásványi
eredetű festőanyagokat is, amelyeket közvetlenül
az ásványvilág szolgáltat. Ilyen növényi erede
tűek pl. az indigó, a krappgyökérből elkülönített
festőanyagok [garaneine]), állati eredetűek pl. a
biborcsigák festőanyaga s ásványiak pl. a színes
anyagok, kréta stb.
Természetes gáz, földgáz, amely a föld leg
különfélébb helyein repedésekből, v. fúrt kutak
ból áramlik, általában igen nagy nyomás alatt áll.
Szénhidrogének elegye javarészt; legalább 90%-a
metán. Erdélyben nagy gázforrások vannak.
Természetes gyermek, e néven is szokták
nevezni a közbeszédben a törvénytelen gyerme
ket; 1. még Gyermek.
Természetes gyógymódok (physiatria). Gyó
gyítás a természetben adott fizikai hatások föl
használásával (főleg a németek és a franciák), így
vízzel, levegővel, napfénnyel stb. Ebből fejlődött
a modern fizikai terápia.
Természetes hangok a fúvóhangszereken ké
pezhetők, pusztán az ajkak feszültségének — a
légnyomás fokának — megváltoztatásával, anél
kül, hogy a légoszlopot billentyűk, ventilek le
szorításával v. cső kitolásával megváltoztatnák.
A T. a harmonikus felsőhangok sorát adják. L.
Hang.
Természetes kiválás, 1. Darivinizmus.
Természetes kötelem, 1. Naturális óbligatio.
Természetes kúra, 1. Természetes gyógy
módok.
Természetes mágnes, 1. Mágnesség.
Természetes népek, a kezdetleges ősállapotban
élő néptörzsek szembeállítva a nagyobb művelt
ségű civilizált népekkel. A T.-et régen vadaknak,
primitíveknek is nevezték, de ez sem találó név,
mert mindnek van bizonyos műveltsége és tár
sadalmi berendezése. Vannak elmaradott népek,
viszonylag kisebb, de más irányú műveltség
gel, amilyen természeti viszonyaiknak megfelel.
Azért a T.-et elválasztani a müveitektől, ille
tőleg ennek egyes rétegeitől igen nehéz. Ha pl.
az írást vesszük kulttiramérőnek, azt látjuk, hogy
a T. saját rendszerű jelírást (képírás, csomőríás stb.) fejlesztettek ki és szélesebb rétegekben
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haoználták, mint a müveitek a maguk betűit.
Nyomósabb, de szintén nem általánosítható a
gazdálkodás módja. A T. kóborolnak, a termé
szetkész adományaiból élnek v.ha rövid időre megszállnak egy területet, azt kizsarolják és tovább
mennek. Ebben különbözik a röghöz ragaszkodó
művelt elemtől. Ha a T. művészi érzékét tekint
jük, látjuk, már a barlanglakó ősember milyen
invokációval rajzolt, ilyen készség nyilatkozik
az amerikai indiánusok, némely néger törzsek
rajzaiban is. Más T. művészi faragásai (maori),
másoknál fejlett szövés, keramika stb. iparmű
vészeti ágak tanúskodnak belső kultúrájukról.
Annyi bizonyos, hogy a természetben, kezdetleges
állapotban élő néprétegek, épúgy mint a kultúrá
tól távoleső lí. n. vad népek intézményeiben, csa
ládi és társadalmi életében több ősi vonás maradt,
mint a hagyományokat megvető, újdonságon kapó
müveit elemnél, azért világnézetét, költészetét,
szokásait stb. intézményeit az összehasonlító nép
rajz anyagául veszik, tanulmányozza a szocioló
gus, praehistorikus, jogász stb. tudós. Irodalmu
kat 1. EtnográfiaTermészetes organikus festőanyagok, 1. Ter
mészetes festőanyagok.
Természetes ösztön az élőlényeknek az a tö
rekvése, amely nem szerzett, hanem öröklött, a
tudat mélyén élő vágyakból táplálkozik. Ilyet kü
lönösen kettőt szokás megkülönböztetni, ú. m. a
táplálkozás és szaporodás vágyát, az egyéni és a
faji élet fenntartásának ösztönét.
Természetes rendszer a tárgyak bizonyos
csoportjának oly módon való felosztása, hogy a
csoport tagjai egyúttal a fejlődés szerint követ
kezzenek egymás után.
T. (sysiema naturális), az állattanban az
olyan, amely az állatok csoportosításánál nem
csupán egy, tetszés szerint választott jellem
vonásból indul ki, hanem az összes anatómiai, fej
lődéstani, őslénytani, élettani és származástani
jellemvonások tekintetbevótelével a rokonsági
kapcsolatok a i apján rendszerezi az állatokat. A
modern állatrendszerek mindannyian ezen a nyo
mon haladnak.
T. a botanikában, 1. Növényrendszer.
Természetes személy, 1. Személy.
Természetes üveg a. m. üveges alakban meg
merevedett láva, pl. obszidián.
Természetes vallás, megkülönböztetendö a
természetvallástól (1. Vallás), az a vallás, amelyet
nem isteni kinyilatkoztatásból származtatnak, ha
nem az emberi léleknek általánosan érzett vallási
szükségleteiből, fejlett mivoltából, erkölcsi és
filozófiái tudatából.
Természetfilozófia, 1. Természetbölcselet.
Természetfölötti (supernaturále), a kat. teoló
giában szűkebb értelemben véve (per se, quoad
substantiam) Istentől az eszes teremtménynek jut
tatott ajándék, amely sem a teremtő lényegének
(természetének) szükségszerű alkatrésze, sem ter
mészetes lényegéből folyó működés. Ilyenek az
Isten közvetetten szemlélésében álló mennyei bol
dogság és az ennek elnyeréséhez szükséges ma
laszt. Tágabb értelemben (per accidens, quoad mó
dúm): Istennek olyan ajándékai v. működései,
amelyek adott esetben v. a fennforgó körülmények

T e r m é s z e t i emlék

— 188 —

Természettudomány

között az isteni mindenhatóság közvetlen v. rend bályosanismétlődő megnyilvánulását látjuk, ebből
kívüli működései lehetnek ugyan, de magukban azt következtethetjük, hogy azok egymással okovéve a teremtett dolgok lényegét meg nem halad zatilag összefüggnek. Ez az indukció útján nyert
ják és más körülmények között a teremtmény következtetés bizonyossággá lesz, hasikerül kimu
természetes erői által is létrehozhatók. Ez a fo tatnunk, hogy az egyik jelenségnek mesterségesen
galma a T.-nek különösen a csodánál nyer sokszo megváltoztatott lefolyása maga után vonja a má
ros alkalmazást. V. ö. Simar, Lehrbuch der Dog sik jelenségnek megfelelő módosulását. Ily módon
matik (Preiburg 1893).L.még Supranaturalismus. a T.-nak tapasztalati úton sikerül megállapítani
olyan természeti törvényeket, amelyek bizonyos
Természeti emlék, 1. Növényvédelem.
Természeti erők, azaz a természetben működő folyamatoknak bizonyos más folyamatoktól való
okozatos függését mondják ki. Ezeket a tapasz
erők. L. Erő.
Természeti jog v. természetjog, azoknak a talati törvényeket azután a T. általánosabb tör
jogtételeknek az összessége, amelyek nem tételes vényszerűségekre törekszik visszavezetni akkéjogszabályon, hanem az emberi természeten ala pen, hogy a bennük megnyilatkozó közös jellem
vonásokat föltevésekkel (hipotézisekkel) egymás
pulnak. L. Észjog.
Természetimadás, a vallási életnek rendkívül sal összeköttetésbe hozza. E föltevések megerő
tág körű megnyilvánulása, mely a természet tár sítését vagy megdöntését az a további eljárás
teszi lehetővé, hogy a feltételezett törvényből
gyainak vallásos tiszteletében áll.
Természeti szépség (észt.), az esztétikailag dedukció útján további következtetést vonnak le
tetsző körének egyik hatalmas része, amely a ter és megvizsgálják, hogy egybehangzanak-e ezek
mészet tárgyainak, jelenségeinek, nyilvánulásai- a következtetések a tapasztalati tényekkel. így
nak szemléletéből merít gyönyört. Ez a szépség például a szabadesésnek empirikus, vagyis tapasz
nem érvényesült minden korban s minden nem talati úton megállapított törvényei, valamint a
zetnél egyformán s az elméletben sem jutott so bolygók mozgásának Neicton gravitációs törvénye
káig kellő elismertetéshez a másik résszel, a alapján megfigyelések és számítások útján meg
művészi szépséggel szemben, amelyhez képest alá állapított törvényei a testek vonzásának föltéte
rendeltnek tartották. Az újabb idők nemcsak a lezett egyetemes okára vezethetők vissza. Az ilyen
természet megismerését emelték előre nem is általános föltevések értéke abban van, hogy lehe
sejtett fokra, hanem a T. megértő méltánylását tővé teszik valamely tudományág tartalmának
is nagyban mélyítették és terjesztették. L. Ter kevés rövid tételben való összefoglalását s ezek
ből a megfigyelt tények, mint szükséges követ
mészetérzék.
Természeti törvények, 1. Természetvizsgálás. kezmények folynak.
Természet játéka, 1. IMSUS naturae.
Minthogy a T. az összes természeti tárgyakat
Természetjog, 1. Természeti jog.
és jelenségeket felöleli, azt nagy terjedelménél
Természetrajz, az ú. n. leíró természettudo fogva a külön tudományágak egész sorozatára
mányok összességének a neve, a földet alkotó kellett felosztani. Régebben a T.-t csak leíróra és
különböző testek és az azon élő lények leírása. magyarázóra osztották föl; az előbbi foglalta
Az előbbiek a szervetlen, emezek pedig a szerves magában a zoológiát, botanikát és mineralógiát,
testek országát alkotják. A szervetlen, élettelen az utóbbi a fizikát és kémiát. Az előbbi csoportot
testeket ásványoknak nevezik. A szervesek, élők természetrajznak, az utóbbit természettannak ne
két nagy csoportra: az állatok és a növények vezték általában. Ez a csoportosítás azonban nem
csoportjára oszlanak. Az ásványokkal foglalkozik helytálló, mert a T.-nak egyik ága sem szorítkoz
az ásványtan (mineralógia), ez az ásványok hat pusztán a leírásra. Sőt a közönséges értelem
fizikai és vegyi tulajdonságait ismerteti, a kőzet ben, de tévesen leírónak nevezett T.-ok is igyekez
tan (petrographia) és földtan (geológia), ez azt a nek empirikus és kísérleti úton törvényszerűsége
módot írja le, mely szerint ezek a testek a Föld ket kutatni és megállapítani. Ha azonban arra az
kérgének alkotásában részt vesznek. A növény álláspontra helyezkedünk, hogy az okozati össze
országgal foglalkozik a növénytan (botanika), függés bizonyos fokig mindig föltevés marad s
az állatországgal az állattan (zoológia).
a valóban empirikus megállapítások mindenütt
csak a «tények sorozatát» adják, akkor ebben az
Természettan, 1. Fizika.
Természettani földrajz, 1. Földrajz (fizikai). értelemben a T. egyik ága sem terjed túl a leírás
Természettörvények, 1. Természetvizsgálás. határán s éppen ezért Kirchlwff'a mechanikának,
Természettudomány, az a tudomány, amely a vagyis a legexaktabb T.-i ágak egyikének fel
természet összes tárgyait és jelenségeit minden adataként a természetben végbemenő mozgások
irányban, teljesen és tökéletesen iparkodik meg ateljes és a legegyszerűbb módon való leírásáte
ismerni. A T. tárgyai a természet tárgyai és jelen jelölte ki. Helyesebben lehet tehát felosztani a
ségei összességükben és részleteikben mostani T.-t általánosra, amely az anyagok sajátságainak
állapotukbna, eredetükben és fejlődésükben. Az és mozgásának törvényeit kutatja, úgy amint azok
egyes tények ós folyamatok megfigyeléséből kiin a természetben megfigyelhetők (fizika, kémia) és
dulva igyekszik egyetemes törvények megálla speciálisra, amely bizonyos természeti tárgyakon
pítására jutni. Az ilyen fajtájú megismerés iránti fölismerhető törvényszerűségek kutatására szo
vágyódás tulajdonképpen abban a minden logikai rítkozik (asztronómia, geológia, biológia). De ez
gondolkodás alapját tevő kauzalitásban, vagyis az egyes ágak kutatása is már olyan terjedelmet öl
okozatosság elvében gyökerezik, amely arra ösz tött, hogy lehetetlen valakinek csak egynekis tel
tönzi az emberi értelmet, hogy minden jelenség jes ismeretén uralkodnia, miért is újabb specializá
nek eredő okát fürkéssze. Ha két jelenségnek sza-1 lódás szüksége következett be. így az asztronómia
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voltaképen a fizika önállóvá lett ága; a geológia
magában foglalja, mint különleges ágakat, a dina
mikai és történeti földtant, a földrajzt, geognóziát a mineralógiával, a biológia a zoológiát
és botanikát, amelyek ismét morfológiára és
fiziológiára s az e kettőre támaszkodó sziszte
matikára oszlanak. A biológiának egy más külön
ága az anthropológia az etimológiával és szo
ciológiával.
A természeti törvények Mkutatásának terén az
egyes ágak nem haladtak és nem is haladhattak
előre egyenlő eredménnyel. Legmesszebb ért az
asztronómia, valamint a fizika és kémia egyes
részeiben, mert ezeknek viszonylag egyszerű
jelenségekkel van dolguk és kutatásaiknál bőven
és eredményesen alkalmazhatják a kísérletezést.
Éppen ezért ezek az ágak már igen fontos és igen
nagy mértékben általános érvényű törvények
megállapítására jutottak, mint pl. az erő meg
maradásáról, az anyag meg nem semmisüléséről
szóló törvények kimondására; e törvények szigo
rúan matematikai formulázása lehetővé teszi e
tudományágaknak, hogy megfigyeléseik pontos
ságát számításokkal ellenőrizzék. Ezért a T. ez
ágait exakt T-oknak mondják ma.
A geológia és biológia ezzel szemben még azért
nőin mutathat föl hasonló határozott általános
érvényű eredményeket, mert sokkal több és válto
zatosabb, egymást föltételező, támogató v. akadá
lyozó jelenséggel kell dolgoznia, amelyeket nem
lehet oly egyszerű módon kísérletileg egymástól
külön választani; de azért sem, mert e tudomány
ágak tárgyai és jelenségei bizonyos történeti
mozzanatokat is foglalnak magukban s az őskor
ban lefolyt fejlődési folyamatokat vagy nem
figyelhetik már meg, vagy csak hézagos tanujelekre támaszkodhatnak. Mindenesetre a T.-nak
ezen ágai is nagy haladást tettek az újabb idő
ben. A biológiára nézve lényeges, termékeny ha
tással volt két új kutatásirány, a fejlődéstan és
a fejlődésmechanika, amely a fejlődéstani kuta
tásokba is bevitte a kísérleti módszert.
A T.-ban még megkülönböztetjük az elméleti
v. tiszta T.-t, amely minden mellékes cél nélkül
egyedül a természeti jelenségek törvényszerű
ségeinek kutatására szorítkozik, s az alkalmazott
v. gyakorlati T.-t, amely a T. eredményeit bizo
nyos gyakorlati célra használja fel; ilyenek pl. az
orvostudomány, a gyógyszerészet, a műszaki tudo
mányok, a technikai kémia, az erdő- és mezőgazda
ságtan Btb.

Természetvizsgálás

Természettudományi Társulat (Királyi Ma
gyar), hazánk legnagyobb természettudományi
egyesülete. Alapították Bugát Pál pesti egye
temi orvoskari tanár ösztönzésére 1841-ben. Célja
a természettudományokat általában mlvebai, kü
lönösen hazánkat e szempontból vizsgálni és a
természettudományi ismereteket terjeszteni. B
célból a Társulat természettudományi észleleteket
és tanulmányokat közöl s a természettudományi
ismeretek terjesztése végett gyűléseket (szak
osztályi ülések, népszerű természettudományi estólyek, összefoglaló kurzus-előadások) tart; folyó
iratokat ad ki; tagjaitól hozzá intézett természet
tudományi kérdésekre feleletet ad; természettudo
mányi könyvtart és olvasótermet tart fenn; fontosabb tudományos témák kidolgozására külön
böző alapokból (Országos segély, Bugát-, Margó-,
Schilberszky-, Pátkay-, Gróf Andrássy Dénes-,
Eauer-, Lederer-alap) pályadíjakat tűz ki és a
külföldi hasonló célú tud. társulatokkal cserekiadványok révén összeköttetést tart fenn. Tagjai
nak száma 1925. meghaladta a 27,000-et. Bevétele
1924-ben 704.657,856K-ttettkisaszakkönyvtárában levő kötetek száma meghaladta a 35,000-t
és a vele esereösszeköttetésben álló külföldi tudo
mányos társulatok száma volt 141, ezek 220-féle
nagybecsű folyóirattal ós kiadvánnyal gyarapí
tották a könyvtár kincseit. Főbb kiadványai:
Természettudományi Közlöny (havi folyóirat;
megindult 1869. s most (1925) jelenik meg az 57.
kötete, évenkint 26 Ívnyi [a világháború előtt 58
ívnyi] terjedelemben); kiegészítő része: Pótfüze
tek a Természettudományi Közlönyhöz címen
évnegyedenkint, összesen 6—10 ívnyi terjede
lemben jelenik meg; Magyar Ghemiai Folyó
irat (havi folyóirat, megjelent 30 évfolyam);
Állattani Közlemények (évnegyedes szakfolyó
irat, megjelent 22 kötete); Botanikai Közlemé
nyek (évnegyedes szakfolyóirat, megjelent 21
kötete); Természettudományi Könyvkiadó Vál
lalat (1872 óta jelenik meg s keretében 1925-ig
93 kötet kiváló eredeti és fordított mű jelent meg,
közte Darwin, Helmholtz, Beclus, Keller, Poin
caré, Soddy, Richárd, Berget, Emery, Göldi,
Hermann Ottó, Ilosvay, Aujeszky, MágocsyDietz, Zemplén stb. művei); Tudományos mono
gráfiák és különböző gazdasági munkák. A Tár
sulat elnöke: dr. Ilosvay Lajos; első titkára:
dr. Gorka Sándor. A Társulat helyisége ós könyv
tára : Budapest, VIII., Eszterházy-u. 14—16. sz.

Irodalom. Kátai Gábor, A Kir. Magy. Természettud. Tár
Irodnlom. Freycinet, A T.-i megismerés alapjai, Buda sulat története 1841—67-ig és Emlékkönyv a Kir. Magy.
pest 1838; Poincaré, Tudomány és föltevés, Budapest Természettud. Társulat félszázados jubileumára (Budapest
1908; u. a., La Yaleur de la Science, Paris 1911 ; Petzoldt, 1890).
Natnrwissenschaft (Handwőrterbuch d. Naturwissenschaften
Természetvallás, 1. Vallás.
VII. köt.) Jena 1912; Avenarins. Kritik der reinen ErTermészetvédelem gyűjtőnéven nevezik mind
fahrung, 2. kiad., Leipzig 1907—08; Kleinpeter, Die
Erkenntnisstheorie der Naturforschnng der Gegenwart, azokat az intézkedéseket, amelyek a természeti
«. o. 1905; Pearson, The Grammar of science, London szépségeket, a növényvilágot, az állatvilágot (vad
1900; Natorp, Die logischen Grnndlagen der exakten állományt) Btb. védik az emberek pusztításaival
Wissenschaften, Leipzig 1910; Volkmann, Erkenntnisstheoretische Grundziige der Naturwissenschaften u. ihre szemben.
Beziehungen znm Geistesleben der Gegenwart, 2. kiad.,
Természetvizsgálás, a természetben végbe
M. o. 1910; Max Hartmann, Biologie und PhilosopMe, Berlin
1925 ; Bauch, Studien zur PhilosopMe der exakten Wissen menő jelenségek kapcsolatának és lefolyásának
schaften, Hcidelberg 1911; u. a., Das Naturgesetz, Leipzig szabályait iparkodik kideríteni. Az ekként talált
1924; Nicolai Hartmann, Philosophische Qrundfragen der szabályokat természeti törvényeknek nevezik.
Biologie, Gőttingen 1912; Dannemann, Grunűriss einer
Geschichte der Naturwissenschaften, Leipzig 1902—1914 ; A jelenségek v. természettünemények elemei egy
Darmstüdter és Dn Bois Reymond, 4000 Jahre Pionier- mástól minőségre és mennyiségre nézve külön
arbeit der exakten Wissenschaften, Berlin 1904.
böznek. A természeti jelenségeket lehetőleg meny-
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Termlnlsztikus vita

Termia, sziget, 1. Kitnosz.
Termier, Pierre, francia mineralógus, szül.
Lyonban 1859 júl. 3. Parisban az Ecole supór. des
mines tanára; főleg kőzettani tanulmányokkal
foglalkozik. 1909-ben az Académie des seiences
tagja lett. Pontosabb művei: Etude sur le massif
cristallin du mont Pilate; Etude sur la tectonique du Peloux (1896); Les Montagnes entre
Briancon et la Vallonisö (1903); Les nappes des
alpes orientales et la Synthese des Alpes (1903).
Termierit (ásv.), apró, szívós, világos-szürke,
halloysitkülsejü, a nyelvre erősen tapadó töme
gek. Vízben erősen duzzad, megkeményedik,
megsötétedik, de átlátszóbb lesz; a vas-, kal
cium-, magnézium- és alumíniumnak szilikátja.
Agyagban Miramont, Cantal dép. L. még Gél.
Termikus anomália, az eltérés valamely hely
középhőmérséklete és az őt földrajzi szélességé
nél fogva elméletileg megillető hőmérséklet kö
zött. L. Izanomálok.
T e r m i n á l l á , római ünnep, 1. Terminus.
T e r m i i i í i l i a L. (növ.), a Combretaceae csa
ládjába tartozó génusz; 105 faja az egész forró
földövön el van elterjedve. Pák vagy cserjék;
virágaik bugát alkotnak. Termésük csonthéjas,
néha szárnyas. A T. catappa L. Madagaszkár
partvidékén, a Maláji- és a Fidzsi-szigeteken, to
vábbá Új-Guineában honos, de úgy az Ó-, mint
az Újvilág trópusain mindenfelé ültetik. Olajtar
talmú magját mandula gyanánt használják, kér
géből (Badamier-kéreg) fekete festék készül.
A T. chebula Retz. (Kelet-India) termése a myrobalana név alatt ismeretes, jó cserzőanyag (1. a
Cserző növények mellékletén); a T. mauritana
Lam. szolgáltatja a jammoza-kéreg néven is
mert cserző kérget; amelynek különben ízletes
magját eszik és fáját füstölésre használják.
Terminánsok (lat.), a kolduló barátok (1. o.)
neve, azért, mert bizonyos területen (terminus)
belül adományokat gyűjtenek.
T e r m i n a t i o (lat.) a. m. határszabás, megha
tározás, bevégzés; terminális, határhoz tartozó,
a botanikában tetőző; termináliák, 1. Terminus.
Termination-sziget, Afrika D.-i csúcsától D.
felé haladva az Antarktisz közelében híresztelt
sziget, amelyről a Drygalski-expedíció megálla
pította, hogy nem létezik. V. ö. Pet. Mit. 1903.
154. old.
T e r m i n a t i v u s , a nyelvtanban az ú. n. ha
tárvető eset latin neve; ragja a magyarban -ig,
pl. házig, tövig, estig.
Termini Imerese, kikötőváros Palermo olasz
szicíliai tartományban, (i9ü) 17,971 lak., híres
makarónikészítéssel; halászat, bor-, gabona-,
olaj-, déligyümölcs- és rizskereskedelem; hőfor
rással (42-5 C°) és fürdővel; 1453-ból való Mária
templommal ; van múzeuma, műszaki iskolája;
ókori római épületek (amfiteátrum, vízvezeték)
maradványaival. T. az ókori (pelaszg) Thermae
Himerenses helyén áll; hőforrásáról már Pindaros tesz említést. V. ö. Patiri, T. Antica e
moderné (Palermo 1899).
Terminillo, Monté, a Római Apenninok 2213
Termet (n8v., Habitus), az egész növénynek m. magas legdélibb csúcsa.
külső alakja, kb. oly értelemben, amint az ember
Terminisztikus vit&.Böse soraui diakónus és
termetót szokás meghatározni,
Spener egyik hive művet írt e cím alatt:
nyiségi (quantitativ) kapcsolatokra és vonatko
zásokra igyekszünk visszavezetni. Ezen mennyiségbeli vonatkozásokat számokkal, tehát mate
matikai alakban fejezhetjük ki legtökéletesebben.
A törvény matematikai kifejezése nem állítható
fel minden téren. A szellemi természet világában,
de már nagyobbrészt az élettani folyamatokban
sem alkalmazható a matematikai kifejezés, mert
ezeket a tüneményeket még nem sikerült mennyi
leges viszonyba hozni. A T. alapja a kauzalitás
alaptétele, mely szerint a jelenségek lefolyása
mindig akként történik, hogy minden változás
magyarázatát egy megelőző okban találja.
Termesztett növények a. m. kultivált- vagy
kultúrnövények azok, amelyeket az ember a
szántóföldeken, mesterségesen telepített erdőkben,
kertekben, parkokban, üvegházakban vagy szobá
ban nevel. Ilyenek a gabonafélék, amelyekkel
nemcsak az ember megélhetése, hanem az emberi
műveltség is szoros kapcsolatban áll, továbbá a
burgonya, káposzta, ugorka, borsó, bab, répa stb.,
valamint a szabadföldi ós üvegházi dísznövények,
a gyümölcsfák. Ide tartoznak azonban a technikai
lag fontos és mesterségesen nevelt növények is,
mint a kender, len, fonó füzek. Ezenkívül számos
ültetett gyógy- és fűszernövény. A T. nagyrósze,
mint a datolyapálma, bors, tea, kávé, rizs, stb.
csak a melegebb tájakon termeszthető.
Termet v. testhossz, az emberi test legszembe
tűnőbb jellegeinek egyike. Minden egyes életkor
nak (növés), mindkét nemnek (nemi, ivari jellegek)
s minden embercsoportnak (rassz, rasszjellegek)
megvan a maga jellegzetes T.-e, amit a tudomány
átlagszámokban, középértékekben fejez ki. Az
egész emberiség átlagos T.-e 165 cm. Topinard
szerint a 160 cm.-nél kisebbeket alacsony, a 170
cm.-nél nagyobbakat magas T.-űeknek nevezzük.
160—165 cm. közt a kisközepes, 165—170 cm.
között a nagyközepes T. foglal helyet. A föld
kerekség legmagasabb emberei a dinka-négerek
és a patagonok 180 cm. s legkisebbek az ú. n.
törpe rasszok (pygmaeusok), pl. az akkák Afriká
ban 135 cm. átlaggal. A T. nagysága elsősorban
az örökléstől függ, de hatással van rá a belső
szekréciós mirigyek váladéka, a táplálkozás, hi
giéniai viszonyok, betegség, tengerszinfeletti ma
gasság, foglalkozás stb. A nők a férfiaknál átlag
10—14 cm.-rel alacsonyabbak. A T. nagysága
Változik nemcsak a növési idő alatt, hanem nap
szakok szerint is. Ugyanazon egyén este 1—2 cm.rel alacsonyabb, mint reggel, sőt megerőltető
munka, futás, tánc után 4—5 cm.-t is elérhet a T.
napi változása a csigolya közti porcogók összelapulása következtében. Az átlagnál jóval maga
sabb egyéneket óriásoknak a jóval alacsonyabba
kat törpéknek nevezik. Az egyes embercsoportok
(népek, rasszok) T.-beli összetételét T.-görbékkel,
gyakorisági sorokkal fejezik ki. A testmagasság
mérése antropométerrel történik. V. ö. Weissenberg, Das Wachstum des Menschen nach Altér,
Geschlecht u. Rasse (Stuttgart 1911); Pittard,
Influence du milieu géographique sur le développement de la taille humaine (Paris 1906).
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Terminus peremptorius salutis huinanae (1698),
amelyben azt a nézetét fejtegette, hogy az Isten
által, az 6 titkos tanácsában az egyes ember meg
térésére kitűzött határidőn (terminuson) túl nem
adatik idő a megtérésre és ebből folyólagaz üdvö
zülésre. Ezzel szemben Neumann wittembergi
tanár azt igyekezett kimutatni, hogy az ember
megtérésére nyújtott isteni kegyelem kinyúlik
a halál bekövetkeztéig. Néhány év múlva az egész
T. feledékenységbe ment. V. ö. Hesse, Der terministiselie Streit (1877).
Terminológia (műnyelv), a tudomány, a mű
vészet v. mesterség valamely ága különleges
szavainak, ú. n. műszavainak és kifejezéseinek
összessége (termini technici). Ezek kétfélék: vagy
csak az illető szakban használatosak, vagy közhasználatúak, de itt külön jelentési árnyalattal bír
nak. Egy-egy szaknak a műszavait, kifejezéseit
mű- v. mesterszótárban foglalják egybe, aminők
irodalmunkban: Mévész Samu, Vasúti szótár;
Balogh, Orvosi műszótár; Barts József, Orvosgyógyszerészeti műszótár; Manninger Vilmos
és Bakay Lajos, Onomatológia medica (Orvosi
neveskönyv, Budapest 1907). A Magyar Nyelv
őrben számos értekezés olvasható a különféle
szakok műnyelvéről. V. ö. még: Szily Kálmán,
A természettudományi műnyelvről (Természet
tudom. Közlöny, 121. f.); Hermán Ottó, A mű
nyelv kérdéséhez (TermészetrajziFUzetek); Baftos
L., A magyar jogi műnyelv alapelvei (1883) és
A magyar jogi műnyelv kérdéséhez (Akadémiai
Értesítő); Frecskay János, Mesterségek Szótára
(1913) stb. Külön meg kell emlékeznünk az etno
lógiai műnyelvről, amely abban áll, hogy vala
mely nép vagy néposztály meglevő szókészletéből
valamely vallási fogalomkör szolgálatára egészen
külön műnyelvet alkot. így pl. nagyon érdekes
a flnn-ugor népek némelyikénél (vogul, osztyák,
lapp) a medve-műnyelv, erről bőven szól Mun
kácsi B. Vogul népköltési gyűjteményében és
Bán Aladár A medvetisztelet a flnn-ugor népek
nél (Ethnogr. 1913) c. cikkében. V. ö. R. Lasch,
Über Sondersprachen und ihre Entstehung (1907);
A. v. Gennep, Religions, Moeurs et Légendes
(1908).
Terminos, Laguna de T., 50—60 km. hosszú,
25 km. széles laguna Campeche mexikói állam
ban, a Carmen nevű turzás választja el a Campeche-öböl vizétől, ezen a turzáson van Carmen
kikötőváros.
Terminus, a rómaiaknál a határnak, a határ
kőnek istene. Tiszteletét a római hagyomány
Nuina Pompiliustól származtatta, ő állította fel
a Terminalia-ünnepet (febr. 23). Az utóbbin a
dülős szomszédok összejöttek a közös határ
kőnél, vérnélküli áldozatot (bor, búza, méz) mu
tattak be, megkoszorúzták a határkövet és a
napot közös mulatságban töltötték el. Később bá
rányt vagy malacot Is áldoztak (Ovid, Pásti 2,
639. s köv.).
Terminus (lat.) a. m. határ, korlát, cél,
határnap; a logikában a. m. fogalom.
Terminus a q u o és terminus ad quem a. m.
dies a quo (ex die), dies ad quem (in dieni). L. Dies.
Terminus t e c h n i c u s (lat.) a. m. műszó,
műkifejezés, 1. Terminológia.

Termoelektromosságr

Termit (thermit) az a fémoxid és fémpor
keverék, amely egy helyen erősen felmelegítve
magamagától ég tovább és igen magas hőmér
sékletet fejleszt, miközben a fémoxid redukáló
dik és a fém oxidálódik (Goldschmidt-féle reak
ció). Ha a keverék vasoxid és alumínium volt,
keletkezik vas- (ú. n. termit-raa) és alumíniumoxidból való salak. Az utóbbit porrá törve csiszoló
szernek használják, ez a korúbin, amely tűzálló
anyag gyanánt is jó szolgálatot tesz. A termit
eljárást különösen a króm előállítására használ
ják (krómoxid és aluminiumpor). Nagy gyakorlati
jelentősége van a vasoxid—aluminiumporból valótermitnek a vasiparban; sínek, csövek stb. he
gesztésére használják (termithegesztés). A ter
mit elégésekor keletkező nagy hőmérséklettel a
kovácsvasat is megömleszthetjük. A pénzszek
rény lemezét az éppen említett keverék hamar
átégeti.
T e r m i t i d a e (állat), 1. Termeszek.
Termoalkoholométer (thermoalkoholometer)r
1. Alkoliolometria.
Termoanesztézia (thermoanaesthesia),
az
érzéstelensógnek (anaesthesia) az az alakja, ami
kor a beteg hőt nem érez.
Termoareométer (thermoareometer), közön
séges areométer, melynek üvegorsójába kis hő
mérő van beleillesztve, hogy a hőmérsékletnek a
sűrűségre való befolyásátmeg lehessen állapítani.
Termobarográf (gör.), önjelző meteorológiai
műszer, mely egyszerre regisztrálja a levegő hő
mérsékletét és nyomását. L. Meteorográf.
Termobarométer a. m. barotermométer (1. o.),
Termochrose (thermochrose, gör., a. m. hőszínezés), a testeknek az a sajátsága, hogy a hősugarakat nem egyformán bocsátják keresztül.
Így pl. az üveg elég jól átbocsátja a napsugarak
tól v. világító fényforrástól eredő hőt, de majd
nem egészen visszatartja a sötét meleg testtől
kiáradó hőt. A timsóoldat átlátszó, de a hősugarakat visszatartja; a jódnak szénkénegben való
oldata tintaszerű, átlátszatlan folyadék, amely a
hősugarakat átbocsátja. A kősó mindennemű hősugarat átbocsát. A hővel szemben a külön
böző testek úgy viselkednek, mint a színes átlát
szó testek a fénnyel. Innen az elnevezés.
Termodiffuzió (thermodiffusio), forró gáz
nak behatolása, diffúziója ugyanolyan, de hideg
gázba, amelyet a molekuláknak a nagy hőmér
séklet miatti nagyobb mozgási sebessége okoz.
Hasonlóan magyarázzák a fémekben való meleg
vezetést a gyorsabban mozgó elektronok diffú
ziójából s ezt arra alapítják, hogy hővezetőképes
ség és elektromosvezetőképesség arányosak.
Termodinamika (thermo dinamika) v. mecha
nikai hőelmólet, a hőt a legkisebb részecskék
mozgásának tekintve, a testek állapotváltozásai
val, azok törvényeivel, lefolyásuk irányával és
lehetőségével foglalkozik s két főtételre támasz
kodik (1. Hőelmélet). Számításainál sűrűn alkal
mazza az állapotegyenleteket, melyek összefüg
gést állapítanak meg ama nagyságok között,
amelyek a testek állapotát meghatározzák; ilye
nek : a hőmérséklet, térfogat, nyomás.
Termoelektromosság (thermoeleetricitas), 1Höelektromosság.
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Termoelem, 1. Bioelektromosság.
Termoíilbaktérium, megél 70—72 C° hőinérséken is, de leginkább 60 C°-on. A T.-ok magasabb
hőmérsékletű vízben, a talajban is élnek, de nem
tévesztendők össze a termotoleráns baktériu
mokkal, amelyek 60—66 C°-on is jól szaporod
nak, de optimumuk 37 C°.
Termofil növények, a tenyészésttkhöz bizo
nyos magasabb hőmérsékletet igénylő növények,
pl. a meleg vízben élő moszatok, baktériumok.
Termofonia a. m. radiofonia (1. o.).
Termofor (thermophor). 1. Andrewstől szár
mazó készülék folyadékok fajmelegének meg
határozására. A higanyt tartalmazó készüléket
addig melegítik, míg a higany bizonyos jelző vo
nást elér; erre vízbe teszik és megvárják, mig a
higany egy másik vonást elér; egyúttal meg
határozzák a víznek ezalatt bekövetkezett hőmérsékletemelkedésót. Ha most a meghatáro
zandó fajmelegű folyadéknak, pl. petróleumnak
ugyanolyan tömegével ismétlik a mérést és a
hőmérsékletemelkedés pl. kétszerakkora, mint a
vízé, akkor a petróleum fajmelege »/»• — 2. T.
a. m. melegítő palaok.
Termográf (thermograph, gör.), a levegő hő
mérsékletét regisztráló meteorológiai műszer.
A sokféle szerkezet közül említjük a Richard-féle
T.-ot, amely egyszerűségénél és hasznavehetősógénél fogva nagy elterjedésnek örvend. Hőmé
rője egy Bourdon-féle manométeres cső sárga
rézből, légmentesen elzárva és alkohollal meg
töltve, amelynek térfogatváltozása egy emeltyű
szerkezet segítségével áttevődik egy irótollra.
A toll érintkezik egy függőleges tengelye körül
forgó rézhengerrel, erre beosztott papiroslap
van rátéve és arra rajzolja a toll a hőmérséklet
változásokat feltüntető görbe vonalt. A kievi
obszervatóriumban más szerkezetű T. fotografikus
módon működik.
Termográfia (thermographia, gör.), a test hő
mérsékletváltozásának rajzban való (grafikus)
előállítása.
Termohipszométer (thermohypsometer), 1.
Barotermométer és Hipszotermométer.
Termointegrátor (thermointegrator), a le
vegő közepes hőmérsékletének meghatározására
való készülék. Stanley kronotermométere oly
•óra, amelynek ingája léghőmórőt alkot. Ezen a
higany a levegő tágulása és összehúzódása kö
vetkeztében mélyebben fekvő edényből magasab
ban fekvőbe hajtatik át vagy megfordítva. Emel
kedő hőmérséklet az óra járását gyorsltja, sülyedő
pedig lassítja. Valamely időközre vonatkozó kö
zepes hőmérséklet megkapható, ha ez óra idő
jelzését összehasonlítják a valóságosan eltelt
idővel. A Müller-Erzbach-iéle viz-T. hengeres
üvegedény, amely köszörült üvegdugóval jól el
zárható és részben tömény kénsavval van meg
töltve ; ebben részben vízzel töltött kis üveglom
bik úszik, amelynek szűk hengeres nyaka van.
Mivel a kénsav a párolgó víz gőzeit elnyeli s a
gőzfeszültséget a palackon belül majdnem állan
dóan ugyanazon kis értéken tartja, a párolgó víz
súlyvesztesége majdnem egyedül a hőmérséklet
től függ. Szénkéneg párolgását is használják az
átlagos iéghőmérséklet meghatározására.

Termonda

Termoizopléták, görberendszer a hőmérséklet
időbeli változásának ábrázolására. L. Izopléták.
Termokausztika (gör.), maratás nagy hőfok
mellett.
Termokauter (thermocauter, gör.-lat.), orvosi
égető készülék. Ilyen a paquelin-kószülék(Paquelin francia orvos találmánya), megfelelő nyélre
alkalmazott különböző alakú üres platinagömbök,
ill. kések. Lángon megtüzesítve benzingőz és le
vegő keveréket fujtatnak rajta keresztül, amitől
állandóan izzanak; hasonló készülék a galvanokauter v. elektrokauter. L. Qalvanokausztika.
Termokémia (thermochemia). A kémia azon
ága, amely a kémiai reakciókat kisérő hőmennyi
ségek pontos meghatározásával s az itt mutat
kozó törvényszerűségek megállapításával foglal
kozik. Főtétele szerint a reakcióM csak a kez
deti és a végállapottól függ, az úttól merőben
független, ha külső munka nem szerepélt (Hese
törvénye). A hőt termelő reakciókat exotermikusoknak, a hőt emésztő reakciókat endotermikusoknak nevezzük. A reakcióhö az a melegmenynyiség, amely szabaddá lesz, ha az anyagoknak a
reakcióegyenletben jelzett mennyisége átalakul.
Közömbösítési hő az a hőmennyiség, amely
keletkezik, ha valamely sav és lúg hatnak egy
másra. Ha valamely vegyület elemi alkatrészei
ből képződik, e reakcióval járó hőmennyiséget
képződési hőnek nevezzük. Égési meleg az a hő
mennyiség, mely felszabadul, ha valamely anyag
1 gramm atom vagy 1 inolekulányi mennyisége
feles oxigénben elég.
Termokleisztogámia (QÖV.), a kleisztogámiá-

nak (1. o.) a meleg elégtelensége által előidézett
esete.
Termői umineszcencia (gör.-lat), fénygerjesz
tés gyönge melegítés által. L. Lumineszcencia.
Termomagnetikus gépek, 1. Piromagnetikus
gépek.
Termométer (thermometer), 1. Hőmérő.
Termométeres magasságmérés, 1. Hipszométer.
Termometria (gör.), a hőmérő felhasználása
a hő megmérésére, különösen lázas betegeknél.
Termometrográf az egyesitett maximumminimumhőmérő elnevezése.
Termomultiplikátor (gör.-lat.), érzékeny galvánmérővel összekapcsolt kis (Nobili-féle) termooszlop, a hősugárzás tüneményeinek tanulmányo
zására szolgál. L. még Bioelektromosság.
Termonasztia (thermonastia, n8v.), a hőmér
séklet váltakozása által előidézett mozgása a
növény szerveinek, pl. a virágleveleknek (alvás).
L. még Niktitropismus.
Termonátrit v. urao (üsv.), Na2 COs -f- H 2 0,
színtelen, rombos táblák ; többnyire csak kivirágzás az Alföldünkön főkép Debreczen környékén.
Lagunillas, Venezuela, mint üledék az egyiptomi
nátron-tavakban.
Termonde (Dendermonde), az ugyanily nevű
járás székhelye K.-i Flandria belga tartomány
ban), (1920) 10,300 lak., olajpréseléssel, szappan-,
bőr-, kötél- és hajógyártással, vászonfehórítéssel,
pamutiparral. A XII—XV. sz.-ban épített NotreDame templomában értékes müvek vannak
Crayertől, Van Dycktől s Teniers Dávidtól; régi

Termooszlop
érdekes épülete a városháza. T. helyén már a
rómaiak erődített tábort építettek.
Termooszlop, 1. Höeléktromosság.
Termopenetráció (thermopenetratio, diatherwia, transthermia, endothermia), nem tompított,
igen nagy feszültségű és rendkívül szaporán vál
takozó irányú áramok felhasználása gyógycélokra (1. Diatliermia). A T.-hoz használt ára
mok ugyanis nem elektromos hatást okoznak,
hanem az elektródok közti szövetrészt felmelegí
tik. Ha a használt elektródok egyike nagy felü
letű, a másik igen kicsiny (pl. kis kés, vagy tű),
úgy az utóbbin keskeny Ívfény jelenik meg, amelylyel a szöveteket el lehet vágni. Vérző daganatok
eltávolítására igyekeztek felhasználni. Hasonló
•eljárást használnak kisebb kópződmények,pl.anyajegy, torzító szőrszálak stb. eltávolítására, amikor
is a tűt az elpusztítandó képződménybe szúrják,
az áram a tű körüli szöveteket megalvasztja
(elektrokoaguláció), s a képződmény elsorvad
(acupunctura).
Termopilák (Thermopylae a. m. a meleg for
rások kapuja), szoros, a Kallidromosz-hegy lába
és a Szpercheiosz folyó déltájának mocsarai
közt, Thesszáliából Lokriszba vezetett. Hírét
Kr. e. 480. a perzsa és görög sereg küzdelmének
köszönheti, amelyben Leonidas király és hívei
elhullottak. Ugyancsak itt ütközött össze Kr. e.
191. a római sereg III. Antiochos szir király
csapataival.
Termoreguláció (thermoregulatio), kompli
kált reflexfolyamat, amely egyensúlyban tartja
állandó hőmérsékletű állatnál a termelt és fel
vett hót a hökiadásokkal. A hő forrása a szerve
zetben végbemenő oxidációs folyamatok ; a hő le
adása fizikai folyamat, amennyiben hővezetés,
hősugárzás és vízelpárologtatás révén történik.
Ezek közt legjelentősebb a bőrpárolgás, azaz a
bőrre ömlő verejték elpárologtatása. L. még Hő
mérséklet-szabályozó.
Termoregulátor (thermoregulator, gör., a. m.
hőszabályozó), olyan készülék, amellyel valamely
közeg huzamosabb időn át állandó hőmérsékleten
tartható. E végből vagy a hő fölöslegét vezetik
el, vagy a hő szabályozásáról gondoskodnak ön
működő készülék felhasználásával. Állandó hő
fokot biztosít a forró vízgőz vagy az olvadó jég
s ezt sok esetben fel is használják. Más hőfok
fenntartására valók a tulajdonkópeni T.-ok. Ilyen
sokféle van. A D'Arsonval-féle membrán-regula
tor pl. kaucsukhártyával elzárt kis kamrát hasz
nál fel, amelyen a melegítő lámpához áramló
gáznak át kell ömlenie. A vékony hártyának
nyomás okozta oldalkitérései szűkítik vagy tá
gítják a gázcsap nyílását. Egyszerű és érzékeny
a Bot(X-íéle fómregulátor, amely két, hosszában
összeforrasztott és U alakra hajlított fémpálcából
áll, melyeknek hőokozta tágulása nem egyforma.
Hőemelkedéekor a táguló rudak kiegyenesedni
törekszenek s mivel az egyik szár rögzített, a
másiknak kitérései hártya közvetítésével szűkít
hetik vagy tágíthatják egy gázcsap nyílását.
L. még Hőmérséklet-szabályozó.
Termoszkóp (thermoskop, gör.), olyan készü
lék, amely valamely test hőállapotának változását
jelzi, ilyen a hőmérő, a termomultiplikátor stb.
Bévai Nagy Lerűccma. XVHI. TíöL

Termöblmbó
Termoszpalackok, kettős falú üvegpalackok,
amelyekben a két fal közötti tér lehetőleg lég
üressé van téve. A Dewar-íéle kettősfalú palacko
kat, amelyek folyékony levegő eltartására valók,
Burger a gyakorlati használatra kissé átalakította,
amennyiben a két fal közé aszbeszt-táinasztékokat tett ós kívülről fómburkolattal vette körül.
A légüres tér nagyon jól megvédi a palackban
levő forró vagy hideg folyadékot a hőmérsékletváltozások ellen.
Termosztát (tJwrmostat, gör.), oly készülék,
amely valamely test melegítésekor a hőmérsék
letet önműködőlég szabályozza és állandóan meg
tartja. Hőmérőbe plattnadrót van forrasztva. Ha
a kénesőoszlop bizonyos magasságot ért el, me
lyen túl nem szabad emelkednie, a platinadrót a
kénesővel érintkezésbe jő s így elektromos áramot
zár és csengetyű megszólaltatásával jelt ad, vagy
pl. a világító gáz áramlását szabályozza s igy
közvetlenül hat a lángra. T.-nak neveznek oly
állványt is, amely valamely testnek lámpa fölötti
kényelmes melegítését teszi lehetővé. A T.-ot
igen sokféle célra használják, így a magvak
cslráztatására (1. Csiráztató készülék), de igen
fontos eszköz a baktériumokkal, élesztőkkel való
dolgozásnál. A tojások kiköltotésére szolgáló költő
kemencék v. költőgépek szintén T.-ok. Vannak
T.-ok, melyek nemcsak magas, hanem alacsony
hőmérsék állandó fenntartását is lehetővé teszik.
Termotaxis (thermotaxis, növ.), a szabadon
élő és mozgó növényeknek a hő ingere által elő
idézett taktikus ingermozgása (1. Taxis).
Termoterápia (thermoíherapia, gör.), a me
legnek a gyógyítás céljaira való felhasználása,
így a melegfürdők, gőzfürdők, forró levegőfürdők
stb. alkalmazása.
Termotorms (thermotonus, nöy.), a hőmérséklet
előidézte ingereltségi állapot.
Termotropizmus (fhermotropismus v. caloritropismus, nSv.), a tropisztikus mozgást kiváltó
hőinger.
Termő (pistillum, növ.), a virág részei közül
a termőlevelek összeforradása által létrehozott
szerv, amely belsejében a magkezdeményeket fej
leszti és ezek megtermékenyítése után terméssé
fejlődik. A T. csalds n zárvatermők virágjában
jelenik meg, mert a nyitvatermők termőlevelei
nem forradnak össze termővé. A termőlevelek
összeforradása révén alakuló üreges, gömb- v.
palackalakú rész a magház (ovarium), amelyben
a magkezdemónyek vannak, ez a rész egy hen
geres palacknyakszerű részben folytatódik (bibe
szál, stilus), amelynek viszont a csúcsa a megporzásra, a virágpor felvételére alkalmas göm
bös, karélyos képletté, a bibévé (stigma) alakul
ki. Ha a virág valamennyi termőlevele egyetlen
T.-t alkot, akkor az szinkarp, de ha minden termő
levél külön-külön alkot egy-egy T.-t, akkor apokarp a T. Megérése után a T. falából a termésfal
(1. Termés) keletkezik és pedig a magházból, míg
a többi rész (bibeszál, bibe) rendesen elpusztul.
L. Beporzás. Magház, Termés, Termőlevél,
Termőkor, Virág.
Termőág (növ.), 1. Hajtás.
Termőbimbó (gemma floripara, ntrr.), az olyan
rügy, amelyről embrionális virág v. egész virág13
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zat vagy virágzó hajtás fejlődik, tehát több virágrügyet (bimbót) rejt, az alja pedig rendes zöld
levelekből alakul, pl. a berkenyén.
Termőhely, a növény és állat egyenletesnek
megmaradó éghajlati és talajbeli tényezők alkotta
természetes tenyésző helye. Nem tévesztendő
össze a lelet- v. lelőhellyel. — Az erdőgazdaság
ban a T. minőségét valamely fanemre vonatko
zóan az erdőgazda számokkal szokta jelölni s ily
értelemben szól I., II. stb. T.-ről. A fatermelési
táblák T.-i osztályok szerint tüntetik fel a
különböző korú faállományok fatömegét, növedékét stb.
Termőkor (termőöv, gynoeceum, n&v.), a virág
loveleinek legbelső köre, vagy körei, amely
ben a termőlevelek vannak elhelyezve (nőtáj).
Termőlevél (carpellum, növ.). A viráglevelek
egyik alakja, amely a magkezdeményeket fej
leszti, miért is a virágban a női ivarnak felel
meg, visszavezethető a harasztok makrospórangiumait létrehozó leveleire.
Termőöv, 1. Termőkor.
Termőpikkely (n<5v.), a Gymnospermae (1. o.)
termőlevele. L. Goniferae.
Termőre-nőtt-porzósak (növ.), 1. Ginandria.
Termőréteg (növ.), tulajdonképen a föld T.-e,
de a gombák himeniumát, azaz azt a helyét is
T.-nek hívják, amelyen a spórák keletkeznek, pl.
a kalapos gombák lemezeit borító réteget.
Termőrügy a. m. virágrügy, 1. Rügy.
Termőtelenség, 1. Aginia.
Termővessző (növ.), a gyümölcsfák oly hajtása,
amelyek a lombrügyeken kívül vegyes v. virágrügyeket is fejlesztenek. Ezek a csak lombrügyeket viselő meddővesszőktől sokszor alakra és
nagyságra lényegesen eltérnek.
Termővirág (növ.), 1. Nővirág.
Tórnádasd (Trstie), kisk. Trencsén vm. illavai
j.-ban, (i9io) 264 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Ternaer alak háromváltozós algebrai alak,
1. InvariánsTernate, vulkanikus sziget a Molukki-szigetcsoportban
Dzsilolo nyugati oldalán, területe 137
km2, lak. 9000. Vulkánja 1650 m.-ig emelkedik,
oldalán buja növényzet díszlik. A T. rezidencia
T. szigeten kívül magában foglalja Celebesz egyes
részeit, a Szulu szigeteket és Dzsilolót, területe
62,592 km*, lak. 103,400. Székhelye T. város
6000 lakossal, vára és szultáni palotája van.
Ternáva (Tárnává), kisk. Hunyad vm. körös
bányai j.-ban, (i9io) 622 román lak. (Tr. K.)
Terneuzen (ejtsd t ternözen) vagy Neuzen, meg
erősített kikötőváros Zeeland németalföldi tarto
mányban, (1920) 9782 lak. élénk kereskedelemmel.
Temi, város, püspökség székhelye Perugia
olasz tartományban, (1911) 32,939 lak. KözépOlaszország legnagyobb vas- és acélmüveivel,
fegyvergyárral, szövőiparral. Gyárainak hajtó
erőit a Velino, a Nera mellékvizének hatalmas
vízesései adják ; 1653. restaurált székesegyháza
van; a XIII. sz.-beli Szt. Ferenc temploma; a
püspöki palotája kertjében Tiberius császár idejebeli amfiteátrum. Ókori naptemplom romjaival.
T. az ókori Interamna Náhars, Tacitus történet
író és Claudius császár szülővárosa. A Marmore
vízesésnél a Velino 170 m. magasról zuhan
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alá. 1798 nov. 27. a franciák itt legyőztek a
nápolyi hadakat. Róma villamos vasutainak ára
mát innennyeri. V. ö. L. Lanzi, T. (Bergamo 1910).
Ternina, Milka, horvát operaénekesnő, szül.
Veziscén 1864 dec. 19.1890-ben a müncheni udv.
opera tagja lett, 1900 óta a londoni Covent Gardenban, a newyorki Metropolitan Operában ven
dégszerepelt rendkívüli sikerrel. Kiváló Wagnerés Mozart-énekesnő. A bayreuthi Parsifal-előadásokban is közreműködött mint Kundry.
Terno, harmadfokú kombináció (1. o.). — T. a
lottóban, 1. Sorsjáték.
Terno, háromfonalas sávolykötéssel készült
fésült gyapjúszövet.
T e r n s t r o e m i a c e a e (növ.), 1. Jheaceae.
Ternye (Terna), kisk. Sáros vm. kisszebeni
j.-ban, U9io) 453 szlovák és cigány lak. (Tr,
Cs.-Szl.)
Ternye (növ.) z= Alyssum L. (1. o.).
Téroktáns, 1. Oktáns.
Terpandros (lerpander), ókori görög zenész
és költő. Lesbos szigetén, Antissában született s
a VII. száz. első felében ólt. A görög zene és lira
megalapítója, a négyhúrú lant helyett ő hozta be
a héthúrút. Spartában, hova meghívták, ő ren
dezte a zenét, mint állami nevelőintézményt és
sok győzelmet aratott a zenei versenyeken. Zene
müveihez írt szövegeiből csak gyér töredékek
maradtak. (Bergk, Poetae lyr. Graeci 3. köt.)
Terpének, hidroaromás vegyületek, a C)0H18
általános képletet követik s coniferák és citrus
félékből lepárlással nyerhetők, az éterikus olajok
főalkatrészei (pl. ilyen hidroaromás vegyület a
limonen is). Poli-T. néven (C6H8)n a típust kö
vető számos vegyületet foglalnak össze.
Terpénhidrát (terpineol) C l0 H n OH. Ciklikus
terpénalkohol, francia terpentinolajból nyerhető.
Az illatszeripar igen becsüli. Folyékony s kristá
lyos alakban kerül forgalomba. Orgonaillata van.
Terpentin (terebinthina), Coniferák sérületeiből szivárgó balzsamok. Mézsűrüségíí, ragadós
anyagok. Közönséges T.-ek, amelyek melegítve
zavarosak, a francia, amerikai stb. Finom 21,
amely felmelegítve is tiszta marad, a veneciai,
strassburgi T. Belőle nyerik a T.-olajat, fenyő
gyantát, kolofoniumot; firniszek, lakkok, kittek
készítésére is szolgál.
Terpentinfa (nüv.). T. alatt régen csak a Pistacia terebinthus-t értették, ennek terpentinje
chios-i v. cyprusi terpentin név alatt volt forga
lomban. MaT.-knak af enyőfákat kell nevezni, mert
a forgalomban levő terpentineket ezek szolgál
tatják : így a jegenyefenyő (Abies álba) adja a
strassburgi, a vörösfenyő (Larix decidua) a
velencei, a cirbolyafenyő (Pinus cembra) a kár
páti, míg a feketefenyő (Pinus nigra), erdei
fenyő (Pinus silvestris) és a tengerparti fenyő
(Pinus pinaster) a közönséges terpentint szolgál
tatja. A kanadai balzsam szintén terpentin, amelyet
az Abies balsamea gyantázásából nyernek, de
valószínű, hogy a Pinus Fraseri és az Abies
canadensis terpentinje is gyakran kanadai bal
zsam néven van forgalomban. (L. Fenyő és Ter
pentin.)
Terpentin-kámfor
(terpentinchlorhydrat),
C10H16HC1, úgynevezett mesterséges kámfor.
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Fehér, kristályos, a kámforhoz hasonló tömeg.
125°-on olvad; kb. 208°-on forr. Belsőleg tüdővésznél és profusizzadásnál, külsőleg bőrbántalmaknál alkalmazzák.
Terpentin-olaj (oleum terébinthinae). Fenyőfaterpentiaből desztillációval nyert olaj. Gyógyá
szati célokra teljesen tiszta, rektiflkált állapotban
kerül forgalomba. A francia, angol, orosz s német
terpentinolajok a legfontosabbak. A nyers terpentinolaj hígfolyós, színtelen v. sárga, a levegőn
elgyantásodik és sűrűn folyóvá válik; nagyobb
mennyiségben belélegezve mérges, így belsőleg
alkalmazva is, vesebajokat okoz. Nagy O-elnyelőképessége van. Főalkatrésze a pinen.
Terpentin-olajfirnisz, olyan flrnisz, amely
terpentinolajjal készül.
Terpény (Trpin), kisk. Hont vm. korponai
j.-ban, (i9io) 137 szlovák lak. (Tr. Cs.-Szl.).
Terpes, kisk. Heves vm. pétervásári j.-ban,
(1920) 425 magyar lak.
Terpin, 1. Terpinhidrát.
Terpineol, 1. Terpinhidrát és Illatos anyagok.
Terpinhidrát, terpentinkámfor:
CK,H )6 . 2H20-r-HJO.

Húgyhajtó anyag. Terpentinolajból, ha ez vízzel áll,
kiválik. 100°-on átalakul terpinné (C^^. 2HsO).
Terpinol, a terpinhidrát származéka és ahhoz
hasonló hatású, olajszerű folyadék.
Terpodion. 1. Hengerfrikciós hangszer. A le
nyomott zongoraszerü billentyűk felhangolt farudakat szorítanak oda egy erősen gyantázott
forgó fahengerhez. Hangszine a xilofonra és a
harmonikára emlékeztet. Feltalálója Buschmann
D. J.Friedrichrodában(1816).— 2. Orgonaregisz
ter neve, többnyire ajaksíp.
Terpsichore, a kilenc görög múzsa egyike,
a táno múzsája.
Terpsiplione (állat), a paradicsom légy vadász
(Tcliürea = Rhipidura virülis St. Mull.) régibb
nemi neve. L. Rhipidura.
Terra (lat.) a. m. föld, tartomány; személye
sítve mint a föld istennője, 1. Gaia s Tellus.
Terra Antartica, 1. Sarkvidék, II.
Terra Australis, 1. Sarkvidék, II.
Terraoina (ejtsd: —csina), kikötőváros, püspöki
székhely Róma olasz tartományban, a Pontinimocsarak DK.-i végéhen, a Tirreni-tenger T.-öble
ós vasút mellett, (mi) 11,121 lak., épületfa-, ga
bona-, gyümölcs-, olaj- és borkereskedelem; ten
geri fürdővel. A felső város a Sant'Angelo-dombon, az alsó (Borgo), VI. Pius pápa alapította
város a tengerparton épült. Számos római épület
maradványa van, köztük Theodorik palotájának
romjai, Jupiter-Stator templommaradványai,
amfiteátrum, vízvezeték, villák stb. Székesegy
háza Róma és Augustns templomai helyén épült.
T. a volszk Anxur, 349. a rómaiaké lett, akik
Tarraáná-mk hívták. VIII. János pápa 872. az
Egyházi Államhoz csatolta.
Terracotta, 1. Terrakotta.
Terra di Bari, olasz tartomány, 1. Bari.
Terra di Lavoro, olasz tartomány, 1. Caserta.
Terra di Sicna (ásv.), 1. Bolus.
Terra d'Otranto, olasz tartomány, 1. Lecce.
Terrae íuissionis (lat.) a. m. missziós terü
letek, a r. kat. egyházban a Propaganda hatósága
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alá tartozó területek, amelyekben egyházjogilag
szervezett hierarchia nincsen.
T e r r a f i r m a (lat.), a. m. szilárd föld v. szá
razföld. Az olaszok T. v. Dominio Veneto néven
nevezték Velence szárazföldi birtokát, a spanyo
lok T. (tierra firma) alatt Dél-Amerikának az At
lanti-óceán, Peru, Amazonasz, Mar del Sur és a
panamai földszoros között elterülő részét értették,
amely Új-Kasztilia néven spanyol gyarmat volt.
T e r r a f o l i a t a t a r t a r i , 1. Ecetsavas ká
lium.
T e r r a g i u m . Az 1854. máj. 23. kelt csá
szári nyilt-paranecsal nálunk is tényleg életbe
léptetett általános osztrák bányatörvény anyagi
részét az 1861. évi Országbírói Értekezlet némi
módosítássala törvényhozás intézkedéséig hatály
ban hagyta. Ennek alapján az idézett bányatör
vény ma is hatályban van. Annak a kőszent a
fentartott ásványok közé soroló rendelkezését
azonban az Országbírói Értekezlet akként módo
sította, hogy a más földjén kőszenet bányászó az
eddig a kincstárnak fizetett bányavámot ezentúl
a földbirtokosnak bér gyanánt tartozik kiszolgál
tatni s azután a földbirtokos engedélye nélkül a
bányahatóság másnak kőszénkutatási engedélyt
v. kőszénbányászati jogot nem adhat. A földbir
tokosok ezt az engedélyt rendszerint egyszer s
mindenkorra fizetendő ellenértékért v. évi bérért
szokták átengedni. Ez a bér a T. Ez legtöbbször
a kiaknázott szén mennyisége után igazodó pénz
összegben, de sokszor még bizonyos szénmennyi
ség szolgáltatásában van megszabva. A szerző
désileg megszabott T. és a szénnek a háborús vi
szonyok következtében beállott értékemelkedése
között beállott eltolódás folytán a T.-ot élvezők
méltánytalan helyzetbe kerültek. Ezen segített a
760/1921. M. E. számú rendelet.
T e r r a i n (franc, ejtsd: tereü) a. m. földterület,
talaj, tér. A katonaságnál a. m. terep (1. o.).
T e r r a i n c o g n i t a (lat.) a. m. ismeretlen föld,
régi térképeken így jelölték a kontinensek kikutatlan részeit. A XIX. sz. elején a külföldiek gú
nyosan Magyarországra alkalmazták ezt a kife
jezést, azt célozván ezzel, hogy hazánk termé
szeti viszonyait tudományosan még nem ismer
tették ; T. volt a neve Orosz József (1. o.) Lipcsé
ben 1835. Magyarországról megjelent könyvének.
Terrain-kúra, a talaj hegyrajzi tulajdonságai
nak gyógyító felhasználása. Nem más, mint egyik
módja az adagolt munkával való gyógyításnak. A
beteg sétáinak olyan orvosi szabályozása, hogy
meghatározott idő alatt határozott lejtősségű úton
kimért utat kell megtennie. Szívbajok kezelésére,
soványításra használták s különösen az Oertelféle kúrának (1. o.) volt lényeges része.
T e r r a j a p o n i c a , 1. Katechu.
Terrakotta (terracotta, ol., égetett föld), álta
lában a vörös-sárga agyagból égetett, mázatlan
agyagárúk neve; eszerint a téglaárúk is ideszá
míthatok volnának. De rendszerint T.-nak csakis
az agyagból készített mázatlan szobrokat, dom
borműves ópületdíszltményeket, inkrusztált bur
koló lemezeket (mettlachi lemezek) stb. mondják.
A T. előnye az, hogy üregesen készítve könnyebb,
mint a faragott kődíszítmények és hogy a szob
rász eredeti mintája T.-ban olcsón sokszorosít13*
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alító. A T. közönséges vasoxidos agyagból készül,
melyet gondosan megtisztítanak (szitálnak v. iszapolnak). Pőkelléke, hogy az égetett agyag az idő
járás mállasztó hatásának ellenálljon. Nagyobb
tárgyakat finom homokkal v. chamotte-liszttel
eoványított agyagból készítenek. Színes T.-kat
olyképen készítenek, hogy a megszikkadt tárgyat
színes agyagokkal (engobeokkal) befestik (antik
T.-k, tanagraszobrok). A kidolgozott tárgyakat
fazekas- v. kőedónykemencékben égetik, a kisebb
tárgyakat tokba rakják, a nagyobbakat pedig
agyaglemezekkel befödik, hogy a lánggal való
érintkezéstől megvédjék. Ujabban inkább ke
ményre égetett, a kőanyagárúkhoz hasonló T.-t
készítenek. Ilyen modern, kőkemény T. pl. a mett
lachi gyár, a charlottenburgi March-féle gyár és
a Zsolnay-féle gyár ú. n. pirogránit T.-ja, mely
tartósságra nézve a természetes faragott követ is
felülmúlja.
T e r r a l , forró, poros szél a spanyol fensíkon.
T e r r a n f a g e l l a n i c a , 1. Sarkvidék, II.
T e r r a m a r a (ol.), a szárazföldön biztonsági
szempontokból cölöpökre épített őskori telephe
lyek, amelyeket rendszerint árok-sánc vesz körül.
Ha a cölöpök alatti helyet a hulladékok betöltöt
ték v. a telep leégett, új cölöpépítményt emeltek
a régi fölé, így keletkeztek a T.-k több méter
magas halmai, amelyek Felső-Olaszországban (Povidék) és hazánkban (pl. Tószegen) fordulnak elő.
L. Gölöpépítmények.
T e r r a n o v a (lat. a. m. újföld), az időjárásnak
ellenálló hidraulikus vakolat, jobbfajta épületek
nél homlokzati célokra használják.
Terranova, 1. T. di Sicilia, város Caltanissetta
olasz tartományban, a tenger mellett, (i9ii) 23,494
lak., bor-, kén- ós olajkereskedelem, tonhal- és
szárdiniahalászat. T.-t a XIII. sz.-ban II. Frigyes
Gela helyén alapította, ennek egyes romjai ma
is láthatók. — 2. T. Pausania, város Sassari olasz
szardíniái tartományban, Szardínia ÉK.-i partján,
(I9ii) 6212 lak., faszén-, parafa- és cserhéjkivitel
lel. T. az ókori Olbia helyén áll. Római vízveze
ték és középkori várromok maradványaival.
T e r r a o r l e a n a , 1. Orleánfa.
T e r r a p e n e (állat), 1. Teknősök.
T e r r a r i u m (lat.), szárazföldi állatok, különö
sen hüllők, kétéltűek, kisebb emlősök s néha puha
testűek (csigák) eltartására szolgáló berendezés.
V. ö. Krefft, Das T. (Berlin 1923); Zernecke,
Leitf aden f. Aquarien- u. Terrarienkunde (Leipzig
1923); Blatter für Aquarien- u. Terrarienkunde
(folyóirat; megjelenik 1890 óta).
T e r r a r o s s a (ol.) vörös agyagos föld, amely
déli Európában (Adria keleti partja) a riffmészkövekben üregeket tölt ki. Eredetét kétféleképen
magyarázzák : 1. a T. az agyagos mészköveknek
elmállása folytán visszamaradt agyagnak egyes
üregekben való felhalmozódása. 2. Az üregekbe
belemosott laterit (1. o.) összehalmozódása foly
tán keletkezett. L. még Gél.
T e r r a s i g i l l a t a (ásv.), 1. Bolus és Arretiumi
edények.
T e r r a s s e (franc), 1. lerrasz.
Terrasse, Claude, francia zeneszerző, szül.
Cöte-St.-Andréban 1876. Különböző színpadi kí
sérőzenén és baletton kívül írt egy nagy operát,
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a Pantagruelt (1911); 24 operettet, amelyek kö
zül említendők: Les travaux d'Hercule (Paris
1901); Le Síre de Vergy (1903); Monsieur de la
Palisse (1904); Paris (1906); Le coq d'Inde(1909);
Le mariage de Telemaque (1910); Cartouche (1912).
Terrasson (ejtsd: terraszón), város Dordogne
francia départementban a Vezére és vasút mel
lett, (i9ii) 6481 lak., acélárú és konzervgyártás
sal, termény- és szarvasgombakereskedelemmel,
bencésapátság romjaival. Közelében van a Pouzetbarlang; őskori állatmaradványok gazdag lelő
helye.
Terrasz v. színid a folyó régi völgyfenekének
maradványa a mai völgyiének színtje fölött.
Keletkezik azáltal, hogy a folyó valamely ok
miatt (pl. erős új bevágódás) mélyebb szintre ke
rül s akkor a régi völgyiének terraszszerüleg
kiemelkedik az új fölött. Ilyen T. több is lehet
ugyanegy folyóvölgyben egymás fölött s a folyót
sokszor egész hosszában kiséri, az emberi tele
pülésre nézve nagyjelentőségű, mert a folyó mai
völgyfenekéről kiemelkedve már ármentesek s
így városok, falvak stb. legtöbbször T.-okon épül
nek a folyóvölgyekben. Tavaknak T.-ai leapadás
v. lecsapolás folytán keletkezhetnek, a tengernek
ú. n. abráziós T.-a van, ezt tengerhullámok pusz
tító hatása hozta létre a tengerparton, azután a ten
ger visszahúzódott v. a szárazföld kiemelkedett.
T., az építészetben nagyobb, földszinti fedetlen
tornác, vagy lejtős területek lépcsőszerű, víz
szintes elegyengetóse. Gyakran mesterségesen
töltik fel, partfallal vagy kőkorláttal szegélyezik
s lépcsős feljárattal látják el.
Terraszolás. A meredek oldalaknak a lejtés
irányával keresztben szélesebb fokokra lépcső
szerű felosztása, hogy ezeken termelni (pl. szőllől
stb.) lehessen. A fokok külső oldalát a lemosás
és leomlás ellen fonással v. falazással kell meg
védeni, az esőktől lemosott finom földet pedig
gödrökben (iszapfogókban) kell felfogni s onnét
a T.-okra visszahordani. Magas, köves hegy
vidékeken, ahol kevés a termőföld, mint pl. a
Karszton sűrűn láthatjuk, így készítenek termesz
tésre alkalmas helyeket.
Térre Hanté (ejtsd: ter ót), város Indlana észak
amerikai államban, (1920) 66,083 lak., 600 m.
mély artézi kútjának sós hévvize gyógyfürdőket
táplál.
Térre neuve, 1. Uj-Fundland.
T e r r e s t r l s (lat.) a. m. földi, a Földre vonat
kozó.
Terresztrikus reírakció, 1. Légköri fénytüne
mények.
T e r r e u r (franc, ejtsd: terör) a. m. rémület, át
vitt értelemben rémuralomQ.. o.). T. Manche, fe
hér rémuralom (célzás a Bourbonok fehér zászla
jára), a Bourbonok restaurálását követő vérengző
reakció kora XVIII. Lajos ós X. Károly idejében.
L. még Terrorizmus.
Terrezin, a mesterséges aszfalt egy neme,
amely kőszénszurok, kén és mész keverékéből áll.
T e r r i b i l i s (lat.) a. m. rettenetes.
T e r r i c o l a e (állat), a kevéssörtójü sörtelábú
gyűrűs férgek (Oligochaeta) ama fajainak össze
foglaló neve, melyek nedves földben élnek. Ide
tartozik pl. a Földi giliszta.
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Terrier (ang., a középkori terrarius [canis],
földi [kutya] szótól), a pineskutyához közel álló
ebfajta. Eredetileg a föld alatt lakó vadállatok
vadaszására használták. Változatai: airdale,
lull, a nálunk már közönséges fox, black-and-tau
(fekete-sárgássztlrke), sealyham T. (L. a Kutyák
I. képmellékleten a foxterrier, a II. képmellék
leten az airdaleterrier képét.)
Terrine (franc, ejtsd, térin), fayenceból készült
leveses tói, különösen a XVIII. sz.-ban használ
ták ; általában fedeles edény.
Territelariae táiiat), a Pókok (Araneae)
rendjébe tartozó négytüdős pókok (Tetrapneumones) egyik családja. Ide tartoznak az aknázó pó
kok, mint pl. a magyar aknázó pók (Nemesia
'pannonica H. 0.) és a szurkos torzpók (Atypus
viceus Sulz.).
Territet (ejted: terité), Montreux svájci községhez'-'tartozó kis fürdőhely Waadt kantonban. A
pompás klimatikus gyógyhelyet Erzsébet királynő
szobra ékesíti.
Territío (lat.), a középkori büntető eljárásban
a terheltnek tortúrával fenyegetése a kinzó esz
közöknek felmutatása által. Célja az volt, hogy a
terheltet beismerésre birja.
Territoire de B e l í o r t (ejísd: territoár de belfor),

francia département Svájc,
Doubs és Haute-Saöne
közt, területe 609 km2, (1921) 94,338 lak., 1871.
az egykori Haut-Rhin meghagyott részéből ala
kították.
Territoriális (lat.) a. m. bizonyos területre vo
natkozó.
Territoriális egyházalkotmányi rendszer,
1. Területi rendszer.
Territoriális jogrendszer, az a rendszer,
amelynek értelmében az egyes államoknak min
den lakosa annak a jogrendszernek, azoknak a
törvényeknek van alávetve, amelyek az illető
államban érvényesek. L. még Területiség elve.
Territorialismus, 1. Területi rendszer.
Territoriális rendszer, 1. Területi rendszer.
Territorialisták, 1. Cionizmus.
Territórium (lat.) a. m. terület; extraterritmialitás a. in., területenkívüliség (1. 0.). T. (ang.
territory) az Északamerikai Egyesült-Államok
ban olyan terület, amely nem birt az állam jogai
val. 'Mindezeket időközben felvették az államok
közé.
Terror,ifottní T., a déli sarkvidéken levő 3317
m. magas, valószinüleg kialudt vulkán, a mellette
levő Erebus-vulkán még működik. 1841. James
Eoss fedezte fel.
Terrorizmus (a lat. terror a. m. ijedség szó
tól) a. m. rémuralom (1. Terreur); terrorizál, meg
rémít; terroristák&zoTosz anarchisták és nihilis
ták pártja, majd pedig a bolsevikok. Terroristák
nak nevezték nálunk a proletárdiktatúra alatt
1919. szervezett kisebb fegyveres csapatokat,
amelyek a fővárosban és a vidéken a kommunista
rémuralom végrehajtói voltak.
Terry, Ellen Alice, angol színésznő, szül.
Coventryban 1848 febr. 27., jónevü angol szinészcsaládból. Nyolo éves korában (1856) lépett szín
padra gyermekszerepekben a londoni PrincessBzinházban s néhány hónap múlva már Puck-ot
játszotta a Szentivánéji álom-ban. Tehetsége
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egyre fényesebben bontakozott ki, a legelőkelőbb
angol színpadokon szerepelt és csakhamar a leg
első drámai művésznők sorába emelkedett. 1878.
a Lyeeum-szinház tagja lett és Irvinggel együtt
1883—84. művészi körutat tett az EgyesültÁllamokban és Kanadában. Legkiválóbb alakításai
Shakespeare nő-alakjai (Ophelia, Portia, Júlia,
Lady Macbeth stb.). Emlékiratai: The Story of
my Life (1908).
Tersánczky József (eredetileg Trsztyánszky),
orvos, orvosi és közgazdasági szakíró, szül. Sü
megen 1813 márc. 28., megh. Nagykanizsán 1888
dec. 2., hol 50 éven át járási orvos volt. A fajszőllők országos meghonosítása és elterjesztése
körül elméleti és gyakorlati úttörő munkát vég
zett. Művei: Községi orvos (Nagykanizsa 1858);
Az epés kór gyógytana (u. 0. 1858.) Oenologia,
azaz irányadó kalauz a szőllőmívelésben (u. 0.
1865); A jobb szöllömíves, borkészítés és pincegazdálkodás korszerű könyve (u. o. 1869); Szöllészeti és borászati titkok gyűjteménye (u. 0.
1864); A jó gazdasszonykodás alapelvei (u. o.
1864); A jó gazdálkodás alapelvei (u. o. 1875);
A falu bábája (u. o. 1876); A nép orvosa (1877);
Szabadhegy monográfiája (1878); Légrád mező
város monográfiája (1878); A balesetek alkal
mával nyújtandó első segélyről (1875); Vtvezetö
a szőllészetben és borászatban (1878).
Tersánszky J. Jenő, író, szül. Nagybányán
1888. Festőnek készült, majd jegyzői tanfolya
mot és jogot hallgatott. Első elbeszélése 1910.
jelent meg a Nyugat folyóiratban; ez adta ki a
háború alatt Viszontlátásra drága (1917) című
regényét s Kísérletek, ifjúság 0. elbeszéléskötetét.
Ezentúl önállóan megjelentek: A kék gondviselés,
melyről csak egy bizonyos (1919); Akét zöld ász
(1922); Kákuk Marci ifjúsága (1923); A Sám
sonok (1923); A repülő csatád (1923); Jámbor
Óska; Miké Pál emlékei; A havasi selyemfiú.
A Magyar Színházban 1923. előadták Szidike
című színművét.
Tersatioa, Fiume régi neve, amely alatt mint
Liburnia fővárosa szerepelt; Nagy Károly idejé
ben 799. feldúlták, s romjaiból épült a mai Fiume.
Tersatto (Tersato, Trsat, Terszat), község
Modrus-Fiume vármegye szusáki járásában köz
vetlenül Szusák fölött, jelentékeny magaslaton,
(1910) 1298 horvát lak., Ferenc-rendi zárdával,
amelynek temploma a tengerészek látogatott bú
csújáró helye s a monda szerint a bold. Szűznek
1291 máj. 10. itt talált, de 1294 dec. 10. Loretoba
vitt háza helyén épült. E helyen Frangepán
Miklós kápolnát építtetett, melyet Frangepán
Márton 1453. a Ferenc-rendnek adott át. A tem
plomhoz Szusákból, a Eeéina hídja felől 504 fokból
álló lépcső vezet fel. A templom közelében T. hét
tornya vára van, ennek bástyáiról elragadó ki
látás nyílik Fiúméra és a tengerre. A vár a Frangepán-család ősi fészke volt; az utolsó Frange
pán kivégeztetése után a vár 1671. a kincstárra
szállott, 1826.1. Ferenc Nugent gróf tábornagy
nak ajándékozta, aki nejével együtt a várban van
eltemetve. (Tr. SzHSz.)
Tersehak Adolf, fuvolavirtuóz, szül. Nagy
szebenben 1832 ápr. 6., megh. Boroszlóban 1901
okt. 3. Mintegy 150 fuvola-zeneművet írt.
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Tersteegen, GerJiard, német református egy
házi költő, szül. Möraben 1697 nov. 25., megh.
Mülheim a. d. Ruhrban 1769 ápr. 3. Szalagszövő
mester volt, de 1728 óta kizárólag a költészetnek
és vallástanításnak élt. Költői és aszketikus
müvei közül említendők: Geistliches Blumengartlein (Frankfurt és Leipzig 1729, legújabb kiad.
Stuttgart 1905); Auserlesene Lebensbeschreibungen heiliger Seelen (1733—53, 3 kötet); Brosamen (1773); Gebete; Briefe 1773—75, 2 kötet).
Térszakozás, 1. Erdőrendezés.
Térszemlélet, az a lelki folyamat, amellyel a
tárgyak térbeli viszonyait vesszük tudomásul.
Erre nézve sokáig két szélsőséges elmélet állt
egymással szemben. A «nativista» magyarázat
(J. Mttller) azt állította, hogy a térszemlélet ké
pessége velünk születik. Az empirista (tapaszta
lati) felfogás szerint pedig a tér képzete bizonyos
tapasztalatok (szemmozgás, stb.) összehasonlítása
nyomán keletkezik. A két felfogást némileg egye
síti a genetikus magyarázat, amely szerint az
összes érzékszervek adatai részt vesznek a tér
szemléletben, de azontúl még bizonyos összegező
lelki aktus is, amely által az érzetek téries jel
leget nyernek.
Terszkája oblaszty, 1. Terek-vidék.
Terszkei-Ala-tau, hegység, 1. Ala-tau.
Térszög-mérő, fotometriai készülék a termé
szetes megvilágítás mérésére, amely pl. szobá-
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nak valamely helyén érvényesül. Beállítható
deszkán (1. az ábrán .B-vel jelölve) az J.-ban levő
vízszintes tengely körül forgathatóan megerő
sítve P szilárd lap foglal helyet, amely a Gf be
osztott körív előtt tovavezethető és bármely hely
zetben rögzíthető (0» és 90° között). A lap elé
köralakú lemez (K) van szerelve, ez kiemel
kedő szélei között apró négyzetekre van beosztva.
A P lap alsó szélétől fémrúd indul ki (S), ame
lyen egy lenese tartója tolható ide-oda, de mindig
úgy, hogy az L lenese optikai tengelye a K kör
lap középpontján megy keresztül. A készülék el
mélete azt kívánja, hogy a kép, amelyet a lencse
valamely ablaktól a K lemezre vetít, a négyze
teknek bizonyos legkisebb számát födje, hogy az
a hely munkára még elég világos legyen. Két
különböző nagyságú ablak közül a nagyobbik na
gyobb képet is ad, ha az ablakok távolsága az

TertiSr

illető helytől egyenlő. Tehát a nagyobbik ablak
tól hátrább lehet vonulni. Az A tengely körül való
forgathatóság alapján az eszközt bármely ablak
magasságra lehet használni.
Tersztyánszky, 1. Dániel, az első Ratio Educationis (1777) egyik munkatársa, szül. Krompachon
1730 jan., megh. Budán 1800 okt. 29. Tanulását
kat. létére is a lőcsei, majd a Bél Mátyás hagyo
mányait ápoló pozsonyi ev. iskolában, azután az
altdorfl prot. egyetemen, Erlangenban és Stutt
gartban folytatta; magába szívta a protestáns
nevelés szellemét, alaposan megismerte a prot.
iskolák tanügyi újításait. Ez a körülmény és szé
leskörű tudományos készültsége okozta, hogy
Ürményi József őt vette maga mellé az új okta
tásügyi szervezet kidolgozásában munkatársul.
1765. a felsőmagyarországi bányapolgárság béosi
ügyvivője és jogi megbízottja lett, 1774. a bécsi
udvari kamarai levéltár második levéltárosa,
1775. udvari kamarai titkár, 1779. a pozsonyi
kir. kamara tanácsosa. 1765 táján Bécsben az ott
élő magyarokból tudományos társaságot szerve
zett hazánk természeti, földrajzi, helyrajzi, törté
nelmi adatainak egybegyűjtésére. Ez a társaság
T. szerkesztésében 1771—76-ig Privilegierte Anzeigen aus sámmtlich kaiserlich-königlichen
Erblandern c. folyóiratot adott ki. Jellemző, hogy
a Ratio munkálataiban való részvételét hivatalos
ügyiratban nem említik, nyilvánosan és ható
ságilag nem ismerik el ebbeli érdemeit, amelyek
ről Fináczy Ernő műve: A magyarországi köz
oktatás története Mária Terézia korában 2 köt.
(Budapest, 1902, 250—275.11.) világos képet ad.
2. T. Károly (nádasi), osztrák-magyar vezér
ezredes, szül. Szakolczán 1854., megh. Bécsben
1921 márc. 7. A katonai akadémia elvégzése után a
lovasságnál szolgált, majd a hadi iskolát kitűnően
végezvén, százados lett a 15. huszárezredben,
később a vezérkarhoz osztották be, majd mint al
ezredest szolgálattételre a 14. huszárezredbe ren
delték; mint ezredes az 1. dragonyosezrednek lőtt
parancsnoka, majd dandárparancsnok Brünnben,
azutánZágrábban,később mint tábornoklovashadosztály-paranesnok Pozsonyban. Kevéssel a világ
háború előtt lett a budapesti 4. hadtestparancs
noka, ezzel a hadtesttel vett részt az első szerbiai
támadásban, amikor 1914 aug.-ban hirtelen az
orosz harctérre küldték hadtestét, amellyel dicső
séges részt vett a komarovi ütközetben. Mikor az
olasz háború kitörésekor Jenő főherceget az olasz
frontra rendelték, ő lett a déli hadsereg főparancs
noka ; de mielőtt a győzelmes szerbiai offenzíva
megkezdődött volna, az olasz harctéren lett had
seregparancsnok. 1917-ben Károly király lovas
testőrségének parancsnokává nevezte ki. 1919-ben
a magyar hadügyminiszter nyugdíjazta.
Tértáblázat (erd.), az erdőbirtok részletes fel
mérésének eredményeit magában foglaló táblázat,
az erdőgazdasági üzemtervek egyik tartozéka. L.
Erdőrendezés.
T e r t i a (lat.), a másodpercnek Veo része; a kat.
egyházban a délelőtti (8 v. 9 órakor) imádságidő;
1. Horae canonicae. — L. még Terc.
X c r t i a n a. m. harmadnapos, pl. T. malária v.
tertiana, harmadnapos hideglelés.
Tertisir, 1. Harmadkor.
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Területenkívüliség

Területek tétele, 1. Centrális mozgás.
Tertiarli, fratres et sorores tertii oráinis,
Területenkívüliség (lat. exterritorialitas, tr.
1. Terciáriusok.
Tértijegy v. menettérti jegy, a rendeltetési és exterritorialité). A vesztfáliai béke (1648) óta a
vissza a kiindulási állomásra való utazásra érvé nemzetközi jogban a területi elv háttérbe szorította
nyes menetjegy, a rendeltetési állomás távolsá a személyiségi elvet. A régi fölfogás az volt, hogy
gától vagy jelentőségétől függően rövidebb vagy mindenki odaviszi a jogát, ahová megy (jura oshosszabb időre érvényes. A T. árát rendszerint sibus inhaerent), e fölfogás szerint tehát a kül
földit az ő személyi joga (innen: személyiségi elv)
mérséklik.
Térti küldemények, 1. Postai térti külde szerint kellett megítélni. Az európai államok meg
erősödésével azonban az államok igényt tartottak
mények.
arra, hogy a területükön levő külföldieket és dol
Térti levél, 1. Postai térti küldemények.
Tertiogenitura (lat.) a. m. hannadszülött- gokat a területükön érvényes jog (innen: terü
ség; az a hitbizományi vagyon, amely a harmad- leti elv) szerint Ítéljék meg (qui in meo territorio
est, etiam meus subditus est; quidquid est in ter
szülöttet illeti.
Tertium comparationis (lat., a hasonlat ritorio, est etiam de territorio). A területi elvet
ban a harmadik), az a pont, amelyben két külön nem lehet föltétlenül érvényesíteni, a kivételeket
böző dolog megegyez s ezáltal az összehasonlítás azért nevezték el T.-nek, mert Grotius De jure
belli ac pacis (XVIII. fej.) úgy fogta föl a kérdést,
alapját, lehetőségét alkotja.
Tertins gaudet (lat), örül a harmadik (ha hogy az ily kivételes elbánás alá eső személyek
ketten civódnak); teljesen: Duobus litiqanti- nincsenek jogilag azon a területen, ahol tényleg
vannak, hanem azon a területen kívül és pedig
bus T.
Tertium non d a t u r (lat.), a. m. harmadik ott vannak, ahonnan erre a területre jöttek. A T.
intézménye elsősorban a követségeknél (1. Követ
(lehetőség) nincs, t. i. két megnevezetten kívül.
ségi jog) fejlődött ki, mert a területi elv szigorú
Térti vevény, 1. Postai tértivevény.
Tertullianus, Quintus Septimius i*7ontó, latin keresztülvitele megakadályozná őket hivatásuk
egyházi író (scriptor ecelesiae), szül. Karthágó szabad gyakorlatában (ne impediatur legatio! ;
ban 160 körül, rnegh. 240 körül. Érettebb, mint omnis coactio abesse debet a legato !). A követsé
egy 30—36 éves korában lett keresztény. Tüzes geknél kifejlődött kivételeket később analógia
természete és mogorva kedélye azonban, melyeket útján más személyekre, sőt dolgokra is alkal
a keresztény szelídség nem ellensúlyozott, 203— mazták. A dolgokra vonatkozó kivételeket dologi
204. a montanisták felekezetébe hajtotta, akik T.-nek, a személyekre vonatkozót személyi T.-nek
nagyobb szigorúsággal dicsekedtek és a kato szokták nevezni. Az első csoportba tartozó kivé
likusokat lenézték. Ez időtől kezdve épp oly buz telek abba a mondatba foglalhatók össze, hogy e
gósággal, mint előbb az egyház mellett, küzdött dolgokkal szemben az államnak nincs kényszer
a montanisták mellett és támadta az egyházat. hatalma (il sönt á l'abri de toute violence). A sze
Nyugtalan ós a közönséges életen túltörő lelke mélyi T.-et nem lehet így összefoglalni, hanem
azonban a montanistákkal is meghasonlott és kü meg kell különböztetni azokat az igazgatási ága
lön montanista felekezetet alapított, a tertullia- kat, amelyeken belül a kivételek fönnállanak.
nistákat, akik csak az V. sz.-ig tartották fenn ma Ezek előfordulhatnak a belügyi, a pénzügyi és
gukat. Müveit kiadták: Bhenanus (Basel 1521); az igazságügyi igazgatás terén.
Gelenms (u. o. 1539 és 1550); Be la Barre
T. illeti: 1. az államfőket, ha külföldi állam
(Paris 1580); De la Corda (u. o. 1624, 1630 és területén tartózkodnak. Ebben a T.-ben része van
1641); Eigaltius (u. o. 1628, Velence 1744) stb. az államfő kíséretének s mindazoknak a dolgok
Legújabban Migne, Patrologiae cursus eompletus. nak, amelyek az ő és kísérete személyes haszná
Series I. (Paris 1843) és Oehler P. (Leipzig 1855, latára vannak rendelve. Ha az államfő inkognitó
esztétikai és magyarázó jegyzetekkel). Az össz ban utazik, nem illeti őt T. Ha leveti inkognitóját,
kiadásokon kívül egyes müveit is többszörösen a T. föléled. Az 1871 máj. 13. kelt olasz garancia
kiadták.
törvény a pápának és kíséretének is T.-et biztosít;
Teruel, 1. spanyol tartomány Aragónia D.-i 2. a követeket (1. Követségi jog). Kiterjed a kö
része, Tarragona, Castellon, Valencia, Cuenca, vetek T.-e családjukra, kíséretükre, hivatali sze
Guadalajara és Zaragoza közt, területe 14,818 mélyzetükre, ezek lakására, a követ hintójára s
km*, (i92i) 252,096. lak. — 2. T., fővárosa T. tarto összes hivatalos és magáningóságaira; 3. a Ke
mánynak és püspöki székhely, 892 m. magasban, leten működő konzulokat (1. Konzuli jog). Kiter
a Guadalaviar mellett, (1910) 12,501 lak., régies kül jed a T. családjukra, hiv. személyzetükre, cseléd
sővel, kőfalain 7 kapu van a mór időkbeli tor ségükre, honosaikra, védenceikre, lakásukra; 4.
nyokkal; nevezetessége még székesegyháza és az nemzetközi bizottságokat (nemzetközi Dunabizott
1557—58. épült vízvezetéke (Arcos de T.). Köze ság, nemzetközi Kongo-bizottság, hágai választott
lében Vittel sósfürdő, a Gueva Bubia nagy bar bíróság stb); 5. hadihajókat, ha külföldi állam terü
leti vizein tartózkodnak. E T.-ben részesek a hadi
lang. T. az ókori Turdeto.
Terület a felületnek valamely zárt vonal által hajón levő összes személyek s a hajó rakománya;
befogott része. Területegységül olyan négyzet 6. kereskedelmi v. személyszállító hajókat, ha ide
szolgál, melynek minden oldala a hosszúságegy- gen államok parti vizein csak áthajóznak, de ott
sóggel egyenlő. Az integrálszámítás képleteket horgonyt nem vetnek. Eészesei ennek a T.-nek a
nyújt a T.-ek meghatározására. A síkidomok T.- hajón levő személyek és dolgok; 7. szárazföldi
ének mechanikus kiszámítására a planimetria katonai és haditengerészeti csapatokat, ha zárt
keretekben idegen állam területén tartózkodnak
tanít.
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ennek az államnak beleegyezése folytán. B T.-ben
résztvesznek e csapatokhoz tartozó összes sze
mélyek és dolgok. Vitás, hogy az egyik államot
a másik állam területén illeti-e T. Akik igenlő
választ adnak, arra hivatkoznak, hogy az egyik
állam a másik területén bizonyos kivételeket élvez
az igazságszolgáltatás terén. Akik tagadják, azt
hozzák fel érvül, hogy T. csakis oly személyeket
v. dolgokat illethet meg, akik v. amelyek tényleg
ott vannak egy másik állam területén. Az egyik
állam, mint jogi személy azonban sohasem lehet
jelen a másik állam területén, legföljebb közegei
v. egyes dolgai lehetnek ott. Ezeket illeti tehát a
T., nem az államot.
A dologi T. annyit jelent, hogy a T.-ben részes
dolgokra a rendőrség, a vámhatóság, a biróság,
a közigazgatási hatóságok végrehajtást, zárlatot
stb. nem vezethetnek s még attól is tartózkodni
kötelesek, hogy az ily dolgokat hatósági cselek
mény színhelyévé tegyék. A személyi T. terjedelme
a belügyi igazgatás terén csak az alaki jogra,
a pénzügyi igazgatás terén az alaki és anyagi
jogra, az igazságügyi igazgatás terén csak az
alaki jogra vonatkozhatik. Ebből következik,
hogy a területenkivüli személy a belügyi igazga
tásra vonatkozó törvényes szabályok alatt áll,
de a belügyi igazgatás szervei vele szemben kény
szert nem alkalmazhatnak. A területenkivüli sze
mély továbbá adót általában fizetni tartozik, csak
a személyes adók alól van kivéve. Vele szemben
azonban adóvégrehajtásnak nincs helye. Fizeti
a területenkivüli személy a közvetett adókat, az
illetéket, az ingatlanokra vonatkozó adókat, sőt
szabály szerint a vámokat is, hacsak neki ez
ntóbbiak alól mentességet nem adnak. Az anyagi
magánjogi törvényeknek működése helyének álla
mában a területenkivüli személy is alá van vetve,
a polgári ós büntetőbíróságok azonban vele szem
ben kényszerrendszabályokat nem alkalmazhat
nak, őt mint tanút, szakértőt, terheltet meg nem
idézhetik. A területenkivüli személyt nem műkö
dése helyének államában, hanem abban az állam
ban kell perelni, amely őt kiküldte. Kivételesen
perelhető a területenkivüli személy működése
helyének államában is, ha ingatlanok fekvése
szerint illetékes a biróság v. ha az illető a bíró
ságnak magát aláveti. Nálunk a főudvarnagyi
biróság előtt perelhetők. A hazai törvényhozásból
a T.-re vonatkoznak a következő fontosabb tör
vényhelyek : 1878. V. t.-c. 5. §, 1896. XXXIII.
t.-c. 25., 31. és 200. §, 1909. XVI. t.-c. 3., 4. és
12. §, 1911.1. t.-c. 9. §.
Területi elv, 1. Területiség elve.
Területi felségjog, mindazoknak a jogosultsá
goknak a foglalata, amelyek az állami főhatalom
birtokosát az államterület felett megilletik, vagy
amelyeket az államterület feletti uralomból szár
maztatnak le. L. Államterület.
Területi fenség (superioritas territoriális),
mai értelemben a szuverenitással azonos.
Területi feszültség v. felületi feszültség, a fo
lyadék felszínének az a sajátsága, hogy bizonyos
mértékig kifeszített hártyaként viselkedik. A T.
függ a folyadék anyagi minőségétől, de a felszín
alakjától is. Domború felszín T.-e nagyobb, mint
a síké s ezé nagyobb, mint a homorúé. A falat
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megnedvesítő folyadék felszíne az edény fala
közelében homorú, míg a falat meg nem nedvesítőó domború s ez a tapadással együtt okozza,
a folyadékok kapilláris emelkedését és depreszszióját. A folyadékba merülő areométeren az
elmerülés határvonalát eme körülmények miatt
nem lehet pontosan megállapítani. L. Felületi
feszültség.
Területi rendszer. Grotiusra, Hobbesra, Spi
nozára visszavezethető s jelesül Thomasius által
felállított az az elmélet, amely szerint az állam
ban az egyházi főhatalom (püspöki főhatalom) az
államfőt és pedig mint az államfenség folyománya
megilleti (1. Kollegiális rendszer). Az egyházak
nak a világi hatalom alá való rendelése kétség
kívül ellenkezett az ős keresztény egyház szerve
zetével ; de mivel a fejedelmek az egyszer kezükbe
ragadott hatalmat nem voltak hajlandók kibocsá
tani, a területi egyházalkotmány jogelméletével
igyekeztek a fejedelmek pápáskodását igazolni,
amely elmélet szerint: aki ura valamely territó
riumnak (területnek v. tartománynak), az ura az
azon területen levő egyháznak is.
Területiség elve (territorialitás), az az elv,
mely szerint a törvény csak az illető állam terü
letén, de ezen a területen mindenkire nézve egy
aránt érvényes, tehát a külföldiekre épp úgy, mint
a honosokra. A T.-vel szemben áll a nemzetiség
elve és pedig az aktív és a passzív nemzetiség
elve; amaz szerint az állam törvénye a honost
külföldön is kötelezi, a honos által külföldön el
követett cselekmény tehát föltétlenül és kizárólag
a honi törvény szerint bírálandó meg; míg a
passzív nemzetiség elve, mely azon a felfogáson
alapszik, hogy az állam a maga honosait külföl
dön is oltalomban részesíteni tartozik, azt jelenti,
hogy a honos ellen és sérelmére, bár külföldön
s külföldi által elkövetett cselekmény a honi tör
vénynek uralma alá esik s a szerint ítélendő meg.
Az aktiv nemzetiség elve szerint tehát pl. a ma
gyar honos a magyar törvény szerint büntetendő,
ha külföldön követ el büntetendő cselekményt; a
passzív nemzetiség elve szerint pedig a magyar
törvény szerint büntetendő az a külföldi, aki kül
földön magyar honos sérelmére követ el bünte
tendő cselekményt. A T. elvének egyenes ellen
téte a világjogszolgáltatás elve, amely szerint az
állam bárki által bárhol elkövetett büntetendő
cselekményekre a maga törvényét alkalmazza.
A magánjogban a T. különösen az ingatlanra vo
natkozó dologi és örökösödési jog terén érvénye
sül. Azok az elvek, amelyek a törvény területi
hatályát szabályozzák, a magánjogban a nem
zetközi magánjognak, a büntetőjogban a nemzet
közi büntetőjognak teszik részét.
Területkívüliség, 1. Területenkívüliség.
Területmérés, oly müvelet, amellyel megálla
pítjuk, hogy egy bizonyos egységül felvett terü
let, az ú. n. területegység hányszor van meg a
megmérendő területben s ezt az arányt számmal
fejezzük ki. Az egységül felvett terület rendesen
olyan négyzet, amelynek egyik oldala a hossz
egység, tehát a négyzetméter v. ennek sokszo
rosai. Az angolok a négyzetyardot (0-836 m2) v.
nagyobb területre az acre-t (= 4840 négyzetyard
= 40-468 ár) használják területmértékül.
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Területmérő (planiméter), sik lapokon fekvő
idomok területének megmérésére szolgáló műszer.
A műszer egy v. két keréken gördül, a kerekeken
oly számláló készülék van, amely a kerék gördülésével megtett utat méri. A műszernek fémkarja
van, a karon tű, amellyel az idomot körüljárjuk.
A kar vertikális tengely körül elfordulhat és el
fordulásának nagysága szerint a kerekek szám
láló készülékének arányossága változik meg. A
T. elméletét részletesen v. ö. Kövesligethy Éadó:
Mathematikai és csillagászati földrajz (Budapest
1902). Az első T.-t Vetli és Hermann készítették
a múlt század elején, ma a legjobbak az Amslerféle poláris és a Coradi-fóle lineáris T. gépek.
Területmérték, 1. Mérték.
Terv, a módozatok, eszközök s eljárások rend
szere, melyek valamely meghatározott cél szol
gálatában állanak és e cél elérésére szolgálnak.
(Tan-T., hadi T. stb.). — T. az esztétikában a
szépmü legelső alapváza, amelyből a szerves
e<?ész lassankint fejlődik. L. még Tervrajz,
Építési terv.
Tervrajz. Egy vagy több, egymással kap
csolatos műszaki létesítmény felépítéséhez, ill.
elkészítéséhez szükséges geometriai ábrázolás,
mértéke 1:50—1:5000 közt változik. Ennél
kisebb mértékű T.-ot már helyszínrajznak, ill.
térképnek nevezünk. T. készíthető építendő város
részekről, egyes épületekről, hidakról, alagutak
ról, közutakról, gépekről, csatornázásról, vízve
zeték, gőz-, villany- etb. vezetékek elosztásáról,
gyári berendezésekről, bútorokról, iparművészeti
tárgyakról, ruhafélékről stb. Teljes T.-hoz rend
szerint alaprajzok, metszetek és homlokzatok
szükségesek, mert ezek által a térben elképzelt
létesítmény minden pontja, vagyis a három di
menzió ábrázolást nyer. Az építészetre vonatkozó
T. fogalmát a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
díjszabásának megfelelő rovata írja körül.
Téry Ödön, orvosdoktor, szül. Óbébán 1856
júl. i., megh. 1917 szept. 11., mintkir. közegész
ségügyi főfelügyelő. Kiváló érdemeket szerzett a
magyar turistaság szervezésével. 1891-ben alapí
totta a Magyar Turista-Egyletet, amely hálózatát
csakhamar az egész országra kiterjesztette. Szá
mos cikke jelent meg szakfolyóiratokban; 1889
óta szerkesztette Thirring Gusztávval, majd
Petrik Lajossal a Turisták Lapját; önállóan
megjelent: Hazai turista viszonyainkról (1899);
A kalauzügy _ újjászervezése a Magas-Tátra
magyarországi részében (1900).
T e r z i n a , 1. Tercina.
Terzka (Terzky, Trcka), Adam Ei'dmann,
gróf, császári tábornok, megh. Égerben (Cseh
ország) 1634 febr. 25. Sógorának, Wallensteinnak
seregében szolgált s ezredével a lützeni csatában
tüntette ki magát. Mint a fővezér bizalmas em
bere 1633. a szászokkal alkudozott s ő késztette
a főtiszteket a pilseni két hűségnyilatkozatra
Wallenstein irányában. Ezért őt is meggyilkolták
a császári érzületű tisztek Kinsky és Ilow ezre
desekkel együtt az égeri várban tartott esti la
koma után.
Térző, tágító, a könyvnyomtatásban használt
szedési anyag. Hosszabb-rövidebb réz- v. ólomléc,
amelyet a tágított szedés alkalmával a sorok közé

reschlngf

tesznek, eltávolítva ezeket egymástól. Vastagsága
különböző ; vannak nyolcadpetites (1 tipográfiai
pont), negyedpetites (2 pont), negyedcicerós (3 pont)
és félpetites (4 pont) térzők. Vannak még nonpareille-nyi vastagságú (6 pont) térzők is.
Terzusz, 1. Tarzus.
Tés, kisk. Veszprém vm. zirczi j.-ban, (1920
1251 magyar lak.
Tésa, kisk. Hont vm. ipolysági j.-ban, (1920)
324 magyar lak.
Tesanj (sjtsd: tezsanj), az ugyanily nevű járás
székhelye Banjaluka boszniai kerületben, (1920)
3000, nagyrészt mohammedán lakossal. D.-re tőle
egy sziklán régi vár romjai láthatók, amely az
ozorai bánoké volt. 1463-ban szállották ezt meg
először a törökök, de még ugyanazon évben vissza
vette tőlük Mátyás király. 1520-ban végleg török
kézre került. 1697-ben Szavójai Jenő herceg fog
lalta el. Most a Szerb-Horvát-Szlovén királyság
hoz tartozik.
Teschemacherit (ísv.), (NH4)HC03. A Chinchaszigetek guanotelepeinek alsó részén néhány
cm.-nyi réteget alkot; sárgásfehér kristályai
rombosak.
Teschen (csehül Tesin, lengyelül Gieszyn), az
egykori T. hercegség fővárosa a volt OsztrákSziléziában, (1920) 35,790 lak., lenfonással, hajlí
tott fabútor-, bőr- ós posztógyárral, fűrészmalom
mal. Legjelentékenyebb épületei az egykori domi
nikánus, az evangélikus templom és a tartományi
gyűlés háza; ebben kötötték 1779 máj. 13. Mária
Terézia és II. Frigyes a T.-i békét, amely a bajor
örökösödési háborúnak véget vetett. T. birtoklá
sának kérdése a világháború után éles összeütkö
zésre adott okot a lengyelek és csehek közt, akik
mind a ketten igényt tartottak rá. 1920-ban végül
entente-csapatok szállták meg, de ezek kényte
lenek voltak harcba menni a lengyelekkel, akik
csak több száz főnyi veszteség után vonultak
vissza. A nagykövetek tanácsa azután egyezséget
kényszerítőit az igénylőkre; ennek alapján a
város területét szétosztotta; Lengyelország kapta
T. legnagyobb részét, a csehek pedig megkapták
a vasúti állomást és a külvárost.
Az egykori T. hercegség eredetileg a felső
sziléziai hercegeké volt; midőn ezeknek férflága
1625. kihalt, a hercegség a cseh koronára szállott.
1722-ben VI. Károly császár Lipót József Károly
lotharingiai hercegnek adta. 1766-ban Szász-T.-i
herceg címen I. Ferenc császár leányának férje,
Albert szász herceg kapta meg, akitől 1822. Ká
roly főherceg, 1847. Albrecht és 1895. Frigyes
főherceg örökölte. A világháború után a nagy
követek tanácsa3 T. városával együtt ketté osz
totta, 1009
km 145,241 lakossal a lengyeleké,
1269 km2 286,000 lakossal s akarwini bányákkal
a cseheké lett.
Tescheni béke, 1. Bajor örökösödési háború.
Teschenit, a theralitokhoz hasonló szemcsés
eruptiv-kőzet, elegyrészei: plagioklász, analciuinmá alakult nefelin, augit, amflbol, apatit.
Diabázkőzeteket kisór: Szilézia Teschen környé
kén, Morvaország, Kaukázus, Portugália.
T e s c h i n g , olyan kis kaliberű szobafegyver,
hogy egy erősen megtöltött gyutacsnak gázai
már elegendők arra, hogy a borsónagyságú lőve-
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dókét 10—20 m. távolságra egy mérsékelt vas
tagságú deszkán áthajtsa. Állítólag Tesehen vá
rosától származik az elnevezése.
Teschler György, zoológus, szül. Vernáron
(Gömör vm.) 1851. Egyetemi tanulmányait Buda
pesten végezvén, 1877. főreáliskolai tanár lett
Körmöczbányán. Számos természettudományi
cikket és értekezést írt magyar és külföldi szak
lapokba ; főmunkája: Az Áblepharus Pannonicus (Budapest 1885).
Tésenfa, kisk. Baranya vm. siklósi j.-ban,
(1920) 365 magyar lak.
Téseny, kisk. Baranya vm. szentlörinczi j.-ban,
(i9io) 548 magyar lak.
Tésfalu (Tees), kisk. Temes vm. temesrékási
j.-ban, (íoio) 580 román, tót és magyarlak. (Tr. E.)
Teskánd, kisk. Zala vm. zalaegerszegi j.-ban,
Ü92o) 339 magyar lak.
Tesla (ejtsd: teszia) Miklós, elektrotechnikus és
feltaláló, szül. a Gospic melletti Smilján 1856.
Technikai tanulmányait Grácban és Prágában vé
gezte. Először Budapesten a Ganz-gyárban műkö
dött, azután a párisi, majd a londoni elektrotech
nikai társaságok szolgálatába lépett. 1884. Ameri
kába ment, hol két évig Edisonnál működött;
1886. önálló intézetet, a T. Companyt alapította
találmányainak értékesítésére. 1888-ban Ferrarissal egyidejűleg jött rá a forgó mágnestérre s ezen
elv alapján szerkesztett többfázisú elektromotoro
kat. 1893-ban angol nyelven egy nagy munkát
adott ki szakmájáról, ezt 1895. németre is lefor
dították. A zágrábi délszláv tudományos akadémia
T.-t 1895. tiszteletbeli taggá választotta.
Tesla-áram (orv.), 1. Elektroterápia ós Arsonvalisatio.
Tesmag (Tesmők), kisk. Hont vm. ipolysági
j.-ban, (i9io) 735 magyar lak. (Tr. Cs.-Szl.)
Tesöld (Cliisoda), nagyk. Temos vm. központi
j.-ban, (1910) 3007 román, német és magyar lak.
(Tr. E.)
Tesprotia, 1. Thesprotia.
T e s s a r , a Zeiss-müvek által gyártott kiváló
anasztigmát. L. Lencse.
Tessarotipia (ejtsd: teszaro—), apadovai Tessaro
Angelótól feltalált eljárás neveknek, jegyeknek
stb. térképekre való rányomására. Ez az ábécét
különböző betűnagyságokban tartalmazó kis ke
rék segítségével történik. Ha átnyomó festéket
használunk, e neveket kőre vagy cinklemezre is
átnyomhatjuk.
Tessedik, 1. Ferenc, utazó, szül. Szarvason
1800 febr. 22., megh. Bécsben 1844., T. Sámuel
fia. 1822-ben ügyvéd és gr. Apponyi Antal titkára
lett, kivel több éven át Európa nagyrészét bejárta.
Úti műve: T. F. utazása Franciaország déli
részében (Pest 1831). Az Akadémia tagul válasz
totta, 1835. az udvari kamara titkára lett. Apróbb
művei közt legérdekesebb tudósítása Mentelliról,
a Parisban élt magyar Diogenesről (Tudományos
Gyűjtemény 1827).
2. T. Sámuel, lelkész és gazdasági író, szül.
Albertin (Pest m.) 1742., megh. Szarvason 1820.
Bel- és külföldi tanulmányai után evang. lelkész
lett Szarvason. A mezőgazdasági haladás egyik
vezére volt. A város földesasszonya, özv. Harukkern báróné 1779-ben 45 holdnyi szikes földterü
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letet bocsátott rendelkezésére, gazdasági növé
nyek termelése céljából kísérleti tért rendezett
be s itt saját erejéből alapját vetette meg hazánk
ban az első gazdasági iskolának. Behozta és elter
jesztette a lóherét ós lucernát hazánkban. Az
iskola nagy hírt szerzett T.-nek, úgy hogy Feste
tics György gróf 1797., mikor a Georgicont meg
alapította, s utóbb is gyakran tanácsával élt.
Korának uralkodói kitüntetésekben részesítették
s magyar nemességet kapott. 1924-ben Szarvason
megünnepelték működésének 150. évfordulóját s
a városi közgyűlés elhatározta, hogy emlékére
gazdasági iskolát alapít. Művei: Der Landmann
in Ungarn (1784); magyar nyelven A magyar
fölclmívelö címmel (1786); Nachricht von dem
Anbau und Benützung des Luzerher Klees, ma
gyarul : A lucerna miveléséröl és használatáról
1801. jelent meg és a földmlvelő gazdák között
4000 példányban osztották ki; Neuer Wiesenrectiflcationsplan (1801), magyarul: Új módja a rétmivelésnek ; An das ungarische Publicum. Detaillirte Erklárung der Ursachen des Entstehens und
Einschlafens des ersten praktisch-ökonomischen
Institutes zu Szarvas (1798). V. ö. Galgóczy, Em
lékkönyv I.; Gaál Jenő, Akad. emlékbesz., 1918.
T e s s e í a t a (állat), 1. Tengeri liliomok.
Tesselit, 1. Apofillit.
T e s s e r a (lat.) a. m. tábla, szavazókő, jelszó;
kocka a játékhoz; belépő jegy.
Tessin (Ticino), a svájci kantonok egyike
Wallis, Uri, Graubünden és Como 2meg Nóvara
olasz tartományok közt, 2813 km területtel és
(1920) 152,725 lakossal. A D.-i sík részét kivéve,
hegyek takarják. Fő völgyei: a Ticino, a Verzasca és Maggia völgyei, a Val Blegno és di Mesocco. A magas hegyek a Szt.-Gotthárd-, az Aduiacsoporthoz és a T.-i Alpokhoz tartoznak. A folyó
vizek, a Eeuss és Breggia, kivételével, a Ticino
vízkörnyékéhez tartoznak. Az éghajlat a fekvés
és magasság szerint különböző. Legtöbb a jó
termőföld a Sotto Cerena nevű részen. Fő termé
kek a gabona (kukorica, búza, rozs és köles), a
dohány, a gyümölcs és szőllő; déli gyümölcsök
teremnek Locarno, Bellinzona és Lugano körül.
Az állattenyésztés jelentéktelen. Abányászat már
ványt és gránitot szolgáltat. A Szt.-Gotthárd-vasút
mellett élénk az idegenforgalom. Az alkotmány
demokratikus, fakultatív népszavazással. A nagy
tanácsot és a végrehajtó hatalmat gyakorló 5
tagú államtanácsot a nép választja. Adminisztra
tív szempontból 8 járásra van fölosztva.
Története. T. Kr. e. a 3. sz.-ban római fenhatóság alá került. A népvándorlás alatt először
a K.-i gótok, később a longobárdok, majd a fran
kok hatalma alatt volt. A középkorban leg
nagyobb része a milanói hercegség birtokában
volt. T. 1803-ban önálló kanton lett. 1873-ig
a liberális párt vezette a kanton ügyeit, de
midőn az ultramontánok uralkodtak, 1886. tör
vényt hoztak, amely egyházi ügyekben minden
jogot a klérusra ruházott. Az ellenzék 1890.
lázadásban tört ki, Eossi tanácsost meggyilkol
ták. A szövetségtanács fegyveres beavatkozása
csak nehezen tudott véget vetni a nyugtalansá
goknak. 1892-ben végre megváltoztatták az alkot
mányt, de azóta ismételten revideálták.
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Tessin, olasz folyó, 1. Ticino.
Tessin, Kari Gustaf, gróf, svéd államférfiú,
szül. Stockholmban 1695 szept 15., megh. Akeröben 1770 jan. 7. Családja Stralsundból költözött
Svédországba, hol 1714. grófi rangra emelkedett.
Horn (1. o.) bukása után 1738 óta a franciabarát
«Kalap»-párt vezérei közé tartozott. Mint követ
megfordult Bécsben, Parisban, Berlinben; 1745.
Gusztáv trónörökös főudvarmestere és nevelője,
1747. a kancellária elnöke lett ós franciabarát
irányban vezette Svédország politikáját. Méltó
ságairól 1752., ül. 1754. mondott le s 1761. vég
leg visszavonult a politikai élettől. T. mint író is
jelentékeny volt. Összegyűjtött müveit újabban
Frunck adta ki (Skrifter af K. Gust. T., Upsala,
1882—83. 2 rész.)
Tesszala (Dzsébél 1.), 1061 m. magas hegy
ség Oran francia afrikai kikötőtől D .-re, az Atlasz
hegység egy része.
Tesszália, GörögországÉ.-i része. Határaia kü
lönböző korszakokban ingadoztak; általában D.-i
határa a maiisi tengeröbölnél Közép-Hellas, K.-en
az Aegaei-tenger, E.-on Makedonia és Mygdonia,
Ny.-on Illiricum és Bpirus. Négy vidékre oszlott:
Thessaliotis, Pelasgiotis, Hestiaeotis és Phthiotis,
melynek tengermelléke Magnesia nevet kapott.
Legkiválóbb hegyei: az Olimposz (2985 m.),Pelion
(1618m.),Ossa(1978m.),Pindos(2295m.)ésOthrys
(1728 ni.); leghíresebb városai voltak: Larissa,
Krannon, Trikka, Farzalusz, a tengerparton Demetriasz. Föfolyója a Peneios. Az Argonauták egy ré
sze T.-ból eredt. Lakosainak nem volt megbízható
jellemük; alattomos cselekedet és hamis pénz
sűrűn fordultak elő. A vidék királyai viszálykod
tak egymással és ezért II. Fülöp idejében T. Makedoniának lett kiegészítő része. Kiváló lovaskato
nái voltak, de maga a nép nagyon babonás lóvén,
T. a bűvészetek ősi hazája volt. 1393-ban Török
ország területe lett, 1881. Görögországhoz csatol
ták. Ez idő óta két nomarchiára (kerület) oszlik,
amelyeknek székhelye Trikkala és Larissa.TerüIetén folyt le az 1897-iki görög-török háború. Ajvilágháborúban 1917. francia és angol csapatok száll
ták meg, hogy ezzel is nyomást gyakoroljanak a
görögkormányra a semlegességmegtörése végett.
Tesszalonika, az ókorban is jelentékeny makedoniai város, ma Szaloniki (1. o.).
Tesszalonikai levelek, e néven ismeretes az
újtestainentomi kánon két irata, amelyekot Pál
apostol írt valószínűleg Korintusban az általa
nem sokkal azelőtt alapított tesszalonikai gyü
lekezet számára s főként oly célból, hogy az
ottani hívek között a Krisztus közel jövőbon
romélt visszajövetelére vonatkozó téves nézete
ket helyesebb irányba terelje.
Tesszerálkovand (ásv.), 1. Skutterudit.
Tesszerál-rendszer a. m. szabályos kristály
rendszer (1. Kristály).
Test (lat. corpus), mindaz, ami valamely meg
mérhető tért betölt. A szerves világban meg
különböztetünk élő és holt testet. A fizika a tes
teket szilárd, cseppfolyós és gázalakúakra külö
níti. A kémia egyszerű és összetett testekről tanít
s Így testen az anyag tért betöltő szerkezetét
érti. A geometria csak a testek által elfoglalt tér
rel foglalkozik.
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T e s t (ang.), bizonyságtételek intelligencia
méréseknél.
T e s t a (állat), a. m. héj.
T e s t a (maghéj, növ.), 1. Mag, Tegmen.
Testaccio (ejtsd: tesztaocso). Róma déli részén, a
Tiberis balpartján emelkedő domb, amely java
részt az ókorban idehányt cseréphordók és edé
nyek törmelékeiből keletkezett s innét nyerte
nevét. (Mons testaceus a. m. cserépből való.)
T e s t Act (ang. a. m. bizonyság-törvény), az
angol parlamentnek 1673. hozott törvénye, amely
szerint minden parlamenti tagnak és államhivatal
noknak ezentúl esküt kellett tennie, hogy a királyt
ismeri el az angol egyház fejének és hogy nem
hisz az átlényegülés (transsubstantio) tanában.
E törvény értelmében a katolikusok másfélszáz
éven át ki voltak rekesztve a parlamentből és a
közhivatalokból. A T.-ot a parlament 1829 ápr. 29.
törölte el a katolikusok emancipációja által.
Test-akta, 1. Test Act.
Testál (lat.) a. m. végrendelkezik.
Testalkat, 1. Alkat.
Testállás, 1. Állás.
T e s t a m e n t a r i u s (lat.), a végrendeletet tar
talmazó okiratnak írója.
T e s t a m e n t i f a c t i o (lat.), a. m. végrendelke
zési képesség. T. activa a képesség érvényesen
végrendelkezni; T. passiva a képesség végrende
letből örökölni.
T e s t a m e n t u m (lat.), 1. a. m. végrendelet;
2. ó- ós újszövetség. L. Biblia.
Testamentum doiuini n o s t r i Jesn
Cliristi (lat.) a. m. a mi urunknak Jézus Krisz
tusnak végrendelete. Címe egy valószínűleg 475
körül Szíriában keletkezett görög nyelvű apokrif
iratnak. Szövegét kiadta Eahmani patriarcha
1899.
T e s t a m e n t u m in p r o c i n c t u (lat.), 1. Ga
bimis cinctus.
T e s t á o , pénz, 1. Teston.
Testápolás. Ama cselekvések összessége, ame
lyeknek célja a testet épségben, erőben, üdeségben, szépségben megtartani. A magán-egészség
tan egy része. Eszközei: a torna, sportok, megedző beavatkozások, így fürdők, légfürdők stb.,
a tisztaság kultusza, napfürdők, helyes öltözkö
dés stb.
Testarány alatt az emberi test részeinek egy
máshoz való viszonyát, törvényszerűségét ért
jük. Az ó- és középkorban kánonokkal (1. o.)
törekedtek ezt kifejezni, a modem embertani
kutatások kora óta pedig az emberi test részei
nek minél tüzetesebb megmérésével s e méretek
nek egymáshoz való viszonyításával iparkodnak
az emberi test rejtélyét megfejteni. Tanulmá
nyozzák pl., hogy a különböző testrészek (fej
magasság, felső végtag, alsó végtag, felkar, al
kar, kéz, láb, törzshossz stb.) hányadrészét al
kotják az egész test hosszának s másfelől, hogy
a részek egymáshoz hogyan aránylanak (pl. a
felső végtag hány %-Ja. az alsónak, az alkar a
felkarnak, az alszár a combnak stb.). Ezt a
viszonyt részarányszámokkal és jelzőkkel (index)
fejezik ki. A különböző korú, nemű és fajú egyé
neknek ily módon való tanulmányozásából ki
derült, hogy nem létezik olyan ideális emberi
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T., mint azt a régiek gondolták, mert a test
részeinek egymáshoz való viszonya életkor, nem
és rassz szerint változik. A fej magassága (állcsúcs—fejtető) az európainál
pl. születéskor 1li-e
8, a
B felnőtt korban Vs" testmagasságnak. Viszont
felnőtt korban is a különböző rasszoknál más
és
más az arány. Amíg az ausztráliainál
Vej a mon
1
golnál V7 s az európainál js, persze bizonyos
változati szélességgel. A végtagok és a törzs a
különböző korú, nemű és fajú egyéneknél külön
böző módon vesznek részt a testmagasság elő
idézésében. Az újszülöttnél a derék és a törzs
aránylag hosszabb, mint a kar és a láb, a kar
hosszabb, mint a láb s a karol (kiterjesztett karok
hossza) kisebb, mint a termet. A felnőttnél mindez
fordítva van. Ha kiválasztunk két egyforma ma
gas férfit s leültetjük őket, kiderül, hogy ülve az
egyik magasabb, mert annál a gerincoszlop
aránylag fejlettebb, viszont a másiknál az alsó
végtagok a hosszabbak. Ép így az alsó végtagon
belül egyik emberen a comb, a másikon az alszár a fejlettebb, azaz játszik nagyobb szere-
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pet a testmagasság előidézésében. Ha négert,
európait és mongolt egymás mellé állítunk, fel
tűnik, hogy a fő testrészek (törzs, végtagok) az
európainál a legarányosabbak. A négernél meg
nyúlt, a kínainál összenyomott végtagokat és
testalakot tapasztalunk. A különböző arányban
fejlett testrészek kombinációjából azután a leg
különbözőbb T.-ok keletkeznek. A férfira és nőre
jellemző a váll- és csipőszélességnek egymáshoz
s mindkettőnek a termethez való viszonya. A nő
nél aránylag széles csípőt s keskeny vállat, a
férfinál széles vállat s keskeny csipőt találunk.
A kiterjesztett karoknak a termethez való vi
szonya is változik a nem szerint, még pedig a férfi
nál a karol nagyobb, a nőnél pedig kisebb, mint
a termet. A test egyes részének mérésével, viszo
nyításával, törvényszerűségeik megállapításával
az embermóréstan (antropometria) foglalkozik,
amelynek ma már egész sereg mérőeszköz s pon
tos matematikai módszerek állanak rendelkezé
sére. A T.-oknak a különböző életkorokban való
változását a mellékelt ábra tünteti f el.V. ö. Carus,
SymbolikdermenschlichenGrestalt(Leipzigl853);
Fritsch G., Die Gestalt des Menschen (Stuttgart
1899); Stratz C. H., Wachstum und Proportionen
des Menschen, Areh. f. Anthrop. (1909); Zeisinq,
Neue Lehre von den Proportionen des mensch-
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lichen Körpers (Leipzig 185í); Martin R., Lehrbuch der Anthropologie (Jena 1914).
T e s t a t o r (lat.) a. m. végrendelkező, hagyo
mányozó.
T e s t a t u m (lat.) a. m. bizonyítvány.
Testbeiestés, 1. Testdiszítés.
Testcsonkltás, a test valamely részének meg
csonkítása különböző okból. A T. főbb fajai ezek:
1. A szőrtelenités, a hajnak, bajusznak, szakáll
nak vagy a test egyéb szőrözetének kitépése.
Mindenütt, de kivált Afrika ós Amerika ősnépeinél szokásos. Oka ismeretlen. 2. A deformáció, a
koponya elóktelenitése (1. Koponyatorzítás). 3.
Bevágások az arcon s a test feltűnő részein harc
ban kapott sebhelyek utánzására; a sötétbőrű
népeknél van elterjedve. 4. Ide tartozik a fogcsonkítás (1. o.), többnyire vallási okokból.
Testdiszítés (1. a Tetoválás című szines kép
mellékletet), a test egyes részeinek, főképen a
bőrnek ékesítése, a nemi életből eredő tetszés
vágy és némely érzelmi hatások (félelem, bámulat,
tisztelet, gyász stb.) előidézése okából. Főbb fajai:
1. A bőr festése, ennek motivumai: védekezés
rovarok s a hőmérséklet változásai ellen; ijesztő
külső szerzése harci célokra; a tisztelet, meg
becsülés emelése sebhelyek festése által stb. Már
a kőkorbeli sírokban is nyomaira akadtak. 2. A
tetoválás (a tahitii tatau szóból); a bőrfestéstől
abban különbözik, hogy a festőanyagot valamely
hegyes eszköz (tövis, tű, faszilánk) segítségével a
bőr alá viszik s így a diszitóst maradandóvá te
szik. Pontos alkalmazása van a tetoválásnak meg
különböztetés kifejezésére, pl. a szabad embert a
rabszolgától, a különböző kasztok tagjait egy
mástól ; kitüntetésül a harci bátorság kifejezé
sére ; a vallási szimbolika szintén sűrűn él a te
toválással, varázserő előidézésére, megrontás el
hárítására, betegségtől való megszabadulásra.
B szokás Európának minden népénél található.
Ismeretes, hogy az egyszerűbb néposztályokhoz
tartozó legények (különösen katonák, pásztorok,
birkózók) bizonyos emlékeztető jeleket vagy dí
szítő figurákat előszeretettel tetoválnak karjukra,
vállukra, mellükre. 3. A test díszítésének harma
dik módja idegen tárgyaknak az arc egyes részeibe
való befüggesztése ; minők: fül-, orr- és ajakfüggők. Kelet-Afrika némely törzsénél deszka
lapok, más afrikai törzseknél jelentékeny nagy
ságú és súlyú fahasábok húzzák le s nyújtják
meg esetlen hosszúra a füleimpákat. Az orrfüg
gők divatja Kelet-Indiában, Kis-Ázsiában s KeletAfrikában található fel. Számos néger nő ezüst-,
ébenfa-, cin- vagy bambuszpálcikát visel bal orr
lyukának falában. A legfurcsább és legízléstelenebb a gyermekkorban (fiúknál és lányoknál egy
aránt) átfúrt _alsó- és néha felsőajakba illesztett
faék Dél- és Északnyugat-Amerika indiánjainál,
az eszkimóknál s Afrika némely törzsénél. Az elő
kelőséggel együtt növekszik az ék. •&. A test díszí
tésében jelentékeny szerepet játszik a hajékesség,
amely konty- vagy egyéb fonatok készítésében
áll. 5. A testcsonkítás (1. o.) némely faja szintén
a T.-hez számítható. V. ö. Schweinfurth, Artes
africanae (1875); Joest, Táttowieren, Narbenzeiehnen und Körperbemalen (1887); Fülleborn,
Über künstliche Veranstaltungen bei den Einge-
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fcornen im Silden der deutsch-ostafrikanischen
Kolonie(Ethnolog. Notizblatt, 2. köt. 1901); Wenle,
Negerleben in Ostafrika (2. kiadás, 1909).
Testegyenészet, 1. Gyógytornázás és Orto
pédia.
Testgyakorlás (gimnasztika), általános kife
jezője és összefoglalója mindazon rendszeres test
mozgásoknak és testmozgatási rendszereknek,
amelyeket akár nevelési, akár tisztán egészségi,
akár végre időtöltés céljából végeznek. A nevelési
és a tisztán egészségi T. tornázás név alatt is
meretes, mig a leginkább szórakozás céljából
űzött T. sport (1. o.) név alá foglalandó össze.
L. Tornázás.
Testhőmérséklet, 1. Hőmérséklet és Állati
meleg.
Testi büntetések, általában azok a büntetések,
amelyek a büntetés alá vont egyénnek testét közvetetlenül érintik; szorosabb értelemben csak a
testcsonkitó és testfenyítö büntetések. A közép
kori vad kegyetlenség a testcsonkító büntetések
nek változatos nemeit eszelte ki: a szem kivájása,
a nyelvnek kivágása, egy kéznek, egyes ujjaknak,
a füleknek levágása, orrlevágás. Sokkal tovább
tartotta fenn magát ezeknél a testi fenyíték há
rom fő formájában: botozás, vesszőzós, korbácsolás, néhol seprőzés, ostorozás. Az 1871. LII.
t.-c. a testi fenyítéket eltörölte, de az 1920. XV.
t.-c. az árdrágító visszaélésre, az 1920. XXVI.
t.-c. pedig egyes más bűncselekményekre (pl.
szeméremelleni bűntett, lopás, rablás, zsarolás,
uzsora stb.) ismét behozta a botbüntetéat, e tör
vény hatálya azonban 1921 évi szept. 29. meg
szűnt és így most már nem lehet botbüntetést ki
szabni. L. Botbüntetés.
Testicardincs (állat), a Pörgekarúak (Brachiogoda) osztályának egyik rendje. 1. Pörge
karúak.
Testienlus a. m. here.
Testi ienyíték, 1. Testi büntetések és Bün
tetés.
Testiflcatio (lat.) a. m. tanukkal való bizo
nyítás.
Tegtimoninm (lat.) a. m. bizonyítvány. T.
maturitatis, érettségi, T.morum, erkölcsi, T.paupertatis, szegénységi bizonyítvány.
Testi nevelés, a nevelésnek egyik, a többitól
el nem különíthető része. Az a rendeltetése, hogy
a test egészséges fejlődését, a szervek és testrészek
zavartalan működését, valamint a mozgások fe
gyelmezettségét biztosítsa. A T. körébe tartoznak
mindazok a tervszerű hatások, amelyek a test épBégének megóvását, az egyének lelki és testi erejé
nek, ellenállóképességének, ügyességének, munka
bírásának kifejlesztését és fokozását célozzák.
A T. lehető legjobb szervezése és gondos folyta
tása a nemzet gyakorlati céljainak elérését is elő
segíti : megjavítja a közegészség állapotát, gyara
pítja a nemzet munkaerejét és fokozza a honvé
delem biztonságát. B munkában a családnak,
iskolának, társadalmi szerveknek (sportegyesü
letek) egyaránt igen nagy szerepe van, de nem
mindenik gondol állandóan arra, hogy a T. lé
nyege és végső célja: az egészséges életre való
nevelés. A T. eszközei: a lakás, tanterem, ruhá
zat, táplálkozás, életmód egészségügyi gondozása,
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a szervezet fejlődésének ellenőrzése és fejlettségé
nek megfelelő rendszeres testgyakorlás, egészsé
ges szokások fejlesztése és egészségügyi ismere
tekre való tanítás. A T. szempontjából is nagyértékű a cserkészmozgalom, általában a testet is
foglalkoztató kirándulások, a munka elvének az
iskolai nevelésben való terjedése. A T.-t nálunk
az 1921. LIII. t.-c. minden 21. életévet be nem töl
tött ifjúra kötelezővé tette; a T. országos szerve
zésének költségeit a Testnevelési Alap szolgál
tatja (1924. III. t.-c). Az egész T. Ugye az Orszá
gos Testnevelési Tanács legfőbb irányítása alatt
áll; e testület 1918 előtt számos tanulmányt és
tervezetet adott ki. Sok év óta szó van Testneve
lési Főiskola létesítéséről.
T e s t i s (lat.) a. m. tanú, bizonyság; továbbá
here (1. o.)
Testiség, az az állapot, midőn valamely ember
egyedül testének hódol és vágyai kielégítését
elsőnek tartja, aminek természetes következ
ménye az Istentől való elfordulás; Szt. Pál apos
tol mondja: A test bölcsesége ellensége Isten
nek, mert Isten törvényének nem engedelmeske
dik, mert erre nem is képes (Eóm. 8., 7.). A T.
ellenszerei: a kívánságok megfékezése, imádság,
bőjtölés, önmegtartóztatás stb.
Testi sértés, más ember testi épségének vagy
egészségének, ölési szándék nélkül való jogellenes
megsértése. A római jog — kivéve a megcsonkí
tást, amelyet hasonlóval büntetett (talio) — eleinte
nem büntette a T.-t, hanem csupán kártérítésre
adott jogot. A germán jog csak súlyosabb esetben
(tagok levágása, elnyomorítás stb.) jogosította fel
a sértettet az eredmény szerinti váltságdíj köve
telésére. A T. büntetése első izben az 1803. évi
osztrák és 1810. évi francia büntetőtörvénykönyv
ben jelentkezik. Hazai jogunk szerint is a T. előbb
a sértett személye szerint — mint kisebb-nagyobb
hatalmaskodás — polgári magánkereset alá tar
tozott, de a testcsonkítást már Szt. István és
Zsigmond törvényei is a talióval rendelik bün
tetni. Az 1462. I. és az 1495. IV. t.-c. az ország
rendes bíráinak megsebesítését s a szemkivágást
is «hütlenség»-nek minősítették s mint ilyet ren
delték büntetni, önálló bűncselekménnyé azonban
csak a jelenleg érvényben levő btk.-ünk emelte a
T.-t és annak minden faját büntetni rendelte. Kü
lönbséget tesz a btk. első sorban I. a szándékosan
és II. gondatlanságból elkövetett T.-ek között.
I. A szándékos T. kellékeként a sértésre — de
nem ölésre — irányuló szándékot és a bekövetke
zett eredményt (sérülés, betegség) követeli meg.
Sértési szándék hijján csak gondatlanságból oko
zott T.-ről, ölési szándék esetén emberölésről (1.
Emberölés) — eredmény hiányában, ha külön
ben a sértési szándék kimutatható, csak kísérlet
ről, ha pedig ez sem mutatható ki, mint meggya
lázó jellegű, tettleges bántalmazás által elkövetett
becsületsértésről (1. Becsületsértés) lehet szó. A
T. körébe vonja a törvény nemcsak a sérülésokozást, de az egészségnek más megháborítását
is (pl. idegbaj, nehézkór előidézését). Ezekhez ké
pest a btk. 301. §-a szerint T.-t követ el, «aki más
nak testét szándékosan, de ölési szándék nélkül
bántalmazza, vagy egészségét sérti», aha ez által
sérülést, betegséget, vagy elmekórt okozott».
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Ebben a fogalomkörben a T.-t az okozott és most ték a sértettet). Ez esetben mindazok, akik a bán
jelzett eredményekhez képes 3 csoportba osztja talmazásban részt vettek, büntettetnek 2 évig ter
aszerint, amint azok valamelyike 1. 8 napon belül, jedhető börtönnel és pénzbüntetéssel. Ha pedig
vagy 2. ezen túl, de 20 napon belül, vagy 3. 20 ilyen bántalmazásból halál származott, a büntetés
napon túl gyógyult. Az 1-sőt könnyű, a 2-ikat 3 évig terjedhető börtön és pénzbüntetés; d) mérge
súlyos T. vétségének, a 3-ikat súlyos T. bűntet zés (1. o. is) az, mikor a tettes másnak egészségét
tének nevezi. A büntetést e három fokozathoz nem bántalmazás, hanem méreg vagy más alkal
képest: 1. 6 hónapig terjedhető fogházban és mas szer beadása vagy alkalmazásával rontja
pénzbüntetésben; 2.1 évig terjedhető fogházban és meg. E cselekmény büntetése 5 évig terjedhető
pénzbüntetésben; 3. 3 évig terjedhető börtönben börtön, de ha a szer életveszélyes, 3—5 évig ter
állapítja meg. Súlyosabban büntetendőknek ren jedhető fegyház; ha pedig annak folytán a b) alatt
deli ezeket, ha azt a tettes felmenő ágbeli rokonán felsorolt következmények valamelyike, vagy halál
(szülő, nagyszülő) követte el: 1.2 évig terjedhető következett be: 10—15 évig terjedhető fegyház.
fogház; 2. 3 évig terjedhető börtön; 3. 5 évig ter
II. Gondatlanságból eredő a T. akkor, amikor
jedhető börtön. B hármas felosztás keretén túl a tettesnek nem volt ugyan szándékában a sértett
megkülönbözteti még a törvény a T.-nek követ testének megsértése vagy egészségének megron
kező fajait: a) minősített súlyos T.-t, amikor a tása, de szándékos cselekményével vagy mulasz
sérült a T. következtében testének valamelyik tásával mégis előidézte azt, pl. nyilt utcán sebesen
nevezetesebb tagját (kar, láb stb.) vagy érzékét hajtva valakit elgázolt. Döntő e cselekménynél
(beszélő, halló, látó), vagy nemzőtehetségét el annak vizsgálata, vájjon a tettes a közönséges
vesztette, ha e tagofc, érzékek vagy tehetségek emberi gondosság mellett az eredményt előre lát
valamelyike használhatatlanná lett, ha a sérült hatta-e és hogy az ő gondatlansága és a bekövet
nyomorékká vált, ha elméje megzavarodott, ha kezett eredmény között (sérülés, betegség) az oko
előreláthatólag hosszú ideig tartó betegségbe esett, zati összefüggés megvan-e. E T. vétség ós csak
v. rendes foglalkozásának folytatására végkép v. akkor büntetendő, ha a sérülés, betegség 8 napnál
előreláthatólag hosszú időre képtelenné vált, v. fel tovább tartott. A büntetés 3 hónapig terjedhető
tűnően eltörzíttatott (btk. 303. §), v. ha a terhes fogház és pénzbüntetés. Ha azonban az azt
állapotban levő nő a T. folytán méhmagzatát el okozónak saját hivatásában vagy foglalkozásában
vesztette. Ez esetekben a büntetés 5 évig terjed (orvos, szülésznő, soffőr) való járatlanságából, ha
hető börtön; de ha a T. felmenő ágbeli rokonon nyagságából vagy azok szabályainak megszegésé
követtetett el v. bebizonyítható, hogy a tettes szán ből származik, 1 évig terjedhető fogház és pénzbün
déka e következmények valamelyikére irányult tetés. Ez utóbbi esetében a bűnösnek talált személy
és az be is következett: 5 évig terjedhető fegy a hivatás v. foglalkozás gyakorlatától végképen,
ház ; b) a hálált okozó T.-t, amikor a T. folytán vagy határozott időre eltiltható, és a gyakorlat
a megsértett halála következett be, bár a tettes ismóti megengedése újabb vizsgától vagy a kellő
ezt nem, hanem csupán a sértést akarta (különben képzettség megszerzését igazoló más bizonyíté
emberölés, 1. o.), igy a halál vádlott szándékán koktól tehető függővé. T. esetén sértettnek — de
kívül következett be. E bűncselekmény büntetése csak kívánságára — a megfelelő kártérítés is meg
2—10 évig terjedhető fegyház. Ha azonban a ítélendő, amely tartós betegség vagy munkakép
tettes szándéka az előbb felsorolt eredmények telenség esetében a sértett családi viszonyaihoz
valamelyikére irányult, a büntetés minimuma képest egyszersmindenkorra megállapítandó tőke
5 év. Enyhébben bünteti btk.-Unk e T.-t, ha azt vagy évi járadék lehet. Halál esetében azok, akik
a tettes erős felindulásban (1. o.) követte el. Az ily nek tartásáról az elhunyt gondoskodott, szintén
állapotban elkövetett ily T. büntetése 1—5 évig jogositvák kártérítésre. A könnyű T. miatt az
terjedhető börtön; sőt ha ezt az erős felindulást eljárás magánindítványtól van függővé téve, a
az okozta, hogy a sértett vádlottat vagy hozzá többi esetekben hivatalból indítandó meg. Könnyű
tartozóját jogtalanul súlyosan bántalmazta s vád T. esetében nem büntethető az, aki házi fegyelem
lott a tettét ez állapotában rögtön végrehajtotta, gyakorlására jogosítva lévén (apa, gazda stb.), azt
a büntetés 6 hótól 3 évig terjedhető börtön. Fontos e körben követte el. Könnyű T. és súlyos T. vét
azonban ez utóbbi esetben, hogy a sértett nem sége miatt — ha utóbbinál a kiszabandó büntetés
jogosan, az előbb vádlottól szenvedett bántalom 6 hónapot meg nem halad — a járásbíróság,
hatása alatt, ennek elhárításakép, hanem jogta egyéb esetekben a törvényszék jár el.
lanul támadta meg a vádlottat, továbbá, hogy a
T e s t i íjs, a. m. heregyuladás (orchitis), 1.
bántalmazás súlyos, az erős felindulás okozá
sára alkalmas legyen és ebben az állapotban és Herelób.
Testmérés az embertani vizsgálatoknak fon
nem mikor már a vádlott lecsillapodhatott, haj
tatott végre. Ha azonban a most említett esetek tos része s vele az emberméréstan (anthropoben a tettes szándéka a b) alatt felsorolt esetek metria) foglalkozik. A T. feloszlik az élő ember
valamelyikére irányult, vagy felmenő ágbeli mérésére (somatometria), hullamérésre (nekrorokonon követtetett el, a kedvezményes bün metria), csontmérésre (osteometria), koponyatetésnek nincs helye, a büntetés 5—10 évig ter mérésre (craniometria), medencemérésre (pelvijedhető fegyház; e) többek bántalmazásából szár- meti'ia). A T.-hez pontos mérőeszközökre (tolókás
inazó súlyos T. (btk. 308. §.) akkor fordul elő, és tapintó körző, anthropometer, osteometer,
amikor a sértettet többen bántalmazták és ki nem goniometer stb.), a mérés technikájának s a
tudható, hogy sérüléseit ki vagy kik okozták (pl. különböző számítási és feldolgozási módszereknek
többen dobálták kővel és egy talált, többen üldöz- | ismeretére van szükség, mert a tudomány csak
azokat a méréseket használhatja, amelyek ponto-
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sak s azonos módszerek szerint végeztettek. Sok
ezer emberen végzett ilyen tüzetes T.-ek vezet
tek Európa lakossága rasszelemeinek megálla
pításához, valamint a növekedés törvényszerű
ségeinek megismeréséhez. V. ö. Martin, Lehrbuch der Anthropologie (Jena 1914); Rudolfo
Livi, Antropometria (Milano 1900); Bertülon et
Chervin, Anthropologie métrique (Paris 1909).
Testméretek alatt az emberi test ama térfogat,
súly, űrtartalom, vonal, kerület és szögméreteit
értjtík, amelyekkel az embertan az emberi test
törvényszerűségeit, az embernek az állatvilághoz
való viszonyát s az emberiségnek rasszok, nemek,
életkorok szerint való differenciálódását fejezi ki.
Ezeket a T.-et nem tetszés szerint, hanem előre
meghatározott anatómiai fixpontok (1. Mérőpon
tok) között veszik fel. A leggyakoribb és legfon
tosabb méretek azok, amelyek az egész testnek
vagy egy-egy testrésznek a tér valamely irányá
ban való maximális és minimális kiterjedését
mutatják, pl. hosszúság, szélesség, magasság,
mélység, vastagság stb. A T.-nek olyanoknak
kell lenniök, hogy ugyanazon testrész valamely
mérete az élőtesten és a csontvázon egymással
viszonyítható legyen, illetőleg egyikből a másikra
következtetni lehessen. A T. felvétele történhe
tik direkt úton, amikor is az egyes távolságo
kat a testen magán mérjük meg vagy indirekt
úton (anthropometer-rel), amidőn csak bizonyos
mérőpontoknak a földtől való távolságát állapít
juk meg s az Így nyert távolságok különbségei
ből utólag nyerjük az illető T.-et. A legfontosabb
T.: a termet-, ülőmagasság, törzshossz, karol,
felső- és alsóvégtag-, felkar-, alkar-, kéz-, comb-,
alszár-, lábhossz, váll-, medenceszélesség, mellkerület, fejmagasság, hosszúság, szélesség, archosszuság, szélesség, magasság, fejkerület, orr-,
szem-, fülmagasság, szélesség stb. Két vagy több
méretnek egymással való százalékos viszonyí
tása relatív méretet vagy indexet ad, amely az
illető testrésznek a tér két irányában való kiter
jedéséről tájékoztat (pl. koponya, arcjelző stb.).
V. ö. Martin, Lehrbuch der Anthropologie (Jena
1914); Neumeyer—Luschan, Anleitung zu wiseenschaftlichen Beobachtungen (Hannover 1906).
Testmotozás, 1. Személymotozás.
Testnevelés, 1. Testi nevelés.
Teston, testao, eredetileg olasz ezüstérem a
XV. sz. végén, l-90 K értékben. Majd Francia
országban terjedt el 10—15 sou értékben. Portu
gáliában és Braziliában testao néven jött forga
lomba 100 rei értékben.
Testőrség (franc, garde), kisebb-nagyobb csa
patok a sereg szine-javából összeállítva, amelye
ket fejedelmek és hadvezérek személyük körül
tartottak. Nagy Sándornak a legelőkelőbb make
dónokból álló őrsége volt. A német császárok
trabantokkai és hárcsirokkal őriztették magukat.
Gyanakvó uralkodók külföldieket, különösen
svájciakat v. skótokat fogadtak testőröknek. Hír
neves volt I. Frigyes Vilmos porosz király pots
dami gárdája, amelybe csak rendkívtll nagy embe
reket választottak. Az orosz gárda már 1785.
10,000 emberből állott. A régi gárdák a sztrelicek
voltak (1. o.). A török császárok T.-üket a jani
csárok (1. o.) közül választották, míg Egyiptom
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ban a mamelukok (1. o.) alkottak valami gárda
félét. A francia konzuli és császári gárdák a görög
és római gárdák utánzásai voltak. Előbbi három
zászlóaljból és két lovasszázadból állott. Mint csá
szár Napóleon 68 zászlóaljra, 31 lovasszázadra
emelte és 68 ágyúval szaporította. A restauráció
után Franciaországban felállított gárda 2500 em
berből, ú. n. házicsapatokból állott (garde-ducorps, mousquétaires); az 1830 júl.-i forradalom
után feloszlatták. III. Napóleon 1854. a gárdát
újra mint a hadsereg élite-csapatját szerveztette.
Az 1871-iki békekötés után nem szerveztek újra
gárdacsapatokat. Poroszországban 1815 óta mint
önálló hadtest állt fenn. Angliának is van egy
néhány gárdaezrede. A volt Osztrák-magyar mo
narchia testőrsógében arciére, darabont, magyar
és lovas testőrséget különböztettek meg. Mindenik
nek 1—1 gárdakapitány volt a parancsnoka.
Testsúly, az ember testének mérlegmutatta
súlya. Normális középértékeit 1. az Életkor alatti
táblázatban. A T. ingadozása orvosi szempontból
az egészségi állapot bírálására fontos, a testsúly
gyarapítása (hízókúra) gyakran fontos gyógyító
tényező. Felnőtt ember normális testsúlya annyi
kg., ahány cm.-rel a test magassága a méter felett
van. Ha a testsúly ennél 10%-kal több, elhízásról
beszélünk.
Testszín, 1. Telt szinű és Hús-szin.
T e s t m l i n a r i a (nSv.), 1. Dioscorea.
T e s t n d i n i d a e (állat), 1. Teknősök.
T e s t u d i n i n a e (állat), 1. Teknősök.
T e s t u d o (áiiat), 1. Teknősök.
T e s t u d o , a régi római hadseregben a katonák
egyik harcászati állása, amely védelmül szolgált
a hajítólövedékek ellen, különösen erődített váro
sok ostrománál, mely alkalommal az egész csapat
a pajzsokat feje fölött tartotta.
T e s t u d o , a mullpólya bevezetése előtt hasz
nált sebészeti kötés, szögletben álló tagokra (kö
nyök, térd stb.), egymást részben fedő menetekkel.
Testület (universitas personarum, collegium,
corporatio, corpus), több természeti személynek,
meghatározott tartós célra szervezett s államilag
önálló jogalanynak elismert egyesülése. A T. tagjai
a T.-tel mint önálló jogalannyal állanak szemben.
A T. vagyona nem a tagoké, a T. adóssága nem
a tagoknak magánadóssága. A T. szervezetét az
alapszabály (statútum) határozza meg. Vannak
köz- és magán-l.-ek, amazok a tételes jog ren
deletéből, emezek egyéni szabad elhatározásból
keletkeznek. A T. jogképessége a magánjog terén
jobbára a vagyonjogra szorítkozik s nem terjed
ki a családi s oly személyi jogokra, amelyek
emoeri egyéniség nélkül nem gyakorolhatók. A
köztestületeket a tételes jog határain belül közjogbk is illetik meg. A közjogi T.-ek között első
helyet foglal maga az állam; ily közjogi T.-ek
továbbá hazánkban a törvényhatóságok ós a köz
ségek, szintén közjogi T.-ek az egyházi T.-ek, jele
sül a törvényesen bevett v. törvényesen elismert
vallásnak egyházi közönségei, vagyis a törvénye
sen bevett vallásfelekezetek egyetemei és a tör
vényesen elismert vallásfelekezetek mint elismert
T.-ek és ezeknek egyes egyházközségei, a káp
talanok és egyházi szerzetek. Magán-T.-ek a külön
böző szellemi ós anyagi érdekek előmozdítására

Testületi munkaszerződés
szolgáló s jogi személyiséggel felruházott társu
latok és egyesületek.
Testületi munkaszerződés, 1. Kollektív szer
ződések.
Testületi rendszer vagy kollegiális rendszer,
1. Bürokratizmus.
Testüreg (állat), az állatok és az ember testében
levő üregrendszer. Kétféle T. van:
1. Elsődleges vagy nem igazi T. (schizocoel,
protocoel, pseudocoel), a szervek közötti, vagy
a szervekben a sejtek között levő Uregrendszer,
amelyre jellemző, hogy nincs hámmal bélelve.
2. Másodlagos vagy igazi T. (coeloma, deuterocoel), hámmal (endothel) bélelt üreg, amely a
bél- és a test fala között helyezkedik el. A leg
alsóbbrendű soksejtű gerinctelen állatoknak nin
csen igazi T.-ük. Az igazi T. a magasabbrendű fér
gektől (gyürüsférgek) kezdve van meg az állatok
nál, vagyis megvan a magasabbrendű férgeknél,
tüskésbőrűeknél, puhatestüeknél, ízeltlábúaknál és
gerinceseknél. Az alsóbbrendű gerinces állatoknál
a coelomából fejlődik a szívburoküreg(pmcaráialis üreg) és a hasüreg (peritonealis üreg); a magasabbrendü gerinceseknél ezenfelül a coelomából
(annak olttlső részéből) különül el a mellüreg
(pleuralis üreg).
Az igazi T. (coeloma) eredetére nézve eltérők
a vélemények. Egyesek a középső csiralevelet
(mesoderma) és vele a coelomát is végeredmény
ben a belső csiralevél kitüremléséből származtat
ják le (pl. Hertwig Richárd és Hertwig Oszkár),
szerintük tehát a coeloma igazi enterocoel. Mások
a coelomát a kiválasztó szervhez tartozó üregnek
tartják és nephrocoelnek tekintik. Megint mások
a genitalis üreg kitágulásának minősitik és gonocoelnek tartják.
Testvérek azok, akik közös szülőktől v. leg
alább közös apától vagy közös anyától származ
nak. A közös szülőpártól származók: vérszerinti
v. édes T.-ek (germani); akiknek csak az apjuk
v. csak az anyjuk közös, azok fél T.-ék. A közös
apától származó T.-nek latin neve consanguinei,
a közös anyától származóké uterini. Mostoha
T.-nek a közönséges életben azokat nevezik, akik
nek szülei egybekeltek, de akiknek sem közös
apjuk, sem közös anyjuk nincs, ami akkor fordul
elő, midőn gyermekes férfi gyermekes nőt vesz
el. Ez nemcsak nem rokonság, de nem is sógorság,
mert a házastársak rokonai egymás közt nem
sógorok. A T. a római jogi izszámítás szerint má
sodik ízben, a nálunk is elfogadott kánonjogi szá
mítás szerint első ízben rokonok. A T. egymással
érvényes házasságot nem köthetnek, a tilalomra
nézve nem tesz különbséget sem a származás
törvényes v. törvénytelen volta, sem az, hogy a
T.-nek mindkét szülője vagy csak az egyik közös.
E házassági akadály alól felmentésnek helye nincs.
E tilalom ellenére kötött házasság semmis. A T.-ek
közötti nemi közösülés vérfertőzés és két évig
terjedhető börtönnel büntetendő. Ugyané büntetés
alá esik a T. közötti tennészetelleni fajtalanság is.
A T. érdekében elkövetett bűnpártolás, amennyiben
azt a tettes nem abból a célból követte el, hogy
magának v. másnak vagyoni hasznot szerezzen,
nem büntethető. A testvér testvére ügyében bíróság
előtt a tanuzás kötelezettsége alól mentes.

Tetánla
Testvérközség, 1. Herrnhuti testvérközség.
Testvérnyelvek, a. m. rokonnyelvek, oly nyel
vek, amelyek egyazon alapnyelv fejleményei. L.
Nyelvrokonság.
Testvérré fogadás, 1. Örökbefogadás.
Testvórülések, 1. Egyháztársulatok ós Kon
gregáció.
Teszársz Károly, szociáldemokrata vezetöférflú, szül. Budapesten 1855 okt. 22., megh. Pest
újhelyen 1916 máj. 18. A vasöntő-mesterséget
1871. kitanulván, Budapesten, majd külföldön
dolgozott. Budapestre való visszatérte után élénk
részt vett a magyarországi munkások mozgalmá
ban, megalakította a vasöntők szervezetét s az
1903. megalakult Magyarországi Vas- és Fém
munkások Központi Szövetségének elnöke lett.
A vas- és fémmunkások szaklapját is szerkesz
tette.
Teszér (Hontianske Tesáre), kisk. Hont vm.
ipolysági j.-ban, (i9io) 567 szlovák és magyar lak.
(Tr. Cs.-Szl.)
Tészta, az a táplálkozásra való készítmény,
amelyet gabonaneműek lisztjének vízzel vagy
tojással feldolgozásával állítanak elő. Legelter
jedtebb a búzalisztből készült T., melyet részint
főznek, mint a gyúrott T.-kat, részint sütnek,
mint a kenyérkalácsot, süteményeket. Az előb
biekhez tartozik a makaróni (1. o.), melyet gyúróés sodrógépek átdolgozása után a formával ellá
tott sajtógépbe tesznek, ezen keresztül sajtolnak
és hajlított s egyenes rudakban szárítóba rak
nak. Gyúrt tészta a tarhonya, ennek készítésé
vel az alföldön házilag foglalkoznak. Ugyancsak
gépek segélyével többféle leves-T.-t gyártanak,
ezek közül felemlítendők: a levesmetélt (fldelini),
a csillag-T., az eper-T. stb. Sült-T. fentieken kívül
a kétszersült sokféle neme, amelyeket szintén
T.-gyárakban készítenek.
Tésztanyomatok, bibliai képeket ábrázoló s
enyvszerü tésztás anyaggal bevont vésett fém
lemezek lenyomatai a XV. sz. második feléből,
amelyek részben szinezve és aranyozva főleg
könyvtáblák díszítésére szolgáltak.
Tet (ejtsd: té), 125 km. hosszú folyó PyrénéesOrientales francia départementban. Ered a K.-i
Pireneusokban a 2921 m. magas Puy de Carlittetől É.-ra és Perplgnantól 11 km.-nyire K.-re Canetnál a Földközi-tengerbe torkollik. Hajózhatatlan.
Tét, 1. a lóversenyüzemben az az összeg, ame
lyet a tulajdonos fizet lováért, mikor valamelyik
futamba benevezi. A tét nagysága mindig a ver
senydíj magasságától függ. Ha a ló nem indul,
tétjét veszti. Tét fizetendő minden más, pl. kerék
pár-, regatta- stb. versenyben is. — 2. Az a ver
senyfogadási összeg (ang. stakes, sztéksz), melyet
közönségesen a totalizatőrnél v. bookmakereknél
(1. o.) föltesznek.
Tét (azelőtt: Tét-Szentkűt, Téth), nagyk. Győr
vm. sokoróaljai j.-ban, (1920) 4232 magyar lak.,
a járási szolgabírói hivatal és járásbíróság széke.
Itt született 1788 febr. 6. Kisfaludy Károly, akinek
1911. szép emlékoszlopot állítottak.
Tetánia (gör.), a belső szekréció zavarán ala
puló betegség, amely a kéz és láb újjainak görcsé
vel jár. A görcsök időnkint jelentkeznek s órákig
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la eltartanak. Főképen terheseken, azután kéz
műveseken (szabó, cipész) észlelhető. Előfordul
pajzsmirigy-műtétek után, ha a mellékpajzsmiri
gyül (parathyreoidea) is eltávolítják. Oka még
ismeretlen. Tej és növényi eledelek, nyugtató
orvosságok, néha mészsók adagolása használ.
T e t a u u s , a harántcsíkos (az akaratlagos
mozgásokat végző) izomzatnak tartós, görcsös
összohúzódása. A kísérleti élettanban is így
nevezik az izolált izmok tartós összehúzódását a
rángassál szemben (1. Izomműködés) ; az élő szer
vezetben működő izmok összehúzódása élettani
szempontból szintén ilyen tipusú.
Ezzel szemben T.-on rendesen a kóros viszo
nyok közt fellépő tartós izomgörcsöket értjük,
elsősorban a T.-baeillus által okozott sebfertőző
betegséget, amelyről lejebb lesz szó. A kóros T.
a szervezet összes izomzatára kiterjedhet, de
bizonyos izomcsoportokra is korlátozódhat. Gya
kori a rágóizomzat izolált T.-a: a beteg szája
görcsösen zárul, nyitni nem birja (trismus). Ha a
T. főleg a hátizomzatra terjed rá, a beteg teste
lvalakban hátra görbül úgy, hogy gyakran csak a
sarkaira és tarkójára támaszkodik (opisthotonus).
Ha a hasfalizmok görcse dominál, a törzs előrehajlik (emprosthotonus), ha pedig a görcs főleg
féloldali, pleurothotonusról beszélünk. A T. külön
böző okok következtében léphet fel: igy ideg
betegségek (Msteria, tetania), mérgezések (sztrichnin, brucin), valamint fertőző betegségek kisérő
tünete lehet. Mint említettük, legkiterjedtebb,
legsúlyosabb görcsök a sebfertőzéses T. jellemző
tlinetei.
A sebfertőzéses T.-t (merevgörcs, dermedés) a
Nicolaier (1884) és Kitasato (1889) által leirt T.bacillus okozza, amely a földben, trágyában rend
kívül el van terjedve. A ló bélrendszerében is
élősködik és trágyájával kerül a föld felszínére.
Ezért a legelterjedtebb ott, ahol a földeket rendsze
resen trágyázzák (kert-föld). A bacillusok nem
kerülnek a test belsejébe, hanem a sebeket fertő
zik (amelyek esetleg mikroszkópos kicsinységnek
lehetnek), ott elszaporodnak és csak az általuk
termelt méreg, a T.-toxin szívódik fel az idegtörzsek mentén. A felszívódott toxin a központi
idegrendszert támadja meg s reflexingerlékeny
ségét annyira fokozza, hogy a betegség tető
fokán a legkisebb inger, pl. hang, fény, ráfúvás
a leghevesebb, az egész test összes izmaira ki
terjedő, esetleg halálos görcsrohamot okozhat.
A betegséget első sorban mezítláb járó emberek,
szántó-vetők, kertészek és kiváltképen kocsisok
kapják meg. Gyakori továbbá az olyan sérülések
nél, amelyeknél föld, vagy azzal szennyezett test
felület, ruha, idegen test kerülhetbeaszervezetbe:
gázolásoknál ,lőtt sérüléseknél, főleg gránátrepeszdarabok által okozott nagyobb szaggatott sebek
nél. A fertőzés lappangási ideje rendkívül válto
zik a fertőzés súlyossága, valamint a seb minő
sége és helye szerint; rendszerint 3—8 nap, de
néha hónapok múlva jelennek meg a jellemző
T.-os görcsök. Mivel a méreg az idegek mentén
szívódik fel, mennél távolabb van a seb a köz
ponti idegrendszertől, annál később tör ki a
betegség. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy
mennél hosszabb a betegség lappangási ideje,
Révai Nagy
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annál enyhébb átlagban véve a betegség le
folyása. Érthető, hogy a legsúlyosabb T.-ok azok,
amelyek a fej fertőzött sebeiből indulnak ki. A
T.-nak legelső s egészen enyhe fertőzéseknél
egyetlen tünete a rágóizmok görcse (trismus), a
görcsös összehúzódások átterjednek az arc mimi
kái izmaira is, minek következtében az arc me
rev, vigyorgó külsejű lesz (szardonikus nevetés).
Ha a test izmaira is átterjed a T., a test a hát
izmok túlsúlya miatt opisthotonusba jut. A nyeles
a garatizmok görcse miatt sokszor annyira meg
nehezített, mint a veszettségnél; a légzőizmok
görcse okozza leggyakrabban a beteg halálát.
A görcsrohamok alatt a hőmérséklet igen magas
lehet a hőtorlódás folytán (hyperthermia); a bete
gek egyébként teljesen eszméleten vannak. A halál
az első görcsroham alatt is beállhat, de rendesen
az első héten bekövetkezik. Ha a beteg az első
hét végét megérte, lehet reményünk életben ma
radásához; a görcsök ritkábbak lesznek s hetek
múlva a beteg meggyógyult.
Gyógyításánál nagy reményeket fűztek a Behring készítette gyógyszérumhoz, amely állat
kísérletekben jónak bizonyult, azonban a már ki
tört T.-t megállítani nem bírja. A háborúban tett
igen nagy tapasztalatok arra mutatnak, hogy a
szérum a fertőzéssel egyidőben, avagy közvetle
nül utána adva a T. kitörését meggátolhatja.
Azért szokás minden olyan sérülésnél, amelynél
T.-infekció lehetősége meg van adva, megelőzően
már az első orvosi ellátásnál szérumot adni.
A T.-bacillus, illetőleg spórái igen nagy ellenálló
képességűek lévén, a dezinflciálás, illetőleg steri
lizálásnál használt módszereinknek is ellenáll
hatnak és mint műtét utáni sebfertőzés is jelent
kezhet a T. Franciaországban, ahol a földek rend
szeres trágyázása folytán a T.-bacillus is elter
jedtebb, műtétek előtt is T.-ollenes védőoltást
szokás alkalmazni.
A már kitört megbetegedéskor erősebb széru
mot adunk nagyobb mennyiségben, esetleg a ge
rinccsatornába (lumbalpunkció alakjában), sokat
nem várhatunk tőle. Fontosabb a csillapító, meg
nyugtató, altató szerek alkalmazása; ha a görcs
a légrést veszélyezteti, hosszabb ideig tartó alta
tás is megkísérelhető. Ezenkívül meg kell kí
mélni a beteget mindennemű izgató behatástól,
erős ingertől: ezért a szobát célszerű elsötétíteni,
minden zaj kerülendő stb. Jó a hosszabb ideig tartó
langyos fürdő is. Ha a beteg nem bír táplálkozni,
mesterséges táplálásáról (tápcsőre) kell gondos
kodnunk.
Az újszülöttek T.-a ugyanez a betegség; a fer
tőzés kapuja a köldök.
T. (állatorv.). Háziállatok közül különösen a
lovak nagyon érzékenyek a T.-os fertőzés iránt s
főképen patasérülések (megnyilalás a patkolás al
kalmával), a farok kurtítása és herólós után beteg
szenek meg gyakran; juhok között pedig némely
kor a gyapjúnyirás után, valamint újszülött bá
rányok között köldökfertózés miatt tömegesen
jelentkezik a szintén általános izommerevedés
ben nyilvánuló betegség. Egyébként a fertőző
désre, amelynek előfeltételei hasonlók az ember
fertőződéséhez, annál több az alkalom, mert a
növényevő állatok béltartalmában nagyon gyak-
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ran vannak T.-spórák, sérüléseik pedig könnyen
érintkeznek trágyázott földdel, úti porral stb.
Az orvoslásnál itt is az első feladat a folytatóla
gos idegmérgezés forrásának elzárása a fertőzött
seb erélyes antiszeptikus kezelésével s esetleg a
fertőzött szövetek eltávolításával, míg a szérumos
kezelés itt kevesebb eredménnyel kecsegtet fő
képen azért, mert állatokon a betegség rendszerint
csak már előbbrehaladott szakában ismerhető
fel, egyébként pedig általában csak nagy szérumadagok, lovaknál pl. 1000 és több imm.-egység
alkalmazása vezet sikerre.
Tetanusbacilras, 1. Baktérium.
Tetartin, 1. Albit.
Tetartoéder vagy negyedes alak, a kristály
tanban olyan kristályalak, amely valamely másik
kristályalakból (holoéder-, azaz teljes alakból)
úgy származtatható le, hogy ennek csak minden
negyedik lapja marad meg. így pl. a dihexagonális bipiramisnak negyedes alakja a trigonális
trapezoéder (kvarc).
T é t é (fran., ejtsd: tét), a. m. fej, él, hegycsúcs;
katonai értelemben valamely menetelő csapatnak
legelső osztaga; tete-a-téte, négyszem közt.
Tétel, a több részből álló zeneművek (szvit, szo
náta, szimfónia) egyes része; mint önálló forma
(dal-, rondó-, v. szonáta-forma) egymagában is
megállhat. — 1. (retor.) 1. Beszéd.
Tételek megfordítása (mat), 1. Bizonyítás.
Tételes,!. Pozitív.
Tételes j o g : az érvényben lévő, fennálló jog,
ellentótben a hatályát vesztett történeti joggal v.
a merő bölcselkedésen alapuló természetjoggal
v. észjoggal.
Tetem, 1. Hulla.
Tetembontás a. m. boncolás (1. o.).
Tetemek állatvilága (holttetemek faunája,
illat), azon állatoknak összessége, amelyek az el
pusztult állatok és meghalt ember holttetemónek
elpusztításában résztvesznek. A különböző fajú
rovarok és atkák a rothadási baktériumok okozta
bomlás beállta után szabályos sorrendben egymás
után jelennek meg a tetemeken, ezért úgy a teme
tetlen, mint az eltemetett hullákon bizonyos sza
kaszokat lehet megkülönböztetni, amelyek mind
egyikének megvan a maga jellemző állatvilága.
Ennek az állatvilágnak alapján megállapítható a
tetem kora. Különösen a temetetlen hullákon pon
tos az egyes szakaszokban megjelenő rovarok
jelenléte; elásott hullákon a folyamat hasonló,
de már kevésbbé szabályszerűen jelennek meg a
jellemző állatok. A különböző állatcsaládok tag
jainak megjelenése a helytől és az évszaktól függ;
rendszerint nem lehet mindegyiküket ugyanazon
a tetemen megtalálni, azonban az egyik vagy
másik faj megjelenése mindig egy meghatározott
időszakot jelent.
Az első időszak, ,az első hónap, a rothadás kez
detének szakasza. Állatvilágát a legyek alkotják,
amelyeket a hulla első párolgása vonz oda. Ilyen
legyek a szürke házi légy (Musca domestica),
az istállók környékéről származó Muscina stabulans, a dongólégy (Galliphora vomitoria és
erythrocephala) és az Anthomyia.
A második időszak, a zsírsavas, vagy a vaj
savas erjedés szaka, amely az első hónaptól kb. a
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harmadik hónapig t a r t A rothadás alkalmával
keletkező és hullaszagot árasztó illó-zsírsavak a
melegebb évszakokban legyeket ós bogarakat von
zanak oda. így jut a hullára a zöld fémfényű
Lucilia Caesar, a szürke, foltos és csíkos nagy
kockás húslégy (Sarcophaga carnaria,S.arvensis
és S. laticrus), továbbá a Musca cadaverinü.
Ebben az időszakban jelennek meg a dögbogarak
is, főleg az apróbb gerincesek hulláin. Ezek a
vörösessárga és feketo csíkos-temetőbogár (Necrophorus vespillo) és a fekete temetőbogár (N.
germanicus, humator), amelyek a holttetem alá
mászva, a földet elkotorják ós így a hullát las
sacskán valósággal elsülyesztik, eltemetik s azután
belerakják a petéiket. Néha meg lehet találni a
fekete dögbogarat (Silpha atrata és sinuata),
esetleg a vöröstorú dögbogarat (S. thoracica) és
a négypettyes dögbogarat (Xylodrepa 4.—punctata) is, továbbá a Staphylinus maxillosus nevű
rövidszárnyú bogarat.
A harmadik időszak a zsírok elszappanosításának, vagy hullaviasz (adipocera) keletkezésének
szaka. A zsírsavak keletkezése és a kétszárnyúak
eltakarodása után, tehát kb. 4—6 hónappal a halál
után, átlagosan a kilencedik hónapig, egészen új
rovarcsoport jelenik meg a hullában: zsírnyaló
rovarok, zsírral v. szalonnával élő bogarak (sza
lonnabogár, Dermestes lardarius, D. Frischii,
D. undulatus és a Saprinus rotundatus) lárvái.
Ha már a kifejlett bogarat is megtaláljuk,*^
annak a jele, hogy az odajutásuktól kezdve már
hat hónap eltelt. Ugyanebben az időszakban, a
hatodik hónap után, a kilencedik hónapig jelenik
meg a Pyralidinák családjába tartozó kis molypille, a zsírmoly (Aglossa pinguinalis) lárvája.
Ha a hulla zsíros anyaga mégmaradt, ezek a
molylárvák egész az avasodás idejéig ott tanyáz
nak és a környező részek alatt három havi idő
tartamig is ottmaradnak.
A negyedik időszak, a sajtos erjedés szaka,
körülbelül a 10. hónapban köszönt be. Ilyenkor a
hullában ugyanazok a rovarok és lárváik érnek,
amelyek a sajtban találhatók, így főleg a sajtiégj'
(Pyophila casei és a hozzá hasonló P.petasionis)
lárvái. Rendszerint mindkettőt nagy számban
találhatjuk; szökdelő mozgásukról könnyen főlismerhetők. Rajtok kívül ott van az Anthomyia
vicina lárvája, a bogarak közül a Coryneles
(Necrobia) coeruletis, G. ruficollis, meg a C.
rufipes. Ritkábban található az Anobium minu
tum és rufipes, amelyeknek kifejlett példányai a
hullából, vagy a csontból kiszivárgó zsírt és zsír
savakat nyaldossák.
Az ötödik időszak az ammóniás erjedés szaka,
amikor a rovaroktól még meghagyott szövetek
feketés péppé folynak szét. Ez az első év végétől
a második év végóig tart. A szétfolyó anyagból
Hpárolgó szag új rovarokat, legyeket és bogara
kat vonz oda. A kicsiny, 2—5 mm.-nyi legyek az
Acalipterákhoz tartoznak, amelyeknek egyik cso
portja csak növényi anyagokkal táplálkozik, más
részük rothadó állati bomlástermékekből éL Az
utóbbi csoport képviselőit találjuk az emberi hullá
kon is: a Tyreophora, Lonchaea, Ophyra és
Phora nemeket. Á bogarak közül ebben az időben
a tetemeken találhatók a Nechrophorus (fossor,
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humator), Silpha (sinuata, obscura, littoralis),
Hister cadaverinus, Saprinus rotundatus és láó-váik. Ezek a rovarok a hulla szöveteit teljesen
Bzétragjak, úgyhogy csak ürülékük finom pora ma
rad meg.
A hatodik időszak, a korhadás ideje, a 2. évtől
a 3. év végéig tart. A még meglevő maradékon,
kiszivárgó nedveken élősködő kicsiny atkák be
fejezik a holttest maradványát átjáró nedvek fel
szívását, a hulla szöveteit teljesen kiszárítják ós
a tetemet valóságos múmiává alakítják át. Ha
ezek az atkák a holttetemet a halál után hamar
megtámadják, az nem bomlik szét, hanem gyor
san valóságos múmiává válik, mert amíg az első
szakaszokban oda vándorló legyek a hulla felső,
lágy részeit támadják meg, addig a kis atkák a
bór alá és az izmokba furakodnak, roppantul el
szaporodnak, a hulla testnedveit felszívják és
szöveteit szétroncsolják. De ezalatt a hulla bőre
és keményebb kötőrészei meglehetősen érintet
lenek maradnak és így a tetem múmiává alakul,
sárgásbarna, pergamentszerű lesz és külső alak
ját jól megtartja. Az ebben az időszakban talál
ható jellemző atkák közül szembeötlenek a Gamasidák közül az Vropoda nummularia és Trachinottis cadaverinus, a Tyroglyphinák sorából a
Tyroglyphus siro (sajtatka) és a karcsúbb T.
longior. További jellemző atkafajok a Bhizoglyphus echinopus és a Serrator (Histiotoma) necrophagus.
A hetedik időszak a teljes beszáradás, a mú
miává alakulás ideje. Ilyenkor, amikor a hulla
teljesen kiszárad és kemény lesz, az atkák mellett
megjelennek más rovarok is, a szőrmék és ki
készített állati anyagok pusztítói, amelyek a hulla
pergamentszorü hártyás bőrét, meg a beszáradt,
gyantás anyaggá alakult inakat, szalagokat, iz
mokat, sőt a hajat és körmöt is megeszik. Ezek
ürülékéből lesz a hullát környező por. Kis boga
rakat látunk ilyenkor, az Attagenust és az
Anthrenust, az apró lepkék sorába tartozó Aglossát és Tineolát. A lepkék (Aglossa és Tineola)
hernyói a szőr- és szaruállományt eszik s jelen
létük nyári időszakra vall, esetleg második nyár
idejére.
A nyolcadik időszak a hulla teljes feloszlásá
nak szaka. Ilyenkor még két rovar él a tetemen:
az egyik bogár a Tenebrio óbscurus, a másik a
Ptinus brunneus. Ezek eltüntetik az előbbiektől
visszahagyott maradékot, bábokat ós bábhuvelyeket; a harmadiktól a negyedik óv végéig talál
hatók. A Tenebrio főleg a 3 évesnél régibb be
száradt hullákban gyakori.
Lassacskán addig pusztul így a holttetem, míg
utolsó lakói is elhagyják s végül nem marad a
talajon más, mint csont és az egymást követő
állatok ürülékéből álló barnás föld, salak.
Az eltemetett hullák állatvilága kevésbbé vál
tozatos, sokkal kisebb, de a temetetlenekéhez ha
sonló. A holttest szeme, szája és orra körül le
rakott petékből kikelt lárvák a koponya első
lényei, ugyanazok, mint a szabadban maradt hul
lák első időszakbeli legyei: M-usea, Muscina
stabulans, Calliphora vomitoria, Phora aterrima, Ophyra cadaverina. Megjelenésük az év
szaktól (a meleg hőmérséklettől) függ. Ha a hulla
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erősen előrehaladt rothadása miatt átható szagot
áraszt (egy éves), a szagtól odacsalt legyek petéi"
ket a talaj fölszinére rakják s a lárvák a földréseken és a giliszták által vájt utakon nehézség
nélkül hatolnak át az egész földrétegen; főleg
egy légyfaj, az Ophyra cadaverina és a Philontus ebeninus nevű rövidszárnyú bogár (Staphylinida) jut ilyen úton a holttetemhez, később (k'b.
a 18. hónapban) a Phora aterrima nevű légy
lárvája, amelynek bábjait a második év végén
néha olyan nagy számban lehet találni a hulla
tetején, hogy azt egészen eltakarják. Csupán a
nyár folyamán eltemetett hullák kiásása alkal
mával lehet Galliphorát és főleg Muscinát ta
lálni, a téli időben eltemetett hullán soha, leg
följebb Phora- és Ophyr a-b&bot. A légypetók odajutása tehát azt bizonyítja, hogy azokat a legyek
még a hulla földbe temetése előtt rakták le, hiszen
ezek a legyek nyáron gyakoriak a kórtermekben
és a lakásokban is. A petékből a lárvák már csak
a koporsóban fejlődhettek ki. A Phora és a
Rhizophagus nevű bogárkák két éve eltemetett,
teljesen rothadt hullán fordulnak elő, petéiket
valószínűleg csak a föld színére rakják. A termé
kenyített nőstényt a hulla kipárolgása vonzza,
ami kivált olyankor erős, ha a koporsó a nedves
ségtől, vagy a környező föld súlyától berepede
zik. Az is lehet, hogy a kikelő kis lárvák talán a
gilisztajáratokat is felhasználják és szaglásuk
vezeti őket lefelé a hullához. Egyes legyek így
nagyon mélyre nyomulhatnak a földbe.
A vízbe merült régi hullákat főképp apró
rákocskák pusztítják el, de jelenlétükből közelebbi
időszakot nem lehet megállapítani. V. ö. Mégnin,
La fauné des cadavres (Paris 1894).
Tetemház, hullaház, 1. Halottasház.
Tetemnéző (halottnéző, hullanézö) a. m.
morgue. Intézet a rendőri vagy törvényszéki
szempontból vizsgálat alá kerülő holttestek el
helyezésére, megőrzésére és esetleg — a személy
azonosság megállapítása céljából — kiállítására.
A modernül berendezett T. főrészei: a kiállítóterem, melyben a hullák üvegfalak mögött cel
lákban fekszenek; a fagyasztó- és hűtőberende
zés, mert a hullák konzerválása hideg útján tör
ténik, a rendőri és törvényszéki vizsgáló- és
boncoló-terem, a f énykópezőhelyiség, fertőtlenítő,
irodák, raktárak stb. Az első T. 1855-ben épült
Parisban. BudapestenaSzvetenay-utcábanvanaT.
Tetemoldó íü (n5v.), 1. Polygonum.
Tetemre hivás vagy halálújítás, a régi ma
gyaroknál a gyilkos kinyomozása és megbünte
tése végett foganatba vett eljárás, amelyet az er
délyi országgyűlés, mint a kereszténységhez nem
illőt, 1594., 1649. és 1653. ismételve megszünte
tett. Gyilkosság esetében az egész helység lako
sainak, valamint a meggyilkolt barátainak, is
merőseinek ós rokonainak meg kellett a holttest
nél jelenniök, a gyilkost, ha tudták, megnevez
niük, ha pedig nem tudták, kezöket a meggyil
koltnak fejére téve megesküdniök, hogy nem ők
gyilkolták meg s hogy gyilkosát nem ismerik.
Vétkesnek azt nyilvánították, aki esküdni vona
kodott, vagy akinek esküvése alatt a holttest
vérezni kezdett. A temetés költségét s a vérdíjat
a vétkes tartozott fizetni; ezt a díjat, melyet
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Udvarhelyszékben még 1740. is ismertek, a tetem letét, hanem még azontúl D.-i Európát, É.-i Afrikát
fölszabadításának nevezték. V. ö. Balássy és Kisázsiát is elborította. A T. nemcsak a?
Fereno, T. (Uj M. Múzeum, VIII., 1.189-199. o.). Atlanti-óceánnal, hanem DK.-i irányban az Indiaióceánnal is összeköttetésben volt.
L. még Istenítéletek.
Tetemtoldó (n6v.), 1. Helianthemum.
Tétlenség v. tehetetlenség, 1. Mozgási törvé
Téteny, Tuhutum, Töhötöm, az Árpáddal be nyek. — T.-i nyomaték, 1. Nyomaték.
jött hét vezér közé tartozott (Névtelen, 6. fej.).
Tetmayer, Kazimierz, lengyel költő, szül.
Meghódította a Nyír erdejétől a Hómosó-érig Ludzmierzben (Galícia) 1865 febr. 12. Öt gyűjte
terjedő egész vidéket, majd az erdőelvi medencét ményben (Poezye 1891., 1894., 1898., 1900., 1915.)
(Erdélyt) is. A Névtelennek (24—27. fej.) erről adta ki költeményeit. Izzó érzékiség, a természet
szóló előadásával szemben valószínűbb, hogy iránti odaadása és vérmérsékletéből fakadó
Erdélyt a magyarok a honfoglaláskor 896. nem pesszimizmus jellemzi líráját. Mint drámaíró
szállták meg, azt 896—100O-ig nem bírták és Maeterlincket követte (A szflnksz) siker nélkül.
azután is csak fokonkint foglalták el. T. unokái Nagyobb hatást tettek novellái. Legsikerültebb
Bolya és Bonyha. V. ö. Karácsonyi, Ahonfogla-" az Otchtan (Az örvény, 1900).
lás Erdélyben (Budapest 1896); u. a., Szent István
Tetoválás, 1. Testdíszítés.
élete (101—2.); u. a., A névről (Turul, 1894.,
Tetovo, Kalkandele (1. o.) albán város másik
96—97).
neve.
Tető, 1. Fedél.
Tétény, községek, 1. Mosonytétény, Nagyté
tényTetőágyú (ném. Abkommkanone). Ugyanazt a
Tetétlen, nagyk. Hajdú vm. hajdúszoboszlói célt, amelyet a betétcső (1. o.) szolgál, el lehet érni
j.-ban, (1920) 2109 magyar lak.
azáltal is, hogy páncélos tornyokban felállított
Tetétlen, Nagykörös határában levő domb, ágyúknál, a torony tetején egy kisebb kaliberű
amelyen a honfoglaló Árpád ós ajhonalapítás em (pl. 7 cm.-es) ágyú akkép helyeztetik el és köt
lékéül 1896. domborművű faragványokkal díszí tetik össze az alatta levő nagy ágyúkkal, hogy
tett 8 m. magas obeliszket állított Nagykőrös cső tengelye folyton párhuzamos a nagy ágyúk
közönsége. V. ö. Arany János, A T.-i halmon csőtengelyével. A legénység a nagy ágyúkat
irányozza, kezeli, de a lövésnél a kis T. sül eL
(1855).
Tetétleni Ármin, jogi író, szül. Tetétlenen
Tetőcement, 1. Facement.
(Hajdú vm.), 1869 szept. 22. Tanulmányai elvég
Tetőcsatorna, 1. Ereszcsatwna.
zése után Budapesten ügyvédi irodát nyitott.
Tetőcsúcsvégzödés, kontycsúcsokon alkal
Jogi munkái főként a választási bíráskodást és mazott díszítés, rendesen bádogból készítve,
az országgyűlés ügyeit tárgyalják: Az ország egyszersmind az egy pontba összefutó gerincgyűlés feloszlatása exlexben (Budapest 1904); cserepek rögzítésére is szolgál. Gyakran virágÉgy életbevágó kontroverzia a választási bírás csokorszerü dísz, kovácsolt vasból. Gótikus tor
kodás köréből (u. o. 1905); A választási bírás nyokon, oromvégződéseken kőből készül. L. Kő
kodás elmélete és gyakorlata (u. o. 1905); Kivá- rózsa.
natos-e és milyen irányban a képviselőválasz
Tetőelhányás vagy tetejezés, a dohányterme
tási bíráskodás megváltoztatása (u. o. 1911., lésnél előforduló munka, midőn a virágbimbó
jogászgyűlési előadás); Az országgyűlési kép kat a szár felső részével együtt letörik. Célja az,
viselőválasztás jogrendje (u. o. 1914); Publi hogy a dohánylevelek erősebb kiképződését,
cisztikai dolgozatai: Nyílt levél az annexiós nagyobbra növését előmozdítsák; minél koráb
bizottsághoz (u. o. 1908); Törvény vagy hazug ban végzik e munkát, annál célravezetőbb. Az
ság (u. o. 1910); Háborús rege az úri tökről ú. n. kerti dohányoknál, amelyeknél finom és
(u. o. 1916). Foglalkozik technikai találmányok apró levelek előállítása a cél, a T.-t nem alkal
kal is, amelyek közül több szabadalmazva is van mazzák.
(kúpos központozó műszer, diagrammatikus
Tetőépítők, 1. Állatlakások.
szerszámgép, láneturbina vízi és légi üzemre,
Tetőkertek. Németországban, főleg pedig
Capax-tégla, közvetlen trakeió stb.).
Amerikában (roof-garden), magas épületek tete
Tétfogadás, a lóversenyen olyan fogadás, amely jén, a tetőszék helyett létesített kertek, udvarok,
valamely ló győzelmével nyerhető meg. Ellen játszóterek. Kivételes esetekben valóságos kertek
téte a helyfogadás, ahol arra fogadnak, hogy az létesülnek, 0'50—1*20 m. vastagságú felhordott
talajjal, amelybe alacsony fákat, bokrokat, virágo
illető ló helyezve (I., II., esetleg III.) lesz.
Tethys, Okeanos (1. o.) felesége. Nem szabad kat ültetnek. Egyes egyetemek botanikus kertjei,
kórházak, színházak, szállók, iskolák üdülő kertjei
összevéteni Thetissel, Achilles anyjával.
Tethys, Saturnus bolygó harmadik holdja. stb. mint T. igen beváltak ott, ahol a magas
telekárak és a túlzsúfolt építkezés csak a felfelé
I. D. Cassini fedezte fel 1684. L. Bolygók.
T e t h y s (állat), a Hátulkopoltyús csigák (Opis- való terjeszkedést engedi meg. Az épületek leg
fhóbranchiata) egyik neme. Legismertebb a Föld felső emeletének mennyezete, a megfelelő szilárd
közi-tengerben honos és sötétben világító fátyolos építkezéseken kívül, vízmentesen készítendő s a
csiga (T. fimbriata L. = 2 . leporina Cuv.), amely T. talajnedvességének célszerű levezetéséről gon
doskodni kell.
30 om. hosszúra is megnő.
Tethys (geoi.), Suess E. e néven ama nagy
Tetöpásztafejtés, L Bányamívelés.
kiterjedésű Földközi-tengert érti, amely a felső
Tetőpont, egy görbe vonalnak vagy felület
jura idejétől a krétaidőn át egészen az ó-harmad- nek (ama pont környezetéhez képest) legmagasabb
i o r i időkig nemcsak a mai Földközi tenger terü vagy legmélyebb pontja. Az előbbit felső, az
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utóbbit alsó T.-nak mondjuk. Valamely égi test
látszólagos pályájának T.-jai a délkörben van
nak. Az égi testnek egy T.-on való átmenetelót
tetözésnék vagy delelésnek (1. o.) mondjuk. Az
éggömb legmagasabb pontját T.-nak, zenitnek
nevezzük, legmélyebb pontját nadirnak; az előbbi
függőlegesen fejünk fölött van, az utóbbi függő
legesen lábunk alatt.— T. az építészetben, 1. ív.
Tetőpontszög (Azitnuth, csillag- és hajó
zástari), az a szög, amelyet a délkör valamely
csillag vagy földi tárgyon át gondolt tetőponti
körrel képez. Kiszámítható vagy megfelelő készü
lékkel megmérhető. A tengeri hajózás gyakorla
tában többnyire megméretik, még pedig egy erre
berendezett, ú. n. l.-i v. azimutos tájoló és egy
irányvonalzó (ném. Diopterlineal) segélyével;
a tájoló fedelén fokbeosztás van úgy, hogy ha az
irányzó a tárgyra be van állítva, le lehet olvasni
a T.-et. A nap vagy más csillag T.-éből az
iránytű eltérését, két vagy több földi tárgy T.-éből
a hajó helyét a térképen hátrametszés által meg
lehet határozni.
Tetőpontszögi tájoló, 1. Tetővontszög.
Tetőszerkezet a. m. fedélszerkezet (1. o.).
Tetőzés, 1. Delelés.
Tetőzet a. m. fedél (1. o.).
Tetra . . . (gör.) a. m. négy. Összetételekben
gyakori.
Tetra, tetrachlormethan, 1. Szén kloridjai.
Tetrabórsav, H 8 B 4 0,, bórsavnak 140°-ra való
hevítésével nyerhető, nátriumsója a borax
(Na,B4O,+10H,O).
T e t r a b r a n e l i i a t a (állat), 1. Lábasfejűek.
Tetrabrómacetilén, CjHjBr,,; lehűtött brómba
acetilént vezetve keletkezik.
Tetrabrómíluoreszcein, O30HsO6Br4, fluoreszcein brómozásával nyerhető. Káliumsója, az eozin
(eosin) néven ismeretes szerves festék, amely
gyapjút s selymet gyengén savanyú közegben
gyönyörű piroB szinre fest.
T e t r a c e r o s q u a d r i c o r n i s (illat), 1. Antilópók.
T e t r a c h o r d , négy hangból álló sor; az
ó-egyiptomi zenéből a görög zenébe átültetve,
ennek alapszisztémája lett. Háromféle T.-ot ismer
az ókor. A diatonikus T.-ban egy fél hang és két
egész volt. A kromatikus T.-ban két fél hang és
kis terc, végül az enharmónikus T.-ban két
negyedhang ós egy nagy terc. L. Görög zene.
Tetradimit (tetradymit, íav.), bizmuttellurBznlfldBijTejS; táblás-romboéderes kristályok és
négyes ikrek (innen a neve); a bázis szerint kitű
nően hasad; ónfehér-aeélszürke, külsőleg fény
telen, a hasadási lapokon erősen fénylő. Termő
helye : Zsubkó, Selmeczbánya mellett, Oravicza;
az Egyesült-Államokban több bányahelyen.
Tetradrachmon, 1. Drachma.
T e t r a d y i i a i n i a (növ.), 1. Oruciferae.
Tetraéder (gör.), tágabb értelemben minden
háromoldalú piramis. Szűkebb értelemben négy
egybevágó, egyenlő oldalú háromszög által hatá
rolt piramis, melynek négy egybevágó testeaöge
és hat egyenlő éle van. Ez utóbbi test az öt szabá
lyos test egyike. Azok az egyenesek, amelyek a
T. csúcsain átmenve a szemben fekvő oldallapokra
merőlegesek, a T. magasságai.— T. mint kristály
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alak, az oktaédernek feles alakja. Helyzet szerint
megkülönböztetjük a -f- és — (vagy jobb és bal)
T.-t. L. Kristály I. tábla 25—27. rajz.
Tetraéderes pentagondodekaéder, kristály
alak, a hexakiszoktaédernek negyedes alakja;
hasonlít a pentagondodekaéderre, de nincsen
szimmetriasíkja; 12 szimmetriátlan ötszög hatá
rolja.
Tetraedrit a. m. fakóérc (1. o.).
Tetraetérisz (gör.), négy évi időköz.
Tetraetilzöld, 1. Brillánszöld.
Tetraíilin, 1. Trifilin.
Tetragamia (gör.) a. m. negyedik házasság.
Nevezetes a vita a X. sz. elején, vájjon egyházilag megengedhető-e a negyedik házasság ? VI.
Leo császár idézte elő. Miután III. Sergius pápa
a megengedhetőség mellett nyilatkozott, Leo tény
leg negyedszer lépett házasságra.
T e t r a g a s t r i s Gartn. (növ.), a Burseraeeaecsalád gónusza; három faja középamerikai és
ny.-indiai fa. A T. Balsamifera O. Ktze (Domingo, Portorikó, Guadeloupe) terpentinszagú,
keserű, világos gyantáját (sertésbalzsam) úgy
használják nyálkahártyák krónikus bajai ellen,
mint a copaivabalzsamot (1. o.).
T e t r a g n a l l i a (állat), a Keresztespókok (Epeiridae) családjába tartozó póknem, melyre jellem
zők karcsú potroha, igen hosszú lábai és igen
hosszú alsó állkapcsa. Legismertebb hazai faja a
nyújtó állaspók (T. extensa L.). Lába és fejtora
rőtsárga, potroha rendusen halványzöldes vagy
sárgás fényzománccal. Hossza 8—9 mm.; első
lábszárjának hossza 20—24 mm. Közép- és ÉszakEurópában mindenütt közönséges.
Tetragon (gör.) a. m. négyszög.
Tetragonális rendszer a. m. négyzetes kris
tályrendszer (1. o.).
T e t r a g o n i a L. (növ.), az Aizoaceae-család gó
nusza. Legnevezetesebb faja a T. expansa Murr.,
Japán, Ausztrália, Újzéland, Polinézia és DélAmerika nem tropikus része a hazája. Levele nye
les, tojásdad rombikus; főzeléknek készítik el.
Európában is termesztik (újzélandi spinót).
T e t r a g o n o p t e r n s (állat), a Pontylazac-félék
(Gharacinidae) családjába tartozó halnem. Leg
ismertebb faja a T. rutilus C. V. és a T. rubropictus Berg. Testük fölül olajzöld, oldalai ezüs
tös fényűek. Úszószárnyai rendesen pompás vö
rösek. Hosszuk 5—7 cm. Akváriumokban gyak
ran tartják.
T e t r a g o n n r u s C u v i e r l (állat), 1. Kalász
halfélék.
Tetrahidronaf tilamin
(tetrahydronaphthylamin) C^H^N. Kettő ismeretes: 1. az Ac-tetrahydro ot-naphthylamin, erős bázis, 190°-on olvad
bomlás mellett és 2. az Ar-a-tetrahydronaphtyl-.
amin, gyenge bázis. Olaj, 275°-on forr.
Tetrahidroparakinanizol
(tetrahydroparachinanisol, thállin) néven a p-methoxytetrahydrochinolin [CjH^OCH,,)] NH, olv. p. 42°, szul
fátja szerepel a gyógyászatban.
Tetrajódetilén, 1. Dijodoform.
Tetrajódfenólítalein, 1. Nozofén.
Tetrajódfluoreszcein, a fluorersscein jódozott
származéka.
Tetrajódpirrol, 1. Jodol.
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Tefcrakiszdodekaéder a. m. hexakiszoktaéder és Tr. vaginaiis Donné az emberben élősködnek,
1. Trichomonas- A Monocercomonas nem fajai
Tetrakiszhexaéder v. négyszerhathuszonné- cserebogarakban (M. melolonthae Grassi), kígyók
gyes, szabályos rendszerbeli kristályalak; olyan ban (M. cohibrorum Hammerschmidt) és varan
hexaédernek tekinthető, amelynek minden lapján gyos békákban (M. bufonis Dobell) élősködnek.
egy négy lapból álló tető van; lapjai egyenlőT e t r a m i t u s (állat), 1. Tetramitidae.
szárú háromszögek. Naumann-f éle jele: oo Om ;
T e t r a m y x a p a r a s i t i c a Goébel (illat), a
Miller-féle jele: (hkO); paramétere: m u o o . L. Mycetozoák (Mycetosoa) rendjébe tartozó vógKristály, I. tábla, 4. rajz.
lényfaj. Növényeken élősködve, gubacsszerű daga
Tetraklóretüén (tetracMoraethylen), CHC1,. natokat okoz.
T e t r a n d r i a (n5v.), a Linné-féle növényrend
CHCL., mely vegyület acetilénnek SbCl6-tel adott
kristályos vegyületéből feles SbCl6-tel való heví szer negyedik családja, amelybe négy egyenlő
hosszú porzóval bíró növények tartoznak, mint
téssel nyerhető.
Tetraklórkinon (tetrachlorchinon,
chlor- pl. a súlyom, a som, az útifüvek (Plantago), Gaanil), C6C140„ chinon klórozásával nyerhető, lium stb.
aranysárga lemezkéket képező vegyület. Pesté
Tetranitroantrakinon, 1. Aloetwsav.
kek előállításánál oxidálóanyagként használták.
Tetranitrochrysazin, 1. Aloesav.
Tetraklórmetán (tetrachlormetlian), 1. Szén
Tetranitrometán, 1. Nitroform.
kloridjai.
T e t r a n y c l i i d a e (állat), 1. Atkafélék.
Tetrakonta-oktaéder, kristály, a. m. hexakisz
T e t r a n j c l i u s (állat), 1. Atkafélék.
oktaéder (1. o.)
T e t r a o (állat), 1. Fajdfélék.
T c t r a o g a l l u s (állat), 1. Havasi tyúkok.
Tetrakord, 1. Tetrachord.
T e t r a o n i d a e (állat), 1. Fajdfélék.
Tetrakrómia, a. m. négyszinnyomás.
Tetraktisz (gór.), az első négy páros és az első
Tetraoxiflavonol,C 15 H 10 0„ quercetin, a quernégy páratlan szám összege. Tehát:
citronkéregben előforduló «quercitrin» nevű. glukozid bomlásterméke. Természetes festőanyag,
24-4-1-6+8-1-1-1-3+5-1-7=36.
Tetralógia (gör.), egy trilógiából (1. o.), azaz há «flqvin» néven jut forgalomba. Sárga pácfesték.
T e t r a p a n a x K. Koch (n5v.), az Araliaceae
rom tragédiából és egy satyros drámából (L Szatirdráma) álló költői alkotás a régi görögöknél. Tel (Borostyánfélék) család génusza; egyetlen faja a
jes tetralógia nem maradt fenn, csak egy teljes T. papyrifer (Hook) K. Koch (rice-paper tree,
rizspapirosfa), Formóza szigetén honos vékony,
trilógia, Aischylos Oresteiája.
egyenes törzsű, kis fa, csúcsain hosszúnyelű,
T e t r a m e r a (állat), 1. Cryptopentamera.
Tetrameter (gör., lat. octonarius), négy dipo- tenyeresen karélyos levelekkel. Virágai nagy,
diából (összetett ütemből, azaz metronból) álló végálló bugát alkotnak. Törzse beléből papirost
vers a jambusi, trocheusi és anapesztusi sorfaj (rizspapiros) sajtolnak, felhasználják a litográfiá
ban ; lehet akár teljes, akár csonka (fél lábbal vég ban, készítenek belőle művirágot, továbbá feste
ződő) : katalektikus és akatalektius (a római köl nek rá. Kínában termesztik.
T e t r a p h y l l i d a (állat), 1. Galqndférgek.
tészetben: octonarius és septenarius, a teljes lábak
száma szerint). Különösen a csonka T. a legked
T e t r a p n e a m o n e s (Négytüdös pókok, állat),
veltebb formák egyike. A jambusi csonka T.-t a 1. Pókok.
görög lirikusok és komikusok használták, a troT e t r a p o d a o o t o k a (állat), Aristoteles állata
cheusit a drámaköltők, valamint a római komé rendszerében a tojásrakó négylábú
állatok
diaköltők ; az anapesztusi T. a karénekben fordult gyűjtőneve.
elő. Trocheusi csonka T. volt a középkor ú. n.
T e t r a p o d a z o o t o k a (állat), Aristoteles állatpolitikus verse is, amelynek őse a császárkori rendszerében az elevenszülő négylábú állatok
római költészet és az ó-keresztény egyházi ének gyűjtőneve.
kedvelt formája volt. Ilyen esése van a spanyol
Tetrapodia (gör.), négy (egyszerű) ütemből
románcokban a nyolc- és héttagú sor összetételé álló verssor.
nek, nálunk a Himfy-ritmusnak stb.
Tetrapól, tisztítószer, tetraklórmetánt tartal
Tetrametiltenzol (tetramethylbensol), durol. mazó szappanoldat.
T e t r a p o l i t a n a c o n f e s s i o (lat.), 1. Ágostai
CgH2(CH,)4. A kőszénkátrányban fordul elő, kris
hitvallás.
tályos, kámforszagú anyag.
T e t r a p t e r y x (állat), a Gém-félék egyik neme.
Tetrametiléndiamin
(tetramethylendiamin),
putrescin, fontos alkaloid, a hús rothadásakor Legismertebb faja a Dél-Afrikában honos para
dicsomgém (T. paradisea Licht.). Feje feltűnően
képződik: (NHa.CH2)r (CH,)2.
Tetrametilstiboni umhidroxid, antimonnak vastag és teljesen tollakkal fedett. Alapszíne
arnmoniumhidroxid szerkezetével analóg vegyü világos szürke.
Tetrarchia (gör.), ázsiai államok, így Galatia,
lete : (CHs)4Sb(OH).
T e t r a n i i t i d a e (állat), az Ostoros állatkák Judaea stb. kermányformájának neve, mert ily
(Flagellata) egyik családja, melynek fajaira jel állam négy ^fejedelem uralma alatt ólt a ilyen
lemző, hogy négy ostoruk van. Pajai közül emlí fejedelmet tetrarchá-nak hívtak; ilyen volt Jú
tésre méltók: Costia necatrix Henneguy:= Tetra- deában Heródes.
T e t r a r h y n c M d a e (állat), 1. Galandférgek,
mitus nitschei Weltner); hossza 10—20 mikron,
T e t r a s t e m m a (állat), 1. Zsinórférgek.
szélessége 5 — 10 mikron; az édesvízi halak bőrén
élősködik s gyakran nagy pusztításokat okoz a
T e t r a s t e s (állat), a császármadár (Bonasa
balak sorában. Trichomonas hominis Davaine bonasia L.) újabb nemi neve.
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Tetrastes b o n a s i a (állat), 1. Császármadár.
Tetrationsav (tetraihionsav), H 3 S 4 0 6 , szabad
állapotban nem ismeretes, csak sói, amelyek tioszulfátok s jód egymásra hatásakor keletkeznek.
Tetraz (illat), a Túzokfélék családjába tar
tozó reznek (Otis tetrax L.) régebbi neve. L.
Túzokfélék.
Tetrazofestékek, oly festékek, amelyek a
-N=N—
csoportot kétszer tartalmazzák; a gyapotot direkt
festik pác nélkül.
Tetrix (állat), 1. Agalenidae.
Tetrodon (állat), a Csontoshalak (Teleostei)
rendjébe tartozó Csupaszfogúak (Gymnodontes)
családjának egyik neme. Testük rövid, zömök.
Állkapcsukat elefántcsontszerű lemezes burok bo
rítja s az így keletkező felső és alsó kávájukat
egy, a középvonalban függőlegesen álló varrat
jobb- és baloldali félre osztja, minek következté
ben minden állkapocsban két, mind a két áll
kapocsban tehát négy látszólagos fog származik
(innen kapták nevüket: Tetrodon = négyfogú).
Bőrüket apró tüskék borítják. Hetven fajuk isme
retes, melyeknek zöme tengeri, egynehány azon
ban az édesvizekben ól. Leggyakoribb a Földközitengerben és a Nílusban élő fáhak (T- fáhaka
Hass.). Háta feketéskék, hasa fehér; mellétől
farka tövéig 7 feketés, ferde, világos sávval el
választott paszta vonul végig. Hossza 35—45 cm.
Veszélyt sejtve, annyi levegőt nyel el, hogy fe
kete golyóvá fúvódik fel, ezért gömbhalnak is
nevezik. Másik faja, a T. cutcutia Ham. Buch.
Kelet-Indiában honos s abban tér el a fahaktól,
hogy teste csupasz és tüskétlen; háta és oldalai
olajzöldek, hasa fehér; hossza 8 cm.
Tetrol, 1. Furfurán.
Tetronál, dietilszulfondietilmetán :
(0aH6)aC(SO,.CaH6)2
kb. 89°-on olvadó, színtelen és szagtalan kristály
lemezkék. A szulf ónál helyett mint hipnotikumot
és szedativumot alkalmazták.
Tetroneritrin (tetronerythrin), a fajdkakas
(Tetrao Urogallus) fején lévő vörös foltokban lévő
vörös festék. A gerinctelen állatok szervezetében
igen elterjedt anyag s állítólag lélegzésükben nagy
ezerepet játszik.
Tetschen, az ugyanily nevű cseh kerületi kapi
tányság székhelye, (1921) 11,254 német lak., élénk
iparral; a Thun grófok pompás kastélyával.
Közelében van Obergrund látogatott nyaralóhely
és Josephsbad fürdő.
Tetszés, esztétikai értelemben az a gyönyör,
amely valamely természeti jelenség vagy művészi
alkotás szemléletéből fakad. Sajátos jellegét ille
tőleg 1. Esztétika.
Tetszhalál. A két legfontosabb életműködés a
szívműködés és légzés; ha e két működés meg
szűnt, az egyén meghalt. A légző és szívmozgató
nyúltagybeli központok ingerlékenységének csök
kenésekor megtörténhetik, hogy a szóban forgó
funkciók oly gyengék, hogy laikusok előtt hiá
nyozni látszanak, és e két életfontos működés
hiányáról az egyén halálára következtetnek.
A T.-t a vérnek szénsavval való telítése idézi elő.
A fuladásos halált (vízbefúlás, felakasztás, megfojtás, zsinegelós stb.) mindig T. előzi meg. Az
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egyén öntudatát elveszti, pulzusa nem, vagy alig
érezhető, a légzőmozgások kimaradtak, bőre
halvány, külső ingerekre nem reagál. Az ilyen
egyén mesterséges légzéssel életre kelthető. Az
újszülöttek asphyxiája szintén a méhen belüli
oxigénhiány okozta fuldoklásból eredő T. Okoz
hatja a méhlepény korai leválása, a köldök
zsinór összenyomása, gyors és huzamos méhösszehúzódások. T.-t okozhat nagy kimerülés, pl.
epilepsziás, hisztériás göresrohamok után, nagy
vérveszteség, agyrázkódás stb. A T. ritkán tart
1—2 óránál tovább, hisztériás asszonyoknál 1—2
hétig is eltarthat, ilyenkor az öntudat meg
maradását is észlelték. Az ilyen egyén mozdu
latlanul fekszik, szívműködése, légzése alig
észlelhető, anyagforgalma a minimumra száll
alá, az illető azonban a körülötte történő dolgo
kat mind meghallja. Ilyen egyéneket el is temet
tek már, aminek meggátlására mindenütt köte
lezővé kell tenni a szakértői halottkómlést. A be
állott halál teljes biztonsággal felismerhető a
hullajelenségekből.
Tetszvényjog (jus placeti regii), az államnak
az a joga, hogy az egyházi törvényeknek s ren
deleteknek (különösen a pápa által kibocsátottak
nak) kihirdetését és végrehajtását, akár dogmai,
akár egyházfegyelmi tartalmúaklegyenek, állami
(uralkodói v. kormányhatósági) jóváhagyástól 8
engedélyezéstől teheti függővé. Az engedélyezés
a, piacet szónak az iratra reávezetésével történik.
Hazánkban a T. a magyar apostoli királynak leg
főbb felügyeleti jogából származó jog, amelynek
első nyomára VI. Orbán pápa amaz intézkedésé
ben találunk, amellyel engedélyt adott a hozzá
ragaszkodó püspököknek, hogy a pápai iratokat
megvizsgálhassák s kihirdetésüket és a bennük
foglalt rendelkezések végrehajtását csak akkor
engedélyezzék, ha meggyőződtek, hogy az irat
őtőle s nem az ellenpápától ered. Ennek nyomán
nemsokára a világi uralkodók is elrendelték, hogy
a pápának a püspökökhöz s a hívekhez intézett
rendeleteit kihirdetés előtt hozzájuk terjesszék
annak a megbírálhatása végett, hogy az irat
attól a pápától való-e, akit ők elismertek. Ekkor
tehát még nem az irat tartalma jött kérdésbe,
hanem egyedül csak a kibocsátónak a személye.
A konstanzi zsinat után V. Márton pápa vissza
vonta a püspökök vizsgálási jogát, ámde csak
hamar mind több világi fejedelem elrendelte az
egyházi törvények s rendeletek kihirdetésének
állami engedélytől való függővé tételét és pedig
a XVI. sz.-tól fogva minden, bármily tartalmú
pápai iratra nézve. Magyarországban Zsigmond
királynak 1404-iki dekrétuma mondja ki a T.
alkalmazását, jószágvesztés terhe alatt meghagy
ván minden püspöknek, hogy sem az apostoli
széktől, sem a pápai követektől, bíborosoktól s
ügynököktől, sem a római kúriának bármely más
hivatalnokától az említett tartalmú rendeletet
vagy iratot elfogadni, kihirdetni vagy végre
hajtani a magyar király világos és határozott
beleegyezése és felhatalmazása nélkül ne meré
szeljenek. Zsigmond e rendeletét a konstanzi zsi
nat is megerősítette (Verbőczy I. rész, 11. cím).
Zsigmond e rendelete, az ú.n. bullások, vagyis oly
egyének ellen irányult, akik az illető püspök
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vagy káptalan mellőzésével egyenesen a szent
széktől kértek valamely megüresedett egyházi
javadalmat Az ilyenek kaptak egy bullát, amely
ben egyszerűen nekik adományoztatott a kért
javadalom. Zsigmond ezt a visszaélést akarta
megszüntetni, amely különösen sértette a magyar
királyok apostoli jogait. Az 1440. IV. t.-c. is szen
tesitette utóbb eme rendeletnek tartalmát.
Törvénytárunkban & jelenlegi alakjaiban fenn
álló T.-nak azonban a nyomát nem találjuk. A
XV. sz.-beli törvényeink tilalmazták a hazai me
gyés püspök mellőzésével peres ügynek egyene
sen Rómából való megindítását. A T.-ra hivat
kozni szokott 1715. LXXIV., 1723. LXX., 1729.
XXL, 1765. XXIII. t.-cikkek sem egyenesen placetumról, hanem peres ügyek megindításáról
szólnak. II. József császár 1781-ben elrendelte,
hogy a pápai széktől eredő rendeleteket a T. ki
nyerése végett a helytartótanács útján a király
hoz kell felterjeszteni; azonban a püspökök írhat
tak placetum nélkül is körleveleket egyházme
gyéik papjaihoz és híveikhez. II. Józsefnek placetumi rendeletét az 1790—91-iki országgyűlés
nem erősítette ugyan meg, de az mégis gyakor
latban maradt 1850-ig, amely évben az ápr. 18.
kelt pátens eltörölte. A vatikáni zsinat után, s
jelesül a pápai csalatkozhatatlansági dogma ki
mondása alkalmából a magyar kultuszminiszter,
Eötvös József báró 1870 aug. 1. az állam, jogai
nak megótalmazása s a fennforgó nehéz viszo
nyok békés kiegyenlítése indokából tett előter
jesztésére a király 1870 aug. 9. a T. gyakorlatát
el is rendelte, kimondatván ebben az: hogy ha
zánkban a római zsinat v. a római pápa határo
zatai v. konstituciói ki nem hirdethetők, vagy az
országban nem terjeszthetők, mielőtt a kormány
nak azokat be nem mutatták ós kihirdetésüket a
király a kormány útján határozatilag nem enge
délyezte. A T.-nak e felelevenítése ellen Simor
János hercegprímás a püspöki kar nevében memo
randumot terjesztett fel a király elé. A T.-ot leg
először, 1841. Poroszországban törölték el.
Irodalom. Van Espen Zeger Bemard, De publicatione lé
giim ecclesiasticarum, 1712 ; Benczúr, Was hat der Regent1
für ein Recht über pápstliche Bulién, 1782; Battyiány Ig
nác, Leges Eccles. Regni Hung., 1785 ; Porubszky, Királyi
tetszvény, 1868 ; Vázsonyi, A királyi placetum a magyar
alkotmányban, 1893.

Tettenérés, 1. Tettenkapás.
Tettenkapás (in flagranti: elfogás). Szoros
értelemben T. az, amidőn valaki a tettest v. ré
szest a bűncselekményen rajta éri. A bűnvádi
eljárások azonban T.-nak tekintik azt is, ha valaki
mint szemtanú v. szemtanú által figyelmeztetve,
a tettest v. részest azonnal a bűncselekmény el
követése után elfogta v. űzőbe vette. A T.-nak
jelentősége van az eljárásban; a T. kiváló bizo
nyíték, mert a T. esetében a tettes személye iránt
alig merülhet fel komolyabb kétség. A tettenka
pottat bárki elfoghatja, de köteles őt azonnal a
legközelebbi hatósághoz kísérni v. legalább arról
a hatóságnak azonnal jelentést tenni. T. esetében,
ha a tettenkapott kiléte azonnal meg nem állapít
ható, előzetes letartóztatás rendelhető el; a vizs
gálati fogság elrendelésének azonban a T. indo
kául nem szolgálhat. T. esetében vádirat mellő
zésével főtárgyalásra közvetlen idézésnek van
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helye egyes bűncselekmények esetében (Bp.
142,281., 1921. XXIX. t - c . 8. §.).
Tettes, az a személy, aM a bűncselekményhez
tartozó tevékenységet egészen, vagy legalább is
annak a kísérlet területére eső részét foganato
sítja, illetőleg aki a bűncselekményhez tartozó ered
mény döntő tényező jót hatályossá teszi. L. még
Közvetett tettes, Részesség.
Tettetés, 1. Kétszinüség.
Tettleges állomány, 1. Tényleges állomány.
Tettye, 1. Mecsek-hegység.
Tetuán (Tetauan), város Marokkóban, 4 km.nyire a Földközi-tenger partjától, az Üed-Easz v.
Üed-Martil partján, a Dzsebel-Beni-Hasszán lábá
nál, jól öntözött kertek és szántóföldek közt, (1920)
43,000, többnyire arab és zsidó lak.; marokinbőr-,
gyapjúöv-, gyékény-, bútor-, agyag- s bőrárú
készítéssel ; élénk kereskedéssel. A behozott tár
gyak (pamut-, gyapjú-, selyemiparcikkek, kávé,
tea, fűszerek) értéke jóval felülmúlja a kivittekét.
A körfalakkal ós egy citadellával védett város
nagyobbára szűk, sok helyen boltozott utcákból
áll; az izraelitáknak külön városrészük van, a,
mellah. T. az antik Tamuda helyén áll. 1564-ben
II. Fülöp a kikötőjét megsemmisítette. 1859-ben
a spanyolok elfoglalták, de a következő évben oly
feltétel alatt, hogy benne egy kat. templomot ós
hittérítőállomást tarthassanak fenn, visszaadták.
Tetuan hercege, L O'Donnel, 2.
Tetű (állat), 1. Fejteiü, Lapostetű, Buhatetü és
Tetvek.
Tetüatkák (Tarsonemidae, áiiat), az Atkák
(Acarina) rendjének egyik családja. Fajai közül
nevezetes a gabona-atka (Pediculoides ventricosus Newport = Sphaerogyna ventricosa Laboulb. et Mégnin), mely a gabonaszemek között
előforduló különböző rovarok (Galandra granaria L., Sitotroga cerealella Oliv., Tinea granella L., Isosoma grandé Riley stb.) lárváin
élősködik, utóbb azonban eredeti életmódjával
szakítva, az emberre is ráterjedt. Az 1890-es évek
óta a gabonával foglalkozó munkásokon ós fer
tőzött szalmazsákokon alvó embereken egyre
gyakrabban észlelik a gabonaatka káros hatását.
Megtermékenyített nősténye ugyanis az em
bert is felkeresi és szájrészeit bőrébe mélyesztve,
éppen úgy, mint a kullancs, hosszabb ideig a
bőrre rátapad. Eközben ivarszerveit tartalmazó
potroha 1*5 mm. átmérőjű gömbbé duzzad meg.
A nőstény elevenszülő. A gabonaatka élősködósével az ember bőrén égető érzést, viszketést,
bőrkiütést és lázat okoz. A hím hossza 0-12 mm.,
a nőstényé 0*2 mm. A T. nevezetes nemét alkot
ják a larsonemus-nembe sorozott fajok, melyek
közül a legtöbb faj növényeken élősködve, azokon
gubacsos kinövéseket okoz; egyes fajaik mada
rakon ós emlősökön élősködnek s egy fajukat, a
Tarsonemus hominis Dahl nevűt Saul E. az
ember rákos daganatában is megtalálta.
Tetfifü (növ.), különböző, tetüirtásra használt
nővén y neve, pl. a Pedicularisó (1. o.), a Delphinium
staphisagria nevű szarkalábé, a sisakvirágé, a
kenyérbélvirágé (Ptarmica), a Sabadilla officinarumé, Helleborus foetidusó, meg a Ledum
palustreé.
Tetükenőcs, 1. Tetüzsír.
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Tetükórság (phthyriasis), a régi orvostudo
mány hitében élt, de a valóságban nem létező be
tegség, amelynek lényege az lett volna, hogy az
ember testében tetvek milliói keletkeznek, ezek
kelésekben a test felszínére is jutnak s a beteg
egész környékét elárasztják. AT. létezését Hebra
cáfolta meg 1865-ben. L. még Tetvesség.
Tetűlegyek v. csimbék (Hippoboscidae, állat),
a Kétszárnyúak (Diptera) rendjébe tartozó légycsalád. Testük lapított. Potrohúk bórszerü és rend
kívül tágulékony. Egyeseknek van szárnyuk, leg
több fajuk azonban szárnyatlan. Toruk széles s
ezért erős karmokkal ellátott lábaik egymástól
távol erednek. Egész életükön keresztül állan
dóan élősködő életmódot folytatnak, egyéni fejlő
déstik menetének egyetlen szakasza sem függet
len gazdaállatuk testének felületétől. Sajátszerű
a szaporodásuk: a pete, amelyből egyszerre min
dig csak egy érik meg, az anyaállat petevezetéké
ben marad s itt fejlődik tovább; az itt kikelő
lárva az anyaállat petevezetékébe nyíló mirigyek
által elválasztott tejszerű nedvvel addig táplál
kozik, míg teljes nagyságát eléri, ekkor elhagyja
az anyaállat petevezetékét és mindjárt bebábozó
dik. Mint vérszívó élősködők főleg az emlősökön
és madarakon élnek. Mivel a nagyobb házi álla
tokon (lovak, marhák, juhok, tevék stb.) és a, mé
heken élősködnek, gazdaságilag fontosak. Külön
említésre méltók a következő nemek és fajok: a
ló-tetülégy (Hippobosca eqmna L.), szárnyas
alak 8 az egész világon előfordul a patásokon és a struccon; a juh-tetűlégy (Melophagus
ovinus L.) szárnyatlan, a juhon, kecskén és antilópon élősködik; a szarvas-tetülégy (Lipoptona
cervi L.) részint szárnyas, részint szárnyatlan s
a szarvason és őzön található. Közönséges fajuk
a különböző madarakon, pl. a házi szárnyasokon
is élősködő madár-tetűlégy (Ornithormyia avicularia) és a feeskéken tanyázó fecske-tetülégy
(Stenopteryx hirundinis). A szárnyas Streblafajok ós a szárnyatlan denevér- vagy pók-tetűlegyek (Nycteribiidae) csupán denevéreken élős
ködnek. A méh tetűlegye, a méhcsimbe (Braula
coeca Nitzsch.) a méheken élősködik és a méhé
szeknek okoz olykor nagy károkat. Újabban ki
derült, hogy a T.-nek jelentős szerepük van a
Trypanosomák okozta házi-állatbetegségek ter
jesztésében.
Tetümagvak, 1. Sábadilla.
Tetűzsír, kenőcs, amely disznózsírral s kéneső
vel készül, hozzákevernek Sabadilla-mag-port és
Veratrum-port.
Tetvek (Anoplura, iwaxy a Rovarok (lnsecta)
osztályának egyik rendje. Élősködő, szárnytalan,
lapostestű rovarok, amelyeket régebben a polos, kákkal rokon rovaroknak tartottak, újabban ki
derült azonban, hogy legközelebb állnak a szőrés tolltetvekhez (Mallophaga) s testi jellemvoná
saik is akkor érthetők meg a legjobban, ha tekin
tetbe vesszük, hogy a szőr- és tolltetvekével
megegyező ősi szervezetük az állandó vérszívás
ban nyilvánuló élősködő életmód következtében
módosult. Ennek eredménye szájrészeik jellemző
és sajátszerű alkotása. Szájrészeik szívók-szúrók.
Fejük elülső részén levő szájnyílásukat horgocs
kák veszik körül. A szájnyílás bevezet a saját-
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szerüen alakult «szájüreg»-be, mely orrmány mód
jára kiölthető; ez az orrmányt alkotó «szájüreg»
az egybeolvadt felső- ós alsó ajakból származott.
A kioltott orrmány szívás alkalmával kiöltve egy
szúrósertót vesz körül, mely nyugalmi állapotban
a bél elülső része alatt végighúzódó tömlőben
van elrejtve. A szúrósertéhez hasoldalvást két
igen finom, hegyes hosszú tőr (sülét) csatlako
zik. Eme szűrőkészülék segítségével ejtenek a
T. sebet ós a kiömlő vért az előbél elülső részén
kifejlődött szivattyúzó készülék segítségével szi
vattyúzzák be a bölcsőbe. Csápjaik rövidek, 3—5
izből állanak, izeik egyformák. Szemeik, ha meg
vannak, összetettek, de mindig csenevészek és
csak egy lencsét tartalmaznak; egyszerű szemeik
(ú. n. homlokszemeik) nincsenek. Toruk három
szelvénye teljesen egybenőtt s alul egységes mell
lemezt formál. Potrohúk 9 izű, de az elsőnek csak
a hátlemeze van meg. Lábaik rövidek, erősek,
kapaszkodásra kiválóan alkalmasak s rajtuk csak
egy lábtőíz van. Vált ivarúak. A nőstények ren
desen nagyobbak a hímeknél. Petéik tonna- vagy
körtealakúak. A petékből kibújó fiatal T. csak
kevéssé térnek el a teljesen kifejlődőitektől és
hasonlóképpen vérrel táplálkoznak. Az egész Föl
dön el vannak terjedve és kizárólag az emlős
állatokon ós az emberen élősködnek.
Az idetartozó családok közül fontosabbak:
1. Pediculidae. Legnevezetesebb fajai az embe
ren élősködő fejtetű (Pediculus capitis Nitzsch.),
ruhatetü (P. vestimenti Nitzsch.) és fantetű v.
lapostetű (Phthirius pubis L.). Idetartozik to
vábbá a Pedicinus-nem, melynek fajai a majmo
kon élősködnek. L. Fejtetű, Ruhatetü és Lapos
tetű.
2. Haematopinidae. 20-nál több fajuk ismeretes,
amelyek különböző emlősállatokon élősködnek.
1*5—4'5 mm. hosszúak. Hazánk emlősein csak e
család fajai élősködnek. A házi- és vaddisznón a
Haematopinus suis, a szarvasmarhán a H. eurysternus, a lovon, szamáron és öszvéren a U. asini,
a kutyán a Linognathus piliferus Burm., a kecs
kén, juhon, zergón a L. stenopsis Burm., a nyu
lakon a Haemodipsus lyriocephalus Burm. és
H- ventricosus Denny, az egereken a Polyplaxós Hoplopleura-nemek fajai élősködnek.
3. Haematomyzidae. Ide tartozik az elefántokon
élősködő elefánftetű (Haematomyzus proboscideus Piag.).
4. JEchinophthirndae. Fajai a fókákon élős
ködnek.
5. Lepidophthiriidae (pikkelyes T.). Az ide
tartozó fajok testének felső és alsó része számos,
kis, nyeles pikkelykével van befedve; ezek a
pikkelykók levegőkészlet gyűjtésére valók s ezek
képesítik arra, hogy akkor is nyugodtan lélegez
hessenek, ha gazdaállatuk a vízbe merül. Leg
nevezetesebb fajuk az Antarctophthirius ogmorTmw'Enderl., mely a tengeri leopárdon (Ogmorhinus leptonyx Blainv.), és az Arctophthirius trichecln Boh.), mely a rozmáron élősködik.
Tetvesség (pediculosis), tetvek élősködése a
bőrön. Okozói a ruha-, fej- és fantetű. A ruhatetü
főleg a felnőtt embereket és különösen gyakran
az elaggottakat lepi el. Szúrása helyén erős visz
ketés támad. Ha sok tetű hosszabb ideig élősködik
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az ember bőrén, a szúrások után következő visz Bermejo elnevezés. A T. a Bermejóból a Bak
ketés élénk vakaródzást tesz szükségessé, minek térítő közelében indul ki és Presidente Roea erdő
következtében az ilyen ember testének bőre fel alatt egyesül ismét vele, a kettéosztás alatt a T.
van vakarva és a vakarás okozta sebekhez geny- ág a vízdúsabb és lapos gőzösökkel egész évben
tüszők, kelevények, ótvar és ekzéma járul. A világ hajózható.
háborúban nagyon sok katonát és hadi foglyot lehe
T e u c r i n n i L., gamandor (nSr.), az Ajakosak
tett T. következtében rettenetes helyzetben látni. géntisza; 100 faja szétszórtan az egész földön el
Az ilyen emberek láttára elképzelhetővé vált, terjedt, a legtöbb mediterrán vidéki. Füvek, cser
hogy régen hogyan pusztulhattak el emberek jék, termetükben nagyon különfélék. Levélhónalji
tetűkórban ((phtfiiriasis). Megbízható adatok sze álörveik két v. több virágból
rint Sulla, Heródes, Dupret bíbornok, II. Fülöp stb. állanak, pártájukon csak az
ily állapotban halt meg. A világháború folyamán alsó ajak fejlődik ki. A T.
kiderült, hogy a tetvek a vérrel együtt a kiütéses scordium L. (vizi gamandor,
tif usz kórokozóit is felveszik testükbe, ezekazután foghagymaszagú fű vagy
testükben tovább szaporodnak és bennük hosszabb fodorka) vizes helyeken nő,
ideig virulens állapotban maradnak; az ilyen tet évelő. Levele hosszas lánd
vek továbbterjesztik a kiütéses tifuszt. A vissza zsás, erős foghagymaszagú.
térő lázat, az ötnapos lázat és az ú. n. lövészárok Virága egy oldalra forduló
lázat szintén a ruhatetvek terjesztik. A fejtetü örvökben áll, bíborszínű. Le
különösen kisebb gyermekeknek és olyan felnőt velét izzasztó teának és
teknek okoz bajokat, akik hajuk ápolását elhanya féregirtónak használják. A
golják. A hajszálak között elszaporodó fejtetvek T. chamaedrys L. (sarlós
szúrása gyötrő viszketést okoz, ez pedig heves gamandor, sai'lófű, tarorja,
Fodorka.
vakarást tesz szükségessé. Az erős vakarás követ szénakék) száraz lejtőkön,
keztében fekélyek, pörkök és nedvező felületek-• sziklás helyeken nő. Levele
keletkeznek a hajas bőrön; a haj a szennytől, ékalakú. Virága biborszinű. Balzsamos szagú. A
genytől és pörköktől összeragad, összeesapzik s T. botrys L. (tömjén gamandor) gazos helyeken
előáll az a betegség, amely «lengyelfürt» (plica fordul elő. A T. mariim L. (életfű, élet füve,
polonica) néven ismeretes. Ha e baj hosszabb életillat) apró, gyakran ültetett bokrocska. Európa
ideig tart, a hajas bőr súlyos genyesedési folya D.-i részén honos .Minden része erős szagú, keserű,
mataihoz a nyaki mirigyek duzzanata és elgenye- csípős, fűszeres ízű. Száraz füve a tüsszentő por
sedése, továbbá az arcra, nyakra és mellre kiter alkotórésze.
jedő ekzéma társul. A fejtetűnek azonfelül főleg a
Teufel Mátyás, 1. Eórdögh.
visszatérő láz terjesztésében van szerepe, a kiütéses
Teuff el, Wilhelm, német klasszikus filológus,
tífusz terjesztésében szerepe a ruhatetűónél alá szül. Ludwigeburgban 1820 szept. 27., megh.
rendeltebb. A fantetü v. lapostetü szúrása külö Tübingenben 1878 rnáre. 8., hol 1857 óta a klassz,
nösen éjjel az ágy melegében igen erős viszketést filológia r. tanára volt, főműve a Geschichte der
okoz, az erre következő vakaródzás sokszor a test römischan Literatur (Leipzig 1870.), amelynek 5.
szőrtelen részeire is kiterjedő ekzémát okoz. Egyes kiadását 1890 óta Schwabe teszi közzé. Sok cikembereken a fantetü szúrásának hatására a testen kel3't irt Pauly Realencyclopaediájába. Kiadta
világoskékes foltok, ú. n. kékfoltok v. hamufoltok Aristophanes Felhőit latin, majd nőmet kommen
(maculae coeruleae) keletkeznek, amelyek ren tárral (Leipzigl856., 1867., új kiadás 1863., 1887.),
desen kenderszem- és lencsenagyságúak, sőt oly Aischylos Perzsáit (u. o. 1866., 3. kiad. Weckleinkor még nagyobbak s a hason, mellen és com tól 1886.). Értekezései Studien und Charakteristibon fordulnak elő. L. még Fejtetü, RuJiatetü és ken e. alatt (Leipzig 1871) jelentek meg. Sok
Lapostetü.
jeles fordítása is van. V. ö. S. Teuffel, W. Sigmund
T. (Tübingen 1889).
Tetzel, Johann, 1. Tezel.
Teu, kínai gabonnmérték = 56 1.
Teuffenbach Kristóf, 1. Felsőmagyarországi
Teubner, Benedictus Gotthelf, ném. könyv főkapitányság.
nyomdász, szUl. Grosskraussnigkban (Alsó-LauTeukros (Teucer), 1. Skamandros és Idaea
sitz) 1784 jún. 16., megh. Lipcsében 1856 jan. 21. nimfa fia, Trója első királya. Eóla nevezték a
Megvette Lipcsében 1811. a Weinedel-féle nyom trójaiakat teukrosoknak (teucri) is.
dát s 1824. kiadóüzletet csatolt hozzá «B. G. Teub2. 1., Telamon és Hesione fia, Ajas féltestvére,
ner» c. alatt. Utódai lettek vejei: Hossbach Krisz hires íjász Trója alatt Mikor Ajas nélkül haza
tián Adolf (megh. 1898 jan. 6.) és Ackermann érkezik Salamis szigetére, atyja elűzi; ekkor KypAlbin (megh. 1903 márc. 23): 1882 óta társ az ros szigetére megy s ott alapít egy új Salamist.
utóbbinak fia, Albin, 1893 óta Rossbach unokája, Szerepel Sophokles Ajasában s Pacuvius is írt
Giesecke Alfréd ós 1904. óta másik unokája, róla tragédiát.
Konrád. Híres kiadványai a régi klasszikusok,
Teurgia (theurgia, gör.), varázslás, amellyel
matematikai, természettudományi stb. művek. bizonyos szertartásos cselekmények segítségével
Fióküzlete van Berlinben 1903 s fióknyomdája vélték istenekkel és szellemekkel a közelebbi öszDrezdában 1833 óta.
szeköttetést helyreállíthatni és ezek által termé
szetfeletti csodás hatásokat gyakorolhatni. L.
Teucer, 1. Teuhros.
Teuco (Rio T), «i Rio Bermejo (a Paraguáj Halottidézés, Mágia és Sámánizmus.
mellékfolyója) egy oldalága, amely vele balról
Teuthras, Pandion lia, Mysia királya. L. Tele
párhuzamosan folyik s innen ered a kettős T.- pítős.
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Teve (Camelus, állat), a Patások (TJngulatai)
Teutoburgi erdő, az ókori Germániában, a mai
Németország északnyugati részén levő erdős rendjébe, a Páros ujjúak(Artiodactyla) alrendjébe,
hegység, ahol Kr. u. 9. Arminius a germá a T.-félék (CamelÜae) családjába tartozó emlős
nok ólén Varus három római légióját megsemmi állatnem (1. a mellékelt képei). Legszembetűnőbb
sítette. A csata a mai Ems és Lippe között történt, bélyege, hogy hátán egy v. két púp emelkedik.
de a helyre vonatkozólag nincs végleges megálla Feje aránytalanul kicsi. Füle aránylag rövid és
podás. Mommsen a csata szinhelyét Osnabrück- kerekített. Nyaka hosszú és ívesen hajlott. Törzse
től északra a Huntequelle mellett levő Venne-i hasas és minden oldal felé gömbölyödő. Lábai kétsárréten állapította meg. V. ö. Dederich, Kritik patásak és csúnya állásnak; combjai csaknem
der Quellenberichte über die Varianische Nieder- egészen elállanak a testtől s ezzel is fokozzák az
lage (Paderborn 1868); Mommsen, Die Örtlich- állat esetlen külsejét. Farka ritkás szőrű és egé
keit der Varusschlacht (Berlin 1885); Wilms, Die szen a saroktájig ér le. Szőre nagyon egyenlőtlen
és némely helyen meghosszabbodik, gyapjas és
Schlacht im Teutoburger Wald (Leipzig 1899).
Teutobuxgium, római táborhely Pannoniában kócos; sajátságosak azok a kérgek, amelyek a
mellen, könyökön, kézcsuklón, térden és bokán
az alsó Dunán, most Dálya.
vannak s melyek a korral egyre nagyobbodnak
Teutonok, 1. Oimberek és teutonok.
Teutsch, 1. Frigyes, evang. teológus, történet- és keményednek, különösen mellkérge feltűnő,
Író, szül. Segesvárott 1852 szept. 16. Jogi s teoló mely szembetűnő púp alakjában messzire kiáll a
giai tanulmányai végeztével 1876. a nagyszebeni bőrből s valóságos párnát alkot, pihenéskor az
tanítóképző intézet tanára, 1889. igazgatója lett, állat erre ránehezedik. A felső fogsorban 2 met
1896. nagy csűri, 1904. nagyszebeni pap, 1906. szász sző-, 1—1 szem-, 3—3 elő-és3—3 utózápfog van,
ev. püspök. 1893-ban a Vérein für siebenbür- az alsóban pedig 6 metsző-, 1—1 szem-, 2—2 előgische Landeskunde elnökké választotta. Számos és 3—3 utózápf og; a fogak száma tehát 34. Két
értekezésén kívül megírta a nagyszebeni ev. gim élő faja ismeretes: 1. Egypúpu 1. (C dromedanázium történetét, továbbá Bilder aus der vaterlán- rius L.), hátán egy púppal; szine vörhenyes
dischen Gesehichte (1895). Főműve : Geschichte szürke. Hazája Nyugat-Ázsia és Afrika, a 12.
der Siebenbürg. Sachsen (Nagyszeben 1907—1910. é. sz.-i foktól kezdve. A leghasznosabb afrikai házi
3 köt). Megírta atyjának, T. György Daniéinak emlős, amelyet a sivatag hajójának is neveznek,
életrajzát, kiadta annak beszédeit és történelmi ezért az arabok nagy gonddal és nagy arányban
tenyésztik. Tápláléka növényekből áll s nem válo
tanulmányait.
2. T. György Dániel, evang. püspök, szül. gatós. Ha nedvdús táplálékot kap, a szomjúságot
Segesvárott 18Í7 dec 12., megh. Nagyszebenben heteken át sem érzi. Húsát megeszik; tejéből vajat
1893 jul. 2. Előbb tanár, majd szentágotai lelkész és sajtot készítenek; bőrét feldolgozzák; szőréből
volt, 1867. választották az erdélyi ev. kerület szöveteket szőnek. A teherhordó T. 50— 250 kg.
püspökévé. 1863-ban beválasztották az osztrák biro terhet is elbír és naponta 20, sőt még több órai
dalmi tanácsba, 1866. a magyar országgyűlésbe. utat is megtesz. 2. Kétpúpu T. (C. bactrianus L.),
Miután püspök lett, 1868. mandátumát letette és hátán két púppal, amelyek néha majd jobbra, majd
a főrendiház átalakulása után abban foglalt he balra hajlanak; szőre finomabb, mint az egypúpué
lyet. Több külföldi egyetem tiszteletbeli doktora és sötétbarna, nyáron azonban vörhenyes. Hazája
és a bajor tudományos akadémia tagja volt. Nagy Közép-Ázsia s mint házi állatot éppen úgy hasz
szebenben 1899. leplezték le emlékszobrát. Az nálják, mint az egypúpút.
egyes értekezések nagy sorozatán kívül kiadta az
Tévedés (error), hamis ítéletnek igaz gya
erdélyi történelem okmánygyűjteményét (Urkun- nánt való elfogadása. Szokás a formai T.-t a
denbuch zur Geschichte Siebenbürgens, I. köt. tartalmitól különböztetni meg; amaz a gondol
1300-ig), két kötetben pedig az Urkundenbuch der kodás törvényeinek mellőzéséből, ellenök való
evang. Landeskirche A. C. in Siebenbürgen, Chro- vétségből származik; emez a tárgy mivoltának
nik des Schássburger Eatsschreibers G. Kreuss félreismeréséből, nem-ismeréséből. Többnyire
című művét. A Gesch. der siebenb. Sachsen csak azonban mindkét forrás együttesen szolgáltat a
1699-ig halad, Erdély történelmének vázlata (Ab- T.-re okokat.
riss der Geschichte Siebenbürgens) csak 1805-ig.
T. jogi értelemben. A T. vonatkozhatik vagy a
Elnöke volt a Vérein für Siebenbürgische Landes- jogszabályra (a jogszabály nem ismerése, jog
kundénak. V. ö. Teutsch Fr., Denkrede auf G. D. tudatlanság, jogi T., ignorantia seu error juris)
Teutsch (Archív des Vereins für siebenb. Landes vagy ténykörülményre (ténybeli T., error facti).
kunde, XXVI., 2.)
1. A magánjog terén a jogszabályban T. rend
3. T. Traugott, erdélyi szász költő, szül. Brassó szerint nem mentesít. Az egyéb T. jelentőségo a
ban 1829 okt. 12., megh. u. o. 1913 febr. 23. Apja magánjogban az, hogy a tévedő fél bizonyos ese
brassói ev. lelkész volt. Még mint gimnazista a csá tekben megtámadhatja, érvénytelenítheti azt az
szári seregben a magyarok ellen harcolt. Később ügyleti akaratkijelentését, amelyben tévedett. Ha
mint tanító és igazgató működött, de 1870óta telje téves volt a fél nyilatkozata, vagyis nem azt je
sen az irodalomnak élt. 1884—1887-ig a magyar lentette ki, amit akart (azt hitte, hogy tanúként
képviselőház tagja volt. Művei főkép történeti regé írja alá az okiratot, pedig váltót írt alá stb.) és a
nyek: Die Bürger von Kronstadt(1865); Schwarz- T. lényeges vagyis olyan volt, hogy a való tény
bnrg (1882); Georg Heokt (1894). Drámái: Sachs állás ismeretében bizonyára nem tette volna meg
von Hartoneck (1874); Johannes Honterus (1898). nyilatkozatát, az ügyletet (szerződést) megtámad
Te Vai Punamu, maori nyelven Űj-Zéland hatja, érvénytelenítheti; ha ezt nem teszi, az ügy
let érvényes. Ha azonban csak indokaiban (indokdéli szigetének neve.
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béli T., falsa causa) tévedett a fél, vagyis azt
jelentette ki, amit akart, de a való tényállás isme
retében azt nem akarta volna (pl. csak azért vett
meg egy ingatlant, mert azt hitte, hogy a közeli
városszabályozás következtében annak értéke lé
nyegesen emelkedni fog és utóbb kitűnik, hogy a
feltételezett szabályozásról szó sincs), az ügyletet
csak úgy támadhatja meg, ha a T.-t a másik fél
•okozta (megtévesztés, pl. a fent említett esetben
£ hitette el a féllel a szabályozás közelségét),
vagy ha a másik fél a vele szerződőnek nyilván
való T.-ét tudva felhasználta annak az ügyletnek
megkötésére, amelyet amaz különben meg nem
kötött volna. (L. Érvénytelen jogügyletek, Házas
sági jog III a. is). — 2. A büntetőjogban a jog
szabályok nem ismerése nem zárja ki azok alkal
mazását. A ténybeli T.-re a büntetőjog azt a sza
bályt tartalmazza, hogy nem számíthatók be a
bűntett tényálladékához tartozó, vagy annak sú
lyosabb beszámítását okozó ténykörülmények, ha
az elkövető a cselekmény elkövetésekor azokról
nem birt tudomással. Vájjon ez a T. menthető v.
menthetetlen, az különbséget nem tesz. Ennek
alapja az, hogy ily esetben bűnös szándékról szó
nem lehet. Nem tolvaj az, aki azért veszi el a
dolgot, mert azt r hiszi, hogy az övé s nem tudja,
hogy az másé. Épen azért, mert a T. a bűntett
alanyi elemét zárja ki, illetőleg módosítja, a szán
dékos büntetendő cselekményekre vonatkozó fenti
szabály a gondatlanságból elkövetett cselekmé
nyekre csak az esetben alkalmazható, ha az érin
tett körülmények nemtudása már magában nem
gondatlanság.
Teve-félék (Camelidae; 1. a képmelléklettt), a
Patasok (Ungulata) rendjébe tartozó Páros újjúak
(Artiodactyla) alrendjének egyik családja, mely a
Páros ujjúak más családjaitól főleg abban külön
bözik, hogy a fiatal T. állközti csontjában vala
mennyi metszőfog megvan s közülök minden olda
lon a legkülső egész életen keresztül megmarad,
továbbá hogy a felső és alsó állkapocsban egyaránt
vannak szemfogai. Jellemző tulajdonságuk, hogy
sem szarvuk, sem agancsuk nincsen és nyakuk
hosszú és izmos. Hosszú végtagjaikon csak a har
madik ós negyedik ujj van meg, a többi nyomta
lanul visszafejlődött; az elülső és hátsó végtag
nak egyaránt csak két kéz-, ül. lábközépcsontja
van, mely azonban csaknem egész hosszúságában
összeolvadt s csak alsó végén váük külön. Az
ujjak tőpercei az alső végükön kiszélesedtek, a
középső ujjpercek pedig a láb talpát alkotó, szé
les szaruvánkosba vannak ágyazva úgy, hogy
járás közben erre a kérges talpra támaszkodnak
s nem a csülkeikre (innen ered a család régibb
neve: Tylopoda = kérgestalpúak).
A T. családjából 2 élő és 22 kihalt nemet isme
rünk. A ma élők Észak-Afrikában, Közép-Ázsiá
ban és Bél-Amerika DNy.-i részében honosak.
Növényi részekkel táplálkoznak; igénytelenek;
az éhséget és szomjúságot sokáig bírják. Nemeik
és főbb fajaik: 1. nem: Tevék (Gamelus). Fajai:
egypúpú teve (G. dromedarius L.) és kétpúpú
"teve (C. bactrianus L.), 1. Teve. — 2. nem: Lá
mák (Láma). Fajaik: Huanako v. guanako (L.
huanachus Mol.); láma (L. glama L.); páka (L.
pacos L.); vikuna (L. vicugna Mol.).
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Tevekáka (DÖV.), az Andropogon-t Q.. o.) így is
nevezik.
Tevékeny b ű n b á n a t a. m. a bűncselekmény
nyel okozott kár megtérítése. A Btk. a T.-nak
csak az uzsoránál tulajdonít büntetést elenyésztető hatást. Más az eradmény-elhárítás, amely
kísérlet esetében kizárja a büntetés alkalmazását.
Tevel, Árpád unokája, 1. Tébelesz.
Tevel, nagyk. Tolna vm. völgységi j.-ban, (i9so)
2127 német és magyar lak.
Tevepárduc (állat), a zsiráfnak régi magyar el
nevezése, amely a Gamelopardalis latin gennsnév egyszerű fordítása.
Tevére, a Tiberis folyó (1. o.) mai olasz neve.
Teverone, a Tiberis ineUékfolyója, 1. Anio.
Téves eszme (fixa idea), beteges gondolat,
melynek téves voltát a betegek föl nem ismerik s
logikával erről meg sem győzhetek. T.-k mindig
elmebajnak a tünete. Lehetnek változók v. állan
dók, rendszertelenek vagy rendszerbe szedettek.
Tartalmuk szerint megkülönböztetünk kicsinységi, bünösségi, elszegényedési, nihüisztikus,
hipochondriás, befolyásoltatási, vonatkoztatási,
üldöztetési, mérgeztetési, nagysági, szerelmi, jogsérelmi és vallási T.-ket. Ezeket a beteg gyakran
rejteni igyekszik, sőt egyenesen letagadja őket
(dissimulatio). A T.-k befolyásolják a betegek cse
lekedeteit, magaviseletét, ami azután könnyen el
árulja azokat.
Téves látás a. m. optikai csalódás. (L. o.).
Téves t a n az a tan, mely valamely egyháznak
tanításával ellenkezik. L. Eretnekség.
Teveszőr, az egypúpú tevének (Gamelus dro
medarius Erxl.) szőre, belőle keleten, különösen
Perzsiában értékes kelméket, főleg mindkét olda
lukon bolyhosított, puha T.-takarókat szőnek.
Tevetigris (állat), az oroszlánnak az a válto
zata,amely aGudzsréti félszigeten honos ésgudz.iréti oroszlán (Felis leo L. forma goojratensis
Smee) néven ismer a tudomány. A név onnan ered,
hogy az oroszlán e változatának szine a tevééhez
hasonlít s fején és törzsének elülső részén olyan
mustrázatnak a nyoma látható, mint amilyen a
tigrisre jeüemző.
Tevfik pasa, 1. T., Mehetned, egyiptomi khedive (1879—92), Izmail pasa khedive legidősebb
fia, szül. 1852., megh. 1892 jan. 7. A török szul
tán 1866. ismerte el trónörökösnek, atyja pedig
1879 júl. az egyiptomi kormány élére állította.
Négy hét múlva, 1879 aug. 8. a szultán atyja
helyébe, kit a nyugati hatalmak kívánságára meg
fosztott az uralkodástól, kinevezte khedivének.
Azonban ő sem tudta az ország züált pénzügyeit
rendbehozni. 1881. az angol és francia pénzügyi
ellenőrök zsarolásai ellen katonai felkelés támadt
s T.a nemzeti pártvezérével, Arabi pasával szem
ben elvesztette minden hatalmát. Az európaiak le
mészárlása Alexandriában maga után vonta 1882.
Egyiptomnak az angolok által történt okkupálását. Ettől kezdve T. teljesen háttérbe szorult az
angol főbiztos (kormányzó) mellett. Az uralko
dásban II. Abbasz (1. o.) követte.
2.T.,Ahmed,török államférfi, szül. Konstanti
nápolyban 1843-ban. 1859—1870-ig katonatiszt
volt. 1882-ben athéni, 1887-ben berlini követ,
1895—1899. külügyminiszter. 1908-ban ismét
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miniszter lett, 1909 máj. 4. nagyvezérré nevezték
ki; 1910—12. londoni nagykövet volt. Az össze
omlás után 1918. nov.-ben megint nagyvezér lett
és entente-barát kabinetet alakított, mire Bnver
és Talaat elhagyták Konstantinápolyt. 1919-ben
a török békedelegáció elnöke volt, majd 1920. újra
nagyvezér lett, amíg Kemal pasa győzelme után
az angorai török nemzetgyűlés 1922 nov. 2. a
szultánságot és a konstantinápolyi kormányt
meg nem szüntette.
Teviot (ejtsd: tivjott), a Tweed 60 km. hosszú
mellékfolyója Roxbourgh skót grófságban, Kelsó
val szemben torkollik.
Tevőleges, 1. Toziüv.
Tevőleges kötelem (obligatio affirmativa) az,
amely szolgáltatásban (adás, cselekvés; dare, fa
céré) áll; ellentéte a nemleges kötelem (obligatio
negativa), amely abbanhagyásban, tűrésben áll,
amit különben az adós abbanhagyni, eltűrni nem
tartoznék.
Tewele, Franz, osztrák komikus, szül. Bécsben
1841 júl. 29., megh. Ischlben 1914 szept. 10. Szini
pályáját 1859. Brünnben kezdte komoly szere
pekben, játszott Pozsonyban és Sopronban is, de
sikere egyáltalában nem volt, végre 1865. a bécsi
Carl-szinházban áttért a komikus szerepkörre s
ettől kezdve évtizedeken át a bécsiek egyik leg
kedveltebb komikusa volt. Bgyideig a Carl-szinházat is igazgatta.
Tews, Johannes, német művelődéspolitikus,
szül. 1860 jún. 19. Heinriehsfelden; néptanító
volt; 1891 óta vezeti a nagy népművelési egyesü
let (Gesellschaft für Verbreitung von Volksbildung) ügyeit, 1905 óta ennek főtitkára. A tanító
ság egyesületeiben, folyóiratokban, könyvek útján
széleskörű és hatásos tevékenységet folytat a
köznevelés, főként a népiskola korszerű alakításá
ért. Fontos müvei közül: Sehulkámpf e der Gegenwart (2. kiadás, Leipzig 1910, Teubner); Moderné
Erziehung in Haus und Schule (2. kiad., 1910);
Groestadtpadagogik (1911).
Tex., Texas nevének hivatalos rövidítése.
Texas(ri>v.Ie£v),azészakamerikai államoklegnagyobbika a Mexikói-öböl, Louisiana, Arkansas,
Oklahoma, az Indiánus territórium Új-Mexikó és
Mexikó közt. Területe 688,644 km, U920) 4.663,228
lak. Tengerpartja mindenütt alacsony, homokzátonyok és lagúnák szegélyezik. Ezektől befelé
földje lassan emelkedik, az itt lévő prérik ter
mékenyek és ÉK.-en gazdag petroleumterületei
is vannak. Legmagasabb területe a Llano Estacado 1000—1450 m. magas fensíkja. Erősen in
gadozó vízállású folyóvizei a Mexikói-öböl nagy
gyűjtőjéhez tartoznak, a legnagyobbak: a RioGrande, Red-River, amely Oklabomától választja
el, a Sabine. Éghajlata erősen szárazföldi, nagy
hőingadozásokkal, partvidéke maláriásv pusztító
tornádók és zord téli viharok gyakoriak. Evi csapa
dék mennyisége 650—1000 mm. Lakosságának fő •
foglalkozása a földmívelés, a magasabb területe
ken az állattenyésztés. Főbb terményei: a kuko
rica, zab, azután a búza, rizs. Gyapottermelése
érente 4—5 millió bál, továbbá jelentős dohány-,
cukor- és gyümölcstermése van. Pőbányatermékei a szón és petróleum. Iparilag fejlődik, első
helyen áll a malomipara, továbbá faipar, gyapot
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olajtermelés, vasöntés, kocsigyártás. Vasutainak hossza 23,900 km. T. 246 countyra oszlik,
fővárosa Austin. Törvényhozó testületének 31
szenátorát és 142 képviselőjét 2—2 évre választ
ják, a kongesszusban 18 szavazata van. T. ré
gente Mexikóhoz tartozott. 1823-ban alapította
Austin ezredes San Pelipe de Austin városát.
Az ekkor megindult mozgalmak eredményekép
1835. alakosok Mexikótól függetlenítették magu
kat. 1841-ben önálló köztársaság, 1845. az Unió
állama lett. V. ö. Garrison. T. (Boston 1903),
Simonds, Geography of T. (u. o. 1905); Wooten,
A comprehensive history of T. 1685—1897, 2.
köt. (Dallas 1898).
Texasi láz. A szarvasmarhák piroplasmosisának
egyik alakja, amely a mexikói öböl partjain
régóta honos, a múlt rszázad közepe táján pedig
Texasból az Egyesült-Államok szomszédos terüle
teire hurcolták be, ahol évről-évre igen nagy
károkat okoz. Vele azonos a Dél-Afrikában redwater néven ismeretes betegség, azonkívül DélAmerikában és újabban Ausztráliában is meghono
sodott. Okozójáról és terjedése módjáról 1. Piroplasma és Piroplasmosis. A fertőzött vidékeken
védőojtásokkal és a marhák testén nagyszám
ban élősködő kullancsok elölésére alkalmas fürösztésekkel védekeznek.
Texasit (ásv.) nikkelsmaragd :
NiCO,.2Ni(OH)2-t-4A20.
Áttetsző, gyengén fénylő, smaragdzöld, vékony,
finom kristályos, szemölcsszerű bekérgezések a
kromiton; Texas, Pennsylvania, Cap Ortegái,
Spanyolország (ú. n. Zaratit); Unst-sziget; Pregratten Tirol.
Texcoco, Lagunade T., sós,mocsaras tó Mexikó
várostól K.-re a hasonló nevű város mellett.
Texcoco (ejtsd: teUroio, Tezcuco), város Mexikó
mexikói államban, a 240 km.2 területű sóstó mel
lett 6000 lak., régi paloták és nagyszerű vízveze
ték romjaival. Acolhuacan névvel az azték kul
túra főhelye volt.
Texel (ejtsd: tesszei), Észak-Hollandia német
alföldi tartományhoz tartozó nyugat-frízföldi
sziget, amelyet a kontinenstől a Helder-szoros vá
laszt el, 183 km2 területtel, (1920) 6380 lak. Közelé
ben 1653. és 1763. angolok és hollandok vívtak
egymással tengeri ütközetet.
Texier ((ejtsd: tekszié), Charles Félix Marié?
építész és archeológus, szül. 1802 aug. 29. Versaillesban, megh. 1871 júl. 1. Parisban. 1834-ben
a francia kormány megbízásából beutazta Kisázsia frigiai,kappadóeiai és likaóniai részeit, 1835.
a partvidékeit, 1836. a félsziget közepén át Trapezuntig folytatott tanulmányokat. 1838—40-ben La
Guiche és Labourdonnaye társaságában beutazta
Örményországot, Kurdisztánt és Perzsiát. Titkára
volt a párisi földrajzi társaságnak. 1855-től kezdve
tagja volt az Akadémiának. Munkái: Description.
de l'Asie Mineure (Paris, 1839—49., 3 köt.),
L'Arménie, la Perse et la Mésopotamie (u. o.
1840—52., 2 köt.), Asie Mineure, description
géographique, historique et archéologique (n. o.
1863. a L'Universe pittoresque-ben).
Text (lat. textus), a könyvnyomtatásban betű
nagyság megjelölése. Annyi mint 20 tipográfiai
pont. L. Betűnemek.
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Textil anyagok a. m. fonó-szövőipari anyagok.
Textil ipar a. m. fonó-szövőipar (1. o.).
T e x t o r (állat), 1. Szövőmadarak és Bivaly
madár.
T e x t u l a r i a (állat), a Gyökérlábúak (Rhizopoda) rendjébe tartozó véglény-nem, meszes vagy
homokos héjjal, melynek kamrái két sorban van
nak elrendezve. Kihalt fajainak váza a fehér
krétában gyakori. Ma élő fajainak száma 40.
Leggyakoribb a T. agglutinans D'Orb., mely
az Északi-tengerben közönséges.
T e x t ú r a (lat.) a. m. szövet.
T e x t u s (lat.), eredetileg a. m. szövetfonadék ;
továbbá a. m. szöveg, valamely irat tartalma el
lentétben a jegyzetekkel; a homiletikában bibliai
hely, mint egy egyházi beszéd alapja: innen a. m.
hizonyíték (ráolvasni a T.-t); a zenében: a zene
darabnak alapúi szolgáló szöveg. — T. receptus,
bevett szöveg, az újtestamentomnak görög szö
vege, melyet a hollandiai Blzevir (1. o.) nyomdász
a Béza Tódor által 1565. kijavított görög szöveg
alapján nagy gonddal és Ízlésesen 1624., majd
1633. adott ki.
Teza (eítsd: tecca), Emilio, olasz filológus, szül.
Velencében 1831 szept. 14., megh. Padovában 1912
máre. 30. Tanulmányait Bécsben végezte; a szan
szkritnak és az összehasonlító klasszikái nyelv
tudománynak egyetemi tanára volt, előbb Bolog
nában, majd Padovában. Magyarul is tudott és
Petőfi több költeményét olaszra fordította. Filoló
giai munkái közt nevezetes: La tradizione dei
sette savi nelle novelline magiare (Bologna 1864),
amiért a Magy. Tud. Akadémia is tagjai közé
választotta.
Tezaurálás (gör.) a. m. felhalmozás; ma inkább
gyümölesözetlen felhalmozást, mintegy elrejtést
is értenek alatta.
TezelJohann(Tetzel, tulajdonképen Diez vagy
Diezél), német dominikánus és búesúhirdető, szül.
Lipcsében 1450—60 között, megh. u: o. 1519 júl.
1489-ben belépett a Szt. Domokos rendjébe. Mint
népszónok kitűnvén, reá bízták a búcsúhirdetést,
melyet mindenhol, bár a búcsúnak túlságos és
gyakran megbotránkoztató dicsérgetésóvel, nagy
eredménnyel végzett. 1516-ban egész Német
ország búcsúhirdetőjévó lón kinevezve a római
Szt. Péter-templom építésének befejezése céljából.
Sok ellenmondással találkozott és Luthernek al
kalmat szolgáltatott az 1517-iki tételekre. T. nyil
vánosan elégette Luther tételeit és azokra más
tételekkel felelt, hogy egyúttal a teológiai doktor
rangot is elnyerje, mire a wittenbergi tanulók az
ő tételeit égették el. T. 1518 máj. Luther táma
dására könyvet írt, ebben Luther tanítását a
búcsúról ós malasztról cáfolta s a kat. tant vilá
gosan kifejtette. Életrajzát megírták katolikus
részről: Gróne, Hermann ; protestáns részről:
Hoffmann, Korner stb. V. ö. Wetzer-Welte,
Kirchenlexikon (X. köt.) és Hergenröther, Kirchengeshichte.
Tézis (gör.) oly tétel, mely a bizonyítás végső
célja; a feladat, mely felé az ismerés céltudatosan
törekszik. — T. a zenében, 1. Arzis.
Tezkere (arab) a. m. feljegyzés; különféle ok
irat elnevezése; az irodalomban történeti, élet
rajzi feljegyzések; tezkeredzsi, jegyző.

Thaer
t g , a tangens (1. Trigonometriai számok) rö
vidítése.
Tb., a thorium kémiai jele.
Thackeray (ejtsd: szekoré), 1. Anne Isabella, an
gol írónő, 1. Ritchie.
2. 1., Wiliiam Makepeace, angol regény
író, szül. Kalkuttában 1811 júL 18., megh.
Londonban 1863 dec. 24. Atyját, aki a kelet
indiai társaság szolgálatában állt, öt éves korában
elvesztette; később Londonban nevelkedett, Cambridgeben tanult, de egy év múlva az egyetemet
elhagyva, beutazta Európa nagyrészét. 1832-ben
visszatért Angliába, két lapot is alapított (The
National Standard, 1833 és The Constitutiona!,
1836), de vagyonát belevesztette s azután iro
dalmi munkásságával tartotta fenn magát. Ez
időben több regénye jelent meg, köztük nevesebb
a History of Sámuel Titmarsh. A Punch című
folyóiratnak alapítása óta (1842) mint rajzoló és
író szorgalmas munkatársa volt. A Punch kiadá
sában jelent meg első világhírű regénye, a realisz
tikus, bámulatosan mély megfigyelő tehetségről
tanúskodó Vanity Fair (1846—48). Sorra jelentek
meg többi nagy regényei: Pendennis (1849—50);
Esmond (1852); Newcomes (1855); The Virginians
(1857). 1859—62-ig szerkesztette a CornhillMagazine-t. Összegyűjtött művei 1899. jelentek
meg 12 kötetben. Levelezése megjelent 1887. és
1906. Magyarul megjelentek: Hiúság vására
(ford. Siikey Károly, Pest 1853, 6 köt.; újra
ford. Gineverné Györy Ilona, 1909); Pendennis
története (ford. Fáy J. Béla, Budapest 1877,
4 köt. és a Klasszikus regénytárban 1904,
2 köt.); Esmond (ford. Szász Károly ós Szász
Béla, u. o. 1862—65, 2 k ö t ) ; A négy György
(ford. Szász Béla, u. o. 1867). Víg elbeszélései
ből Balázs Sándor fordított egy kötetet (Pest
1870); Titmarsh Sámuel históriája if j. Szinnyey
József fordításában jelent meg (Budapest 1877;
újra ford. Halasi Andor 1920). V. ö. L. Melvüle,
Life of W. M. T. (1899, 2 köt.); H. Merivale és
F. Marzials, Life of T. (London 1891).
Thadaeus Ungarus, 1. Magyar Tádé.
Thaddaens, apostol, 1. Júdás'6.
Thadeus Márton, XVII. sz.-beli jeles braseai
ötvösmester, megh. 1709., mint az odavaló ötvö
sök második céhmestere. Tőle való a «Feketetemploms kincstárában őrzött fedeles kupa
zenélő angyalokkal. V. ö. Areh. Értesítő, új foly.
28. köt.
Thadmor, ókori város, 1. Talmira.
Thaer, 1. Albrecht, német mezőgazda, tanár és
szakbeli író, született Cellében (Hannover) 17">i
máj. 14., megh. Möglinben (Poroszország) 182S
okt. 26. A tudományos mezőgazdaságtan meg
alapítója, orvos volt, de az orvosi gyakorlattal
felhagyva, egészen a mezőgazdaságnak szentelte
magát s Cellében az első gazdasági tanintézetet
alapította, 1806-ban Poroszországban a möglini
birtokot szerezte meg s Cellébői ide költöztette
át a gazdasági tanintézetet, amely 1819-ig T.
magánvállalata volt, 1820-ban királyi akadémiává
lett s a berlini egyetemmel jutott kapcsolatba.
1810-ben a berlini egyetemen a mezőgazdaság
tan tanára lett, 1818-ban tanári állásáról lemon
dott és teljesen a möglini gazdasági tanintézet-
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nak, valamint az irodalmi működésnek szen
telte életét. 1850-ben Lipcsében, 1860. Berlin
ben, 1873. Cellében emeltek szobrot emlékének.
Legfontosabb és korszakalkotó müve a Grundsátze der rationellen Landwirthschaft (4 köt.,
Celle 1810—12),mely 6 kiadást értés több nyelvre
lefordították.
2. T., Albrecht Konrád Wilhelm, német mező
gazda, tanár és szakbeli író, szül. Lüdersdorfban
1828 aug. 6-án, az előbbinek unokája, megh. Giessenben 1906 dee. 14. 1859-től fogva a möglini
gazdasági akadémián annak 1864. bekövetkezett
megszűnéséig mint tanár működött, 1866. a ber
lini, 1901. a giesseni egyetem rendes tanára lett.
Művei: System der Landwirtschaf t (Berlin 1877);
Die Wirthshaftsdirection des Landgutes (2. kiad.
u. o. 1879); Die altegyptische Landwirthschaft
(u. o. 1881); Die landwirthschaftlichen Unkrauter
(u. o. 1881, 24 táblával).
Thaeter, Július, német rézmetsző, szül. Drez
dában 1804 jan. 7., megh. Münchenben 1870 nov.
14. Weimarban, azután Drezdában, majd Mün
chenben volt a rézmetszés tanára. Főleg a kora
beli német festők (Cornelius, Kaulbach, Schwind,
Schnorr) műveinek reprodukálásával szerzett ér
demeket.
Thag, vagy régibb angol átírásban thug, egy
ind hitfelekezet tagjainak neve. Vallásuk a Siva
isten imádásából fejlett. Az istenségnek ember
áldozatokkal (kiket megfojtottak) szoktak kedves
kedni.
Thai vagy tai népek. Hátsó-India, DélnyugatKina, Kokhin-Kina, Sziám, Birma és Asszam
lakosságának az a része, mely átmenet a maláji,
tibeti és kinai között. Faji eredetük még vitás.
Vallásuk túlnyomólag buddhista, Junnan lakói
mohamedánok. Nyelvtanukat megírta Dignet
(Paris 1897).
Thai-nan, v. Thai-van-fu, város 1. Tai-wn-fti.
Tha'is, athéni eredetű görög hetéra, rósztvett
Nagy Sándor perzsa hadmenetében és a hagyo
mány szerint egy lakomán ő bírta rá az ittas ki
rályt, hogy Athénnek Xerxes által elrendelt f elperzseléBéért bosszúból Persepolist dohja a lángok
martalékául. Sándor halála után Lagos fiának,
Ptolemaiosnak második felesége lett.
Thaisz Lajos, botanikus, szül. Nagybánhegyesen 1867. Budapesti egyetemi tanulmányainak
végeztével 1888. a budapesti magvizsgáló állomás
szolgálatába állott. 1907-ben a kassai magvizs
gáló állomás vezetését vette át és azt újjászer
vezte. 1910-ben a földmívelésügyi minisztériumba
rendelték be, 1922. min. tanácsosi címmel nyu
galomba vonult. Mint botanikus Magyarország,
Dalmácia, Galícia, Románia, Ausztria és Svájc fló
ráját kutatta, hazánk flórájának ismeretét sok új
adattal ós új növényalakkal gazdagította számos
értekezésében. A vetőmagvizsgálatra vonatkozó
tanulmányairól számos előadást tartott és több
értekezést írt a gazdasági szaklapokba, mint: A
vetőmagvak hamisításának meggátlásáról(OiBz.
Gazdakongr. Naplója 1895). Az ország rétjeinek
és legelőinek javításával 1892 óta gyakorlatilag
és tudományosan foglalkozik, eredményeit több
közleményben adta közre, mint: Közlegelőink
iavítása (Orsz. Gazdakongr. Naplója 1911).

—
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Thai-van-fu, város, 1. Tai-van-fu.
T l i a l a m i í l o r u e (núv.),De Candolle rendszeré
ben a szabadszirmú kétszikű növények osztálya,
hol a virágtakaró levelek alsó állásúak.
T h a l a m o p h o r a (állat), a Véglények (Pro
tozoa) állattörzsébe tartozó Gyökérlábúak (üliizopoda) osztályának egyik rendje, mely más né
ven Foraminifera néven ismeretes. L. Foraminifera.
Thalamos (gör.), az ó-görög házban a házaspár
hálószobája, szintúgy a nászágy.
T l i a l a m i i s (nOv.) a. m. vacok (1. o.).
T l i a l u m u s o p t i c u s (lat.), 1. Agyvelő.
T l i a l a r c t o s (állat), a Medvék (Ursus) azon
alneme, melyhez a jegesmedve (ürsus [Tlialarc
tos] maritimus Phipps) tartozik.
Thalassa vagy thalatta (gör.) a. m. tenger,
1. Talassza.
T l i a l a s s i a a. m. tengeri betegség (1. o.).
T l i a l a s s i c o l l a (állat), a Véglények (Protozoa)
állattörzsébe tartozó Eadiolariák (1. Madiolaria)
egyik neme, amelyre jellemző, hogy nincs váza (a
vázat tűk pótolják). Legismertebb faj a 1. pelagica Haeckel.
T h a l a s s i d r o m a (áiiat),a ho jsza (Procellaria)
régi tudományos nemi neve.
T b a l a s s o c l i e l j s (állat), 1. Chelonidae és
Teknősök.
T h a l a s s o g e r o n (állat), a sárgaormú albatrosz
(Diomedea culminatus Gould.) és a tarkaesőrü
albatrosz (Diomedea chlororhynchus Gm.) újabb
tudományos nemi neve.
T U a l a s s o g r a p h i a (gör.) a. m. oceanográfia
(1. o.).
T U a l a s s o p l i o b i a , beteges félelem a ten
gertől.
T l i a l a s s o p l i r y n e (állat), a Békahalak (Batrachidae) családjába tartozó halnem. Legismer
tebb faja a kb. 30 cm. hosszú T. maculosa Gthr.,
mely arról nevezetes, hogy háti úszójának két
első tüskéje (ú. n. bognártüskóje), továbbá a ko
poltyúfedőjén levő horogalakú tüske belül csator
nával van átfúrva és méregmiriggyel áll össze
köttetésben. Szúráskor a sebbe oltott méreg körül
belül a skorpiócsípéshez hasonló gyuladáet és
lázat okoz. A nyugatindiai vizekben honos.
T h a l a s s o t h e r a p i a (gör.) a. m. tengeri kúra,
1. Talasszoterápia.
Thalberg, Sigismund, német zongoraművész,
szül. Genfben 1812 jan. 7., megh. Nápolyban 1871
ápr. 27. Dietrichstein Móric herceg és Wetzlar
bárónő természetes fla volt. 1839-ben tűnt fel mint
zongoraművész, 1835. párisi szereplése tette világ
hírűvé. Liszt versenytársa volt. Zongoraművei
közül csak néhány étudefüzete maradt tartós
értékű.
Thale, város (1922-ig falu), Magdeburg porosz
kerületben, (1919) 12,427 lak., vasművel, aluminiumárú-, vasedény- és cementkészltéssel'; Hubertusbad nevű sósfürdővel.
Thale, Adalbert, 1. Decker, 3.
Thaleia, 1. TJialia.
Thalénit (ásv.), yttriumszilikátH 2 Y 4 Si é 0 16 ; egyhajlású kristályok, vaskos húspiros, áttetsző, zsírfényű vagy sárga, átlátszó fényesebb tömegek.
Österby, Dalekarlia; Askagen, Wermland.
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Thales, «a filozófia atyja»,az európai filozofálás
megindítója, az ú. n. hét görög bölcs egyike volt.
Müetoszban élt és tanított Kr. e. 609 körűi.
ö volt az első, aki görög földön a természet egy
ségének valami észszerű, a vallásos képzetektói
ment magyarázatára törekedett. Ezt az egységet
az ösanyagban látta, mely minden valóság for
rása s ilyen gyanánt a vizet jelölte meg. Tanítá
sát részleteiben nem ismerjük, de bizonyos, hogy
nem volt materialista, mert nála az anyag és a
szellem fogalma még nem vált ketté. Érdeme,
hogy a természet egységének kérdését felvetette
s ezzel egy végeláthatatlan elmélkedés megindí
tója lett. De T., mint a régi görög filozófusok ál
talában egészen Szokráteszig, a természet
kutatás terén is kiváló volt. Azt mondják, hogy
megjövendölte az 585 máj. 28-iki napfogyatko
zást is. V. ö. Sebestyén Károly, A görög gondol
kodás kezdetei (Budapest); Horváth József, Bölcsészettörténet I. (Pápa).
Thalia, Thaleia a. m. virágzó, a kilenc múzsa
egyike (1. Múzsák), a vígjáték, majd általában a
színművészet múzsája s így Thalia papjai = a
színészek. Komikus álarccal, pásztorbottal és
borostyánkoszorúval ábrázolták.
T l i a J i a c e a (állat), 1. Szalpák.
T l i a l i c t r u m L., virnác(.aOv.), aEanunculaceae
(Boglárkafélék) család génusza; 76 faja Európa,
Ázsia, É.-Amerika kórója. Levelük többnyire öszszetett, a levélkék többé-kevésbbé karélyosak.
Virágtakarójuk csak jelentéktelen csészéből áll,
termésük számos, egymagú, fel nem nyíló. Ná
lunk is több faj képviseli.
T h a U i i i , 1. Tallin.
T l i a U i u m , 1. Tallium.
Thallo, 1. Horák.
T h a U o c l i I o r , a zuzmók zöld színét okozó
festőanyag.
Thallóczy Matkó (Máté), ragusai származású
vitéz és diplomata, 1433. kevei főispán és nándor
fehérvári kapitány, 1434—44. horvát bán. Ulászló
meghívásában részt vett, amiért Erzsébet özvegy
királyné elfogatta; de T. megmaradt Ulászló
pártján s vele ment a várnai csatába is. — T.
Frank. 1436—38. Szörényi bán, kevei és krassai
főispán, 1439. horvát bán testvérével, Matkóval.
A török hadjáratokban kitűnt. — T. János, vránai
perjel, 1440. egyúttal Nándorfehérvár kormány
zója. Itt maroknyi hadával a török sereget hét
havi erőfeszítés után elvonulásra kényszerítette.
Perjelsége védelmében esett el 1445.
Thallóczy Lajos, történetíró, szül. Budán 1854
dec. 8., megh. Herczeghalomnál vasúti szerencsét
lenség következtében 1916 dec. 1. 1877-ben orsz.
levéltári fogalmazó, 1884. Bécsben a közös pénz
ügyminisztérium levéltárának igazgatója és emel
lett a Theresianumban s a konzuli akadémián a
magyar történelem tanára, 1901. pénzugym. cimz.
és 1908. valóságos osztályfőnök, 1912. belső titkos
tanácsos lett. Nagy érdemeket szerzettBosznia köz
oktatásának igazgatása körül. 1915-ben Szerbia
leveretése után Szerbia polgári kormányzójává
nevezték ki. Ferenc József temetéséről visszautaztában letta vasúti szerencsétlenség áldozata. Buda
pesten temették el. A M. T. Akadémia 1888. lev.,
1895. rendes taggá, a M. Tört. Társulat pedig 1913.
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elnökévé választotta. Első nyomtatott müve (A
mennyiségtan vázlatos története
hazánkban)
1874. jelent meg Márki írod. Értesítőjében. Főbb
müvei: I. Apafy Mihály udvara (1878); A ka
mara haszna (1879); Vasvári Pál (1882); Uta
zás a Levantéban (1882); Oroszország és ha
zánk (1884); Zay Ferenc (1885); Az «illyry>
címer gyűjtemények (1888); Az Ál-Brankovicsok
(1888); Missale Glagoliticum Hervoiae ducis
Spalatensis (1891); Horvát Szokásjog (1896);
Tanulmányok a
Blagay-család
történetéhé,
(1897); A külügyek vezetése Svédországban s
nálunk (1898); Die Geschiehte des Grafen Blagay
(1898); III. Béla és a magyar birodalom (1899);
Nagy Lajos és a bulgár bánság (1900); Gróf
Szécsen Antal (1901); A rómaiak Boszniában
(1904); Mantovai követjárás Budán (1905); Ta
nulmányok a bosnyák bánság kezdetéről (1905);
Bosnyák és szerb élet- és nemzedékrendi tanul
mányok (1909); Kállay Benjámin emlékezete
(1909); Frammenti relativi álla Storia dei paesi
Situati all'Adria (1914); Jqjcza története (1915),
melyért az Akadémia nagyjutalmát kapta. Egyéb
kiadványai: A Blagay-család oJdevéltára{í89'i);
Magyarország
melléktartományainak
oklevél
tára (3 köt, 1903—1912); A Frangepán-csalM
oklevéltára (2 köt., 1910); A szerb felkelés tör
ténete, Kállay B. kézirataiból (2 köt., 1908—9).
Deli álnéven írt, szépirodalmi formájú útleírást,
apró történeteket stb. egybefoglaló müvei: Bácsi
Jakab, regényes történet (1896); Gyepűn innen,
gyepün túl (1898); Tudákos levelek (2 köt.,
1913—14); Illyrisch-albanische Forschungen
(München, Leipzig 1916, 2 köt.).
T h a l l o m a (gör.-lat), a botanikában a. m.
telep.
T l i a l l o p l i j t a (n8v.), 1. Tallofita.
T h a l l o p h y t o n (nSv.) a. m. telepes növény,
1. Tallofita.
T l i a l l u s (nSv.) a. m. telep (1. o.).
Thaly, 1. Kálmán, történetíró és politikus,
szül. Csépen (Komárom vm.) 1839 jan. 3., megh.
Zablaton (Trencsén vm.) 1909 szept. 26.1856-ban
a pesti ref. teológiai intézetbe iratkozott be. 1860—
1864-ig a Pesti Napló munkatársa volt. 1864—
1868-ig a pesti ref. főgimnázium magyar irod.
tanára. 1869-benhonv. minisztériumi osztálytaná
csos s mint ilyen különösen a katonai műnyelv
megállapításán dolgozott. 1875-ben ez állásától
megválva, Pozsonyba költözött s történelmi ta
nulmányainak élt. 1878-ban Budapest ferenc
városi kerülete országgyűlési képviselőjévé vá
lasztotta függetlenségi programmal, 1881 óta
pedig állandóan Debreczen szab. kir. város I. ke
rületét képviselte s az országgyűlésnek különö
sen hadtigyi, oktatásügyi és közművelődési vi
táiban vett tevékeny részt. (V. ö. T. K- orszáqffyiílésibeszédeil878—81.,By. 1881.). Az ezredév
emlékére emelt országos hét emlékoszlop fel
állítását a törvényhozás az ő indítványára fo
gadta el egyhangúlag s azoknak helyét, műformáit stb. mint orsz. biztos ő jelölte ki. Az ezred
éves történelmi kiállítás szervezéséhen mint
annak egyik alelnöke működött. Az országos
függetlenségi és 48-as pártnak sokáig volt másod
elnöke. Első szépirodalmi kísérlete, a Bujdosó*
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lélek 1855. jelent meg. Ezt elbeszélő és lirai köl
teményeinek hosszú sora követte elszórva a la
pokban és folyóiratokban, amelyek késóbb részben
összegyűjtve is megjelentek múlékony sikerrel.
1860 óta foglalkozott történeti kérdésekkel nem
csupán költészeti, hanem tudományos szempontbólls. B téren legelőbb Az ó-budai Fejéregyház
mint Árpád temetkezési helyéről írott tanul
mánya jelent meg. 1862-ben a Történelmi ka
lászok 1603—1711. c. oklevélgyűjteményt szer
kesztette, melyet Dániel Gábor adott ki. Ez nyitja
meg történeti forráskiadványainak hosszú soro
zatát, melyek csaknem kizárólag Thököly és Rá
kóczi korára vonatkoznak. Ilyenek: II. Rákóczi
Ferenc emlékiratai a magyarországi háborúról
1701—1711., az ó fordítása és átdolgozásában,
több kiadásban; Rákóczi-tár, történelmi érdekű
emlékiratok, levelezések, országgyűlési naplók
és törvénycikkek gyűjteménye; Dunántúli levéltárak ismertetése (Pest 1867); Késmárki Tliököly
Imre naplói és leveleskönyvei; II. Rákóczi Fe
renc levéltára (Archivum Rákóczianum) bel- és
külföldi iratokból bővítve. I. osztály: Had- és bel
ügy (10 köt., Bp. 1873—89.); Történelmi naplók
(M. Tud. Akadémia Monum. XXVII); Bocskay le
veleskönyve (-Vagy. Történelmi Tár); Thököly
Imre 1691—92-iki leveleskönyve (Bp. 1896);
Or. Esterházy Antal tábori könyve 1706—1709.
(Bp. 1901); De Saussure Gzézámak II. Rá
kóczi F. udvari nemesének törökországi levelei
1730—1740. (Bp. 1909). Eredeti kutatásainak
esy részét fel is dolgozta következő műveiben:
Bottyán János, II. Rákóczi' Fereno fejedelem
vezénylő tábornoka (Pest 1865); A nagyszombati
harc, toldalékul: A győrvári harc (Pest 1869);
Ocskay László, II. Rákóczi fejedelem dandárnoka 1703—10. (Bp. 1880); Dunántúli hadjárat
1707-ben (u. o. 1880); II. Rákóczi Ferencz feje
delem ifjúsága 1676-1701. (Pozsony 1881, 2.
bőv. kiad., u. b. 1884); A székesi gróf Bercsényi
család 152$—1835. I—III. köt. (Bp. 1885—92);
Jávorka Ádám ezredes s a gróf Forgách- és
Rákóczi-levéltár (1888); Rodostó és a bujdosók
sírjai, történelmi kutatások a helyszínén (1889);
Rákóczi-emlékek Törökországban és II. Rákóczi
P. fejedelem hamvainak feltalálása (2. kiadás
1893). Irodalomtörténeti kiadványai nagyobbrészt
szintén Thököly és Rákóczi korába tartoznak.
Önállóan megjelentek: Régi magyar vitézi énekek
és elegyes dalok XVI-XVIII. sz.-beli kéziratok
ból és régi nyomtatványokból gyűjtve (2 köt.,
Pest 1864); Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor
irodalomtörténetéhez (2 köt, Pest 1872); Az első
hazai hirlap, 1705—10. (Bp. 1879); lrodalomés művelődéstörténeti tanulmányok a Rákóczi
korból (u. o. 1885); Bercsényi házassága, lört.
ének 1695-ből. Irta Kőszegi Pál. Toldalék: Actio
curiosa, magyar történeti színjáték 1678-ból (u. o.
1894). A magyar történelmi társulat alapításában
szintén nagy érdemei vannak. A megalakult tár
sulatnak ő lett az első titkára és ő szerkesztette
1867 júl. megindított folyóiratát, a Századokat
1875 szept.-ig. A társulat levéltári és könyvtári
kutatásokkal összekötött vidéki kirándulásainak
is egyik éltető lelke volt. Tudományos műkö
désóért a M. Tud. Akadémia már 1864 jan. 20.
R&zi Nagy
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levelező, 1880 máj. 20. rendes tagjául válasz*
totta. 1889 okt. 7. fölásatta a lazaristák konstantinápoly-galatai templomában II. Rákóczi Fe
renc hamvait és a M. Tört. Társulat fennállásá
nak 25. évfordulójakor tartott díszgyülósen ta
nulmányt olvasott fel róluk s u. o. bemutatta a
koporsóból hozott ereklyéket. Rákóczi szemfedő
jének egy aranyhímzésű darabját pedig Kossuth
Lajosnak vitte el Torinóba, akinek végakarata
szerint azt koporsójába, szive fölé tették, és igy
Kossuth szíve Rákóczi szemfedője alatt porlado
zik. 1904 márc. 10. az ő felszólalása vetett véget
az álló esztendeig tartó obstrukciónak (1. Ma
gyarország története). Fő része volt Rákóczi Fe
renc és a bujdosók hamvainak hazahozatalában.
2. T. Zsigmond, mérnök, 1848—49. honvéd
ezredes, szül. Csépen (Komárom vm.) 1814., megh.
Losonczon 1886 máj. 14. A szabadságharc alatt
nagyrészt Komárom várában szolgált, mint erő
dítési tiszt. Minthogy ellensége volt Komárom
feladásának, Klapka elfogatta öt; a kapitulációt
sem írta alá, de sikerült külföldre menekülnie,
ahol egyike volt a legtevékenyebb emigránsok
nak. 1865-ben amnesztia nélkül tért haza. Angliá
ban adta ki: The fortress of Komárom (Comorn)
during the war of independence in Hungary in
1848—49. (London 1852).
Thalysia (gör.), Demeter tiszteletére rendelt
aratóünnep; talizianizmusnák nevezte Baltzer
Vilmos a vegetáriánizmust.
Thames (ejtsd.- temz), a Temze folyó (1. o.) an
gol neve.
Thamugadi, 1. Timgad.
Thamyris v. Tliamyras, trákiai eredetű éne
kes, Philammon és Argiope nimfa fia; versenyre
merte hívni a múzsákat; azok legyőzték és bün
tetésül vaksággal verték meg és az ének adomá
nyától is megfosztották. (Említi Homeros Ilia3
2, 594.)
T l i a n (skót, angolszász: then, ónémet: degan),
a régi angolszász királyok kíséretében levő vitézek
neve, a X. sz. óta a nagybirtokos osztály tagjai.
A normann hódítás után az alsóbb bárók közé
olvadtak be. Skótországban a középkoron át a
magasabb méltóságok viselőit nevezték T.-oknak.
Than, sziámi mérték = 10 liter.
Thaji, í.Károly (apáti),a-kémia,egyetemi pro
fesszora, szül. Ó-becsén 1834 dec. 20., megh. Buda
pesten 1908 júl. 5. A szabadságharcban, Bem had
seregében, mint honvédtüzér vett részt. Utóbb
gyógyszerészi pályára lépett, majd egyetemi ta
nulmányait Bécsben végezte, ahol orvosi szak
tanulmányok mellett, Redtenbacher vezetése alatt,
főképen kémiával foglalkozott és 1858. a kémia
doktora lett. Innen Heidelbergbe ment, ahol egy
évet töltött Bunsennél, majd felkereste Paris ne
vezetesebb tanintézeteit is. 1859-ben Bécsben
mint tanársegéd, majd mint magántanár műkö
dött. 1880-ban a pesti egyetemen a kémia helyet
tes tanára, 1862.. pedig ugyané tanszék rendes
professzora lett. Önálló búvárkodása eredményei
nek közlését 1858. Bécsben kezdette meg a plaiincián-etilről és a rumicinról készített dolgozatai
val ; ezek után következett: A propilén elnyelési
együtthatója; A jód-etilén hatása a cinkre, ame.
lyeket Heidelbergben végzett be és pedig az
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•utolsót Wanklyn társaságában. A M. Tud. Aka Mohácsi csatáját, u. o. 1867. a Fata morganádémián közölte: A vegyelemek parány súlyáról val keltett feltűnést. Nevezetesebb munkái:
•(1861); A szalmiák szabályellenes gőzéről (1863) ; Attila lakomája; Jelenet az ónodi országgyű
Az ásványvizek elemzésének
összeállításáról lésből ; Imre király András herceg táborában,
(1864); Az anyag benső szerkezetéről (1864); Az Zápolya halála; László király és Hábsburgi
ozonképzödésröl gyors égéseknél (1866); A szén- Rudolf találkozása a harctéren; Szent Lászlót
élegkénegről (1867); A vegyértékek törvényéről vezérükké választják a keresztesek; Mátyás ki
(1873); Vegyerélytani vizsgálatokon és 1880); rály tudósai körében stb. Mint freskó-festő is
A gazometrikus módszerek kibővítéséről (1885); nagy tevékenységet fejtett ki. Ó festette a Nem
A volumetrikus normál oldatok készítéséről zeti Múzeum lépcsőházának frizét, amely a ma
(1888 és 1889); A molekulasúlyok térfogatának gyar művelődés történetének főbb mozzanatait
egységéről (1888); Az ásványvizeknek kémiai ábrázolja, a ferencvárosi templom freskóit s a
Jíonstituciójáról és összehasonlításáról (1890) központi vasúti pályaház nagy falfestményét. Arc
etb. értekezéseit. A gyakorlati oktatás céljaira képei közül I. Ferenc József király, Deák Ferenc és
Irta meg 1888. Feladatok a kémiai gyakorlatok Liszt Ferenc természet után festett hasonmásait
hoz és 1895. A qualitativ kémiai analízis elemei említjük. 1890-ben a Nemzeti Múzeum képtárőre
c. munkáját. Nagyobb szabású művének A kí lett. Régibb képeit Apáti névvel jelezte. A Szép
sérleti kémia elemeinek első kötete (Általános művészeti Múzeumban 4 képe van.
kémia) 1897., a második kötete 1906. jelent meg.
Thana, előindiai város, 1. Tanná.
Az I. és a II. kiadású magyar gyógyszerkönyv
Thana, Tana, Kézai Simon mester krónikája
kémiai részének ö a szerzője. 1884-ben a közok szerint «a Jáfet magvából eredt Menróth óriás»
tatásügyi minisztérium megbízásából a közép atyja (1. Menrót). Jáfetnak a Genezisben (X. fej.i
iskolák számára utasítást dolgozott ki a kémia elősorolt ivadékai között ilyen nevű nincs, de a
tanításához. Pontos munkát végzett 1885. a fő középkori rabbinisztikus hagyomány is Jáfet
városnak vízzel való ellátása ügyében; az orosz ivadékai sorába iktatta a magyar nemzetet, mit
pestis-veszély alkalmával célszerű módszert dol az ótestamentomi apokrif könyvek közül a Jasar
gozott ki a fertőtlenítésre, amelyet a bécsi jár is bizonyít. A Genezissel csak ott kerül nemzeti
ványbizottság is elfogadott. Az ő érdomo a buda krónikáink genealógiája ellenmondásba, ahol
pesti egyetem mai (I. sz.) kémiai intézetének léte Menrothot a bibliai Nemroddal azonosítják, mint
sítése. Mint az intézet szellemi megteremtője, a budai, pozsonyi, dubnici krónikákban és Thu1871. a londoni világkiállításon díszokiratot, az róezynál. Nemród (Nimród) ugyanis a Genezis (X.
1873-iki bécsi kiállításon haladási érmet kapott ; fej. 8.) szerint Chus fia, ez meg Cham fla (X. fej.
az 1885-iki budapesti kiállításon pedig a kiállí 6.) volt.
tási nagy érmet ítélték mes; neki.
T h i M i a t o I o g i a (gör.), a halál jelenségeivel,
A Természettudományi Társulatnak 1860 óta okával, természetével foglalkozó tudomány.
tagja, 1862—1872-ig alelnöke volt, érdemeiért
Thanatos (gör.) a. m. halál, a halál démona s
utóbb tiszteleti taggá választották meg. Az Aka-' azálom(Hypneos)ikertestvére. Hesiodosszerint az
démia 1860. levelező tagjává, 1870. rendes tagjává Éj fla, ércszívű, akit minden isten gyűlöl. Phryniválasztotta; 1876 óta tagja volt az igazgatósági chos és Euripides színpadra vitte Alkestisben fe
tanácsnak. 1887-ben a III. oszt. elnöke, majd kete szárnyú démonként, aki mint Hades szolgája
alelnöke az Akadémiának. Számos külföldi tudo kardjával a halálra szántnak fejéről egy fürtöt
mányos társulat tiszteletbeli tagja volt. 1866-ban levág.
a bölcsészeti kar dékánjává, 1875. az egyetem
Thanet, sziget, 1. Kent (grófság).
rektorává választották. A király 1890. a «Pro litThan-féle próbák, 1. Kémiai analízis.
teris et artibus» díszjelvényt adományozta neki;
Than-fóle só, 1. Káliumbijodát.
1892. a főrendiház tagjává nevezte ki. 1895-ben
Thang, sziámi gabonamérték, kb. 10 1.
az ő kezdésére indult meg a «Magyar Chemiai
Thanhoüer Lajos, orvosdoktor, egyetemi tanár,
Folyóirat)). 1896-ban a budapesti egyetem tisz szül. Nyírbátorban (Szabolcs) 1843 nov. 23., megh.
teleti orvosdoktorrá avatta, 1902., 40 éves pro Budapesten 1909 márc. 22.1872-ben magántanár és
fesszori jubileuma alkalmával, a Ferenc József az állatorvosi akadémia ny. rendes tanára lett,
rend nagykeresztjét kapta. 1903-ban az Akadémia 1890. a Lenhossék halálával megüresedett bonco
a nagy jutalommal tüntette ki. 1904-ben a buda lástani tanszék rendes tanárává nevezték ki a
pesti kir. orvosegyesület tiszteleti tagjává válasz budapesti tudományegyetemre. A Magyar Tud.
totta. Halála után fiait a király, atyjuk érdemei Akadémia 1880. levelező, 1891. rendes tagjává
úiabb elismeréséül, magyar bárói rangra emelte. választotta. Nevezetesebb müvei: Adatok a zsír
" 2. T. Mór, festő, szül. Óbecsén (Bács) 1828 felszívódáshoz s a vékonybélbolyliok szöveti szer
jún. 19., megh. Triesztben 1899 márc. 11. Jogi kezetéhez (Budapest 1873); A mikroszkóp és alkal
tanulmányait félbeszakította a szabadságharc s mazása (Budapest 1880); Az összehasonlító etet
mert már akkor nagy kedvvel rajzolgatott, Bécsbo és szövettan alapvonalai (u. o. 1883); Szövettan
utazott és Rahl vezetése alatt folytatta tanulmá és szövettani technika (u. o. 1894,2 köt.); Előadá
nyait, akinek helyettese is volt. Később Parisba, sok az anatómia köréből (u. o. 1896); A szövetek
onnan pedig Olaszországba utazott, hol több évet és szervek szerkezete és azok vizsgáló módszere
töltött, a 60-as évek elején visszatért hazájába (1900); Anatómia és divat (1902).
óa Budapesten nyitott műtermet Még Bécsben
Thank God Harbour, 1. Polarisbai.
festette Jelenet egy magyar csárdában, Nyári
Thankmar (Dankmar), I. Madarász Henrik
Lőrinc elfogatása c. képeit s Parisban rajzolta német király fla első nejétől Hatheburgtól. Mivé
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ai egyház ezt a házasságot érvénytelenítette, el
vesztette öröklési jogát. 938-ban felkelést támasz
tott öccse, I. Ottó király ellen, de ez Eresburg
Tárában ostrom alá vette. A vár eleste után T. egy
templomba menekült, hol Ottó katonái megölték
(938 júl. 28.).
T h a i i k s g i v l n g d a y (ang, ejtsd: thenkszgívlng dé
a. m.,a hálaadás napja), az Eszakarnerikai Egye•Btllt-Államok nemzeti ünnepe, amelyet a törvény
szerint minden templomban istentisztelettel kell
megülni. Napját az elnök tűzi ki évenként, ren
desen november végére.
Thapsakos, ókori szíriai város, az Eufrátesz
jobbpartján, állítólag Salamon birodalmának itt
volt északi határa. Romjai a mai Dibsze mellett
láthatók.
Tlnipsia L. (nfiv.), az Emyősök génusza; 4
faja nagy kóró a Ny.-i mediterrán vidéken. Nagy
összetett levelekkel, sárga virágokkal nagy er
nyőkben. Termésük hátulról erősen lapított; 2—2
széles, hártyás szárnnyal. A T. garganica L. kü
lönösen Algériában van elterjedve s itt kenőcsöt
készítenek belőle. Gyökere a radix ihapsiae.
Ennek megmetszéséből folyt a régieknek az a
csodaszere, amelyet a rómaiak Laser v. Laserpitiumnak, a görögök pedig Silphion cyrenaicumnak neveztek és sok mindenfélét gyógyítottak
vele, különösen tüdőbajt.
Thapsus, ókori afrikai város a Byzacium
nevű provincia tengerpartján. Itt nyert Július
Caesar döntő csatát Kr. e. 46 ápr. 6. Pompeius
hívei fölött.
Tharandt (Tliarant), város Drezda szász ke
rületi kapitányságban, (1919) 3108 lak., Németh
ország legrégibb (1811. alapított) erdészeti aka
démiájával.
Tharaudíejtsd: táró), Jéróme(valójéiba.nCharles)
és Jean (valójában Ernest), francia írók, szül.
St-Junien-ben (Haute-Marne) 1874 máj. 10. és
1877 máj. 9. Az idősebbik testvér néhány évet
Budapesten töltött, mint a br. Eötvös-kollégium
francia nyelvmestere s ez idő alatt növendékeinek
közreműködésével egy kötetre való magyar no
vellát is lefordított Contes magyares (Budapest
1903) címen. A proletárdiktatúra után is itt járt
és Quand Israel est roi c. művében (magyarul a
Napkelet folyóiratban) a diktatúra viselt dolgait
törekedett visszaadni. Közösen írt munkáik: L'ami
de l'ordre (1903); Dingley l'illustre écrivain (1906,
mely a Goncourt-akadémia díját nyerte meg, ma
gyarra f ord.: Fehér Sándor); La ville et les champs
(1907); La maitresseservante(1911); Latragédie
de Eavaillac (1913); Marakesch ou les seigneurs
de 1'Atlas; L'ombre de la croix (magyarra Eckhardt
Sándor fordította, 1920); Un royaume de Dieu.
Thargelia, Apollón athénifőünnepe Thargelion
(máj.—jún.) havában, amelyen nemcsak a termés
zsengéit mutatták be neki, hanem mint bosszuló
istennek engesztelésül egy halálra ítélt férfit és
asszonyt is megöltek; később juhokat vágtak le
helyettük.
Tharuna, fensik Tripoliszban, 1. Tarhuna.
Thasos, sziget az Egei-tenger E.-i részében,
6 km.-nyire a kontinenstől, amelytől a T.-i szoros
választja el, 393 km» területtel, (1919) 15,500 több
nyire mohammedán lakossal. Belseje nagyobbára
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fensik, amelynek ÉK.-iszegélyén aHipszarion 1042,
m.-nyire emelkedik. Aranybányái teljesen kimerül-'
tek és ma még márványát sem bányásszák. Éghaj
lata mérsékelt és nedves; földje termékeny; fő
képen kukoricát, olajat és szőllőt terem. 1841 óta az
egyiptomi alkirály által kiküldött kormányzó kor
mányozta. T. első gyarmatosai fenieiaiak voltak,
akiket Parosz sziget gyarmatosai szorítottak ki;
ezek nagy hatalomra tettek szert. T. tagja volt a
deloszi szövetségnek s midón ettől elpártolt, Kimon
keményen büntette. A rómaiak idejében soká élve
zett függetlenséget. 1204-ben a velenceiek és 1642.
a törökök foglaltakéi; 1912. görög csapatok
szállották meg s most Görögországhoz tartozik.
Thater, Július, rézmetsző, 1. Thaeter.
Tb.au (ejtad: tő), Étang de T., 20 km. hosszú és
2-5 km. szóles, 70 km2 területű, 10 m. mély laguna
Hérault francia dópatement-ban, a Földközi-tenger
től keskeny homokturzás választja el, ezen van
Cetté francia kikötő.
Thaulow, Fritz, norvég festő, szül. Krisztiánlaban 1847 okt. 20., megh. Volendamban (Hollandia)
1906 nov. 5. Kopenhágában Sörensennek, majd
Karlsruhóban Gudenak volt tanítványa, azután
állandóan Parisban telepedett le, ahol a művészeti
életben előkelő szerepet játszott, ahonnan azon
ban gyakran meglátogatta nemcsak Franciaország
különböző vidékeit,hanem Spanyolországot, Olasz
országot, Hollandiát és Ausztriát is. Igen tetsze
tős, hangulatos, a modern francia művészet vív
mányait ügyesen értékesítő tájképei nagy nép
szerűségre tettek szert és sok nyilvános gyűjte
ménybe is eljutottak. Egy dieppei tájképe a buda
pesti Szépművészeti Múzeumban van.
Thaumas (gör. a. m. csodás), a tenger csodái
nak megszemélyesítése, Pontos és Gaia fia, az
Okeanida Elektra férje, a harpyiák és írisz atyja.
Thaumasit (ásv.), 1. Taumazit.
Thaumatikon, 1. Löschinger, 2.
T l i a u u i a t o l o g i a , (gör.-lat.), a csodákról
szóló tan.
T l i a u i i i a t r o p , 1. Bűvös korong.
Thaumaturgos, Gregorios, 1. Gergely I.
T h a u m e t o p o e a (állat), 1. Búcsús pille.
Thausing, Moritz, osztrák művészettörténet
író, szül. Tschischkowitzban 1833 jún. 3., megh.
Leitmeritzben 1884 aug. 14. A prágai, bécsi és
münchemi egyetemeken tanult. 1868-ban a bécsi
Albertina őre, 1873. a bécsi egyetemen a művé
szettörténet tanára lett. Miután Dürers Briefe,
Tagebüeher und Reime (Wien 1772) című müvét
kiadta, megírta Dürer életrajzát: Dürer, Geschichte seines Lebens und seiner Kunst (1876,
2. jav. kiadás Leipzig 1884). Le livre d'esquisses de J. J. Callot (Wien 1881) c. dolgozatán
kívül említendő még különféle cikkeinek Wiener
Kunstbriefe (Leipzig 1884) c. gyűjteménye, amely
ben a budapesti országos képtárban őrzött fest
ményeket is méltatta.
Thaya, a Morva 282 km. hosszú legnagyobb
mellékfolyója; ered a Morva- és Német-T. összefolyásábólRaabsnál.mellékfolyójaaSchwarzawa,
Zwittawa és Iglawa.
Thayer (<sítsd: té'r), Alexander Wlieelock,
amerikai zenetörténetire, szül. South-Natickban
(Boston mellett), 1817 okt 22., megh. Triesztben
15*
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1897 júl. 15. Az Egyesült-Államok trieszti főkonzula volt. Főműve Beethoven életrajza (I.
1866, II. 1872, III. 1879, IV. 1907, V. 1908.).
Németül L. von Beethovens Lében címen az
I—III. Deiters A. átdolgozásában, a IV—V.
Riemann H. kiadásában jelent meg.
Thayingen (TJiaingen, Thaingen), község
Sehaffhausen (ettől 2 km.-nyire) svájci kanton
ban, a Biber mindkét partján, vasút mellett, (1920)
1803 lakossal. Közelében a Kesslerloch nevű
barlangban 1974. érdekes prehisztorikus tárgya
kat találtak.
T h b . , Thbg., Thnb., latin növénynév után
Thariberg Kari Péter (1. o.) nevének rövidítése.
T h e a L. (növ., Gamellia L.), a Theaceae csa
lád genusza, melynek 16 faja Indiában, Kínában
és Japánban honos. Pák vagy cserjék bőrnemű
levelekkel, viráguk 6—7 tagú, sok porzóval, 3—5
rekeszű magházzal. Legfontosabb faja a T. sinensis L. (Gamellia viridis Link), mely vadon terem
Felső-Assamban és Cachar tartományban. El
bokrosodó cserje, néha faalakú, többnyire 1—2
m., ritkán 9—15 m. magas. Virágai levélhónaljiak
egyesével, vagy kettő-hármasával, fehérek, illato
sak. Őshazájából Kr. u. 810. vitték be mint kultúr
növényt Kínába és Japánba. Ma már mindenfelé
kultiválják; nemcsak Ázsia déli és délnyugati
részén, hanem a szigeteken, Braziliában, ÉszakAmerika melegebb tájain, Európában pedig külö
nösen Szicília szigetén, Portugáliában és NyugatFranciaországban. Európába mint gyógynövény
került be a XVI. sz. végén, hogy később, mint
élvezeti cikk, oly nagy jelentőségre emelkedjék.
T. japonica (L.) Nois., (Gamellia japonica L.)
Kamélia (1. 0.). L. még Teabokor.
T h e a c e a e , Teafélék (Ternstroemiaceae, nOv.),
a szabadszirmú kétszikűek családja a Parietales
sorozatban. 200 faja többnyire csak tropikus és
szubtropikus tájak lakója, egyesek É.-i mérsékelt
öviek is. Fák és cserjék, levelük váltakozó, osztat
lan, bőrnemű. Viráguk magános és levélhónalji
v. levélhónalji ágon áll végáíló bugában. Viráguk
kétivarú, gyakran csavaros szerkezetű, öt v. több
tagú, porzója 10—15 v. számos, magháza kettő
v. több (10-ig) üregű, felső állású. Termésük fel
nyíló tok, v. csonthéjas, száraz és fel nem nyíló.
Ide tartozik a Thea génusz (1. o.).
Theagenes, Megaris kényura, Kr. e. 630. meg
buktatta a néppel a dór nemesség uralmát és így
jutott hatalomhoz. Támogatta 612. vejének, az
athéni Kylonnak kísérletét, hogy ott trónra jus
son. Később a nemesek T.-t elűzték.
T h e a J a p o n i c a möv.), 1. Kamélia.
Theano, 1. Athena papnője Trója várában,
Antenor felesége, Hekabe testvére.
2. T., Pythonax leánya, Pythagorasnak előbb
tanítványa, azután felesége. Több levél (A gyer
mekek neveléséről, A háztartásról) és erkölcsi
axióma szerzőségét tulajdonítják neki.
T h e a n t h r o p o s (gör.-lat. a. m. Istenember),
Krisztus dogmatikai jelzése.
Theateiek a. m. Theatinusok (1. o.).
Theate Marrucinorum, 1. Chieti, 2.
Theatinusok (Glerici regulares Theatini,
vulgo Cajetani), szabályozott kanonok-rend, ame
lyet thienei szt. Kajetán, Garaffa János Péter
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theatei püspök (később IV. Pál néven pápa), Consiglieri Pál és Colle Bonifác alapítottak 1524.
Rómában a papság és nép megjavításának céljá
ból. Megerősítette 1524 jún. 25. VII. Kelemen éa
ellátta őket a lateráni kanonokrend kiváltságai
val. Szabályaik igen enyhék; ruhájuk közönsé
ges fekete papi öltöny, csakhogy fehér harisnyát
viselnek. A rend jelenlegi helyzete nem éppeu
fényes, de azért vannak házaik Rómában, Ná
polyban, Messinában, Bolognában, Firenzében és
Durangóban. Hasonló néven női zárda is van
Nápolyban, Palermóban és Monroaleban, amelye
ket Benincosa Orsolya alapított 1583. s 1618., da
az egyházra nézve kevesebb fontossággal birtak.
Theatrális (gör.) a. m. színpadias, a színpadra
vonatkozó; gáncsoló értelemben: keresett, ter
mészetellenes, túlzó, pózoló.
T h é a t r e - F r a n c a i s , 1, Comédie-Frangaise
és Francia színészet.
T h é á t r e l i b r e (franc.) a. m. szabad szinház,
1. Szabad színpad.
T h e a t r o p h o n , Marinovicli és Szarvady által
feltalált automata-telefonkészülék, amely úgy van
berendezve, hogy egy pénzdarab bedobása után a
színpadi előadásokat, hangversenyeket egy ideig
hallatja.
T h e a t r u m (gör.-lat.) a. m. szinház.
T h e a t r n m e u r o p a e u m , 1. Abelinus.
Theba, 1. Téba.
T h e b a i c u m , sal 1. v. remedium T. a. m.
ópium.
T h e b a i n , 1. Tebain.
Thebais, 1. Tebáisz.
Thebais, 1. Epikus ciklus.
Thebe, 1. Téba.
T l i e c a (növ.), 1. Portok és Ascus.
T h e c a t a (állat), 1. Tömlősök.
T h e c l a (állat), 1. Boglárkák.
T h e c o d o n t , l.Acrodont.
T h e c o s o m a t a (állat), a Szárnylábú csigák
(Pteropoda) egyik alrendje; jellemző, hogy az
ide tartozó fajoknak olyan házuk van, amelyből
fejük és úszólebenyük kiáll. Ide tartoznak a Cymbulia, Limacina, Hyalea és Greseis neiüekbe
tartozó fajok; mind tengeriek.
T h e d . , latin növénynév után Thedenius
Kud Frédiik svéd botanikus (megh. 1894.) nevé
nek rövidítése. Svédország flóráját írta le.
T h é d a n s a n t (franc, ejtsd: tédanzaű), tánccal
egybekötött tea-estély, általában szűkebb körű
táncmulatság.
T h é dn M e x i q u e (nOv.), 1. Ghenopodium.
T h é e l , tudományos állatneveknél Théel Hjalmar Joh. svéd zoológus nevének rövidítése.
T h e f l l l i n , 1. Imaszíjak.
T h e G r e s h a m , 1. Greslxam (biztosító társaság).
Theia, a hat titán-nő egyike, Uranos és Gaia
leánya, Hyperion neje, Helios, Eos és Selene
anyja.
Theile, Johann, német zeneszerző, szül. Naumburgban 1646 júl. 29., megh. u. o. 1724 jún. 24.
A hamburgi operaház megnyitására 1678. írta az
Adam und Eva c. operát; írt egy passiót (1673,
új kiadása 1903); irt 20 misét Palestrina-stílusban, több oratóriumot, öt zeneelméleti művet is.
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T U e i l e r i a (állat), 1. Piroplasma.
veszprémi, 1559. lévai kapitány 1557—5S-ban
T h c i l e r i a p á r r a Theiler (állat), 1. Piro elfoglalta Kassát, Zemplént, Sárospatakot, ez
érdemeiért kassai országos főkapitánnyá nevez
plasmatetett ki. Megh. 1560.
Tliein a. m. kaffein (1. o.).
2. T. Mihály, az előbbinek unokája, 1593,
Thein Miksa, 1. Timár-Thein.
Theiner, Augustin, történetíró, szül. Boroszló Pálffy Miklós vezérlete alatt részt vett a hosszú
ban 1804 ápr. 11., inegh. Civitavecchiában 1874 török hadjáratban. 1594-ben Mátyás főherceg
aug. 8. Pappá szenteltetvén, belépett Nerii szt. alatt hadakozott. Ledniczei várában Moncsek
Fülöp oratóriumába. Müveivel: Die neuesten Zu- Kristóf jószágfelügyelője nagy rablóbandát szer
stánde der kath. Kirche in Polen u. Rusaland stb. vezett, amely ölt és fosztogatott szerte a vidéken.
feltűnést keltve IX. Pius 1850. a vatikáni levél 1600 dec. 26. Thurzó György a bicskei várba
tárban adott neki állást, 1855. pedig a levéltár csalta és elfogta. T. 1601 ápr. 3. lépett a vér
prefektusává nevezte ki. Ez időtől kezdve a pápai padra. Benne a T.-családnak magva szakadt.
gazdag okiratkineset felhasználva, az egyháztör V. ö. Sándorfi, T. M. kivégeztetésének történeté
ténelemre rendkivül fontos forrásgyűjteményeket hez (Századok 1876); Komáromy András, T. Mi
adott k i : Vetera Monumenta Hungáriáé (1859); hály (u. o. 1890).
Thelemark, 1. Telemark.
Poloniae et Lith. (1860—64) stb. Visszaélései miatt,
T l i e l i t i s (gör.), a. m. emlőbimbógyuladás.
amennyiben titkos iratokat árult el, méltóságától
T h é l o h a n i a (állat), a Spórás véglények (Spoés hivatalaitól megfosztották.
T h e i o p e g a e , kénes források, kénes vizek, 1. rozoa, Microsporidia) csoportjába tartozó vég
lény-nem. Fajai közül a T. octospora Henn. a
Ásványvizek.
Garnela nevű tengeri rákok izmaiban, a T. ConT l i é i o t l i e r m i n (növ.), 1. Beggiatoa.
tejeani Henn. a mi folyami rákunk izmaiban élős
T h e i s m u s , 1. Teizmus.
Theisz Gyula, tanár és iró, szül. Szepesolaszi- ködik s olykor nagy károkat okoz.
T h e m a , 1. Téma.
ban 1855 aug. 13. Tanulmányait a strassburgi,
T h e m e d a Forsk. (n8v., Aiithistiria L. fii.).
párisi és budapesti egyetemen végezte. Iglón, Lő
csén s 1890 óta a budapesti V. kerületi állami A Pázsitfélékhez tartozó génusz. 1. Forskalii
főreáliskolában tanított. Munkái: Petité histoire Hack. (T. vulgáris Hack., kenguruffl) Szíriától és
de la littérature francaise (2. kiad. Lőcse és Leip- Algiriától Kapföldig, Tasmaniában és Ausztráliá
zig 1883); Bacine ifjúsága (1889); Francia- ban igen elterjedt pázsit. Jó takarniányfű ; fiatal
magyar és magyar-francia szótár (I. rész, 1902). hajtásait főzeléknek készítik el.
Themis, 1. Ilos trójai király leánya, Kapystól
Ezenkívül több francia és német iskolai nyelv
könyvet írt, köztük: Francia nyelviskola I—III. Anchises anyja. — 2. Uranos és Gaia leánya,
1893); Német nyelviskola(I—III. 1907); ő a direkt titán, Zeus régebbi neje, a Hórák és Moirák anyja.
módszer előharcosa hazánkban. Szerkesztette Ő a törvényes világrend megszemélyesítése,
Matskássy Józseffel együtt a Francia könyvtár Zeusnak főtanácsadója, az isteni és emberi jog
és Német könyvtár c. gyűjteményes vállalatokat fenntartója, az emberek gyűléseinek összehívója
és feloszlatója, a vendégjog őre. A delphii jósszé
(1900 óta).
Thék Endre (kis-nardai), asztalosmester, ket Apollón előtt ő birta. A rómaiaknál Justitia
Magyarország legnagyobb faárúgyárosa, szül. felel meg neki. A képzőművészet bőségszaruval
Orosházán 1842., hol apja, nagyapja eéhmesterek és mérleggel ábrázolta.
voltak, megh. Budapesten 1919 jún. 8. Mint fiatal
Themistius (mellékneve: Euphrades, azaz
mesterlegény vándorútra kelt és különösen Paris «szépen szóló»), peripatetikus görög filozófus és
ban elsőrendű asztalosoknál töltött huzamosabb rhetori Paphlagoniából származott, szül. 317.,
időt. Hazatérve a fővárosban asztalosműhelyt megh. 387 körül. Nikomédiában, majd Konstanti
nyitott, amelyet tekintélyes gyárrá fejlesztett. nápolyban tanított, ahol pogány létére Theodosius
A 90-es években gyárát zongoraosztállyal bőví császár fiának, Arcadiusnak nevelőjévé tette.
tette ki s ezzel az első nagyobbszabású magyar Aristoteles műveihez írt kommentárjain túl 33
zongoragyárat alapította meg. Alelnöke volt az beszéde maradt ránk. (Kiadta Dindorf, 1874.)
Országos Iparegyesületnek, 1908-ban udvari taná
Themisto, az ó-görög mítoszban Athamas har
csos lett, az első kézműiparos, aki ezt a kitünte madik neje, aki bosszúból meg akarja ölni Ino
tést kapta. Szülővárosában nagy áldozatok árán gyermekeit, de Ino csele következtében a saját
ő hozta létre az első tanonc-szövetséget és minta gyermekeit öli meg, mire kétségbeesésében véget
szerű inas-otthont.
vet saját életének is.
T h e k a (nov.), 1. Porzó, Portok.
Themistokles, athéni államférfi és hadvezér,
Thekla, szent, 1. Tekla.
szül. Athénben Kr. e. 527., megh. 460. Mint
T h e l a z i a (áiiat), a Filaria-félék (Filariidae) archon 493. keresztülvitte, hogy a rossz phaleroni
családjába tartozó fonalféreg-nem. Elevenszülő kikötő helyett a Piraeust rendezzék be a hajók
fajai a házi állatok (szarvasmarha, ló, teve, állomásának; szintúgy keresztülvitte 483., hogy
kutya stb.) látószervében (a szemgolyóban és a a laurioni ezüstbányák jövedelmét hadihajók
könnymirigyekben) élősködnek. Leggyakoribb a építésére fordítsák. Athén hatalmát így nagyra
T. rhodesi Desm.; nősténye 12—18 mm., hímje fejlesztette és Aristeides száműzésével (483) ő volt
8—12 mm. hosszú.
hazájának vezérpolitikusa, s bár a második perzta
Thelekessy, 1. Imre, nemes származású XVI. háborúban a spártai Eurybiades volt a hajóhad
sz.-beli hadvezér. Részt vett a mohácsi csatában, fővezére, mégis neki volt köszönhető a salamisi
azután pedig I. Ferdinánd király pártján 1549. győzelem (480 szept.). A plateai csata után

Themsa

'

—

230

helyreállította az athéni várat és a várost falak
kal kapcsolta össze a Piraeusszal, azonban csak
hamar Aristeides, a tengeri szövetség megalapí
tója és Kimon lett a nép vezére, T. pedig kény
telen volt 471. számkivetésbe menni. Először
Argoszba vonult, de midőn Spárta azzal vádolta,
hogy résztvett Pausanius hazaárulásában és
Athénben kieszközölte elitéltetését, Artaxerxes
perzsa királyhoz menekült, aki három város jöve
delmét adta neki kegydíjul (465). T. a kisázsiai
Magnesia helytartójaként előkelő módon élt,
de midőn az egyiptomi lázadás kitörésekor perzsa
hajóhadat kellett volna honfitársai ellen vezetnie,
a hagyomány szerint méreggel vetett véget éle
tének. A T. neve alatt fönmaradt 21 levél, amint
Bentley kimutatta, hamis. Életrajzát megírta
Cornelius Nepos és Plutarchos. V. ö. Bauer, T.
(Merseburg 1881); R.. Norden, Studien zur T.írage (üpsala 1893); Frantz, T. und die attische
Marine (Mannheim 1898).
Themse, a Tíiames angol folyó német neve,
.L Temze.
Thénard (ejtsd: tenár), Louis Jacques, francia
kémikus, szül. Louptiéreben 1777 máj. 4., megh.
Parisban 1857 jún. 20. A kémia tanára volt előbb
az Ecole polytechnique-on, azután a Collége de
Prance-on és végül a Sorbonne-on. Ó fedezte fel
a hidrogénszuperoxidot, a bárium- és kalciumszuperoxidot, a bórt stb. Jeles munkája: Traité
de chimie élémentaire, théorique et pratique (4
köt, 1813—16; 5, kiad. 1833—36); Gay-Lussackal együttesen írott müve: Eecherches phisicochimiques sur la pile stb. (1811).
Thénardit (ásv.), nátriumszulfát Na^SC^, szín
telen, átlátszó vagy kissé vöröses, hegyes rombos
piramisok, kérgek, kivirágzások. Sóstavakban
fordul elő: Espartinos, Aranjuez mellett; Atakamapuszta; Középázsia; Schemacha, Kaukázusban;
Rio Verde, Arizona.
Thénard-kék, az aluminiumra jellemző kékBzinű vegyület, aluminiumhidroxit kiizzítva,
CO(NOs)j-tal lecseppenje s újra kihevítve adja.
h. Kobaltkék.
T h e o b r o m a L. (Kakaőfa, Cacao, Tournef.
Abroma Mart., növ.). A Stereuliaceae családjába
tartozó génusz, amelynek 12 faja tropikus Ameri
kában honos. Fák, amelyek nagy levelei egy
szerűek v. ujjasak, többnyire épszélűek. Nem nagy
virágaik tömött virágzatban állanak, amely
gyakran idős ág- és törzsrészekből tör elő. Leg
fontosabb idetartozó faj a kakaőfa vagy csokoládéfa (Th. cacao L.). 10—12 m. magasra meg
növő fa. Levelei fényesek, bőrneműek, épszélűek,
eléggé nagyok; virágai vörösbarnák. Termését
börnemü termésfal veszi körül, ezen belül foglal
nak helyet a zsúfoltan álló magvak. Eredetileg a
Mexikói-öböl környékén és Dél-Amerikában az
Amazon folyóig volt elterjedve. Ma már minden
felé kultiválják a trópusokon. Termesztése külön
ben nem könnyű; 24—38° C. hőmérséket, jó
talajt és árnyékot, védelmet kivan. A kakaót
ügy nyerik, hogy a magvakat a talajban előbb
megerjesztik. Az ilyen kakaómagvak vékonyhéjnak ; mandolához hasonlók, belőlük zsírt, az
ti. n. kakaóvajat sajtolnak és a visszamaradó
anyagot használják a csokoládé s a kakaó elő
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állításához. A csokoládét cukor és fűszerek, külö
nösen vanillia hozzáadásával nyerik.
T h e o b r o m i n , 1. Teobromin.
T H e o c i n , azonos a Theophyllinnol (1. o.), de
drágább. Mivel kellemetlen mellékhatásokat okoz
(a gyomor nem jól tűri, álmatlanságot, izgatottsá
got okoz), gyakran készítményeit használják: a
T.-nátrium-nátriumsalicyllcumot és a T.-nátriumnátriumaceticumot.
T b e o c r a t i a (gör.-lat.) a. m. istenuralom/lásd
Állam,
Államforma.
Theodat, Szent István keresztapja, 1. DeodaL
Theodatus (Tlieodáliat), keleti gót király
(534—536), Nagy Theodorik (1. o.) király nővéré
nek fia, Amalasuntha királyné unokatestvére és
annak második férje. 534-ben magához ragadta
a hatalmat, nejét börtönbe vetette, majd meg
ölette. Ezért Justinianus kelet-római császár
hadat indított ellene 536. A kitört háborúban T.
oly gyáván viselkedett, hogy a gótok letették és
helyébe Vitigist választották királlyá ; T.-t me
nekülése közhen gyilkolták meg.
Theodektes, a lykiai Phaselisból, Isokrates és
Platón tanítványa, híres szónok és tragikus költő
352. Kr. e. Tragédiáinak gyér töredékeit Nauck
közli (Tragicorum graecorum fragmenta, 1889).
Theodelinde (Tlieudelinda), longobárd ki
rályné, Garibald bajor herceg leánya, megh.
628. Mint Authari (588—590) és Agilulf longo
bárd királyok neje nagy buzgósággal térítette az
ariánus longobárdokat a katolikus hitve. Ezért
Nagy Szent Gergely pápa Krisztus keresztjének
egyik szegét ajándékozta neki, amelyet T. a lon
gobárd királyok koronájába foglaltatott (1. Vas
korona). Ó építtette a monzai székesegyházat
Első házasságából született fia volt Adaloald
király (613—625).
Theoderich, 1. Theodorik, 3.
Theodericus de Nyem, 1. Niem.
Theodiké, 1. Teodicea.
Theodocus, a legelső görög orvos, aki Theodunusszal együtt az arab birodalomban letelepedett
Abdaimalik kalifa idejében (684—705). Több
görög orvosi müvet lefordítottak arab nyelvre.
Damaszkuszban orvosi iskolát alapítottak.
Theodora, 1. T., Justinianus keletrómai (bi
zánci) császár neje, szül. 608., megh. 548. Egy
cirkuszi medveetető leánya volt s mint táncosnő
tűnt ki szépségével. Justinianus császárnak még
trónralépése előtt kedvese, majd felesége lett
Mint császárné okos és bátor magaviseletével a
Nika-lázadás (1. o.) alkalmával megmentette
férje trónját. Különben nagyravágyó és bosszú
álló nő volt, ki ifjúkori ledér életét színlelt vallá
sosságával igyekezett elfelejtetni. V. ö. Diehl,
T., impératrice de Byzance (Paris, 1904).
2. T., Theophilo8 kelet-római császár neje és
annak halála után a kiskorú III. Mihály császár
gyámja'és kormány társa (842—856). Trónralépése
után rögtön helyreállította a képek tiszteleté^
amiért a keleti egyház szentjei közé vette feL
Fia 856 megfosztotta az uralomtól és kolostorba
záratta. Később kiszabadult és túlélte fiát; megh.
867.
3. T., kelet-római császárnő (1054—56), VJJL
Konstantinos császár ifjabbik leánya. V. Mihály
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bukása után nénjével, Zoevál együtt kiáltották ki
császárnőnek, de valójában osak Zoe harmadik
férjének, IX. Konstantinos Monomaehosuak halála
után jutott uralomra 1054. Benne kihalt a make
dón-dinasztia.
Theodora, előkelő római nő a X. sz.-ban, Theophylactus római f ökonzul és szenátor neje; nagy
ós káros befolyása volt az akkori római közéletre;
még a pápaválasztásba is beavatkozott; leányai
val, Maroziával és if j. T.-val olyan erkölcstelen
világot teremtett maga körül, hogy szereplésük
korszakát a pornokrácia korának nevezték el.
Theodoretus, cirusi (Szíria) püspök, egyház
történeti író, szül. Antiokiában 390 körül, megh.
458. Szüleinek halála után vagyonát a szegények
között osztotta szét és kolostorba vonult. 420
körül cirusi püspökké szentelték. Barátságban
lévén ifjú korától kezdve Nestoriussal és János
antiochiai püspökkel, az egyházszakadásban párt
jukra állott, sőt az efezusi közzsinat ellen köny
vet is írt (Pentalogion, 5 köt.), ebből azonban
csak töredékek maradtak fenn. Nestorius az egy
házból kiközösíttetvén, ő is hozzájárult a határo
zathoz. Később az eutichianusok támadtak ellene
és őt az ti. n. rablózsinaton püspökségétől meg
fosztották. T. a pápához, Nagy Leóhoz fellebbe
zett, ki őt jogszerű püspöknek nyilvánította,
Ennek következtében a kalcedoni zsinaton (451)
is jelen volt. Műveinek legjobb kiadását eszkö
zölte Sirmond Jakab: Theodoreti Eppi Cyri Opp.
omnia (4 kötet, ívrét, Paris 1642), amelyhez Hardiiin kiegészítő kötetet csatolt. Azonkívül Schulte
és Nüsselt (5 köt, Halle 1769—74). V. ö. WetzerWelte, Kirchenlexikon (X. köt.).
Theodor Hermann, Pantenius (1. o.) írói neve.
Theodorik (Tlwuderich, Dietrich, gótul TJiiudareiks a. m. a nép uralkodója), több gót és
frank király neve.
1.1. T., frankkirály (511-533), Chlodvig frank
király természetes fia. Atyjától Kelet-Frankorszá
got (Austrasia) kapta Metz fővárossal; 531. elfog
lalta a thiiringiek országát.
2. II. T., frank király (595-613), II. Childebert ifjabbik fla; atyjától Burgundot kapta, báty
jától pedig 612. elragadta Austrasiát.
3. I. T., nyugati-gót király (419—451), Wallia
király megöletése után került a trónra ós szék
helyét Tolosában (Toulouse) tartotta. 451. mint a
rómaiak szövetségese harcolt Aetius seregében a
hunnok ellen s a katalaunumi csatában esett el.
4. II. T., nyugati-gót király (453—466), az
előbbinek második fia; bátyjának, Thorismundnak
meggyilkolása után kerUlt a trónra 453., őt meg
öccse, Eurich ölte meg.
5. T., a Nagy, keleti-gót király (475—526),
Theodemir király fla, szül. 454., megh. 526 aug. 30.
Gyermekkorában mint kezes a konstantinápolyi
udvarban tartózkodott. Atyja halála után 475. a
keleti gótok királya lett és szövetségben maradt
a kelet-római császárokkal. Zenon császár kon
zullá nevezte ki s 487. megbízta, hogy Itáliát fog
lalja vissza a római birodalom számára. T. ezután
népével együtt felkerekedett és Odovákart (1. o.),
Itália urát 489. az Isonzó, 490. az Adda mellett
legyőzte, 493. pedig Ravennában megadásra bírta.
EÜonfelét ezután saját kezével megölte s így ura
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lett egész Itáliának. Bár hivatalosan elismerte a
bizánci császár fenhatóságát, mégis önálló ural
kodóként viselkedett s korának legkiválóbb feje
delme volt. A legyőzött rómaiakkal jól bánt, meg
hagyta régi intézményeiket, a gótokat a nekik
adott birtokok fejében hadiszolgálatra kötelezte.
Gondja volt Róma műemlékeinek fentartására is.
Igazságos és bölc3 intézkedéseivel össze akarta
olvasztani a győzőket é3 legyőzötteket, de törek
vése meghiúsult a faji és vallási ellentéteken,
melyek az ariánus gótokat a rómaiaktól elválasz
tották. A katolikus rómaiak összeesküdtek ellene,
mire T. eddigi híveit, Boethius és Symmachus
szenátorokat kivégeztette s élete utolsó éveiben
kegyetlen zsarnokká vált. A trónon Amalasuntha
nevű leányának kiskorú fla, Athalarich követte.
Emléke a germán mondákban Veronai Dietrich
(Dietrich von Bern) nevén maradt fenn. V. ö.
Martin, T., der Grosse bis zur Eroberung Italiens (Freiburg 1888); Pfeüschif"ter, Der Ostgotenkönig T., der Grosse und die katholische Kirche
(u. o. 1896); Hartmann, Geschiehte Italiens im
Mittelalter (Gótba, 1897., I. köt.).
Theodoropolis, 1. Euchaita.
Theodoros, görög építész és szobrász Kr. e. 600
körül. Résztvett a samosi Heraion és az ephesosi
Artemision építésében. Az írott források szerint
T. és társa, Rhoikos érdeme, hogy az egyiptomiak
nál régen dívó üreges ércöntést a görög szobrá
szatban meghonosították.
Theodorovits Arsza, pancsovai származású
festő, 1810—16. közt Temesvárott működött, megh.
1835. Számos görögkeleti/iemplomot látott el kép
dísszel. (Buda, Versecz, Újvidék, Zimony, Mitrovicza, Nagyszentmiklós stb.). Arcképeket is festett.
Egy kézrajzát a Délmagy. Múzeum őrzi. V. ö.
Berkeszi, Temesvári művészek (Temesvár, 1910).
Theodorus, szent, 1. Gergely I.
Theodorus, két római pápa neve. J. T., szüle
tésére nézve görög, 642. lépett az egyház élére
ós 649. halt meg. Sok baja volt a inonoteletákkal és különösen pártolóikkal, Pyrrhus és Pál
konstantinápolyi patriarchákkal, kiket kiközösí
teni volt kénytelen. A történetírók dicsérik jó
tékony nagylelkűségét. — II. T., római szárma
zású. A pápai trónra lépett 896. Rövid, összesen
20 napi kormányzásából felemlítendő ama dicsé
retes cselekedete, hogy Formosus pápa (1. o.) em
lékezetét helyreállította, amennyiben holttestét
ünnepélyesen helyeztette el a pápák sírboltjába.
Theodorus, mopszuesztiai, tudós egyházi író
a IV. és V. sz.-ban, szül. Antiochiában, miért is
antiochiainak nevezik a régi írók, megh. Mopszuesztiában (Kilikia) 427. v. 428. Kor- és iskolatársa
Aranyszájú szt. János, akivel magányba is vo
nult és aszkéta-életet élt. 390 után mopszuesztiai
püspök lett. Püspöki működéséről úgyszólván
semmit sem tudunk. Csak irodalommal foglal
kozott és mint tudós és író nagy tekintélyű volt.
Nestorius T. tanítványa volt és főképen tőle veszi
eredetét Nestorius tanítása. Nemcsak írásban,
hanem szóval is hirdette a tévtant. Tanát nyilvá
nosan visszavonta ugyan, de őszinteségében ketelkednek. Az efezusi zsinatot, amely az ő és Nes
torius tanát elvetette, nem élte meg. A következő
században T. iratai ismét heves viszályra szol-
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gáltattak okot (1. Három fejezet körül való vita), gedni és évi adót fizetni a hunnoknak. A hitviták
amely azzal végződött, hogy az V. konstantiná ban T. élénk részt vett; kezdetben Cyrillius ter
mészetes felfogását fogadta el Krisztus születépolyi közzsinat T.-t és iratait átok alá vetette.
Theodorus Studita, szt. Vazul-rendi apát, szül. 'sére vonatkozólag, később Eutyches felfogásához
Konstantinápolyban 759., megh. Chalcisban 826 hajlott s ezért Pulcheriával ellentétbe került. Az
nov. 11. Erélyes védője volt a képtiszteletnek, az ó uralkodása alatt nyilt meg a konstantinápolyi
.egyház egységének és szabadságának. Mint a főiskola és adatott ki a Tlieodosianus Codex,
konstantinápolyi Stúdión kolostornak (799 óta) mely a Nagy Constantinus óta kiadott jogi rende
apátja, rendi reformjaival a bizánci szerzetes leteket 16 könyvben foglalta egybe.
„világra nagy befolyást gyakorolt. Emlékét rna3. III. I., keletrómai császár 715—717., akit
napsái, is őrzik a görög egyházban. Iratai dog III. Leo elűzött a trónról.
matikus, polemikus és aszketikus tartalmúak. Fő
Theodotion, szentirásfordító. Ebionita volt
műve : Katechesis mikra ós K. megalé stb.
Efezusból 185 körül. Lefordította görög nyelvre
az ószövetséget. Általában a Septuagintához ra
Theodosia, város, 1. Fjodoszija.
TJieoílosiaaiis CoÚex, a római császárok gaszkodott és csak akkor tért el, amidőn ez a
edictumainak (1. Edictum) gyűjteménye (Consti- héber szöveggel meg nem egyezett. Aquila (1. o.)
tutio generális), melyet II. Theodosius császár fordításával egy időben jelent meg és Origenes
foglaltatott egybe ós hirdetett ki 438-ban. Ha felvette Hexapla-jába. Dániel könyvének fordí
tályát még ugyanazon évben III. Valentinianus tását a keresztény egyház elfogadta, míg a Septuacsászára nyugati birodalomra is kiterjesztette. gintáét az eredeti szövegtől való lényeges elté
Tartalmazta a Constantinus császár óta kiadott rései miatt elvetette.
általános constitutiókat. A Th. a Justinianus
Theodoxopolis, 1. Euchaita.
előtti joganyag-gyűjtemények egyik legnevezeteTheodul-hágó, 1. Matterhorn.
sebbike ós a Corpus Juris-nak egyik fontos elő
Theodulhorn, 1. Matterhorn.
munkálata ; egyben az első keresztény kodifikáció
Theodunus, orvos, 1. Theodocus.
is. V. ö. Bozoky Alajos, Az első keresztény kodi
Theognis, ó-görög elégia- és gnómaköltő
fikáció (Budapest, 1900).
Megarából a Kr. e. 6. század második felében.
Theodosianusok, a bezpopovei (1. Raszkolni- Mint radikális arisztokrata nagy politikai harco
Icok) szektának Theodosius diakónus (1700 körül) kat küzdött végig s számkivetésében sok orszá
után elnevezett radikális ága, kik nem akartak got bejárt. A dór arisztokrácia igazhitű tanait
a cárért imádkozni és a házaséletet fajtalanság rakta le gnómáiban, amelyeket kedvelt if jához,
Kyrnoshoz intéz. A csaknem 700 distichonra ter
nak tekintik.
Theodosius, 1.1. vagy Nagy 1., római csá jedő mozaikszerű gyűjtemény, amelybe sok idegen
szár, a Hispániából származó Plavius T. had termék is betolakodott, az athéni iskolákban tan
vezér fia, szül. Kr. u. 346., megh. Milanóban 395. könyvül szerepelt. Nyelve dorismusokkal kevert
Már ifjan kivált hadvezéri tehetségével, de mi epikus-ión nyelv. Kiadta Berek (Poetae lyrici
dőn atyját 376.1. Valentinianus császár megölette, Graeci 2 köt.), Ziegler (1880)," Sitzler (1880) és
hispániai birtokára vonult vissza. Gratianus csá Hiller-Crusius (1907). Egyes részeit magyarra
szár 379. megbízta, hogy a birodalmat védje meg fordították Ponori Tfieiorevok Árpád (1875), Bo
a gót betörések ellen és csakhamar a birodalom ros Gábor, Cserei József, Ponori Thetvrewk Emil.
T h e o g n o s i a (gör.-lat.) a. m. Istenismeret.
keleti részének császára lett. A gótokat részben
T h e o g o n i a , 1. Hesiodos.
szerencsés csatákban, részben alkudozásokkal
Theoklymenos, Polypheides fia, a jós Melammegfékezte (382.) Midőn Maximus a nyugati biro
dalomban Gratianust megbuktatta és II. Valen- pos unokája, emberölés miatt Argosból Pylosba
tinianust is megtámadta, T. 388-ben ellene vonult menekült, onnan Teleinachos magával vitte
és Sisciánál keményen megverte. 394. Aquileiánál Ithakába. Ott megjósolja Pénelopénak férje haza
Arbogastes és az általa császárrá tett Eugenius érkezését s a kérők halálát.
seregót tette tönkre, miáltal uralma alatt a római
Theokritos, ógörög költő, a pásztori költészet
birodalom még egyszer és utoljára egységes csá (idyll) legnevezetesebb képviselője, szül. Kr. e.
szársággá lett. Az ariánusokat elnyomni igyeke 305 táján vagy Syrakusában, vagy Kos szigetén;
zett, a 381-iki konstantinápolyi zsinaton a nicaeai ifjúságát mindenesetre itt töltötte s tanítványa
hitvallást hirdette ki érvényesnek és 392. a po volt Philitasnak; majd eljutott a syrakusai Hiegány szertartásokat eltiltotta. Midőn 390. Thessa- ron és alexandriai Ptolemaios udvarába is. Fenn
lonike lázadását lakosságának vérébe fojtotta, maradt 25 epigrammája és 30 nagyobb költe
Ambrosius, Milano püspöke kemény vezekléssel ménye, amelyek közül 10 a pásztori életet festi
sújtotta. Halála után a birodalmat fiai, Arcadius üde természetességgel. Három mimusában drámai
és Honorius ismét felosztották.
erővel és mozgalmassággal a városi életet raj
2. II. 2., Arcadius és Eudoxia fia, kelet-római zolja. Mindenütt nagy megfigyelőnek és ember
császár, szül. 401., megh. 450. Atyját már 407. ismerőnek bizonyul. Vergiliusra és általa a világ
követte a trónon és 414-ig Anthemios prefektus, irodalom minden idyllköltőjére nagy hatással volt.
majd nővére, Pulcheria gondnoksága alatt állott, Kommentáros kiadása Fritzsche-Hülertöl (1881),
mialatt ő maga mulatságokkal töltötte idejét. újabb szövegkiadása Wüamowitztól (Bueolici
Uralma alatt a perzsa háború 422. elég kedvező Graeci 1905). Egyes költeményeit Guzmics Izidor
békekötéssel végződött; 441-től kezdve Attila óta sokan fordították, teljes fordítását rimes
betörései nyugtalanították a birodalmat, sőt 447. alexandrinusokban Vérfesy Dezső adta (Budapest
•a Dunától délre egy földterületet át kellett en-' 1904). V. ö. Legrand, Étude sur T. (Paris 18981.
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Eusebius ós Jeromos tesznek említést, közülök
Theologia (gör.), I. Hittudomány.
Theon, Alexandriából, görög matematikus, a azonban csak egy maradt fönn: három könyv
Hypatia atyja, aKr.u. IV. sz.-ban. 365-ben egy nap- Autolykoshoz.
Theophilus, a regebeli Faust mondai előde.
fogyatkazást figyelt meg és írt le, Ptolemaios
Almagesztjét kommentálta és Euklides miiveit A legenda szerint a VI. sz.-ban püspökhelyettes
adta ki. T. műveit Halma adta ki (2 köt., Paris volt Adanában; püspökének halála után őt válasz
tották meg, de szerénységből visszautasította e
1821—23).
méltóságot. Az új püspök rágalmak alapján meg
Theone, írói álnév, 1. Artner.
Theopaschiták (gör.). Nevük mindazoknak, fosztotta előbbi tisztétől. Ekkor egy bűvészhez
akik az 5. sz. vége felé cclsten szenvedéséről a fordult, aki az ördögök gyülekezetébe vezette ; az
keresztfán)) beszéltek. Jóllehet ez a kifejezés ördög megtagadtatta vele Krisztust és Máriát, lel
dogmatikailag helyes volt, mégis, mivel a mono- két pedig írásban kötötte ki magának. De mikor
flziták buzgón terjesztették, gyanút keltett az igaz püspöke visszahelyezte tisztébe, megbánta tettét
hitűek között. Ebből nagy vita keletkezett, amely s negyvennapi böjtölés és ima által megindította
nek II. János pápa vetett véget a makacskodó Máriát, hogy fiánál bűnbocsánatot eszközöljön ki
akoimetáknak (1. o.) az egyházból való kizárásá számára s az írást visszavegye az ördögtől. T. erre
val. Az 5. közzsinat (533) erre mindazokat kizárta harmadnapra meghalt. Ezt a legendát a X. sz.-ban
az egyházból, akik «nem vallják, hogy a testben egy Paulus nevű pap vitte a Keletről Nápolyba s
keresztre feszített Úr Jézus Krisztus igaz Isten». onnan csakhamar elterjedt a Nyugaton és RosTheophanes (Confessor, a Hitvalló), görög witha latin versekbe foglalta. Feldolgozták német,
(bizánci) krónikás, szül. Konstantinápolyban 758., francia és holland nyelven is, drámai alakban
megh. Szamotráke szigetén 817. Előbb udvari Rutebeuf 1280., valamint több németalföldi szín
hivatalokat viselt, azután kolostorba vonult. Mivel műben is a XIV. és XV. sz.-ban.
Theophilus Presbyter, Bogerius bencés szer
a képtisztelők közé tartozott, III. Leo császár
Szamotráke szigetére száműzte; a görög egy zetes és ötvös írói neve, aki 1100 körül a helház szentjei közt tiszteli. írt egy Krónikát, amely mershauseni kolostorban Paderborn mellett élt s
a 284—813 évek eseményeit tárgyalja s a a középkori művészet és iparművészet technikáira
későbbi bizánci krónikások főforrása lett; latinra vonatkozólag a műtörténelem legfontosabb kút
Anastatios pápai könyvtáros fordította le. Müvét főjét írta. «Schedula diversarum artium» a címe
több krónikás (T. folytatása) a 961. évig foly ennek (németre lefordította Ilg, Quellenscliriffen
tatta. Ebben van néhány adat a magyar történet für Kunstgeschichte. VII. B. Wien 1874). Ötvös
honfoglaláskori idejére. Kiadta Classenés Becker munkái közül a paderborni dómban és az adding(Bonn 1839—41, 2 köt.) és Boor (Leipzig 1883— hofl kolostorban egy-egy házi oltárkája, a trieri
dómban egy ezüst könyvtáblája, a berlini ipar
1885, 2 köt.).
Theophano (Theophania), 1. kelet-római csá művészeti múzeumban egy feszülete ösmeretes.
Theophilus Protospatharius, híres orvos és
szárné, II. Eomanos császár felesége. Alacsony
sorból származott s férje halála után kiskorú szakíró Kr. u. a VIII. sz.-ban, Heraklius császár
fiainak, II. Basileiosnak és VIII. Konstantinosnak udvari orvosa volt. Művei, amelyek nagyrészt
gyámja volt 963., majd II. Nikephoros Shokas Galenus és Rufus nyomán készültek, az egész
császárhoz ment nőül. Ezt 969 dec. meggyilkol középkoron át nagy tekintélyben állottak. Bonc
tatta, de az új császár, Tzimiskes János nem tanát először Crassus adta ki 1536. latin nyelven,
vette őt nőül, amint ígérte, hanem egy arméniai az eredeti görög 1555. jelent meg Parisban, újab
ban Greenhill adta ki Oxfordban 1842.
kolostorba száműzte.
Tfceoplirasta (nSv.), 1. Clavija2. T., német császárné, az előbbinek és II. RomaT h e o p l i r a s l a c e a (növ.), a forrtszirmú két
nosnnk leánya, szül, 955 kör., megh. Nimwegenben 991 jún. 15. Nagy Ottó német császár kíván szikűek családja a Primulales-sorozatban. 70 faja
ságára 972. nőül ment annak fiához, II. Ottóhoz. Amerikában és a Havai-szigeteken honos. Fák v.
Okosságával és erős jellemével nagy hatást cserjék. Ide tartozik pl. a Clavija (1. o.).
Theophrastus, görög filozófus, szül. Erezoszgyakorolt férjére s mikor az 983. fiatalon elhalt,
kiskorú fiának, III. Ottónak gyámja és Német ban (Leszbosz szigetén) Kr. e. 372., megh. Athén
ben 287. Athénben Platónak, azután Aristotolesország kormányzója lett.
T h e o p h i l a u í r o p i s m u s , 1 Teofilantropiz- nek tanítványa volt, aki utódául jelölte ki és a
peripatetikus iskola fejévé tette. Mint ilyen 35
mus.
Theophilos, kelet-római császár (829—842), éven át működött és nagy hírnévnek örvendett.
II. Mihály császár fia a frigiai dinasztiából, megh. Sok dialektikai, metafizikai, erkölcstani és fizikai
ÍS42 jan. 20. Atyja halála után foglalta el a trónt munka szerzője; Digenes 200 munkáját említi.
829 okt. Tehetséges és művelt uralkodó volt, a Filozófiája Aristotelesen alapszik, de mindaz
fővárost újból megerősítette és szép középületek által önállóságot mutat; különösen kiemelendők
kel díszítette. A képrombolókhoz (1. o.) tartozott. botanikai és fizikai munkái, továbbá etikai jel
Az arabokkal szerencsétlenül harcolt. A trónon fia, lemrajzai. Müveit Wimmer adta ki (Leipzig
1854—1862, Paris 1866). V. ö. Die Charaktere
III. Mihály követte.
Theophilus, antiochiai, a II. sz. legjelesebb T.-s (kiadja és magyarázza a leipzigi filológus
apologetája. Mint pogány kitűnő kiképzésben ré társulat, Leipzig 1897).
Theophrastus Paracelsus, 1. Paracelsus.
szesült. A szentírás tanulmányozása, folytán ke
Theophylaktos, 1. bizánci teológus, 1078. achreszténnyé lett. 168 körül antiochiai püspök,
181—186-ig kormányozta megyéjét. Munkáiról ridai érsek, megh. 1107. írásmagyarázatai, külö-
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nősen az újtestainentomé, a középkor legjobb
Írásmagyarázatai közé tartoznak. Összes müveit,
életírásaival együtt, Maria de Bubeis és Bonif.
Finetti (4 köt., Velence 1754—63) adták ki.
2. T. Simokattes, görög író a Kr. u. VII. sz.-ban.
Természetrajzi művön és leveleken kívül megírta
Maurikios császár életét elég tárgyilagossággal,
de dagályosan. Kiadta de Boor (Leipzig 1887.).
T U e o p h y l l i n , a tea alkaloidája, kémiailag
1, 3 dimethylxanthin. Legerélyesebb húgyhajtó
ezer, hatása egyébként hasonló a kaffeinéhez (1. o.).
Vele azonos a Tlieocin nevű gyógyszerkülönle
gesség.
T h e o p n e n s t i a (gör.) a. m. isteni ihlet, sugal
lat (egyházatyák írásaiban).
Theopompos, 1. görög komédiaíró, Aristophanes ifjabb kortársa, kinek működése átmenetet
jelöl a közép-attikai komédiához. Töredékei
Rocknál (Comicorum atticorum fragmenra, 1 köt.).
2. T., görög történetíró, szül. Chiosz szigetén
Kr. e. 376. Számkivetett atyjával Athénbe került,
hol Isokrates iskolájában szónokká képezte ki ma
gát s mint ilyen nagy sikereket is ért el, de inkább
a történetírásra adta magát. Hányatott életet élt.
Müvei: 1. Hellenika 12 könyvben, Thukydides
folytatása. B művéből 1906. jelentékeny töredékek
kerültek napvilágra, amelyek a 410—394 évek
eseményeit tárgyaljak. (Kiadta Grenfell és Hunt
az oxyrhynchusi papyrusok közt, Oxford 1909.)
2. Philippika 58 könyvben, a makedoni Fülöp
története, világtörténeti kitérésekkel; sok részre
hajlással, de nagy szorgalommal megírt munka
volt, amelyből a mélyreható oknyomozás sem
hiányzott. Töredékei Müllernél (Fraginenta Hist.
Graec. I.). V. ö. Pflugk, De T. vita et scriptis
(Berlin 1827).
Tlieorfoa (Tiorba), lantszerü, mély, pengetett
húros hangszer, főjellemvonása a kettős nyak,
amely arra szolgált, hogy egyiken a játszó az
érintőket fogta ujjaival, a másikon szabadon lengő
bordóhúrok (zümmögő húrok) helyezkedtek el.
Praetorius szerint a XVII. sz.-ban a következő
hangolása dívott:

belügyminiszter foglalt helyet. Azután négy ízben
volt miniszterelnök (1899 ápr.—1901 nov., 1903
jún.—júl., 1903 dec—1904 deo. és 1905 dec.—
1909 júl.). Utoljára a rövid életű Zaimisz-kormányban (1915 okt.—nov.) vállalta a kereskedelmi és
közoktatásügyi tárcát. Határozott híve volt annak,
hogy Görögország semleges maradjon a világ
háborúban. — Fia Nikolaosz a világháború idején
görög követ volt Berlinben; majd 1917-től igaz
ságügyi meg hadügyminiszter; de a köztársasági
forradalom után ót is vád alá helyezték s 1922
nov. 28. kivégezték.
Theoxenia (gör. a. m. «istenek megvendége
lése))) a görögöknél szokásos, a római Lectisierniumhoz (1. o.) hasonló áldozat, melyen a vidék
főistenén kívül a többi isteneket is megtisztelték,
mint annak vendégeit. V. ö. Deneken, De Theoxeniis (Berlin 1881).
Thera, sziget, 1. Szantorin.
Theralit, szemcsés eruptív kőzet, lényeges
elegyrészei: plagioklász, nefelin és augit, esetleg
biotit ós olivin. A bazanitok és tefriteknek intruziv
alakja. Az eleolitszienitokat kíséri; Montana,
Kanada, Kóla.
Theramenes, igen müveit, ékesszóló, de jellem
telen politikus az ókori Athénben. Az oligarchák
pártján 411. résztvett a demokrata alkotmány
megbuktatásában, de csakhamar a demokraták
hoz pártolt. A peloponnózuszi háború sok csatájá
ban vett részt, de mivel becsvágyát nem tudta ki
elégíteni, ismét a nemesek pártjára alít és az
Arginussai szigeteknél vivott csatóban vezérlő
férfiak elítélését sürgette. Lysandros spártai ve
zérrel hosszas alkuba bocsátkozott (405—404) és
így megakadályozta honfitársait a város vitéz
védelmében, végre a 30 zsarnok közt foglalt he
lyet. Csakhamar ellentétbe került Kritiasszal, aki
börtönbe vetette és arra kényszeritette, hogy
méregpoharat igyék (403).
T h e r a p e n t i k a , 1. Gyógytan.
T h e r a p h o s a (állat), a madarászpók (Mi/gale)
újabban használatos tudományos neve. L. Mada
rászpók.

A hagyomány szerint Piccinino a T. feltalálója és
eredeti hazája Pádua. A XVIII. sz. közepén tűnik el
végkép. Grénerin Henri Livre de théorbe címmel
iskolát írt a T.-ra, melyet Lully-nek ajánlott.
T h e o r e m a (gör. lat.) a. m. tantétel.
T h e o r i a , 1. Elmélet.
Theorikon (gör.), a régi Athénben a szegény
polgárok részére juttatott két obolusz (40 fillér)
volt, amelyet Periklész óta Kr. e. 338-ig az állam
pénztártól kaptak színházi belépőjegyük meg
váltására.
T h e o s o p h i a , 1. Teozófia.
T l i e o t o c o s , 1. Teotokosz.
Theotokisz, Georgiosz, görög államférfiú,
szül. Korfu szigetén 1841., megh. Athénben 1916
jan. 25. A görög képviselőházban Trikupisz hívei
közé tartozott s annak kormányaiban 1886—90.
mint tengerészeti, 1892—93. és 1893—95. mint

T h e r a p h o s i d a e (állat), a madarászpókok
(Mygalidae) újabban használatos tudmányos neve.
L. Madarászpók.
T h e r a p i a , 1. Gyógyítás.
T U e r a p i a s t e r i l i s a n s m a g n a , az a gyó
gyító eljárás, amely a szervezetben levő betegségokozókat egy csapásra kipusztítja, a szervezetet
fertőtleníti. A T. csakis ideális parasitotrop azaz
olyan szerekkel volna leheteéges, amelyek a bak
tériumokat megölik, anélkül, hogy a beteg szer
vezetét bántanák. A T. volt Ehrlich kísérleti gyó
gyító kutatásának főcélja.
Theraszia, 1. Szantorin.
Therese Bayer, írói álnév, 1. Terézia bajor
hercegnő.
T h e r e s i a n a , Mária Teréziának 1768. kiadott
büntetőtörvénykönyve, amelyet 1787. a codex
Jozefinicus váltott fel.
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Tlierosiaiiuiii, I. Tereziánum.
Theresienstadt (Terezin), szab. kir. város és
egykori vár Csehországban, az Eger mellett,
(1921) 6829 lak. A várat 1780. Mária Terézia ala
pította.
Theresiopolis, 1. Vinga.
Therezina, fóvárosa Piauhy brazíliai államnak,
(1920) 57,500 lak., van lyceunia és ipariskolája.
Theriaka, 1. Aleodfar mákonTherididao (Gömbpókok, állat), 1. Polcok.
Tlieridiuiii, 1. Ökörnyál.
Therio«lontia, a kihalt hüllők Theromorpha
rendjének egyik alrendje, amelybe a délafrikai
karooformáció perm- és triászrétegeiben előfor
duló nemek tartoznak. Középtermetű, néha tigrisnagyságot elérő, sajátságos állatok tartoznak ide,
melyeknek fogazata az emlősökéhez hasonlóan
metsző-, szem- és zápfogakra tagozódott. Lapoc
kájuk többnyire tekintélyes nyujtványt (acromion)
visel; csigolyáik amphicoel-ek. A T. alrend két
részre oszlik, u. in. a permkori (primitivebb)
Therocephalia (Gynosuchus, Tigrisuchus, Lycosuchus stb.) s a triászkori (specializáltabb) Oynodontia (Galesaurus, Gynognathus, Gomphognathus stb.) csoportja.
Thermae, 1. Termák.
Thermia, sziget, 1. Kitnosz.
Thermidor (franc), a francia forradalmi
naptár 11. hónapja (júl. 19-tól aug. 27-ig). Emlé
kezetes nap a T. 9-ike (1794 júl. 27.), amikor
Robespierre és a rémuralom megbukott. E nap
hősei a thermidoristák (FoucM, Tallien).
Thermit, 1. Termit.
T h e r m o c a r d i a (állat), az állandó hőmérsék
letű gerinces állatok (madarak és emlősök) össze
foglaló neve.
Thermocauter (gör.-lai), 1. Termokauter.
Therinoelectricitas (gör.) a. m. hőelektromoság.
Thermograph, 1. Termográf.
T h c r m o h y p s o m e t e r , 1. Hipszométer.
Theruiometer, 1. Hőmérő.
Tlierniométre a t t a c h é (franc), 1. Baro
méter.
Thermométre a u t o m o t e u r (franc), 1. Te
letermométer.
Therinonatrit, 1. Termonátrit.
Thermopenetratio, 1. Termopenetráció.
T h e r m o p h o r , 1. Termofor és Borogatás.
Thermopylae, 1. Termopilák.
T h e r m o tropismns, 1. Termotropizmus.
Thern Károly, zeneszerző, szül. Iglón 1817 aug.
18., megh. Bécsben 1886 ápr. 13.1841-ben Gaalnak
A peleskei nótárius c. színmüvéhez írt zenéjével
tűnt fel. A Nemzeti Színház karnagya lett, 1853—
1864-ig a Nemzeti Zenede tanára volt. Számos nép
szerű dalt írt (így a Fóti-dalt is). Operái : Gizul
(1841); Tihany ostroma (1845); A képzelt beteg
(1855). Fiai: Vilmos, szül. Budán 1847 jún. 22.,
megh. Bécsben 1911 ápr. 7. és Lajos, szül. Pesten
1848 dec. 18., megh. Bécsben 1920 márc 12., szin
tén jeleB zenészek; Lajos a bécsi konzervatórium,
Vilmos a bécsi Horák-zeneiskola tanára lett.
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deti neve lerwagne Josephine volt. Parisban könynyelmű életet élt s 1789 okt. 5. a párisi csőcselék
egyik vezetője volt Versailles ellen. 1790. mint a
jakobinusok ügynökét az osztrák rendőrség el
fogta Belgiumban. Egy évi fogság után 1792.
visszament Parisba, de a nép mint árulót 1792
aug. 10. kikorbácsolta a városból. Az őrültekhá
zában halt meg. Gottschall (1850) és Hervieu
(1902) drámáinak főhőse. V. ö. Lacour, Trois
femmes de la Révolution (Paris 1900).
Therolith, kőzet, a. m. theralit (1. o.).
T h e r o m o r p h a vagy Theromora, a hüllők
egyik kihalt rendje, amelybe főként szárazföldi v.
partlakó alakok tartoznak. A T.-k négy alrendre
oszlanak, u. m. Cotylosauria (Pareiasaurus,
Sclerosaurus, Labidosaurus stb.), Pelycosauria
(Varamosaurus, Dimetrodon, Naosaurus stb.),
Tlieriodontia (Lycosaurus, Inostranzendia, Lycosuchus, Cynognathus stb.) és Anomodontia
(Dicynodon, Gordonia, Lystrosaurus stb.). Az ide
tartozó fajok a karbon-, perm- és triász-formációk
ból ismeretesek.
Theron, a gelai Ainesidemos fia, Akragas (Agrigentum) kényura (488—472 Kr. e.). Városát szép
épületekkel díszítette és jólétre emelte; a karthá
góiak ellen indított háborújában elfoglalta Himerát. Pindaros megénekelte olympiai győzelmét.
T h e r o p i t h e c u s (állat), a Cerkófmajmok
egyik neme (sörényes páviánok). Ide tartozik a
barna dzseláda (Th. gelada Rupp.) és a fekete
dzseláda (Th. obscurus Heuglin); mindkettő
Abessziniában honos.
T h e r o p o d a , a hüllők -DwiosaMria-rendjének
egyik alrendje, melybe a triásztól a felsőkrétáig
élt, kisfejű, hegyes thecodont-fogú, hosszúlábú
ós levegős csontú (pneumatikus csontvázú) raga
dozó sauriusok tartoznak.
Thersandros, a görög mitológiában a tébai
Polyneikes és Argeia fia, az epigonok egyike, aki
később Téba királya lett. A későbbi mondában T.
résztvett a trójai háborúban, de már a miziai
partrakelésnél Telephos kezétől elesett. Vergilius
nál azonban ő is a trójai falóban ül és megéri
Trója elfoglalását.
Thersites, a trójai mondában a legrútabb, go
noszlelkű és gyalázkodó görög, akit Agamemnonra
szórt szitkai miatt Odysseus egy népgyűlésen meg
vert. Midőn az elesett Penthesileia (1. o.) szemébe
szúrta lándzsáját és Achilleust gyalázta, ez öklé
vel agyonsújtotta.
Therta-olaj, 1. Hydnocarpus.
T h e s a u r a r i u s (középkori lat.) a. m. sek
restyés.
T h e s a u r u s (gör. a. m. kincs), a régi görögök
nél kincsesháznak a neve. A történetelőtti, u. n.
aegaei korszakból fennmaradtak kupolával fedett
kamrák (a leghíresebb a Mykene mellett talált
T.), ezek azonban tulajdonkép sírkamrák voltak.
A történeti időben az egyes görög államok nagy
szentélyekben, így Olimpiában és Delfiben építtet
tek T.-okat, amelyekben az isteneknek felajánlott
fogadalmi ajándékokat halmozták fel. A T.-nak
görög templom alakja volt és szinte teljesen
T h é r o i g n e de M é r i c o u r t (e&sd: teroany dO meri- helyre lehetett őket állítani az említett szenté
kur), «a francia forradalom amazonja», szül. lyekben talált romokból. — így neveznek nagyobb
Luxemburgban 1762 aug. 13., megh. 1797. Ere gyűjteményes, többnyire szótárszerű, tehát a
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nyelvkincset feldolgozó munkát is, amilyen pl. a Herakleséihez, csakhogy T. testalkotása fiatalo
T. linguae Graecae Stephanustól (Genf 1570, 5 sabb, nyúlánkabb. V. ö. Prigge, De T. rebus gestis
köt.), T. antiquitatum graecarum Gronoviustól ; (Marburg 1891); Wulff, Zur T.-sage (Dorpat
s így nevezik azt a nagy latin szótárt is (T. linguae 1892). Bőven szól róla Gruppé, Griech. Mytholatináé), mely öt akadémia (a berlini, bécsi mün logie (München 1906).
cheni, lipcsei és göttingeni) tudományos vállalata
T h e s i u m L. (nOv.). A Santalaceae-családba
ként 1900-ban indult meg s ezideig 5 kötete jelent tartozó génusz, melynek mintegy 150 faja isme
meg Teubner kiadásában. 12 nagy kötetre van retes, mely főleg mérsékelt övi tájakon él Középtervezve a latin lexikográfiának e legnagyobb Európában, Ázsiában és Dél-Afrikában. Nagyobb
szabású terméke.
részt füvek, ritkán apró cserjék. Több faja félig
T h e s a u r u s e c c l e s i a e (lat. a. m. az egyház élősködő életmódú. T. ramosum füves mezőkön,
kincse), neve a kat. hittanban a kegyelemkincs dombokon. T. aipinum alhavasi tájakon. Nálunk
nek, amely az egyháznak rendelkezésére áll a bú még hét faj.
csúk osztásánál és amely Krisztus végtelen elég
Thesmophoria, Demeternek mint a földmlvetételéből és a szentek érdemeiből származik. L. lé8 és a polgárosultság istenének ünnepe, főleg
Búcsú és Szentek egyessége.
Athénben volt híres és a mai október vége felé
Theseion, ókori műemlék, illetve templom négy napig tartott. Kizárólag tisztes nők vehet
Athénben, az Akropolistól északnyugatra; elég jó tek csak részt benne ; férfiakat kemény büntetés
állapotban napjainkig fennmaradt.
sel sújtottak, ha az ünnepen mutatkozni merész
Theseus, attikai nemzeti hós. Atyja Aigeus kedtek.
athéni király (v. Poseidon isten). Nagyatyja, PiThesmophoros (gör.) a. m. törvényhozó, De
theus troizeni király házában felserdülvén, ma meter (1. o.) istenasszony mellékneve.
gához vette azt a kardot, amelyet atyja majdani
Thespiai, ókori beóciai város Tébától nyugatra,
ismertető jelül egy szikla alatt hagyott volt s lakosai közül 700 a thermopilei csatában esett
elindult Athénbe, atyjához. Már útközben hőstet el. Itt született a hírneves szépségű Phryné, aki
teket vitt véghez: megölte Hephalstos fiát, a szülővárosának ajándékozta Praxiteles Eroszát.
buzogányos Periphetest, Sinist, az isthmosi útonThespis, az attikai Ikariából, a tragédia meg
állót, a kromyoni vadkant, Skiront, aki az utaso teremtője, aki Athénben Kr. e. 534. vitte szinre
kat a tengerbe taszigálta, az óriási Kerkyont, aki az első tragédiát, melyet a Dionysos tiszteletére
az utasokat öklöző viadalban leverte, Prokrustest, énekelt ditirambusból (l.o.) fejlesztett azzal, hogy
aki ágyához mérve nyújtotta ki v. szabdalta meg a kar mellett egy színészt is felléptetett s így a
az embereket. Athénben elűzte az atyja trónjára cselekmény kifejezésére alkalmas dialógust meg
törekvő Pallantidákat, megszabadította Attikát teremtette. Horatiusnak az az adata, mely szerint
attól a véradótól, amelyet Athénnek évenként szekerén hordta színdarabjait, adott alkalmat
Krétába kellett küldenie Minős királyhoz kárpót arra a balvéleményre, hogy «Thespis kordéján
lásul fiának, Androgeosnak Athénben történt mintegy hordozható színpadként szerepelt. Művei
megöletéséért. T. maga vezérelte Krétába a hét ből semmi sem maradt.
ifjúból és hét leányból álló véradót s Ariadné (1. o.)
Thesprotia, epiruszi vidék az ambrakiai öböl
segítségével megölte a Minotaurust. Ezután és Thyamis (ma Kalamasz) folyó között.
Ariadnéval megszökött, de útközben elhagyta v.
Thessalia, 1. Tesszália.
átengedte Dionysosnak. Athénhez közeledve, el
Thessaloniké, jelentékeny makedón város,
feledte kicserélni az atyjával történt megállapo már a görögök alapították és meleg gyógyfor
dás szerint hajójának gyászvitorláit, ezért atyja rásaiért eredetileg Thermának nevezték el; de
kétségbeesve a tengerbe ugrott. Átvévén atyja később II. Fülöp király leánya, Kassandros király
trónját, Attika lakóit egy állammá egyesítette s felesége nevéről T.-nak hívtak. Mai neve Szalomegalapította a panathenai ünnepeket. Herakles- niki (1. o.).
szaí együtt harcolt az amazonok ellen s király
Thessalos, a tesszáliaiak őse, Jason v. Haimon
nőjüket, Antiopét (v. Hippolytét) feleségül vette. v. Herakles fia.
E frigyből származott Hippolytos, aki T. második
Théta, a görög alfabetumnak nyolcadik betűje
nejének, Phaidrának bűnös szerelme és ármánya (6,),
megfelel a th-nak.
következtében meg nem érdemlett szomorú sorsra
Thetafüggvények, az elliptikus függvények
jutott (Buripides és Racine drámája). Barátjával, előállítására
függvények, amelyeket Ja
Peirithoos-szal az alvilágba is leszállt, hogy se kobi vezetett szolgáló
be
a
matematikába.
gítsen neki elrabolni Persephonét, de ott bi
Thetis, Nereus tengeri istennek és Dorisnak a
lincsbe verték. Egy monda szerint Herakles meg
szabadította, mikor azonban visszatért Athénbe, leánya, Peleus felesége, Achilles (1. o.) anyja'.
ott Menestheus ült a trónon s az elűzte őt Ekkor Zeus (sőt Poseidon is) szerette volna nejévé tenni,
Skyros szigetére menekült Lykomedas király de tartván Prometheos jóslatától, amely szerint
hoz, aki azonban álnokul a tengerbe taszította. T. születendő fia hatalmasabb lesz az atyjá
Hamvait 476. Kimon szállította Athénbe a szá nál, lemondott róla és Peleushoz (1. o.) eről
mára épített templomba. Hogy ez azonos-e az tette, akinek csak kitartó küzdelemmel sikerült T.
elég jó karban fennmaradt Theseionnal, kérdéses. ellenállását megtörni. A Pelion hegyén ünnepelt
A képzőművészetnek és a költészetnek kedvelt nászúkon az istenek is megjelentek. A trójai há
tárgya volt mindig T., vázaképeken nagyon gyak ború idejében T. visszament atyjához a tenger
ran találkozunk ábrázolásaival. DelphibenPhidias mélyére, onnan kísérte figyelemmel rövid életre
készítette el a szobrát. Ábrázolásai hasonlók a ' szánt fia sorsát s támogatta abban, hogy Agamemnonon, majd Hektoron bosszút állhasson.

Thatls-expedlclő

—

237

Későbbi monda szerint halhatatlanná akarta
tenni egyetlen fiát, de ez nem sikerült.
Thetis-expedició (1889), 1. Tengeri tudomá
nyos expedíciók.
Thetis-hajas kő, a macskaszemhez hasonló
kvarc-változat, benne szálas amflbol van mint
zárvány. Mint csekély értékű drágakő is szerepel.
Theudosia, 1. Fjodoszija.
Theunis, Georges, belga politikus, szül. Montegnéeben (Lüttieh mellett) 1873 febr. 28. Atyja
tábornok, Namur parancsnoka volt. Előbb mér
nökkari tiszt volt, azután banküzletbe lépett;
de a háború kitörésekor újra katonai szolgálatba
állt. A háború után a jóvátételi bizottság tagja
lett, 1920. nov.-ben pénzügyminiszter; 1921. dec.
9. ő alakított kormányt, megtartván a pénzügy
miniszteri tárcát. 1924. febr.-ban, mert a kamara
többsége nem szavazta meg a francia-belga gazda
sági egyezményt, lemondott ugyan, de a király
ismét őt bizta meg a kormányalakítással. 1925
tavaszán azonban kabinetje megbukott.
T h e u r g i a , 1. Teurgia.
Theuriet (ejtsd: túrié)', André, francia fró, szül.
Marlyban (Paris mellett) 1833 okt. 8., megh.
Bourg-la-Reineben 1907 ápr. 22. Regényei termé
szeti leírásaikkal tűnnek ki. A jelesebbek: Made
moiselle Guignon (1874); La maison des deux Barbeaux (1879); Bigarreau (1886); La chanoinesse
(1893); Années de printemps (1896); Jours d'été
(1901); Mon oncle Plo (1906) stb. Verses szín
müve : Joan Marié (1871). Magyarul megjelentek:
Eaymonde, f ord. Sasvári Ármin (Budapest 1876);
A marquis keresztfla, ford. Leövey Gyula (u. o.
1878); Búzavirágok háza, f ord. Ujkéri{u.o. 1879);
Maugars fia, ford. Nyitray József (u. o. 1878);
Veronika asszony, ford. TJjkéri (u. o. 1881); Ver
néiül Mihály (Becsvágyból), ford. Szász Károly
(u. o. 1883 és 1896); Aurélia néni, ford. P. L. (u. o.
1885); A vadóc, ford. Sziklay János (Képes Csa
ládi Lapok, 1885); Egy gyenge pillanat, ford. Trux
Hugóné (1887); Jean Marié, ford. ifj. Szász Béla
(Budapest 1891); Veszedelmes bűbáj, ford. Tóth
Béla (u. o. 1892); Angéla, ford. Virág Gyula (u. o.
1895); Apaság, ford. Szomory Emil (u. o. 1898);
Vadliliom, ford. Cserhalmi Irén (u. o. 1900); Gyö
tört szivek, ford. u. a. (1901); Virágos erdő, ford.
Lándor Tivadar (1901); Nizza virága, ford. Csetényi Erzsi. V. ö. Besson, A. T. (Paris, 1890.)
Theux (ejtsd: tö), város Liége belga tartomány
ban, (1920) 4790 lak., posztó-, szappan-, bőrgyár
tással ; vas-, cink- és ólomércbányával.
T l i c v e t i a L. (n«v.), az Apocynaceae család
génusza; 5 faja Amerika forró övén honos kis fa
v. cserje. Levelük csavaros állású, bőrnemü. Virá
guk nagy, csészéje mirigyes, pártája nagy sárga
szirmokból áll. Termésük csonthéjas. A T. Ahonai A. DC. Brazília csinos, örökzöld fája, ezelőtt
gyakran kertben kultiválták.
The Vize, angol város, 1. Devizes.
Thewrewk (ponori), 1. Árpád, író, kritikus
és műfordító, szül. Pozsonyban 1839 dec. 30.,
megh. Budapesten 1903 nov. 4.1862—69-ig eper
jesi, 1869—72. pozsonyi, 1872-től budapesti tanár.
Beutazta Olasz- és Németországot. Művei: Latin
nemi szabályok magyar versekben (Kassa 1864);
A theatron (Pozsony 1871); Ein neuer Lohrplan
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(Budapest 1874); A görög színpad gépei (a. o.,
1875); Theognis (u. o.); Faludi Ferenc mező
nyei (u. o.); Német tan- és olvasókönyv (1875);
A axijv>{ (Nyelvtud. Közi. 1876); Egy magyar
mint görög versíró (1877); XXXV. Handschriften (Geschenk des Sultans Abdul Hamid II., 1878);
Pandora(A nagyidai cigányok bírálata, 1871);
Sinngedichte (1876); Magyar Nye\vbuvárlatok
(1881); Petőfi-e v. Arany? (1881). Irt még bírá
latot Arany Ágnes asszonyáról, Simonyi Nyelv
tanáról, Német ós magyar szólásairól stb., szer
kesztette a Haza és Külföld c. folyóiratot.
2. T. Aurél 1. Török3. T. Emil,' filológus, szül. Pozsonyban 1838
febr. 10., megh. Budapesten 1917 febr. 24. Buda
pesten egyetemi tanulmányait elvégezve 1859.
külföldi ösztöndíjjal Grácba ment és a híres
Weinhold szemináriumában egyideig ő vezette
az Ulfllas-féle bibliafordításra vonatkozó fejtege
téseket; szaktanulmányait Bécsben fejezte be.
A budai főgimnáziumnál foglalt tanári állást,
majd 1874. egyetemi tanár lett. Főtényező a klassz,
filológiának Magyarországon való fellendítésében.
1874-ben megalapította a budapesti Philologiai
társaságot s elnöke volt. A Tud. Akadémia, Kisfaludy-Társaság, valamint több külföldi tud. tár
saság tagjául választotta. 1899-től 1890-ig rektor,
1901. udv. tanácsos. Az Akadémiában megindí
totta a görög és latin remekírók fordításának gyűj
teményét. Á klassz, filológia terén főbb művei:
Homér Iliásza I.ének(Pest 1862); Vergilin s Aeneisé
nek 2. éneke (u. o. 1863); Tacitus Gerrnaniája
(u. o. 1871). Mind a három akkorig nálunk példát
lan alapos kommentárral van ellátva. Festus-kiadása, melyet az Akadémia a Marczibányi-díjjal
tüntetett ki, a külföldi tudomány elismerése sze
rint is számottevő, tudós munka (I. r. Budapest,
1889). A codex Festi-farnesianust 42 fototipiai
lapon is kiadta (1895). Sajtó alá rendezte, beve
zetésekkel és glosszáriummal látta el Arany
János Aristophanes fordítását (Budapest 1880).
Nyelvészeti és ritmikai munkái: A hang mint mű
anyag (Pest 1866); A nyelvészet mint termé
szettudomány (1869); A nyelv optikája (1870); A
gyermeknyelvről (1871); A helyes magyarság
elvei (Budapest 1873., akadémiai pályadíjat nyert);
A magyar zene ritmusa (1881); A rhythmusi
kérdés (Akai. felolv. 1898). Bevezetés és irodalmi
kalauz József főherceg Czigány nyelvtanához
(1888); A magyar zene tud. tárgyalása (1890);
A mondatból vált fő- és melléknév (Akad. értek.
1890). Költői és műfordítói művei: P. T.E. nyelv
gyakorlatai (Pozsony 1848., tíz éves korában) ;
józsa (költemények, Pest 1862). Önállóan meg
jelent műfordításai: Homér Iliásza (VI. ének, Pest
1865); Anakreon (Budapest 1885); Görög anthologiabeli epigrammák (1890); Homeros Iliásza
I—VI. ének (ford. bevezetéssel és jegyz. ellátva,
Budapest 1906, Akad. kiadv.); Vergilius Copája
és Moretuma (Kisfaludy-Társ. évlapjai 1883);
Martialisból 50 epigramma (Hunfal vy-album 189DCatullusból és más költőkből számos költemény
fordítása jelent meg az Egy. Phil. Közl.-ben.
4. T. István, iró, T. 3. fia, szül. Pesten
1863 júl. 28. Gimnáziumi és bölcsészeti tanulmá
nyait Pesten elvégezve, egyideig a zenei pályán
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működött, majd hírlapíró lett vidéken, 1897. ki
nevezték tollnoknak a győri tankerületi főigaz
gatósághoz, de súlyos betegsége miatt csakhamar
megvált állásától, mind az irodalomtól is. Ne
vezetesebb művei: Azok a lányok! (elbeszélé
sek, 1885); Mosolygó kisasszonyok (elbeszélések,
1886); Budapesti elet (tárcák, 1887); A mamák
(elbeszélések, 1889); Modern élet (tárcák, 1891);
Nincsenek többé leányok! (elbeszélések, 1895);
A szerelem iskolája (1897); A cipészapostol
{elbeszélések, 1904).
5. T. József, író és műgyüjtó, szül. Déván
(Hunyad vm.) 1793 ápr. 2., megh. Budapesten 1870
nov. 4 1828-ban rendszeresen kezdett mindent
gyűjteni, ami a magyar irodalomra, történelemre
és művészetre vonatkozik. 1845-ben átvette Orosz
Józseftől a Hírnök szerkesztését, de ugyanazon
évben nagy csapások érték, becses képgyűjte
ménye tűzvész áldozatává lett. Ó fedezte fel a
róla elnevezett kódexet (1. Thewrewk-kődex).
Sokoldalú irodalmi munkásságot fejtett ki. Azon
kívül sok régi, ritka magyar dolgot újra kiadott;
eok új magyar szót (honvéd, úrbér) alkotott és
még több régi (különösen székely) szót elevení
tett fel.
Thewrewk-kódex, magyar nyelvemlók. Hat
kézírás; köztük egyesek már XVII. sz.-beliek.
Leírói mind ismeretlenek. Készülésének éve 1531,
ez két helyen is föl van jegyezve. Tartalma:
imádságok. Nevezetes darabjai a Peer-kódexben
is előforduló Vásárhelyi András éneke a Szűz
Máriához s a Czech-kódexben is meglevő Szent
Bernát hymnusa. Nevét Ponori Thewretok Jó£se/íó7 viseli, aki először adott róla hírt. Az érsek
újvári ferenciek adományából az akadémiai
könyvtár tulajdona (M. Cod. kis 8-r. 17. jelzet
alatt). Kiadta és ismertette Volf György (Nyelv
emléktár 2. k.). Verses részei: Vásárhelyi And
rás éneke és Szent Bernát hymnusa, magya
rázatokkal kiadta Szilády Áron. (Régi magyar
költők tára, I. 206. és 208. old.).
Thiacinek, 1. Lauth-féle festékek.
Thiago, 1. Jago.
Thiaki, sziget, 1. Ithaka.
Thian-san, belsőázsiai hegység, 1. Tien-san.
Thiasos, az ókori görögök egyesülete, amely
Isteneknek, főleg Dionysosnak tiszteletére áldo
zatot, ünnepi menetet ós lakomát rendezett.
Thiaucourt (ejtsd: tiokúr), mezőváros Meurthe-etMoselle francia dópartementban, Metztől DNy.-ra,
mintegy 1000 lak. A világháborúban 1915 ápr.ban ismételten harcok színhelye volt a flireyi,
remenanvillei ütközetekben, de a németek 1918
azept. 12-ig tartották, amikor Pershing amerikai
csapatai foglalták el.
Thiaumont (ejtsd: ttomon), Verdun védelmi vo
nalának egyik páncélos erődje volt, amely a
Maastól K.-re fekvő magaslatvonalat É.-ra el
zárta. A tóle 1 km.-re fekvő Douaumont erőd
del együtt rendkívül véres harcok folytak birto
káért. T.-t 1916 jún. 23. végre a német 5. hadsereg
elfoglalta; azonban a már rommá lőtt erődöt
aug.-ban a folyton megújuló francia támadások
miatt a németek kiürítették.
Thiazolsárga, dihidrotiotoluldin-szulfosavból
nyert diazcamidovegyület; sárga festék.
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Thibaudeau (ejtsd: tibodó), Antoine Claire, comtt
de, francia politikus és történetíró, szül. Poitiersben 1765 márc. 23., megh. Parisban 1854 máro. 8.
A francia forradalomban mint hegypárti képvi
selő vett részt, később a mérsékeltebb irányhoz
csatlakozott s I. Napóleontól, mint közigazgatási
tisztviselő grófi rangot nyert. 1815—30-ig Svájc
ban, majd Prágában élt mint kereskedő. 1852-ben
III. Napóleon szenátornak nevezte ki. Művei:
Mémoires sur la Convention et le Directoire
(1824); Mémoires sur le Consulat et l'Empire
(1835); Histoire gónérale de Napóleon Bonaparte
(1827—28); Mes mémoires (1875); Correspondance inédite (1898).
Tbibaudin (ejtsd: tibóden), Jean, francia tábor
nok, szül. Moulins-Bngilbertben (Nievre dép.) 1828
nov. 13., megh. Parisban 1905 szept. 19. 1870-ben
mint ezredparancsnok Metz kapitulációja után
német fogságba került. Becsületszavának meg
szegésével 1870 dec. megszökött, mint hadtest
parancsnok harcolt Bourbaki hadseregében 8
azzal együtt Svájcba szorult. 1883 jan.—okt.
hadügyminiszter volt s végrehajtotta az Orléanshercegek kizárását a hadseregből.
Thibault (ejtsd: tibó), Jaqy.es Anatole, 1. Francé
Anatole.
Thibaut (ejtsd: tibo) v. Theobald, Champagne
és Brie grófja, navarrai király (1234—53), szüL
1201., megh. 1253. Mint francia hűbérúr kezdet
ben Blanka királyné, IX. Lajos anyja és gyámja
ellenei közé tartozott, később azonban híve lett s
mikor 1234. neje, Blanka révén Na varra királya
lett, átengedte a francia koronának Blois, CJiartres és Santerre grófságokat. Kitűnt mint jeles
dalköltő; 75 fennmaradt költeményét újabban
Tarbé adta ki (Rheims 1851). A trónon fiai, II. T.
(1253—70) és Henrik (1270—74) követték.
Thibaut (ejtsd: tibó), Anton Friedrich Justus,
francia emigráns családból származott német
romanista, szül. Hamelnben 1772 jan. 4., megh.
Heidelbergben 1840 márc. 28. Egyetemi tanár lett
1798. Kiéiben, 1802. Jenában, 1806. Heidelbergben.
Über die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuehes für Deutschland (Heidelberg 1814, 3. kiad. 1840) c. munkája felhívta a
történeti iskola bírálatát. A munkára Savigny
válaszolt Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft c. müvével. Fő
műve : System des Pandektenrechts (Jena 1803,
2 köt., 9. kiad. Buchholtz-UA 1846). Egyéb müvei
közül említjük: Juristische Encyklopedie und
Methodologie (Altona 1797); Theorie der logischen
Auslegung des römischen Rechts (u. o. 1799, 2.
kiad. 1806); Über Besitz und Verjahrung (Jena
1802). Löhr-rel és Mittelmaier-rel kiadta az
Archív für die zivilistische Praxis 6—23. kötetét
(Heidelbergl823—40). Irodalmi hagyatékát Gnyet
adta ki (Boriin 1841—42, 2 köt.). Széles körben
ismeretes zenei müve i s : Über Reinheit der Tonkunst (Heidelberg 1825; 7. kiad. 1893; új kiad.
Hevler-tö\, Paderborn 1907).
Thiconium, Magyarország középkori földraj
zában Tihany latin neve.
Tbidrekssaga (Thidrikssaga) v. Vilkinisaga,
északi és német mondák norvég gyűjteménye, a
német hősmonda egyik legfontosabb ós Jeggazda-
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gabb forrása. A mű középpontja berni v. veronai
Detre, de egyes elbeszélések semmi kapcsolatban
sem állnak vele. Nagy szerepet játszik benne
Vilkina-ország (a Keleti-ten ger német partvidéke),
miért is első kiadója Vilkinasngának nevezte. A
T. Norvégiában 1250 körül jött létre, részben
alnémet elbeszélések, részben norvég költemé
nyek alapján. T. a skandináv irodalom legérté
kesebb prózai terméke. A monda norvég szövegén
kivul, amely egyetlen régi kéziratban maradt
reánk (kiadta Unger, Kristiania 1853), fontos még
ó-svéd földolgozása (kiadta Olof Hyltén-Cavallius,
Stockholm 1850—1854); legjobb német fordítása
a Thule c. gyűjtemény 22—23. k. jelent meg
(Jena, Diederichs).
Thiel, 1. Andreas, ermlandi kat. püspök, szül.
Lokauban (Kelet-Poroszország) 1826 szept. 28.,
inegh. Frauenburgban 1908 júl. 17. Tanárkodott
Braunsbergben. 1870-ben kanonok, 1871. püspökhelyettes s 1886. püspök. Munkái: Kurzer Abriss
der Kirchengeschichte (6. kiad. Braunsberg 1890);
Epistolae romanornm Pontificum (jegyzetekkel
ellátva, 1. köt., u. o. 1868); Zeitschrift für die Geechichto und Alterthumskunde Ermlands (4—7.
köt, u. o. 1869—81).
2. T., Hugó, német gazda, szül. 1839 jún. 2.,
megh. Steglitzben 1918 jan. 13. Németország
mezőgazdasági ügyeinek egyik vezérmunkása.
1869-ben a darmstadti technikai főiskolán tanár,
1873. a porosz minisztériumban előadó tanácsos s
végül az állami birtokok miniszteri főigazgatója,
1907. val. titkos tanácsos. Poroszország gazd.
középfokú szakoktatását újjászervezte, fejlesz
tette a kertészeti tanítást és a kisérleti állomáso
kat, megalapította a porosz gazdasági kamará
kat 1873 óta kiadta a Landw. Jahrbücher tekin
télyes folyóiratot.
Thieme, JJlrich, műtörténetíró, szül. Lipcsé
ben 1865 jan. 31., megh. u. o. 1922 márc. 25.
Szerkesztette az Allgem. Lexikon der bildenden
Künste művészettörténeti enciklopédiát (1907-től,
14 kötet).
Thienemann Tivadar, egyetemi tanár, szül.
Budapesten 1890 máj. 1. Külföldi egyetemi tanul
mányai után 1918. a pozsonyi Erzsébet-egyetem
német irodalmi tanárává nevezték ki, az egyetem
nek Pécsre való áthelyezése után Pécsett r. tanár.
1920-ban megalapította a Minerva tudományos
társaságot, amely a tudományos történetirodalom
ban a szellemtörténeti irányt képviseli. Nagyobt
tanulmányai a Minerva folyóiratban jelentek meg.
önállóan megjelent főbb müvei: Briefe aus der
Göthe-Zeit (1919); Göthes ungarische Schiller
(1919); Deutsche Lehnwörter der ungarischen
Sprache (Berlin 1925); Mohács és Erasmus
(Budapest 1926). E Lexikonnak is munkatársa.
Thienen, 1. Tirlemont.
Thiepval, falu Franciaország Somme départementjában, 310 lak. Az 1916-iM őszi Sommecsatában egyik főpontja volt a rendkívül véres
harcnak. 1916 szept. 26. az angolok elfoglalták.
Thierfelder, Albert, német zeneszerző, szül.
Mühlhausenban 1846 ápr. 30. 1887-ben Rostock
ban egyetemi zeneigazgató lett. Számos kar-,
kamarazeneművet, tov. több operát írt, neveze
tesen : Die Jungfrau vom Königsee (1877); Der
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Trentajáger (1883); Almanzor (1884); Plorentino
(1896). Több karmüvet is írt.
Thierry (ejtsd: tjerrí), 1. Awiustin, francia tör
ténetíró, szül. Bloisban 1795 máj. 10., megh.
Parisban 1856 máj. 22. Történelmi tanulmányait
1826. bekövetkezett megvakulása miatt sem
hagyta abba, 1830. a francia akadémia tagja lett.
Művei: Histoire de la conquéte de l'Angleterre
par les Normands (Paris 1825, 4 köt.); Lettres sur
l'histoire de Francé (u. o. 1827, 13. kiad., 1868);
Dixans d'études historiques (u. o. 1843, 11. kiad.,
1868); Récits des temps mérovingiens (u. o.
1840, 2 köt.); Essai sur l'histoire de la formation
et des progrés du tiers-état (1853, új kiad. 1892).
Munkáinak gyűjteménye 1883. jelent meg (Pária
1883). V. ö. Aubineau, Aug. T., son systéme hi8torique et ses erreurs (u. o. 1879, 2. k.); Valentin,
Augustin T. (u. o. 1895).
2. T., Amédée, francia történetíró, az előbbi
nek testvéröccse, szül. Bloisban 1797 aug. 2.,
megh. 1873 márc. 27. Besanconi tanár volt, 1831.
a francia akadémia tagja, 1838. az államtanács
számvevője lett. III. Napóleon 1860. a szenátus
tagjává nevezte ki. Müveit művészi stílussal írta,
de adatai nem mindig megbízhatók. Ezek közül
megemlitendők : Histoire des Gaulois jusqu' á la
domination romaine (Paris 1828, 3 köt., 6. kiad.
1877, 2 köt.); Histoire de la Gaule sous la domi
nation romaine (u. o. 1840—47, 3 köt., 4. kiad.
2 köt.); Récits de l'histoire romaine au V. siécle:
Derniers temps de l'empire d'Occident (1860),
magyarra íord. Öreg János: A nyugatrómai bi
rodalom végső napjai (Budapest 1884, M. Tud.
Akad. Könyvk. Váll.); Alaric (1864), magyarra
f ord. u. a.: Alarik ós a nyugatrómai birodalom
haldoklása (u. o. 1885); Saint Jerőme, la societé
chrétienne a Romé eto (1867, 2 köt.), magyarra
ford. u. a.: Szent Jeromos (u. o. 1888); Saint Jean
Chrysostome et l'impératice Eudoxie (1874, 2.
kiad.), magyarra ford. u. a.: Aranyszájú Szent
János és Eudoxia császárné (u. o. 1887); Nestoriu8 et Eutyches (1878); Tableau de l'empire ro
maine (1862), magyarra ford. Csiky Kálmán: A
római birodalom képe (u. o. 1881); Histoire d'Attila
et ses successeurs (u. o. 1864,6. kiad. 1876, 2 köt.),
magyarra ford. Szabó Károly : Attila. Attila fiai
és utódai története a magyarok Európába letele
pedéséig (Pest 1866). Kisebb művei közül magyar
nyelven megjelent még: Attila-mondák (ford.
n. a., u. o. 1864). T.-t a Magyar Tudományos
Akadémia 1858. külső tagjai közé választotta.
V. ö. Csengery Antal, Történetírók és történet
írás : T. Amédée (Budapest 1874).
3. T., Gübert Augustin, francia regényíró,
T. Amédée fla, szül. Parisban 1843 febr. 11. Tör
téneti regényei: Le capitaine Sans-Facon (1882);
Marfa, oulePalimpseste(1887); LaTresse blonde
(1888); La Savelli (1890); Récits de l'occulte
(1892); La Masque (1894); Conspirateurs et gens
de police (1909) stb.
Thiers (ejtsd: tyisr), székhelye Puy-de-Döine
francia département T. járásának, a Besset-hegy
lejtőjén, a Durolle és vasút mellett, (i9ii) 17,437
lak. A meredek lejtőn épült, fekete házakból álló
festői város gall eredetű. Van papirosgyártása,
nagy késipara (10,000 munkás).

