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IV. KÁROLY KIRÁLY. 

Fiatalon, de a példátlan nagy világégés véres harcaiban, a politikai 
cselvetések izzó kohójában megedzve, megférfiasodva lépett a Habs-
burgok sok százados trónjára, a magyar szent korona országainak 

csaknem ezeréves apostoli királyi székébe Károly király. 
Egy fenkölt lelkű, istenfélő gondos anyának védő szárnyai alatt növe-

kedve, egy bájos, szerető feleség s kedves kis gyermekek alkotta boldog 
családi körben élve, a serajevói nagy tragédia meglepetésszerűen ragadta 
ki a csöndes és nyugalmas életből, hogy oda állítsa, mint a Habsburgok 
trónjának közvetlen várományosát az élte alkonyán oly rettenetes meg-
próbáltatásoknak kitett jó öreg királyunk oldalára. 

S az a két és egy negyed év, melyet az ifjú trónörökös a világokat 
rengető nagy harcok mezején, azok intézésében és vezetésében eltöltött, 
oly bő alkalmat nyújtott arra, hogy közvetlenül megismerkedjék a nép-
lélekkel, meggyőződjék különösen a magyar nép, a magyar nemzet s 
átalában Szent István koronája összes népeinek szinte példátlan hősies-
ségéről, vérét és életét a hazájáért és uralkodójáért rajongó lelkesedéssel 
feláldozó elszántságáról, hogy ezek a közvetlen benyomások bizonyára 
egy egész életre kiható meleg rokonszenvet kelthettek a fenkölt gondol-
kodású trónörökös nemesen érző ifjú lelkében. 

S ha mindezekhez hozzávesszük azokat a mély hatásokat, melyeket 
a szövetségi hűség világtörténelmi jelentőségű megnyilatkozásai, a közös 
fegyvertények dicsősége, a harmonikus együttműködés fényes sikerei s 
mindezekkel szemben egykori barátainknak nemtelen árulása, ellenségeink 
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álnok cselvetései kétségbeesett és — hála az Egek Urának — hiábavaló 
erőlködései oly példátlanul nagy iskolája lett annak, akit az isteni kegyelem 
uralkodásra hivatott, hogy ehhez fogható alkalmat a világtörténelem egy-
általán nem mutathat fel. 

Ebben a történelmi legfelsőbb iskolában érte ifjú trónörökösünket 
— egyesületünk magas védnökét — a mi jó öreg királyunk csöndes 
kimúlása, s a harcok mezejéről az isteni Gondviselés ezekben a legne-
hezebb időkben szólította Őt a Habsburgok kettős trónjára. 

A magyar nemzet osztatlan lelkesedéssel, a magyar nép szívének 
legmelegebb szeretetével, ezeréves múltjának büszke hódolatával köszönti 
Szent István apostoli királyi székén az új királyt, akit már a harcok 
mezején szívébe zárt minden igaz magyar. 

Károly király trónralépte mindnyájunk lelki szemei előtt egy szebb 
jövendő biztató perspektíváját tárja fel, s ha az isteni Gondviselés segít-
ségével sikerül az oly rettenetes áldozatokba került önvédelmi harcból 
győzelmesen kikerülnünk, a nemzet és az ország regenerálása oly nagy 
feladatok elé állítja királyával az élén a nemzet legjobbjait, de sőt a nép 
minden rétegét, hogy az Uj Magyarország felépítése, megszilárdítása és 
felvirágoztatása király és nemzet harmonikus összműködésének teljes erő-
kifejtését teszi szükségessé. 

S ebben az óriási kiterjedésű munkakörben — hogy csak a Magyar 
Adria Egyesület működési terére utaljunk — úgy Magyarország, mint 
Ausztria szempontjából rendkívül nagy feladatok várnak megoldásra a 
tengeren. Az Adria birtoklásának biztosítása, haditengerészetünknek ennek 
megfelelő s a mi világkereskedelmünk kiterjesztését és megszilárdítását 
biztosító céltudatos és nagyarányú kifejlesztése, az osztrák és magyar 
tengeri lobogónak az egész világon az azt megillető tekintély megszer-
zése és megszilárdítása, tengerpartjainkon az intenzív gazdasági és kul-
turális fejlődés előmozdítása s mindaz, ami ezekkel a feladatokkal együtt 
jár, bizonyára kiváló gondoskodása tárgyát képezendi új királyunknak. 

Hiszen nagy történelmi tradíciók is fűzik Őt úgyis mint magyar 
királyt, úgyis mint osztrák császárt a tengerhez. Mint Szent István koro-
nájának viselőjét nyolcszázados emlékek fűzik az Adriához s annak festői 
partjaihoz s régi dicsőségünk soha nem múló legszebb emléke, hogy 
Magyarország akkor volt legnagyobb, amikor uralmát a tengerre is kiter-
jeszté. Szent László, Könyves Kálmán, Nagy Lajos, Mátyás királyaink 
dicsőséges emléke ma is él a dalmát tengerparton. 

Hasonlóképpen örök időkre maradandó emlékek fűződnek III. Károly 
királynak (VI. Károly német-római császárnak) a hadiflotta megteremtésére 
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s a tengeri kereskedelem megalapítására irányuló, e téren korszakalkotó 
kezdeményezéséhez; Mária Terézia sikeresen folytatja a tengeri uralom 
megalapítását, Fiumét Magyarországhoz csatolja s ezzel módot nyújt 
Magyarországnak a tengeri kereskedelemre; II. József utakat építtet a 
tengerhez, sőt csatornát is terveztet, hogy vizi úton (a Dunán, Száván 
és Kulpán át) lehessen Fiúméba jutni; Lipót, majd Ferenc császár és 
király uralkodása alatt épül a Károlyvárost Fiúméval összekötő Lujza-út, 
majd erőteljes lendületnek indul a tengeri hajózás különösen Triesztből, 
de Fiúméban is biztató kezdeményezésekkel találkozunk. Ezeknek az 
alapvető, de még mindig inkább csak tapogatódzó kezdéseknek hatal-
mas lendületet ad Istenben boldogult nagy királyunk Ferenc József 
dicsőséges uralkodása. Haditengerészetünknek céltudatos fejlesztése meg-
hozza annak dicsőséges haditettét Lissánál, mely világszerte megalapítja 
hadiflottánk tekintélyét, s hogy ezt a presztízst a mostani világháborúban 
is megtarthattuk s az Adrián a mi uralmunkat biztosíthattuk, azt egyes-
egyedül annak a szeretetteljes gondoskodásnak kell tulajdonítanunk, 
amelyben I. Ferenc József Ő Felsége haditengerészetünknek a modern 
technikai és nagyhatalmi követelményeknek megfelelő fejlesztését lehe-
tővé tette, sőt nem egyszer kezdeményezőleg is szorgalmazta. S ha meg-
gondoljuk, hová fejlődött Trieszt és Fiume, az osztrák és magyar tengeri 
kereskedelem néhai nagy királyunk bölcs uralkodása alatt, lehetetlen, 
hogy ne gondoljunk hálatelt szívvel a mindezekben megnyilvánult ural-
kodói nagy alkotásokra. 

Ezek a tradíciók szállnak örökül a mi ifjú királyunkra. S mi, akik át 
meg át vagyunk hatva a tenger nagy jelentőségétől hazánk, nemzetünk, 
s a velünk közösségben élő Ausztria jövendő gazdasági és kulturális 
fejlődésére és megszilárdítására, akik figyelemmel kísértük azt a meleg 
érdeklődést, azt a lelki rokonszenvet, melyet Károly király Ő Felsége 
már trónörökös korában tengerészetünk minden mozzanata, a tengerre 
vonatkozó s azzal kapcsolatos nagy kérdések iránt tanúsított: a legnagyobb 
bizalommal, a legszebb reményekkel tekintünk uralkodói működésének ez 
irányú nagy alkotásaira. Gonda Béla. 



A TENGERRE VONATKOZÓ FÖLDRAJZI ISMERETEK 
TANÍTÁSA. 

Irta Dr. PRINZ GYULA. 

(Der Unterricht der auf das Meer beziehenden geographischen Kenntnissen. 
Von Dr. Julius Prinz.) 

Közoktatásügyünkben a legutóbbi évek folyamán igen mélyreható for-
rongás mutatkozik, amelyet mindenki csak örömmel vehet tudomásul. 
Az iskolával, gyermekeink nevelésével széles körben foglalkoznak nem-

csak a pedagógusok, hanem tudományos társaságok, törvényhatóságok és 
a sajtó is. A jótékony forrongást maga a közoktatásügyi kormány idézi 
elő azzal, hogy intézkedései, reformjai a régi merev fonnák megváltozta-
tására irányuló törekvések elől nem zárkóznak el ridegen. Természetes, 
hogy e törekvések beleütköznek majdnem minden esetben a humanista iskola 
konzervativizmusába. Bizonyos, hogy a „klasszikus műveltség"-et a ter-
mészettudományos műveltség hívei a legjobb esetben is igen egyoldalú 
műveltségnek fogják tartani, valamint az is bizonyos, hogy a „klasszikus 
műveltség" híveinek a jellemképzésre és ethikai alapra, az észképző hatásra 
vonatkozó összes érvei ugyanolyan joggal alkalmazhatók a természettudo-
mányokra is, viszont helyes és széles világnézet kifejlesztésére a termé-
szettudományos műveltség megszerzése hasonlíthatatlanul alkalmasabb. 
A klasszikus műveltség szerepe az iskolában a hazafias erények, az önzet-
lenség, lelkesedés, akaraterő ápolása terén olyan nagy, hogy soha sem 
lesz nélkülözhető. Épen az uralkodó természettudományos nevelés érezné 
hiányát, mert az emberi egyenlőség és egyetemesség nagy érzete, a min-
dent háttérbe szorító krisztusi szeretet kifejlesztése mellett a hazaszeretet 
s a harcos szellem tagadhatatlanul könnyen eltompul. A jó tanító azonban 
mindig talál utat és módot, hogy a végtelen egyetemesség érzete ne fej-
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lödjék egyéni önzéssé, hanem közbülső formát, hazaszeretetet öltsön, — akár 
Horatiust olvassa (a növendékek persze igen rosszul értett nyelven), akár 
a minden népet összekapcsoló tengerről beszél. 

Az említett oktatásügyi forrongás részben határozott alakot öltött, 
amennyiben sokszor helytelenül és sértően gúnyos formában, hadat üzent 
első sorban a latin és görög nyelvnek és irodalomnak, de a magyar irodalom-
tanításnak is. A földrajzi körök egy része nincsen nagyon távol e táma-
dásoktól, azt mindenki tudja. A földrajztanítás kiterjesztéséről különösen 
sok szó esett. Leginkább kezdő, fiatal tanárok, még pedig a kezdő 
földrajz-főszakos tanárok majdnem kivétel nélkül, értekezéseikkel elárasz-
tottak bennünket, melyek a földrajzi órák számának szaporítását kíván-
ták a humaniórák rovására, első sorban a magasabb tanintézetekben, 
magasabb osztályokban, — talán nem minden hátsó gondolat nélkül 
egyéni érvényesülésre, magasabb új állások kreálására. Nem szabad figyel-
men kívül hagynunk, hogy 1908 óta a földrajz a szabad vásár piaci por-
tékája lett Magyarországon. Ezek az értekezések a földrajztanítás kiszéle-
sítését követelik, de alig foglalkoznak az adott keretek között annak 
mélyítésével. Maguk az értekezések szellemi szintjükkel, valamint az újabb 
iskolai földrajz-tankönyv és szakirodalom pedig azt bizonyítja, hogy jó 
földrajz-tanárok kiképzésének befejezése előtt a földrajztanítás kiszélesí-
téséről alig szabad beszélni, mert az a földrajzi ismeretek számára csak 
veszedelmet jelent. 

Az első feladatunk a földrajztanítás lehető mélyítéséről való gondosko-
dás. Márki S. és i f j . Entz G. meggyőző módon mutatták ki VA Tenger" mult 
évi VI., illetőleg IX. füzetében, hogy a mai tanterv keretében mennyit kell a 
jó tanárnak kiépítenie. Egyesületünk programmjába vette a tengerről szóló 
ismeretek tanításának lehető előmozdítását, azzal a kifejezett céllal, hogy 
a hegyláncoktól körülzárt medencében élő népünk szűk belföldi világné-
zetét kiszélesítse és érdeklődését, törekvéseit keresztül emelje a Karszton 
a gazdasági függetlenség ígéretföldjére, melynek kapui különben lassan-
kint véglegesen bezárulnak előtte. Egyesületünk a mindig hazafias érzésű 
magyar tanítósághoz fordul eszményei megvalósítása érdekében, bízva 
abban, hogy a mi tanítóságunk is tud az iskolában eszméket hirdetni, az 
iskolán keresztül terjeszteni és irányítani, élni azzal a hatalmas fegyver-
rel, melynek a ma Német-birodalma nagy erejét első sorban köszöni. 

A következőkben foglalkozni kívánunk azzal a kérdéssel, hogy a 
tengerről szóló földrajzi ismereteket milyen módon és keretben kell be-
olvasztani a tanításba. 

1. Polgári fiúiskolák. 

A polgári fiúiskolák tantervében a földrajz a „történelmi tárgyak" 
között szerepel, holott a tantárgy célkitűzése világosan kifejezi, hogy a 
tanterv a földrajz keretében nem történelmi ismeretek közlését kívánja és 
csakis „a természetrajz tanításával való kapcsolaf-ról emlékezik meg. Az 
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igen szűkszavú tanterv a tanítónak igen nagy mozgási szabadságot enge-
délyez, a tengerről meg sem emlékezik, kizárólagosan „kontinentális" jel-
legű. Az ősi „öt világrész" sablonja szerint készült a váz. A polgári isko-
lák gyakorlati céljainak megfelelően a ma gazdasági értelemben értéktelen 
Antarktika-kontinensről a tanterv meg sem emlékezik. 

A tanítás rendjét a következő sorban szabja meg a tanterv: 1. A 
terület természeti viszonyai. — A természeti viszonyok ismertetéséhez 
fűződnek 2. a topográfiai főbb adatok, továbbá 3. a városok, 4. a vidékek 
néprajza (a két utolsó a lakosok főbb foglalkozásainak ismertetésével). 
A tanterv „nemkülönben" a földrajz keretébe illeszti be végül „a föld és 
kőzet főbb nemeinek, a jellemző növényeknek és állatoknak lehetőleg 
szemlélet útján való ismertetésé"-t „szem előtt tartva a természetrajz 
tanításával való kapcsolatot". 

A „történelmi tárgyak"-hoz sorolt földrajz tanítójának tehát eléggé 
beható természetrajzi ismerettel kel! rendelkeznie, viszont történelmi isme-
retekre a tantervet követve alig van szüksége. Most pedig hozzá kell 
tennünk, hogy a polgári iskolai tanítóképzőben a földrajzra képesített 
tanító természetrajzi tárgyakat egyetlen órában sem hallgatott. Ez a tan-
terv a polgári iskola tanítóképző tanárát, akinek a polgári iskola tan-
tervére tekintettel kell lennie, épen úgy lehetetlen feladat elé állítja, mint 
a tanítót magát az iskolában. Minthogy a tanterv intézkedését a föld-
rajzról helyesnek kell tartanunk, mert kell, hogy a földrajz kitöltse a 
történelmi és természetrajzi tárgyak közötti űrt, kapcsolatot tartva mind-
kettővel, — a polgári iskolai tanítóképzőnek kellene az adott helyzethez 
alkalmazkodnia oly módon, hogy megteremti a történet, földrajz, természet-
rajzi szakcsoportot. A tengerről szóló földrajzi ismereteket ennek meg-
valósulása után már könnyen olvasztja be az iskola a tanítás keretébe. 

A polgári fiúiskola I. osztályában a 9—10 éves gyermekek a monarchia 
általános képével ismerkednek meg. Nem akarom azt a kérdést érinteni, 
hogy miért kell mindjárt az első esztendőben megismerkedniök Osztrák-
országgal, még pedig egyenesen hazánk első ismertetésekor és azzal kap-
csolatban, de ki kell emelnem, hogy ennek megvan az az előnye, hogy 
hazánk földrajzának ismertetésébe annál könnyebb beolvasztani koronánk 
jogszerinti tulajdonának, Dalmáciának, valamint Bosznia-Hercegovinának 
tárgyalását. 

Magyarbirodalom és Magyar-osztrák monarchia mint politikai földrajzi 
egységek lépnek fel. A tanítást helyesen politikai-földrajzi beállítással 
vezetjük be. Az együttes tárgyalásnak itt meg van az előnye. Ezen beve-
zető előadásban a tanítónak 2—3 órában foglalkoznia kell a két állam 
fejlődéstörténetének vázolásával párhuzamosan. Be kell mutatnia, hogy a 
németség északnyugat felől előrenyomul az Alpok keleti pereméig, a 
magyarság pedig elfoglalja a magyar medencét. A németség a kelet felől 
jövő támadások elleni védekezés céljából megalapítja az Ostmark-ot, 
ebből fejlődik ki az „Österreich", a magyarság pedig a Magyarbirodalmat 
alapítja meg. A magyar birodalom ősi anyaországa a magyarrá lett nagy 
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belső medence, az osztrák-németeké a kis bécsi medence. Itt ki kell 
emelni, hogy minden birodalomnak szüksége van tengerre, amelyen ke-
resztül más országokkal akadálytalanul kapcsolatba léphet, ezért már első 
királyaink igyekeztek tengert szerezni. A magyarbirodalom mai alakja és 
a kerekded törzs mellett egy hatalmas karral nyúl a tenger felé. Minden 
iskolában be kell mutatni ezen alkalommal Fiume és az előtte elterülő 
tenger szines képét. 

A polgári fiúiskola tantervében szó sincs a térképolvasás elemeinek 
megismertetéséről az I. osztályban. A térkép, mint érthetetlen tarka ákom-
bákom megtalálható már az elemi iskolában is. A „földabrosz" azonban 
csak a IV. osztályban kerül tárgyalásra. E helyen nem óhajtok vitába 
bocsátkozni a középfokú iskolák földrajztanítóival, akik, úgy tudom, 
általánosan a térképrőltanítás hívei, de nem mulaszthatom el tamáskodá-
som kifejezését, hogy ezzel a kényelmes módszerrel nagy haszonnal taní-
tanak. Tény, hogy eddig mintegy 300 okleveles elemi iskolai tanítónővel 
ismerkedtem meg, akik közül egyetlen egy sem értette jól a térkép nyel-
vét, nem beszélve érettségit tett ifjainkról és polgártársainkról, akik álta-
lában még kevesebbet értenek hozzá. Valamint tapasztalatból tudom, hogy 
a polgári iskolai tanítónőképző főiskolán is milyen nagy nehézséget okoz 
a térkép megértése. Két éven keresztül végzett térképrajzolás és állandó 
gyakorlat után a tájkép megértés és térbeli képzelet a térképről még 
mindig nem fejlődik ki eléggé, — bár bizonyos, hogy ebben a még min-
dig túl konzervativus nőnevelési szellem és az intézet elhelyezése is nagy 
akadályok, mert lehetetlenné teszik a szabadban a térbeli megfigyelés, 
meglátás és összehasonlítás kifejlesztését. Az iskolai fali-térkép és kézi-
atlasz legalább annyi félreértést és ferde nézetet okoz, mint amennyi 
helyes képzetet, de erről majd más alkalommal más helyen. Annyit akarok 
csak megjegyezni, hogy Cholnoky javaslata a leíró statisztikai-„földrajzi" 
adatok tabelláris és sematikus közlési módjáról épenséggel nem olyan 
mosolygásra késztető, mint gondolhatnók, ha komoly pedagógiai kísérletek 
eredményével számolunk. A polgári fiúiskola első osztályában az említett 
bevezető előadás után meg kell mutatnunk egy nagyobb méretű földgöm-
böt, el nem mulasztva a növendékek képzeletének felcsigázását égi ma-
gaslatig, ahonnan ilyennek látnók Földünket. Most a gyermekek meglát-
ják, hogy milyen nagyok a tengerek, s mennyire befurakodnak azok a 
szárazföldek közé. A tengerek (a Káspi kivételével) mind kapcsolatban 
vannak egymással. 

Ugyanebben az osztályban egy-két hónappal később ismét szerepel 
a tenger, az Adria. Most egy teljes órát kell szentelnünk a mi tengerünk-
nek. A kitűzött cél a tenger megkedveltetése, a módszer és eszköz szép 
tájképleírás (mediterrán növényzet) és szemléltető képek legyenek. A 
lakosság ismertetésekor ismét a hazafias érzést ápoljuk, amikor rámutatunk 
a magyarság közönyére, tengertől idegenkedésére, amivel szembe állítjuk 
a tengerentúli olaszság tértfoglalását a mi tengerpartunkon. (A hajóépítés 
és a tengeri halászat ismertetése.) Ezzel szemben kiemeljük a városok 
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ismertetése során az állam áldozatkészségét, melynek eredménye Fiume 
felvirágzása. Ide tartozik a kikötő és hajós élet ismertetése. A tanítónak 
jó szolgálatot tesznek „A Tenger" egyes cikkei és a Magyar Adria 
Könyvtár füzetei. 

Osztrákország ismertetése alkalmával a hasonló osztrák állapotok, 
a tengeri halászat mellett a tengeri sótermelés vázolása következik. E 
helyen beszélnünk kell a tengerhez vezető vasútakról is, összehasonlítva 
a trieszti és a fiumei vonalakat. 

A magyar és osztrák államok közösségének ismertetésekor szóba jön 
tengerpartjainknak egybeolvadása, a közösség egyik alapja, azután a 
közös tengeri kereskedelmi lobogó bemutatása, végül a közös haditenge-
részet ismertetése. A tanító fesse meg az új lobogókat és úgy mutassa 
be, a haditengerészet ismertetésekor pedig adja a tanulók kezébe „A 
Tenger" egyes füzeteit. Ne felejtse el a tanító kiemelni, hogy a magyar-
ság jövőjét a tengeren úgy biztosítja, ha ott elfoglalja helyét a hajókon 
is. Akkor majd magyar szó és magyar dal hangzik a mi tengerünkön. 

A tanítás egész menetén a honszeretet hazafias érzéseinek kell 
átvonulnia. 

A II. és III. osztályban a hazafias érzés mellett a reális gondolkodás 
kifejlesztésére törekvés uralkodik a tenger szerepének ismertetésében. 
Európa tárgyalásánál a nagy tengeri államokkal való összehasonlítás lehan-
goló hatását enyhíteni kell a jövő reményeivel. A takarékosság és üzleti 
szellem kitűnő reális példáit találjuk meg nyugaton, mellyel ellenkezik a 
nálunk gyakrabban látható tékozlás és kapzsiság. A nyugati gazdasági 
fellendülés a munka jutalma és a tenger kedvezése. Nagy-Britannia igazi 
tengeri állam. 

A II. és III. osztályban összes hajójárataink ismertetését és a tenge-
rentúli országok magyarországi vonatkozásait ki kell erősen emelnünk. 
A tanterv erről nem szól, de bőven enged teret. Igen jó pedagógiai mód-
szer, ha a kontinensek egyes országait utaztató sorrendben tárgyaljuk, a 
magyar hajójáratokból kiindulva. A III. osztályban a nagy felfedezések 
mellett ki kell emelnünk nagy hajósainkat, Benyovszkyt, Magyar Lászlót, 
továbbá Széchenyi Bélát és Teleki Samut. 

A tanterv a tengerről magáról, annak önálló tárgyalásáról nem emlé-
kezik meg. A III. osztály anyagába a tanítónak mégis be kell illesztenie 
legalább 2—3 héten keresztül az Antarktika-kontinenssel (amelyről a tan-
terv szintén nem emlékezik meg) együtt a tengereket is, amelyek a 
szokásos körüljáró leírásban mindig mint határolók és szétoálasztó-k sze-
repeltek. Az óceánt, mellék- és Földközi-tengereket most együttesen össze-
foglalólag kell tárgyalnunk s a vizi útra, az összekapcsoló szerepre kell 
hivatkoznunk. 

A IV. osztályban a tanítást ismét a tengerek összefoglalásával kell 
kezdenünk. Míg az előző osztályokban hazulról indultunk ki, most meg-
fordított sorrendben tekintünk át az eddig tanultakon. Talán még helye-
sebb módszer, ha egyáltalán a kozmográfiává! kezdjük, a nagy minden-
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ségből megyünk a Földre s csak azután kezdjük meg a Föld összefoglaló 
tárgyalását a tengerekkel. Ilyen módon a legszebben olvasztjuk össze az 
egész évi tananyagot, mert a Föld áttekintése után a legkönnyebben lép-
hetünk a fizikai kialakító erők ismertetéséhez. A fizikai földrajzban a 
hegyszármazástan és hegypusztulástan két nagy csoportjának szembeállí-
tása a leghatásosabb. Az építő és romboló erők szembeállításával igen 
jól fenn lehet tartani az érdeklődést, és felébreszteni a mélyebb gondolko-
dást. A tengeri üledékképződés, a tengerszintváltozás és a tenger hul-
lámverése a három kiemelkedő pont, amelyek mindegyikének egy-egy 
külön órát kell szentelnünk. Mindig szem előtt kell tartanunk a gyakorlati 
értékeket. így például az árapály ismertetésekor nem szabad megfeled-
keznünk ennek a kikötőkre gyakorolt hatásáról stb. 

Minden földrajztanításnak legfőbb szemléltető eszköze a tájkép. Sajnos, 
ma még nem tudunk tervszerűen összeállított tájkép-gyűjteményt iskolá-
ink rendelkezésére bocsátani, pedig ez égetően sürgős feladat. A Magyar 
Adria-Egyesület meg fogja tenni a magáét, tervünk és akaratunk szerint 
össze fogunk állítani az összes tengerről szóló ismereteket illusztráló kép-
sorozatokat. Viszont a térkép a nagy tengerek ismertetésekor csak másod-
rendű szerepet játszhat, mert iskolai falitérképeink csak a szárazulatokat 
ábrázolják, úgy hogy a tengerek szerte tagolva jelennek meg ezeken. 
A nagyméretű földgömb pótolhatná a hiányt némileg. Minél zsengébbkorú 
gyermeket tanítunk, annál gyakrabban kell a földgömböt használnunk. 
A földgömb (glóbusz) képe még legközelebb van a Föld képéhez, a fali 
térképek minél részletesebbek, annál messzebb távolodnak a valóságos 
képtől. 

A tenger tanításának a polgári fiúiskolában különösen nagy jelentő-
séget ad az a körülmény, hogy innen rekrutálódnak a jövő magyar ten-
gerészei, a tengerészakadémiák növendékei. A földrajz szereplésétől itt 
nagyon sok függ, tehát ne feledjék a polgári iskolai tanítók, hogy hazánk 
jövője a tengeren jórészt az ő kezeikbe van letéve. 

2. Gimnáziumok és reáliskolák. 

A gimnáziumok- és reáliskolákban a földrajztanítás az 1903. évi 
43.381. sz. vk. m. rendelet szerint a természeti viszonyok tárgyalását 
tekinti feladatának. Az utasítás kifejezetten „reális" tárgynak tekinti s 
természettudományos eljárást és módszert követel. Viszont a tanárképzés 
újabban egészen más úton halad. Bizonyos, hogy a reformoknak nem 
alulról, hanem felülről kellene megindulniok. Itt is ki kell emelnem, hogy 
az utasítás és tanterv szerint „a földrajz politikai részének tárgyalásáról 
a tervezet a történeti tanítás keretében gondoskodik". A földrajz tehát 
kizárólag természettudomány a középiskolában, a politikai leírás (nem 
földrajz!) pedig a történettanár feladata. A történeti vonatkozások meg-
említése csak a kapcsolat kedvéért történik. 

A tanterv utal a földrajz nagy jelentőségére. „Népek, országok sor-
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sát a geográfiai tényezők — úgyszólván — előre meghatározzák s a tör-
téneti események lényegükben gyakran csak e tényezők küzdelmét, nyo-
mását vagy áldásait tükröztetik vissza".1 Már az első osztályban a föld-
rajztanítás célja, hogy a gyermek megismerje hazánkat, „megítélhesse, 
mely természeti körülmények szolgálnak javunkra vagy kárunkra s össze-
hasonlítást tehessen a szomszédok természetadta lakóhelyeivel". Ebből 
kitűnik, hogy a tanárnak itt a tengerrel különösen foglalkoznia kell. 

A földrajz az I—III. osztályban „főkép a természeti viszonyok szem-
pontjából taníttassák", a politikai és történeti vonatkozások ismertetése 
csak a IV. osztályban s a felsőbb osztályokban a történeti tanítás kereté-
ben következik. 

Az utasítás a tengerrel kifejezetten is foglalkozik. Utal arra, hogy a 
III. osztályban a fizikai földrajz keretében a tengerfenék domborzatával 
foglalkozni kell. A térképvázlatok készítéséhez például az Adria partvo-
nalait említi fel. Az államok területének, alakjának, ismertetésénél a ten-
geri fekvés szemléltető magyarázatát kívánja. Más helyen sajnálattal említi 
meg, hogy „a tengerek nagy fontosságát" „nem szokták eléggé figye-
lembe venni". Az óceánok politikai hatását, a tenger mélységei, a tenger 
szintváltozásai és a hullámverés ismertetésének szükségességét külön is 
kiemeli.2 

Az I. osztály anyagában a Karszt és a magyar-horvát tengerpart ter-
mészeti leírása szerepel. A II. osztály Európa általános tárgyalása alkal-
mával foglalkozik a kontinens „tengereivel", amin kétségkívül a selfen 
nyugvó tengereket kell értenünk. Ugyanilyen értelemben kerül sorra a 
többi kontinens is. Tudjuk, hogy a gyakorlatban ez a kontinenst környező 
tengerek neveinek felsorolását jelenti. A III. osztály előírt anyagát a tanár-
nak amúgy is ki kell bővítenie, hiszen a sarkvidékek nagy része, az 
Antarktika egészen itt is hiányzanak. E helyen tehát be kell iktatnia minden 
tanárnak — s természetesen ezzel számolni kell a későbbi tantervnek is — 
a következő fejezeteket, leghelyesebben mindegyikre egy-egy órát szánva: 
1. A tengermedencék keletkezése, tehát genetika alapján a tengerek fel-
osztása, áttekintése. 2. A tengerek területi alakja. 3. A tengerfenék dom-
borzata. 4. A tengerpartok összehasonlító ismertetése. 5. A tengerek és 
a népek, valamint a kultúra és polgárosodás elterjedésének kapcsolata. 
6. A kikötők földrajzi elterjedése. Ez a hat óra nemcsak újabb ismerete-
ket közöl, de kitűnő hatással használható fel, mint összefoglalás. 

A III. osztály tantervébe szorul az egész általános földrajz. Mate-
matikai földrajz minden matematikai, fizikai földrajz, minden fizikai alap-
ismeret nélkül. A tanár tudatában lehet annak, hogy e beosztás pedagógiai 
tévedésen, főképen pedig a középiskolában először elhelyezkedett tantár-
gyak képviselőinek kíméletlen és rövidlátó önzésén alapul s ehhez iga-

1 Utasítások a gimnázium tantervéhez. Mell. a Hiv. Közi. lt)03. évi 14. számához. 
Bp. p. 184. 

2 i. m. p. 193. 
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zodva fogja olyan rövidre, amennyire csak lehet. E tárgyat sikeresen 
tanítani csak magasabb osztályban lehet abban a mértékben, amelyet 
művelt embertől megkövetelhetünk kultúrállamban. Épületes látvány ha-
zánkban, hogy a klasszikus műveltségű férfiak, legelső napilapjaink és 
hatóságaink miképen vélekednek az esőcsinálók és varázsvesszősökkel 
szemben. Ha csak rajtuk múlnék, akár rögtön elkezdhetnők ismét az 
ördögűzést és boszorkányégetést is. 

A tanterv részletezése itt merőben felesleges. Amit a tanterv a ten-
gerre vonatkozólag követel, azt leíró, de nem kifejezetten oknyomozó 
módszerrel elvégezheti a tanár a fenn említett 6 órában. Ilyenformán a 
„fizikai alapismeretekének a földrajz keretében tanítása egészen háttérbe 
szorulhat, hiszen az a tanítás egységét szokatlanul zavarja amúgy is. 

A gimnáziumok IV. osztályában a tanterv szerint a magyar birodalom 
és a monarchia politikai földrajzát tanulják. A földrajzra nagyon hátrányos 
itt a történettanítással egybeolvasztás, mert az első rendesen és termé-
szetesen teljesen háttérbe szorul. Nagyon kívánatos, hogy Fiume politikai 
helyzetének ismertetésén kívül a tengerpart gazdasági földrajza is helyet 
találjon ebben a keretben. 1. A kikötő leírása és forgalma, 2. az Adria 
földrajzi helyzete és alakja politikai és gazdasági megvilágításban, 3. 
kereskedelmi tengerészetünk és hajózási útvonalaink egy-egy órában 
okvetlenül helyet foglaljanak. 

A tanterv a VII. osztály történettanításának keretében is helyet biz-
tosít a földrajznak. Az egész Föld története a westphaliai békétől nap-
jainkig és az egész Föld földrajzának kell itt beszorulnia összesen heti 
4 óra tanítási anyagába. Ugyancsak a VII. osztályban heti 4 órában azalatt 
a latin órákon Vergiliust, Sallustiust és Cicerót olvassák. A XIX. század 
összes alkotmányos, nemzeti és szociális küzdelmeit, az egész Föld összes 
népeinek lakóhelyét, polgárosodását, kultúráját, települési és közlekedési 
formáit, gazdasági berendezkedéseit együttesen annyi órában kell meg-
ismernie a magyar ifjúnak, mint Cicero beszédeit, amelyet hiányos latin 
nyelvi ismereteivel a legjobb tanuló sem tud megérteni. A földrajzot a 
történet tanára adja elő, aki az esetek többségében földrajzzal soha éle-
tében nem is foglalkozott. A tanterv az egész Föld leírásának mindössze 
10—12 órát szán. Ebből kitűnik, hogy Nagy-Britanniára és Skandináviára 
együttesen a legjobb esetben egy óra jut, helyesebben 45 perc. Ha 15 
percet az elmúlt óra anyagának átismétlésére és feldolgozásának ellen-
őrzésére szán, feleltet, marad 30 perc. Ebből 15 perc el fog telni azzal, 
hogy a tanár tájékozódik, mennyit tudnak még az öt év előtt tanultakból, 
hiszen enélkül magyarázatba sem foghat. A tanár most meggyőződik arról, 
hogy a növendékek képzete e két területről roppant hiányos (mást nem 
lehet várni), tehát összefoglalja röviden Nagy-Britannia és Skandinávia 
földrajzi helyzetét, alakját, partvonalait, part és terület közlekedési kap-
csolatát, domborzatot és hidrografiát, klimát és őstermelést, politikai tagolt-
ságot stb. — 15 percben. Szomorúan kell elfordulnunk, itt a tengertannak 
már nincs mit keresnie. Még abban sem reménykedhetik, hogy a tankönyv 
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révén, mint olvasmány ifjaink kezébe jut, mert földrajz-tankönyvet a VII. 
osztályban nem is használnak, legfeljebb a II. osztályos tankönyvet veszik 
újra elő. 

A tengerről szóló földrajzi ismeretek a mai keretekbe kielégítő módon 
be nem illeszthetők; a tenger földrajzának ügye, úgyszólván egészen a 
történet tanítójának kezében van. Ha utóbbi véletlenül geográfiai érzék-
kel és műveltséggel rendelkezik, jó kézben van ügye, egyébként egészen 
kiszorul. 

3. Felső kereskedelmi iskolák. 

A felső kereskedelmi iskola földrajz-tanításának célja kettős. Az álta-
lános geográfiai műveltség elültetésének itt kapcsolatban kell lennie a 
közgazdaságtan tanításával, az informátor geográfiának pedig a vegytan 
és árúismeret tanításával. Szakiskolában a geográfia nem a történet, hanem 
a természetrajz, közgazdaságtan és árúismeret tanításához kapcsolódik, a 
tanárjelöltek szaktárgyai így is csoportosítandók. 

Az alsó osztályban a földrajzi alapfogalmak tanítását okvetlenül ki 
kell terjeszteni a hasznos ásványi és szerves eredetű termékek regionális 
elterjedésével és az általános anthropogeográfiának egyes fejezetein kívül 
különösen a következőkkel: 1. Növényi élelem és élvezeti cikkek. 2. 
Növényi ipari nyersanyagok. 3. Állati élelem, ipari nyersanyagok és munka-
erő. 4. Fűtő, világító anyagok és ércek. 5. Az ipari élet földrajzi alapfel-
tételei és elterjedése. 6. A közlekedési eszközök földrajzi elterjedése. A 3. 
pontban említett órán a tengeri halászat eredményeinek ismertetése elen-
gedhetetlen (Leidenforst cikkei A Tenger-ben). A 6. pontban említett anyag 
elvégzésére legalább 4 órát kell szentelnünk, melyek mindegyike kerekded 
egészet nyújtson, körülbelül ilyenformán : a) Szárazföldi közlekedés esz-
közeinek történeti fejlődése és a primitivus szárazföldi közlekedés területei. 
b) A vasutak, c) A hajózás történeti fejlődése és a mai nagy tengerhajó-
zási vonalak, d) A tengerpartok, természetes kikötök és kikötőberendezé-
sek, a vizi- és szárazföldi közlekedés egybekapcsolódása. (Az utolsó anya-
gát általános kézikönyveken kívül nem nehéz összeszedni A Tenger-bö\.) 
A tanítónak azonban már előbb, a szárazföldek és tengerek eloszlásának 
ismertetésekor is ki kell emelnie az eloszlás formájából következő tenger-
hajózási irányokat és az eloszlás hátrányait leküzdö nagy tengeri csator-
nák szerepét. A tanítást állandóan szemléltetésnek kell kísérnie. A nagy 
nyílt tengeri kikötök dokk-rendszerét, a zárt tengerek moló-rendszerét, a 
folyamtorkolati kikötők elhelyezését, valamint a szabad révhelyek képét 
szemléltetés nélkül nehéz megérteni. 

A leíró földrajz tanítása legyen egészen gyakorlati jellegű. A „Reichs-
kursbuch" legyen állandóan a kezében. A jövendő kereskedőnek tudnia 
kell, hogy mimódon jut valahová. A hajózási útvonalakat, a magyar keres-
kedő számára legfontosabb átmeneti kikötőket és hajóstársaságokat játszva 
ismeri meg így, — s amellett az érdeklődést állandóan felszínen tartja. 
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A történet tanításában ebben az iskolatípusban is helyet kell találnia 
a földrajznak, még pedig lényegesen a tanterv szellemétől eltérően. A 
tanterv egyszerű és megszokott sablonra vall. Csata és főúri történetet 
kíván gazdaságtörténet és kultúrtörténet helyett. A kontinentális és ten-
geri nemzetek fejlődésének szembeállítása a tanár első dolga s itt bőven 
jut tér a földrajzi helyzet magyarázatára. 

4. Tanítóképző-szakiskolák. 

A tanítóképző-szakiskolák földrajztanításának célja csupán az általános 
geográfiai műveltség megszerzése. „Az óceán" címen összefoglalt ismeretek 
a tantervben3 a levegőben lógnak, mert hiányzik hozzájuk a történeti be-
vezetés. A kontinentális talapzatok és tengermedencék fejlődéstörténetét 
röviden vázolnunk kell. Ebből vezetjük le egyrészt a szárazföldek és ten-
gerek eloszlásának képét, másrészt a tengerek morfológiai osztályozását. 
E tanterv az anyagot rendkívül egyenlőtlenül osztja el azzal, hogy a 
politikai földrajzot az általános földrajzból kiszakítva a II. osztály anya-
gába helyezi. Az emberi földrajz általános tengeri vonatkozásai így a II. 
osztályban kerülnek sorra. Mindannak, amit a középiskolákban tanítanunk 
kell, ugyanolyan terjedelemben itt is helyet kell foglalnia. A tanítóképzők 
szakiskola-jellegének megfelelően külön fejezetet foglal el azonban az a 
feladat, hogy a növendékeket az elemi földrajzi ismeretek tanításának 
módszereivel megismertessük. A tanítóképző-intézetek mai tanár-gárdája 
hivatásának magas szintjén van, ebben a tekintetben nyugodtak lehetünk. 

5. A tengerről szóló ismeretek tanításának szereplése a tanárképzésben. 

A tengerről szóló ismeretek tanításának a különböző iskolatípusokban 
különböző céljai vannak. Az elemi iskolákban a tenger és hajózás képét 
ismertetjük meg, a polgári iskolában a főcél a tenger és a hajósélet iránti 
érdeklődés és szeretet felébresztése, a felső kereskedelmi iskolában a 
tenger gazdasági értékeinek megismertetése a főcél, a gimnáziumok és 
reáliskolákban pedig a széles horizontú műveltség kiegészítése és a helyes 
világnézet teljes kiépítése. Természetes, hogy első sorban a geográfiai és 
történettanítás keretében érhetjük el e célokat, melyet csak kiegészít a 
természetrajzi és természettani tanítás. 

Nagy nemzeti célokat szolgál ezzel az iskola, de a nagy célok eléré-
sének lehetősége nem ezen iskolákat érintő kormányrendeleteken, hanem 
a tanárképzés módján épül fel. Ha a tanárképzés eszményi kitűnő lehetne, 
elég lenne a tantárgyfelosztást és óraszámot megszabni az egyes iskolák-
ban, a többit a tanárra lehetne bízni. Ha azonban a tanárképzés nem 
megfelelő, akkor operánk van süketek számára. 

3 Tanterv és tant. ut. az áll. e. i. tanító- és tanítónőképző-intézet számára. Bp. 
1911. p. 18. 
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A középfokú iskolák számára háromféle tanárképző intézmény művel 
ki tanárokat: a középiskolai, a felső kereskedelmi iskolai tanárképző inté-
zetek és a két állami polgári iskolai tanítóképző intézet a velük kapcso-
latos Apponyi-kollégiumokkal. Van azonkívül az országban tudtommal 
nyolc katholikus polgári iskolai tanítónőképző intézet, melyekben az e 
célra kinevezett országos jellegű vizsgáló-bizottság közreműködése nélkül 
állítanak ki okleveleket, de ezekben az intézetekben működő tanárok 
(rendesen apácák) maguk is többnyire ugyanabban az intézetben végzett 
polgári iskolai tanítónők. 

Az első három növendékei (polgári iskolai tanítóképző intézetek nö-
vendékei csak abban az esetben, ha tanulmányaikat az Apponyi-kollé-
giumban folytatják) túlnyomórészt az egyetemeken hallgatnak előadásokat, 
vannak azonkívül úgynevezett tanárképző előadások. Sajnos, a közép-
iskolai tanárképző intézetekben utóbbiak száma és tárgya egyáltalán nem 
megfelelő, míg az utóbbiaké teljes sorozatot mutat s az illető iskolatípus 
tantervének megfelelő. Már pedig legyen szabad e helyen is hangsúlyoz-
nom, hogy a tanárképzés szempontjából végtelenül káros a tanárképző-
előadásoknak ilyen nagyarányú elhanyagolása. A tanárképző-előadások 
kell, hogy felöleljék az illető iskolatípus egész tantervét. Az egyetemek 
nem vállalhatják a tanárképző intézetek szerepét. Ha az egyetemi tanárok 
a tanári vizsgálatokon mint cenzorok működnek, azt csak helyesnek tart-
hatjuk, de legyenek mellettük tanárképző tanárok is, mert elvégre nem 
elégséges az iskolában az általános tudományos képzettség, atudományok 
berkeiben való járatosság, tudnia kell a tanárnak azt az ismeretcsoportot 
is, amit az iskolában tanít. 

Ha a tenger megismerését előre vinni akarjuk, ha a magyarban a 
tengerhez fűződő nagy nemzeti érdekek megismerését kifejleszteni akar-
juk, ha nemzeti lobogónkat méltóan akarjuk a tengerre vinni, — akkor a 
legelső nemzeti feladat, hogy a tanárképzőkben tengert ismerő és tengert 
szerető tanárokat, apostolokat neveljünk, akik a magyart elvezetik a ten-
gerre. A legelső lépésnek tehát a tengertannak a tanárképző előadások 
között való helyet foglalását tartom. 



JAKCSI LÁSZLÓ, 
CURZOLA SZIGET MAGYAR GRÓFJA. 

Irta DR. SZABÓ LÁSZLÓ. 

(Ladislans Jakcsi, der ungarische Gráf des Insels Curzoía. 
Von Dr. Lad. Szabó.) 

Zsigmond király 1416-ban egyik magyar vitézének, Jakcsi Lászlónak 
adományozta Dalmáciában Curzola, Lesina és Brazza szigetét. Mi-
vel ez a históriai tény oly kevéssé ismeretes, hogy ínég a Jakcsi-

család történetírója, dr. Petri Mór sem vett róla tudomást egyébként igen 
gondos munkájában, — talán nem érdektelen föleleveníteni Jakcsi Lász-
lónak emlékezetét. 

I. 
A Jakcsi-család1 sokat szerepelt a XIV—XVI. század folyamán a 

magyar közéletben; úgy látszik, hogy két különböző család viselte e 
nevet, s az a körülmény, hogy az egyik főként Szatmárban, a másik 
pedig főként a mai Szilágy vármegye területén, tehát szomszédos terü-
leten élt, nagyon megkönnyíti e két család azonos nevű tagjainak össze-
cserélését. 

Szilágy vármegyében, Zilah városától északra van Kusaly falu, ősi 
fészke annak a Jakcsi Lászlónak, kiről történetünk szól, s aki mindig 
viselte is a Kusalyi előnevet. László nagyatyja, Jakcs mester, „udvari 
katona" volt Nagy Lajos király korában. Az „udvari katona" lovagi rang-
ban volt, (bár a lovagság mint nemesi rangfokozat nálunk sohasem ho-
nosuk meg.) Jakcs mester fia, György, már beregi főispán és királyi 
főtárnokmester volt 1380—1401 körül. György harmadik fia az a Jakcsi 
László, kinek Zsigmond király 1416-ban három dalmát szigetet adomá-
nyozott. 
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Jakcsi György főtárnokmesternek négy fia volt: 1. Dénes, aki papi 
pályára lépett és boszniai, majd váradi püspök lett; 2. János, a szé-
kelyek ispánja ; 3. László, Curzola, Lesina és Brazza grófja, később Er-
dély va jdá ja ; 4. Mihály, a székelyek ispánja. 

A család a közepesnél vagyonosabb lehetett; az ősi birtokon, Ku-
salyon kívül adományul kapták Nagy Lajos királytól Meszest is az apát-
sággal együtt. Nagy Iván szerint a Jakcsi-családé volt Szilágy várme-
gyében Kusalyon kívül Szilágycseh, Sülelmed, Felső-Várcza, Bikácza, 
Nyires, Tóhát, Aranymező, Qyörgytelke, továbbá Görcsön fele. 1410-ben 
Jakcsi Lászlót és testvéreit a váradi káptalan a király rendeletére beik-
tatja Lecsmer, Bodmér, Lispaczal, a két Déda, Mihályfalva, Girolt és 
Darócz birtokába, s ugyanazon évben Erked birtokába. 1414—1415-ben 
meg akarták szerezni Deésházát; Zsigmond királytól kaptak is rá adomány-
levelet, de a beiktatás nem sikerült, mert hamis ürüggyel akartak bir-
tokba jutni. Arra hivatkoztak ugyanis, hogy Deésháza ős idők óta a „tá-
bori proclamatorok" földje volt, mivel pedig ők, Jakcsi István és György 
fiai mint tábori proclamatorok érdemeket szereztek, kérték az őket 
megillető birtokot. A beiktatásnak azonban Deésháza jogos birtokosa, 
Deésházi Menyői László ellene mondott, s a per során ötven nemes 
tanút állított, aki esküvel vallotta, hogy ő atyáitól mint nemesi birtokot 
örökölte Deésházát, mely sohasem volt a tábori proclamatoroké. így a 
pert el is vesztették a Jakcsiak. 

A tábori „proclamator" (kikiáltó, poroszló,) nem valami nagy tiszt-
ség lehetett Zsigmond király idejében sem, de valószínű, hogy Jakcsi 
László a király közvetlen környezetében teljesített szolgálatot és hogy őt 
külföldi útjaira is elkísérte. A királyi udvartartásnak lehetett a tagja test-
véreivel együtt. V. Márton pápa 1422-iki bullája2 a bárói rendből (de 
Baronum genere) valóknak, azaz országos főtisztséget viselőknek mondja 
őket. Dalmáciába azon a réven került Jakcsi László, hogy a király köze-
lében volt akkor is, mikor Zsigmond a calaisi kikötőben elhatározta, hogy 
elküldi egyik vitézét Ragusába — rendet teremteni. 

II. 

Zsigmond király korában Ragusa magyarpárti volt, mert ez a poli-
tika érdekeinek legjobban megfelelt; külsőleg fentartotta ugyan eleinte 
Nápolyi Lászlóval is a jó viszonyt, sőt időnkint a bosnyák királyok iránt 
is nagy loyalitást mutatott, de valódi szolgálatkészséget csak Zsigmond 
iránt tanúsított. Viszont Zsigmond király sem feledkezett meg Ragusa 
érdekeiről kereskedelmi szerződéseiben. Zsigmondnak nagy híre volt és 
mindig nagyobb jövője, mint jelene: nagy politikát űzött, s ha minden 
terve sikerült volna, Európa ura lehetett volna. Nem csuda, ha az okos 
ragusaiak bíztak a jövőjében, — mindig, a legrosszabb napokban is. A 
nikápolyi katasztrófa után Zsigmond 1416 december 21.-én Ragusába 
vetődött ; a város nemcsak oly pompával fogadta, mint egy hatalmas 
uralkodót szokás, hanem a megvendégelés után még meg is ajándé-
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kozta: kétezer arany útravalót adott a királynak és évi ezer arany adót 
igért neki védnökségeért. Ennek a nagy bőkezűségnek igen csekély vi-
szonzása volt az, hogy a király a ragusai comesnek aranyláncot és arany-
sarkantyút s a városnak ezüstpénz-verési jogot adományozott. A ragu-
saiak jól feljegyezték, hogy mit költöttek a királyra és csak alkalomra 
vártak, hogy számlájukat érvényesítsék. Több ízben is fordultak a király-
hoz, elpanaszolva, hogy hűségük miatt mily nagy károkat szenvedtek és 
kárpótlást kértek. Legjobban szerették volna megszerezni a három leg-
nagyobb dalmát szigetet, Curzolát, Lesinát és Brazzát. Vágyaik azonban 
nem teljesedtek be egész 1413 júliusig; ez évben Hervoje spalatoi her-
ceget Zsigmond király megfosztotta az említett három sziget birtokától 
s a szigetek kormányzását ideiglenesen Ragusára bízta.3 

A ragusai tanács 1413 július 26.-án egy-egy comest választott a szi-
getek számára. Egyszersmind követeket is küldtek a királyhoz, hogy a 
szigeteket a város részére örök tulajdonul megszerezzék.4 Azt az utasí-
tást adták a követeknek, hogy a három szigetért Ígérjenek 3000 arany 
hála-ajándékot és évi 200 arany adót; ha pedig a király erre nem állna 
rá, akkor csak Curzolát kérjék és kínáljanak érte egyszersmindenkorra 
2000 aranyat. A király azonban, úgy látszik, keveselte azt, amit Ragusa 
felajánlott. Lehetséges, hogy Ragusa később meg is javította volna aján-
latát, ha a szigeteken úgy nem fordultak volna a dolgok, hogy a ragusai 
uralom fenntartása egyrészt magára a városra is nagy áldozatokat rótt, 
másrészt pedig nem volt összeegyeztethető magának a királynak a poli-
tikájával. 

Ragusa gyarmatnak tekintette a három szigetet és minél több hasz-
not akart belőle látni; adót akart szedni a város a szigeteken és köve-
telte tőlök, hogy tegyenek védelmi intézkedéseket a fenyegető közös 
ellenséggel, a törökkel szemben.5 A szigetek lakossága egyik követelés-
ről sem akart hallani se. 1415 nov. 6.-án a ragusai szenátus levelet ír 
Zsigmond királynak és elpanaszolja neki, hogy a curzolaiak nem akar-
nak adót fizetni és egyéb kötelezettségeiket is elmulasztják.6 

Ragusa egyik krónikaírója, Resti7 szerint azon tört ki a konfliktus 
Ragusa és Curzola között, hogy Ragusa a törökök ellen egy hajó (bar-
ghentino) felszerelését kívánta a curzolaiaktól, ezek azonban, miután kü-
lönben sem engedelmeskedtek a szenátusnak, megtagadták a hadihajó-
felszerelést, mire Ragusa úgy akarta őket megbüntetni, hogy most már 
nem egy, hanem két hajónak a felszerelését követelte tőlük. Erre a kö-
vetelésre a curzolaiak „paraszt nép létükre" nagyon gorombahangú levél-
ben válaszoltak. A szenátusban felolvasták a levelet s nyomban elhatá-
rozták, hogy e tiszteletlen hangú levél miatt Curzolát meg fogják 
fenyíteni. 

Curzola szigetéről azonnal beidéztek hat főembert s közülök hármat 
túszul fogva tartot tak; a három túsz: Giugno Stieposcevich, Obrad Tup-
scich és Qiacomo di Luksja. (Mindhárman horvátok voltak.) A másik 
három curzolait hazaküldték, hogy szedje össze a szigeten a ragusai 
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szenátus által választott gróf, Qiovanni Qozze részére az összes termé-
szetbeni és pénzbeli adókat, melyek a kamarát megilletik, főként pedig 
a „knezsinát", azt az adót, mely Ragusát mint államfőt illeti meg. Mivel 
a curzolaiak már előbb arra hivatkoztak, hogy nekik kiváltságuk van, 
amelynek értelmében nem tartoznak knezsinát fizetni, a szenátus felszó-
lította őket, hogy mutassák meg a kiváltságukat biztosító okiratot. Ezt 
nem tették meg a curzolaiak. Ragusa követet küldött a királyhoz; a kö-
vet, Fra Domenico szerzetes jól végezte dolgát, informálta a királyt és 
hozott tőle egy iratot, mely megengedi Ragusának Curzola szigetén a 
knezsina szedését; ezt a levelet egy ragusai tisztviselő ki is hirdette 
Curzola szigetén, de vajmi kevés eredménnyel; nem javult a helyzet 
akkor sem, amikor egy nagyhangú curzolait, Obrisics Lukácsot, aki iz-
gatott a köztársaság ellen, megkorbácsoltattak. Az elégedetlenség Curzo-
lában annyira fokozódott, hogy a szigetlakók is küldtek követet a király-
hoz, hogy panaszaikat eléje terjesszék. A curzolai követek állítólag meg-
vesztegették Györgyöt, a király titkárát s így a király elé juthattak, az 
uralkodó azonban igen száraz hangon utasította őket, hogy engedelmes-
kedjenek Ragusának, mely jól kormányozza őket. Titokban azonban meg-
segítette őket Jakcsi László, a király egyik „kancellárja". 

Ragusa véget akarván vetni a curzolaiak ellenállásának, két állam-
ügyészét négy jól felszerelt bárkán, megfelelő katonasággal Curzolába 
küldte, hogy kényszerítsék engedelmességre a szigetlakókat; de alig 
hogy megérkeztek Curzolába a küldöttek, a curzolaiak s velük egyidejű-
leg a lesinaiak is megküldötték a ragusai szenátushoz Zsigmond király 
levelét, melyből megtudták a ragusaiak, hogy a három szigetet a király 
elvette tőlük és Jakcsi Lászlónak adományozta. A ragusaiak nem akar-
tak hinni szemeiknek, — a király levelének megvizsgálására a szenátus 
kiküldött három nemest ; ezek a levelet valódinak és rendben levőnek 
ítélték. 

Sőt megérkezett Ragusába a három szigettel megajándékozott ma-
gyar vitéz, Jakcsi László is. Jakcsi előbb (1417 február utolsó napjaiban) 
a szigeteken járt, összegyűjtötte a népet, meghallgatta panaszait s azután 
kijelentette, hogy a ragusaiak rosszul bántak velük, többé ne engedel-
meskedjenek nekik. 

III. 
Jakcsi László 1417 március 18.-án jelent meg a ragusai szenátus 

előtt, ahol átadta és felolvastatta Zsigmond királynak három nyilt levelét 
a következő sorrendben : 

1. Az első levélben, mely Calaisban 1416 szept. 22.-én kelt, Zsig-
mond király felhívja Ragusa városát, hogy a törökök ellen indítandó há-
ború költségeihez járuljon hozzá azzal, hogy több évről elmaradt adóját 
fizesse meg a király „kedvelt hívének, Kusalyi Jakcsi György fiának, 
László nemes és nemzetes vitéznek, és senki másnak." 

2. A második levél ugyanott kelt, szeptember 23.-án, a bosnyák lá-
zadók megbüntetése ügyében. A bosnyák lázadók, e hálátlanok, kik a 
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jótéteményekről megfeledkeztek, a királyhoz hü népet pogány vadsággal 
zaklatják, némelyeket megölnek, másokat foglyul ejtenek, stb. A király 
megbízza Kusalyi Jakcsi Lászlót, hogy ha bármily rendű, méltóságú és 
állapotú bosnyákok menekültek is Ragusába, a város területén levő há-
zaikat és birtokaikat, minden ingó és ingatlan vagyonukat kobozza el, 
ha jónak látja. A király felszólítja Ragusa városát, hogy Jakcsi Lászlót 
megbízatásának teljesítésében minden erejével támogassa. 

3. A harmadik levélben, mely 1416 szept. 21.-én kelt, a király érte-
síti Ragusát, hogy Curzola, Lesina és Brazza szigetét udvari vitézének, 
Kusalyi Jakcsi Lászlónak adományozza. E levélben a király arra hivat-
kozik, hogy őszintén kedvelt híve, Kusalyi Jakcsi László igen nehéz kö-
rülmények között és sok helyen már nagy szolgálatokat tett neki és 
országának; teljesen megbízik László vitéz „okosságában, bölcsességé-
ben és igyekezetében"; mindezeknél és „bizonyos más okoknál fogva, 
melyek a király lelkét megindították", neki adományozza azt a három 
szigetet, mely eddig a hűséges ragusaiak kezén volt. László vitéz a szi-
getekkel együtt megkapja azoknak minden adóját és oly jövedelmét, 
mely a királyi felséget szokta megilletni. A király elrendeli, hogy a szi-
geteket Ragusa minden akadékoskodás és ellenmondás nélkül adja át, 
hogy a szigetek László vitéz „kormányzása, uralma és rendelkezése alá" 
kerüljenek, miután a király teljes és mindenre kiterjedő rendelkezési 
jogot adott neki a szigetek felett. Végezetül elrendelte a király, hogy e 
levelet elolvasás után adják vissza annak, aki felmutatja. 

A levél átadása meg is tör tént ; a király három levelét, mely „császári 
pecséttel hitelesen meg volt pecsételve", nem adták vissza Jakcsi Lász-
lónak. 

A ragusaiak diplomáciai szokásuk szerint, a felolvasás alkalmával 
csupán tudomásul vették a király három levelét, de azonnal nem vála-
szoltak reá. 

Még az nap összeült azonban a „consilium rogatorum", és kijelölt 
három nemest annak a válasznak a megállapítására, melyet a magyar 
vitéznek adni fognak ; e három nemest arra kötelezték, hogy a választ 
másnap reggelre fogalmazza meg.9 

Másnap, március 19.-én reggel a három nemes munkálatával aligha 
voltak megelégedve, mert úgy határoztak, hogy a rectorra és a kis-
tanácsra bízzák a válaszadást: feleljenek úgy, ahogy legjobbnak látják. 

Március 20.-án reggel még mindig bizonytalanságban volt a ragusai 
tanács ; Curzola és Brazza jelenlevő követei zaklatták az útbaigazításért, 
hogy mit cselekedjenek, meghajoljanak-e Jakcsi László uralma előtt? 
Ebben a kérdésben is a rectorra és a kis-tanácsra bízták az állásfoglalást. 

Úgy látszik, a rector és a kis-tanács döntötte el a kérdést, oly érte-
lemben, hogy meg kell hajolni a király akarata előtt. 

Legelőször is felhatalmazták a rectort és a kis-tanácsot, hogy küldjön 
a szigetekre három bárkát, hogy a ragusai tisztviselők hazatérhessenek. 

Március 21.-én adta meg Ragusa formálisan is a választ a király 
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leveleire. E napon értesítik a királyt, hogy parancsa szerint átadták a 
szigeteket Jakcsi Lászlónak; ami az elmaradt adókat illeti, azokat „töre-
kedni fognak" a királynak megküldeni, oly gyorsan, amint lehetséges.10 

(Az érdemleges válasz, melyet a királynak megküldtek, csak tíz nap 
múlva következett.) 

Még ugyanaz nap, március 21 ,-ikén Ragusa városa tudatta a cur-
zolaiakkal is, hogy új uruknak tartoznak engedelmeskedni.11 „Megértettük 
a királyi parancsot, hogy át kell adnunk a szigeteket. Ennél fogva az 
oszthatatlan Szentháromság, az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, meg-
akarván tartani szokott erkölcseinket, minden dologban, még a kellemet-
lenekben is, és tiszteletet és engedelmességet akarván tanúsítani fenséges 
urunk iránt, az illető szigetekről az ő javára lemondunk, meghagyván ti 
néktek, barátaink, azon királyi tekintélynél fogva, amelynek alapján ben-
neteket eddig kormányoztunk, hogy László úrnak a jövőben engedel-
mesked etek és szót fogadjatok." Ugyanily levelet küldtek Lesina sziget 
„helytartójának, bíráinak, tanácsának és egész népének." 

Ugyanaz nap megírták Curzola „vicariusának", Qozze Rafaelnek, 
hogy a sziget kormányát a király rendeletére adja át Jakcsi Lászlónak, 
aki legközelebb oda fog érkezni. 

Ragusa érdemleges válaszát március 31.-ikén küldte el Zsigmond 
királynak; e hosszú levélben,12 mely igen nagy ügyességgel van meg-
fogalmazva, Ragusa város tanácsa elmondja, hogy László úr február vé-
gén megjelent a szigeteken és meghagyta a szigetek népének, hogy ne 
engedelmeskedjék a ragusai tisztviselőknek. „Bűnösnek ítélt bennünket, 
még mielőtt közölte volna velünk a királyi szózatot." Március 18.-án 
László úr megjelent Ragusában és átadta a király három nyílt levelét. 
(A levelek tartalmát reprodukálja Ragusa, arra is gondolva, hogy hátha 
mégsem voltak hitelesek az átadott levelek.) A ragusaiak közlik ezután, 
hogy László vitéz élő szóval is előadta, hogy a ragusaiak rosszul és 
zsarnoki módon kormányozták a szigeteket; ezért a király lelkiismereti 
dolognak ítélte, hogy a szigeteket Ragusa kezéből elvegye. Megkérdez-
ték László vitézt, hogy nincs-e egyéb közlendője, mire László több izben 
azt felelte: „nincs." Ragusa, mint a király hű szolgája, átadta a szigete-
ket, melyeket „a farkasok berohanásaival szemben (azaz a török vesze-
delemmel szemben) sértetlenül megőrizett", — tiltakozva a rossz kor-
mányzás infámis vádja ellen, mert „az Isten és az egész világ tudja", 
hogy e vád alól Ragusa tisztázva van. Ragusa, mint jó pásztor, mindig 
hűségesen őrizte urának reábízott nyáját, nem kímélve sem a költséget, 
sem a fáradtságot se éjjel, se nappal; senkinek halálát nem okozták, sen-
kinek épségét, pénzét vagy más vagyonát nem bántották, bár némelyek 
méltók lettek volna rá. Isten haragjából sok csapás érte Ragusát, leg-
utóbb a kegyetlen pestis; nem gondolta volna a város, hogy a királytól 
a szigetek elvételét érdemelte ki. „Nem érdemeltük Felségednek ily nagy 
haragját, mellyel már el is ítélt bennünket, mielőtt kihallgatott volna, — 
csak azért, mert gonosz emberek rólunk gonosz dolgokat beszélnek. De 
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belenyugodtunk a dologba, ugyanoly arccal, mint amilyennel kaptuk. 
Király urunk adta, király urunk elvette, amint urunknak tetszett, úgy 
történt, áldott legyen az úrnak neve." Hogy pedig ennek az alázatos 
hangnak is még nagyobb nyomatékot adjanak, hozzáteszik e loyalis 
nyilatkozathoz még a következőket: „Az aranyat persze tűzzel szokás 
kipróbálni. De sőt többet is mondunk: se a halál, se a betegség, se a 
méltatlankodás nem ronthatja le bennünk felséges király urunkhoz és 
Magyarország szent koronájához való hűségünket és szeretetünket." 
Ezek után áttér Ragusa az anyagi kérdések tárgyalására. A király kéri 
az adót a várostól, úgy a múltra, mint a jövőre vonatkozólag; készek is 
az adót megküldeni, de kezükben van a királyi kiváltságlevél, amely 
szerint az adót a ragusaiak ne adják senki másnak, csak a királynak a 
kezébe; elhatározták tehát, hogy költséget és fáradtságot nem kímélve, 
a saját emberükkel küldik el az adót, még pedig az elmúlt négy évre 
visszamenőleg összesen kétezer aranyat. A város követe, Marinus pap 
meghozta a királynak Aachenben, dec. 16.-án kelt levelét, melyben em-
líti, hogy kész tárgyalni Ragusával a Konavlje (de terreno Canali) ügyé-
ben ; — „nagy köszönettel tartozunk — felelik erre — Felségednek, 
hogy megemlékezett rólunk, de erre a tárgyalásra nincs most alkalmas 
idő, mert az egész vidéket felégették és kifosztották a bosnyákok. A 
király tengerész-kapitányokat, kormányosokat és hajóácsokat is kért Ra-
gusától, mely az imént végigszenvedett pestis pusztításaira célozva így 
felel: „Isten a tanúnk, hogy Isten hallatlan haragja és oly sok ember, 
főként mesterember halála után mi magunk is kénytelenek voltunk Ge-
novában és Szicíliában keresni hajóácsokat arzenálunk számára nagy 
fizetéssel, de még nem találtunk alkalmas embereket." A bosnyákok há-
zainak és vagyonának elkobzását Ragusa kereken megtagadta, azt adva 
okul, hogy Boszniában huszonkét faluja van és hogy ennek következtében 
a bosnyákok megtorlással élhetnének. A levél igen alázatosan végződik: 
„Felséged lábaihoz borulva alázatosan ajánljuk magunkat." 

Jaxa de Cotrugh, Ragusa követe, aki a kétezer aranyat vitte a ki-
rályhoz, azt az utasítást kapta, hogy Velencén át utazzék és hogy a 
várost tisztázza a király előtt.18 

IV. 
Mit csinált Jakcsi László a szigeteken, hogyan kormányozta a reá-

bízott szigetlakókat, erre nézve semmi adatunk nincsen. De az bizonyos, 
hogy kormányzása legfeljebb egy-két esztendeig tartott. Egyik ragusai 
krónikaíró azt jegyezte fel róla, hogy a szigeteket egyszerűen eladta 
Velencének.14 Ez azonban a legkevésbbé sem valószínű, mert ha így lett 
volna, a vásárnak dukumentumait megtalálnók Velencében, hol ennél 
sokkal kisebb eseményekről is sok levéltári emlék maradt reánk. Velence 
története valóban sokkal inkább „nyitott könyv" és a köztársaság a saját 
birtokszerzéseinek iratait sokkal jobban megőrizte, semhogy kétségünk 
lehetne a dolog iránt, ha Jakcsi László valóban eladta volna Velencének 
a szigeteket. 
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Nem valószínű az sem, hogy Jakcsi a szigetek értékét illetőleg talán 
csalódott és mivel kevesebb volt a jövedelme, mint gondolta, — a fa-
képnél hagyta a curzolaiakat. Nem tehetjük föl, hogy Jakcsi, az udvari 
ember, a helyzet teljes és pontos ismerete nélkül vállalkozott volna a 
curzolai misszióra. 

Nem az volt a célja, hogy magának dominiumot szerezzen; hiszen 
neki meg voltak már a saját birtokai Szilágymegyében, és ha a köz-
pályáról vissza akart volna vonulni a magánéletbe, bizonyára őseinek a 
birtokára vonult volna vissza, az ismerős, megszokott gazdasági viszo-
nyok közé és nem kívánkozott volna horvát parasztok s olasz hajósok 
és halászok ügyeivel bajlódni. Azt kell feltennünk, hogy a három dalmát 
szigetnek Jakcsi László részére való adományozása nem cél, hanem 
csupán eszköz volt arra, hogy Jakcsi László minél könnyebben végre-
hajthassa a királytól kapott megbízatását: a szigeteknek Ragusától való 
visszavételét, a ragusai adó behajtását és a bosnyákok ragusai javainak 
elkobzását. A két első feladatot sikeresen oldotta meg Jakcsi László, a 
harmadiknak megoldására azonban már nem volt hatalma. Zsigmond 
politikájába beleillett, hogy a három szigeten népszerűségre akart szert 
tenni; ez lehetett a magyarázata annak, hogy Jakcsi László előbb a 
szigetekre ment és csak azután Ragusába; a szigetek népét valósággal 
fellázította Ragusa ellen, ami nem volt ugyan nehéz dolog, de szükséges 
volt Jakcsi missziójának sikeréhez. Abból a körülményből, hogy 1418 
április 30.-ikán Raguza már ismét követeket küld Zsigmond királyhoz16 

és a három szigetet újból kéri tőle, bízvást következtethetünk arra, hogy 
Jakcsi László amint elvégezte a dolgát a szigeteken és Ragusában, ha-
marosan ott hagyta Dalmáciát és visszatért a királyi udvarba. 

Nem érdektelen kérdés az sem, hogy hogyan jutott Jakcsi László a 
curzolai megbízatáshoz? 

Resti azt írja ragusai krónikájában,16 hogy Jakcsi László nagy kegy-
ben állott Barbara királynénál; sőt nyíltan ki is mondja, hogy Jakcsi, 
szép alakú és szép arcú fiatal ember volt, nagyon bizalmas viszonyban 
volt Zsigmond feleségével, Barbarával és „teljes kegyét élvezte." Zsig-
mond felesége, Ciliéi Borbála valóban romlott erkölcsű nő volt. Aeneas 
Sylvius (Piccolomini) is azt irta róla, hogy szép, de ledér nő volt; 
még élete utolsó éveiben is (1451. jul. 11.-én halt meg pestisben,) egész 
sereg hitvány ember vette körül a Königgratz melletti Melnikben, ahol 
kizárólag csak szenvedélyének élt, gyakran szidalmazva a szent nőket, 
akik nem tudták az életet élvezni.17 De ha Ciliéi Borbála általában er-
kölcstelen nő volt is, Jakcsi Lászlóval való összeköttetésének semmi 
egyéb emléke nincs, mint a Resti által feljegyzett mendemonda. Ez a 
mendemonda pedig talán csak onnan keletkezett, hogy a ragusaiak nem 
tudták megmagyarázni, hogyan kerülhetett Jakcsi László, mint a király 
bizalmas embere Ragusába. 

Meg kell még -említenünk, hogy a ragusai oklevelek és krónikák 
Jakcsi Lászlót következetesen Jakez vagy Jachez1 8 Lászlónak nevezik; 
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ez az eltérés azonban nem jelent egyebet, mint hogy az olasz és latin 
orthografiával nehezen reprodukálható Jakcsi nevet Ragusában hibásan 
írták; hogy valósággal Jakcsi Lászlóról van szó, az kétségtelen 
Zsigmond király adományleveléből, mely szerint a három szigetet „La-
dislaus Jakez de Kusal" kapta. Az előnév pontos megjelölése kizár min-
den kétséget. Resti krónikája 19 narentán-nak, (a Narenta vidékéről való-
nak) mondja Jakcsit; ez sem jelent egyebet, mint hogy Jakcsi László 
származását nem ismerte a krónikaíró. 

V. 

Jakcsi László további élete folyását éppen úgy nem ismerjük, mint 
Dalmácia szereplése előtti múltját. Nagy Iván is, Petri Mór is a Jakcsi-
család történetében mint erdélyi vajdát említi Jakcsi Lászlót.20 

V. Márton pápa bullája, melyben Jakcsi György fiainak, Jánosnak, 
Lászlónak, Dénesnek és Mihálynak, továbbá István fiainak, Mihálynak és 
Lászlónak megengedi, hogy Kusal faluban, az erdélyi egyházmegye terü-
letén a boszniai vikariatusból hozott minorita szerzeteseket telepítsenek 
le, 1422 okt. 12.-én említi Jakcsi Lászlót. László egyik testvére, Dénes, 
aki szintén szerepel V. Márton bullájában, 1427-ben boszniai, a követ-
kező évben pedig már kinevezett váradi püspök.21 Úgy látszik, Jakcsi 
Dénes is megfordult a Balkánon, mert különben aligha vitt volna ősi 
birtokára éppen boszniai szerzeteseket és aligha lett volna belőle bosz-
niai püspök. 

Jakcsi László szereplésének utolsó hiteles nyomát 1430-ból találjuk; 
ekkor Jakcsi, székelyek ispánja, a maga, valamint testvérei, Dénes, váradi 
püspök és „vitézlő László" nevében Zsigmond király jóváhagyását kéri 
ahhoz, hogy Adban és Mocsolyán bizonyos birtokokat megvásárolhasson. 

A család a XVII. század elején kihalt. 
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293. 1. és Petri Mór, Szilágyvármegye monographiája, Budapest, 1901—1904. II. k. 403— 
439. és 659—662. 1. 

2 A bulla hasonmását I. Petri i. m. I. k. 599. 1.; kivonatát az 598-600. 1. 
3 Ragusa 1413 július 14.-én jelenti Zsigmondnak, hogy emberei elmentek a három 

sziget birtokbavételére. Gelcich-Thallóczy, Ragusa és Magyarország összeköttetéseinek 
oklevéltára, Budapest, 1887., 224.1. 

4 Ragusai Oklevéltár, 226. 1. 
6 L. Ragusa levelét Curzolához 1415 március 6.-ról a ragusai Oklevéltárban, 

248. lap. 
6 Ragusai Oklevéltár, 252. 1. 
7 A Monumenta hist. Slavorum merid. XIV. kötetében, Nodilo kiadasában Resti 

krónikája, 214. 1. 
8 A három levelet 1. Ragusai Oklevéltár, 276. és köv. 1. 
9 Ragusai Oklevéltár, 744. 1. 

10 Ragusai Oklevéltár, 280. 1. 



JAKCSI LÁSZLÓ, CURZOLA SZIGET MAGYAR GRÓFJA. 2 5 

11 Ragusai Oklevéltár, 281. 1. 
12 Ragusai Oklevéltár, 283. és köv. 1. 
13 Ragusai Oklevéltár, 285. 1. 
14 Resti, a 217. lapon: . J achez . . . a capo di poco tempó le vendette ai Veneziani, 

come si dirá a suo tempó." 
16 Ragusai Oklevéltár, 216. 1. 
16 Resti a 216. lapon: „ . . .Ba rba ra imperatrice, moglie di Sigismondo, con la quale 

il Jachez, per esser giovane di bella forma e di bell'aspetto, aveva domestichezza e 
godeva tutto il favore." 

17 L. Aeneas Sylvius, História Friderici III., Kollár kiadásában a 181. 1. 
18 A család neve a magyarországi oklevelekben: Jakch, Jakchi, Jakchy, Jakcs, 

Jakcsy. L. Petri i. m. 403. 1. 
19A 216. lapon: „Vladislavo Jachez, nativo di Narenta." 
20 Nagy Iván az V. k. 293. lapon közölt családfán, Petri pedig szintén egy család-

fán, a II. k. 404. 1. 
21 Életrajzát közli Bunyitay „A váradi püspökség történetében", I. kötet 249— 

256. lapon. 



A TENGER ÓRIÁSAI. 

Irta Dr. PELL MÁRIA. 

— 15 képpel. — 

(Die Rieseti des Meeres. Von Dr. Marié Pell.) 

Atenger, melynek titokzatos mélységeiben a legkülönbözőbb alakú és 
nagyságú állatok milliói találnak az élet küzdelmeiben rejtekhelyet 
és táplálékot, a földkerekség óriásait is magába fogadja. A száraz-

föld nem is biztosíthatna ily hatalmas állatoknak — melyek közül a legna-
gyobb a 30 métert is eléri — oly megélhetési viszonyokat, hogy szabadon mo-
zoghassanak és a testük terjedelmével arányban levő nagymennyiségű 
táplálékot megszerezhessék. 

A legnagyobb állatok a cetek sorából kerülnek ki, melyek egész 
testszervezetükkel a vízi életmódhoz alkalmazkodtak. Bár emlősállatok és 
tüdővel lélegzenek, halak módjára egész életüket a vízben töltik, soha 
nem jönnek ki a szárazra, sőt ha valami veszedelem arra kényszeríti 
őket, hogy a tengerből a szárazra meneküljenek, nyomorultul elpusztul-
nak. Éltető elemük a tenger, nem csoda tehát, ha a nép halaknak tartja 
őket, sőt a cethal névvel rájuk nyomta a halakhoz való hasonlóságuk 
bélyegét. Ezt a hasonlatosságot növeli a hátsó végtagok hiánya és a 
többi emlős állatoknál elő nem forduló farkúszó. A hátsó végtagok csont-
váza is hiányzik, csak a függesztő készülék némi csekély maradványa 
van meg, ami a származástan szerint azt bizonyítja, hogy a most élő 
cetek ősei valamikor szárazföldi állatok voltak, hátsó végtagjuk ki volt 
fejlődve, azonban ezek a vízi életmódhoz való alkalmazkodás folytán el-
csökevényesedtek. 

A farkúszó két bőrredőből keletkezett, nem homolog tehát a halak 
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1. kép. P ú p o s bálna ( M e g a p t e r a longimana) Vankouer sz ige té rő l . Egynapi v a d á s z a t e r edménye . (5 drb.) 

farkúszójával, csak rostos szövetből áll, benne semmi csontváz nincs. 
Némely cetnek a hátán is van kötőszövetből álló úszója, mely rugalmas 
egyensúlyozó szerepét viseli. A kifejlődött bálnának bőre egészen csu-
pasz, ami szintén a vízben való életmóddal függ össze. A bőr alatt vas-
tag zsírrétegek fejlődtek ki, melyek egyrészt a test melegének fentartá-
sára szolgálnak, (a testük hőmérséke 35") másrészt kisebbítik fajsúlyát, 
ugyanezt a célt szolgálja a szivacsszerű csontokat át meg átható zsíros 
anyag. A csontokban csontvelő nincsen. 

2. kép. Finn bálna Alaszka sz ige t é rő l . 
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Minthogy a cetek tüdővel lélegzenek, csak a levegőből tudnak lé-
legzetet venni, de nincs szükségük rá, hogy a szárazra kijöjjenek, mert 
a fecskendőnyílás, mely az orrüregen keresztül a gégével van össze-
köttetésben, a koponya legkiemelkedőbb részén van elhelyezve, ügy, 
hogy ha az állat a víz felszínére jön, a fecskendőnyíláson könnyen lé-
legzetet vehet. Az orrüreg nem is szolgál másra, csak lélegzésre, mert a 
szaglónyárkahártya, sőt az agyban levő szaglólebbenyek is rudimenter 
szervek. 

A cetek nem egyforma hosszú ideig bírják ki a víz alatt. A nyu-
godtan úszó bálna minden Vk percben lélegzetet vesz. A monakói her-

3. kép. Ez a k é p e g y 1000-ed m á s o d p e r c alat t k é s z ü l t abban a p i l lanatban, mikor az ágyúbó l kilőtt 
s z igony az állatba f ú r ó d o t t . A l evegő t f ü s t , s z ik rák és f o j t á s da r abokka l töl t ik meg. 

ceg megfigyelt egy bálnát, mely óránkint 7V2 km. sebességgel haladva, 
minden 10 percben emelkedett a víz színére, lélegzetet venni. Általában 
sokkal tovább is képesek a víz alatt maradni, így a fizéter egy óráig 
vagy azontúl, a grönlandi bálna megsebezve 80 percig is a víz alatt 
marad. A víz felszínére jutva először mély lélekzetet vesznek, majd az 
elhasznált levegőt lélegzik ki, melynek vízgőze megsűrűsödve, fehér köd-
höz vagy vízsugárhoz hasonlóan a magasba szökik s olyan hangot ad, 
mint a gőzkazánból szűk nyíláson kitóduló gőzsugár. A lélegzetvételt 
többször egymásután megismétlik. A vízsugár magassága Rakowitza sze-
rint a 15 m-t is eléri. 
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. kép. Kardos delfin (Orca gladiator) . Üldözi a többi bá lná t é s ezá l ta l sokszo r s e g í t s é g é r e van 
bá lnavadásznak . 

5. kép. A F e h é r bálna (Delph inap te rus leucas) 
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Szinte csodával határos, hogyan tudják ezek a hatalmas állatok táp-
lálékszükségletüket kielégíteni. Rendkívül nagymennyiségű tengeri állatot 
kell egyszerre elnyelniök, hogy éhségüket csillapítsák. Csak a végtelen 
tenger és annak kifogyhatatlan gazdagsága nyújthat nekik megfelelő 
mennyiségű táplálékot. Azok, amelyeknek szájában fogak helyett szarú-
lemezek vannak (szilás cetek, Mysticete) szűk torkúak, úgy, hogy csak 
igen kis állatokat képesek lenyelni. Fő táplálékuk a csigák, kagylók, fér-
gek, szóval a plankton állatai, bár olykor egy-egy kisebb hal is becsú-
szik torkukon. Ilyen a grönlandi bálna (Balaenus mysticetus), melynek 
hatalmas szájában 300 ötméter hosszú szarúlemez van és torka 10 cm. 
szűk. A szarúlemezek szűrő szerepét játszák, mely a vizet átengedi, a 
benne levő apró állatokat azonban visszatartja. Ez a bálna 20 m. hosszú, 
súlya 150.000 kg. A közhit a legnagyobb állatnak tartja, pedig vannak 
köztük még sokkal nagyobbak. A cetek legnagyobb és leghatalmasabb 
képviselője az óriás bálna (Balaenoptera tibbaldi), mely 32 m hosszúsá-
got ér el és újszülött korában 7—8 m., a Csendes-óceánban él. 

Szitás cet továbbá 
a púpos vagy hosszú-
szárnyú bálna (Megap-
tera booges), az ameri-
kaiak „humpbach"-ja, 
mely 15 m nagy ormót-
lan testű, főleg az Atlanti 
és Csendes-óceánban él, 
sokszor ellátogat Norvé-
gia és Finnország part-
jaihoz. A leggyorsabb és 
legfürgébb a szitás cetek 
közül a finnbálna (Ba-
laenoptera musculus) 25 
m, mely már nem éri be 
a kisebb halakból és csi-
gákból álló táplálékkal, 
hanem óriási mennyi-
ségű tőkehalat és herin-
get pusztit el. Egyszeri 
étkezésnél 600—800 ha-
lat eszik meg, a mi 1200 
—1600 embernek ele-

6. kép. A B a l a e n o p t e r a koreal is s z é t f e j t é s e . 

gendő táplálék lenne. 
Ezeket a halakat óriási 
rajokban űzi maga előtt. 

De azért korántse 
gondoljuk, hogy a nagy-
testű cetek a legbát-
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7. kép. Amer ika pa r t j a inak l eggyako r ibb delf inje ( S a g e n s r h y n c h u s obl iguidens) . 

rabb ragadozók, sőt ellenkezőleg, a legvakmerőbb rablók, a támadók, a 
kisebbek közé tartoznak. A tengernek legrettegettebb állatai a delfinek. 
Mert nem minden delfin olyan kedves játékos állat, aminőt mindenkinek 
volt alkalma megfigyelni, aki a Quarneróban látta a közönséges delfint 
(Delphiner delphis) a vízben bukdácsolni. Ezen a közönségesen ismert 
delfinen kívül, melyet a halászok is kímélnek, sőt tiszteletben tartanak, 
igen veszedelmes rablókat is sorozunk a delfinek közé. Igen bátor, de 
falánk, sőt vérengző állatok az Orcák vagy Kardszárnyú delfinek (Orca 

8. kép. A bá lnave lő k i szedése e g y á m b r á s cetből. Ebből az egy állatból 20 ilyen hordó 
fo lyékony spermace t i t nye r t ek . 
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9. kép. A semiku j i ra (Balaena japrnica) v a d á s z a t a . Hullámzó t e n g e r e n csónakok l á tha tók , melyek 
a hálóval f o g o t t bá lná t ü ldözik . A h a j ó s o k sz igonnyal a k e z ü k b e n t ámadás rá készü lnek . (Az 

alábbi képek e g y japán műből va lók. ) 

gladiator). Szájuk erős fogakkal van felfegyverezve (fogascetek, Denticete) 
5—6 m. hosszú, rendkívül fürge állatok, melyek hihetetlen vakmerőség-
gel támadják meg a náluk 5—6-szor nagyobb grönlandi bálnát s nagy 
húsdarabokat szakítanak ki belőle, sőt olykor nyelvét is kitépik, vagy 
pedig lehúzzák a víz alá, hogy ott lélegzetvétel híján elpusztuljon. A 
fehér bálnát darabokra tépve falják fel, sőt oly falánkok, hogy a fókákat 
egészben lenyelik. Eschricht egy 7'/2 m Orca gyomrában 13 barna del-
fint és 15 fókát talált. A barna delfin (Phocaena communis) a legközön-

10. kép. A za t rku j i ra ( M e g a p t e r a bo rps ) fiával. E l ő s z ö r a f iatal t f o g j á k el és ezzel odacsa l j ák az 
anyaá l l a to t . 
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11. kép. S z i g o n y o s japán a z - e l e j t e t t magasuku j i r a (Balaenoptera Sibbaldi i ) hátán. 

ségesebb mindenütt előforduló IV2 m nagy delfin, melynek húsát a régi 
rómaiak mint Ínyencséget igen kedvelték, sőt Angliában a király aszta-
lára is került. Ma csak a szegényebb parti lakosok eszik. 

A legízletesebb a húsa és szalonnája a fehér delfinnek, mely 4—7 
m nagy, a lazac-, tőkehal- és heringvonulásokat követi. A tengerparti 
lakosok nagy örömmel üdvözlik, mert megjelenésük nemcsak a halrajok, 
hanem a nagyobb bálnák közeledtét is jelzi. Lélegzetvételnél félig is ki-
emelkednek a vízből és ilyenkor a csapatosan megjelenő ragyogó fehér 

12. kép . A semikuj i ra (Balaena paponica) fe ldo lgozása . Sza lonna , ha l c son tok é s húsda rabok m á r 
k i f e j t ve l á tha tók . A munkások nagy s z a l o n n a d a r a b o k a t c ipelnek, mások a há ló t húzzák a p a r t r a . 
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állatok igen szép látványt nyújtanak különösen napsütéses tengeren. A 
gömbölyű fejű delfin (Globiocephalus melas) nem sokkal nagyobb. 7 m 
hosszú állat, melynek húsa és szalonnája a Faroer-szigetek lakóinak majd-
nem kizárólagos tápláléka. Sehol sem űzik vadászatát oly nagyban, mint 
itt, hol évenként több mint 1000 példány esik áldozatul. 

A legnagyobb fogascet a fizeter (Physeter macrocephalus), melynek 
hímje a grönlandi bálna nagyságát is eléri, nősténye csak félakkora. Feje 
testének egyharmadát foglalja el. Hatalmas fogai, melyek 24 cm hosz-
szúak és 1200 gr súlyúak, az alsó állkapocsban vannak elhelyezve. Szá-
muk 19—26. 

Sok mese fűződik a fogas cetekhez tartozó narvalhoz (Monodon 
monoceros), melyről azt hitték, hogy a felső állkapcsáról baloldalon ki-

13 kép. Bá lna sza lonna r ak t á r b e l s e j e , melyben 200 e m b e r dolgozik. A sza lonná t ho rdókba r ak j ák , 
m a j d t ü z e t rakva a l á j a , k io lvasz t ják . S z o l g á k ennivalót é s t e á t hordanak körül . 

nyúló 2'/2 m hosszú fogát a hajók kifúrására használja. Hogy mi ennek a 
fognak rendeltetése, nem tudjuk. 

Minthogy a ceteknek rendkívül sok élelemre van szükségük és ezt 
egy helyen nem találhatják meg, óriási területeket kóborolnak be. Éven-
ként kétszer nagyobb utakat tesznek meg, mint a földkerekség negyede. 
De vándorolni kényszerítik őket az évszakok változása is. Télen az 
északon élő fajok délebb vidékekre húzódnak. Vándorlásukban a leg-
idősebb him vezeti őket. A szilás cetek a hidegebb tengerek lakói. A 
grönlandi bálna hazája az északi szélesség 70°. Bár innen néha elván-
dorol, mélyebbre mint 65'' sohasem megy. Mindig a jéggel borított terü-
leteken tartózkodik, főleg Grönland és a Spitzbergák között s ha a jég 
olvad, a Davis-szorosba és Baffin-öbölbe vagy még északabbra húzódik. 

Szaporodáskor a védet tebb helyeket, tengeröblöket keresik fel. Az 
európai tengerekben is sok bálna él, így a púpos bálna s a finnbálna, 
mely a heringrajokat üldözve, nagy utakat barangol be. A melegebb ten-
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gereket kedveli és keresi fel a fizeter, mely az északi és déli szélesség 
40° között él, de a meleg áramlatokat azontúl is felkeresi. A tenger kos-
mopolitái a delfinek, melyek minden tengerben otthonosak. A barna del-
fin inkább az Északi-tengerben, a fehér delfin a sarki tengerekben él. Az 
Adriából is ismeretes közönséges delfin a leginkább ismeretes valamennyi 
között, egészen a tropusokig húzódik. 

A cetek pihenni is szoktak és ilyenkor mozdulatlanul fektisznek a 
víz színén, csupán a fej felső része van ki a vízből, egyenletesen léleg-
zenek és mellúszóikkal egyensúlyozzák magukat. 

Vándorlásaik közben többször megtörténik, hogy zátonyra jutnak 
vagy pedig sekély tengeröblökben megfeneklenek és ott pusztulnak. A 
cethalászok adatai szerint különösen sokszor pusztul így el a gömbölyü-

14. kép. A c son toka t nagy k e m e n c é k b e n , s ó s v í zben kifőzik, a be lő lük k i főzö t t z s i r a d é k o t csöveken 
át a g y a g e d é n y e k b e veze t ik . Á m a r a d é k o t m o z s a r a k b a n ös sze tö r ik é s úgy présel ik ki be lő l e a zsirt. 
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fejű delfin (Globiocephalus melas), 1779-ben a Shetlandi-szigeteken egy 
200 ilyen delfinből álló csorda került zátonyra, 1800-ban 300. Islandban 
pedig 1809 és 1810-ben 1100. 

Valószínűleg ez a körülmény vitte rá az embereket a cethalászatra. 
Miután a partra vonszolt állatok minden részét jól felhasználhatták és 
értékesíthették, már most arra kezdtek gondolni, hogy maguk is igye-
kezzenek hasonló állatokat zsákmányul ejteni. 

A legelső bálnavadászok valószínűleg a baszkok voltak. A cethalá-
szatnál mindig az a szempont irányadó, hogy melyik cet szolgáltatja a 
legnagyobb hasznot és azért főleg a nagytestűekre esik a legtöbb halá-
szat. Minél súlyosabb az állat, továbbá minél több halzsírt ad, annál ér-
tékesebb. A szilás cetek a legnagyobbak, súlyúk eléri a 20—100 ezer 
kg-t, ezekből kapják a halcsont néven ismeretes szilákat. Közülük leg-
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régebben a grönlandi bálnát vadásszák. Ennek értéke a legnagyobb, 
mert egy grönlandi bálnának csupán halcsontjai 20—30 ezer koronát jö-
vedelmeznek. A bálnavadászat első éveiben oktalanul pusztították őket, 
egykori feljegyzések alapján évenként 2800 szilás cet esett áldozatul. 

De nem mindegyik ilyen értékes. így a finnbálnának haszna nem 
nagy, egy 27 m hosszú bálna csak 8—10 tonna halzsírt szolgáltat, hal-
csontja törékeny, nem használható. Húsuk az északi vidékek lakóinak 
legfontosabb tápláléka. A fizeter fajok fejében a homlok üregeiben saját-
ságos zsíros anyag, a spermaceti található, melyet olvasztás és sajtolás 
által az olajtól megtisztítanak és így gyertyaöntésre, kenőcsnek vagy 
orvosságul használják. A fizeter még egy másik értékes anyagot, a 

szürkeszínű ambrát is szolgáltatja, melyet illatszerül és füstölőszerül hasz-
nálnak. Ezt már a régi rómaiak is ismerték és mint fájdalomcsillapító 
szert alkalmazták. Az ambra az állat beleiben a táplálékul szolgáló cepha-
lopodákból képződött beteges termék, melyet olykor a tenger felszínén 
is lehet találni. Állítólag 90 kg-os nagy darabokat is találtak már. 

Azokat a bálnákat, melyek nem sok halzsírt és halcsontot szolgáltat-
nak és amelyek vadászata nagy fáradságba kerül, nem igen vadásszák. 
Némelyik oly sebesen úszik, hogy kifárasztja üldözőit, a fizeter három 
mérföldnyi útat tesz meg egy óra alatt. A leggyorsabb a finnbálna, mely 
a gőzhajót is maga mögött hagyja. 

A megsebzett bálna sajátságos, panaszos hangokat hallat, halálordí-
tása pedig a fültanúk leírása szerint, semmiféle más állat hangjához nem 
hasonlítható rémes ordítás. 

Az elejtett bálna azonban csak úgy váltja valóra a hozzá fűzött re-
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ményeket, ha meglehetős gyorsan feldolgozzák. Rendkívül gyorsan rot-
had, húsa 48 óra múlva teljesen élvezhetetlen és csontjaival együtt csak 
trágyaanyagnak használható, halguano néven. 

Japán régi idő óta híres bálnavadászatáról. Partjai körül háromféle 
bálna él, a japán bálna (Balaena japonica), melyet kétféle néven ismer-
nek a japánok. A fiatalt kukujirának, a kifejlett állatot semikujirának 
hívják. A második a hosszúszárnyú bálna (Megaptera boops) vagy zato-
kujira és végül az óriás bálna (Balaenoptera Sibbaldi), vagy nagasuku-
jira. Itt a bálnát hálóval fogják, majd szigonyokkal halálra sebezve húz-
zák ki a partra. A megölt állat orrválasztófalát átfúrják, kötelet húznak 
rajta keresztül, ezzel erősítik a csónakhoz. Tudják, hogy az anyaállat 
nem hagyja el a fiát s azért, ha együtt fogják el őket, először a fiatalt 
ejtik el, mert a megsebzett állat ilyenkor nem menekül el, hanem vissza-
tér a fiához és könnyen elfogatja magát. Ha sikerült a bálnát elejteni, 
háromszor kiáltják egymás után: Üdv neked Amida Buddha. Majd ének-
lik: Mi fogtuk a legszebb bálnát egész India, Japán- és Kínában. 

A bálnáról való ismereteink eddig meglehetősen hézagosak voltak, 
amennyiben élő állapotban csak a cethalászok láthatták, a szakember 
szemei elé, minthogy hamarosan oszlásnak indulnak, már csak elváltozva 
jutottak s így sok helytelen adat került az irodalomba. Nem figyelhették 
meg közvetlenül sem az élőállat színét, sem a csontváz részeinek pontos 
elhelyezését. így pl. az Atlanti-óceánban élő finnbálnát feketének írták 
le, pedig életben sohasem az. Sokat köszönhetünk a bálnák ismeretének 
szempontjából az amerikai múzeumoknak, melyek a tenger partján etető-
helyeket és ezekkel kapcsolatban megfigyelő-állomásokat rendeztek be. 
Egy ilyen állomás van Alaszka északkeleti részén, kettő Vancouver szi-
getén. így élő állapotban figyelhették meg a bálnákat és élethű fotog-
ráfiákat közölhettek róluk. Továbbá bálnavadászatokat is rendeznek, 
melyekre az 1864-ben Svend Foyn által feltalált szigonyágyúkat használják. 
Az elejtett állatokat partra húzzák és lefejtik a szalonnát, ami meglehe-
tős fáradságos és hosszadalmas munka. Újabban gőzgépek segítségével 
végezik ezt olyképpen, hogy az állatot először darúkkal a magasba húz-
zák és azután a szalonnát lenyúzzák. Ilyformán igen gyorsan dolgozhat-
nak, amennyiben egy 50 láb hosszú bálna szalonnájának az egyik ol-
dalról való lefejtése összesen 20 percet vesz igénybe. Ezután ugyancsak 
gőzgépek segítségével megfordítják, a másik oldalról is lefejtik a zsírt, 
majd kiveszik a beleket, a húst lefejtik, a csontvázat széttagolják s a 
nagyobb csontokat feldarabolják, hogy trágyaanyagul felhasználhassák. A 
csontok elhelyezését a széttagolás után kell vizsgálat alá venni, mert 
ezután a kisebb csontok helyét nagyon nehéz megállapítani. 

Újabban a newyorki múzeum nagyszabású expedíciókat is rendezett, 
melyek eredményeképpen számos grönlandi bálnával és más kisebb bál-
nával gazdagította gyűjteményét s bővítette a bálnákról való ismereteinket. 
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— 5 képpel. — 

(Von den Spital-Schiffen.) 

Mikor elhalt az ágyúdörgés, mikor nem mutatja már a nagy mérkő-
zést semmi, mint egy pár roncsdarab, mentőgyűrü s a tenger 
mélyén élő lények bámulva nézik a nagy valamit, mely betola-

kodott csöndes birodalmukba: innen is, onnan is feltűnik a kék vizén egy-
egy fehér hajó, mely nem ágyúkkal van felszerelve, mely nem öldöklést, 
pusztítást hoz maga után, hanem a béke, szeretet jelvénye alatt átveszi 
a büszke csatahajóról, a gyors cirkálókról s egyéb hadijárművekről azo-
kat, kik a nagy vizén védve hazájukat a hősi harcban megsebesülve, 
megsérülve várják, hogy fájdalmaikat enyhítsék s visszaadják őket az 
életnek, — hogy ismét hazájuk védelmére siethessenek. 

A derék hajóorvos is jókedvvel teszi meg az előkészületeket meg-
sebesült bajtársainak áthajózására, hogy a szűk hajókórházból a szép, 
nagy, kényelmes kórházhajóra kerülve, kapják további kezelésüket a derék 
emberek. 

* * * 

A szárazföldi hadsereg tábori kórházainak szerepét töltik be a ten-
geren a kórházhajók. Az első orvosi segélyt a sebesült magán a hadihajón 
kapja, honnan a legelső alkalomkor átszállítják egy, rendszerint a hajó-
rajhoz beosztott kórházhajóra, amelyen addig ápolják, míg a hadi helyzet 
megengedi egy szárazföldi kórházba való átszállításukat. 

A szárazföldi háborúra vonatkozó 1864.-iki genfi konvenciót az 1899-
ben hozott hágai konvenció néhány módosítással a tengeri háborúra is 
kiterjesztette. Ez a konvenció kimondja, hogy mindazok a hajók, melyek 
abból a célból épültek vagy lettek felszerelve, hogy sebesülteknek, bete-
geknek vagy hajótörötteknek nyújtsanak segítséget, tiszteletben tartandók 
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és el nem kobozhatók. A kórházhajók az egyes államokban nyilvántartat-
nak s így szükséges, hogy azon államok, melyek kórházhajót építenek 
vagy szerelnek fel, azok nevét használatuk előtt bejelentsék a többi, illetve 
a hadviselő államoknak. A magánfelek által felszerelt kórházhajók hasonló 
elbánásban részesülnek, ha azon hadviselő fél, melyhez tartoznak, igazolja 
őket és bejelenti az ellenfélnek. Ha semleges államok polgárai szerelnek 
fel kórházhajókat, akkor ezeket saját államuk látja el hivatalos igazolással, 
egyúttal bejelenti őket a hadviselő feleknek. Azonban a kórházhajók mind 
kötelesek nemzetiségi különbség nélkül segítséget nyújtani a betegeknek, 
sebesülteknek vagy hajótörötteknek. A hadviselő felek flottáinak akcióit 

1. kép . K ó r h á z h a j ó . K ó r t e r e m . 

nem szabad akadályozniok s a különböző kormányok külön kötelezik 
magukat, hogy az ilyen missziót teljesítő hajókat nem fogják katonai 
célokra felhasználni. A hadviselő felek kölcsönösen átvizsgálhatják egymás 
kórházhajóit, azonhan ezek segítségét jogukban áll visszautasítani, az 
útirány előírása mellett követelhetik eltávozásukat, biztost küldhetnek rájuk, 
sőt indokolt esetekben elrendelhetik visszatartásukat. 

A nemzetközi jog kétféle kórházhajót ismer. Van katonai jellegű kór-
házhajó és magán jellegű, vagyis olyan, melyeket testületek vagy magá-
nosok szerelnek fel. Külső megjelölésük is eszerint különbözik. A katonai 
jellegű kórházhajó fehér hajótestének víz feletti középső részén egy más-
félméter széles zöld csík húzódik a hajó orrától annak farjáig, míg a 
magánjellegűeknél vörös csík van. A mentőcsónakok is hasonlóan vannak 
jelölve. Azonkívül a gőzös fehér kéményének a felső részére a vörös 
kereszt van festve. A nemzeti lobogón kívül köteles a hajó főárbocán 
állandóan viselni a genfi konvencióban előírt vöröskeresztes fehér lobogót. 
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Az oly kereskedelmi hajók is, melyek sebesülteket vesznek fel vagy 
hajótörötteket mentenek meg, el nem kobozhatók, ha különben a semle-
gességet meg nem sértik. Az elkobzott hajók orvosai, lelkészei, beteg-
ápolói sérthetlenek s foglyokul nem ejthetők. Sőt a nemzetközi jog sza-
bályai szerint a hajó elhagyása alkalmával a tulajdonukat képező műsze-
reket elvihetik; ellenben kötelesek a hajón maradni mindaddig, míg ottan 
rájuk szükség van. Ha a kórházhajót elkobozzák, úgy az ott levő sebesült 
vagy beteg tengerészek és katonák nemzeti különbség nélkül ápolásba 
veendők, de hadi foglyokul is nyilváníthatók. 

Ezen szabályok érvényesek a nemzetközi jog szerint a kórházhajókra 
vonatkozólag, de csak 
azon államok között, 
amelyek ezt a szerző-
dést aláírták. Ha oly 
államok is részt vesz-
nek a háborúban,ame-
lyek ezt a szerződést 
alá nem írták, úgy az 
államok visszanyerik 
teljes cselekvő sza-
badságukat. 

A háború folya-
mán többször meg-
történt már azonban 
az a sajnálatos eset, 
hogy a hadviselő álla-
mok nem tartották meg 
ezen szabályokat. így 
mindjárt a háború ele-
jén az angolok elfog-

ták az „Ophelia" német kórházhajót. A hajó mentőeszközeit próbálta ki 
(német jelentés szerint), mikor egy angol hadihajó aknalerakással gyanú-
sítva elfogta s az angolországi Qravesendba kísérte a hajót. A hajó 
személyzetét, a lelkészt, a doktorokat s betegápolókat, akik mind elvoltak 
látva a vörös kereszt jelvényével, hadifoglyokul nyilvánították s szuro-
nyos katonák őrizete mellett szállították partra s vitték tovább a lakosság 
által bántalmazva, Chatamba. 

Az osztrák vörös kereszt által felszerelt kórházhajók egyikét, az 
„Elektra"-i is a genfi egyezmény semmibe vevésével torpedózta meg 
Sebenico előtt egy olasz tengeralattjáró. De olasz részről ez nem is olyan 
feltűnő, ismerve, hogy az olaszok mennyire tartják meg az általuk aláírt 
szerződéseket. 

Azonban a központi hatalmak részéről is előfordult már (ha ugyan az 
orosz jelentésnek hinni lehet), hogy egy orosz kórházhajót megtorpedóztak. 

2. kép. K ó r h á z h a j ó . S e b e s ü l t e k ha jóra emelése . 
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Kórházhajók céljaira régebben kiszolgált hadihajókat használtak fel. 
Ezek azonban az akkori, erre a célra meg nem felelő élelmezési viszo-
nyok folytán huzamosabb ideig képtelenek voltak a betegeknek megfelelő 
és gondos ápolást nyújtani s így nagyobb jelentőségre nem tettek szert. 
A betegeket, amint lehetett, rögtön szárazföldi kórházakba szállították át. 
A régebbi időkben a hadihajók tökéletlen felszerelésük folytán úgyis kény-
telenek voltak egy-egy ütközet után flottabázisukba, esetleg a legköze-
lebbi kikötőbe visszatérni, hogy hajóikat rendbehozzák s hogy az után-
pótlás megtörténhessék. S ugyanakkor az addig hajón ápolt sebesülteket 
is átszállították egy kórházba. 

így a mostani háború előtt a flottával rendelkező államok közül csak 
négy állam tartott fenn kórházhajókat. Ezen államok az 1915. évi „Maríné 
Almanach" szerint a következők voltak : 

Anglia „Maine" 4540 tonna deplacement 1250 lóerő 
„ „Mediator" 8785 „ „ 3000 „ 12tmf. 

Svédország „ Verdande" 514 „ „ 780 „ 13 „ 
Görögország Jónia" ? „ ? „ ? „ 
Egyesült Államok - „Solace" 5700 „ „ 3200 „ 15 „ 

„ ... „Relief" 3300 „ „ 2666 „ 15 „ 

A többi államoknak nem volt állandó kórházhajójuk. A háború kitö-
résekor természetesen a hadban álló államok (amelyek hadiflottával ren-
delkeztek) mind szereltek fel kórházhajókat. Nálunk tengeri kórházhajókat 
az Osztrák Vöröskereszt Egylet szerelt fel. Az egylet már 1913-ban, 
mikor a politikai viszonyok oly zavarosak voltak, felajánlott a hadvezető-
ségnek három, általuk felszerelendő kórházhajót; a hadvezetőség 1914 
július 25.-én, mikor a mozgósítást elrendelte, felhívta egyúttal az osztrák 
vöröskereszt egyletet a kórházhajók felszerelésére. 

Az „Osztrák Lloyd" az egylettel kötött szerződés értelmében két 
személyszállító gőzösét adta át kórházhajókká való felszerelés végett. E 
hajók a 3199 btto tonnás „Elektra" és a 879 btto tonnás „Metkovich" 
voltak. Az első 335, a második 135 sebesült részére lett berendezve. 
A Lloyd továbbá ingyen felajánlotta a vöröskereszt egyletnek a 2836 btto 
tonnás „ Tirol" nevű elsőrangú személygőzösét, melyet 230 sebesült részére 
rendeztek be. A hajók katonai parancsnoka egy tengerésztörzsorvos, aki 
mellé még két tengerészorvos, egy tábori lelkész, egy haditengerésztiszt, 
mint a különítmény parancsnoka, egy tengerészeti hivatalnok, három altiszt 
és 12 betegápoló matróz van beosztva; a hajón ezeken kívül a rendes 
Lloyd személyzet-tisztek és matrózok teljesítenek szolgálatot. A beteg-
ápolói szolgálatokat részben férfiak, részben nők végezik. A hajók a moz-
gósítás első húsz napja alatt már fel voltak szerelve. 

Szolgálatukat a hajók augusztus 18., illetve 28.-án kezdték meg. Az 
első szerb offenzivánk alatt a hajóknak alig volt dolguk. így a Metkovich 
három, az Elekre két, a Tirol pedig csak egy utat tett meg s együttvéve 
csak 30 sebesült tisztet és 713 altiszti és legénységi állománybelit szállí-
tottak. 
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Üzemben tartásuk költségei nem állván arányban az elért eredmény-
nyel, 1914 novemberében a balkán haderők főparancsnokságának bele-
egyezésével először az „Elektrát" és „Metkovichot", majd a „Tirolt" is 
leszerelték. 

Az olasz háború kitörésével úgy látszott, hogy szükség lesz majd a 
kórházhajókra s így újra felszerelték azokat. Számuk szaporodott is egy 
hajóval, amennyiben a Lloyd 7367 btto tonnás „ Me/z" nevű gyorsgőzösét 
is felszerelték. A győzelmes szerbiai hadjáratunk alatt hasznukat is vették 
a kórházhajóknak. Albániai előnyomulásunkkor a határvidékkel való nem 

megfelelő vasúti ösz-
szeköttetés folytán 
mind a sebesülteket 
vonaton nem szállít-
hatták vissza s így 
kórházhajók hozták a 
betegek egy részét 
leginkább Fiúméba. 

A német hadve-
zetőség számolva az 
esetleges nagyobb 
tengeri csatákkal, a 
Norddeutscher Lloyd 
több gőzösét („Schles-
wig". „Scharnhorst", 
„ Cassel„ Chem-
nitz", „Sierra Vert-
tana" és „Frankfurt") 
alakította át kórházha-

jónak, hármat azonban („Chemnitz", „Frankfurt", „Cassel") később szol-
gálaton kívül helyeztek. 

* * * 

A hajón nagyon meg van nehezítve az orvos munkája. Ha csendes 
tengeren folyik is le az ütközet, vagy más ok folytán kell az orvosnak 
akcióba lépni, a gép működése rázza a hajót, a manövrirozás, az ágyúk 
elsütése mind visszahat a hajóra s így sebészeti műtétek is csak az eset-
ben alkalmaztatnak, ha élet megmentéséről van szó. Viharban természe-
tesen még rosszabb a helyzet. Kérdés egyáltalában, hogy lehet-e hajón 
céltudatos orvosi munkát kifejteni. Orvosok szerint bár nehéz, de lehet-
séges és muszáj is. Ugyanis a hadihajóknak nincs tartaléklegénységük s 
így a sebesülteket minél előbb harcképessé kell tenni, mivel ha a hajó 
legénységének egyharmada harcképtelen, úgy a hajó is elveszettnek 
mondható. Ütközet után így csak addig kezelik a betegeket a hajókór-
házban, míg átszállíthatják egy szárazföldi kórházba, vagy a nemzetközi 
jog védelme alatt álló kórházhajóra. 

Az ezekre való áthajózás a nyílt tengeren meglehetősen komplikált s 
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a sebesültek közvetlen átvétele a hadihajóról nagy nehézségekbe ütközik, 
viharos időben, tengerjárásnál úgyszólván lehetetlen. Azért vannak a kis 
segédkórházhajók — melyek felszerelése, berendezése ugyanolyan, mint 
a nagyoké — s amelyek az áthajózásnál mintegy közvetítőül szolgálnak. 

Az első segélyt már a hadihajón megkapván, a sebesülteket a segéd-
kórházhajóra szállítják s ott kezelik addig, míg a nagy kórházhajónak 
átadhatják. A könnyű sebesültek egy járódeszkán mennek az egyik 
hajóról a másikra, a nehéz sebesültek függőágyakban, vagy a külön e célra 
készült szállító függőágyakban lesznek áthajózva a gőzdarú segítségével. A 
nehéz sebesülteket közvetlenül a betegszobákba eresztik le, míg a többi-

4. kép. A k ó r h á z h a j ó f edé l ze t én . E g y s e b e s ü l t e t f e d é l k ö z b e szá l l í t anak . 

eket a behajózásnál levő orvos rendelkezése szerint osztják el. Magán a 
hajón a sebesültek szállítása eléggé komplikált, mivel a közönséges hord-
ágyakat a szük lejáratokon, a keskeny lépcsőkön nem használhatják. Ez 
különösen vonatkozik magára a hadihajóra, de azért a kórházhajókon is 
többnyire a hadihajókon használt „sikló hordágyakat" használják, amely 
mint egy szánkó húzható. A súlyos betegeket egy japán orvos által szer-
kesztett hordágyon szállítják. Ez bambusznádakból áll, amelyekbe a 
beteget bepólyázzák. Az alsó részét mint egy dohányzacskót lekötik, 
felső részét összekötik s egy csigába kapcsolva továbbítják a beteget. 

Az áthajózás gyors és pontos kivitele természetezen csak gyakorlott, 
kötelességtudó személyzettel történhetik. 

Mindezekből láthatjuk, hogy a kórházhajó feladata a többi tengerjáró 
hajóétól annyira eltérő, hogy erre a célra csak az alant következők szem-
meltartásával épült hajó felel meg. 

Az utolsó tengeri csaták tapasztalatai szerint a tengeri ütközetben a 
legénység 20%-a lesz harcképtelen. Ebből 4 % esik halottakra, 8 % súlyos 
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és 8% a könnyű sebesültekre. Természetesen e számok változnak. A 
mostani nagy hadihajókat tekintetbe véve egy 16 csatahajóból, 4 nagy 
cirkálóból s a hozzátartozó kiscirkálók és torpedóhajókból álló hajóhadnak 
25.000 főnyi legénysége van s így ütközet után átlagban 2000 súlyos 
sebesültjét kell kórházhajókon elhelyezni. így minden hajóhadhoz 4—8 
kórházhajó, egyenként 500 — 250 ággyal -— beosztása válik szükségessé. 
Békében azonban céltalan ennyi kórházhajót fenntartani. így már békében 
kiválogatják azon hajókat, melyeket háború esetén az állandó kórház-
hajókhoz hasonlóan kívánnak erre a célra felszerelni. 

Kórházhajók céljaira leginkább acélból épített 5000—6000 tonna víz-

5. k é p . A k ó r h á z h a j ó f e d é l z e t é n S e b e s ü l t e t l e e r e s z t e n e k a ha jó be l se jébe . 

kiszorítású, vízmentes rekeszekre beosztott hajók felelnek meg, amelyek 
250—300 beteg felvételére képesek. 

A betegség módja, fa ja szerint a betegeket különböző helyeken kell 
elhelyezni. így különösen az agybajosokat és ragályos betegeket kell tel-
jesen, a nemi betegeket pedig részben elkülöníteni a többiektől. A bün-
tetés alatt álló betegek is külön cellákban helyezendők el. 

Minden betegosztály külön árnyékszékkel látandó el, még pedig 5%-os 
arányban az ágyak számához viszonyítva. Édes és sósvizü fürdők is kell, 
hogy megfelelő számban legyenek. 

Hogy a többi betegre nézve deprimáló hatással ne legyen, a haldok-
lók külön kabinban legyenek elhelyezve, valamint azon új betegek, kik-
nek betegségük nincs még pontosan meghatározva. Ezekre a célokra 
megfelelő számban kell kabinokat fenntartani. 

Igen fontos, hogy a bakterológiai vizsgálatokra, a víz s a tápanyagok 
chemiai összetételének, tápértékének megvizsgálására jól felszerelt chemiai 
és bakterológiai laboratórium legyen, melyet egy bakterológiában képzett 
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orvos vezet. Belső bajok és sebesülések pontos megvizsgálására nélkülöz-
hetetlen a Röntgen-berendezés, valamint a szem-, orr- és torokbetegek 
megvizsgálására a sötét kamara. A modern klinika minden eszközével 
felszerelt operációs termek a legfontosabb részei a kórházhajóknak. A fog-
orvosnak is külön műtermet kell rendelkezésre bocsátani. 

A betegek szállítása állandó kórházhajókon a hajó elején és hátulján 
elhelyezett liftekkel történik. 

Az élelmezés céljaira fagyasztókamrák, jégkészítő gépek, desztilláló 
szükségesek. A nagy központi konyha végzi a főzést, de amellett a tiszti 
és altiszti étkezdéknek külön-külön konyháik vannak. 

A fehérnemű és ruhatisztítást mosó berendezések, desinfekciós készü-
lékek, szárító és mángorló helyiségek végzik. 

A hajós- és betegápoló személyzet lakhelyei teljesen elkülönítendők a 
betegekétől, kik majd mind a hajó felső fedélzetein lesznek elhelyezve. 
Fontos, hogy a betegszobák az időjárás behatásaitól meg legyenek kímélve. 
Természetes és mesterséges ventillátorok szükségesek állandó szellőztetés 
céljából. Hideg időjárásnál gőzfűtés adja a megfelelő hőmérsékletet, mely-
nek az operációs teremben minden körülmények között 20° C kell lennie. 
A betegágyakat mind egymás mellett s nem egymás felett kell elhelyezni 
s minden beteg részére 15 köbméter levegő álljon rendelkezésre. 

Ezek volnának röviden a követelmények, melyekkel a kórházhajóknak 
bírniok kell. 

* * * 

S mikor azután a büszke hadihajó átadta a kórházhajónak sebesült-
jeit, köszöntik egymást. Az egyik, a fehér, visszafordul, hogy életet ment-
sen, — a másik, a komor páncélkolosszus kifelé tart a nagy vizén, hogy 
életet pusztítson ! Br. V. 
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A Magyar Adria Egyesület ajándékai Ö Felsége Szent István hajóján. 
(Képpel.) Egyesületünk, mihelyt tudomásunkra jutott, hogy haditengerészetünk 
negyedik dreadnought-típusú csatahajóját Szent István királyunk nevére keresz-
telik, felajánlotta a hajó részére „Szent István" bronz plakettjét. Ajánlatunk 
igen szívesen elfogadtatván, a fekete márványba foglalt plakettet már a hajó 
vízrebocsátásakor átadtuk s az az ünnepélyen a díszsátorban ki is volt állítva 
s köztetszést aratott. A hajó teljes elkészültével 1916 január 6.-án, vízkereszt 
ünnepén a plakettet a hajón Haus Antal tengernagy, haditengerészeti parancsnok 
jelenlétében hazafias ünnepség keretében beszentelték s azután a hajó parancs-
noki tanácstermében helyezték el. (L. „A Tenger" 1916. évi II. füzetét.) 

A plakett ezen elhelyezése szerint attól jobbra és balra két-két kis ablak 
lévén, a plakett művészi hatása szempontjából kívánatosnak mutatkozott ezekbe 
az ablakokba megfelelő művészi kivitelű üvegfestmények behelyezése. Ennek 
folytán egyesületünk Palka József budapesti jeles üvegfestőnél megrendelte a 
négy üvegfestményt, amelyek a Szent István életéből vett következő jeleneteket 
ábrázolják: 1. Vajk keresztelése, 2. Szent István koronázása, 3. Szent István 
felajánlja a koronát Szűz Máriának, 4. Szent István jótékonysága s felajánlotta 
ezeket a hajó részére. Haditengerészetünk nagyérdemű parancsnoka, Haus Antal 
vezértengernagy egyesületünk elnökéhez intézett levelében „ezen újabb adományt 
— mint a hazafiságnak és a haditengerészet iránt való rokonszenvnek e további 
jelét — a legnagyobb örömmel és legbensőbb hálával" fogadta el. 

Az üvegfestmények elkészülvén, azokat múlt évi október 15.-én tartott köz-
gyűlésünkön közszemlére te t tük s azután elküldöttük a „Szent István" parancs-
nokának, Grassberger Ödön sorhajókapitány tagtársunknak, aki a következő 
szép levélben köszönte meg az újabb adományt: 

„A Magyar Adria Egyesület nagylelkű ajándéka Szent István csatahajónk 
számára szerencsésen megérkezet t s művészi kivitelével, amely pompásan beillik 
a szent király plakettjének környezetébe s az egész fülke hatását a szemlélőre 
megsokszorozza, általános és osztatlan csodálatot és örömet keltett. A csatahajó 
tisztjei és legénysége velem együtt ezen nagyszerű emléktárgyban a Magyar 
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Adria Egyesület érdeklődését és szeretetét a tenger és haditengerészetünk iránt 
látják újra megtestesülve s köszönetüket az Egyesület, valamint buzgó és tevé-
keny Elnöksége iránt ezen úton kívánják általam kinyilvánítani. Őszinte tiszte-
lettel, Grassberger Ödön cs. és kir. sorhajókapitány, 0 Felsége „Szent István" 
hajójának parancsnoka." 

Az üvegfestmények a hajó parancsnoki tanácstermének hátsó falába beillesz-
tett Szent István plakettől jobbra és balra elhelyeztetvén, a hajóparancsnok 
az egészet lefényképeztette s a fényképet szíves volt nekünk megküldeni, melyet 
t. olvasóinknak is bemutatunk. 

Ezen újabb adományunkat kegyes volt Haus Antal vezértengernagy úr 
személyesen is megtekinteni s a képek fölött „elragadtatását" fejezte ki. Sőt, 
amidőn Károly király 0 Felsége múlt évi december 15.-én Pólában a hadiflottát 
legmagasabb látogatásával tisztelte meg, haditengerészetünk nagyérdemű parancs-
noka O Felségét is elvezette a Szent István hajóra s megmutatta egyesületünk 
adományát, melyet O Felsége megelégedéssel és elismeréssel volt kegyes fogadni 
s egyszersmind nagy érdeklődéssel hallgatta meg a vezértengernagy úrnak 
egyesületünk működéséről adott felvilágosításait. 

A Magyar Adria Egyesület által a Szent István csatahajón nagy királyunk-
nak állított ezen oltárszerű emlék legyen jelképe a magyar nemzet meleg rokon-
szenvének dicsőséges haditengerészetünk iránt. 

A leggyorsabb amerikai motorcsónak. Hogy a rendes tengeri forgalomban 
előforduló és a haditengerészetek torpedónaszádrombolóinak 36 tengeri mértföldnyi 
(66 km óránkint) sebességében kulmináló gyorsasággal szemben a tengeri motor-
sportban milyen sebességi számok szerepelnek, arról a legújabb amerikai rekord 
nyújt némi tájékoztatást, amely az Egyesült-Államokbeli „Miss Minneapolis" 
nevű versenycsónakhoz fűződik. Ez a naszád a fél tengeri mértföldnyi pályán, 
amelyet kétszer futott be ide-oda, 97 km-nyi (52 tengeri mértföld) óránkénti 
sebességet ért el. Ez ugyan még nem világrekord, mert hiszen a monakói 
meetingeken már jobb eredményeket is elértek, mégis az amerikai motor-
csónak-sportnak eddig elért legszebb eredménye, amely éppen ezért, már csak 
a jövő szempontjából is, mindenesetre minden figyelmünkre érdemes. A „Miss 
Minneapolis"-t, a Minneapolis Athletic Club tagjainak egy csoportja számlájára 
a Smith Boát and Engine Co. Algonac-ben (Michigan) építette. Csak 6 méter 
hosszú és 2 méter széles. A föntebbi nagy sebességet egy nyolchengeres, 200 
lóerős, percenkint 1500 fordulattal járó Sterling-rendszerű motortól nyeri. A 
gép tengelye és a csavartengely közé egy áttétel van beiktatva. A motor a 
csónak hátsó részében van. Tengelye előrenyúlik egészen a naszádnak mellső 
részébe, ahol a csavartengellyel az említett áttétel révén kapcsolódik. Ily módon 
a csavartengelynek kisebb hajlását lehetett elérni, ami a gyorsaságra közvet-
lenül értékes sebességi komponens növekedését jelenti. Azonkívül az áttétel 
révén a motorra, illetőleg annak súlyára és gazdaságos üzemére legkedvezőbb 
gépifordulatszámot is transzformálják a propellernek az előírt teljesítménynél 
legjobban megfelelő, illetőleg a legjobb hatásfokkal járó csavarfordulat-számra. 

Az egyes szerkezeti részek között uralkodó ez a technikai összhang némi 
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magyarázattal szolgál az elért mindenesetre tekintélyes eredményt illetőleg. 
Hogy ezenkívül a hajótest illetőleg a hajóvonalak megfelelő kiképzése is hozzá-
járult a szép eredményhez, az természetes. K. 

Újfajta olajtartály-állomások. A Diesel-motoros hajók nagy elterjedése, 
valamint a gőzhajóknak részben olajjal való fűtése szükségessé tették, hogy 
egyes nagyobb kikötőkben olajtartály-műveket rendezzenek be. Az építési költ-
ségek a legtöbb esetben igen magasak, mivel a kikötők közelében fekvő tér-
ségek igen drágák s azonkívül nehezen szerezhetők meg. így jöttek arra a 
gondolatra, hogy az úszó szénállomások mintájára úszó olajtartályokat építsenek. 
Erre a gondolatra William Doxford and Sons sunderlandi cég jött, midőn a 
háború folytán gyakran előfordult kikötőbombázások alkalmával az olajtartályokat 
igyekeztek biztosítani azáltal, hogy a tartályokat a víz alatt horgonyozták le s 
így az ágyúlövedék egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben sértette meg 
azokat. Eme vízalatti olajtartályok hengeralakúak s 45'7 m hosszúságnál s 9" 14 
m átmérőnél kb. 2440 tonna olajat képesek befogadni. A hengernek félgömb 
formájú vége ballast felvételére szolgál, amely előmozdítja az állandó mélység-
ben való elhorgonyzást s a tartálynak könnyű felszínre szállását (a ballaszt 
kiengedése útján). Az említett cég kísérleteket tett az említett tartályokkal, 
amelyek kielégítő eredménnyel jártak. Azonkívül kidolgozott egy tervet egy 
ilyen tartályra vonatkozólag, mely tartály 137-15 in hosszúság s 15'47 m széles-
ség mellett 20.300 tonna olajat képes felvenni. Mindenesetre az ilyen úszó olaj-
tartályok kevesebb költséggel szerezhetők be s tarthatók üzemben. (Br. V.) 

A miniszterelnök üdvözlése — Dalmáciáért. Gróf Tisza István miniszter-
elnök a képviselőházban a hitlevélről szóló vitában az egész ház nevében kijelen-
tette, hogy a nemzet Dalmácia visszacsatolását illetőleg az 1868 : XXX. t.-c. 
alapján áll, amely kimondja, hogy Dalmácia a magyar szent korona országaihoz 
tartozik s visszacsatolását sürgetni fogjuk. Ezen nagyérdekű kijelentésre egye-
sületünk dalmát szakosztályának nagyérdemű elnöke, dr. Havass Rezső udvari 
tanácsos, aki sajtóban, gyűléseken, egyesületekben évtizedek óta sürgeti Dal-
mácia visszacsatolását, múlt évi december 18.-án a következő táviratot küldötte 
a miniszterelnöknek: 

Nagyméltóságú Tisza István gróf, valóságos belső titkos tanácsos, m. kir. 
minisztereinők úrnak. A képviselőház szombati ülésén méltóztatott Dalmácia 
visszacsatolásáról is nyilatkozni. Egy életen át sürgetem a visszacsatolást s 
engedje meg nagyméltóságod, hogy fontos kijelentése alkalmából, melyben régi 
nagy királyaink világpolitikájának gondolata a lovcseni magyar győzők dicsősé-
gével egyesül, — legőszintébb tiszteletteljes hazafias üdvözletemet nyilvánítsam. 
Dr. Havass Rezső udvari tanácsos, a Magyar Adria Egyesület dalmát szak-
osztályának elnöke. 



EGYESÜLETI ÜGYEK. 

A közoktatásügyi szakosztály megalakulása. Egyesületünk közoktatásügyi 
szakosztálya 1916. évi november 22-én d. u. 5 órakor tartotta alakuló ülését 
a M. Tud. Akadémia üléstermében, szép számmal egybegyűlt tagok s számos 
vendég jelenlétében. Az egyesület elnöke Gonda Béla mindenekelőtt a nemze-
tünket ért mélységes gyásznak szentelt meleghangú, fájdalmas megemlékezést. 

Amidőn — úgymond — a magyar nemzeti kultúra jegyében, a tudomány e 
szentelt csarnokában ismét megjelentünk, az első megnyilatkozás, mely elhagyja 
ajkunkat, a nagy megdöbbenés, a mély hazafiúi bánat kifejezése, amely jó öreg 
királyunk halálával érte nemzetünket. I. Ferenc József jó- és balsorsban két ember-
öltőn keresztül vezette hazánkat. A modern Magyarország rohamos emelkedése 
elválaszthatatlanul össza van forrva az O békeszerető, bölcs uralkodásával. S 
bár a béke igaz és őszinte híve és munkálója volt, uralkodása végén a körül-
mények mégis a legborzasztóbb háborúba sodorták. Megérte annak legválságo-
sabb idejét s akkor szólította magához a halál, amidőn vitéz hadainak győzelmes 
előnyomulását láthatta. Az új béke korszaka nem adatott meg számára. — Sze-
retett nagy királyát a nemzet igaz részvéte és mély hálája kíséri sírjába. 

Dicső emlékéhez a mély gyász e pillanatában is úgy maradunk méltók, ha 
példás munkásságában, fáradhatatlan buzgalmában követjük. 

Azért gyűltünk most is egybe, hogy a Magyar Adria Egyesület közokta-
tásügyi szakosztályát megalakítsuk. Az új szakosztálynak az a feladata, hogy 
az ifjúságot a Magyar Adriához fűződő nagy gazdasági, kulturális és nemzeti 
érdekek megértésére ránevelje. A nemzet fiatalságához szólunk azzal a meggyő-
ződéssel, hogy jövő boldogulásunk a tengerre utal bennünket. 

Az Egyesület Igazgató Tanácsa a Közoktatásügyi Szakosztály elnöki tisz-
tére Dr. Takács Menyhért jászói prépost úr Oméltóságát választotta meg, akinek 
országosan ismert és elismert közéleti tevékenysége, nagy tudása, kiváló tekin-
télye és szeretetreméltó egyénisége hivatva van az új szakosztály nagyfontos-
ságú működésének a sikerét biztosítani. 
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Segítő munkatársul pedig ügyvivő alelnökül dr. Erődi Kálmán főgimn. tanár 
urat, a fiatal tanári gárda ambiciózus, lelkes buzgalmú tagját nyertük meg. 

Amidőn őket egyesületünk nevében a legmelegebben üdvözlöm, felkérem az 
elnök úr Oméltóságát, hogy a közoktatásügyi szakosztály alakuló gyűlését ve-
zetni kegyeskedjék. 

Dr. Takács Menyhért elfoglalván az elnöki széket, a következő beszéddel 
nyitotta meg a gyűlés t : 

T. Alakuló Gyűlés ! 

Az Adria Egyesület nagyérdemű elnöke az imént elhangzott bánatos szó-
zatában hű tolmácsa volt annak a mély megdöbbenésnek és hazafiúi fájdalom-
nak, amely mindnyájunk lelkét eltölti attól a pillanattól fogva, amidőn szomorú 
tudomásunkra jutott, hogy nagy uralkodónkat, a mi jóságos Urunkat Királyunkat, 
a királyok királya magához szólította az örökkévalóság hazájába. Alázatos szív-
vel hajlunk meg a megváltozhatatlan isteni végzés előtt s keserveink között két-
szeresen érezzük azoknak a honfiúi kötelességeknek a súlyát, amelyek teljesíté-
sében az elhunyt jó király mindenkinek követendő mintaképe volt. Mireánk a 
magyar nemzeti kultúra továbbfejlesztésének kötelessége hárul, amelynek jegyé-
ben összegyűltünk, hogy a Magyar Adria Egyesület közoktatásügyi szakosztályát 
ebben a komoly órában megalakítsuk. 

Az egyesület méltóságos elnöke szíves volt hivatkozni az egyesület Igazgató 
tanácsának legutóbbi határozatára, amely az én csekélységemet bízta meg azzal, 
hogy a közoktatásügyi szakosztályt szervezzem s annak elnöki vezetését átve-
gyem. Mély köszönettel és hálával fogadom ezt a megtisztelő megbízást már 
azon nagy szimpátiánál fogva is, amely engem a klasszikai tudományok egykori 
szerény művelőjét, a tenger kultuszához fűz. 

A mithoszok világának az istenekkel rokon hősei a tenger kultuszában éltek 
épen úgy, mint az ezek véréből származó klasszikus nemzetek, amelyeknek vi-
láguralmát a tenger ismerete és kincseinek kizsákmányolása alapozta meg. A gö-
rögök legnagyobb hősének Achillesznek az anyja Nereusz tengeri istennek a leá-
nya volt, a latin faj ősének Aeneas-nak pedig maga Venus a szépség istennője, 
aki egyúttal a tenger hableánya: Anadyomene. Ithaka királya a furfangos és 
ügyes Odysszeusz tiz évig fürkészi a tenger titkait ide-oda bolyongva pheaxok 
partjaitól Polyphemosz borzalmas barlangjáig, majd Nausika és Kalypszó bűbájos 
országában találja meg a tengeren szerzett kincseket, hogy azok felhasználásával 
visszaszerezze hazai földjét, királyi házát, hitvesét, fiát Telemachost és a győzel-
mes görög nemzetet. Trója és hitregés harczai éppen ugy a tenger uralmáért 
folytak, mint ma Anglia és Németország világpárbaja s a győztes Görögország 
akkor is a tenger birtoka révén lett ókori világhatalommá. Aeneas, midőn 
Trójából menekül, a házi isteneket keblébe rejti, atyját vállára teszi, kis fiát ké-
zen fogja s mindnyájuk sorsát a tengerre bízza; miként Odysszeusz, felkutatja 
annak rejtett partvidékeit és kincseit, megtalálja Didó birodalmát, aki megalapí-
totta Karthágót a később oly rettegett tengeri hatalmat, amely egy Hannibalt 
nevelt s amelynek asszonyai az élet-halál harc előtt hajukat vágták le és fonták 
meg hajóköteleknek. S csakugyan bekövetkezett a második történelmi élet-halál 
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harc a tenger birtokáért Róma és az afrikai Pun birodalma között és végrehaj-
tatott Cato-nak sokszor hangoztatott szörnyű indítványa: „ceterum conseo 
Carthaginem esse delendam". Róma soha sem lett volna világhatalom a tenger 
meghódítása és a hatalmas ellenfél kiirtása nélkül. 

Csak még egy valóban szent nevet kell felemlítenem, a Columbus Kristófét, 
aki a tenger ismeretével, eddigi titkainak kikutatásával, haláltmegvető önfelál-
dozással egy új világot szerzett az emberiségnek. Kultuszt teremtett a tenger-
nek s megtalálta a heszperidák kert jét és annak aranyalmáit, amelyek keresése 
— tengereken túl — a klasszikus népek jóslatos feladata volt. 

Ma már tudja mindenki, hogy sem nagyhatalom, sem életképes ország nem 
lehet az, amelynek tengere nincsen s amely annak kultuszával foglalkozni nem 
tud. A honalapító Árpád bölcsessége az Adriában adta meg országának déli ha-
tárát s ezzel népét tengeri hatalomra és a tenger kultuszára utalta. A nemzet 
történeti jelszava; „Tengerre magyar ! " nem puszta ábránd, de tiszta valóság, 
a jövő boldogulás programmja, amelynek igazságát a most folyó világkataklisma 
oly megdöbbentő módon igazolta. 

T. Alakuló gyűlés! Mi azért egyesültünk, hogy a tenger ismeretét, szere-
tetét, kultuszát a jövő nemzedék lelkébe bevigyük. Szakosztályt kívánunk ala-
kítani, amelynek hivatása lesz megnyerni a magyar tanító- és tanárvilágot és a 
tanuló ifjúságot. A tengerre vonatkozó ismeretek terjesztése, népszerűsítése 
és megkedveltetése által föl akarjuk ébreszteni a tenger kultuszát, hogy majd ha 
a Gondviselés akarata véget vet az embergyilkos világháború borzalmainak s a 
magunk és becsületes szövetségeseink igaz ügyét győzelemre segíti, megragad-
hassuk a gyakorlati tudás legbiztosabb eszközeit, melyek ügyes felhasználásával 
nemzetünket nagygyá, gazdaggá, utódainkat boldogokká nevelhetjük. Adja Isten, 
hogy így legyen! 

A közoktatásügyi szakosztály részletes programmját a t. ügyvezető alelnök 
úr van hivatva előterjeszteni. Midőn az iránt becses érdeklődésüket kérem az 
Adria Egyesület tagjait és vendégeit tisztelettel üdvözölve alakuló gyűlésünket 
megnyitom. Az elnöki megnyitót kísérő lelkes éljenzés után dr. Erődi Kálmán 
ügyvivő alelnök a következőkben terjesztette elő a szakosztály működési t e rvé t : 

Nagyérdemű Közönség! Igen Tisztelt Szakosztály .• 
A mai világháború „harc a tengerért /" Oroszország régóta tudja, hogy 

Konstantinápolyba Budapest, Bécs és Berlinen át vezet az út. Ezért segítette 
meg Szerbiát, amikor velünk háborúba keveredett. Anglia világhatalmát félti 
Németországtól, mert „a Tenger ura, a Föld ura." Amint a germán légiók a 
La Manche csatorna partját elérték, Anglia megteremtette az angol miliciát. Be-
látta, hogy szárazföldi sereg nélkül világuralmát nem tudja fentartani. Gallipoli 
félszigetén az egyesült angol-francia seregek hiába próbálták meg a bejutást a 
Dardanellákba, az érckapu szilárdan állta az ostromot. Csúfos kudarcuk után 
Szalonikiban vetették meg lábukat. A Földközi tenger keleti medencéjének ez a 
legjobb kijárója egyúttal a Szuezi-csatorna védelmezője. A központi hatal-
makat körülvevő tengeri ostromzárat Olaszország beavatkozása tette teljessé. 
Régi adriai aspirációi megvalósítására elérkezettnek látta az időt. Adria Gibral-
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tárját, Valonát szállotta meg s evvel a 74 km széles Otrantói-szorost uralja. 
A jó előre hangoztatott „Mare nostro"--ban azonban tengeralattjáróink és ten-
geri repülőink komoly leckében részesítették képzelt uralmukat. Nem a kék 
Adrián, hanem a Tirol-isonzói szörnyű hegyi csatában dől majd el, kié lesz a 
beltenger keleti partja ? A nagy magyar puszta hős fiai és a hazájukért rajongó 
hegyi lakók, mind közös célért: a tenger szabadságáért áldozzák vérüket. 

Geográfiái helyzetünk, történeti multunk és vérzivataros jelenünk arról győz-
tek meg bennünket, hogy a tengerre jobban rászorulunk, mint valaha, hogy a 
„tengerre magyar" jelszó nem üres frázis. Nagy kulturális, messzeható gazda-
sági és elsőrendű nemzeti érdekek fűződnek a tengerhez. Hazánk kontinentális 
ország. A pozsonyi Dunától az orsovai Dunáig a Kárpátok hegykoszorúja övezi, 
Nyugaton a Dunától az Adriai-tengerig az Alpok nyúlványai és a Karszt hatá-
rolják. A Balkánfélsziget felől a Trák masszívum hegyei veszik körül a Regnum 
Hungaricumot. Az Adriától tehát a Dinaridák láncai, más országok érdekszférája 
és tévútra vezetett barátok ellenszenve választanak el. A nehézségek azon-
ban nem riaszthatnak el bennünket. Nagy érdekek forognak kockán, amelyekért 
érdemes küzdenünk. 

vCsak az az ország lehet igazán hatalmas és gazdaságilag független, 
amelynek tengere van." Magyarország pedig körülbástyázott nagy medence, be-
zárt földrajzi egység, azért az Adriára nyíló kapura szüksége van. Erre a ten-
gerre van utalva, mert annak természetes háttere. A Keleti Alpok osztrák me-
dencéi és a felső Duna délnémet medencéi felett nagy előnyben vagyunk. Azo-
kat az Alpok magasabb és szélesebb hegytömegei választják el az Adriától. A 
Germán síkság kb. 600 km-re van tőle, míg a magyar medence széle csak 50 
km-re. Ezzel szemben a németség már 70 km-nyi távolságban tömör falként kö-
zelítette meg a tengert, míg az első magyar falvak csak 200 km távolságra 
vannak az Adriától. Ez a sajnálatos tény onnan származott, hogy a magyarság 
nem értékelte kellően a tengerhez fűződő nagy nemzeti érdekeket. így elmulasz-
totta a magyar medence hegemóniájának biztosítását az Adria felett, amelyre 
földrajzi helyzete miatt joggal számot tarthat. 

Történelmi hivatásának is csak akkor felel meg teljesen a nemzet, ha azt 
az éket, amit a honfoglalással az északi és déli szlávok közé vert, a tenger-
partig kiterjeszti. Ez a természetes határ biztosítékunk, erős pillérünk lenne a 
jövőben. Mennyi délszláv ábránd semmisült volna meg csírájában és nem talált 
volna tápot a trialista aspiráció, meg az olasz irredentismus, ha nemzeti álla-
munkat a tengerpartig építettük volna ki! Nagy királyok dicső öröksége ment 
veszendőbe! „Magyar uralom az Adrián" a megalapító Árpádokon kívül való-
jában csak Nagy Lajos király idejében volt, aki a büszke signoria-tól kierősza-
kolta a mare liberumot. Zsigmond korában beálló hanyatlás után 300 éves 
tespedés következik. Mária Terézia fejedelmi adománya újra létesítette a magyar 
tengermelléket és nemzetünk teljes szeretetével fodult egyetlen kikötővárosa felé, 
amelyből az Adria gyöngyét teremtette meg. Dr. Márki Sándor a mult szá-
zad 70-es éveitől kezdődő kort „felvirágozás korá-"nak nevezi. Fiume és a 
magyar-horvát tengerpart kétségtelenül rohamos fejlődést mutat, mert tengeri 
árúforgalmában a behozatal a visszacsatolást követő esztendőben 3,053.000 forint 
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a kivitel 3,594.000 forint volt ; míg 1913-ban Fiume egymaga400 millió korona 
tengeri árúforgalmat produkált. Ebből 200 millió K jutott kivitelre. Vasúti árú-
forgalma pedig 20 év alatt megkétszereződött. 

Ez a szép eredmény azon magyar kormányokat dicséri, akik fejlesztették 
tengeri kereskedelmünket és mind határozottabban kialakuló magyar tengeri po-
litikát vezettek be. A mai világhistóriai események azonban arról győznek 
meg bennünket, hogy a szűk keret nem felel meg jövő feladatainknak, amely 
a magyar tengerpart kiterjesztését és Dalmácia visszacsatolását kívánja, mert 
az államok óriásira növekedett versenyében csak így állhatunk meg. A magyar 
nemzet jövőjéhez az Adrián csak a régi Nagy Lajos korú szerep lehet méltó. 
Ha a térfoglalást a mostani évek nagy forgatagában elmulasztjuk, kitudja, lesz-e 
még alkalmunk jogos kívánságaink megvalósításához. A világháború célja alig 
lehet más, mint a brit világbirodalomnak az Atlanti-óceánra, az orosz deszpo-
tizmusnak az Indiai-óceánra való terelése. Franciaországot geográfiái helyzete a 
Földközi tenger nyugati medencéjére, Olaszországot annak közepére utalja s az 
Adria felett csak a Magyar-Osztrák monarchia osztozkodhatik. 

Sajnos, magyar társadalmunk minden tekintetben készületlen a jövő es-
hetőségeivel szemben. A magyar tengerpart iránt nem viseltetik a kellő érdek-
lődéssel, még kevésbbé szeretettel. Hiányzik az az erős nemzeti közvélemény, 
amely imponáló fellépésével kényszert gyakorol. Ezt a hiányt hivatott pótolni 
a Magyar Adria Egyesület, melynek feladatát Gonda Béla érdemes elnökünk 
így jelölte meg: „A tenger kultuszát be kell vinnünk a nemzet lelkébe!" 

A szépen viruló egyesület a háború alatt kiváló érdeklődés tárgya s int az 
idő, hogy tovább kell mennünk egy lépéssel. Nemcsak a jelen de a 
jövő generációt is „rá kell nevelnünk a tenger és az ehhez kapcsolódó nagy 
nemzeti érdekek és- feladatok megismeréséreEz a megfontolás hívta életre a 
Magyar Adria Egyesület Közoktatásügyi Szakosztályát. 

A magasra tűzött cél négy irányú működést von maga után; I., oktató 
munkát, II., irodalmi működést, III., a tengerrel kapcsolatos életpályák megked-
veltetését és végül IV., bizonyos propagáló munkát. 

I. Oktató munkásságunkban arra törekszünk, hogy 
1. A tanítás minden ágában kiváló figyelemben részesüljön a tenger élete, 

és népe. 
2. Megállapítandó, hogy az egyes tantárgyak keretében — akár a huma-

niórák, akár a reáliák csoportjában — milyen módon foglalkozzunk a tengerrel ? 
Erre szolgálna készülő vezérfonalunk, a tengertan kiadása. 

3. Gondoskodni kívánunk arról, hogy különösen a kereskedelmi iskolákban 
a tengeri forgalom rendszeres oktatása bevezettessék s a magyar kereskedő 
ifjúság reáneveltessék a világkereskedelemre. 

Célunkat első sorban a meglévő tantervek határai között érvényesítjük, 
amire dr. Márki Sándor és i f j . dr. Entz Géza munkássága folytán máris biz-
tató kezdetre mutathatunk rá. Az elaborátumokat az Orsz. Közokt. Tanács elé 
terjesztjük. 

4. A tanárság munkásságának, lelkesedésének megnyerésére, kipróbált ide-
álismusára és hazafias buzgalmára számítunk. 



EGYESÜLETI ÜGYEK. 5 5 

5. Tőlük, tagtársainktól és a tengert kedvelő intelligenciától várjuk a ma-
gyar tengerre vonatkozó előadások tartását. 

6. Felszólítjuk elsősorban tagtársainkat levelezőlapok és fényképek gyűj-
tésére. Készíttetünk tipikus képeket, diapositíveket és filmeket. Az egyesület 
irat előadásokat, melyeket képcsoportokkal együtt elad, vagy iskoláknak és egye-
sületeknek kölcsönöz. 

7. Az iskolákat megfelelő szemléltető faliképekkel és gyűjteményekkel 
kívánjuk ellátni. 

8. Minél több tanulmányi kirándulást irányítsunk a tengerre. E célra ki-
rándulási útmutatókat szerkesztünk. 

9. Külön osztályt alakítunk, amelyeknek feladata leend a tengerre vezetett 
tanulók és felnőttek ellátására vonatkozólag útmutatással szolgálni. Esetleg ott-
honok létesítése, kedvezmények kieszközlése stb. 

II. A szakosztály irodalmi működése. 
1. A magyar tengerre vonatkozó irodalom gyűjtésében állana. Ennek ki-

egészítése volna a tengerrel bárminő kapcsolatban álló tárgyak gyűjteményekké 
való feldolgozása. 

2. Minél nagyobbszámú ifjúsági iratban, különféle iskolai olvasókönyvekbe 
a tengerre vonatkozó olvasmányok felvételével kívánjuk terjeszteni az érdeklő-
dést, a szeretetet a tenger és tartozékai iránt. Hozzá kapcsolódó gazdasági és 
nemzeti előnyökről felvilágosítást nyújtunk. 

3. Felvesszük programmunkba az Adria kimerítő történetének megírását. 
4. A magyar tenger politikai, történeti, nemzetgazdasági és természettudo-

mányi tanulmányozásából oly nagystílű, tudományos munkásság lebeg szemünk 
előtt, amelyre kitűnő példát nyújtott a Magyar Földrajzi Társaság „Balaton 
bizottsága" Balaton c. világhírű munkájával. 

5. Nagy gondot fordítunk Adria térképek készítésére és terjesztésére, mert 
nélkülök célunkat nehezen közelíthetnők meg. Ebbe kapcsolódik a magyar ten-
gerpart helyeinek minél több képben való terjesztése. 

III. A tengerrel kapcsolatos életpályák megkedveltetése, munkásságunknak 
harmadik irányát teszik. 

1. A magyar ifjúság egy részét a világkereskedelmi pályára szeretnők 
irányítani. 

2. A tengerészeti pálya szépségének, változatosságának, tanulságainak minél 
nagyobb körben való megismertetésével és megkedveltetésével tudatosan készí-
tenök elő a talajt a magyar haditengerészet alapításához. 

IV. A vázolt ideális célok megvalósításáért küzd az egyesület. Jól tudjuk, 
hogy azok esetleg csak több emberöltő szívós munkássága után hoznak gyü-
mölcsöt. De el kell vetni a magot s a szép hazafias ügyet munkálni — bizo-
nyára mindannyian — kedves feladatunknak ismerjük. Természetesen a messzi 
célokat csak akkor tudjuk megközelíteni, ha ez a szép intézmény: A Magyar 
Adria Egyesület minél jobban felvirágzik. Azért kitartó propagáló munkát kell 
kifejtenünk megizmosítása végett. A magyar társadalom hozta létre s a nemzet-
ben van erő, van készség ilyen nemes, nagyfontosságú nemzeti célok érdekében 
áldozatot hozni. Az egyén se kicsinyelje ere jé t ! Hogy mire képes, ha nagy 
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ideák hevítik, ha meggyőződésből, lelkesedéssel és tudásának súlyával áll sorom-
póba, mutatja egyesületünk két oszlopos tagjának szép példája; Gonda Béla és 
dr. Havass Rezső már n e m ' i s nevek, hanem fogalmak a magyar Adria kiküz-
désében. A távoli cél is közel, ha egyesült erővel küzdünk ér te! Concordia 
parvae res crescunt, discordia maximcie diabuntur! 

A szakosztály programmjának elfogadását tisztelettel ajánlom. 
Az alakuló gyűlés nagy tetszéssel fogadta a kimerítő és igen érdekes 

programmot. Ezután megválasztották alelnökökké: dr. Fest Aladár kir. tanácsos, 
tankerületi főigazgatót és dr. Schcick Béla udv. tanácsost, a felső kereskedelmi 
iskolák főigazgatóját, t i tkárokká: dr. Haltenberger Mihály és dr. Hörcher Ödön 
tanárokat. 

A Magyar Adria Egyesület ajánlása. A „Szepesi Lapok" mult évi 
december 30-iki számában báró dr. Wieland Aladár érdemes tagtársunk 
a következő megszívlelésre és szélesebb körű elterjesztésre méltó sorokat 
tette közzé: 

Dicső haditengerészetünk párját ritkító hősiessége, eddig nem létezett 
nagy mértékben váltotta ki a magyar közönség érdeklődését a tenge-
részet iránt. Különösen nálunk a Szepességen, amelynek hős fiai közül 
sokan küzdenek és szereznek babérokat a tengeren, a tenger alatt, a 
Dunán és a levegőben (itt Szepessümeg vezet). 

Ezt az érdeklődést nagystílusú, magyar nyelven írt reklámokkal, 
naptárakkal akarja kihasználni az „Osztrák Flottaegyesület", amely 
nyomtatványaival megyénket is elárasztotta. Az osztrák-magyar hadi-
tengerészet érdekeit azonban éppen úgy szolgálja a „Magyar Flottaliga" 
vagyis a „Magyar Adria Egyesület is, amit vármegyénk törvényható-
sága is kellően méltányolt, midőn annak alapító tagjai sorába lépett. 

Tisztelettel figyelmeztetem tehát a haditengerészetünk iránt érdeklő-
dőket, hogy van „Magyar Flottaliga" is, amelynek tagjai sorába lépni 
hazafias kötelesség. 

A „Magyar Adria Egyesület" székhelye Budapest, VIII., Múzeum-
körűt 10. szám alatt van. Szívesen vállalkozik a belépni óhajtók aján-
lására br. dr. Wieland Aladár r. tag. 

Amidőn ezért a hazafias felhívásért úgy igen tisztelt tagtársunknak, 
mint a „Szepesi Lapok" t. Szerkesztőségének legmelegebb köszönetünket 
fejezzük ki, tisztelettel és bizalommal kérjük a vidéki közéletben befolyás-
sal bíró t. tagtársainkat, legyenek szívesek a helyi lapokban hasonló 
szellemű figyelmeztetés közzétételével a magyar közönséget egyesületünk 
hazafias törekvéseinek támogatására, illetve egyesületünkbe való belé-
pésre buzdítani. 

N y o m a t o t t az „Élet" i roda lmi és nyomda r é s z v é n y t á r s . B u d a p e s t , I., Fehé rvá r i -ú t 15'c. 
Kiadja a M a g y a r Adria E g y e s ü l e t . 

Figyelmeztetés. 



Kultúra és Tudomány 
minden kötete a modern gondolkodás kiváló terméke. 

1. Széchenyi eszmevilága. I. Gaal Jenő, 
Beöthy Zsolt, Prohászka Ottokár, Ke-
nessey Béla, gr. Vay Gáborné, gr. And-
rássy Gyula tanulmányai. Kötve K 1.60 

2. A szikratávíró. A Slaby tanárnak a 
német császár előtt tartott felolvasásai 
után átdolgozta Kreuzer Géza mérnök. 
Kötve K 1.20 

3-4. A természettudomány fejlődésének 
története. Két kötet. Irta Wilhelm Böl-
sche, ford. Schöpflin Aladár. Kötve K 2.40 

5. Kant-Breviarium. Kant világnézete és 
életfelfogása. A művelt ember számára, 
Kant irataiból összeállította dr. Gross 
Félix, fordította dr. Polgár Gyula. 
Kötve K 1.60 

6. Az emberiség jövője. Irta Heinrich 
Lhotzky, fordította Schöpflin Aladár. 
Kötve K 1.20 

7. A vagyon tudománya. Irta I. A. 
Hobson, fordította dr. Sidó Zoltán. 
Kötve K 2.— 

8. A szociológia vázlata. Irta G. Palanie, 
ford. dr. Mikes Lajos. Kötve K 1.60 

9. A tömegek lélektana. Irta Le Bon, 
ford. Balla Antal. Kötve K 2.— 

10. Rodin beszélgetései a művészetről. 
Összegyűjtötte Paul Gsell, ford. Farkas 
Zoltán. Kötve K 1.20 

11. Henri Bergson filozófiája. Irta René 
Gillouin, ford. Farkas Zoltán. Kötve K 1.20 
12. Széchenyi eszmevilága. II. kötet. 

Apáthy István, Imre Sándor, Pauler 
Ak os, Zsilinszky Mihály, Márki Sándor, 
Gaal Jenő tanulmányai. Kötve K 1.60 

13. A francia irodalom főirányai. Irta G. 
L. Strachey, angolból ford. Schöpflin 
Aladár. Kötve K 1.60 

14. A világegyetem élete. Irta Svante 
Arrbenius, fordította Polgár Gyula. 
Kötve K 2.— 

15. Az ember helye a természetben. Irta 
dr. Lenbossék Mihály. Kötve K 1.60 

16. Az élet értelme és értéke. Irta Rudolf 
von Eucken, fordította Schöpflin Aladár. 
Kötve K 2.— 

17. A gondolatszabadság története. Irta 
J. B. Buty, fordította Balog Gábor. 
Kötve K 2.— 

Megrendelhetők: 

Lampel R. könyvkereskedése (WodianerF.ésFiai) R.-T.-nál 
Budapest, VI., Andrássy-út 21. és minden könyvkereskedésben. 

Igazgatóság. 
300.234/916. sz. 

F. IV. C. 

Magyar királyi államvasutak. 

Árverési hirdetmény. 
A kézbesíthetlen küldemények a vasúti üzletszabályzat 81. §-a értelmében az alább 

felsorolt állomások teheráru raktáraiban délelőtt 9 Órakor a következő napokon fognak 
azonnali készpénzfizetés mellett nyilvánosan eladatni: 
Arad állomáson — — — 1917 évi jan. 30. 
Békéscsaba állomáson — „ „ „ 12. 
Brassó állomáson— — — „ „ „ 29. 
Budapest dunaparti teher 

p.-u. állomáson — „ „ „ 16. 
Bpest Józsefv. állomáson „ „ „ 19. 
Bpest nyugoti p.-u. áll. — „ „ „ 23. 
Debrecen állomáson — — „ „ „ 24. 
Eszék állomáson — — — „ „ „ 22. 
Fiume állomáson — — — „ „ „ 23. 
Győr állomáson — — — „ „ „ 12. 
Kaposvár állomáson — — „ „ „ 25. 
Kassa állomáson — — — „ „ „ 17. 
Kolozsvár állomáson— — „ „ „ 19. 

Budapest, 1916 december 20.-án. 
Utánnyomás nem di jazta t ik . 

Losonc állomáson — — 1917 
Miskolc állomáson — — „ 
Nagyszeben állomáson — „ 
Nagyvárad állomáson — „ 
Pápa állomáson — — — „ 
Pécs állomáson — „ 
Pozsony állomáson — — „ 
Sátoralja-Ujhely állomáson „ 
Szabadka állomáson — — „ 
Szatmár-Németi állomáson „ 
Szeged állomáson — — „ 
Szolnok állomáson — — „ 
Temesvár-Józsefváros áll. „ 
Újvidék állomáson — — „ 
Zágráb állomáson— — — „ 

evi jan. 16. 
22. 
17. 
26. 
24. 
29. 
18. 
25. 
30. 
18. 
23. 
15. 
26. 
15. 
30. 

Az igazgatóság. 



A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 
a t e n g e r r e vona tkozó s azzal kapcso la tos i smere tek ter jesztésére 

MAGYAR ADRIA KÖNYVTÁR 
címen népszerű füzetes vállalatot indít meg. 

A Magyar Adria Könyvtár füzetei a tengerre vonatkozó földrajzi, természet-
tudományi, történeti, gazdasági, hadi- és kereskedelmi tengerészeti stb. ismereteket 
fogják a nagyközönség köztudatába bevinni s hogy ezirányú munkánknak nemzeti 
és kulturális eredménye minél szélesebb körökben érvényesülhessen, rendkívül 
olcsóra szabtuk ezen kiadványaink árát. 

A Magyar Adria Könyvtár egy átlag 48 oldalra terjedő (a szükséghez képest 
képekkel is illusztrált) füzete csak 50 fillérbe kerül, kettős füzet ára 1 K, hármasé 1'50 K. 

Eddig a következő füzetek jelentek meg: 

1-3. A tengeralattjáró hajók. (100 képpel.) 7-8. Az Adria és partvidéke. Térképpel és 
Irta Gonda Béla. képekkel.) Irta Dr. Cholnoky Jenő. 

4. Magyar Balázs hadjárataVeglia szigetén 9. Rákóczi adriai tervei. 
Irta Dr. Szabó László. Irta Dr. Márki Sándor. 

5. A Földközi-tenger és kijárói (8 képpel). 10. Harc a tengerért. 
Irta Dr. Cholnoky Jenő. Irta Dr. Prinz Gyula. 

6. Magyar uralom az Adrián. 11. A hadihajók tüzérsége. (Képekkel.) 
Irta Dr. Márki Sándor. Irta Beck Zoltán. 

12. Tengerész-pályák. 

M A G Y A R SIEMENS-SCHUCKERT-MÜVEK VILLAMOSSÁGI R - T . 

Igazgatóság: Budapest, VI, Teréz-körút 36. Telefon: 128—91. 
ELEKTROMOS GYÁR : KÁBELMÜVEK : 

Pozsony, Récsey-út. Telefon: 1—11. Budapest, X, Gyömrői-út 128.Telefon: 168—11. 

K E S Z I T : mindenféle vil lamos világítási és erőátviteli berendezést, teljes 
központi telepeket, vil lamos vasutakat, villamos szerelési és használati 
anyagokat, főző- és fűtőkészülékeket, fémszálas Wotán lámpákat, erős 
és gyengeáramú ólomkábeleket és szerelvényeket, szigetelt vezetékhuzalo-
kat és kábeleket a „Magyar Mérnök- és Epitészegylet" szabványai szerint, 

csupasz vörösrézkábeleket stb. stb. 

Xőolaifinomitóguár Részüéntjtárs. 
Igazgatóság: Budapesten, V., Dorottya-
utca 7. szám. — Gyárak: Fiúméban, 
Brassóban és Oderbergben. — Nyers-
olajbányaművek és fúróeszközgyár Bo-
rislawban (Galíciában). — Budapesti 
telep: IX., Ló verseny térdülo 9631/33. 
Gyártmányai : elsőrendű világító-kőolajok, ligroin, 
gazolin, hydrür , automobil-, motor- , folttisztító-, 
kivonó-, lámpa- és lakkbenzin, paraf f in , motor-
kékolaj, gázolaj, legjobb minőségű teljesen sav-
ós paraff inmentes ásványkenőolaj (orsóolaj, tisz-
títóolaj, vulkánolaj, különböző gép- és henger-

olajok, stb.) koksz, asphalt és pa ra f f in stb. 
Benzin adómentességére vonatkozó e l járásra nézve 
készséggel ad a társaság bővebb felvilágosítást. 

Keutnan Testvérek 
szesz- és sajtolt-
élesztőgyár, szesz-
f inomító és gőz-

malom 

ARAD. 
Nyomatot t az „Elet44 irodalmi és nyomda részvény-társ. Budapest, I., Fehérvári-ut 15/c. 



50066 
VII. évfolyam. 1917, február. II. füzet. 

TENGERÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS, 
KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI 

KÉPES HAVI FOLYÓIRAT 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET KÖZLÖNYE 

Főszerkesztő 

G O N D A B É L A 
a Magyar Adria Egyesület elnöke 

Felelős szerkesztő 
LEI D E N F R O S T G Y U L A 

a Magyar Adria Egyesület főtitkára 

Kiadja 
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Besuch Sr. Majestat König Kari auf SMS „Szent István" (mit 3 Bilder). ... 65 
Dr. FODOR FERENC: A Turáni államok és a tenger. — Turanische Staaten und 

das Meer 69 
Dr. Báró WIELAND ALADÁR : Az édesvizi hajóhadak. — Die Süsswasser-Flottillen 78 
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M A G Y A R SIEMENS-SCHUCKERT-MŰVEK VILLAMOSSÁGI R - T . 

Igazgatóság: Budapest, VI, Teréz-körút 36. Telefon: 128—91. 
ELEKTROMOS GYAR: KÁBELMŰVEK: 

Pozsony, Récsey-út. Telefon: 1 —11. Budapest, X, Gyömrői-út 128. Telefon: 168—11. 
* * 

K E S Z I T : mindenféle vi l lamos világítási és erőátvi tel i berendezést , te l jes 
központ i telepeket , v i l lamos vasu taka t , villamos szerelési és használat i 
anyagokat , főző- és fű tőkészü lékeke t , fémszálas W o t á n lámpákat , e rős 
és gyengeáramú ó lomkábe leke t és szerelvényeket , szigetel t vezetékhuzalo-
kat és kábeleket a „ M a g y a r Mérnök- és Epí tészegylet" szabványai szerint , 

c supasz vörösrézkábeleket stb. s tb . 

Bekötési tábla 
„A T E N G E R " 1916 . é v f o l y a m a részére 1 kor. 50 f i l lérért 

m e g r e n d e l h e t ő a M a g y a r A d r i a Egyesü le tné l B u d a p e s t , 

VIII. Múzeum-kőrút 10. 

„A T E N G E R " 1 9 1 6 . é v f o l y a m a díszes v á s z o n k ö t é s b e n 
m e g r e n d e l h e t ő u g y a n o t t 14 koronáért . 





Egy fájdalmas jajkiáltás morajlik végig a kéklő Adrián Pólától 
Otrantóig: 

„Lehullott a mi fejünknek koronája." 
Haditengerészetünk lelke, hivatott vezére, két ország trónjának és 

népeinek hatalmas támasza Haus Antal vezértengernagy pár napi beteg-
ség után február 8.-án hajnalban jobblétre szenderült. 

Kidőlt a Pharos, mely ragyogó fényével bevilágította az Adrián 
cirkáló flottának vészes útjait, hogy diadalmasan álljanak őrt az ellenünk 
törő ellenséggel szemben s már csirájában elfojtsanak minden kísérletet, 
mely tengerpartunk megtámadására irányulhat. 

Ki tudná ma megmérni azt a nagy veszteséget, mely Haus hirtelen 
jött kora halálával hadiflottánkat érte, éppen akkor, amikor a flottára az 
eddiginél is bizonyára súlyosabb, sorsdöntő feladatok várnak. 

Mint a derült égből lecsapó villám, úgy érte a vezér halála tenge-
részeinket, akik nemcsak a közbecsülésben és közszeretetben álló parancs-
nokot, de szívben és lélekben igazi apjukat vesztették el benne. 

A kiváló tudás páratlan szerénységgel, a nagy tettekre hivatott erély 
csodás szívjósággal, a szervező tehetség szinte szuggesztív erővel, a 
fegyelmezett lélek nyílt őszinteséggel ritka emberben egyesül oly töké-
letesen, mint azt Ő benne tapasztalhattuk. 

Hogy mije volt Haus a haditengerészetnek, azt hivatott történetírók 
bizonyára részletesen és az ő nemes lelkéhez, fenkölt szelleméhez, her-
vadhatatlan nagy érdemeihez méltóan megfogják örökíteni az utókor 
számára. De hogy mije volt Haus a magyarságnak, arról a Magyar Adria 
Egyesület a leghivatottabb tanúságot tenni. Az a meleg rokonszenv, amely 
egyesületünk elnökéhez intézett (mindenkor magyar) leveleiben oly sok-
szor, oly igazán benső melegséggel nyilvánult meg, tulajdonképpen az 
általa oly nagyrabecsült magyar nemzetnek szólt, amely igazán a szívé-
hez, a lelkéhez volt nőve. Ki lehetett ezt érezni minden szavából, minden 
sorából. 
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S m i n d e n k o r b ü s z k e s é g ü n k e t f o g j a képezn i , h o g y e g y e s ü l e t ü n k e t 
ú g y tek in te t te , mint a h a d i t e n g e r é s z e t n a g y f o n t o s s á g ú h i v a t á s á n a k m a g y a r -
országi l e t é t e m é n y e s é t . 

Kora halálát b á n a t o s szívvel g y á s z o l j u k mi is, ak ik n e m c s a k e g y e -
sü le tünk n a g y é r d e m ű tiszteleti t a g j á t s i ra t juk az e l h u n y t b a n , d e a m a g y a r 
n e m z e t n e k oly fenköl t lelkű igaz ba r á t j á t , akitől n a g y o n soka t r emé l tünk 
a m a g y a r s á g n a k a h a d i t e n g e r é s z e t b e n való e r ő t e l j e s e b b t é r fog la lásá ra és 
a mi nemze t i é r d e k e i n k n e k a flotta n a g y cél ja ihoz é s h iva t á sához mért 
megfe le lő é r v é n y e s ü l é s é r e . 

D e a m é l y s é g e s g y á s z k ö z e p e t t e v igasz t r e m é l ü n k abban a t u d a t b a n , 
h o g y az e lhunyt v e z é r fenkö l t g o n d o l k o d á s a , a l e lkeke t á tha tó n e m e s 
sze l leme, a n a g y idők élő t anu l sága i által m e g e d z v e h a d i t e n g e r é s z e t ü n k 
j ö v e n d ő m ű k ö d é s é n e k soha nem ha lványu ló t a l i z m á n j á v á válik. 

Halhata t lan e m l é k é t mi is szen t kegye le t t e l s z í v ü n k b e z á r j u k . 

HAUS ANTAL ÉLETE. 
Haus Antal vezértengernagy neve össze van forrva haditengerészetünk nagy-

szabású újjászervezésével. Tolmeinban született 1851-ben s már kora ifjúságától 
kezdve a haditengerészet szolgálatában állott. 

Pályafutásán fokról-fokra emelkedett és kiváló tehetségének megfelelő helye-
ken alkalmazták. Alkalma volt így a haditengerészet minden ágával, minden leg-
apróbb részletével is megismerkednie és minél nagyobb állásba jutott, tapasztalait 
annál hasznosabban tudta értékesíteni az egész haditengerészet javára. Tizennyolc 
éves korában lépett a haditengerészet szolgálatába. 1885-ben elsőosztályú sor-
hajóhadnagy lett és mint ilyen 1890-ig az oceánográfiát tanította a fiumei ten-
gerészeti akadémián. Ebben az időben kitűnő tankönyvet is írt az oceánográfiáról. 
1894-ben korvettkapitány, három év múlva fregattkapitány, 1901-ben sorhajó-
kapitány lett. Hét évig parancsnoka volt a torpedóiskolahajónak, azután többször 
nagy tengeri útat tett meg, 1902-ben a hadügyminisztériumba jutott, mint az 
elnöki osztály feje és ebben az állásában 1905-ben ellentengernagy lett. 1906-ban 
a tartalékhajóraj és a megerősített hajóraj második hadosztályának volt a parancs-
noka. 1907-ben részt vett a második hágai béketanácskozáson, azután 1908 
novemberig a kikötői admiralitás adlátusa volt, amely időtől azután egészen 
1910 szeptemberig a hajórajnak volt a parancsnoka. Még ugyanabban az évben 
altengernaggyá léptették elő ; ekkor elnöke lett a tengerészeti technikai bizottság-
nak és maradt 1911 május 31.-ig; júniustól augusztus végéig a megerősített hajó-
rajnak volt a parancsnoka és azután 1912 júliusig ismét a tengerészeti technikai 
bizottságnak volt az elnöke. Július 11.-én flottafelügyelővé nevezték ki. Mikor 
azután 1913 februárban Montecuccoli gróf tengernagy visszalépett a tengerészet 
parancsnokságától, Haus lett az utódja. 

Már a háború kitörése előtt állandó tartózkodása helyéül Pólát választotta 
és onnan ő rendelte el, intézte és irányította a haditengerészet minden műve-
letét. Az inkább adminisztratív teendőket nagyobbára rábízta bécsi helyettesére, 
maga pedig Pólában, ahol a lehető legközvetlenebb érintkezésben volt a harcoló 
flottával, különösen az operatív dolgokat intézte. Nagy érdemeiért, amikor elhunyt 
királyunk, I. Ferenc József megteremtette a vezérezredesi rangot, Haus admirálist 
vezértengernaggyá nevezte ki, amely méltóságnak az osztrák-magyar haditengeré-
szetben ő volt az első viselője. 

Haus 1906-tól 1911-ig mint hajóhadosztály-parancsnok a flotta gyakorlatain 
újra meg újra tanúságot tett a vezetésben való mindent magával ragadó zseni-
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alitásáról. Noha ilyen alkalmakkor mindig a gyengébb flotta parancsnoka volt, 
valami váratlan rendelkezéssel diadalmaskodott az ellenfelén. Szállóige lett: 
Haus mindent megcsinál! Valóban mindent meg is csinált, mert egész élete 
csupa fáradtság, munka és szakadatlan törekvés volt. Emellett, úgy látszott, 
mintha Hausnak mindig ideje lenne. Maga a nyugalom és higgadtság volt, mert 
ő uralkodott az időn, nem az idő őrajta. A vezértengernagy nyelvismeretei 
kiváltképpen csodásak voltak: beszélt németül, magyarul, a monarchia szláv 
nyelvein, franciául, angolul, olaszul, spanyolul és portugálul. Mély és komoly 
meggyőződésen alapuló fölfogását senki előtt meg nem tagadta s ez az erkölcsi 
szilárdság egész lényének minden megnyilvánulásában különös súlyt adott. A 
tengernagytót az utolsó matrózig mindenki föltétlenül bízott benne; egytől-egyig 
bizonyosak voltak abban, hogy a legfőbb admirális még a lehetetlent is lehet-
ségessé teszi, ha ő akarja. Mindig az ifjúságot szerette; legszívesebben a had-
nagyok között ült, csodaforrás volt ez, amelyben lelke fölfrissült. Amikor kitört 
az olasz háború, amelynek elkövetkezését ő kezdettől fogva látta, a parancsnoki 
hajó fedélzetén a megszokott nyugalommal és áttekinthetőséggel adta meg tör-
ténelmivé lett parancsát Olaszország keleti partvidékének megtámadására. Emlé-
kezetes pünkösdi látogatásunk az ellenséges partokon igazi Haus-munka vol t : 
kíméletlenül merész, a leggondosabban megfontolt és óvatos. Mély tragikum 
rejlik abban a nagy halott számára és egész hazánkra, hogy a diadal tetőfokát: 
a tengeralattjáró hajók győzelmét nem segíthetett kivívni. 

HAUS ÉS A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET. 

Egyesületünk akkor jutott először közelebbi összeköttetésbe Haus tenger-
nagygyal, amidőn elnökünk 1913. nyarán személyesen nyújtotta át Bécsben 
egyesületünknek azt a folyamodványát, melyben az általunk tervbe vett Adria-
kutatás céljaira az Osztrák Adria-kutató-bizottságnak már több ízben rendelke-
zésére bocsátott O Felsége Najade hajójának átengedését kérelmeztük. S az a 
meleg rokonszenv, az a nyílt közvetlenség, mellyel a tengernagy elnökünket és 
általa előterjesztett kérésünket fogadta, az az őszinte elismerés, mellyel egye-
sületünk nagyjelentőségű kulturális és nemzeti hivatásáról nyilatkozott, azok a 
megértő és méltányló kijelentések, melyekkel elnökünknek a magyarságnak a 
haditengerészetben való minél nagyobbmérvü térfoglalása és érvényesülése tekin-
tetében előadott fejtegetéseit f o g a d t a : meggyőzött bennünket arról, hogy Haus 
tengernagyot őszinte rokonérzés, fenkölt nagyrabecsülés fűzi a magyar nemzet-
hez s annak aspirációihoz. Ez a meleg rokonszenv nyilvánult meg minden cselek-
ményében, ez csendült ki minden szavából, minden írásából. 

Az Adrián egyesületünk által szándékolt tudományos tengerkutatás részére 
O Felsége „Najade" hajójának átengedésével a magyar tudományosságot is 
nagy hálára kötelezte, mert lehetővé tette, hogy tudósaink a tenger életével 
közvetlen tanulmányok, saját kutatásaik és gyűjtéseik alapján foglalkozhassanak. 
S hogy ma fiatal tudósaink egész gárdája foglalkozik nemes ambícióval a ten-
gerrel, azt elsősorban Haus vezértengernagynak köszönhetjük. 

Amidőn köztudomásra jutott , hogy a negyedik Dreadnought-típusú nagy 
csatahajót Szent István nagy királyunkról nevezik el, egyesületünk 1913 aug. 
13.-án kelt átiratában felajánlotta a hajó részére Szent István márványba foglalt 
bronzplakettjét. A haditengerészeti parancsnokság „ezen szép és szellemes aján-
dékot" örömmel fogadva úgy ezért, mint a haditengerészet iránt tanúsított meleg 
rokonszenv nyilvánításáért legteljesebb igaz köszönetét fejezte ki. 1914 január 
17.-én volt a „Szent István" ünnepélyes vízrebocsátása Fiúméban. Az egyesüle-
tünk által adományozott (Sződy Szilárd budapesti jeles szobrász-tanár által 
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készített) plakett a díszsátorban volt babérkoszorúval övezetten kiállítva s köz-
tetszést aratott. Egyesületünk elnöke az ünnepélyre a díszsátorban való meg-
jelenésre kapott meghívót s az a kitüntető figyelem, mellyel Haus tengernagy 
egyesületünk elnökét fogadta, ismét jelentős megnyilatkozása volt egyesületünk 
s általa a magyar nemzet iránt érzett őszinte nagyrabecsülésének. Amikor pedig 
a hajó teljes elkészültével arra került a sor, hogy a plakett a parancsnoki 
szalonban elhelyeztessék, az e célból 1916. vízkereszt napján a hajón rendezett 
ünnepélyen Haus tengernagy is megjelent s már előre közölte velünk, hogy „Én 
magam örömmel jelenek meg az ünnepen, amely háborús időben fog emlékez-
tetni reá, milyen érdeklődéssel és szeretettel függ a magyar hazának közönsége 
tengeri védő erején". (L. „A Tenger" 1916. II. füzet.) 

A következőkben közlünk néhány levelet és táviratot, amelyeket Haus 
vezértengernagy különböző alkalmakkor egyesületünk elnökéhez intézett, amelyek 
mindegyikéből kicsendül az egyesület és a magyar nemzet iránt érzett őszinte 
rokonszenv és nagyrabecsülés. 

Amidőn 1914-ben egyesületünk tiszteleti tagjává választotta, a következő 
levelet intézte elnökünkhöz: 

Póla, 1914 június hó 12.-én. 
Méltóságos Miniszteri Tanácsos Ú r ! 
A Magyar Adria Egyesület azáltal, hogy tiszteleti tagjául megválasztott, 

oly kitüntetésben részesített, melyet annyival inkább nagyra becsülök, mivel ezen 
egyesület törekvéseit megalakulása óta a legnagyobb érdeklődéssel s a legmele-
gebb rokonérzéssel kísérem és eddig elért sikerei őszinte örömmel töltenek el. 

Azonban az egyesületnek nemcsak tudományos működését méltányolom és 
becsülöm nagyra. Az egyesület önzetlen és hazafias működésével felkeltatte 
hazájában az érdeklődést a tenger és partvidéke, valamint a vele kapcsolatos 
összes kérdés iránt, felhívta a közönség figyelmét a tenger kulturális, nemzet-
gazdászati és politikai fontosságára s ezáltal a cs. és kir. haditengerészetet is 
az országban mindinkább ismertté és népszerűvé tette. 

Mi sem természetesebb, mint hogy a haditengerészet ezen hazafias törekvést 
örömmel és hálás elismeréssel üdvözli és az egyesület támogatására szívesen 
tesz meg és fog megtenni mindent, ami hatalmában áll. 

Midőn Méltóságodat arra kérem, hogy a nagyrabecsült egyesületnek a nekem 
tanúsított magas kitüntetésért örömteljes és mélyenérzett köszönetemet tolmácsolni 
s a mellékelt 100 koronát a tengerkutató hajó számára szerény hozzájárulásom-
ként szívesen fogadni méltóztassék, maradok kiváló tiszteletem őszinte kifejezé-
sével Méltóságodnak kész híve Haus tengernagy. 

A Magyar Adria Könyvtár első 6 füzetének megküldésére a követ-
kező (egyetlen német) levéllel válaszolt: 

Póla, 1915 augusztus 13. 
Euer Hochwolgeboren! 
Für die liebenswürdige Übersendung der ausgezeichnet gelungenen Heftchen 

Ihrer Zeitschrift „Magyar Adria Könyvtár" bitté ich meinen aufrichtigsten Dank 
entgegenzunehmen. 

Ich würdige im vollsten Mass das hochpatriotische Wirken Ihres geschatzten 
Vereins und versichere Sie auch in Hinkunft meiner vollsten Unterstützung bei 
Ihren Bestrebungen, der Adria und unserer Flotté die Sympathien der tapferen 
Nation der Ungarn im weitesten Masse zuzuwenden. 

Mit dem Ausdrucke meiner vorzüglichsten Hochachtung Haus Admiral. 

A Magyar Adria Könyvtár részére egy füzetet Írattunk a Tengerész-
oályák-ró\ s a kéziratnak a haditengerészeti pályákra vonatkozó részét 
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megküldtük Haus tengernagynak azzal a kéréssel, hogy azt átnézetni 
szíveskedjék. Erre a következő levelet kaptuk: 

Póla, 1915 november hó 26.-án. 
Méltóságos Miniszteri Tanácsos Úr ! 
Nagy örömömre szolgál újra meg újra megfigyelhetnem, miíyen buzgó tevé-

kenységet fejt ki a Méltóságod elnöksége alatt működő Magyar Adria Egyesület 
hazafias és fenkölt céljaiért. A Magyar Adria Könyvtárban kiadandó füzet, 
melyet Méltóságod hozzám juttatni szíveskedett, erre újabb bizonyítékkal szolgál 
s közelebb hozván a magyar társadalmat a tengerészeihez, hozzájáruland közös 
célunk eléréséhez. 

A füzet kéziratát ezennel Méltóságod kezeihez visszaintézvén, kiemelem, 
hogy a meleg szívvel s folyékony stílussal íródott könyvecske szövegén csak 
kevés változtatás történt, főleg ottan, ahol a legújabb fejlemények és újítások 
érdemleges javításokat kívántak meg, azután a bevezetésen, amely a zászló kér-
déssel foglalkozván, ínég nem ismerhette a legújabban a magas kormányok által 
közös megállapodással elért eredményt. 

A Magyar Adria Egyesületnek hatalmas föllendülést kívánok s bízvást 
remélem, hogy nemes céljaihoz Méltóságod ernyedetlen és biztos vezetése alatt 
közelebb fog jutni. Legmélyebb tisztelettel Haus tengernagy. 

Amikor pedig fölkértük, hogy a Tengerészpályák-xó\ szóló füzethez 
lenne kegyes előszót írni, ezt igen szívesen megtette s a következő elő-
szóval tisztelte meg füzetkénket : 

Póla, 1916 január hó 24. 

„A nemzetek mai titáni harcának legmélyebb értelmet a tengerért való 
küzdelem ád. A négyes szövetség hadseregei és flottái meg fogják szerezni — 
Isten segedelmével — mindenki számára a tengerek szabadságát. 

Ezt a nagy győzelemdíjat azonban az eljövendő békében hazai ifjúságunk-
nak kell a tengermelléken, a tengeren és tengerentúl szorgalommal és munkával 
megtartani." 

Vezértengernagygyá történt legfelsőbb kinevezése alkalmából hozzá 
intézett üdvözlő iratunkra a következőkben válaszolt: 

1916 május 13. 
Méltóságos Elnök Ú r ! 
Jóleső tudat, hogy a Méltóságod buzgó elnöksége alatt virágzó Magyar Adria 

Egyesület szívének melegével s becses szellemi támogatásával haditengerészetünk 
mellett áll örömben és bánatban. 

Bár a tevékeny egyesület legutolsó megnyilatkozása egyenesen nekem szól, 
bőkezűen szórva az elismerést reám O Felsége legújabb kegyének közzététele 
alkalmával, tudom és szeretem tudni, hogy bennem a tengeri haderő erényeit, 
annak önfeláldozó kitartását és halk, de szívós eltökéltségét méltóztatott 
magasztalni. 

Én is kérem az Istent, hogy emez erények édes hazánk máig még ellen-
ségtől szűz partjain és a mi tengerünkön sohse fogyhassanak. 

A Magyar Adria Egyesület vegye ilyen értelemben köszönetemet megtisz-
telő üdvözleteért, melyet szívből viszonzok. Nagyfontosságú, kulturális, valamint 
nemzeti törekvéseinek előmozdítására szívesen fogok minden nekem nyíló alkal-
mat megragadni. Mély tisztelettel Haus Gr. Adm. 
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E g y e s ü l e t ü n k a „Szent István" c s a t a h a j ó r é szé re a j á n d é k o z o t t n a g y 
plaket t két oldalán levő 2 — 2 ab lakba 1916-ban 4 ü v e g f e s t m é n y t kész í t te -
tet t , Szen t Is tván é le téből ve t t j e lene tekke l . Ezeke t ú j a b b a d o m á n y k é n t 
f e la ján lván , H a u s v e z é r t e n g e r n a g y t ó l a k ö v e t k e z ő vá lasz t k a p t u k : 

1916. évi július hó 24.-én. 
Méltóságos Uram! 
Becses sorait hálás köszönettel vettem. A „Szent István" csatahajó parancs-

nokának jelentése szerint a Szt. István életéből vett 4 kép a plakett szépségé-
hez valóban nagyban fog hozzájárulni; épp azért ezen újabb adományt — mint 
a hazafiságnak és a haditengerészet iránt való rokonszenvnek e további jelét — 
a legnagyobb örömmel és legbensőbb hálával fogadom el. 

Nagyrabecsülésem kifejezése mellett kész híve Haus Gr. Adm. 

Amikor l egu tóbb a Lipót- rend n a g y k e r e s z t j é v e l tö r t én t l egfe l sőbb 
k i tün te t é se a lka lmából üdvözöl tük , a k ö v e t k e z ő s o r o k b a n köszön te m e g 
m e g e m l é k e z é s ü n k e t : 

1916 december 1.-én. 
Igen tisztelt Miniszteri Tanácsos Úr! 
Méltóságos Uram! 
Kérem fogadja a „Magyar Adria Egyesület" szívből jövő, meleg s baráti 

jókívánságaiért leghálásabb köszönetemet. 
Nagyrabecsülésem kifejezése mellett kész híve Haus Gr. Adm. 

Utolsó levele , melye t e g y e s ü l e t ü n k e l n ö k é h e z in tézet t , a r ra a k é r é -
s ü n k r e vona tkoz ik , hogy a „Szen t Is tván" h a j ó n már e lhe lyeze t t 4 ü v e g -
f e s t m é n y t l enne k e g y e s meg tek in t en i s ta lá lna módot a r ra , hogy e z e k e t 
Ő Császá r i é s Apostoli Királyi Fe l sége is meg tek in t en i k e g y e s k e d j é k . 

1916 december hó 24.-én. 

Igen tisztelt Elnök Úr ! Méltóságos Uram! 
Az Ön december 6.-áról keltezett levelében kifejezett kívánságának öröm-

mel eleget téve, megtekintettem O Felsége „Szent István" hajóján a tisztelt 
egyesülettől adományozott üvegfestményeket és kérem, utólag is, fogadja elragad-
tatásom kifejezését. 

Az ö n második kérésének a teljesítése már e hónap 15.-én módomban 
állott, mivel O Felsége, a mi legkegyelmesebb Császárunk és Királyunk, ezen 
a napon a hajóhadat látogatásával kitüntette. 

Én felhasználtam az alkalmat, hogy 0 Felségét az O Felsége „Szent 
István" hajójára vezessem és már az úton odafelé felemlítettem az Egyesület 
szép céljait, törekvéseit s Méltóságodnak nagy érdemét; O Felsége kegyes-
kedett megelégedését nyilvánítani. 

Úgy a plakett, mint a szép üvegfestmények, melyeket a hajóparancsnok 
igen elmésen helyezett el, a legmagasabb tetszést nyerték el. 

O Felsége az én felvilágosításaimat nagy érdekkel fogadta. Mély tisztelettel 
Haus Gr. Adm. 

* * * 

Bokré t ába s z e d t ü k az immár e lhunyt Haus Antal v e z é r t e n g e r n a g y n a k 
e g y e s ü l e t ü n k e l n ö k é h e z intézet t , de az e g é s z m a g y a r n e m z e t h e z szóló 
n é h á n y n a g y é r d e k ű levelé t s ez t a csokrot m é l y s é g e s g y á s z u n k bána tos 
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emlékezésünk jeléül letesszük a mi nagyrabecsült, felejthetetlen tiszteleti 
tagunk koporsójára. 

Áldott legyen emlékezete s legyen megszentelve a föld, melyben 
haló porai nyugosznak! 

* * * 

Egyesületünk a két országot ért nagy veszteség alkalmából a követ-
kező részvéttáviratot intézte a cs. és kir. hadügyminisztérium tengerészeti 
osztályához: 

„Mélyen megrendülve a haditengerészetünket Haus vezértengernagy úr 
hirtelen halálával ért súlyos csapás fölött, amidőn Őt, mint egyesületünk nagy-
érdemű tiszteleti tagját is mélységes fájdalommal siratjuk, bánatos részvéttel 
adózunk halhatatlan emlékének, melyet szent kegyelettel őriz meg egyesületünk. 
A Magyar Adria Egyesület, Gonda Béla elnök." 

Felkértük továbbá Sztapári Sztankovics Miklós cs. és kir. korvett-
kapitány tagtársunkat, hogy egyesületünk nevében fejezze ki részvétün-
ket Haus családjának, vegyen részt egyesületünk képviseletében a teme-
tésen s helyezzen nevünkben koszorút nagy halottunk koporsójára. 

Részvéttáviratunkra a Tengerészeti Osztály főnökhelyettesétől, Kailer 
altengernagy úrtól a következő köszönőtáviratot kap tuk: 

Praesidium des Ungarischen Adria Vereines Budapest. Innigen Dank im 
Namen der K. u. K. Kriegsmarine für die warme Kundgebung anlasslich des 
Ablebens unseres unvergesslichen Grossadmirals, der die hohen Verdienste und 
edlen Bestrebungen des verehrlichen Vereines stets voll und dankbarst wür-
digte. Der Stellvertreter des Chefs der K. u. K. Kriegministeriums-Marinesektion 
Viceadmiral von Kailer. 

* * * 

A király jelenlétében február 11.-én temették el Pólában nagy katonai 
gyászpompával Haus vezértengernagyot. A temetésen résztvettek Frigyes 
és Károly István királyi hercegek, báró Konrád, Boroevics vezérezredes, 
báró Freiburg korvettkapitány a német császár képviseletében, báró 
Rosner, a király személye körüli miniszter a magyar kormány képviseleté-
ben, báró Krobatin közös hadügyminiszter, báró Georgi osztrák landwehr-
miniszter, Hophanel korvettkapitány a német haditengerészet képviseleté-
ben és mások. A király megérkezése után kíséretével a Viribus Unitis 
csatahajó fedélzetére ment, ahol a vezértengernagy holtteste föl volt 
ravatalozva. Az ünnepi beszentelés után a koporsót csónakon a kikötő 
rakpartjára vitték és onnan ágyútalpon a tengerészeti templomba szállí-
tották. Ott a holttestet újra beszentelték és a temetőben végső nyuga-
lomra helyezték. A király az egész úton megadta az elhunytnak a végső 
tiszteletet és este 6 órakor visszautazott Bádenbe. 
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KIRÁLYI ELISMERÉS A MAGYAR ADRIA EGYESÜLETNEK. 

EREDETI TUDÓSÍTÁS. 

— 3 képpel. — 
Póla, 1917 január 24. 

• • 

Örömmámorban úszott a flotta, amikor híre jött, hogy O Felsége 
látogatásának magas kitüntetésében fogja részesíteni. Különösen 
Ő Felsége „Szent István" hajóján dobogtak meg a szívek, mert 

megtudták, hogy ez a hajó fog részesülni abban a különös tisztességben, 
hogy Ő Felsége tüzetesebben megszemléli. 

A következő reggel, 1916 december 15.-én, amikor Ő Felsége reggel 
8 órakor Pólába ért, a hajó és legénysége készen állott, hogy méltón 
fogadja legfelső hadurát. Komoly időket élünk és ezért a flotta is csak 
a kisebbik zászlódíszben jelent meg és az előírásos ágyúüdvözlet is 
elmaradt. A „Szent István" parancsnoki hídja fölött ott lobogott az a 
díszzászló is, amelyet a magyar hölgyek ajándékoztak a hajónak. Mint 
egy acélfal állottak derék tengerészeink a födélzeten. Háromnegyed tízkor 
mozgás fut át a legénységen. A repülőállomás felől egy csomó motor-
csónak közeledik villámgyorsan a hadihajókhoz, elől az előfutárcsónak, 
azután Ő Felsége csónakja a felvont legfőbb hadúri hadilobogóval, a 
csónakot egy tengerészeti törzstiszt vezet i ; a kíséret csónakjai követik. 
Amint az uralkodó csónakja a hajók mellett elhalad, ötszörös hurrával 
és sapkalengetéssel üdvözlik. 

A király csónakja kiköt a „Szent István" oldalán. 
Ünnepélyesen száll fel a nagyárbocra a legfelső hadúri lobogó, az 

árboczászlókat és a parancsnoki lobogót bevonják. 
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Fiatalos erővel halad fel Ő Felsége a felvonóhídon, miközben elfo-
gadja a tengerészeti szertartás előírta tisztelgéseket. 

A lépcső fejénél nyolc tengerész áll sorfalat, mögöttük a főcsónak-
mester, aki ezüst sípjával megadja az előírt jelet. A hajó parancsnoka 
jelentést tesz. Ő Felsége kézszorítással üdvözli és kegyes megszólítással 
tünteti ki. 

Miután Ő Felsége meghallgatta a főrészlettiszt jelentését a dísz-
csoportosulásban felállott legénységről, a fogadására megjelent tisztek és 
hivatalnokok felé fordul, elfogadja jelentésüket és mindannyiukat egy-

1. kép. Ó F e l s é g e m e g é r k e z i k a S z e n t István h a j ó r a . F o g a d j a a t i s z t i k a r t i s z t e lgésé t , azok 
so r f a l a e l ő t t megszó l í t á s s a l t ün te t i ki a t i s z t eke t . 

néhány nyájas szóval tünteti ki. Ő Felsége élénk érdeklődést tanúsít a 
szolgálat minden részlete és minden tiszt jóléte iránt. 

Ezután Ő Felsége ellép a legénység arcvonala előtt, megszólítja az 
osztagtiszteket, akik koziil egynéhányat már régebbi látogatásaiból ismer, 
megkérdezi a kitüntetett legénységet, hol szerezték vitézségi érmeiket, 
egy különösen sokszor kitüntetett altisztnek kezét nyújtja és számos 
matrózt a legbarátságosabban anyanyelvén szólít meg. 

A legénység megszemlélése után Ő Felsége végig vezetteti magát a 
hajón és rendkívül érdeklődik az egész berendezés iránt. Különös figye-
lemmel szemléli Ő Felsége a tüzérségi berendezéseket, a fedélzeti kór-
házat, a legénységi konyhát és megelégedését fejezi ki afölött, hogy a 
hajón készült alkoholmentes, jóízű italokkal majdnem egészen kiszorították 
az alkoholt a hajóról. A király maga is megkóstolja a málnaszörpöt és az 
üdítő ital igen ízlik neki. 
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3. kép. Ö Fe l sége (elől) szemlét t a r t a hajó l egénysége felet t . 

2. kép. Ő Fe l sége (elől szalutál) megtekinti a hajót . 
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Utoljára a parancsnoki terembe ér a király. Amikor belép, legelőször 
is feltűnnek neki az üvegfestmények, amelyek Szent István életéből vett 
jeleneteket ábrázolnak, valamint a nagy király bronzplakettje. Ő Felsége 
ezeket néhány percig elmélyedve és nagy érdeklődéssel szemléli. A Magyar 
Adria Egyesület ezen adományáért meleg, elismerő szavakkal adózik a 
legfőbb hadúr. Megnézi a díszzászlót is, amelyet behoznak ö terembe. 

Egy matróz emléklapot festett. A hajó parancsnoka arra kéri a királyt, 
hogy a hajón tett látogatásának emlékére írja alá ezt az emléklapot. Ő 
Felsége ezt megteszi, hivatja az emléklap festőjét, egy magyar tenge-
részt és magyarul megdicséri. 

Miután Ő Felsége a hajóparancsnoknak és a főrészlettisztnek az el-
ismerés meleg szavaival adózott a hajó és legénység magatartásáért, 
több mint egy órai időzés után kíséretével elhagyta a hajót. A hajó el-
hagyásakor ugyanolyan tisztelgések történtek, mint az érkezéskor. Amikor 
Ő Felsége csónakja elindult, ötszörös hurrá reszkettette meg a levegőt. 
Ő Felsége állva köszönte m e g és búcsú gyanánt kezével intett a hajónak. 
Azután az egész hadiflotta körül körutat parancsol a király. A viharos 
idő ellenére is állva teszi m e g az egész útat, hogy valamennyi tengeré-
szének alkalma nyíljék látni legfelsőbb hadurát, dacára hogy Ő Felsége 
emellett teljesen átázott. 

* * * 

Örömmel és büszkeséggel tölthet el mindnyájunkat, hogy Ő Felsége, 
amikor mint legfőbb hadúr először látogatta meg a hadi flottát, éppen a 
„Szent István" csatahajót, a mi hajónkat tüntette ki azzal, hogy tüzeteseb-
ben megszemlélte. Jól tudjuk, hogy ez a magyarsággal együtt érző Haus 
Antal vezértengernagynak, egyesületünk nagyérdemű tiszteleti tagjának a 
kezdésére történt s méltán tekinthetjük e tényt úgy Ő Felsége a király, 
mint Haus Antal tengerészeti parancsnok részéről a magyar nemzet iránt 
őszintén érzett meleg rokonszenv kitüntető megnyilvánulásának. 
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A világháborúnak a szellemi életre gyakorolt termékenyítő hatása min-
den várakozás ellenére nem annyira a szépirodalomban, mint inkább 
a tudományos szakirodalomban nyilvánult meg. Különösen politikai 

földrajzi irodalmunk mutat szép föllendülést. A háború által fölvetett összes 
problémák visszhangra találtak: az Adria-, Dalmát-, Balkán-kérdéseken 
kívül az ukrán kérdés, a Duna-probléma s a turáni eszme földrajzi vonat-
kozásai egész kis irodalmat teremtettek. E távolba tekintő írások a meg-
újhodott magyar állam gazdasági és politikai elhelyezkedésének geográfiai 
föltételeit kutatják. A nemzeti lelkesedés és a szebb jövőbe vetett hit 
hívta életre ezt az irodalmat s bár egyik-másik probléma hívei féltékenyen 
tekintenek a más irányt képviselők felé, mint a tenger problémáinak egyik 
leglelkesebb híve éppen e lapokon megjegyezte, „közvéleményünk gon-
dolkodása ismét a kontinentálizmus béklyójába került", mégis nem lesz 
nehéz kimutatni, hogy mindezen problémák munkásai végeredményben 
egy célt szolgálnak: gazdasági szabad fejlődésünk föltételeit kutatják. S 
bár e fejlődés eszközei, útai és irányai, geográfiai területei több felé ágaz-
nak el, ezen útak, irányok és területek kiinduló pontjai és végződései: a 
tenger. Marinikus és kontinentális felfogás hazánk földrajzi helyzeténél 
fogva végeredményben egy irányt jelölnek ki számunkra s ez az irány a 
Balkánon át a tenger. Az Adria megfelelő balkáni területek, különösen 
Dalmácia nélkül vagy balkáni birtokok tengerpart nélkül, hazánk számára 
nem sokat jelentenek. A mi igazi kontinentális veszedelmünk csupán egy 
irány felé vágyakozás lehetett volna, az az irány, amerre egyes triálista 
álmok is csalfa lidércfénnyel igyekeztek vezetni a közvéleményt, a Kár-
pátok északkeleti láncának átlépése, amit talán szívesebben látna a való-
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ban kontinentálisán gondolkozó, röghöz tapadó alföldi paraszt is, aki csak 
termőföldet akar. 

A Duna-probléma már nem kontinentális ízű, sőt a messzebb tekintők 
előtt éppen abban nyeri legfőbb értékét, hogy tengerek összekötő forgal-
mának hordozójává lehet, a Fekete-, Északi-, Keleti- és Adriai-tenger 
közötti páratlan geográfiai helyzete miatt. Az ukrán kérdés geográfiai 
vonatkozásaiban szintén nem az ukrán puszták termőtalaja miatt, de az 
esetleg valamikor fölszabaduló fekete-tengeri partvidékkel érdekli a magyar-
ságot; e partvidékeket a Földközi-tengerről soha többé ki nem szorítható 
angol uralom miatt megint csak a Duna fogja az Adria forgalmába 
bekapcsolni. 

Nem a kontinentálizmus térfoglalását jelenti a diadalmas katonai 
együttműködésben hatalmas erővel fölébredt turáni eszme sem. A három 
civilizált turáni állam, hazánk, Bulgária és Törökország, a legideálisabb 
geográfiai fekvésben illeszkednek egymás mellé, úgy a kontinentális nagy 
utakra való tekintettel, mint abban a viszonyban, amelyben e három állam 
a reájuk, de különösen hazánkra nézve legfontosabb három tengerhez, a 
Feketete-tengerhez, Levantehoz és Adriához van. 

A turáni eszme reálitása, bár éppen egyik geográfusunk fantazmagóriá-
nak bélyegezte, éppen ezen államoknak a tengerhez való viszonyában 
bírja legfőbb támaszát. 

Az oceánok, a végtelen vízi síkság, ma már nem élettelen sivatag, 
de minden életerőben levő nép küzdőtere, amelyen való térfoglalásától 
függ nemcsak gazdasági, de kulturális jövője is. A kontinentális magyar 
állam, amelynek földrajzi helyzete és a turáni fajnak ama tulajdonsága 
miatt, melyet a köztudat Germanus Gyula szerint „tengernélküliség"-nek 
nevez, még mindig nem tudta követni ama néhány világos fő útmutatását, 
akik mély geográfiai és politikai éleslátással már évtizedek előtt kijelölték 
fejlődésének, térfoglalásának irányát, amely nem lehet más, csak az egy-
kori magyar tengerpart, Dalmácia. A világháború alatt újból munkához 
látott ez a fáradhatatlan gárda, hogy kimozdítsa a magyar fajt kontinen-
tális gondolkodása békóiból s a nemzet önbizalmát felébresztve bevigye 
a köztudatba Dalmácia visszaszerzésének elodázhatatlan szükségességét. 
Kérdés azonban, hogy e sok nemes törekvés célt ér-e ? 

Éppen ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni a tengerért harcoló 
írói gárdának azt a másik mozgalmat, amelyet a turáni eszme képvisel s 
ki kell aknázni e politikai mozgalom geográfiai előnyeit. A magyar faj 
sajátságos keleti, turáni lelke nem lelkesedik a tenger gondolatáért s nehéz 
is azt egy földmívelő nemzetnek megmagyarázni, hogy ma a népek szabad-
sága nem az, ami régen volt, de a legfőbb szabadság a tenger szabad-
sága. Ellenben sokkal inkább reátapinthatunk a nép lelkére, ha népek 
testvérisége, a turáni rokonság jelszavával közelítünk feléje. E nemzetközi 
közeledés hátterében azonban ott van a mi legfőbb célunk, a tenger, a 
turáni testvérek szabad tengere, a bolgár és török állam hatalmas part-
vonala. 
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A szerencsésebb turáni szomszédok három tenger partjait bírják s bár 
ők e geográfiai fekvés előnyeit eddig alig tudták kihasználni, e tenger-
partok reánk nézve is rendkívüli jelentőséggel bírnak. Amint dr. Havass 
Rezső megjegyzi, Dalmácia partjai hazánkra akkor is rendkívüli gazdasági 
jelentőséggel bírnak, ha nem is tudjuk visszakapcsolni, éppen úgy a török 
és bolgár partoknak hazánkhoz való viszonya akkor is nagy értékű, ha a 
turáni közeledés a háború után csupán egy barátságos gazdasági viszonyra 
zsugorodna össze. 

A három turáni állam földrajzi elhelyezkedése már is kijáratot biztosít 
számunkra e partokra, föltételezve, hogy Bulgária megtartja hazánkhoz 
való közvetlen szomszédságát. Ama tény pedig, hogy e pontok hazánk 
egyes vidékei számára közelebb feküsznek a Quarneronál, közlekedésbeli 
előnyöket is rejt. Lássunk néhány összehasonlítást: 

Temesvár—Fiume 757 km. Temesvár—Várna 835 km, amelyből azon-
ban csak 415 km a vasút, 420 km dunai ha jóút ; Temesvár—Dedeagacs 
ugyan 864 km (a tervezett Turn-Szeverin—Kladovo híd, vagy a már sokak 
által követelt orsovai híd kiépítése esetén), de ezen az úton szállítva 
egyszersmind a Levanteban van az árú! Egy más alkalommal azt is 
kimutattuk, hogy a Dalmát kikötők is hasonló előnyben vannak Fiúméval 
szemben.1 

Minden érdeklődésünkre érdemesek tehát e partok s így nem lesz 
fölösleges azoknak hazánkhoz való viszonyával részletesebben foglalkozni. 

Bár a turáni népek fő jellemvonása a tengernélküliség, ez csak annyit 
jelent, hogy e népek nem tudták eddig a tengerhez való viszonyukat 
kihasználni, de nem azt, hogy nincs tengerpartjuk. így pl a háború előtti 
helyzetet véve tekintetbe, a három turáni állam a következő tengerpartok 
birtokában van : 

Magyarország (Dalmáciával) ._ ... 750 km 
Bulgária a Fekete-tengeren 280 km .. . 

„ az Égei-tengeren 170 km, összesen. . . 350 km 
Törökország európai partjai: 
a Fekete-tengeren . . . 140 km 
Boszporusz . . . . . . . . . . . 53 „ 
Égei- és Marmara-tenger. . . 450 „ összesen 643 km. 

A turáni államok összes európai partvonala tehát 1743 km. Ezek 
alapján hazánk 1 km hosszú partvonalára esik 450 km2 terület Dalmácia terü-
letének beszámításával, Bulgáriában 343 km2 terület, Törökországban 
36 km.2 Ha most még tekintetbe vesszük, hogy Európa 1 km-nyi part-
vonalára számításaim szerint 104 km2 terület esik (ha Európa területét a 
szigetek nélkül 9,126.400 km2-nek, partvonal hosszát pedig 87.373 km-nek 
vesszük), úgy hazánk kontinentális fekvése (Dalmácia birtoklása esetén) 

1 Dr. Fodor Ferenc: Közlekedési kapcsolataink az Adriával a háború után. (A 
Tenger, 1916. IV-V. füzet.) 
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négyszeresen haladná felül az európai átlagot, jobban megközelíti Bul-
gária s valóságos félsziget voltánál fogva rendkívüli előnyben van európai 
Törökország. Természetesen e számítások, mint minden átlagszámítás 
nem fedik a valóságos viszonyokat. Valamely állam kontinentális vagy 
marinikus fekvése attól függ, hogy területének gazdaságilag legfontosabb 
vidékei, vagy legalább is természetes középpontja, mily távolságban fek-
szik a tengertől s milyen közlekedési irányok kötik azt össze a partokkal. 
E tekintetben hazánk rendkívüli hátrányban van a másik két turáni állam-
mal szemben, de viszont egyetlen mai kikötőnk semmivel sem előnyösebb 
fekvésű, mint a követelt dalmát part s a testvérállamok partjai sem nagy 
hátrányban vannak számunkra a mi meglevő és remélt partjainkkal szem-
ben. Hazánk természetes középpontjából, Szolnok—Mezőtúr vidékéről vont 
500 km-es sugárral egész tengerpartunk befogható Fiúmétól Cattaróig. 
A dalmát partok tehát mivel sincsenek hozzánk messzebb, mint mai 
kikötőnk. Az odavezető útirányokról pedig már egyízben kimutattuk, hogy 
természetesek s mindenképpen megfelelők, csupán a politikai föltétel 
hiányzik hozzá, hogy a dalmát kikötők alföldeink rakpartjaivá váljanak. 
Természetesen, e tekintetben is érvényesül a távolságok közlekedést gátló 
hatása, azért már is ki lehetne mutatni, hogy hazánk délibb vidékein 
sokkal intenzívebb a kereskedői szellem, mint az északibb vidékeken, 
amit nem csupán a Duna forgalmi erejének, de a tengerpart közelebb 
való fekvésének számlájára is föl kell írni. Hogy azonban hazánk még 
Bulgáriával szemben is valóban mily kontinentális helyzetű, abból látjuk, 
ha meggondoljuk, hogy Bulgária alföldjének természetes és gazdasági 
középpontjától, Plovdivtól, a három legfontosabb bolgár kikötő Dedeagacs, 
Burgas és Várna egyenes távolsága csak 125, 230, illetve 270 km. Nem 
lesz érdektelen annak megemlítése sem, hogy ugyanezen három bolgár 
kikötőnek hazánk középpontjától való távolsága mindössze 250 km-rel 
több, mint az Adria partjáé, azaz 750 km. Ez a 250 km távolság valóban 
eltűnik, ha meggondoljuk, hogy a szállítás dunai úttal kombinálható s hogy 
Dedeagacs a Levanteban van. Itt kapcsolódik be a Duna-probléma és 
Balkán kérdés a fejlődő kereskedelmi forgalom tengert kereső törek-
véseihez. 

Bulgária és Törökország eme partvonalait egy nagyszabású és eddig 
meglehetősen elhanyagolt úthálózat kapcsolja nemcsak a Duna segítségé-
vel hazánkhoz,1 de az Adriához is. A magyar Duna a Drávatoroktól Pan-
csováig összesen 1676 km hosszú viziútat vesz magába, tehát jóformán 
összes hajózható vizeinket s ezt nemcsak közvetlenül a Fekete-tengerbe 
viszi, ami reánk nézve elzárt öbölszerüségénél fogva mint világforgalmi 
irány, nem jön túlságosan számításba, de a Suppan által tervezett Duna— 
Morava—Vardar—Szaloniki csatorna révén egyszersmind a Levantehez 
is kapcsolhatja. E hajóúton kívül a nagy transkontinentális útak, a Ham-

1 L. részletesebben dr. Fodor Ferenc: A magyar Alduna közlekedés földrajzi 
viszonyai (Világpiac, 35 —36, Duna-konferenciai száma és a 38—39. füzetei.) 
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burg—Bagdad vasút is közvetlenül bekapcsolja az Égei-tenger bolgár 
partjait hazánk forgalmába, amennyiben a Drinápolynál, illetve Kuleli-
Burgasnál kiágazó vonal Dedeagacsnál jóval rövidebb úton, 111 km után 
már tengert ér, míg a fővonal innen még 273 km-t fut a Boszporusig. 
S ismét nem szabad elfelednünk, hogy Dedeagacs magában a nyílt Föld-
közi-tengerben van, míg Konstantinápoly felől hosszú tengeri út vezet a 
Dardanellákon át idáig. 

E partok különben jó kapcsolatba hozhatók az Adriával is, ami külö-
nösen azért bír fontossággal, mivel a két tenger között ezen az úton 
lebonyolítható forgalmat nem blokírozhátja a Földközi-tenger egyetlen 
ellenséges flottája sem. Ezen összekötő vonalak tekintetében utalhatunk 
dr. Hézser kitűnő cikkére az ott Szalonikiról elmondottak a 442 km 
hosszú Dedeagacs—Szaloniki vasút közvetítésével Dedeagacsra is mind 
vonatkoztathatók. Szalonikitól a Vardar és Ibar mentén Mitrovicáig kész 
vasút áll rendelkezésre, amely majd a tervezett Duna—Adria vasúttal 
kapcsolódik be az Adriába, azonban ennek megépültéig is .a Morava és 
Nyugati-Morava mentén már is bekapcsoltatott a bosnyák vasútakba, 
amennyiben a Kereskedelmi Múzeum által kiadott Gazdasági Ismertető 
szerint Uzicetől már épül az összeköttetés a szerajevói vonal felé, honnan 
a bosnyák vasútak vezetnek tovább Metkovicba. 

Még közvetlenebb lesz Dedeagacs kapcsolata az Adriával, ha a 
németek és a mi nagy csatornaterveink megvalósulnak. A Vardar— 
Morava—Duna—Száva—Kulpa viziútat ugyanis mindenesetre összekötik 
az Adriával, hiszen már II. József császár megbízásából készült terv egy 
csatornára — melynek eszméje legújabban is fölmerült, — mely a Karszton 
összekapcsolja a Kulpát az Adriával s így kívánja megvalósítani a Duna— 
Adria vizi útat. 

A bolgár partoknak, elsősorban persze Dedeagacsnak reánk való 
fontosságát azért is föl kell ismernünk, mivel a külpolitikai viszonyok 
szerint Szalonikinak angol kézben maradása nem valószínűtlen. így tehát 
méltán fordul figyelmünk a szövetséges bolgár Dedeagacsa felé. 

Ha most röviden áttekintjük a bolgár és török partoknak a magyar 
medencéhez való orográfiai helyzetét, azt látjuk, hogy azoknak a magyar 
medencéből való megközelítése — a távolsági viszonyok leszámításával — 
mivel sem nehezebb, mint akár a quarnerói, akár a dalmát partoké. Saját-
ságos zárt medence fekvésünk, amelyet csak az Alduna tört át, ered-
ményezi, hogy bármilyen irányban akarjuk megközelíteni a tengert, egy 
hágót okvetlenül át kell lépnünk. E hágó, illetve maga a Karszt gerince, 
a fiumei irányban 836 m magas, a gravosai irány Boszna-Narenta hágója 
Konjica fölött 967 m magas, a szalonikii irány Morava—Vardar vízválasz-
tója 500 m magas, a dedeagacsi irány pedig akár a Morava—Nisova, akár 
az Iszker mentén közelítjük meg a Marica völgyét, 800 m magasságban 
vezet át a Traján-kapu mellett. Hazánk kontinentális fekvésének e hágók 

1 Dr. Hézser Aurél: Szaloniki és a szaloniki-út. (A Tenger, 1916. XI.) 
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az igazi okai s nem a partoktól való távolsága. Bármily irányban törek-
szünk a szabad partok felé, beleütközünk az euráziai hegylánc valamelyik 
tagjába, amelynek kettévált vonulata valóságos érckoszorúként fogja körül 
nemzetünk testét. E tekintetben csupán egy irány szabad, a Duna mente 
s ez az irány egy barátságos, turáni kikötő felé vezet. Ez a kikötő Várna. 
Talán nem is véletlen, hogy a történelem folyamán a magyarság itt állott 
szembe szabadságának ellenségeivel. Várna a Balkán-vonulat belső oldalán 
fekszik, a Duna mentén tehát jól közelíthető meg. A nagy világpiacoktól 
való távolsága azonban értéktelenné teszi reánk e kedvező helyzetet s 
csak a két barátságos állammal, Bulgáriával és Törökországgal való for-
galomban jön majd számba. 

Összemérve most már az orográfiai viszonyokat a kikötőknek hazánk-
tól és a nagy tengeri kapuktól való távolsági viszonyaival, azt látjuk, 
hogy hazánkra nézve legkedvezőbb helyzetű kikötő Gravosa, amely még 
Fiúmén is túltesz. Ezt követi Szaloniki, amelyet azonban a politikai viszo-
nyok elzárnak előlünk. A következő Dedeagacs, amely Szaloniki helyze-
tével is méltán versenyez. 

Ezen szempontokból a másik két turáni állam földrajzi helyzetét alig 
lehet hazánkéval összemérni. A földrajzilag korántsem oly egységes Bulgária, 
mint hazánk, rendkívül kedvező helyzetben van a tengerhez. A Balkán-
háborúban Bulgária Dedeagacs megnyerésével rendkívüli sokat nyeri. 
Addig csak Várna és Burgasz birtokában nem volt kijárata a szabad ten-
gerre. Most e három kikötő kiválóan oszlik meg Bulgária egyes egységei 
között. A Balkán-hegység északi oldalán elterülő bulgár plátó és Duna-
vidék kikötője Várna. A keletruméliai síkság forgalma Burgaszra terelő-
dik, míg a gazdaságilag legfontosabb Marica-völgy természetes kijáratot 
kapott Dedeagacs felé. S mindehez járul Szófia kiváló helyzete, amely 
az Iszker mentén Várna felé, a Marica irányában Dedeagacsra utalja. 

Kérdés most már, hogy turáni szomszédaink tengerpartjainak fizika-
viszonyai mennyiben befolyásolják oda irányuló forgalmunkat s vájjon e 
tekintetben nincsenek-e oly előnyök birtokában a mi dalmát partjainkkal 
szemben, hogy nagyobb távolságuk és politikai különállásuk mellett is 
veszélyeztessék dalmát kikötőink forgalmát. E tekintetben dalmát partjaink 
minden versenyen kívül állanak. A dalmát öblök, mint konkordáns partok 
gyűrődései, csaknem oly kikötői előnyökkel bírnak, mint a glaciális fjor-
dok, mint fejlődő és sűlyedő partok pedig állandóan javuló kikötői viszo-
nyokkal bírnak s nagyobb részük híjával van annak a két tényezőnek is, 
amely pl. Fiume forgalmának legfontosabb akadálya: nem mólókkal terem-
tett mesterséges öblök s szélesebb hátterük van a kereskedelmi beren-
dezések elhelyezésére. Bulgária e tekintetben szintén nagy akadályokkal fog 
megküzdeni. Két jó kikötői viszonyokkal bíró öble, a Várnai- és Burgászi-
öböl félreeső helyzetű, a dedeagacsi kikötő pedig szintén oly mesterséges 
alapítás (a 60-as évek óta fejlődik), mint a fiumei s a Marica-völgy és 
thrák vasút találkozási helye hívta életre, a Marica mocsaras torkolata, lapos 
partvonala pedig nem engedte, hogy folyamtorkolati kikötő váljon belőle. 
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Viszont Törökország európai partjai megint oly kiváló fizikai viszo-
nyokkal bíró kikötőt teremtettek az Aranyszarvban, melynek alig akad 
párja. A Boszporusz és Aranyszarv, mint elsülyedt folyamágy és mellék-
völgye, predesztinálta a helyet Európa egyik legfontosabb kikötővárosá-
nak életre hívására. 

* * * 

A három turáni állam számára ezek szerint megvannak mindazon 
fizikai feltételek, a szükséges térbeli adottság és geográfiai tényezők, 
amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a tengerért folyó nagy küzde-
lemből diadalmasan kikerülve maguk is kivegyék részüket a nemzetek 
fejlődésének ama menetéből, amely a tengerre van alapozva. Sőt azt 
láttuk, hogy e három állam tengerpartjai földrajzi helyzetüknél fogva k 
is egészíthetik egymás hiányait, kooperális viszonyba léphetnek, ha kihasz-
nálják a közöttük levő tér természeti föltételeit. Éppen ezért fontos, hogy 
figyelmünket e partokra irányítsuk. Nem megy ez meglevő kikötőnki 
Fiume rovására, sem az áhítva remélt dalmát partok hátrányára. Ellen-
kezőleg, nyugat felé irányuló forgalmunk kikötői csak az Adrián lehetnek, 
ha pedig Dalmácia most sem jut tényleges birtokunkba, úgy keleti keres-
kedelmünk a dunai úttal kombinálva okvetlenül a bolgár partok felé irá-
nyul, ami Fiume forgalmának jótékony tehermentesítésére vezet. 

Más kérdés azonban, hogy mily mértékben vannak meg ezen partok 
és a turáni államok azon kultúrföldrajzi előfeltételei, melyek élénk keres-
kedelmi életet varázsolnak úgy az adriai, mint a bolgár és török partokra. 

Mondják, hogy a turáni népek tengernélkülisége fatális faji vonás. 
Tény, hogy a törökség évszázadokon keresztül csaknem az egész Föld-
közi-medence birtokában volt s még sem vált tengerész néppé s legutóbb 
csaknem összes európai partjait elveszítette. De vájjon hasonlóképpen 
van-e a magyar és bolgár fajjal is? 

A bolgárság az utóbbi századok történelme folyamán leigázott nép 
lévén, természerszerüleg a röghöz kellett tapadnia. Amióta fölszabadult, 
volt ugyan tengerpartja, de az elzárt Fekete-tengeren, amelynek kapuját 
akkori ellensége, a török bírta. Ama törekvése azonban, hogy a balkáni 
szerencsétlen háborúk után is kierőszakolta a nyílt tengeren Dedeagacsot 
s hogy oly vehemensen vágyik Szalonikira, éppen nem azt jelenti, hogy 
a gondolkozó bolgár fők sem ismerték fel a tenger mérhetetlen jelen-
tőségét. 

Igaz, a magyar parasztnak sincs érz;éke a tenger iránt. A török 
hódítások óta való kontinentális bezártsága mellett azonban csodálható-e 
ez? Hogy ez nem mindig így volt, s hogy történelme fénykoraiban a még 
oly kultúrált dalmát partokon is kultúrmunkát végzett, arról dr. Havass 
Rezső „Dalmáciája" tanúskodik, s hogy megértette a tenger végtelen 
jelentőségét már akkor, mikor az angol oceánikus birodalomnak még 
csak csírája sem élt, azt dr. Márki Sándor müvei1 bizonyítják. A dalmát 

1 Magyar uralom az Adrián. — Rákóczi adriai tervei. (Magyar Adria-könyvtár 
6. és 9. füzet.) 
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partok kultúrája ma leginkább a letűnt görög, latin és olasz kultúrák 
pusztuló nyomait viseli. E partoknak azonban jövőjük van s csupán az a 
kérdés, hogy melyik nemzeti kultúra lesz képes e letűnt kultúrvidék újra 
való megtermékenyítésére? Ha fegyvereink véglegesen megoltalmazzák 
a szembenálló olasz partok imperiálista törekvéseitől, úgy csak a mögötte 
álló területek délszláv kultúrája és a magyar nemzeti kultúra marad a 
versenytéren. Ausztriától ugyanis a földrajzi viszonyok is annyira szepa-
rálják, hogy még vele közös politikai szervezetben is sohasem kerülhet 
véglegesen az osztrák kultúra hatása alá. A magyar kultúra, hála Isten-
nek ma már elérhetetlen fölényben van a délszláv kultúra fölött s így, 
bár e partok annak közvetlenebb hatása alatt állanak is, képes lesz vele 
fölvenni a versenyt, ha politikailag és közlekedésileg alföldünkhöz lán-
coljuk. 

Kizárólag alföldünkre utalják e partokat a gazdasági viszonyokon 
kívül a népességi viszonyok is. Valamely partvidék kereskedelmi és for-
galmi föllendülésének ugyanis elengedhetetlen föltétele, illetve velejárója 
a lakosság megfelelő sűrűsége. Dalmácia e tekintetben jövendő fejlett-
ségének legkezdetén áll, lakossága igen gyér, ami csekély kereskedelmi 
életét és elkarsztosodott területét tekintetbe véve, érthető. Nagy kérdés 
már most, hogy honnan fogja lakosságát pótolni ? Amely terület benépe-
síti e partokat, annak az államnak a kultúrája fogja megtermékenyíteni 
Dalmáciát s azé lesz Dalmácia politikai birtoklása! A geográfiai viszonyok 
e tekintetben is kezünkbe adtak minden előnyt. De lássuk a bizonyító 
számokat. 

Dalmácia közepes népsűrűsége kereken 50 lélek, ami élénk tenger-
parti élet számára nem elégséges. Nem sokkal kedvezőbbek a viszonyok, 
ha föltételezve a belsőbb területek gyéren való lakottságát, tisztán a 
tengerparti kerületek lakottságát számítjuk is. így pl.: 

Macarasca kerület lakottsága. . . . . . _„ 51 lélek 
Metkovics „ „ - — — 41 „ 
Sebenico „ „ — 60 „ 
Spalato „ „ — . . . — — — 52 „ 
Zára „ „ — — — — — — 51 „ 

Nézzük most a közvetlenül mögötte elterülő balkáni vidéknek, Boszniá-
nak népsűrűségét ; ez átlagban 37 lélek 1 km2-re. Ezzel szemben hazánk 
népsűrűsége közepesen 64 lélek. Ezek szerint igazán fölösleges a kom-
mentár, hogy megfelelő politikai föltételek mellett e partoknak honnan kell 
pótolniok a kereskedelmi életük megteremtéséhez szükséges népsűrűséget. 

Mivel a Földközi-tengeren a bolgár Dedeagacs szintén belekerült 
érdeklődési körünkbe, nem volna érdektelen, ha ott is hasonló számítá-
sokat csinálhatnánk. Sajnos, erre vonatkozólag ma még egyáltalán nin-
csenek adataink. Dedeagacs maga új alapítás lévén s nem régen szaba-
dulva föl a török alól, mai lakosságának száma 2500—3000 között volt a 
háború elején. Hogy azonban belőle minél előbb jelentékeny kikötő vál-
hasson, annak földrajzi helyzetében fekvő előnyei mellett erős geográfiai 
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akadálya is van s ez Bulgária gyér lakottsága (41), sőt föltűnő, hogy 
éppen egyik kikötője, Burgasz környéke mutatja föl a leggyérebb lakos-
ságot (28). E gyér lakosság s csak másodsorban a turáni népek kontinen-
tális konzervativizmusa lesz legfőbb akadálya Bulgária tengerparti élete 
felvirágzásának. 

Törökország oceánikus életének fölébresztése még a jövő problémája. 
Ha az új érának addig sikerülne a tenger iránt való érzéket fölébresz-
teni, míg a Boszporus török birtok marad, úgy még lehet jövője a török 
népnek. A Boszporus elveszítése esetén azonban minden kapcsa megsza-
kadna nemcsak Európához, de jövő tengeri gazdasági életéhez is s valóban 
besűlyedne Ázsia népeinek kontinentálizmusába. 

* * * 

Kína föllendülését, nemzeti reneszánszát, igen sokan oceánikus gon-
dolkodása fölébresztésétől várják. Hazánk a másik két európai turáni 
állammal együtt szintén ezen az úton van. S ha ezek az államok, de 
különösen hazánk e világháborúban semmi egyebet nem nyerne is, a 
Balkánra vonatkozólag két oly értéket kaphat, ami gazdasági jövőjét biz-
tosíthatja: oceánikus gondolkodást és a turáni állameszmét; és e két 
gondolat nem ellentmondó, a turáni gondolat nem a kontinentálizmus 
térfoglalása, sőt ügyes kihasználással a tengerre vonatkozó vágyaink erős 
támasza lehet. 



a z é d e s v í z i h a j ó h a d a k . 
Irta: Báró WIELAND ALADÁR dr. 

Kis diák korunkban legkedveltebb olvasmányaink közé tartoztak 
Cooper J. Fenimore indiántörténetei: „Az utolsó Mohikán", „Bőr-
harisnya" stb. 

Ezek a regényes elbeszélések az észak-amerikai nagy tavak és óriási 
folyamok mentén s részben azok habjain játszódnak le s ezek egyikében 
nevezi Cap, a tengerész — mintegy kicsinylőleg — a folyami és tavi 
hajósokat édesvízi hajósoknak, szemben a sós vizeken járó tengerészek-
kel. Ámbár a mai napokban vérbeli tengerészek szolgálnak a folyami és 
tavi hajóhadaknál, azért mégis a tengeri haderőkkel szemben édesvízi 
hajóhadaknak nevezem el mindazon flotillákat, amelyek földünk folyóin 
és igen csekély részben — tavain, úszva védik hazájukat és támadják 
ellenségeiket. 

Dacára annak, hogy úgy az álló, mint a folyó édesvizek leg-
nagyobbjai Amerikában vannak, a történelem mai tudása szerint mégsem 
ezeken a vizeken úsztak az első hadihajók. 

I. 

Az ókor történetében már évezredek előtt feljegyezték az egyipto-
miak nílusi hajóhadainak, a kínaiak jang-ce-kiangi és hoang-hoi flotillái-
nak haditetteit, de talán a babiloniak és assyrok euphratesi és tigrisi 
hajóhadai voltak a legrégiebbek. Azt hiszem, hogy ezen a két folyón 
volt a legnagyobb, háromezer évet kitevő szünet a hajóhadak szereplése 
között. Mert a fentebb jelzett ókori hajóhadak működése óta ezeken a 
folyókon alig folytak hadműveletek, a mostani világháborúig. 

Az angolok ugyanis ezeken a folyókon egy egész flotilla monitort 
tartanak most, amelyeknek már majdnem sikerült Bagdadig felhatolni. 
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De midőn vitéz szövetségeseinknek, a törököknek sikerült 1916 tavaszán 
a ktesiphoni csatában Townshend tábornok fehér, de túlnyomólag színes 
angol seregét megverni, egyúttal egy modern, 1915-ben épült folyami 
ágyúnaszádot, több felfegyverzett őrjáró naszáddal egyetemben zsákmá-
nyoltak. Ezekre a hajókra a Qoeben és Breslau páncélosok adtak tenge-
részeket s ezeken az angolból török hadijárművekké változott hajóegysé-
geken a németek nem kis részben járultak hozzá Kut-el-Amara elfoglalá-
sához, illetve Townshend tábornok és seregének elfogatásához. 

Európában, bár a Volga nagyobb, — mégis az édes vizek között a 
mi Dunánknak van a legnagyobb hadászati jelentősége. Sőt még sokkal 
nagyobb volna — különösen magyar szempontból —, ha egyik első leíró-
jának rhodosi Apolloniusnak lett volna igaza. Ugyanis ez a Krisztus előtti 
harmadik században élt görög tudós, az alexandriai könyvtár főkönyv-
tárosa „Argonautika" című époszában a Dunáról, illetve az Istros folyóról 
írván, megemlíti, hogy ez kétfelé oszlik, egyik ága a Fekete-tengerbe, a 
másik az Adriába ömölvén. 

Hol volna ma Magyarország kereskedelme és ipara, ha Pozsonyból, 
Budapestről, Tokajból, Szegedről, Fiumébe lehetne hajózni? 

Hadászati jelentősége a régi időkben a Dunán és mellékfolyóin kívül 
a Rajnának is volt. 

A Dunán az oknyomozó történet szerint először egy görög hajóhad 
működött, mely Nagy Sándor vezérlete alatt Kr. e. 333-ban az Aldunán 
a géták leverésében segédkezett a szárazföldi hadaknak, de ez még 
tulajdonképpen tengeri flotta volt. 

A rómaiaknak már speciális folyami flottájuk volt a Dunán, amelyik 
három hadosztályból állott. A legelsőnek „Classis Flavia Pannonica" volt 
a neve s Carnuntumban (Hainburg mellett Alsó-Ausztriában) később Vin-
dobonában (Bécsben) állomásozott. A középsőt „Classis Pannonicá"-nak 
hívták s a Crumerumtól (Esztergom) Sigindunumig (Zimony) terjedő 
folyamszakasz védelmére volt hivatva. Az Aldunán a „Classis Moesiatica" 
őrködött; ez oly nagy volt körülbelül, mint a két első — mert két hajó-
rajra volt felosztva. Ebben az időben a Kr. sz. utáni IV. században a 
rómaiaknak dunai hajóhada 125 nagyobb gályából és 100 kisebb naszád-
ból állott. A későbbi dunai hajóhadak is ilyen keretekben mozogtak egé-
szén a legújabb korig, amidőn egyidőben szükségtelennek mutatkozott 
egy nagyobb dunai flotilla fentartása. Ez az idő akkor következett be, 
amikor a jó országútak, majd a vasútak építése folytán a folyók elvesz-
tették hadiút- és hadtápvonali jelentőségüket. Ez a korszak körülbelül 
1850-ben kezdődött s a most folyó világháború kezdetével végződött. 
Most ismét igen aktuálissá vált a dunai hajóhadak szerepe. 

De térjünk vissza ezeknek a hajóhadaknak dr. Szentkláray Jenő 
kiváló történettudósunk kellően nem méltatott alapvető munkája nyomán 
való további tárgyalására. 

Attilának a Dunán nem volt hajóhada, de ő volt talán az első, aki 
a Rajnán épített és sikerrel használt egy nagy folyami flotillát. 
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Az avaroknak a Dunán szintén nem volt hajóhaduk s ez volt az oka, 
hogy Nagy Károly Bajorország felől — szárazföldi seregeit támogató — 
óriási hajóhadának, amely a seregnek élelmet szállító gályákat kísérte, az 
avarok nem tudtak ellenállani s alaposan megverték őket. 

A Dunának és a Rajnának kereskedelmi, de főleg hadászati szem-
pontból való összekapcsolása fontosságát Nagy Károly császár 792-ben 
belátta s a nagy hajók járatására alkalmas csatorna készítését, személyes 
felügyelete alatt ugyanebben az évben el is kezdette. De vizimérnökei 
nem állván a helyzet magaslatán, az építés alatt olyan hibákat csináltak, 
melyek következtében a csatornával szomszédos területek víz alá kerültek 
s az emiatt fellázadt földbirtokosok kedvéért a csatornaásást be kellett 
szüntetni. 

Az első magyar dunai hajóhaddal már Szent István királyunk korában 
találkozunk, amidőn 1030-ban Konrád német császár szárazföldi és dunai 
seregeivel betört Magyarországba, de csak Győrig juthatott, mert a magyar 
hajósok itt feltartóztatták. Aba Sámuelnek is volt hajóhada; 1072-ben a 
görög császár dunai flotilláját verik meg a túlsúlyban lévő magyar hajórajok. 

1164-ben az egyesült görög-német, sőt velencés hajóhadaknak sikerült 
III. István királyunk flotilláját Zimonynál teljesen tönkre tenni. III. Béla 
királyunk ajándékba kapott egy egész hajóhadat 1189-ben Frigyes német 
császártól. 

A Magyarországon keresztül a Szentföldre keresztes hadat vezető 
császárt annyira meghatotta királyunk vendégszeretete, hogy amidőn 
Nándorfehérvártól a szárazon vezette seregeit tovább, tekintélyes flottáját 
nászának adta. Az Árpádházbeli és a következő vegyesházbeli királyok 
alatt fejlődött a dunai hajóhad és Zsigmond király alatt érte el kulmi-
nációját. Ekkor kezdődtek meg a törökökkel a vizi harcok s 1428-ban 
tünt ki Rozgonyiné Szentgyörgyi Cicelle, aki Galambóc vára alatt hada-
kozott páratlan vitézséggel az általa személyesen vezetett hajón. 1456-ban 
Hunyady János 200 hajójával a törökök hasonló erős flottáját verte meg 
Nándorfehérvárnál. 

1793-ig állandóan harcolt a magyar (1529-ben elnémetesedni kezdő) 
dunai flotilla a törökökkel. Időnként, teszem fel 1716-ban, a mostaniaknál 
jóval nagyobb hajóink voltak. így például a „Szűz Mária" nevű tenger-
nagyi hajón 64 ágyú volt, míg a 45 m hosszú „Szent Lipót", „Szent 
József", „Szent Károly", „Szent Erzsébet", „Szent István" és „Szent 
Ferenc" nevű gályák egyikén sem volt 50 ágyúnál kevesebb. 

A dunai hajóhadak és az ezek legénységét alkotó csajkások törté-
netét, — ahonnan mindezeket merítettem, — nagyon érdekesen megírta 
tudós főpapunk, dr. Szentkldray Jenő, akinek munkáját nem győzöm 
eléggé az érdeklődők figyelmébe ajánlani. 

Az ő munkájából írom le egy magyar dunai admirálisnak, Fehérváry 
László komáromi sa jkás fővajdának uniformisát is, amint az nevezettnek 
az országos képtárban látható, 1751-ben festett portréján van megörökítve. 
Ez a nemes úr franciásan szabott háromszegletű, fekete nemez kalapot 
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hord, melynek jobbról és balról felhajlított peremét széles arany sujtás 
szegélyezi. A felső testhez tiszta arany gallérral ellátott sötétkék katona-
zubbony simul, tele arany zsinórral és gombbal. A vajda derekát piros 
selyem öv keríti, melynek lecsüngő kötése a jobb csipőre esik. A sötét-
kék nadrágon arany vitézkötés és sujtás van. A magyar nadrág sárga, 
aranyrojtos bakancsban végződik. A fényes jelmezt kiegészíti a panyó-
kára vetett égszínkék mente, piros béléssel, pazar arany zsinórzattal, 
gombokkal, ékköves csattal, meg hattyúprémmel. Keztyűtelen jobbkezé-
ben a hajóhadparancsnokok jelvényét, a távcsövet tartja. Ennél kevésbbé 
fényes, de hasonló egyenruhát viseltek a hajótisztek is. 

A dunai hajóhadak bejárták nemcsak a Tiszát, Drávát, Szávát, 
Marost, de a kisebb folyókat is, többek között még a Kulpát és Marost 
is. 1560-ban a Balatonon is volt egy hadihajónk, sőt 1809-ben a francia 
invázió idejében báró Gvozdánooics egy balatoni flotilla tervét dolgozta ki. 

A dunai sajkásoknak a szabadságharc alatti szereplésére legjobb 
fátyolt borítani. 

Az 50-es években, mikor már a gőzhajók dominálnak, a monarchiá-
nak nemcsak a Dunán és mellékfolyóin, de a Garda-tón, a Pó-folyón, a 
lagunákon, sőt még a Lago-Maggiorén is volt flotillája. 

II. 

Nemsokára a kiegyezés után, 1871-ben építették nálunk az első 
monitorokat, a „Lajtát" és a „Marost", amelyek 1894-ben helyreállítva, 
több mint két évtizeden át egyedül alkották a dunai flotillát s csak 1—1 
ágyúval s 3—3 gépfegyverrel vannak felszerelve. Azután jött a „Körös" 
és a „Szamos", amelyek erősebben vannak már felfegyverezve, úgy az 
ágyúkat, mint a páncélt illetőleg. Már a huszadik század alkotásai a 
„Temes" és a „Bodrog", amelyeken már az azóta annyira bevált 12 
cm-es tarackokat is alkalmazták. A „Temes" 1914 év október havában 
hősi küzdelmek után a Száván aknába ütközött és elsűlyedt, 1916 július 
havában azonban kiemelték s javítás végett nagy ünnepségek között 
Budapestre hozták. A háború elején készültek el az „Inn" és az „Enns" 
már 536 tonnás monitorok, amelyek 3—3 drb 12 cm-es tarackkal, 2—2 
ugyanilyen kaliberű ágyúval, 2—2 kisebb ágyúval és 6—6 gépfegyverrel 
vannak felszerelve. 

A háború alatt a dunai flotilla még inkább megnövekedett, de ezek 
egy részének csak neveit tudjuk a hírlapokból: Száva, Vág, Berettyó, 
Álmos, stb. A monitorokon kívül tekintélyes számú felfegyverzett őrjáró 
naszádokkal rendelkezünk, amelyeket a háború alatt az önkéntes motor-
csónak-csapat is kitűnően támogat. 

Monitoraink dicsőséges szereplése a mostani világháborúban mindjárt 
az első napokban kezdődött, midőn 1914 július 28.-án a belgrádi tüzér-
séget elhallgattatták, erősen bombázva a Kalimegdánt. Ugyancsak augusztus 
4.-én a Száván lefelé hajózó Körös monitor, dacára az ellene zúduló 
szerb gránáttűznek, nemcsak hogy sérülés és a matrózok sebesülése 
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nélkül vágta keresztül magát a Dunán horgonyzó társaihoz, de tüzelésé-
vel szintén elnémította a szerb ütegeket. Ettől fogva úgy a Szerbia ellen 
intézett első és második offenzíva, majd a szerbek betöréseinek meg-
semmisítő visszaverése, 1915 októberében Mackensen Szerbiát majd 1916. 
őszén Romániát elsöprő offenzívája-idején a cs. és kir. dunai flotilla szám-
talan dicső tanúságát adta rendíthetetlen vitézségének. 

A világtörténelemben páratlan októberi dunai átkelés után elég ideje 
volt flotillánknak, hogy amúgy is rendkívüli harci felkészültségét még 
inkább fokozza, úgy, hogy midőn a román orvtámadás 1916 augusztusá-
ban bekövetkezett, flotillánk mérte az első csapásokat a hitszegő szövet-
ségesekre. Mindjárt az első napokban lőtte a román dunai kikötőket s 
szeptember 29.-én a német „WeichseP nevű őrhajóval s egy felfegyver-
zett gőzösünkkel együtt megtámadta a karábiai kikötőt. Miután a kikötő-
berendezéseket, a pályaudvart s az 1915-ben odamenekült orosz felfegy-
verzett gőzösöket, aknahajókat és szállítóhajókat elpusztította, az ott 
visszatartott 9 magyar uszályhajót visszavontatta saját kikötőjébe. Októ-
ber 3.-án pedig monitoraink a Rahovónál a Dunán átkelt s a bolgárok 
és németek hátába került románok pontonhídját lőtték össze, úgy, hogy 
ellenségeink ezen merész vállalkozása óriási kudarcot vallott. Hat nappal 
később Szisztov környékén egy szigetet foglaltak el a románoktól s ekkor 
6 ágyút zsákmányoltak, valamint 3 tisztet és 150 katonát elfogtak. November 
4.-én pedig a Dinu dunai szigetet foglalták el a románoktól s ez alka-
lommal 2 ágyút és 4 aknavetőt zsákmányoltak, De mindezen bátor vállal-
kozásuk alatt csak a román parti ütegekkel kellett megküzdeniük, míg a 
román dunai hajóhadnak nem volt bátorsága vitéz flotillánkkal a harcot 
felvenni. 

A Magyar Folyam és Tengerhajózási R.-T., valamint a Duna Gőz-
hajózási Társaság hajói is kiváló szolgálatokat tettek és tesznek a háború-
ban, amit a tisztjeiknek és legénységüknek adományozott legfelsőbb ki-
tüntetések nagy száma bizonyít. 

A világháború alatt a Visztulán is hevenyésztünk egy flotillát, amelyik 
ugyancsak kitett magáért. Alkalmam volt hajóin utazni, tisztjeivel és 
legénységével megismerkedni s személyes tapasztalatok alapján mond-
hatom, hogy a tisztek — nagyrészt tartalékosok — tudásuk és rátermett-
ségük, a legénység — nagyrészt 20—30 éves lengyelek — erős test-
alkata és a nagy folyam szeszélyeivel okosan és bátran megküzdő akarata 
révén — a Visztulán a Wacht am Rheint alkotják. 

III. 

Legközelebbi dunaparti szomszédunknak Szerbiának a berlini kon-
gresszus tiltotta meg, hogy a Dunán hadihajókat tartson. De akkor, amikor 
az entente a nemzetközi jog legelemibb szabályait a legbrutálisabb módon 
tiporta el, nem kell csodálni a királygyilkosok nemzetét, hogy hirtelen 
felfegyverzett hajókkal, aknákkal és torpedókkal igyekeztek minket meg-
rontani. A nemezis elérte őket is. A szabad Dunán az atyuska hajói 
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állandóan szállítottak muníciót Petárnak, az utolsó pillanatig, addig, amig 
monitoraink áttörve a Vaskaput, a kísérő muszka ágyús naszádokat be-
szorították Turn-Severin akkor még semleges vizeibe. 

A lezajlott balkánháborúban a bolgár hadsereg dicsőséges győzelmei 
felkeltették szövetségeseiben, a szerbekben — egyéb gonosz tulajdon-
ságaik mellett — az irigységet is és ez Romániának közbelépésével arra 
kényszerítette a bolgárokat, hogy különben sem jelentékeny dunai flotil-
lájukat elsülyesszék. Nincs kizárva azonban, hogy azóta már ezeket a 
hajókat is kiemelték, éppen úgy, mint az sem valószínűtlen, hogy 1913. 
évi több monitor és motornaszád építését kontempláló flotilla építési 
programmjuk a megvalósulás felé közeledik. 

Romániának ellenben már régebben voltak a mieinknél nagyobb 
monitoraik, összesen 4 darab, amelyek 1800 lóerős gépekkel bírnak s 
tüzérségi felszerelésük is erős, mert 3—3 drb 12 cm-es Skoda-féle ágyú, 
3—3 drb ugyanilyen kaliberű tarack s végül 4—4 drb 4" 7 cm-es kis 
ágyú, valamint 2—2 drb gépfegyver képesítik a támadásra, míg 50—75—80 
milliméter páncél védi sebezhetőbb részeiket. Ezenkívül egy egész raj 
torpedónaszád, rendőrségi- és ágyússajka lepi el a román Dunát. A moni-
torok, és egyéb járművek drótnélküli távíróval vannak felszerelve, melyek 
az olasz—török háború alatt nagyon intrikálták az olasz hadihajókat. 
A Tripolisz alatt cirkáló olasz flotta hajói ugyanis állandóan titkos jegyű 
dróttalan táviratokat fogtak fel, melyeket a konstantinápolyi török állomás-
nak tulajdonítottak. Az összes távirótisztek hónapokon át törték fejüket a 
chiffre-kulcs megoldásán, s csak a békekötés után tudták meg, hogy ezek 
a titokzatos jelek a román dunai hajók egymásközötti üzenetváltásai 
voltak. 

Romániának hitszegése folytán flotillájának nagy szerep juthatott 
volna, de az ember szinte kételkedik benne, hogy ez a flotilla egyáltalán 
létezik-e, mert eddig nem mutatkozott, s a mi monitoraink uralják ma a 
Dunát majdnem egész hosszában. 

Németországnak a világháború harmadik esztendejéig nem volt hadi-
naszádja a Dunán, de 1916. évi szeptember 29.-én örömmel olvastuk, hogy 
a Weichsel nevű német vedette hajó Korabiánál vitézül segédkezett 
monitorainknak a győzelmes támadásban. 

A Rajnán, az Elbén és más folyókon is, kisebb tengeri hajóegységek, 
elsősorban torpedónaszádok, nem csekély távolságokat tettek meg már 
békeidőben is a germán édesvizeken. A nagy háborúban a legfontosabb 
szerepe a Visztulának van, amelyen éppen úgy, mint mi, a németek is 
szerveztek flotillát, sőt a mazuri tavak békés kiránduló hajói a „Barbara" 
és a „Mőve* 1914 szeptemberében harci tevékenységükkel részt is vettek 
a Tannenbergről elnevezett győzelemben. 

Németországnak Afrikában a Tanganyika és a Viktória Nyanza tava-
kon vannak felfegyverzett hajói, míg Ázsiában a kínai folyókon tart fenn 
kisebb folyami hajóhadat, éppen úgy, mint Anglia, Francia- és Orosz-
ország, az Egyesült Államok, Japán, — sőt még Olaszország is. 
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A kínaiaknak meg kell bocsátani, hogy saját belvizeiken ők is mer-
nek flotillákat tartani, de ezt nem tartom olyan veszedelmesnek az európai 
és amerikai hajókra, s az ezekkel védett nagy kereskedelmi érdekeikre 
nézve, mint a Fuschimit és társait, a japánok monitorait. 

Belátható időn belül bekövetkezik majd, amit Vilmos császár már 
régen megjövendölt, s amit most Anglia és Oroszország minden erejük-
kel előmozdítanak, a sárga veszedelem megindulása, a japánok zászlaja, 
a felkelő nap alatt, azzal a jelszóval, hogy „Ázsia az ázsiaiaké". S ezzel 
a jelszóval kitessékelik majd az európai és amerikai ftotillákat a kínai 
folyamokról, vagy ami még valószínűbb, az ellenkezője fog megtörténni, 
t. i., hogy a Kelet angolai a japánok bedugaszolják a Jang-ce-kiang, a 
Gyöngyfolyó, a Hoang-ho s a Pei-ho torkolatait s a bentrekedt „idegen 
ördögök" ágyúnaszádjaira kitűzik a felkelő napos lobogót. Persze ez nem 
fog fehér emberek piros vérének és sok-sok európai s amerikai milliós 
vagyonnak pusztulása nélkül végbe menni. 

Franciaország talán már most idegenkedik a japán kétszínű barát-
ság gondolatától, mert hisz Indokínát kell nagyon féltenie japántól, amely-
nek kereskedői máris nagyon befészkelték magukat Hátsó-Indiába, ahol 
az angoloktól legfeljebb Singaporét vehetik el a japánok. 

Franciaországnak 4 folyami ágyúnaszádja van Kelet-Ázsiában, ezek 
között legnagyobb a „Doudast de Lagrée", amelyik azonban szintén 
csak 214 tonnás és 6 drb. 3-7 cm-es ágyúja van. Honi vizein rendes 
flotillája nincs, de a Szajnán most is felfegyverzett egy csomó gőzöst, 
éppen úgy, mint 1870—1871-ben. 

Európai Oroszország legnagyobb folyamai a Volga és a Don orosz 
beltengereikbe ömölve nem tették indokolttá, hogy vizeiken a rendőrségi 
hajókon kívül más fegyveres naszádokat tartsanak. 

Ellenben a Kárpátokban eredő, már Galíciában hajózható s Porosz-
országban a Keleti tengerbe ömlő Visztula arra kényszerítette ellenségein-
ket, hogy közbeeső nagyforgalmi viziútjukat hadilag is biztosítsák. Egyik 
legnagyobb monitorukat a „Kujaviak"-ot visszavonulásuk alkalmával 
Ivangorod környékén elsülyesztették s a mieink azóta már valószínűleg 
ki is emelték. Erre abból kell következtetnem, mert Ivangorodban jártam-
kor egy „Matzi" nevű motorcsónakot látva azt kérdeztem egy ottani 
tiszttől: „a név után ítélve ugye ez bécsi eredetű csónak?" Dehogy, — 
felelte Ő — ezt itt halásztuk ki, orosz motorcsónak volt, de úgy látszik, 
annak a sappeur kadétnak, aki a kiemelést végezte, Matzinak hívják az 
ideálját. A Matzin kívül még több orosz motoros naszádot emeltünk ki a 
Visztula habjaiból, jobban mondva mindent elnyelő homokjából. 

Mindezek dacára még most is Oroszországnak van a legnagyobb 
folyami flotillája, de nem Európában, hanem Szibériában és pedig az 
Amur folyón. Az Amur folyó Szibériában ered, s ugyanott ömlik a Csen-
des-Oceánba, kétszer olyan hosszú, mint a mi Dunánk, de legfeljebb 
csak 5 hónapon keresztül hajózható, mert az év nagyobb részében be 
van fagyva. 
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Szinte érthetetlen, hogy miért van az oroszoknak itt ilyen nagy 
flotillájuk, hiszen a kínaiak — akiknek birodalmát ez a folyam hatá-
rolja északra a fehér cár birodalmától — belátható időkön belül nem 
válhatnak veszedelmesekké az oroszokra. Vagy talán mostani szövet-
ségeseikre, a japánokra gondoltak a muszkák, amikor az Amurt ágyúkkal 
így megspékelték. 

Ezen a folyamon ugyanis (feltéve, hogy ma még nincs több) 1915-ben 
volt az oroszoknak 8 darab, a Tájfun, Vihar, Uragam stb. ítéletidőkre 
emlékeztető neveket viselő, egyenként 946 tonnás, összesen 48 ágyút és 
56 gépfegyvert hordó nagyobb, 10 drb a szibériai nemzetek neveit viselő 
kisebb, összesen 20 ágyút és 40 gépfegyvert hordó ágyúnaszádjuk. Ezeken 
kívül tíz darab 24 tonnás motoros járőrnaszád van 1—1 darab 7"6 cm-es 
ágyúval és gépfegyverrel, melyek neveit akár a mi motorcsónakjaink is 
viselhetnék: „Kópja, Pallos, Pika, Pisztoly, Rapir, Szablya" stb. 

Megjegyzem, hogy a fentemlített hajóegységek közt egy sincs tíz 
évesnél idősebb, tehát hadihajóknál, ahol a 20 év a korhatár, fiataloknak 
mondhatók. 

Természetes, hogy az oroszoknak a kínai folyókon is vannak hadi-
hajóik. 

Addig, amíg Nagy-Brittania a „splendid isolation" elvét hirdette s 
kizártnak tartotta mindenki, hogy Angliát saját vizein — a tengert s nem 
is a hajózható hajókat értve alatta — egyetlenegy hatalom sem képes 
megtámadni, még a Themsén sem tartott édesvízi hajóhadat. 

De akkor, amikor a németek bebizonyították azt, hogy az angolok 
még az ír beltengeren sem képesek a német tengeralattjárók működését 
ellensúlyozni, az admiralitás egyszerűen lefoglalta a brazíliai kormány költ-
ségére Angliában épülő az Amazon habjaira szánt hajókat s ezeket szol-
gálatába állította. Ezeknek méreteiről adatokkal majd alább, Braziliánál 
fogok szolgálni. 

Ázsiában az angoloknak Elő- és Hátsó-Indiában, de mint már Német-
országnál említettem, Kínában is vannak hadihajói. Itt elsősorban a Jang-
ce-kiangon s azután a többi nagy folyón, azokon a határokon túl, ahová 
a tengeri hadihajók is felmehetnek, tíznél több ágyúnaszádjuk van, melyek 
között a „Kinsha" 616 tonnás farkerekes gőzhajó a legnagyobb. 

Egyptomot annektálta Anglia s ebből arra kell következtetni, hogy a 
Niluson lévő többnyire szintén farkerekű ágyúnaszádokat, melyek eddig 
csak névleg nem voltak angolok, a britt lobogó alá kényszerítette. Ilyen 
van 12, amelyek modern tarackokkal is, nemcsak ágyúkkal és gépfegy-
verekkel vannak ellátva. 

A délafrikai nagy tavakon szintén vannak Angliának felfegyverzett hajói. 
Az északamerikai nagy tavak közül az egyedüli a Michigan-tó, (amely-

nek partján Chicago van) amelyiknek minden partját az Egyesült Államok 
uralják, míg a Felső-, a Húron-, az Erié- és az Ontario-tavak az angol 
Canada és az Unió között oszlanak meg. Természetes, hogy ezeken a 
vizeken az angoloknak hadihajóik vannak, melyek közt a legnagyobb az 
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540 tonnás „Vigilant". Meg kell jegyeznem, hogy cikkem címét ezeknek 
a tavaknak köszöni, mert hisz a Cooper-féle indián regényekben olvastam 
először Capról és az édesvízi hajósról. 

A hitszegő Itália is akar kereskedni Kínában, azért neki is van (még 
most) a Jang-ce-kiangon egy 810 tonnás, hat ágyús „Ermanno Carlotto" 
nevű monitorja. 

Ezenkívül a Velence körüli lagunákon is van néhány öreg ágyúkkal 
felfegyverzett ladikja, de ezektől igazán nincs mit tartani. 

Ellenségeink közé tartozik Portugallia is, de ennek sem sósvizi, sem 
édesvízi hajóitól nem kell tartanunk, mert hisz ez utóbbiak Afrikában a 
Zambézi folyón mozognának, ha kerekeik és csavarjaik angol kenőolajjal 
elegendőképpen el volnának látva. 

A semlegesek közül a nekünk oly szimpatikus Hollandiának hazai 
folyóin sekélyjáratú torpedóhajói is járhatnak, de indiai birtokain speciális 
farkerekes folyami ágyúnaszádjai vannak, jávai nevekkel. 

Amerikában, Nagy-Británnia kanadai dominiumában a Szt.-Lőrinc 
folyón cirkálók egész Quebekig mehetnek föl s mint az anyaországnál már 
említettem, a Nagy-Tavakon elég nagy édesvízi flotillája van. 

Miután az Egyesült Államok ezeken a tavakon nincsenek kevésbé 
érdekelve, mint Anglia, feltehető, hogy az U. S. Armynak is vannak fel-
fegyverzett hajói, habár ezeknek a tengerészeti évkönyvekben nyomát 
sem látni. Az északamerikai Egyesült Államok óriási, hajózható folyamok-
ban is bővelkednek, de miután ezek a folyamok az országon belül eredve 
víztömegeiket ugyancsak az amerikai fenhatóság alatt álló Atlanti- és 
Csendes-oceánok hullámaival egyesítik, azok védelemre nem szorulnak s 
így az Uniónak amerikai folyóiban nincsenek is hadihajói. Ellenben a 
kínai és kubai folyókon igenis vannak. 

Kínában a „Pálos" és a „Monocacy". 
Ez az utóbbi ágyúnaszád igen különös szerepet játszott 1900 június 

17.-én Kínában, a Pei-ho folyón a Taku erődöknek az egyesült európai és 
japán hajók által történt elfoglalása alkalmával. 

A Pekingben megszorongatott követségek felszabadítása csak úgy vált 
lehetségessé, hogy európai államok és Japán a Taku erődökön belül a 
Peiho folyón állomásozó hajóiknak megparancsolták, hogy az említett erő-
döket lőjjék össze s így Tientsin, illetve Peking felé útat csináljanak. | 

White, a Monocacy parancsnoka is hasonló utasítást kért, de a washing-
toni kormány akkor is, éppen úgy, mint most Wilson, kétszínű politikát 
űzvén elrendelte, hogy a kínaiakat megtámadni nem szabad. A Monocacy 
erre természetesen a legvédettebb helyen maradt Tongkunál s mialatt a 
német, angol, orosz, francia stb. ágyúnaszádok eleinte sértetlenül, óriási 
ágyúzással támadtak a Taku erődöknek, azalatt a Fehérház intrikái miatt 
önvédelmétől megfosztott Monocacyt egymásután találták a kínai gránátok, 
mindaddig, míg még feljebb nem vonult a folyón. 

Míg az Egyesült Államok ezer, meg ezer kilométernyi viziutain alig 
látunk hadihajókat, addig Cuba szigetén az alig 200 km-es Canto folyón 
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és a többi még kisebb folyókon — a tengerészeti almanachok szerint — 
tíz 100—200 tonnás, modern, 2—4 ágyúval és gépfegyverekkel felszerelt 
ágyúnaszádokat találunk, melyeknek nevei különösképpen Cuba történelmi 
dátumai, mint p. o. „XX. de Mayo", „XXIV. de Febreco" stb. Ezenkívül 
vannak kisebb egy darab 3 -7 gyorstüzelővel ellátott 30—50 tonnás naszád-
jaik is . ' 

Ami Délamerikát illeti, ennek legnagyobb folyója az Amazon, amely 
egyszersmind a földgömbnek is egyik legnagyobb folyama, mert hisz víz-
területe több mint 7 millió négyszög kilométer, tehát háromszor akkora, 
mint Magyarország. Bár Peruban ered s már ott is hajózható, de azután 
egészen brazíliaivá lesz s az Atlanti-óceánig 3650 kilométert tesz meg, 
mindként partján brazíliai őserdők, de mindenképpen a kulturának feltárandó 
s csak részben feltárt tropikus tájai között. Éppen száz hajózható mellék-
folyója van s ezek közül hat hosszabb, mint a Rajna. 

Dacára annak, hogy az Amazon Braziliát uralja mindkét partján s 
idegen támadástól nem kell tartania, mégis, főleg államrendőrségi szempont-
ból a kormány meglehetős nagy flotillát tart vizein, eltekintve attól, hogy 
a sósvizi hadihajók is több mint ezer kilométerre felmehetnek rajta. 

Jelenleg két (Pernambuco és Maranhao) 460 tonnás, hat ágyús, továbbá 
hét 250 tonnás, 8 ágyús hadihajó, továbbá 19 kisebb ágyúnaszád őrzi a 
folyót. 

De a brazíliai kormány 1912-ben 3 drb 1250 tonnás, tehát a mostani 
édesvízi hajótypusok legnagyobbjait rendelte meg a Vickers cégnél, az 
ahgliai Barrowban. Ezek el is készültek, de közben kitört a világháború. 
A tengerek szabadságáért küzdő (??!!) Anglia, mint a világ legnagyobb 
hajógyártó firmája, azonnal lefoglalta a gyáraiban épülő összes ellenséges, 
semleges, sőt szövetséges hadihajókat is. 

Természetesen első sorban a Brazília számára készült 1250 tonnás, 
4000 lóerős, páncélos, 2 drb 15'2 cm-es ágyúval, 2 drb 12 cm-es tarackkal 
és 4 drb 4*7 cm-es gyorstüzű löveggel felfegyverzett 100—100 tengerészt 
foglalkoztató „Javary, Madeira, Solimoes" azonban most a Themsén, „Hum-
ber", „Mersey", „Severn" neveket viselő legnagyobb édesvízi hadihajókat. 

Argentiniának is vannak kisebbszerű monitorai a Rio Negrón, de ezek 
csak 140—120 tonnás kerekes hajók. 

Az afrikai édesvizeken horgonyzó hadihajókról az illető európai 
államoknál volt szó. 

Ausztráliában a tengerészeti évkönyvek szerint folyami hadihajók 
nincsenek. 

Az ázsiai folyami flotillákról már nagyrészt szintén megemlékeztem az 
európai, nevezetesen a német és orosz édesvízi hadihajók felsorolása 
alkalmából. Az oroszoknak az Amur folyón lévő tekintélyes flottájáról írtam 
már, éppen úgy, mint az európai, amerikai nagyhatalmak, valamint Japán-
nak a kínai belvizeken működő hadihajóiról. 

A kínai folyamok, különösen azonban a kontinens legnagyobb folyója a 
Jang-ce-kiang évezredek óta híres volt vérszomjas pirátáiról, vizi rablóiról. 
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(Azért, hogy Makaó is Kínában van, ne tessék ferbüre gondolni, ha vizi 
rablókról van szó, de ezeket a folyami zsiványokat tengeri rablóknak igazán 
nem lehet nevezni.) Természetes, hogy a kínai kormány a rablók ellen 
már ősidők óta védekezett s most is minden három kilométernyire láthatók 
az elől két szemmel látó (?!) ágyúval is felszerelt vitorlás folyamrendőrségi 
dsunkák, amelyeket széles kék-fehér csíkos ponyvatetőikről s a piros sze-
gélyű fehér zászlóikról könnyen fel lehet ismerni. Ezeknél a dsunkáknál 
minden más hajónak igazolnia kell magát. Dacára ennek a folyamrendőr-
ségnek, a vizi piráták mesterségüket akadálytalanul folytatták. Mint kulik 
lopóztak be a folyami gőzösökre, azután a hajó személyzetét megtámad-
ták, megölték, a vízbe dobálták s az elfoglalt hajóval tovább űzték a 
kalózkodást. Ilyen eseteknek elejét veendő, a kereskedelmi gőzösöket úgy 
építik, hogy a parancsnoki híd acélsodronyhálóval és acéllemezekkel van 
körülvéve, gépfegyverekkel, sőt ágyúval is felszerelve, ezeket akkor veszik 
igénybe, ha a kazánból forró vizet lövellő fecskendők a hajórá lopózott 
kalózokkal nem bírnának. Az ilyen hajók sem voltak egészen biztosak, 
azért a Kínával élénk kereskedelmet űző s abból rengeteg hasznot húzó 
államok, már régebben, speciálisan a Jang-ce-kiang s egyéb kínai folya-
mokra alkalmas ágyúnaszádokat építettek, többnyire Japánban, vagy pedig 
otthon s ez utóbbiakat részeikre szétszedve szállították Kelet-Ázsiába. 

A kínai folyamokon Németországnak 3 ágyúnaszádja van, összesen 
708 tonna tartalommal, 6 ágyúval és 5 gépfegyverrel, Anglia 10 hajóval 
bír, amelyek össztonnatartalma 1911 tonna, 20 ágyúval és 50 gépfegyverrel; 
Franciaország 4 canonniérje 604 tonnás és összesen 19 ágyúval van fel-
szerelve. Az olaszoknak is van egy ágyúnaszádjuk, egy 215 tonnás 2 ágyú-
val és gépfegyverrel. Az oroszoknak a japán háborúból megmaradt két 
öreg ágyúnaszádjuk tesz itt szolgálatot. Az Amerikai Egyesült Államoknál 
már említettem a két kínai vizeken járó hajót a Pálost és a Monocacyt, 
ezek együttvéve 380 tonnásak s 4 ágyújok, meg 12 gépfegyverük van. 
Japánnak a birtokomban lévő adatok szerint két monitorja volt ott 
1914-ben, (azóta már valószínűleg tetemesen megszaporodtak) ezeknek 
össztonnatartalmuk 590 tonna s adott alkalommal 6 ágyúval és 14 gép-
fegyverrel lőhetnek egyszerre. 

Igen különös volna, ha Magyarországon a Dunán és mellékfolyóin 
idegen államoknak 23 hadihajójuk volna, 57 ágyúval és 104 gépfegyverrel, 
4408 tonna vízkiszorítással, míg nekünk, úgy mint Kínának van, csak 
16 hajónk volna, 25 ágyúval, 9 tarackkal, 46 gépfegyverrel s csak 1720 tonna 
tartalommal. Megjegyzem, hogy ezek a kínai hajók még nem készültek el 
mind s az idegen hatalmaknak folyami hajóikon kívül egész flotillájuk 
van tengeri haderejükből a kínai édesvizeken. 

Indiai folyamaikon az angolok, franciák és hollandok is tartanak a 
színes angolok, franciák és hollandok ráncbantartására szolgáló felfegy-
verzett folyami gőzhajókat. 

Paramindo Maha Wajirwudh siami királynak is van birodalma folyóin 
egy 20—70 tonnás, 53 egységből álló flotillája. 
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Hogy milyen nagy fontossága van, különösen hazánkra nézve egy 
erős, hatalmas dunai flotillának, azt ezeréves történetünk s legújabban 
Szerbia és Románia elleni hadjáratunk bizonyítja. 

Végül összefoglalásként fel kell jegyeznem, hogy ma a keletázsiai 
folyókon vannak a legnagyobb, legerősebb édesvízi flotillák, de hogy mikor 
vet véget nekik a sárga veszedelem, az a jövő titka. 

Isten — és a német szövetségeseink vitézsége meg fogja gátolni azt, 
hogy Európában a Rajnán is szükség legyen egy erős német flotillára, 
ellenben reméljük azt, hogy a béke után szövetségeseink és mi fogunk 
egy számottevő flotillát fejleszteni és hatalmassá tenni a Visztulán végig, 
Krakótól—Danzigig. 
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Tengeralattjárók e lőre! Február l-jével új fázisa kezdődött a tengeri 
háborúnak a legélesebb tengeralattjáró harcban, mint ahogy az 1917. év egyál-
talán minden valószínűség szerint az egész vonalon soha nem látott ádáz küzdel-
mek és tomboló harcok esztendeje lesz. Keserű ébredés a békeremények álmából ! 

De mind nyilvánvalóbb lett, hogy a háború diabolus rotae-je a tengerek 
zsarnoka, aki pedig már eddig is legtöbbet nyert és legkevesebbet veszített az 
emberiségre szabadított ebben a pokolban. Mind nyilvánvalóbb lett, hogy ez a 
kataklizma csak Anglia testén át fejezhető be és a sejtelmes mélységek hősei 
egy nap útra keltek, hogy a tengerek királynőjét is megtanítsák rá, hogy mi 
az a végtelen nyomor és s z e n v e d é s . > 

Döntő elhatározások súlyos pillanatai. Joggal remélhettük, hogy az egész 
semleges világ, élén az Unióval, annyi előzékenységünk, annyi békehajlandósá-
gunknak az entente részéről oly rideg elutasítása után létérdekünkért folytatott 
harcunknak ez új fázisát egészen más szemmel fogja nézni. Miért áltassuk 
magunkat? Az első csalódás. Amelyre azonban elkészültünk és amellyel számot 
vetettünk, mintahogy egyáltalán a mérleg mindkét serpenyőjébe nagy értékeket 
dobtunk. Ha nem sikerül, egy új világot hívtunk ki magunk ellen, amit ha fel 
is vettünk számításainkba, lebecsülnünk nem szabad; ha sikerül, az annyira 
áhított békét hozzuk meg ennek az agyonsanyargatott világnak. 

A kihirdetett blokádzónák között voltaképpen az Anglia körül húzott blokád-
vonal a fontos. A földközi-tengeri zóna csak a szaloniki-i hadsereg és Olasz-
ország ellátását érinti, bár az utóbbinak szénnel való ellátása, ha a La Manche-
csatorna forgalmát nem sikerül, mint ahogy eddig nem sikerült megbénítani, 
üggyel-bajjal ugyan, de Franciaországon át is történhetik. Éppen azért döntő 
siker csak az angol zárvonal felől várható, amely az amerikai hadi- és élelmiszer-
szállítás megakadályozásával egyrészt az entente bejelentett végső erőfeszítését 
akarja már csirájában elfojtani, másrészt pedig a háború anyagi nyomorúságát 
és szenvedéseit a szigetországgal is megismertetni. 

Ami ennek a mindenesetre súlyos elhatározásnak kilátásait illeti, úgy minden 
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attól függ, mekkora számbelileg az a tengeralattjárópark, amely Anglia körül-
zárására rendelkezésre áll. Különböző forrásokból körülbelül 300-ra tehető az 
a szám, amely Németországnak a nagy koncepciójú terv keresztülvitelére rendel-
kezésére áll. A blokádvonal pedig körülbelül 5000 km hosszú, kissé több, mint 
amennyi voltaképpen a szigetország szoros körülzárásához kellene. Ehhez képest 
tudniillik a blokádvonal kissé messzi ki az Atlanti-óceánra, nyugatra van kitolva. 
A blokádvonalnak ez a vezetése a tengerzár fentartására kétségkívül több jár-
művet igényel, ami akkor, amikor a siker úgyszólván teljesen a rendelkezésre 
álló jármüvek számától függ, kétségkívül igen súlyosan e s k latba. De másrész-
ről megvan az az előnye, hogy a blokádot Anglia felé áttörni igyekvő jármű-
veknek fölfedeztetésük után való üldözésére több latitude-öt enged. 

Erre annál inkább szükség van, mert az egy járműre a föntebbi számok 
figyelembevételével eső szakasz aránylag nagy. A 300 naszádból mindenkor 
csak 150 teljesíthet szolgálatot, a másik 150 fölváltásra kell. Az 5000 km-nyi 
vonalból tehát egy naszádra átlagban több mint 3 3 km jut, ami igen sok, ha 
meggondoljuk, hogy ennek a szakasznak az őrjáratára a naszádnak még víz-
felszíni járatnál is 1 V2 óra, a víz alatt meg éppen 2 V2—3 óra kell. Nem is 
szólva az éjszaka és az esetleges köd áthathatatlan sötétségéről, amikor meg éppen 
a véletlentől függ, hogy a naszád őrjáratai eredménnyel járnak-e? 

De nappal is rombolók, segédcirkálók, torpedónaszádok, meg ellen-tenger-
alattjárók rajai fogják eszkortálni az ellenség kereskedelmi és hadiszállításait, 
amire az entente-nak az Unió hajóival megerősödött tengeri haderői fokozottabb 
mértékben lesznek képesek. A gyors és aránylag erős tüzérséggel ellátott rom-
bolókkal szemben pedig a nehézkes tengeralattjáró még mindig annyira hátrány-
ban van, hogy a romboló védelme egyáltalán nem mondható hatástalannak. 

A tengeralattjárónak, mint lesből alkalmazott, adott viszonyok között teljesen 
láthatatlan és meglepetésszerűen dolgozó fegyvernek természetében rejlik azon-
ban, hogy bizonyos körülmények között teljes lehetetlenség ellene védekezni. 
Ami e fegyver kíméletlen alkalmazása mellett kétségtelenül fokozottabb mérték-
ben fogja meghozni a maga gyümölcseit. 

A föntebbiekből azonban látszik, hogy e feladat nem oly könnyű s hogy 
a szigorított tengeralattjáró-blokádtól nem szabad a tenger zsarnokának azonnali 
megfojtását, vagy a külvilágtól való teljes elszigetelését várnunk. De hiszen 
erre nincs is szükség. A behozatal 50 %-ának elvágása is teljesen elégséges. 
Erre pedig a szigorított tengeralattjáró háború első napjainak eredményei a 
legszebb kilátásokat nyújtják. Egyébként pedig a háború ez új elhatározó fázi-
sának küszöbén ez némileg a bizalom kérdése is. A német tengeri hadvezetés 
a tengeralattjáró harc első deklarációjával nem érte el azokat az eredményeket, 
amelyekhez annyi reményt fűzött. Elképzelhető-e, hogy most, amikor még sokkal 
súlyosabb érdekek, maga a jövő függött elhatározásától, kellően gondos mérle-
gelés, exakt kalkuláció nélkül ment volna bele az új küzdelembe? 

Végtére pedig, ha nem is váltaná valóra a hozzáfűzött — a föntebbi mér-
tékig jogos — reményeket, az egyetlen fegyver, amelyen keresztül a háború 
értelmi meghosszabbítóját el lehet érni s amelynek az alkalmazását éppen ezért 
legalább meg kell kísérelni. Kump. 
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Üvegfenekű csónakok. Az akváriumok épp oly kevéssé nyújtanak valódi 
képet a tenger életéről, mint az állatkertek a szabad természet faunájáról. A fog-
ságban tartott állatok nélkülözik az életmódjukhoz szükséges föltételeket, amiket 
az akvárium legföljebb csak nagyon gyéren biztosít számukra. 

Nem is minden tengeri állat tartható akváriumban. Vannak olyan fajok, amik 
csak meghatározott hőmérsékletű és sótartalmú vízben élhetnek (stenorherm és 
stenorhalin állatok), ezek az akváriumokból teljesen hiányoznak. Mások ismét 
csak nagy nyomás alatt maradnak életben s így a medencékben való tartásukról 
már eleve le kell mondanunk. A vándor állatok az akváriumokban szintén nem 
tarthatók. Aki tehát az akváriumokban a tenger életének hű mását keresi, az 
alaposan csalódik. A kép, amit erről az akvárium medencéi nyújtanak, igen 
hiányos és tökéletlen. 

A tenger állatvilága soha sem olyan állandó összetételű, mint a medencék-
ben látjuk, hanem az áramlások, a sótartalom ingadozásai szerint folyton vál-

tozik. Ezeknek a hatásából az akváriumokban semmit sem 
látunk. A medencékben a legkülönbözőbb övek állatvilága 
kerül együvé, amint éppen a fogások magukkal hozzák. 

Az akváriumoknak mindamellett igen nagy jelentőségük 
van és tanító hatásuk kétségbevonhatatlan. 

Hibáin már sokan igyekeztek javítani és figyelemreméltó 
eredményeket is értek el. Bármennyire fejlődjék is azonban 

az akváriumok technikai berendezése, a szabadban való megfigyelést pótolni 
soha sem fogják. 

A legtökéletesebb akvárium maga a tenger, csak módot kell nyújtani, hogy 
rejtelmeit közvetlen szemlélhessük. A közvetlen megfigyelés legegyszerűbb módja 
a búvárruha volha, de ehez jó szervezet, nagy gyakorlat és vállalkozó szellem 
kell. A tapasztalatgyűjtésnek ez az eszköze a tudósok szertárában már régóta 
helyet foglal s időről-időre akadnak is vállalkozó szakemberek, akik a tenger 
életét búvárkészülék segítségével tanulmányozzák. Ez a módszer azonban nagyobb 
elterjedésre sohasem számíthat. Más eszközről kellett tehát gondoskodni, amely 
a nagyközönségnek is hozzáférhető. 

Ilyen eszközt többfélét eszeltek ki. Ezek közé tartozik az úgynevezett 
kukucskáló ablak is, amely nem egyéb, mint üvegfenékkel ellátott láda. A kukucs-
káló ablakot a halászok is használják. A krapanói szivacsgyűjtők már régóta 
ezzel a szerszámmal vizsgálják a fenéket, ahol halászni akarnak. Szudán partjain 
a gyöngyhalászok szintén ezzel az ablakkal dolgoznak. 

A halászok kukucskáló ablakát a természettudósok is átvették és tökéletesí-
tették. A láda 3 0 — 4 0 cm magas, átmérője 40 cm, feneke vas tag üveglemez. 
Újabban cinkből is készítik, aminek azonban az a hátránya, hogy könnyebben 
sülyed el. Ezen azonban parafalemezekkel segítenek. A faláda ellenben úszik a vízen. 

A víz mélyébe való látást különösen a víz fodrai zavarják s a kukucskáló 
láda ezeket simítja el. A ládát a partok mentén vagy csónakról, vagy pedig a 
vízbe állva, vagy úszás közben használják és fényképezőgéppel is kombinálják. 
A fényképezés alkalmával a láda fölé vitorlavászonból készült vízhatlan zsákot 
erősítenek, amely a készüléket a víz fölfreccsenésétől is megóvja. 
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A rovignói zoológiai állomás nem régiben -/3 négyzetméter üvegfenékkel 
bíró kukucskálót készíttetett, aminek a tudományos vizsgálatokban igen nagy 
hasznát veszi. Kisebb alakban az állomás nyomán a rovignói halászok is használják. 

A kukucskáló ablak teremtette meg az üvegfenekű csónak eszméjét. Ennek 
a feltalálását az angolok Charles Frederik Holdernek-nek tulajdonítják, voltakép 
azonban a monakói tengertani intézet tudósai régóta dolgoznak rajta. 

Holder, aki jeles ichthylógus és halászati tanulmányai révén ismert nevet 
szerzett magának, 1913-ban szerkesztett üvegfenekű csónakot, amely Kaliforniá-
ban, Santa-Katalinában a közön-
ségnek is rendelkezésére áll. A 
napellenző ponyvával borított nagy 
bárkában kényelmes ülőhelyekről 2. ábra . Az ü v e g f e n e k ü csónak k e r e s z t m e t s z e t e , 

órák hosszat gyönyörködhetni a 
tengerfenék változatos, színpompás életében, mely a bárka üvegfenekén át a 
néző elé tárul. (3. kép.) 

A „Kaiser Wilhelm Gesellschaft" tulajdonát képező rovignói (Isztria) zoo-
lógiai állomás már 1911-ben készített üvegfenekü csónakot, amelyet lapos fenekű 
halászbárkából alakították át. Az üvegfenekü bárka a partmenti vizsgálatokra 
igen alkalmasnak bizonyult s ezért a következő évben az állomás a rovignói 
hajóépítőtelepen újabb, nagyobb bárkát is építtetett. 

Az üvegfenekű csónakot úgy kell megszerkeszteni, hogy az üveg esetleges 
eltörésével a bárka veszedelembe ne kerüljön s hogy az üveget a rája tapadó 
moszatoktól, amik a látást akadályozzák, könnyen meg lehessen tisztítani. 

A rovignói állomás bárkája 7 méter hosszú és lapos fenekű. Szélessége 
két és fél méter. A fenekéből két négyzetmétert kivágtak és vastag üveglemezzel 
helyettesítettek. A fenéknyílást magas párkány veszi körül, úgy, hogy az esetleg 
betóduló víz veszedelmessé nem válhat. Ebbe a párkányba illik bele a két üveg-
lemez, amelyet a kukucskáló ládához hasonlóan széles, magas keret vesz körül. 

Ha a bárkát nem használják, az 
üvegablakokat kiveszik s az állo-
másra viszik. Az ablakok mellett a 
fenéken jobbról és balról elzárható 
lékek vannak. 

Az üveglemezek visszatükrözé-
sét azzal küszöbölték ki, hogy az 
egész bárkát fekete szövettel vonták 
be s a bárka fölé napernyőt feszítet-
tek. Az egyik üvegen keresztül meg-
figyeléseket végeznek, a másikon 
fényképezni lehet. Az említett léke-
ken mélységmérőt lehet lebocsátani, 
a fenékről talajmintákat vehetni és 
hálókat ereszthetni le. A megfigyelés 
helyére a bárkát motoroscsónak von- 
tatja ki. 
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A bárkával éjjel is kijárnak. Az egyik ablakon át erős fénysugarat vetítenek 
a vízbe, a másikon át figyelik a fényre gyülekező állatok nyüzsgő seregét s a 
nyíláson lebocsátott hálóval mindjárt gazdag zsákmányt is ejtenek közülök. A lék 
hidrográfiai eszközök lebocsátására is igen alkalmas. 

Hosszasabb megfigyelések alkalmával a bárkát négy vasmacskával rögzítik 
a fenékhez. 

Tudományos szempontból az üvegfenekű csónak használata már eddig is 
érdekes megállapításokra vezetett. Hálóinkat eddig tökéletes gyűjtő szerszámok-
nak tekintettük. Az üvegfenekű csónakból azonban egész jól megfigyelhetjük az 
eszköz működését is. A lebegő szervezetek fogására szolgáló planktonhálóról 
kitűnt, hogy benne a szövet sűrűsége miatt áramlás keletkezik, ami igen sok 
apró lényt sodor ki magával a hálóból. Úgynevezett kvantitatív vizsgálataink 
pontosságát ezentúl tehát más szemmel kell néznünk. A fenékkotró háló tartalma, 
amint megfigyelték, szintén igen gyakran sodródik ki. Máskor meg apró szikla-
darabokon, moszatokon, kisebb-nagyobb állatokon siklik át a dredzs, anélkül, 
hogy valami a hálóba kerülne. A gyönge zsákmányból tehát nem lehet minden 
további nélkül a fenékfauna szegénységére következtetni. 

Az üvegfenekű csónakról való megfigyelésekre az Adria kristálytiszta vize 
kitűnő alkalmat nyújt. Rovignó körül a látás határa 15—20 m-ig terjedt. Végez-
tek azonban Sansego (Lussin mellett) sziget közelében és a Quarnerolóban is 
megfigyeléseket, amelyeken 30 m mélységig mindent a legtisztábban észlelhettek. 

A rovignói megfigyelések eredményét az intézet igazgatója : Krumbcích dr. 
ismertette.1 „Sohasem képzeltük ilyen gyönyörűnek a tengert!" kiált fel ebben 
az ismertetésben a tudós szerző s ennél biztatóbb kritikát az üvegfenekű csónak-
ról nem mondhatunk. Mekkora lehet a különbség a tenger és az akvárium 
nyújtotta kép között, ha még egy tapasztalt szakembert is ennyire meglep! 

Az üvegfenék elénk tárja a tenger legelrejtettebb titkait. Pompás színes 
film gyanánt vonul el előttünk a tenger élete. Az állatok életmódja természetes 
létföltételeik között, a fenéklakók vándorlása, az állatvilág sürgése, a fauna 
változása a tengerjárás, fenéktalaj, sótartalom, megvilágítás, hőmérséklet szerint, 
a fenék homokjába elrejtőzött, zsáktnányleső halak, az ártatlannak látszó tengeri 
csillagok támadásai, a halatfogó eleven tengeri rózsák, csillámló halrajok felejt-
hetlen benyomásokat keltenek a szemlélőben. Előttünk él a tenger ! 

A Magyar Adria Egyesület a háború után a rovignóihoz hasonló üveg-
fenekű bárkát fog beszerezni s így tagtársainknak szintén módjukban lesz a 
tenger életében gyönyörködni. (— st.) 

Légi köz lekedés az oceánon át. A Jules Verne, „Hódító Roburjának" 
atmoszférája lengi körül azt az alakulást, amelyről a Stockholms Dagblad révén 
Wilmington amerikai városból hoz hírt a táviró. „American Aircraft Company" 
cég alatt légi közlekedési vállalat alakult ott nemrég, amely az ó- és újvilág 
posta- és személyforgalmának az Atlanti-oceánon át légvonalban való lebonyo-

1 Krumbach, dr. ,Aus der Zoologischen Station Rovigno. Ein Qlasbodenboot für 
Küstenforschungen. Die Naturwissenschaften. 1914. p. 1—8. 
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lítását vette föl üzletkörébe. Erre a célra hatalmas hydroplánokat szerez be, 
amelyeket New-York közelében már építenek is. A modern közlekedés gyor-
saságáról táplált fogalmainkat alaposan át fogják alakítani ezek a vizi-légi levia-
thának, amelyek 300 lóerőnyi géperejük segítségével óránként 150 tengeri mér-
földdel (277'8 kilométer), tehát háromszor akkora sebességgel fogják hasítani 
és átszelni a levegőég beláthatatlan birodalmát, mintahogy azt a leggyorsabb 
gyorsvonatok tennék s így a leggyorsabb postagőzösöktől most 5 — 6 nap alatt 
megtett nagy útat 24 óra alatt járnák meg ; oly teljesítmény, amely ismét szédítő 
lépéssel vinné előbbre a földi távolságok megszűnéséről alkotott szállóigét. 
Mindegyik ilyen repülőgép önsúlya 4500 kg lesz. Benzint 1500 kg-ot visznek 
majd útjukra, ami — tekintettel arra, hogy a legjobb német Árgus-, Maybach-, 
N. A. G.-, angol Wolseley- és francia Dansette-Gillet-típusú motorok is közép-
értékben körülbelül 0 -225 kg benzint fogyasztanak óránként és lóerőnként — 
kissé szűkösen van megállapítva, hacsak valami új rekordfogyasztású motor-
típust nem fog ez az új közlekedési eszköz felszínre vetni. 

Dr. Déchy Mór. -j- Dr Déchy Mór, a hírneves kutató és földrajzi tudós, 
egyesületünk választmányi tagja, 66 éves korában meghalt Budapesten. Déchy 
Mór a mult század hetvenes éveiben az Alpok glecser vidékét tanulmányozta s 
csakhamar a földkerekség legismertebb alpi kutatójává lett. Ezenkívül tanulmá-
nyozta a Kárpátokat, Boszniát, a Pireneusokat, Algirt, Marokkót, Norvégiát, 
Spitzbergákat. 1878-ban saját költségén nagy expedíciót szervezett svájci hegyi-
vezetők kíséretében, Szikkim vidékére, azzal a célzattal, hogy a Himalája hegy-
ségen keresztülhatolva, Tibetbe juthasson. Ez a világ egyik legmerészebb expe-
díciója volt, amelyet az angol körök feszült érdeklődéssel kísértek. Sajnos, hogy 
Tibet határán a fiatal kutató hegyi betegségbe esett és lázban feküdt hónapokig, 
úgy, hogy a vezetők betegen vitték vissza Indiába. 1884-ben Odesszába köl-
tözött s a Kaukázus magas hegyvidékeinek kutatásához fogott. 1902-ig összesen 
hét expedíciót vezetett a Kaukázus glecservidékére s ezen útjaira magyar 
geológusokat és botanikusokat hívott meg. Ez expedícióban résztvettek a többek 
között Schafarzik Ferenc jelenleg műegyetemi és Papp Károly jelenleg egyetemi 
tanárok is. A Kaukázusban gyűjtött geológiai s botanikai anyagot részben a 
földtani intézetnek, részben a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. Tudo-
mányos kutatásait a Kaukázus című nagy munkájában közölte, amely magyai 
nyelven 1907-ben jelent meg, német nyelven három vastag kötetben Berlinben 
1905—1907. között látott napvilágot. A magyar földrajzi irodalomban eddig 
még nem jelent meg olyan munka, melyet az angol, francia és német sajtó oly 
meleg elismeréssel fogadott volna, mint Déchy Kaukázusát. A londoni, párisi, 
berlini nagy földrajzi társaságok siettek őt tiszteleti tagjaik sorába választani. 
Az összes alpi turista egyesületek, az oroszországi, északamerikai, hasonló 
jellegű társulatok mind levelező vagy tiszteleti tagjaik sorába iktatták. Egyik 
megalapítója volt a Magyar Földrajzi Társaságnak 1872-ben s amidőn 1900-ban 
véglegesen Budapestre költözött, ezen társulat alelnökévé, majd tiszteleti elnö-
kévé választotta. A háború kitörése óta már ritkán vett részt a tudományos 
életben, utolsó szereplése a mult év május havában volt a Magyar Tudományos 
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Akadémiában, amikor nagy hévvel szállt síkra a külföldi helységnevek magyaros 
írása ügyében, amelyet Beöthy Zsolt indítványára az Akadémia el is fogadott. 

Lord János , -j- Egyesületünk legfiatalabb munkatársának legszebb remé-
nyekre jogosító életét oltotta ki egy nehéz gránát az északkeleti harctéren f. é. 
január hó 7.-én. Lord János vegyészmérnök volt. Tanulmányait a budapesti 
kegyesrendi főgimnáziumban, majd a műegyetemen mindvégig kitűnően végezte 
el, neve nemrég jelent meg a hivatalos közlönyben a kitüntetett szigorlók név-
sorában. A hajózás technikájának és a vitorlás-sportnak lelkes barátja volt. 
1913-ban jelent meg első közleménye A Tengerben a tengeralatti naszádok men-
tése és megvizsgálásáról. A háború kitörése után idő előtt önként vonult be, mint 
tüzérönkéntes. Egyideig a délnyugati, majd a lucki csata után az északkeleti 
harctéren szolgált. Tüzérzászlós volt s a bronz vitézségi érem tulajdonosa. 
Hadnagyi kinevezése előtt állott, mikor egy egész napi nehéz harc után hősi 
halált halt. A dicsőség mezején elhalt ifjú munkatársunk emlékét kegyelettel 
fogjuk megőrizni. 

N y o m a t o t t az „Éle t" i rodalmi és nyomda r é s z v é n y t á r s . B u d a p e s t , I., Fehé rvá r i -ú t 15/c. 
Kiadja a M a g y a r Adria E g y e s ü l e t . 



Hirdetmény 
tengerészjelölteknek a csász. é s kir. haditengerészetbe az 1917. 

évre való fe lvéte le tárgyában. 

A csász. és kir. haditengerészetnél az 1917. évben előreláthatólag körülbelül 70 
tengerészjelölt kerül felvételre. A tengerészjelöltek tengerészhadapródokká és a tiszti 
vizsga letevése után a tiszti karban beállott üresedések mérve szerint tengerésztisztekké 
válnak. 

A saját kézzel írott, krtkoronás bélyeggel ellátott kérvények a tengerészjelöltté való 
felvételért legkésőbb augusz tus l - ig a „hadügyminisztérium, tengerészeti osztály"-hoz (a 
katonai képzőintézetek növendékei részéről hivatalos úton) nyújtandók be. (Utólag be-
érkező folyamodványok semmi esetre sem részesülnek figyelemben.) 

A felvételi kérvényekhez csatolandó : 
a) keresztlevél vagy születési bizonyítvány (korhatár a szeptember 15.-én túl nem 

haladott 20-ik életév). A korhatár csekélymérvű túllépése esetében felségfolyamodványt 
kell benyújtani, az ily kérvények azonban csak különösen figyelemre méltó esetekben 
jönnek tekintetbe. 

b) illetőségi (honossági) bizonyítvány ; 
c) tényleges szolgálatban álló haditengerészeti, hadseregbeli vagy mindkét honvéd-

ség valamelyikéhez tartozó orvos által a haditengerészeti szolgálatra tökéletes testi 
alkalmasságról, a látóképesség és a színérzék különös megjelölése mellett, a tengerész-
jelöltek orvosi megvizsgálásáról szóló szabályzat határozatai szerint kiállított bizonyítvány 
(a színérzék megvizsgálása a Stilling-féle pseudo-isochromatikus és a Nagel-féle táblák 
szerint eszközlendő) ; 

d) oltási bizonyítvány, ha a beoltás a katonaorvosi bizonyítványban igazolva 
nem volna ; 

e) állami vagy nyilvánossági joggal felruházott más főreáliskolán vagy főgimnáziu-
mon (érettségi bizonyítvány) vagy hajózási akadémián, illetőleg iskolán sikerrel elvégzett 
tanulmányok kimutatása ; a katonai nevelő- és képzőintézetek növendékei a nevezett közép-
iskolák egyikén sikerrel letett érettségi vizsgálatot tartoznak kimutatni. (A felsoroltaknál 
más itkola elvégzésének igazolása, például kereskedelmi akadémia, kereskedelmi iskolák, 
tanítóképzőintézetek stb., nem elegendő a folyamodáshoz) ; 

f ) közigazgatási vagy rendőri hatóság részéről kiállított bizonyítvány, mely a folya-
modó kifogástalan erkölcsi magaviseletét, fedhetetlen életét és nőtlen állapotát igazolja; 

g) a folyamodó atyjának vagy gyámjának hitelesített beleegyezése a csász. és kir. hadi-
tengerészetbe való önkéntes belépésre; 

h) az illetékes kerületi hatóságtól (járásbíróság) kiállított belépési bizonyítvány, 
vagy ha a folyamodó már önkéntes sorozáson volt vagy szolgált, ennek igazolása. Egyet-
értőleg az érdekelt központokkal, ez évben a véderőszabályok I., 137: 1 e §-nak határoz-
mányaitól eltérőleg a pályázók tekintet nélkül arra, hogy a közös hadseregben, a cs. kir. 
vagy a m. kir. honvédségnél mint egyéves önkéntesek szolgálnak, vagy mint népfölkelők 
a közös hadsereghez vagy a két honvédséghez vannak beosztva, csapattesteiknél való 
nélkülözhetőségükhöz képest a cs. és kir. haditengerészet rendelkezésére bocsáttatnak és 
a felvételi vizsgálatra idejekorán szabadságot kapnak. A katonai szolgálatban lévő folya-
modók kérvényei hivatalos úton a „hadügyminisztérium, tengerészeti osztályhoz" nyúj-
tandók be ; 

i) az atya vagy gyám és a folyamodó által közösen aláírt, bíróságilag vagy köz-
jegyzőileg hitelesített kötelezvény, mellyel az alulirottak kötelezik magukat arra, hogy a 
felvett ruházati járulékot és a belépéstől kezdve élvezett fizetést visszafizetik abban az 
esetben, ha a folyamodó — testi alkalmatlanság esetét kivéve — a tengerészjelölt-iskolát 
idő előtt hagyná el, vagy a tengerészhadapród-vizsgálatot nem tenné le sikeresen ; 

k) idegen nyelvek esetleges ismeretének igazolása. 
I) Azon pályázókat, akik a nemtényleges állományban tisztek, zászlósok vagy had-

apródok, saját csapattesteiknél létszámon felül vezetik és csak akkor helyezik át őket 
véglegesen a haditengerészethez, ha az egyenlő rendfokozat elérésére a haditengerészet-
nél előírt követelményeknek megfeleltek ; ez áthelyezésig a hadsereg nemtényleges állo-
mányában elért ranggal egybekötött jogok szünetelnek. 

I 



Azon folyamodók, akiktől a benyújtott okmányok alapján a felvételi vizsgálat sikeres 
letevése elvárható, a „hadügyminisztérium, tengerészeti osztály"-nál előjegyezik és a 
szükséges számban a felvételi vizsgálatra behívják. 

A vizsgálatra behivottak menetlevelet kapnak, de az útiköltségeket a vizsgálat 
helyére s esetleg vissza a sajátjukból kell fedezniök; azoknak útiköltségeit azonban, 
akiket tengerészjelöltekké kineveznek, a kincstár visszatéríti. 

A felvételi kérvény benyújtásának napjától kezdve a felvételi vizsgálatra való be-
hívásig a folyamodók kötelesek minden lakásváltozást a „hadügyminisztérium, tengerészeti 
osztály"-nak bejelenteni. 

A felvételi vizsgálatról szóló tervezet német nyelven Wienben a csász. kir. udvari és 
államnyomdában és Seidl L. W. és fia könyvkereskedésében, magyar nyelven pedig Grill 
könyvkereskedésében Budapesten kapható. És pedig Wienben „Auszug aus dem Statut 
für die Seeaspirantenschule der k. u. k. Kriegsmarine", Budapesten „Kivonat a ten-
gerészjelölt iskola alapszabályaiból" név alatt.1 

A Polában megtartott újabb orvosi vizsgálatnál a testileg alkalmasaknak talált behí-
vottaknak felvételi vizsgálata szeptember hó l.-je után fog megtartatni; az illető nap 
idejekorán közzétéve lesz. A felvételi vizsgálatot külön bizottság előtt a szolgálati nyelven 
kell letenni. Azokat, akik a felvételi vizsgálatot jó eredménnyel tették le, a vizsgálat ered-
ménye és egyéb képességeik szerint a meghatározott számban tengerészjelöltekké nevez-
nek ki; a még be nem sorozottak előbb sorozás alá kerülnek. 

A kinevezés napjától kezdve a tengerészjelöltek évi 1440 K. fizetés és az őket 
megillető lakbér (vagy készültségi pótlék) élvezetébe lépnek, míg ellenben a hajón telje-
sített szolgálati idő tartama alatt az őket megillető hajó-élelmi pénzt kapják. Ugyancsak 
igényük van 500 K.-nyi ruházati járulékra, melyből 400 K. tengerészjelöltté, 100 K. pedig 
tengerészhadapróddá történt kinevezésükkor folyósíttatik. 

Azon tengerészjelöltek ruházati járuléka, akik a tiszti-egyenruha-intézetbe szándé-
koznak belépni, hivatalos úton oda átutaltatik. Későbbi belépés csak azon esetben lehet-
séges, ha legalább is a ruházati járulékkal egyenlő összegű befizetés történik. Ezen összeg 
szűkre van szabva és csupán azon ruházati cikkek beszerzésére szolgál, melyek a polgári 
viseletnél nincsenek használatban. 

Ennélfogva a felvételre pályázóknak saját érdekükben áll, hogy fehérneművel és láb-
belivel hazulról lássák el magukat, valamint — hacsak lehetséges — mintegy 300—400 
koronányi készpénzt a tiszti-egyenruha-intézetbe befizessenek. 

A tengerészjelölt-iskola elvégzése után a tengerészjelölteknek a tengerészhadapród-
vizsgát kell letenniök, melynek sikeres elvégzése után tengerészhadapródokká neveztetnek 
ki. Ezen kinevezés napjától kezdve négy évi tényleges szolgálatra kötelesek. 

Azon tengerészjelölteket, kik a haditengerészeti szolgálatra való alkalmasságukat 
elvesztik, felülvizsgálat alapján elbocsátják; azok, kiket más okból távolítanak el, vagy 
akik a tengerészhadapród-vizsgálatot nem teszik le jó eredménnyel, rendszerint részesül-
hetnek a közös hadseregben teljesítendő egyévi csapatszolgálat kedvezményében. 

Utánnyomás nem díjaztatik. 
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1 A vizsgálat t á rgya i : német nyelv, más nyelvek, természet- és vegytan , mennyiségtan, ábrázoló mértan. 

Nyomatott az „Elet4 4 irodalmi és nyomda részvény-társ. Budapes t , I., Fehérvári-ut 15/c. 
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Irta Dr. MÁRKI SÁNDOR. 

Két közlemény. 

A Magyar Adria-Egyesület felhívására a múlt nyáron összefoglaltam a 
tenger történetének tanítása érdekében középiskolákban, felső- és 
keresk. iskolákban, felső leány- és polg. fiúiskolákban idáig meg-

követelt részleteket s kidolgoztam a tenger története tanításának új tervét 
is. Ez a dolgozatom A Tenger m. é. VII. füzetében jelent meg. Éreztem, 
hogy — ami idáig nálunk tudtommal sehol és sohasem történt — leendő 
középisk. tanárainknak az egyetemen magán is meg kellene ösmerked-
niök a tengerek, első sorban a hazánk határait is mosó Adriai-tenger tör-
ténetével. Ez a történelem kétségtelenül csak elenyésző kis része a his-
tória oceanographicának, bennünket mégis első sorban az a kis tenger 
érdekel, amely nem nagyobb hazánknál, de az egyetlen, amelynek partjain 
nemzetünk minden időben otthon akart lenni. Az Adria történetét tulaj-
donképen minden időknek s a tengeren érdekelt valamennyi népnek 
szempontjából kellene tárgyalnom ; s ha azt tenném, sem követnék unalomig 
ösmert útakat, mert az Adria egyes partjainak történetét ösmerjük ugyan, 
de az Adria általános történetével nagyon kevesen foglalkoztak. Előadá-
saim vázlatának a magyarok honfoglalásáig terjedő részét A Tenger olvasói 
már talán csak azért is szíves türelemmel fogadják, mert röviden egybe-
foglalja azokat az előzményeket, amik a Magyar Adrai-Könyvtárban 
„Magyar uralom az Adrián" c. füzetemben találnak folytatást. 

I. 

Az Adriai-tengert a legrégibb görögök, akik pedig annak legdélibb 
nyílásától, az Otrantoi-szorostól délre a görög és az olasz félszigetek 
partjain is letelepedtek, csak nagyon későn ismerték meg. Az Argonauták 
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mondájának feldolgozói Apollo, Rhodios, Pindaros, Aischylos, Sophokles, 
Aristophanes, sőt a rómaiak közül Accius, Varró Atlacinus és a nálunk 
leginkább ösmert Valerius Flaccus is még későbbi századokban sem tudtak 
tájékozódni a bátor hajósoknak különösen hazatérő útjáról. Golkosból a 
Dardanallák és Bosporus szorosain át még eléggé követhető útakon vitték 
őket Kolchisba, a Fekete-tenger legkeletibb, aranytermő partjaihoz, de 
onnan, hogy a Bosporus és Dardanellák szorosaiban el ne vesszenek, a 
Fekete-tenger északnyugati részén az Ister (Duna) torkolatánál megsza-
kították tengeri útjukat. Úgy képzelik, hogy az Isteren, majd a Savuson 
és a Laibachon fölfelé hajóztak, amíg csak lehetett, azután — mint a 
varégok tették Oroszország vízválasztóin, vagy az indiánok Kanadában — 
hajójukat a szárazföldön vitték tovább, míg megint vízre bocsáthatták, 
a Timavusnál, mely Duinonál tör ki a földből s egy negyedórai út után 
már a Monfalconei-öbölbe, az Adriai-tengerbe ömlik. Az akkor hatalmas 
víz ma csöndesen hömpölygeti árját és három ezredév regevilágát a ten-
gerbe, amelyet tehát a déli részén lakó görögök ilyen csodálatos módon 
északfelől ismertek volna meg. Hazánkat tehát eleinte nem az Adriai, 
hanem a Fekete-tenger felől igyekeztek megközelítem' s az Argonautikon 
egyik költője, a rhodosi Apollonios, még a III. században is azt hitte, 
hogy a Timavus maga a Duna, mely tehát egyik ágával a Pontus Euxi-
nusba, a másikkal pedig az Adriába torkollik. 

Nem vesződöm a monda részleteivel s azzal, hogy az Argonauták 
— Apollonis szerint — az Adriai-tengeren valahol a Quarneroban már 
győzelmes csatát vívtak az üldözésökre Absyrtos (mások szerint Aétes) 
vezetése alatt — kétségkívül ugyanazon úton — dicső kolchisiakkal; a 
mesélgetés sorát nem folytatom azzal, hogy a viharok leverték őket 
Kerkyráig (a mai Korfuig). így végig hajóztak az Adrián, de Zeus kíván-
ságára a nyugati partokon megint föleveztek a Padus (Po) torkolatáig és 
azután a Paduson fölfelé a Rhodaunson lefelé, a Tyrrheni-tengeren át 
csak nagy bajosan vergődtek haza. Reánk, magyarokra nézve az egész 
zavaros elbeszélésből az a tanulságos, hogy görög és római írók Európa 
tengerészetének már gyermekkorában lehetségesnek tartották hazánk nagy 
folyamainak tengerészeti célokra való felhasználását s a Fekete- és az 
Adriai-tengeri hajózás út jának hazánk folyamain át való összekötését és 
megrövidítését. II. József császár, majd I. Ferencz uralkodása alatt s 
legújabban a XIX. század végén államférfiak és szakkörök élénken 
foglalkoztak egy duna-dráva-kulpa-adriai hajóút elkészítésének tervével; s 
a modern Argonauták egyszer még magyar földön keresztül juthatnak el a 
Fekete-tengerből az Adriára, ez a terv tehát, a tengeri hajószörnyetegek 
korszakában sem érdemel mosolyt; de nagyon komoly dolog lehetett 
volna az középkori királyaink korában, míg a partok mellett tapogatózó 
tengeri hajózás még maga is csak kisebb térfogatú s nem mélyjáratú 
hajókkal működött s így ugyanazon tengeri hajókat folyókon is használ-
hatta volna. 

Görög mondák meglehetősen emlékezetben tartották a Balkán népei-



a z a d r i a a m a g y a r u r a l o m e l ő t t . 9 9 

nek azt a törekvését, hogy az Adria keleti partjain letelepedjenek. Diomedes, 
a thrák bistonusok királya, a Sebenico és Spalato közt róla elnevezett 
Promontorium Diomedesig (a mai Punta Plankáig) nyomult és onnan 
egészen a Timavusig hódított volna. Kortársa, Herakles, a Földközi-tenger 
első bejárója, szintén érintette a mai Dalmáciát, mikor az Atlas vidékére, 
a Hesperidák kertjéhez igyekezett, sőt a Zára környékén lakó hylliek az 
ő fiát, Hyllost tisztelték heros eponymos gyanánt. Az Adria egész keleti 
partját pedig lllyriának lllyriosról nevezték, akinek phoinikai atyja, Kad-
mos és anyja, Harmónia vagy Hermione Thebae város fellegvárának, 
Kadmeának és az ország műveltségének megalapítása után a mostani 
Cattaro és Ragusa vidékére jött, Butoét (a mai Buduát) alapította s az 
encheiliszek népének királyságát fiára, Illyriosra hagyta örökségül. A mon-
dából annyit lehetne kihüvelyezni, hogy görögországi púntelepesek egy 
időben a Földközi-tenger leghatalmasabb hajósnépeinek ivadékai, már az 
Adria keleti partjain is gondoskodtak telepekről s a fekete hajú, sötét 
szemű illyreket ők ismertették meg először a betű- és számvetéssel s a 
művelődés egyébb elemeivel. Nincs nyoma, hogy maguk a phoinikiak 
ezzel a vidékkel egyenes összeköttetésben álltak volna. Tanítványaik, a 
korinthosiak, Kr. e. a VII. századtól fogva mind sűrűbben jelentek meg a 
keleti partokon, leányvárosuk, Syracusae, Karthago legyőzése után Sicilia 
hegemóniáját megszerezvén, már I. Dionysios idejében (406—367.) mindent 
elkövetett, hogy a dalmát szigeteket meghódítsa, Siciliának szemközti 
partokat szerezzen s ezzel az Adriát bizonyos tekintetben zárt tengerré 
tegye. Olyan példa, melyet a középkorban Ruggiero siciliaí és Kálmán 
magyar királyok, nápolyi Giovanne és Nagy Lajos magyar király, s Durazzoi 
Károly nápolyi király és Mária magyar királyné összeköttetéseinek törté-
neteiben halványan felismerhetünk. 

Skylax, a kisázsiai származású görög geográfus, aki 508-ban Dareios 
parancsára az Indus torkolatáig tett felfedező útakat, egy tarthatatlan állítás 
szerint Periplus (Körülhajózás) címén a Földközi- és a Fekete-tenger körül 
tett útját is leírta.1 A munka a negyedik század második felében keletkez-
vén, szerzője bizonyára más; de mindenesetre az első tudományos leírás 
mai hazánk tengermellékéröl, Istria és az istrosok népe után a tenger 
mellett a liburnok 8 városát (Lias, Idassa, Attienites, Dyyrta, Alupsoi, 
Olsoi, Pedetai, Hemionoi) sorol fel s azt állítja, hogy a liburnokat asszo-
nyok kormányozzák, kik azonban nemcsak szabad emberekhez, hanem 
rabszolgákhoz és szomszéd országbeliekhez is férjhez mehetnek. A libur-
niai part mellett két napig tart a hajózás, egészen a Katarbates folyóig. 
A partok előtt levő szigetek közül legnevezetesebb a 310 stádium hosszú 
és 120 stádium széles Istris, továbbá az Elektrides és Mentorides. Saját-
ságos, hogy hallgat a keltákról, akik pedig Nagy Sándor idejében már 
a Quarnero környékén laktak. Bizonyos, hogy a görög telepesekhez és a 
törzsökös illyrekhez a Száva mentéről kelta skordiskok is járultak s a 

1 Kiadva a Qeographi Qraeci Minores I. kötetében. 
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300 év táján mindezek már elösmerték a makedónok főuraimát. Mind-
amellett mint ügyes kalózok már Pleuratus és fia Agron királyok idejében 
maguk is hódítottak a partokon, ami csakhamar fölkeltette a rómaiak 
féltékenységét. 

II. 
Syracusae zsarnokának, Agathoklesnek meggyilkolása (289.) után Sici-

lia tengeri és szárazföldi hatalma gyorsan hanyatlott. Róma, mely egyesí-
teni akarta Italiát, elérkezettnek látta az időt, hogy az Ióni- és az Adriai-
tengerekig terjeszkedjék. Agathokles halála után a jóniai-tengernek partjain 
a Tarentumi-öböl mellett fekvő Thurii kikötővárost tehát a lucanusokkal 
szemben védelmébe fogadta, és 285-ben megszállotta. Két esztendő múlva 
Publius Cornelius Dolabella konzul véres hadjáratban meghódította az 
Adria nyugati partjain Ancona és Ariminium (a mai Rimini) közt lakó 
senoni gallusokat. A senon gallusok kivándoroltak Pannoniába és Dalmá-
ciába, honnan azután gyakran háborgatták a Balkán népeit, Róma pedig 
már a hódítás első esztendejében megalapította első adriai gyarmatát, 
Sena Tallicát, a mai Sinigagliát. 

Thurii és Sena Qallica megszállása után Róma elévültnek tartotta azt 
a 304/3. évi szerződést, hogy a Lacinium-hegyfokon — az északi széles-
ség 39. fokán túl nem fog hajózni; hiszen így a tengeren egyáltalán 
nem tudott volna eljutni gyarmataiba. Mikor tehát 282 őszén L. Valerius 
római tengernagy hajóhada Tarentumot is érintette, a tengeri hatalmára 
féltékeny város népe a hajóhadra rohant és azt megsemmisítette, 282/1 telén 
Thuriit visszafoglalta, s a rómaiak ellen Epirus királyát, Pyrrhost hívta 
segítségül, aki 20.000 válogatott göröggel, 2500 könnyű harcossal, 3000 
lovassal és 20 elefánttal át is hajózott Tarentumba. Pyrrhos korának leg-
kitűnőbb hadvezére, nagy csatákat nyert meg s győzelmeivel nemcsak a 
rómaiakban keltett aggodalmat, hanem a karthagoiakban is, akik attól 
tartva, hogy Sicilia s az Ioni-tenger uralmára tör, most a rómaiakkal szö-
vetkeztek. A rómaiak azonban első sorban mégis saját erejöknek köszön-
hették, hogy Pyirrhos 274-ben magukra hagyta a kalmárkodó tarentumia-
kat, mire a hátra maradt epirusi őrség parancsnoka, Mi/on, 271-ben nem 
a hirtelen megjelent karthagoi hajóhadnak, hanem inkább a rómaiaknak 
adta át Tarentumot. Most Sicilia, Epirus, Tarentum és a leghatalmasabb 
Karthago tengeri politikáját az Ioni-tengeren megbuktatva, Róma — mint-
egy logikai következeteséggel — az Adriát is biztosítani törekedett. Észa-
kon 269-ben Sena Gallicától északra Ariminumban, délen 267-ben Apuliában 
Brundusiumban alapított gyarmatot s a kettőt összekötő mintegy 700 km 
partvonalat mindenütt hatalmába akarta keríteni, átellenes görög illyr part-
jaival pedig közvetlenül és versenytárs nélkül akart kereskedni. 

Azonban ezt a kereskedelmet, sőt bizonyos fokig a partokon való 
gyarmatosítást is az illyr kalózok gyakran háborgatták. Róma az ekno-
mosi csatában legyőzte ugyan a hatalmas karthagoi flottát, de ebben 
elbizakodva, meglehetősen elhanyagolta haditengerészetét, az Adrián pedig 
maga is csak kalózhajókat járatott, amik a gyakorlott illyr kalózoknak 
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keveset árthattak. Róma azonban 244-ben Brundusium kiépítésével meg-
kezdte az adriai kikötők sorozatos építését s vele itteni tengerészete 
szervezését; s mikor az illyrek több római hajót elfogtak, szállítmányai-
kat lefoglalták s hajósaikat levágták vagy fogságba hurcolták, a rómaiak-
kal szövetséges Apollonia és az erősen szorongatott Issa (ma Lissa) görög 
városok kérelmére a szenátus 230-ban követséget küldött Agronhoz, ki 
Dalmácián délfelé Apolloniáig uralkodott s tőle elégtételt kért. Agront a 
követek már nem találták életben s özvegye, Teuta, csak annyit felelt, 
hogy Rómának nem ellensége, de alattvalóit, a szabad illyreket, nem kor-
látolhatja abban az ősi szokásukban, hogy saját felelősségökre háborút 
viseljenek. Lucius Coruncanius követ erre felindultan jegyezte meg, hogy 
a rómaiaknál ősi szokás az állam ellen vétők megbüntetése s Róma rajta 
lesz, hogy az istenek segítségével az illyreket jobb erkölcsökre tanítsák. 
A hazatérő követeket a fölingerelt királyné üldöztette és kivégeztette, 
minek következtében háborúra került a dolog. 

Az illyrek liburniai kettős fedelű hajói a pharosi Demetrios vezetése 
alatt gyorsan elfoglalták a mai Lissát, Durazzót (Dyrrachiont), Apolloniát 
és Korfut, de 229-ben Gnaus Fulvius Centumalus konzul hajóhadának és 
L. Postumius Albinus konzul szárazföldi seregének nagyobb ereje meg-
törte ellenállásukat s Teuta királyné 228-ban elfogadta azokat a súlyos 
feltételeket, amiket a negyven hajóval ottmaradt Postumius konzul Róma 
nevében terjesztett eléje. Hatalmukat csak Skodra (Scutari) vidékére kor-
látolta s megtiltotta, hogy Lissostól (a most gyakran emlegetett Alessiotól) 
délre hadihajókkal, vagy több mint két fegyvertelen hajóval járjanak. 
Egyúttal adófizetésre kötelezte őket Róma iránt. 

Dalmácia még nem lett Róma tartománya, Demetrios dalmát király 
csak szövetségese lett a városnak, mint Dyrrhachion — mostantól fogva 
Epidamnos —, Apollonia és Kerkyra is. Ez utóbbi helyen és Lissa szi-
getén mostantól fogva római praefectusok parancsoltak, de az Adria keleti 
partján tett hódítások főfelügyelői maguk a konzulok lettek. Rómának 
Athénnél ugyanakkor (228.) 28 évre kötött szövetsége egyelőre biztosította 
az Adria háborítatlan birtokát, melyet azonban a Balkán leghatalmasabb 
állama, Makedonia, már is csak kényszerűségből tűrt el. Aggodalma nö-
vekedett, mikor Róma a Po torkolatánál is tért foglalt, hol a 387-ben syra-
kusaeiak által alapított Adria-város a Balkán partjait is mosó tengernek 
is nevet adott. A Via Flaminia, a melyet Ariminumig kiépítettek, Róma 
és az Adria közt gyors és kényelmes összeköttetést keresett, Lucius Aemi-
lius Paulus konzul hajóhada pedig megsemmisítette Demetrios kalózhajó-
hadát, mely Istriától Lissáig annyiszor háborgatta az Adriát, elfoglalta De-
metrios legutolsó és legerősebb várát is, Pharost (a mai Lesinát) és a 
kalózkirályt arra kényszerítette, hogy pártfogójához, az ifjú V. Fülöp ma-
kedónjai királyhoz meneküljön. 

Róma talán már most belső tengerré teszi az Adriát, ha Karthago 
hatalmas vezére, Hannibal, 218-ban meg nem indítja a második pun hábo-
rút, melyben Demetrios és V. Fülöp támogatására egyaránt számíthatott. 
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Érthető tehát, hogy Apulia — az Adria délnyugati partján — már az első 
évben belekerült a háború forgatagába és förgetegébe s hogy Aemilius 
Paullus, ki csak az imént tisztította meg az Adriát a kalózoktól, konzul-
társának, Terentius Varrónak sürgetésére 216-ban itt, Cannanál, az Anfi-
dus torkolatához közel vívta meg azt a csatát, mely 70,000 rómainak és 
italicusnak holttestén át nyitott útat Hannibal előtt Róma felé. De Hannibal 
nem lépett erre az útra, sőt a tengerpart biztosításáról sem gondoskod-
hatott eléggé; hiszen a karthagói flotta, mely az elesettek helyébe újabb 
hadat hozott, gyöngének érezte magát a római hajóhaddal való megütkö-
zésre s így Hannibal beérte annyival, hogy Délolaszországot tette további 
hadműködése alapjává. A Karthago és Makedonia közt 215-ben kötött 
szövetségi szerződésben V. Fülöp különben is magára vállalta, hogy Ró-
mát 200 hadihajóval háborgatja az Adria nyugati partjain, ha Karthago 
biztosítja számára a Görög-félsziget uralmát s azt, hogy Demetrios vissza-
kapja a rómaiak kezébe jutott illyr partvidéket. A római hadihajók azonban 
elfogták Fülöp követét s ideje maradt a terv meghiúsítására. Déli Illyriá-
ban Orikosnál és Apollóniánál M. Valerius Lavinus praetor 50 hajóval 
megverte Philippos hajóhadát, megtörte a makedóniai haditengerészet fölé-
nyébe vetett hitet, később pedig, mikor — 212-ben — Tarentumot a kartha-
góiak elfoglalván, a karthagói és makedóniai hajóhad egyesülhetett volna, 
V. Philippost háborúba kever te az aetoliaiakkal. Más görögök, sőt illyr 
főnökök is csatlakozván a római-aetol szövetséghez, mely először adott 
módot Rómának a Balkán belső ügyeibe való avatkozásra, Philippos saját 
területének védeltnezésére szorítkozott. Tarentumot Fabius Maximus kü-
lönben is visszaszerezte Rómának, Philippos 205-ben különbékére lépett 
Rómával, Scipio pedig magában Afrikában győzvén le Karthagót, 201-ben 
véget vetett politikai és tengeri hatalmának, mert nem engedte meg, hogy 
ezentúl tíznél több hadihajót tartson. 

Az illyrek, makedónok, karthagóiak tengerészetének megalázása, mond-
hatni megsemmisítése után Róma az Adriai-tenger ura lett, noha északi 
és keleti partjain még csak néhol voltak gyarmatai. Az Adriától nyugatra 
most már kétségtelenül öt illette meg a világhatalom. Ennek érdekkörébe 
az Adriai-tenger is beletartozott s annak partjain a rómaiak mindinkább 
berendezkedtek. 

Századokra szólott az az elhatározásuk, hogy az Adria északnyugati 
partjait megszállják, egyrészt az isztriaiak kalózkodásának, másrészt a 
barbárok alpesi átkeléseinek megakadályozása végett. 183—181 közt így 
alapították meg s latin joggal ruházták fel Aquileiát, Italiának később 
egyik legnevezetesebb kikötővárosát. Az emiatt rájuk támadó istereket 
177-ben legyőzték s ettől fogva légióik gyakran jelentek meg az Adriai-
tenger túlsó partjain is. V. Philippos makedónai király túlkapásaival szem-
ben az illyr partok védelmére M. Valerius Lavinus tengernagyot már 201-ben 
38 hajóval küldték ki és megindították ellene a harcot lassankint az egész 
vonalon azon hamis ürügy alatt, hogy Görögországot felszabadítják a 
makedónok igája alól. Hajóhaduk Korfunál, szárazföldi seregök Apolloniá-
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nál állt, az Adrián át segítséggel könnyen elláthatták s az Adria keleti 
partján Pleuratos skodrai főnök és a dárdán Bato szintén melléjök állt. 
A háború maga klasszikus területen folyt és egyelőre Görögország fel-
szabadítására és függetlenségére vezetett; a flotta nem az Adriai-, hanem 
az Égei-tengeren, sőt Ázsia partjain is dolgozott. 197-ben Makedonia nagy-
hatalmi állása már megtört s így a rómaiak az Adria keleti partjai iránt 
nyugodtak lehettek; sőt 168-ban, a harmadik makedóniai háborúban Gen-
tius királylyal ez is, az egész Illyria meghódolt nekik s a legősibb dal-
maták, kik szabadságuk védelmére keltek, 156-ban szintén hódolni kény-
szerültek. 146-ban Achaia (a régi Hellas) és Makedonia római tartomány, 
az Adria pedig római belső tenger lett. Azonban a rómaiak több mint 
száz esztendeig inkább hadi, mint kereskedelmi útnak tekintették s kínál-
kozó előnyeit igen sokáig alig használták fel. így a keleti partokon a kalóz-
kodás meglehetősen elhatalmasodott; de a kalózoknak mintegy 1600 kisebb-
nagyobb hajója egyáltalán az egész Földközi-tengeren bizonytalanná, néhol 
pedig, különösen az ázsiai partokon, majdnem lehetetlenné tette a keres-
kedelmet és közlekedést. Tehát az Adria történetében is korszakalkotó 
siker az a siker, amelyet 67-ben Pompeius elért, midőn pár hét alatt 13 
katonai kerületben egyszerre megindított támadásaival az egész Földközi-
tengert megtisztította a kalózoktól. 

A Caesar és Pompeius közt kitört polgárháborúban a Quarnero már 
csatatér volt. 49-beti Pompeius két hajóosztálya (Marcus Octavius görög, 
L. Scribonius Libo pedig illyr vagyis liburniai hajókkal) támadtak Caesar 
hajóira a dalmát szigetek közt. Egy Publius Dolabella vezetése alatt 40 
hajóból álló flotta megsemmisítése után Caesar helytartója, Gaius Antonius 
két légióval Curzola vagy talán Curicta (a mai Veglia) szigetére kény-
szerült vonulni, hol teljesen elvágatva, megadta magát. Octavius most min-
dent elkövetett, hogy a Caesarra haragvó dalmátokat megnyerje és Lissát 
néhány más hellyel meg is nyerte Pompeius részére, míg Salonae, Zára 
és Lissos szorosabban csatlakozott Caesarhoz. Egy éjszaka Salonae fekete-
ruhás asszonyai égő fáklyákkal rohantak Octavius táborára s azt meg-
szalasztották. Ettől fogva a város Colonia Martia Iulia Salonae névvel 
gyarmatjogot (ius coloniae) kapott. 

A 40. év végefelé Caesar Brundusiumból a Balkánon álló Pompeius 
ellen indult s 49. november 5.-én alig 20,000 emberrel váratlanul Paleassa 
elhagyatott öblében kötött ki, hogy Orikon és Apollonia városokat villám-
gyorsan onnan kerítse hatalmába. Pompeius azonban megelőzte. Elérte 
Dyrrhachiont, Caesar kijelölt főhadiszállását, melyet a hozzá hű epirosi és 
aetoliai csapatok őriztek, Bibulusnak pedig gondja volt rá, hogy az Adrián 
elvágja Caesart Italiától, hirtelen halála után pedig utóda, Libo, egyideig 
Brundusiumot is elzárta, úgy, hogy Caesar a tengeren segítségre sem 
számíthatott. Mégis kapott onnan segítséget, négy légiót, melyet Marcus 
Antonius Dyrrhachiontól északra, Lissosnál szállított partra, s ezzel ere je 
tíz légióra növekedett. Négy hónapi állóharc után Dyrrhachion közelében 
csatát vesztett ugyan, azonban az üldözők elől Apollóniánál hirtelen kelet-
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felé fordult, maga után csalta az ellenséget Thessalia síkjára, ott Pharsa-
losnál 48. augusztus 9.-én tönkretette, s ezzel megnyitotta afrikai és ázsiai 
győzelmeinek hosszú sorát. 

Azalatt a harcok az Adria partjain, Dalmáciában sem szüneteltek. 
Marcus Octavius, Pompeius ottani hadainak és hajóinak parancsnoka, a 
vele szövetkezett dalmátokkal vitézül ellenállt Caesar legátusának, Quintus 
Cornificiusnak. Mikor ennek utóda, A. Qabinius, Andetrium közelében a 
dalmát hegyek közt szerencsétlenül harcolt és sebeiben nemsokára meg 
is halt Salonaeban, mire Octavius a Caesarhoz átpártolt dalmátokat ismét 
Pompeius részére vonta; azonban P. Vatiniusnak Taurisnál (a Lesina kö-
zelében levő mai Torcolanál) nyert tengeri győzelme után Octaviusnak 
Afrikába kellett menekülnie. 

Két esztendő múlva Caesar Rómában egyszerre tartotta meg Gallián, 
Egyiptomon, Pontoson és Numidián aratott győzedelmei ünnepét. Örökös 
diktátor lett, de többre törekedett, magára a koronára. Hogy az Adria 
valósággal római belső tenger legyen, annak keleti partján s kereskedelme 
biztosítóján, az egész Balkán félszigeten kellett uralkodnia s az Aldunát 
római folyammá tennie. Az Alduna ura, Burivista dák király ellen az Adria 
partján már 16 légiót és tízezer lovat vont össze. Mai hazánk fejlődése 
egészen más irányt vesz, ha délkeleti része ekként másfél századdal előbb 
kerül római uralom alá; azonban 44. március idusán a köztársaság hívei 
tőrdőfésekkel vetettek véget Caesar életének, de nem vetettek véget tel-
jesen keleti politikájának. Pedig a hajóhad parancsnoka egyelőre egyik 
politikai ellenfele, Sextus Pompeius lett, s így módjában állt, hogy Sicilia 
körül működő flottájával a Balkán-félszigeten erősen szervezkedő párt-
hívei és az italiaiak közt a folytonos érintkezést fentartsa. Ellenben a Gal-
liából Itália felé siető Decimus Brutus nem tudta megvalósítani azt a tervét, 
hogy Aquileián át vonuljon Brutushoz Makedoniába, hova a római mene-
külők tömege is igyekezett. A 42. év nyárutolján a Balkánon most már 
másodízben dőlt el a római polgárháború sorsa a philippii csatában. A 
polgárháború csakhamar a triumvirek személyes küzdelme lett. Abban ke-
restek megoldást (a 40. évben), hogy maguk közt megosztják a római 
birodalmat s az Adriát és Illyriában Skodra városát tekintik határnak; az 
ettől nyugatra levő részt Octavianus, a keletre levőt Antonius, Afrikát 
pedig Lepidus kapja. A kalózhajói miatt mindnyájukra alkalmatlan Sextus 
Pompeiust Sicilia, Sardinia é s Corsica szigeteivel kárpótolták. Ennek ka-
lózai tehát az Adriáról elvitorláztak. Pár év múlva, 35-ben, már csak Octa-
vianus és Antonius osztoztak a birodalmon. Nyugat urának, Octaviusnak 
600 hajója járt a tengereken és sok járt ezek közül különösen az Adrián, 
mert az északkeleti határokat különösen a dalmát törzsek ellen kellett 
biztosítani. 35—34-ben Agrippa, Stabilius Taurus, sőt maga Octavianus is 
számbavehető sikereket ért el a kalózkodó nép ellen. A kiskorúakat levá-
gatta, a fegyverfogható férfiakat rabszolgáknak adatta el, a szigetlakóktól 
és a liburniaiaktól elkobzott gyors vitorláshajókat (naves liburnicae) beso-
rozta saját hajóhadába s a Dalmácia belsejében lakó törzseket, bár a küz-
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delemben maga is megsebesült, hódolatra kényszerítette, tőlük 700 ifjút 
vitt el kezesnek, a népet adófizetésre kötelezte s így majdnem kétszáz-
esztendei szívós küzdelem után Dalmáciát, az Adria keleti partjainak nagy 
részét, bekebelezte a római birodalomba. Ő hódította meg a Siscia (Sziszek) 
körül lakó japodokat is. Ezek, Strabo szerint, az Albion hegységben, az 
Alpok végső ágazataiban laktak s ezek a hegyek lenyúltak az ezer stá-
dium hosszú japod tengerparthoz is, a Paraplushoz, melyen a magyar ten-
gerpartot kell érteni. A tengerpart hegyein túl, egészen a Bocche di Catta-
roig laktak a pannonok törzsei; így a brenkok és az andizetek a mai 
Horvátországban; a ditionok Salonaetól 176 római mérföld távolságra 
telepedtek le; a daesidiatoknak Salonaetól 156 római mérföldre castellumok 
volt s a pirusták és maraeusok sem jutottak el egészen a tengerpartig, a 
rhisoni öbölig, de annak kereskedelmét a mai Boszniában és Hercegoviná-
ban termelésökkel valamennyire előmozdíthatták. Ennek a termelésnek s 
az egész gazdasági és kereskedelmi életnek Róma kívánt irányt adni. 

Nyugat-Róma sorsának csakhamar harmadszor is a Balkán-félszigeten 
kellett eldőlnie. Antonius Ephesos alatt 800 vitorlás hajót (ebből 500 hadi-
hajót) gyűjtött össze Octavianus ellen. Az loni-tenger keleti partján kezdte 
meg támadását s a fiatalabb görögöket is tengerész szolgálatra kénysze-
rítette. Antonius Brundusiumból az Adrián át csak 250 hadihajóval indul-
hatott ellene s Epirusban, Akrokeraunia alatt kikötvén, Korfut megszál-
lotta, a flottának s a partra tett seregnek Komarosnál, az Ambrakiai-öböltől 
északra adott találkozót. Ennek az öbölnek bejáratánál részben a quar-
neroi 'gyorsanmozgó liburniai hajókkal nyerte meg Octavianus 31. szep-
tember 2.-án az actiumi csatát, mely őt a római birodalomnak egyedüli 
urává tette. Az Adria tengelye nem volt többé osztóvonal Kelet és Nyugat 
közt, hanem egy egységes világbirodalom belső tengere, melynek minden 
partja egyaránt számíthatott a felvirágzásra. Ez volt az első eset, hogy 
egy nép a magáénak nevezhette az Adriát s az első alkalom, hogy annak 
érdekeit egységesen mozdítsák elő. 

III. 

Augustus Octavianus uralkodása és Jézus Krisztus születése idejében 
az Adriai-tenger már a rómaiaké volt, csak néhol kellett uralkodásukat 
katonai erővel s néha ismételten is elösmertetniök. Ez az uralkodás Sena 
Gallicában kezdődött, de Brundusiumból lett általános. Mielőtt tehát az 
események vázlatos elbeszélését folytatnám, Brundusiumból kiindulva rövi-
den felsorolom azokat a nevezetesebb tartományokat és kikötővárosokat, 
amik az Adria tengerészetének fejlődésére legnagyobb hatást gyakoroltak. 

Az Adria nyugati partján, Calabriában, Brundusium éppen most lett 
a birodalom egyik fő hadi és kereskedelmi kikötője; Apuliában Bárium 
(a mai Bari) kikötőváros már is annyira fejlődött, hogy félszázad múlva 
Nero municipiummá tette; Sipontum (a mai Siponto) már 194-ben az volt 
s fontos kereskedőhely is maradt egészen 1267-ig, mikor Manfréd siciliai 
király abbahagyta eliszaposodott kikötőjét s alig 4 km. távolságban e 
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helyett az önmagáról elnevezett manfredoniai kikötőt nyitotta meg Fren-
tanában, Samnium legkeletibb részén, Histonium és Ortona, Picenumban 
Ancona colonia még fejlesztőikre várlak. Anconában száz esztendő múlva 
Traianus császár építtette a 650 méter hosszú mólót, melynek végén dia-
dalíve tizennyolc század óta ma is hirdeti dicsőségét. Az illyrekre ügyelő 
hajóhad főállomása ez volt. Az umbriai ager gallicusban, vagyis Senoniá-
ban épült a rómaiak legrégibb adriai kikötője, Sena Gallica, továbbá 
Pisaurum (a mai Pesaro) és Ariminum (Rimini), mely a Rubicon köze-
lében, Gallia ellenében sokáig határvára volt Italiának; fontos azért is, 
mert Róma országútja, a Via Flaminia, itt érte el az Adriai-tengert. Julius 
Caesarnak és Augustus Octavianusnak köszönhette legszebb épületeit és 
kikötője fejlesztését. — Gallia Cispadanában Ravenná-ban Augustus még 
csak most építtette ki a kikötőt, a Portus Classist, a Poból kivezető csa-
tornával körülvette és keresztülszelte a várost s azt az adriai hajóhad 
főállomásává, de egyúttal jelentékeny kereskedelmi kikötőjévé tette. Odább 
a Volamus és Sontis közt levő Venetiában, a Padus (Po) torkolatánál még 
az etruszkok építették Adria kikötővárost, mely valaha nevet adott a 
mellette elterülő tengernek, most azonban a Po iszapjától feltöltve, hat 
kilométerre van tőle. A mai Velence helyén és környékén akkor még nem 
volt igazi tengerészet, csak az Adria legészakibb és a tulajdonkép Italia 
legészakkeletibb pontján, Aquileid-ban lüktetett az élet. Fekvése kettős 
fontosságának megfelelt, hogy a rómaiak 181-ben erős várat építettek ottan 
s abban 169-ben már 4800 fegyverest tartottak. A tengertől ugyan 60 
stadiumra feküdt, de a hajók a lagunákon át odáig juthattak, minek követ-
keztében nagy kereskedést folytatott a szárazföldön s a tengeren egyaránt. 
Ezt az előnyét csak a középkorban engedte át Velencének. 

A Sontiustól (az Isonzótól) keletre, a Greenwichtől számított hosszú-
ság 14. fokáig Istria politikai tekintetben még egyenesen Italiához tartozott, 
de az Adria keleti partvidékét, ettől függetlenül, innen számítjuk s innen 
járjuk be. Mindjárt az északkeleti első mély bevágódásnál volt az Adriá-
nak eddigi utunkban megösmert legjobb kikötője, a Sinus Tergestinus. 
Tergeste (a mai Triest) s a tőle délre levő Pola csak Kr. e. 34-ben lett 
Róma gyarmatvárosa, körülbelül száz esztendővel alapíttatása után. Kikötői, 
vízvezetékei, templomai, oltárai, szobrai, színháza nem hiányoztak, de ten-
geri jelentősége jóval mögötte állt a zártabb Aquileiának, főkép pedig 
Pola városának, mely Istria leggazdagabb, legfényesebb kikötővárosa volt. 
Ki nem érezné az ókor nagyságát mostan is a partokon álló amphitheatru-
mában, amelyet Vespasianus kedvese, az istriai szép Júlia Cenis építtetett, 
vagy Sergius diadalkapujánál, melyet „sua pecunia" egy gazdag polai csa-
lád emelt? Később maga a császári család is gyakran keresett itt szó-
rakozást. 

A Sinus Flanaticusnál, a Quarnero öbölnél Liburniában, a mai magyar-
horvát tengerparton Civitas Flanates állt a mai Fiume helyén s valamivel 
magasabban Tarsatica, melynek neve az Adriára néma borongással lete-
kintő Tersatto nevében él. Senia, Arba, jader még csak a parti hajózás 
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állomásai voltak, de ez utóbbiban a Porta marittima mostan is hirdeti, 
hogy a rómaiak már ösmerték jelentőségét. Dalmáciában Salonae colonia 
volt a tartomány kereskedelmi, tengeri és katonai életének főhelye. A 
III. század végén lett igazán jelentős, mikor közelében Dalmácia legna-
gyobb fia, Diocletianus császár, fölépíttette nagyszerű palotáját, melynek 
a tenger partján emelkedő romjait Spalatoban még ma is, mint a római 
hatalom egyik legnagyszerűbb emlékét csodálják. A Bocche di Cattaronak 
legnevezetesebb kikötője akkor még Risinium volt a (mai Risano) s ettől 
az öböltől délre némiképen Butua (a mai Budua) jöhetett szóba mint 
kikötő. Makedonia adriai partjának legnagyobb kikötőjéről, Dyrrhachium-
ról már ismételve volt szó. A Brundusiumból az Adrián átkelő hajók ren-
desen itt kötöttek ki, a Via Egnateana innen indult ki Byzantium felé, az 
Adriától a Fekete-tengerig szárazföldi úton bonyolítván le a közlekedést. 
Odább délen Apvllonia nemcsak kikötőjéről volt nevezetes, hanem arról 
is, hogy iskolájában, a görög tudománynak akkor főhelyén tanult vala-
mikor Augustus Octavianus és Maecenas, kik a római császári udvarban 
sem feledkeztek meg a város szépítéséről, építéséről. A Makedónjától 
délre eső kikötővárosok már inkább az loni-tenger érdekkörébe tartoznak; 
így Onchesmus, Buthrotum s velők szemben az egész Corcyra (Korfu)-
sziget. 

Ekkora partvidéknek gyarmatosítása, kormányzat, polgárjog, nyelv stb. 
tekintetében a legszigorúbban egységes imperiumba való beillesztése még 
egy Rómának is dolgot adott. Bár az Adria nem nagy vízfelület, csak 
akkora terület, mint magának Italiának szárazföldje, az egységesítésnek 
ez a munkája mégis csak ideiglenes sikerekre vezetett ; s Róma előtt és 
Róma után nem volt egyetlenegy nép vagy politikai hatalom sem, mely 
az Adriát mare nostrumnak, vagy éppen mare nostronak nevezhette volna; 
mert csupán Róma érte meg azt az örömet, hogy az Adriát a maga belső 
tengere, zárt medence gyanánt kezelhette. Csak neki volt módjában, hogy 
egyetlenegy esztendőben, Kr. e. 14-ben a tengereken túlra 120,000 tele-
pest küldjön ; s ebből az Adria keleti partjára is jutott néhány száz. Felül-
múlhatatlan számnak tartották ezt; pedig tizenkilenc század múlva az 
impérium magnánál, Italiánál csak kevéssel nagyobb s az egész imperium-
nál harmincszorta kisebb Magyarország — részben éppen az Adria felől 
— egy-egy esztendőben kétszerte, háromszorta nagyobb rajt bocsátott ki 
a tengeren túlra. Nálunk azonban a rajok egyéni elhatározás alapján és 
magáncélok elérése végett verődtek össze, míg a római imperiumban a 
telepítések olyan tervszerűen történtek, mint a hadsereg mozdulatai. Róma 
állami és társadalmi jelleget adott minden területnek, tehát az Adria keleti 
partjának is, mondhatni azonnal, amint birtokába került. Költőnk tanácsa 
szerint valóban hatott, alkotott, gyarapított s a haza fényre derült. 
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— 10 képpel. — 

A modern technika szédületes haladása ma már lehetővé tette, hogy 
kisebb hajókat is fel lehet szerelni kis méretű, kevés súlyú s mégis 
elég nagy hatáskörű szikratávírókészülékekkel, sőt a mai tengeri 

harcok réme, a modern tengeralattjáró hajó is el van már látva sok min-
denféle komplikált és érzékeny felszerelése mellett szikratávíróval is. Rövid-
járatú, parti szolgálatot végző hajók s gőzösök, vitorlás-, motoros-, gőzhalász-
jachtok, torpedónaszádok, vontatógőzösök, őrnaszádok s egyéb hasonló 
rendeltetésű, csekélyebb tonnatartalmú hajók is ma már mind felszerelvék 
szikratávíróval. Ezen hajókra készített szikratávíróberendezések rövid ismer-
tetése célja jelen dolgozatomnak. 

A nagyszámú ilyen célt szolgáló készülékek közül itt csakis Dr. Erich 
F. Huth és a Gesellschaft für drahtlose Telegraphie-Telefunken berlini 
gyárában előállított néhány újabb berendezést ismertetek, mint olyanokat, 
amelyek minden tekintetben elsőrangúak s amellett egyszerű összeállítá-
suk van, minden különösebb nehézség nélkül bárki kezelheti őket. 

Dr. Erich F. Huth ilyen kis méretű hajókra szerkesztett szikratávíró-
állomása igen könnyű, csekély súlyú s így még a legkisebb őrnaszádon 
is elhelyezhető. Az állomás üzembentartásához igen csekély elektromos 
áram szükséges, úgy hogy kis benzin-, petróleum-, nyersolaj-, úgyszintén 
egyenáramú motorból hajtott váltóáramú generátor, vagy accumulátortól 
üzemben levő motor, kifogástalanul alkalmazható. Accumulátortelep hasz-
nálata ott indokolt, ahol sem az előbb felsorolt motorok, sem pedig egyen-
áram nem áll rendelkezésre, például vitorlás hajókon és jachtokon. 
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A teljesen felszerelt hajóállomást az 1. képen láthatjuk. Az összes 
készülékek elhelyezésére szolgáló asztal, bár csak 80 cm hosszú, 50 cm. 

1. kép. Te l j es s z ik ra t áv í ró b e r e n d e z é s kisméretű h a j ó k r a . (Dr. Erlch F . Huth gyárából . ) 
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széles, rajta azonban mégis marad annyi hely, hogy a készülékek mellett 
is kényelmesen lehet írni. Ez az aránylag kis asztal jól megfér 0.90 m 
hosszú, 0.75 m széles s 2 m magas hajókabinban. Az asztal alatt van 
az egyenáramú motor (1., 2., 3. képen o), amely közvetlen kapcsolattal 
a váltóáramú dynamógépet (1., 2., 3. képen b) hajtja s ennek az árama 
táplálja az állomás föladókészülékét. Az egyenáramú motor kb. V2 lóerő 
energiájú s fordulatszáma szabályozható. A vele közvetlenül kapcsolt váltó-
áramú generátor egy fázisú s 600 periódussal 200—300 watt teljesítményt 
végez. Az egyenáramú motor kapocsfeszültsége 220 voltig minden feszült-
ségi fokhoz tetszés szerint igazítható, így az a rendelkezésre álló kisebb 
feszültségnél is sikeresen használható. Ha valamely hajón nincs egyen-
áram, de a hajó időnként befuthat egyes kikötőkbe, úgy néhány kisebb 

'->. kép . Sz ik ra t áv í ró á l lomás v á l t a k o z ó á r a m ú f e j l e sz tő j e , e g y e n á r a m ú motorra l k a p c s o l v a . 
(Dr . Ericti F. Huth gyárából . ) 

accumulátortelepet szerelnek fel az ilyen hajóra, amelyeket a kikötőkben 
való tartózkodáskor könnyen meg lehet tölteni. Ilyen esetben az accumu-
Iátortelep táplálja a váltóáramú generátor hajtására szolgáló 36 voltos 
elektromotort. Tengeralattjáró hajókon, motoros jachtokon, torpedónaszá-
dokon s egyéb gép-, vagy motoros üzemmel dolgozó vízi járómüveken 
közvetlen kapcsolattal, vagy szíjáttétel útján is lehetséges a generátor 
üzembetartása. Ha azonban a hajó csak vitorlával felszerelt, a generátor 
hajtására egy kis 3A LE. energiájú benzinmotort is lehet használni (3. kép), 
míg ott, ahol csak forgóárammal rendelkeznek, V2 LE. teljesítményű forgó-
áramú motorral kell az üzemet fenntartani. A váltóáramú generátort tehát 
nagyon sokféle módon lehet hajtani, ami mind csak az ügyesen szerkesz-
tett áramfejlesztő előnyére írható. 

A váltóáramú generátor is Dr. Erich F. Huth rendszere szerint készült. 
Forgótekercselés nélkül, csúszós kefék és gyűrűk mellőzésével, hangbeállí-
tása a kívánt rezgésre igen gyorsan és kényelmesen történik. Emellett 
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méretei, súlya is oly csekélyek, hogy bármelyik hajó kis kajütjében is jól 
elfér s az inductorgenerátorok jó tulajdonságait egyesítve magában, azokat 
nagyobb teher- és munkabíróképességével felül is múlja. Az egész áram-
fejlesztőberendezésnek alaplappal együtt 20 kg. a súlya, amiből 7 kg a 
váltóáramú generátorra esik, míg a generátor és az egyenáramú motor 
10 kg súlyúak. Az egyenáramú motor ki- és bekapcsolására külön kap-
csoló .szolgál (1., 2. képen c), míg a fordulatszám szabályozását karos 
szabályozóval lehet végezni (1., 2. képen d). 

A falon levő márványkapcsolótáblán (1. képen é) az egyenáram inten-
zitásának mérésére való ampéremeter (1. képen /'), annak feszültségét 

3. kép . Sz ik ra t áv í róá l lomás á r a m f e j l e s z t ő j e benz inmoto ros h a j t á s s a l . (Dr. Erich F. H u t h gyárából . I 

feltüntető voltmeter (1. képen g) és a váltóáram áramerősségét mutató 
második ampéremérő (1. képen ti) láthatók. A kapcsolótábla alsó részén 
a voltmérő ki- és bekapcsolására való a gömbölyű ebonitfejű kapcsoló 
(1. képen k), míg a másik két kapcsolóval (1. képen k\) az egyen-
és váltóáramú mérőkészülékeket lehet ki-, illetőleg bekapcsolni. A váltó-
áram káros hatása ellen biztosítékok (1. képen bi) védik a készülékeket. 

A föladóállomás (1. képen / és 4. kép) egyes részei legnagyobbrészt 
alumínium alapzatra és tartókra szereltek (4. képen m), amiáltal egyrész-
ről az egész föladóállomásnak a súlya lesz tetemesen kisebb, másrészről 
a fémes rövidzárlat küszöbölhető ki ilymódon, ami viszont a keletkezett 
elektromos rezgések csillapodását és ezzel együtt nagy energiaveszteséget 
okozna. A váltóáramú generátortól az áram erősen szigetelt vezetéken 
kertil a föladókészülékhez, ahol dugóskapcsoló útján (1. képen du) vas-
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köpennyel ellátott transformátorokba jut (4. képen rí) s itt annak egy kevés 
számú vastag dróttal tekercselt primar orsóján át a nagy számú igen vékony 
dróttal borított secundar tekercsébe kerül. A transformátorból az áram 
5—6000 volt feszültséggel távozik a transformátor tetején elhelyezett két 
csavaron át (4. képen cs), amelyek a két tekercs mindegyikének a végén 
találhatók s a transformátort borító vasköpenytől hatalmas porcellánorsók-
kal vannak elszigetelve. A transformátort, a váltóáramú generátort és a 
nyolc leydeni palackból álló sűrítőtelepet (1., 4. képen tp) az igazít-

ható primar hangoló-
tekercscsel, vagy 

variometerrel lehet 
egyenlő számú elek-
tromos rezgésre ösz-
szehangolni. Ez a 
hangolás akkor töké-
letes, ha a váltóáramú 
generátor 400 fordu-
latnál teljesen tiszta 
hangot hallat. 

A primar vario-
méter (1., 4. képen 
v) lapos rézköteg, 
amely a sűrítőtelep 
előtt elhelyezett s 
három különböző 
hosszúságú elektro-
mos hullám beállítá-
sára három dugós-
kapcsolóval (4. képen 
dű) ellátott. A primar 
variometernek van 
még egy ebonitfejjel 
felszerelt másik kap-
csolója is (1., 4. ké-
pen fk), amellyel a 

rézspirális hátsó részén csúszóskontaktus függ össze. Ha az ebonitcsavar-
fejet különbözőképen mozgatjuk, a vele összefüggésben levő csúszós-
kontaktus is a megfelelő irányban mozog s a drótspirális hosszabb vagy 
rövidebb részével jön fémes érintkezésbe. Ilymódon minden leadható 
hosszúságú elektromos hullámnál tökéletes hangolást lehet előidézni a 
primaráramkör és az antenna rezgőköre között. 

A primar variometer egyrészről a sűrítővel áll összefüggésben, más-
részről a Dr. Erich F. Huth rendszere szerint készített csillapodásnélküli 
többszörösen kialvó szikraközsorral (1., 4. képen sz és 5 kép). Ez a szikra-
közsor kilenc nyitott szikraközből összetett (5. képen / ... 9), amelynek 

4. kép. Szikratávíró fö ladó állomás. (Dr. Erich F. Huth gyárából . ) 
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mindegyike két fémlapból áll s ezeket a szikraközsor végén levő ebonit-
csavarral (1., 5. képen x) lehet állítani. Az egyes szikraközlapok külső 
kerületét ezüstből álló megvastagított széllel látják el (5. képen z) s ezek 
között a vastag szélek között megy végbe a szikrázás. Dr. Erich F. Huth 
szikraközsora nyitott, vagyis az elektromos szikrák nyitott térben láthatóan 
jönnek létre, míg más gyárak szikraközénél a szikrázás zárt területen, 
vagy hydrogénnel megtöltött térben történik. Dr. Erich F. Huth nyitott 
rendszerének előnyeit abban látja, hogy nyitott térben végbemenő elek-
tromos szikrázásnál az elektródok minden oldalról állandóan érintkezésben 
vannak a még nem ionizált friss levegővel, így lehülésök is sokkal töké-
letesebb, mint a zárt rendszerű szikraköznél, ami viszont a szikrák csilla-

5. kép. Dr . Er ich F. Hu th - r endsze rú „kialvó ny i to t t s z ik raközso r " . 

podásának rovására volna írható. Ezenkívül a nyitott rendszernél a szikra 
színe, erőssége és a szikrázás nagysága is folytonosan ellenőrizhető és 
alkalomadtán, ha bármelyik követelményben hiányok mutatkoznak, azok 
a szikraköz azonnali igazításával gyorsabban kiküszöbölhetők, mint a zárt 
rendszerű szikraköznél. Az ilyen nyitott szikraközben Dr. Erich F. Huth 
szerint a szikrapotentiál és a szikraköz vezetőképessége a legnagyobb 
megterheléskor is állandóan magas marad, a csillapodás pedig igen cse-
kély. A nyitott rendszerű szikraköz elektródjai között létrejött szikrák 
néhány rezgés után megszűnnek, vagyis kioltódnak. Az ilyen elektromos 
hullámok csillapítatlanok vagy csak igen kis mértékben csillapíthatok. Csil-
lapítatlan szikrákkal nagyobb távolságra lehet jelzéseket leadni s az ilyen 
jeleket a fölvevőkészülék telefonjában is sokkal tisztábban, erősebben 
lehet hallani, mint a csillapodó hullámokkal leadottakat. A föladókészüléken 
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a primar variometer fölött öt porcellánbevezetőcső is látható (1., 4. képen bé), 
a különböző vezetékek áthaladására s közülök a baloldali kettő dugós-
kapcsolóval is ellátott. 

A primar variometeren kívül, az antenna és a föld-, illetőleg ellen-
súly vezetéke közé van igtatva a secundar hangolótekercs vagy secundür 
variometer (4. képen üj), amelynek segítségével az antenna hangolása 
még tökéletesebben történik. Ezen tekercs szerkezete és igazítása egészen 
olyan, mint a primar tekercsé. A primar variometer és a kialvó szikra-
közsor között igen érzékeny hődrótos amperémeter látható (1., 4. képen o) 
az antenna áramerősségének mérésére, míg a Morse-féle jelek leadására 
igen finom taster szolgál (1. képen ta). 

A föladóállomás hullámhosszúsága 150—600 m között változik és 
O'l KW. energiával dolgozik. Be lehet azonban az állomást még az inter-

6. k é p . T e n g e r a l a t t j á r ó ha jó v ízsz in tes an tennáva l (an). 

nationálisan megállapított és elfogadott 300—600 m-ig terjedő hullám-
hosszúságra igen könnyen állítani. Készít azonban a Huth-féle gyár ezzel 
teljesen megegyező, de nagyobb energiájú föladóállomásokat is kisebb 
méretű hajókra. 

Antennául leginkább vízszintesen elhelyezett légvezeték szolgál, amelyet 
különböző magasságú két árboc között jól szigetelten feszítenek ki. Hasz-
nálnak azonban ernyőantennát is, míg tengeralattjáró hajókra és igen kis 
méretű őrnaszádokra, jachtokra a 6. képen Dr. B. Thieme gyárában készült 
s an-nel jelzett antennát szerelik fel igen jó sikerrel. Az antenna alakja, 
nagysága, elhelyezése, kapacitása és saját rezgése, mind igen fontosak 
az állomás sikeres működésének és hatáskörének emelésére. 

A felvevőkészülék ebonitlapra van szerelve (1., 7. képen ét) amely a 
szigetelés tökéletesebbé tételére még erős és magas porcellánkorongokon 
is nyugszik. Az antenna hangolására lakkozott dróttal ellátott primar trans-
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formátor- vagy hangolótekercs szolgál (1., 7. képen pö), amelynek igazí-
tása felső részén levő csúszós kontaktus útján (1., 7. képen kő) történik. 
A secundar transformátor vagy hangolótekercs a primar hangolótekercsbe 
tolható be vagy húzható ki onnét (7. képen os). Részben e két hangoló-
tekercscsel történik a föladó- és felvevőállomásnak összehangolása azáltal, 
hogy a két transformátortekercs megfelelő igazításával azokból több vagy 
kevesebb drótot kapcsolunk be mindaddig, amíg az adott jelzéseket a 
fejre helyezhető igen érzékeny telefonkagylókban (1., 7. képen t f ) a leg-
erősebben és legtisztábban nem halljuk. De a különböző rezgésű elektro-
mos hullámokra az antennát teljes resonanciába kell hozni, ami a két han-
golótekercs igazításán kívül még az antenna önindukciós tekercsének (1. 
képen őt) igazításával is történik. Ez az önindukciós tekercs az antenna 
meghosszabbítására, illetőleg megrövidítésére való, aszerint, amint azt az 
érkező elektromos hullámok hosszúsága időről-időre megkívánja. Az anten-

7. kép . Sz ik ra táv í ró h a j ó á l l o m á s fe lvevő k é s z ü l é k e . (Dr. Erich F. Huth gyárábó l . ) 

nához érkező elektromos hullámok ugyanis nem egyforma rezgésűek, tehát 
hogy az ilyen különböző rezgésű elektromos hullámokat is fel lehessen 
fogni, az antennát a csúsztatós kontaktusú (1. képen kox) önindukcióstekercs 
beállításával alkalmassá kell tenni az érkező elektromos hullám felfogására. 
Ha ilyképen az antenna bizonyos ektromos hullám felfogására már han-
golva van, ez a hangolás a primár- és secundar-transformátortekercsek 
megfelelő beállításával még tökéletesebbé és tisztábbá tehető. Két kontakt-
detektor, antennakapcsoló (1., 7. képen ak) és egy kondenzátor egészítik 
ki a felvevőállomás felszerelését. A sűrítő, a detektor gyönge áramának 
felfogását mozdítja elő egyrészről azáltal, hogy felhalmozza a detektor igen 
gyönge önindukált áramát, másrészről összetartja a zavarólag ható kóbor-
áramokat. ••w> 

Ugyancsak Dr. Erich F. Huth gyárában készült a 8. képen látható 
szikratávíróállomás is, amellyel a Drossel nevű heringhalászhajót szerelték 
fel. Az egész állomás az áramfejlesztő gépek kivételével vastag falapra 
( f l ) szerelve bárhol, így a kapitányi kajüt egyik eltávolított ajtajú fali szek-
rényén is kényelmesen elhelyezhető. Az egész berendezést a falap köze-
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pén harántul haladó faléc ( f a ) felső és alsó részre osztja. A felső rész a 
föladó-, az alsó pedig a felvevőkészülékeket tartalmazza. A föladóállomás 
részei a baloldalon látható csillapodásnélküli, többszörösen kialvó szikra-
köz (sz), a középen levő (o) amperémeter és a jobboldalon elhelyezett 

8. kép. A „Drussel" h e r i n g h a l á s z ó ha jó s z ik ra t áv í ró á l lomása. (Dr. Er ich F. Huth gyárábó l . ) 

(nt) igazítható csavar a megfelelő hullámhosszúság kapcsolására. Az anten-
nát részint a föladóállomással, részint pedig a fölvevővel (ak) kapcsolóval 
igen gyorsan s teljesen mechanikusan lehet összekapcsolni. A harántlécen 
(ta) taster a jelzések lekopogtatására szolgál. Ez a föladóállomás is csil-
lapítatlan kialvó elektromos szikrákat fejleszt s a 600 m-es főhullámokon 
kívül még 300 m-es hullámokkal is dolgozik. A föladóállomás fölött levő 
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kisebb kapcsolótáblán (h) ampéremeter a primar váltóáram mérésére, (k) 
kapcsoló pedig ezen áram ki- és bekapcsolására szolgálnak. Ugyancsak 
ezen kapcsolótáblán látható még két biztosíték (bi), amelyek a készülé-
keket védik a túlerős váltóáram ellen. Az állomás alatt (w) szekrényalakú 

9. kép. Szikratávíró hajóál lomás. (A Gesel lschaft für d rah t lose Telegraphie gyárából.) 

ellenállás található karos szabályozóval a primar váltóáram számára. A 
föladóállomás részére szükséges primar áramot 500 periódusú váltóáramú 
dynamó szolgáltatja, amelyet gőzturbina hajt. Úgy a dynamó, mint a gőz-
turbina közvetlenül kapcsoltak s mindkettő a hajó gépházában elhelyezett. 
Innen megy az áram jól szigetelt vezetékeken a födélzeten levő kapi-
tányi kajütben levő szikratávíróállomáshoz. 
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A fölvevőállomás részeit két variábilis sűrítő (eo), dugókapcsolós han-
golótekercs (v), kontaktdetektor s ( t f ) fejtelefon képezik. A fölvevőállo-
más 200—300 m.-ig minden hullámhosszúságra beállítható. 

Az antenna négy szál drótból áll s vízszintes elhelyezésű, amelyből 
ugyancsak négy szál bevezetődrót halad a készülékekhez. A bevezető-
drótok fönt mind külön állanak egymástól, alul azonban egy szálba egye-
sülnek. Az antenna kifeszítésére két, egyenkint kb. 20 m magas árboc 
szolgál, amelyektől az antenna tökéletesen izolálva van. 

A Gesellschaft fiir drahtlose Telegraphie - Telefunken gyártól szer-
kesztett kis hajókra való szikratávíróállomást a 9. képen láthatjuk. A föl-
adó- és a felvevőkészülékek kb. 500 mm széles és 750 mm hosszú 
deszkalapra szereltek, amelyre egy erős védő fatetőt is rá lehet helyezni, 
hogy a készülékeket portól és egyéb ártalmas külbehatásoktól megvédje. 
Az egész berendezés céljának megfelelően úgy van összeállítva, hogy kis 
helyen elfér s a különben is kisméretű hajók szűk fedélzetén nem sok 
helyet foglal el. A készülékeknek külön igazítása és esetenkinti beállítása 
is teljesen fölösleges és mellőzhető. 

A kombinált föladó- és fölvevőállomás, csillapodásnélküli kialvó szikra-
keltette hullámokra berendezett. A föladóállomás áramforrását Edison-
tipusú akkumulátortelep szolgáltatja, amelynek 65 voltos feszültsége mellett 
kb. 40 ampere-óra kapacitást nyerünk. A föladóállomás primarenergiája 
kb. 250 watt, amellyel s 15 m magas antennával az állomás nappal 60, 
éjjel pedig kb. 100 km-es hatáskört érhet el a tenger fölött. 

A föladóállomás berendezéséhez kialvó, csillapodásnélküli hullámokat 
keltő szikraköz (sz) primar- (v) és secundar-variometer (m), kondenzátor, 
(szi) induktor, (ta) taster. végül (bi) biztosíték tartoznak. A föladó- és 
fölvevőállomás be- és kikapcsolása időnkint egészen automatikusan (ü) 
kapcsoló útján történik, úgy hogy ily módon az állomás működésében 
időveszteség nem áll elő. 

A fölvevő, mint minden modern hajóállomás, kontaktdetektorral és 
magas ellenállással készített igen érzékeny telefonkagylóval ( t f ) van fel-
szerelve, amelyekhez szabályozható variábilis kondenzátor (co), csúszós 
kontaktusú (ko\) önindukcióstekercs (öt) és a különböző hosszúságú elek-
tromos hullámok hangolására szolgáló s kézzel igazítható hangoló vagy 
transformátortekercs (pv) járul. Az állomás rendesen csak egy meghatá-
rozott hullámmal dolgozik, azonban a fölvevőkészüléket az internacionáli-
san elfogadott elektromos hullámok közül azokra is, amelyeknek hossza 
300—600 m között változik, igen könnyen be lehet állítani. 

Nagy előnye az állomásnak az is, hogy egyszerű összeállítása és 
könnyű kezelhetősége lehetővé teszi azt, hogy a hajó egyik tisztje, aki 
szikratávírói kurzust végzet t vagy jártas a tengeri jelzéstanban, vezet-
hesse a hajó szikratávíróállomását is s ily módon az állomás kezelésére 
külön hajószikratávírászt nem is szükséges tartani. Ez pedig évről-évre 
nem lekicsinylendő pénzbeli megtakarítást jelent, különösen egy kisebb 
hajóra nézve. 
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Kis hajókra való s ugyancsak a Gesellschaft für drahtlose Telegraphie-
gyárban készült szikratávíróállomást mutat a 10. kép is. Az egész beren-
dezés kis faszekrényben elhelyezett, amelynek ajtaja feltolható. A föladó-

10. kép. Kisebb sz ik ra t áv í ró ha jóá l lomás . (A Gese l l s cha f t für d r a h t l o s e Te l eg raph ie gyá rábó l . 

állomás platinás szaggatós kalapáccsal felszerelt (szí) induktorból, (sz) 
csillapításnélküli, kialvó hullámokat keltett többszörös szikraközsorból, (tp) 
leydeni palackokból álló sűrítőtelepből, (h) antenna-ampére-mérőből, (ta) 
tasterből, (v) primar- s (v\) secundar-variometerből áll. A feladóállomás 
táplálására szükséges váltóáramot akkumulátortelep adja, amelyet (vé) 
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vezetékhez lehet kapcsolni, míg (at) az antenna, ( f ő ) pedig a föld, ille-
tőleg az egyensúly vezetékeinek bevezetésére szolgáló porcelláncsö-
veket jelzi, (bi) végül biztosítékokat tüntet fel a primar váltóáram számára. 
A föladóállomás kb. 0*2 KW. energiával dolgozik. 

A felvevőberendezés (po) hangoló- vagy transformátortekercsből, (őt) 
önínduckióstekercsből az antenna hangolásához s annak meghosszabbítá-
sára, illetőleg megrövidítésére, (co) variábilis szabályozható sűrítőből, két 
kontaktdetektorból, végül magas ellenállású s így igen érzékeny fejtele-
fonból áll. 

Ismertetésem befejezésekor a Dr. Erich F. Huth-féle gyárnak, a Gesell-
schaft für drahtlose Telegraphie igazgatóságának és Dr. B. Thieme úrnak 
hálás köszönetet mondok a készülékek eredeti fényképeinek szíves áten-
gedéséért. 



b o l g á r h a d j á r a t a z a d r i a p a r t v i d é k é n . 
Irta Dr. SZABÓ LÁSZLÓ. 

A bolgár nemzet történetének volt egy rövid korszaka, amikor a bolgár 
cár uralma az Adria partvidékének e g y részére is kiterjedt. Sámuel 
István, a legharciasabb bolgár cár számíthatta birtokai közé a Ra-

gusától Durazzóig terjedő partvidéket. Mikor az ő halála után nem sok 
idő múlva a nagy bolgár birodalom összeomlott, a bolgár partvidék is 
visszakerült a görögök kezére. Ezt a vidéket azonban a görögök csak 
akkor bírhatták volna zavartalanul, ha állandóan tartottak volna hajóhadat 
az Adrián és megfelelő katonaságot az északi albán helyőrségekben; mivel 
ezt nem tehették meg, birtoklásuk ingatag voltának mindig tudatában vol-
tak és az adriai partvidéknek valami különös fontosságot sohasem tulaj-
donítottak. Talán ezzel lehet megmagyarázni azt a feltűnő körülményt, 
hogy ámbár II. Basileus császárnak Sámuel István cárral vívott évtizedes 
harcairól igen sokat írtak történetíróik, ezek az elbeszélések az adriai bir-
toknak sorsát éppen csak érintik. Az igen hézagos görög feljegyzéseken 
kívül egy régi szláv krónika szolgáltat adatokat Sámuel István cár adriai 
foglalásának történetéhez; a két forrás merőben ellentétesen adja elő e 
foglalásnak regényes motívumait, de bizonyára közös volt a forrásuk, 
amint hogy közös e görög és szláv írásokban a gyűlölet is minden iránt, 
ami bolgár. 

Mielőtt az adriai bolgár hóditás szláv és görög verzióit előadnók, meg 
kell ismerkednünk e kornak egyik legnagyobb hősével, a hódító Sámuel 
István cárral. 

I. 

A X. század második felében Bulgária két tűz közé szorult: délről a 
görögök, északról az oroszok fenyegették végveszedelemmel. Az uralkodó, 
Péter cár az orosz veszedelmet tartotta nagyobbnak, míg népe a görö-
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göktől féltette jobban a létét. Péter cár görög-barát politikájának az volt 
az eredménye, hogy a Tirnovoból való Sismán föllázadt ellene s a bolgár 
nép nagy többsége (az ország keleti szélének kivételével), csatlakozott 
Sismánhoz 963-ban.1 Nem sokkal ezután az oroszok betörtek Bulgáriába, 
elfoglalták Silistriát és Kis-Preslavot; Sismán ellen tehát mit se tehetett 
Péter, aki 969. I. 30. án meg is halt. Ugyanakkoriban halhatott meg Sismán 
is; állítólag megvakíttatta, majd megölette a legkisebb fia, Sámuel István.3 

Legidősebb fia, Dávid cár csak 976-ig uralkodhatott: őt Kastoria és Presba 
között agyonverték a nomád oláhok; öccse, Mózes, Seres ostroma alkal-
mával eleset t ; másik öccsét, Áront, legifjabb testvérük, Sámuel megölette, 
mert összejátszott a görögökkel. 

így Sisman legifjabb fia, Sámuel, (más néven István) jutott 976-ban 
uralomra, akkor, amikor Bulgária keleti részét Thimiszkhesz János görög 
császár az orosz uralom alól már felszabadította (971-ben) és mint vérbeli 
„felszabadító", a bizánci birodalomba teljesen beolvasztotta. 

Sámuel István cár birodalmának székhelye Ochrida volt. Az országa 
kiterjedéséről tájékozódást szerezhetünk, ha tudjuk, hogy városai közé 
tartozott Nis és Belgrád, Szófia, (a keleti fronton harmincöt várral), Per-
nik, Pristina, Velbuzd ( = Küsztendil), a Ryla melleti Stob, Melnik, a Vardar 
mellett Scopiae ( = Üszküb), Veles, Prilep, Moglena, Voden, Ostrovo, Kas-
toria, Presba, Berat, az Argyrokastron melletti Drynopolis, Joannina, Chi-
maira s a tengerparton Qlavinica ( = Akrokeraunia). Sőt az övé volt egy 
ideig Dyrrachion ( = Durazzo) is.3 

Hogy Sámuel cár mikor került az Adria partvidékére, — nem tudni. 
Jirecek szerint 996-ban folyt le az adriai hadjárat, Resti ragusai krónikája 
azonban, mely írott emlékek alapján adja elő igen logikusan az esemé-
nyeket, már 976-ra teszi a bolgár inváziót.4 Pontosan megjelöli, hogy 
Basil és Konstantin görög császárok idejében Sámuel bolgár király nem-
csak fosztogatta a görög tartományokat, hanem némelyiket saját uralma 
alá hajtotta ; Felső-Dalmáciába érve, sokáig ostromolta Dulcignot, de hajó-
had nélkül nem foglalhatta el; a tenger felől ugyanis nem zárhatta el a 
várost, melyet a szomszéd tengerparti városok elláttak friss katonasággal 
és élelemmel. Dulcigno alól elvonulva, felgyújtotta Cattarot, majd felégette 
a ragusai várat és elpusztította Ragusa tengerparti birtokait; egész Záráig 
jutott már fosztogató hada, mikor értesült róla, hogy Basil császár elfog-
lalta Sardicát ( = Tiadicát). Sámuel tehát visszafordult seregével, miután 
teljesen elpusztította Dioclea városát is. 

Resti elbeszélése nagyon egyezik a Diocleai Krónikával, melynek szer-
zője, egy ismeretlen nevü pap, a XII. század első felében írta munkáját, 
valószínűleg Antivari városában.5 A diocleai pap, bár könyvében igen sok 
mesés dolgot ad elő a délszláv fejedelemségek múltjára vonatkozólag, 
Sámuel cár korára nézve elég jó tanú, mert legfölebb másfél század válasz-
totta el őt Sámuel korától és a nagy, pusztító hadjáratoknak még a rész-
leteit is elég jól megőrzi ennyi ideig a népek emlékezete; de még növeli 
a diocleai pap szavahihetőségét — e részben — az a körülmény, hogy 
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írott forrásmunka is állott rendelkezésére, szent Vladimír zetai fejedelem-
nek életrajza,6 melyet eredetileg szláv nyelven, még a diocleai pap kora 
előtt írtak; mivel pedig szent Vladimír csak 1015-ben halt meg, életrajz-
írója esetleg ismerhette őt, vagy olyanoktól kaphatta adatait, akik még 
látták öt. 

II. 

Sámuel bolgár cárról helyesen tudja a diocleai krónikás, hogy nem 
származott fejedelmi vérből, („surrexit in gente Bulgarinorum quidam Sá-
muel, qui se Imperatorem vocari jussit"), de egy ideig nyilván össze-
cseréli őt az atyjával, Sisman cárral, mert a görög uralmat nem Sámuel 
rázta le, hanem már Sisman. A diocleai krónikás már Tugemir zetai, tri-
buniai, chelmi és podgoriai király idejében szerepelteti Sámuelt s ugyan-
csak kortársa ő nála Sámuel Tugemir dédunokájának, Vladimírnak is. 
Tugemir után a diocleai pap fejedelmeinek névsorában Chvalimir követ-
kezik, ki felosztja országát; egyik fia, Petrislav, Zetát kapta, (a mai Mon-
tenegrót) és ennek a Petrislavnak a fia volt Vladimír. 

Vladimír még fiatal ember volt a diocleai krónikás szerint, mikor 
Sámuel cár bolgár seregével az Adria felé közelgett. Vladimír egész né-
pével az Obliquus hegyre vonult előle. A bolgárok egy része körülvette 
a hegyet, más része pedig Dulcigno alá vonult. A hegyre menekült mon-
tenegrói népet nyilván ki akarták éheztetni a bolgárok, de ettől a sorstól 
Vladimír megmentette őket. A szentéletü ifjú, miután már előzőleg imá-
jával ártalmatlanokká tette a hegyen tenyésző mérges kígyókat, így szólt 
— a krónika szerint — népéhez: 

— Be kell látnom, kedves testvéreim, hogy be kell teljesednie azon 
evangéliumi versnek, melyben ez mondatik: „a jó pásztor lelkét is fel-
áldozza juhaiért", jobb lesz tehát testvéreim, ha lelkemet is feláldozom 
mindnyájotokért és önként átadom testemet, hogy mészárolják le vagy 
öljék meg, semhogy ti éhség vagy kard által elpusztuljatok. 

Vladimír Sámuel táborába ment, aki elfogatta és az Ochrida-tó melletti 
Presbába vitette. Miután Sámuel Dulcignot a diocleai pap szerint is hiába 
ostromolta, felgyújtotta Decatarumot (Cattarot) és Lausiumot (Ragusát) s 
azután Dalmáciát egész Záráig pusztítva Bosznián át hazatért. 

A diocleai pap ezután elmondja szent Vladimír szerelmi regényét : 
Sámuel cár leánya, Cossara, kit a krónika szerint „a Szentlélek inspirált", 
engedelmet kért atyjától arra, hogy szolgálóival a rabok közé mehessen 
és megmoshassa fejüket-lábukat. E kegyeletes cselekedet közben feltűnt 
neki Vladimír szépsége, alázatos tekintete, szerény és mégis finom mo-
dora, valamint szavainak bölcsesége; „méznél édesebbnek tartotta az ő 
beszédét", és annyira beleszeretett az ifjúba, hogy ezt a szerelmét az 
atyjának is bevallotta, kijelentve, hogy inkább meghal, semhogy mást 
fogadjon el férjéül. Sámuel nagyon szerette a leányát; tudta azt is, hogy 
Vladimír királyi származású; szívesen teljesítette leánya kérését, Vladimírt 
a rabságból kiszabadította, megfürösztette és a leányát nőül adta hozzá. 
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Hozományul visszaadta Vladimírnak országát, sőt az egész durazzói terü-
letet is nekiadta. Dragimirnak, Vladimír nagybátyjának is visszaadta Sá-
muel az országát, Tribuniát és Chulmiát. 

A diocleai krónika elmondja Vladimír halálát is. Sámuel cár halála 
után a fia, Radomir került a trónra. Sámuel megölt testvérének, Áronnak 
fiát, Vladislavot Basil görög császár felbujtotta, hogy ölje megRadomir t ; 
egy vadászaton Vladislav Radomirt, aki mellette lovagolt, le is szúrta. így 
lett Vladislav a bolgárok cárja. Csakhamar udvarába csalta Cossarát, majd 
Vladimírt is meghívta. Vladimírt, még mielőtt a cárhoz jutott volna, Pres-
bában egy templom ajtaja előtt Vladislav katonái leszúrták és lefejezték. 
Cossara apáca lett, Vladislav pedig Dyrrachium (Durazzo) ellen vonult sere-
gével. A város ostroma közben történt, hogy Vladislav éppen ebédjénél 
ült, mikor belépett hozzá egy fegyveres katona, kiben a megölt Vladimírt 
ismerte fel; segítségért kiabált, de mielőtt menekülhetett volna, az angyal 
— mert a krónika szerint egy angyal jelent meg előtte Vladimír képében 
— leszúrta őt. A bolgár sereget ez az eset annyira megrémítette, hogy 
az ostromot abbahagyva, elszéledt. 

III. 

Sámuel cár adriai hódításáról szent Vladimír legendája nem tud töb-
bet ; lássuk, mit tudnak a görög írók erről a tárgyról." 

Sámuel, kinek másik neve Komnena Anna szerint Mokros, a görög 
íróknál is rendkívül harcias ember, kinek több nagy hadjáratáról emlé-
keznek meg. Első hadjáratán Thráciát, Macedóniát és Thessaliát dúlta, 
Larissát is elfoglalta; átkelt a Tempe és a Peneios folyón, sőt a korinthi 
szoroson is, amikor Nikefor görög hadvezér megverte és seregét szét-
szórta. E hadjárat után történt, hogy Taronites görög vezér fiába, Asotba, 
aki Sámuel hadifoglya volt, beleszeretett Sámuel leánya, aki öngyilkos-
sággal fenyegetőzött, ha nem adják őt a szép hadifogolyhoz. Sámuel 
hozzáadta leányát Asothoz és hozományul Asotnak adta Dyrrachiuniot 
(Durazzot) és kerületét. Azonban alig érkeztek meg Dyrrachiumba, Asot 
rábeszélte a feleségét, hogy szökjenek Byzancba. Ez meg is történt, miután 
a várost a görögök kezére játszották, Byzancba hajóztak, ahol a császártól 
Asot magisteri rangot és címet kapott árulásának jutalmául. 

Az ezután következő hadjáratokban a görög íróknál mindig a görögök 
győznek; az első hadjáratban elfoglalják Filippopolist és Sardicat, a má-
sodikban (az 1000. évben) Theodorokan és Nikefor Xifiasz elfoglalta Presz-
lavot és Pliszkovot; ugyanazon évben Thessalia felől betörve elfoglalták 
Berrhoeat, Serviit és Vodenát, 1002-ben nyolchavi ostrom után bevették 
Viddint. Ugyanaz évben az Axios, vagy másként Bardarios ( = Vardar) folyó 
mellett verték meg a görögök a bolgárokat; ugyanekkor Péter bolgár cár 
fia, Román, elárulta a bolgárokat és Scopiaet átadta a görögöknek. 1014. 
júl. 29.-én a Balathista-hegynél8 Nikefor Xifiasz verte meg a bolgárokat; 
a görögök elfogtak 15,000 bolgárt; a hadifoglyoknak kiszúrták a szemét, 
úgy, hogy csak minden századik embernek hagyták meg az egyik szemét, 
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hogy ez a többi 99 vakot haza vezethesse. 1014. szept. 13.-án érte utói 
ez a véghetetlenül szomorú sereg a csatából lóháton elmenekült Sámuel 
cárt, aki e rettentő állapotban látva vitézeit, elájult; szívgörcsei két nap 
alatt meg is ölték a szerencsétlen uralkodót. 

Sámuel utóda, Gábor ( = Radomir = Romanus) nagy hadjáratokat ve-
zetett a görögök ellen és visszafoglalta egy részét annak, amit atyja 
elvesztett. A görög császár felbújtására Sámuel cár testvérének, Áronnak 
fia, János, más néven Vladislav, egy vadászat alkalmával megölte Gábort, 
1015. okt. 24.-én. 

János = Vladislav bolgár cár a görög írók szerint kénytelen volt sere-
geivel nyugat felé vonulni, mert a bolgárok egy része a sok harcot meg-
únva, elpártolt tőle és meghódolt a görögöknek. János = Vladislav had-
seregével Szerbiába, majd Dalmáciába ment; Sámuelnak vejét, Vladimírt 
seregébe csalta és megölte. Ezután nem érte be Vladimir országának 
elfoglalásával, hanem elfoglalta és kirabolta Onogoscia, Risano, Cattaro, 
Rosa és Burgo városokat is, majd Ragusa vidékének kirablása után vissza-
ment Bulgáriába, hogy ott a „bolgárölő" Bazil görög császár hadaival meg-
mérkőzzék. 

IV. 

Minden adatot egybevetve: az adriai bolgár hadjárat csak egyik epi-
zódja volt annak a nagy küzdelemnek, melyet a Balkán uralmáért a 
bolgár és a görög faj képviseletében Sámuel cár és II. Bazil császár vívott 
egymással; a többi harcokhoz képest a partvidéki küzdelmek jelentékte-
lenek voltak. A görögök az Adria vidékén voltak a Iegkevésbbé védve, 
viszont ez a vidék még a nyugati bolgárság számára is oly távoli volt, 
hogy a bolgárok sem biztosíthatták birtoklásuk tartósságát. 

Sámuel leányának, Cossarának szerelmi regénye, ha jó részben alkal-
masint csak legenda is, amellett szól, hogy Sámuel családjának a zetai 
fejedelmi családdal való rokonsága történeti ténynek elfogadható. Sámuel 
leányának Taronites Ásottal való szerelmi regénye, melyről a görög írók 
tudnak, annyira hasonlít a Vladimír-legendához, hogy a kettőnek azonos-
ságát aligha tagadhatjuk, bár még egy olyan gondos genealogus is, mint 
Wertner,9 hajlandó volt feltételezni, hogy a két legendában Sámuelnek 
nem egy, hanem két leánya szerepel: az egyik az, aki Vladimírnak, a 
másik pedig az, aki Asotnak lett a felesége. Vladimir feleségét Asot fele-
ségétől Jirecek is megkülönbözteti a trnovói Sismanidák általa összeállított 
családfáján.10 Ha ez történeti tény lenne, akkor mindenesetre azzal a 
csodálatos ténnyel állanánk szemben, hogy egy hatalmas uralkodónak két 
leánya éppen egy-egy fogolyba szeretett bele annyira, hogy öngyilkos-
sággal fenyegetőzött arra az esetre, ha nem adják öt a szeretett ifjúhoz. 

Az Adria mentén nagyobb harcok Dulcigno és Durazzo körül lehet-
tek ; több, mint valószínű, hogy ha rövid ideig is, de mindkét ősi város a 
bolgároké volt. A görög és szláv írók szerint Sámuel cár szabadon ren-
delkezett Durazzóval, — vejének hozományul adta e várost és környékét. 
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A diocleai pap szerint Sámuel Dulcignót eredménytelenül ostromolta; ez 
azonban históriai képtelenség, mert Sámuel, aki seregével egyszerűen 
végiggázolt a zeta-diokleai tartományon és ennek legnagyobb városát, 
Diocleát, az érseki várost, nemcsak bevette, de fel is égette és lakat-
lanná tette, hogyan találhatott volna komoly ellenállásra éppen egy meg 
nem erősített városnál, Dulcignonál, mely már közvetlenül a tenger szélén 
fekszik? 

Nem tudjuk, hogy már Sámuel cár-e vagy utóda, János = Vladislav, 
de mindenesetre egyikük nemcsak Albániát és Zetát dúlta, hanem Dal-
mácia egyes vidékeit is. A cattarói öböl mentén levő városokat, Risanot 
és Cattarot, (mely mindig megerősített és általában a védelemre nagyon 
kedvező fekvésű hely volt,) kifosztották és részben elpusztították a bol-
gárok, sőt a ragusai krónikák is tudnak a bolgár pusztításról regélni. Az 
azonban, hogy Ragusa környékének feldúlása után egész Záráig elkalan-
doztak a bolgárok, már tisztára csak legenda, mert ennek a vidéknek a 
történetét a X—XI. századból apróra ismerjük s e két századból a bolgár 
hadjáratnak semmi nyomát sem találjuk az igen gazdag oklevél-anyagban. 

V. 

Ha nem bizonyos is, de nem is valószínűtlen, hogy a bolgárok adria-
melléki hadjáratainak vallási okai is voltak. A X—XI. században nagyon 
éles ellentétek voltak a kereszténység és a bolgár eredetű bogomil-szekta 
között. Sámuel cárról, ha nem állíthatjuk is, hogy bogomil volt, bizonyos, 
hogy nem üldözte ezt a szektát, fia Radomir = Román = Gábor azonban 
bogomil volt. Tudjuk továbbá azt is, hogy Bulgáriának azon részeiből, 
melyek görög uralom alá kerültek, tömegesen vándoroltak a bogomil bol-
gárok nyugat felé. Ha tudjuk azt is, hogy Zéta és Dioclea fejedelme, 
Szent Vladimír tűzzel-vassal irtotta a bogomilokat, akkor könnyen érthe-
tővé válik, hogy nagy ellentétek keletkezhettek Sámuel cár bogomil utódai 
és buzgó keresztény veje, Szent Vladimír között. Egy görög legenda11 

nagyon hangsúlyozza, hogy Vladimír gyilkosa, Vladislav nejével együtt 
bogomil volt. Lehet, hogy ez a vallási ellentét vitte egymással harcba 
Bulgária és Zéta-Dioclea uralkodóját és népét, és lehetséges, hogy ez a 
hadjárat és Szent Vladimir halála szükséges volt ahhoz, hogy a görögök 
által nyugat felé nyomult bogomil bolgárok, ha csak időlegesen is, némi 
teret kapjanak a Balkán nyugati szélén, — ami meg is történt. 
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Jegyzetek. 

•Jireőek, A bolgárok története. Nagybecskerek, év n. 
2 Sámuel e kegyetlenkedése mellett csak egy adat van, — egyik Dalmáciába me-

nekült rokonának, Pinciusnak oklevele, (Farlati, l l lyricum sacrum, II. k. 11. 1.) melynek 
Sámuelre vonatkozó állításait a szláv történetírók közül Racki és Hi l ferding kétségbe-
vonja. 

3Sámuel cár történetével behatóan foglalkozik Racki értekezése: Borba juzníh 
Slovena za drzavnu neodvisnost u XI. vieku. Zágráb, 1375. 

4 Nodilo, Chronica Ragusina Junii Restii. Zagrabiae, 1893. — 30—31. 1. 
6Presbyteri Diocleatis Regnum Slavorum, kiadta Schwandtner a Scriptores Rerum 

Hungaricarum III. kötetében (az 1748-iki bécsi kiadásban a 476—509. lapon). 
0 Szent Vladimír görög életírása megjelent a zágrábi „Rad" VII. kötetében. 
7 A görög írók adatainak összefoglalását 1. Du Fresne du Cange, lllyricum vetus 

et nóvum (Posonii, 1746) 100. és köv. 1. 
8 Ez a „Balathista" vagy „Balabista" hegy azonos a mai Belasica Planinával. 
9 Wertner, A középkori délszláv uralkodók története, Temesvár, 1891. — 138.1. 
10Jirecek, A bolgárok története, (Nagybecskerek) 177. 1. 
11 Akolouthia tou agiou Ióannou tou Bladimérou. Velence, 1858. 
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i 

A világháború lezajlása után beköszöntő béke úgyszólván az egész 
világot oly gazdasági feladatok elé állítja, melyek minden téren 
fokozott tevékenységet, nagy koncepciójú, lehető tökéletesen szer-

vezett berendezkedést s a részletekben is a nagy egészbe szervesen be-
illeszkedő intézményeket követelnek. 

Tengeri hajózásunkra különösen igen jelentős és az eddiginél lénye-
gesen szélesebb körű feladatok várnak. S hogy a tengeren lebonyolításra 
kerülő világforgalomban a nemzet nagy érdekeihez méltóan vehessünk 
részt, ahhoz nem csak jól szervezett és vezetett hajózási vállalatok, nem-
csak széles látókörű kereskedelmi szervezet szükségesek, de olyan kiváló 
képzettségű, nagy műveltségű, fegyelmezett agyú tengerészek is, akiknek 
egész valóját áthatja a nemzeti géniusz. 

Hogy miként neveljünk ilyen tengerészeket, azzal a nagy és fontos 
kérdéssel egyesületünk illetékes szakosztálya: a Magyar Flotta Liga igen 
behatóan fog foglalkozni. Addig is nagyon szívesen vesszük, ha hivatott 
szakemberek közlik velünk erre vonatkozó nézeteiket. 

Az alábbiakban egy kereskedelmi tengerészkapitány ez irányú fejte-
getéseit közöljük, melyekre külön is felhívjuk az illetékes tényezők szíves 
figyelmét. 

* * * 

Kereskedelmi tengerészetünk nagy közgazdasági fontosságát végre-
valahára úgy látszik az illetékes tényezők is felismerték. A világháború 
eseményei meggyőztek mindnyájunkat arról, hogy e fontos tényezőt a 
jövőben nemzeti boldogulásunkra és létérdekünkre való tekintettel nagyobb 
figyelemre kell méltatnunk az eddiginél. Akik eddig kétkedtek, ma már 
nem tagadják, hogy gazdagnak, iparilag és gazdaságilag függetlennek 
egy ország csak akkor mondhatja magát, ha jól szervezett, modern, 
hatalmas, tehát versenyképes kereskedelmi flotta felett rendelkezik. 
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„A szem a lélek tükre" — egy nemzet kereskedelmi tengerészeiében 
a nemzetet alkotó milliók lelke, műveltsége, nemzetisége és életképessége 
kell, hogy visszatükröződjék. Amely nemzet nem képes rányomni, dacára 
a milliókra rugó anyagi áldozatoknak, kereskedelmi tengerészeiére nemzeti 
bélyegét, korhadt belső szervezetről tesz tanúságot. 

Kereskedelmi flottánk, amely hála derék katonáink hősiességének, 
biztos rejtekhelyén nyugodtan készülhet a háború után reá váró nagy 
feladatra, a tengeralattjáró háború folytán napról-napra előnyösebb helyre 
jut a világ kereskedelmi flottáival szemben. Hajóparkunk értéke napról-
napra növekedik. Csak természetes,. hogy hajótulajdonosaink a jövőben 
fokozni fogják igényeiket azokkal szemben, akikre a milliárdokat jelentő 
nemzeti vagyont bízzák, azaz, hogy parancsnokaik és tisztjeik megválasz-
tásánál még az eddiginél is nagyobb gondossággal fognak eljárni. Mind-
ezek olyan jelenségek, amelyek — mint örömmel konstatáljuk —, nem 
maradtak észevétlenül azok előtt, kik a nemzeti vagyon igazgatására és 
ellenőrzésére vannak hivatva. A felkeltett érdeklődés legélénkebben nyil-
vánul meg azokban a törekvésekben, amelyek kereskedelmi tengerészeti 
szakoktatásunk reformját célozzák s amelyek az egész kereskedelmi 
tengerészeinek modern elvek alapján való gyökeres átszervezését írták 
zászlójukra. 

Midőn illetékes tényezők ilyen törekvéséről adhatunk számot, nem 
mulaszthatjuk el, hogy a legőszintébb elismerés hangján meg ne emlékez-
zünk a cs. és kir. haditengerészet vezetőségéről, amely a kereskedelmi 
tengerészet reformjai iránt mindig a legmelegebben érdeklődött s abban 
igen sokszor kezdeményező szerepet vitt. 

Ugyanez áll a mostani esetre is, amidőn a haditengerészet a keres-
kedelmi tengerészeti szakoktatás részleges reformját szorgalmazza. Hang-
súlyozzuk a „részleges" szót, mert reform, illetőleg reorganizálás alá első-
sorban az osztrák, illetve a horvát hajós-iskolák kerülnek. 

A mi m. kir. Tengerészeti Akadémiánkat u. i. már 1894-ben átszer-
vezték olyan szempontokból és olyan mértékben, mint aminő szempontokból 
és mértékben szorgalmazza most a cs. és kir. haditengerészet az összes 
osztrák és horvát hajós-iskolák átszervezését. 

A m. kir. Tengerészeti Akadémiában u. i. a növendékek négy reál, 
vagy gimnáziumi osztály elvégzése után vétetnek fel és négy évi tan= 
folyamon teljesen olyan színvonalú nevelést és kiképzést kapnak, mint a 
cs. és kir. haditengerészeti akadémia növendékei. Magyar lévén a tanítási 
nyelv (sajnos, hogy csak részben), a németül nem tudó realistáink és 
gimnazistáink nagyobb előszeretettel lépnek ebbe az intézetbe, mint a 
teljesen német tanítási nyelvű haditengerészeti akadémiába. Nagy hibája 
volt ez intézetnek, hogy a világháború előtt tananyagából teljesen szám-
űzve volt a német nyelv, amely kereskedelmi tengerészeinknek úgy a 
saját pályájukon, mint a haditengerészetben nagy nehézséget okozott. 
Mint értesülünk, ez év elejétől fogva már kötelező tantárgy a német 
nyelv. Ezek után tehát büszkén állíthatjuk, hogy a m. kir. Tengerészeti 
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Akadémia a legközelebb áll ahhoz, hogy a cs. és kir. haditengerészet 
érdekeinek legjobban megfeleljen. A hajótulajdonosok szempontjából azon-
ban ez az intézet — sajnos — még sok kívánni valót hagy hát ra! 

Tévedés volna azt hinni, hogy e két különböző szempont ellen-
téteket jelent. Sőt! Hogy úgy fejezzem ki magamat, a haditengerészet 
érdekeinek kielégítése egy hatalmas lépés a hajótulajdonosok érdekeinek 
kielégítése felé. Mi a hajótulajdonos érdeke? Nyilvánvalóan az, hogy az 
a férfiú, akire a milliót érő hajót, annak értékes rakományát, de a min-
dennél drágább értéket, az utasok és személyzet életét bízza: feltétlenül 
művelt, széles látókörű, lehetőleg sok nyelvet író és beszélő, kellő keres-
kedelmi érzékkel bíró, nagy tapasztalatú ember legyen. És a haditengerészet 
é rdeke? Ezzel egy cseppet sem ellentétes. Fontos követelmény azonban 
a haditengerészetnél, hogy a kereskedelmi tengerésztiszt, akire a háborúban, 
mint tartalékos tisztre fontos feladatok várnak, föltétlenül jó hazafi legyen. 

A magyar elemet tehát már föltétlen megbízhatóságánál fogva is, 
okvetlen túlsúlyra kell juttatni a magyar kereskedelmi tengerészetben. 

Arról nincs értesülésünk, hogy a hajótulajdonosok minő mértékben 
vesznek részt a tengerészeti szakoktatás reorganizálásának nemes mun-
kájában. Mindenesetre azok az áldozatok, amelyeket gazdag hajós-
tá;saságaink a tengerésznevelésért eddig hoztak, feljogosítanak bennünket 
arra a feltevésre, hogy annak megfelelően közreműködnek e nemzeti fon-
tosságú munkában. 

Térjünk most már át soraink tulajdonképpeni tárgyára, a m. kir. 
Tengerészeti Akadémia körüli reformokra. 

Ismételjük, ennél az intézetnél a haditengerészet érdekeire (a német 
nyelvet kivéve) már 1894-ben, vagyis akadémiára való átszervezésekor 
kellő tekintettel voltak. Ha már most, mint értesülünk, ez év eleje óta ez 
intézetben a német nyelvet is kötelező tantárggyá tették, haditengerészeti 
szempontból nem marad egyéb változtatni való hátra, minthogy a test-
gyakorlással kapcsolatban a növendékek a négy éves tanfolyam alatt a 
fegyverfogásban és katonai csapatgyakorlatokban is kiképeztessenek. 
A célt egy aktiv cs. és kir. haditengerésztisztnek az akadémiához való 
beosztásával könnyen el lehetne érni. 

Kereskedelmi tengerész szempontból azonban tovább kell mennünk a 
reformokban. Hajótulajdonosok részéről általános a panasz, hogy az 
akadémiát alig elvégzett kadétok annyira nincsenek kereskedelmi tenge-
részeti elvek szerint nevelve, hogy csak sok hónapi hajózás után van 
hajóinkon való alkalmaztatásuknak némi gyakorlati értéke. Pedig, tekin-
tettel a tiszthiányra, sokszor már első tiszti minőségben is szolgáltak az 
akadémiát alig elvégzett kadétok. Hogy ez a szolgálat csak névleges 
lehetett s voltaképpen az egész „tisztikar" szolgálatát a hajóparancsnok 
maga látta el, azt hizonyítgatni feleslegesnek tartjuk, annyira kézen-
fekvő dolog. 

A hadnagyi és kapitányi vizsgákon is, különösen a háború alatt, 
alább hagyott az a szigor és komolyság, amely e vizsgákat, még csak 
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alig pár évvel a háború kitörése előtt szinte hírhedtekké tette. A fenye-
gető tiszthiányon a szakemberekben szegény Tengerészeti Hatóság oly 
módon akar segíteni, hogy szinte „gyártja" a hadnagyokat és kapitányokat, 
akiknek a kereskedelmi hajózásban semmi gyakorlatuk nincsen, nem is 
lehet, mert a haditengerészetnél szolgálva még hadihajókkal sem igen 
mozdulhattak ki a kikötőből. Különben is a tisztán hadihajókon szerzett 
gyakorlat nem pótolhatja egy kereskedelmi tengerész gyakorlatát. Ezt nem 
hangoztathatjuk eléggé, mert kereskedelmi tengerészetünk elmaradottságát 
szakembereink főleg annak tudják be, hogy mindenkori kormányaink keres-
kedelmi tengerészeti szakállásokra eddig majdnem kizárólag olyan egyéneket 
alkalmaztak, akiknek vagy egyáltalán nincs hajózási gyakorlatuk, vagy 
pedig kizárólag hadihajókon szerezték azt meg. A kereskedelmi és hadi-
tengerész hivatásának egyetlen közös pontja a navigáció, azaz, a hajó-
nak egyik kikötőből a másikba való vezérlése. Ez azonban egy keres-
kedelmi tengerésztiszt teendőinek csak igen kis részét jelenti. Tengeré-
szeti Akadémiánkban azonban a mai rendszer mellett csak ezt a kis részt 
sajátítja el az ifjú tengerész jövő kötelességeiből, míg azok nagyobb 
részét fokozott nehézségek között kint az életben kell megszereznie. 

A m. kir. Tengerészeti Akadémia a kereskedelmi tengerészet követel-
ményeinek akkor felelne meg teljesen, ha végzett növendékei, mint kész 
hadnagyok kezdhetnék meg tiszti pályájukat. A jelenlegi hadnagyi, illető-
leg kapitányi vizsgáknak nem sok értelme van. Ezeknek az anyaga u. i. 
nem más, mint az akadémia négy évi tananyaga dióhéjban — kétfelé 
osztva. Ezeknek a vizsgáknak ilyen formában csak akkor volt létjogosult-
ságuk, midőn még olyan anyag pályázott a tiszti rangra, amelynél még a 
betűvetés tudományát is kétségbe lehetett vonni. Ma azonban már 23-ik 
jubileumát üli a m. kir. Tengerészeti Akadémia. Ma ezekre a vizsgákra 
— különösen a hadnagyi vizsgára — elfecsérelt időt sokkal hasznosabban 
gyümölcsöztetné a fiatal tengerész, ha azalatt kereskedelmi hajón tovább 
gyarapítaná gyakorlati ismereteit. 

Hogy azonban az Akadémia kész hadnagyokat adhasson, némely 
gyökeres módosítástól nem szabad elzárkóznuk. 

A Budapesti Hirlap február 18-iki száma avatott tollból erre vonat-
kozóan a következőket írja: 

„A Kereskedelmi Tengerészeti Akadémiának csak az lehessen az 
igazgatója a jövőben, aki hosszújáratú kereskedelmi gőzösön parancsnoki 
minőségben már volt alkalmazva. A szaktanári állások elnyerését pedig 
legalább annyi kereskedelmi hajón töltött szolgálat kimutatásához kellene 
kötni, mint amennyi a hosszújáratú kapitányi vizsga letételére elő van 
írva. Ilyen erőkből álló tanári testület a legrövidebb időn belül annyira 
át tudná dolgozni az Akadémia tananyagát, hogy az a kereskedelmi 
tengerészet mai igényének megfelelhetne." 

Kellő gondossággal és a kereskedelmi tengerészet követelményeinek 
ismeretével megválasztott tanerők mellett a tanítás évente nyolc hónapnál 
tovább nem tartana. Nyolc havi elméleti oktatás után a növendékek a 
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kereskedelmi iskolahajón tengeri útra indulnának. Három hónap alatt fel-
kereshetnék a Földközi-tenger összes fontosabb kikötőit. A hajózás alatt 
éppen úgy, mint a kikötőkben komoly hajózási, illetve tiszti teendőkre 
beosztva végezné minden növendék a szolgálatát, a szaktanárok foly-
tonos felügyelete mellett. A III. és IV. évfolyamot elvégzett növendékek 
már tisztiőrséget tar tanának; az elsők természetesen csak a parti hajózási 
feladatok megoldásában gyakorolnák magukat, míg az utóbbiak az összes 
tiszti feladatokat ellátnák. Négy évi tanfolyam alatt 4 X 3 — 12 havi cél-
tudatos gyakorlatban részesülne az akadémikus. Az ilyen módon kiképzett 
ifjakat nyugodt lelkiismerettel lehetne kinevezni hadnagyokká s képesíteni 
őrségtartó III. tiszti szolgálatra. Ezeket a fiatal, de gyakorlott „hadnagyocs-
kákat" mindenesetre hajótulajdonosaink szívesebben alkalmaznák hajóikon, 
mint a háború alatt „gyárilag" előállított, teljesen gyakorlatlan hadnagyokat 
és kapitányokat. 

Végül, ha a végzett akadémikusra raktársöprés, rozsdaverés, fémtisz-
títás helyett tiszti bánásmód vár tiszti munkakörrel, azt hisszük, a magyar 
elem is nagyobb mértékben fog tódulni erre a pályára. Ennek az elem-
nek túlsúlyra jutása pedig úgy a magyarosítás, mint haditengerészeti 
szempontból fontos és fölötte kívánatos volna. Inan. 
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Irta KUMP JÓZSEF. 

Amióta a szigorított tengeralattjáróharc ürügyén az Unió is bizonyos 
érdekeltséget vállalt a nagy világégésben, a küzdő felek közt egy új 
hatalmi tényező jelent meg, amely, ha még tettleg nem is avatkozott be 
a harc menetébe, mindkét harcban álló fél részéről élénk mérlegelés és 
kombináció tárgyát képezi. 

* * * 

Az Unió világtengeri érdekeltsége s ezzel kapcsolatban tengeri hatalma, 
illetőleg ereje nem régi keletű s eredetileg nem Nyugatra gravitált, ahon-
nan nemcsak kultúráját, hanem produktív munkára vágyó, tetterős, moz-
gékony népességét is kapta. A veszély a sárga faj részéről fenyegetett 
s ez az Unió expanzívabb külpolitikájának első megnyilatkozását a Csendes-
tengerre terelte. A spanyol világuralom nyomainak eltörlésére voltaképen 
az Uniónak a sárga faj ellen való ez a preventív védekezése adta meg 
az igazi lökést, amihez a Monroe-doktrina csak staffage-ul szolgált. Ezért 
kereste az Unió olyan lázasan a nagy átjárót a világnak abba a részébe, 
ahol jelenlétére vitális érdekeinek megvédése céljából bármikor szükség 
lehetett. 

így történt, hogy mialatt mi Európában feszült figyelemmel és vára-
kozással lestük az Anglia és Németország között a tengerek uralmáért 
lejátszódó küzdelem előjátékának minden fázisát, azalatt a messze Nyu-
gaton egészen csendben, de annál öntudatosabban a világtengerek ural-
mának egy új aspiránsa jelentkezett: az északamerikai Unió. 

A Taft első elnökségének szürke esztendei után a Roosevelttől inau-
gurált imperialista politika nyomán el lehettünk készülve a washingtoni 
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külügyi kormánynak a nagyvilági politikában előbb-utóbb bekövetkező 
erősebb hangsúlyára, de ennek az erősebb hangsúlynak első érvényesü-
lését mindenki a szélső Kelet politikájában várta. Annál inkább, mert 
egyszer már fölhangzott ez az erősebb hangnem a kaliforniai japánüldö-
zések idején. Erős hajóhad adott akkor nyomatékot annak a yankee-
önérzetnek, amely minden öntudatossága mellett sem fajult eddig soha 
elbizakodottsággá. Mostan megnyilatkozó antipatiánk is inkább a pártat-
lan semlegességet a maga módján kezelő elnöknek szól. Magában a 
népben — sajnos — a mi vérünk is lüktet s ha az évtizedek folyamán 
oly magasra fölrepült csillagos lobogóra nézünk, a központi hatalmak 
kivándorlóinak millióiról sem feledkezhetünk meg. 

A XIX. századnak, a vas és acél századának szülötte ez a csodálatos 
hatalom, tnely minden demokratizmusa mellett is mindig számolt a reális 
tényekkel, a puszta tekintélyre semmit sem épített, mert — főleg a leg-
utóbbi évtizedekben — mindig világos tudatában volt annak, hogy a nem-
zetek gyülekezetében szavának súlyt csak dreadnought-jai és hadifelsze-
relései adnak. Lodge szenátor már 1910-ben, a „Naval appropriation bili 
for 1910/11" tárgyalásánál nyíltan kifejezést is adott ennek az öntudatnak: 
„Tudatában vagyunk annak — úgymond —, hogy a Monroe-doktrina nem 
képezi a nemzetközi jog alapelvét; egyéni politikánk deklarációja az 
csupán, amelynek tiszteletbentartását csak addig várhatjuk, míg rendel-
kezünk azzal a hatalommal, mely neki tiszteletet és érvényt tud szerezni." 

Harmonikusan egészíti ki ezt a nyilatkozatot a Rooseveltnek annak 
idején Oszavatomicban közzétett programmja. A pénz-oligarchiát megtörő 
radikális, szociális reformok mellett „erős haditengerészet és szárazföldi 
hadsereg kell, hogy a világ tiszteletben tartsa Amerikát". A yankee-önétzet 
szól ebből a programmpontból felénk. A pénz? — amely más államok-
ban az ilyen kijelentéseknek sokkal szerényebb színezetet kölcsönöz — 
az nem számít ebben a köztársaságban, ahol a tengerészeti államtitkár, 
Mr. Meyer szemhunyorgatás nélkül mer a kongresszustól Iones tenger-
nagynak síremlékére — a tengernagy az Unió tengerészetének megala-
pítója volt — 130.000 dollárt kérni. 

Reklám és zaj nélkül dolgozott — ebben az esetben kivételesen — 
a yankee. Lázasan folyt Pearl Harbour kiépítése a Hawaii-szigeteken és 
hovatovább készen állott a Panama-csatorna . . . 

* * * 

Bár a háborúnak ismeretes kitörése az előző évtizedek várakozásának 
ellenére Nyugatra dobta bele a háborúba az Uniót, mégis egyik szemével 
mindig Keletre kell hogy nézzen, egyik kezével mindig a Japán képében 
jelentkező sárga faj intrikáit kell ellensúlyoznia, ami a központi hatalmak 
szempontjából sem érdektelen. Minden érdeke a szélső Keletre húzza. Az 
a nem csekély, részben gazdasági természetű antagonizmus ugyanis, amely 
a sárga és fehér faj között a legutóbbi japánüldözés alatt kifejezésre 
jutott, hovatovább kenyértörésre fogja vinni a dolgot a Csendes-óceánon 
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érdekelt hatalmak között. Angliának tagadhatatlanul igen nagy érdekei 
vannak az ausztráliai szigeteken s így nincs kizárva, hogy az Unión és 
Japánon kívül még Anglia és az esetleg addig lábrakapó Kína is részt 
fognak venni a nagy mérkőzésben. Az Unió már egynéhány évvel ezelőtt 
megvetette a lábát Honolulu-ban és Pearl-Harbourt flottabázisnak rendezte 
be, nyomatékos figyelmeztetésül az érdekelt hatalmaknak, hogy a sziget-
világ hegemóniájáért mindjobban kiélesedő — a háború idejére is csak 
kényszerűségből félretett, bár Japán itt is igyekezett a konjunktúrát kihasz-
nálni — verseny minden fázisát élénk figyelemmel kíséri és kész a leg-
erősebb ellenféllel szemben is érdekeiért helytállani. 

A Csendes-tengeri nagy kikötővárosokból az érdekszálak ezrei futnak 
keresztül-kasul az óceánon. Ez érdekszálak középpontjában, stratégiailag 
rendkívül előnyösen fekszik a föntebb említett flottabázis a szigetcsoport 
Oahu nevű szigetén 18 kilométernyi távolságban nyugatra a fővárostól, 
Honolulutól. Az említett kikötővárosokkal a Csendes-tengeri kábelhálózat, 
San-Franciskóval, azonkívül drótnélküli távíró-állomás révén áll állandó 
kapcsolatban s a modern haditechnika összes vívmányai bevehetetlen erős-
séggé és elsőrangú hadikikötővé emelik. 

Súlyos gondokat okoz azonban a szigetcsoport lakossága az Egyesült 
Államok kormányának. Ez a lakosság faj szerint a következőképen oszlik 
meg: 16% fehér (feltűnő sok portugál), 21% benszülött és színes (keve-
rékfaj), 14'/2% kínai és 401/2°/o japán. 

Ez az utóbbi szám az, amely nem egy álmatlan éjszakát fog még 
okozni a yankee imperialista politikának. Ezer meg ezer vallási és morális 
érdekszál fűzi hazájához a japánt s ő ezt a viszonylatot az élet minden 
körülményei között fanatikusan ápolja. Hogy ez a morális erő alkalom-
adtán mily veszélyt rejt magában az Unióra nézve, az nyilvánvaló. 

Emellett a főhadikikötő mellett Olongapoban, a Fülöpszigeteken is 
rendelkezik az Unió flottabázissal, aminthogy Corregidor Island is a Manilai-
öböl bejáratánál mint másodrangú támpont Kína és Japán közelében nagy-
fontosságú. Egyáltalán a Manilai-öbölben mintegy láncot alkotó sziget-
sorozat minden tagja, Carabao, Cabello és El Fraile megannyi megerő-
sített pont. 

Bizonyos, hogy az Unió pozícióját ezek az előkészületek a Csendes-
tengeren nagyon megerősítették, döntővé azonban ezt a befolyást az idő-
közben elkészült Panama-csatorna tette. 

Az Egyesült Államok ugyanis nagyon könnyen juthatnak abba a 
helyzetbe a Csendes-tengeren, hogy kisegítőként az Atlanti hajórajnak is 
meg kell jelennie a szélső Kelet vizein. S ebben a pillanatban emelkedik 
ki a csatorna végtelen nagy jelentősége. Hovatovább kiviláglik ugyanis, 
hogy a nemzeteknek álma egy szabadon hajózható semleges világcsator-
náról — csak álom marad. A nemzetközi tengerjog ugyanis kimondja, s 
bár a nemzetközi jog ebben a háborúban óriási fiaskót szenvedett, az 
Unió ennek a megállapításnak mindenesetre érvényt tud szerezni, hogy: 
„Zárt tengerszoros territoriális víz s mint ilyen, egy állam fennhatósága alatt 
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álló terület, ha mindkét partja egy és ugyanazon államterülethez tartozik 
olyan módon, hogy a szoros bejáratán ez az állam tüzérségével uralko-
dik". Már pedig az Egyesült Államok jóeleve gondoskodtak róla, hogy a 
csatorna mindkét partja egy külön erre a célra alkotott specifikus kis köz-
társaságé legyen, mely tulajdonképen az Unióé. 

Ez ellen annak idején, főleg a nagyon érdekelt és joggal féltékeny 
Angliából hallatszott ugyan egypár félénk ellenvetés, de — természetesen 
— kevés eredménnyel. Az Egyesült Államok tudatában vannak az átkelés 
fontosságának s költséget nem kiméivé, erőltetik a még zavaró földcsu-
szamlások kiküszöbölésével a végleges befejezést és meg lehetünk róla 
győződve, hogy' mihelyt a szélső Kelet érdekekért az első ágyúlövés 
eldördül, a Csendes-tengeren az Unió hajóin kívül a most mutatott barát-
kozás ellenére is egyetlenegy érdekelt lobogó sem fog áthajózni a csa-
tornán. Hatalmas, új típusú ágyúkkal fölszerelt erődök fognak súlyt adni 
ennek a vétónak. 

* * * 

Ezek az előkészületek már a háború előtt mutatták, hogy az Unió el 
van szánva rá, hogy fölvegye a sárga fajtól odadobott keztyűt, amelyet 
az európai hatalmak — okulva az északi kolosszus kudarcán — úgy lát-
szik nem nagyon mertek fölvenni. Az amerikai katonai szaklapokban már 
a háború előtt jelszó lett az ,,!ncrease of Navy", „a tengeri erő növelése" 
és például az „United Service Magazin" című folyóirat állandó rovatot 
nyitott „The coming struggle for sea-power" „az eljövendő küzdelem a 
tenger uralmáért" és „The rise of the United States Navy" „az Egyesült 
Államok flottájának növelése" címek alatt. Mr. Hobson egyik legutóbbi 
költségvetési tárgyalás során felszólalván, évenkint két nagy csatahajó 
építését követelte a Csendes-tenger részére, a kongresszus 114.600 dollárt 
szavazott meg a Csendes-óceán partjain létesítendő torpedónaszád-állomás 
építésére s a szenátus féltő gondjában még a Pearl-Harbour további kiépí-
tésére szánt, de a tengerészeti bizottság által törölt 300.000 dollárt is 
visszaállította a budgetbe. A már az 1911/12 költségvetési évre kért, de 
csak a háború alatt építésbe vett 32.000 tonnás csatahajók (Idaho, Missis-
sippi, New Mexico, Tennessee és California) egyenkint több mint 18 millió 
dollárba kerültek, de az Egyesült Államoknak, úgylátszik, megéri ezt a 
pénzt az, hogy iparuknak és kereskedelmüknek szabad útat biztosítson 
egy rengeteg felvevőképességű világrészbe. 

* * * 

A föntebb vázolt tengeri érdekek védelmére az Unió hadiflottája van 
hivatva. Ez a hadiflotta, főleg a háború előtti versenyfegyverkezés hatása 
alatt hatalmas kereteket tölt ki és a háború tanulságai alatt is erős fej-
lesztési programm előtt áll. A flotta zömét a csatahajók (Battleships) alkot-
ják. Készen van 14 drb első osztályú csatahajó (Battleships first line), 
amelyeknek főbb adatait az alábbi táblázat tünteti fe l : 
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Név Vízk i szo r í t á s ( tonna) Nehéz t ü z é r s é g S e b e s s é g tmf 

Arizona 32600 12 drb 35 -6 cm 21 
Pennsylvania 32600 12 „ 35-6 „ 21 
Nevada 28400 10 „ 35 -6 „ 20 
Oklahoma 28400 10 „ 35-6 „ 20 
Texas 28400 10 „ 35-6 „ 21 
New York 28400 10 „ 35 -6 „ 21 
Arkansas 27200 12 . 30-5 „ 21 
Wyoming 27200 12 „ 30-5 „ 2.1 
Florida 31000 10 „ 30-5 „ 22 
Utah 27400 10 „ 30-5. „ 21 
North Dakota 22000 10 „ 30-5 „ 21 
Delaware 22000 10 „ 30-5 „ 21 
Michigan 17600 8 „ 30-5 „ 18 
South Carolina 17600 8 „ 30-5 „ 18 

Épülőfélben vannak a következő hyperdreadnoughtok: 
N é v 

Idaho 
Mississippi 
New Mexico 
Tennessee 
California 

V í z k i s z o r í t á s i tonna) 

32000 
32000 
32000 
32000 
32000 

Nehéz t ü z é r s é g 

12 drb 35-6 cm 
12 „ 35-6 „ 
12 „ 35-6 „ 
12 „ 35-6 „ 
12 „ 35-6 „ 

S e b e s s é g tmf 

21 
21 
21 
21 
21 

Ehhez az állományhoz járul 23 másodosztályú csatahajó (Battleships 
second line) (New Hampshire, Kansas, Minnesota, Vermont, Connecticut, 
Louisiana, Rhode Island, Virginia, Georgia, Nelrasca, New Yersey, Maine, 
Ohio, Missouri, Kearsarge, Kentucky, Alabama, Illinois, Wisconsin, Jowa, 
Indiana, Massachusetts és Oregon), amelyek 12.000—16.000 tonna deplace-
ment-nal és átlagban egyenkint 4 drb 30'5 cm-es ágyúval rendelkeznek 
a szükséges közép és könnyű tüzérség mellett. 

Csatacirkálókkal — minthogy ezt a típust igazában csak ez a háború 
revelálta — még nem rendelkezik az Unió flottája. Az 1916-iki flotta-
programmba azonban, amelyet alább ismertetünk, már be van állítva egy-
néhány ilyen egység is. Egyelőre 14 drb páncélos cirkáló (Montana, North 
Carolina, Washington, San Diego, South Dakota, Colorado, Maryland, 
Pittsburgh, West Virginia, St. Louis, Charleston, Milwaukee, Brooklyn, 
Saratoga) 8000-től 14.500 tonnáig és egyenkint 4 drb 20—25'4 cm-es ágyú-
val régebbi építési periódusból (1904—1906) van hivatva pótolni az ezen 
a téren kétségtelenül meglévő hiányt. 

Feltűnő a gyorscirkálókban való hiány, amely hajóosztály éppen a 
háborúnak kereskedelmi (blokád-) jellegénél fogva oly jól bevált s amelyét 
mindössze a „Salem", „Chester" "és „Birmingham" egyenkint 4700 tonna 
deplacementnal bíró és 2 drb 12'7 cm-es ágyúval meg a szükséges könnyű 
tüzérséggel felszerelt scout-ok képviselnek annál inkább, mert éppen ezek 
a hajók, amelyek annak idején, rögtön ennek a típusnak az angoloktól 
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való megalkotása után, annak tovafejlesztésén jelentékenyen közremű-
ködtek. Ennek ellenére ezeken az 1907-ből való hajókon kívül az Unió 
flottájában ennek a hajóosztálynak több képviselője nincsen. A föntemlített 
flottaprogramm van hivatva az ezen a téren fennálló hiányokat is pótolni. 

A cirkálók osztályát 17 kis (3000—4000 tonnás) cirkáló egészíti ki, 
amelyek szintén már régebbi időszakból valók, mindamellett mint keres-
kedelmi hajók escortja, blokád-őrök stb. még igen jó szolgálatokat tehet-
nek (16—22 csomó a sebességük). 

Partvédelmi célokra a monitorok jöhetnek szóba, amelyekből az Unió 
tengerészete 9 drb-bal rendelkezik, azonban ezek mind még részben 
1900-ban, részben még azelőtt épültek s ha tüzérségük viszonylag erős 
(25—30-5 cm) is, abszolút kicsiny sebességüknél (10—13 tengeri mérföld) 
fogva inkább már csak parti ütegeknek tekinthetők. 

A tengeralattjáró veszedelem leküzdésére igen tekintélyes romboló-
flotilla áll rendelkezésre, amely a legutóbbi adatok szerint 68 egységet 
számlál, köztük 52 drb 700—1100 tonnás legmodernebb egységet az 
1909—1916. építési évekből és ezeket a számokat 6 épülőfélben lévő 1140 
tonnás, egyenkint 4 drb 10-2 cm-es ágyúval felszerelt egység van hivatva 
rövidesen kiegészíteni. 

Torpedónaszádok építésével az Unió már régen, (amióta a tenger-
alattjárók építését megkezdte) felhagyott, logikusan ismervén fel azt a 
kapcsolatot, amelynek folyományaként a tengeralattjáró mint a torpedó-
naszádnak továbbfejlődése, illetőleg funkcióinak örököse jelentkezett. Ennek 
megfelelően ez a hajóosztály csak 19 egységgel van képviselve, a leg-
utolsó az 1901. évből. 

Az idők jele egy igen tekintélyes tengeralettjáró flotilla, amely azon-
ban javarészben csak a legutóbbi évek (1912—1916) szülötte s e hajó-
típus fejlődésének minden fázisát jellemzően mutatja. Szóhoz ugyan ebben 
a háborúban — támadási objektum hiányában — aligha fog jutni, de az 
épülőfélben lévőket is beleértve 73 egységet számlál s ez főleg a föntebb 
fejtegetett Csendes-tengeri relációkban, tehát az Unió voltaképeni érdek-
szférájában, kétségtelenül bizonyos súlyt és tekintélyt kölcsönöz neki. 

Ezt a föntebb vázlatosan ismertetett együttest 32 ágyúnaszád egé-
szíti ki, amelyek javarészt folyókra is szánva, legföljebb a számot gya-
rapítják. 

Természetes, hogy egy ilyen hatalmas organizmust a segédszolgálatos 
hajók egész raja kell, hogy támogasson munkájában, 4 romboló-anyahajó, 
6 tengeralattjáró kísérőhajó, 7 csapatszállító gőzös, 4 készlet- (anyag- és 
élelmiszerkészlet-) hajó, 2 kórházhajó, 25 nafta- és szénszállítóhajó és 23 
egyéb segéd- (műhely-, iskola- stb.) hajó képezik azt a nélkülözhetetlen 
segítséget, amely nélkül egy modern flotta sem tudna ma már meglenni. 

* * * 

Az új flottaprogramm, amely a háború tanulságainak hatása alatt szü-
letett meg 1916 augusztusában az eddiginél fokozottabb mértékben van 
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hivatva az Unió érdekeinek a nagy világtengereken érvényt szerezni. 
1919 július l.-éig 10 új csatahajót (köztük négyet minél előbb), egyenkint 
33100 tonna deplacementnal és 8 drb 40-6 cm-es ágyúval, 6 drb különö-
nösen gigantikus méretű csatacirkálót, (köztük négyet minél előbb) egyen-
kint 40.000 (!) tonna vízkiszorítással, 10 drb 35"6 cm-es ágyúval és 35 
tengeri mérföld rekordsebességgel, 10 gyorscirkálót (négyet minél előbb). 
50 torpedónaszádrombolót (20-at minél előbb), 67 tengeralattjárót (köztük 
27-et minél előbb) és 13 segédhajót jelent ez a programm, amely az 
Unió flottáját a világversenyben megfelelő helyhez van hivatva juttatni. 

* * * 

Tévedne, aki azt hiszi, hogy ez a rengeteg erő akár a mostani világ-
konfliktusra való tekintettel, akár pedig a német tengeri törekvések ellen 
bontakozik ki ilyen hatalmas arányokban. Az Uniónak a háborúba Európa 
felé való beavatkozása teljesen természetellenes, accidentális jellegű, a 
tengeri hadihelyzeten semmit sem változtat, a jövő szempontjából pedig 
semmiféle jelentőséggel sem bír, mert az Uniónak Európában sem poli-
tikai, sem gazdasági érdekei nincsenek, mintahogy innen hasonlótermé-
szetű veszedelmek nem is fenyegetik. De igenis eminens érdekei forog-
nak kockán a földgömb másik felén s ha ezeknek az érdekeknek elő-
térbe tolulását ez a háború el is odázta, végleg meg nem akadályozhatja 
s akkor a sokféle érdekek és nagyszámú érdekelt hatalom következtében 
az Uniónak hatalmas tengeri erejére még nagy szüksége lehet, lévén a 
történelem tanúsága szerint nem éppen kivételes eset, hogy ad hoc egye-
sült szövetségesek rövid egy-két évtized alatt mint halálos vetélytársak és 
ellenségek állottak egymással szemben. 
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— Két arcképpel. — 

Haus Antal vezértengernagy halálával haditengerészetünknek általa 
oly kiváló szakavatottsággal, oly bölcs körültekintéssel, oly fényes 
sikerekkel betöltött vezetői állását Ő Felsége a legfőbb Hadúr két 

részre osztotta s a flotta parancsnokává Njegovan Miksa altengernagyot 
tengernaggyá való kinevezéssel, a hadügyminisztérium tengerészeti osztály 
főnökévé pedig kaltenfelsi Kailer Károly altengernagyot, a tengerészeti 
osztály eddigi főnökhelyettesét nevezte ki, mindkettőt a titkos tanácsosi 
méltósággal is kitüntetvén. 

Ezzel a kettős kinevezéssel oly kiváló szakférfiak kerültek haditenge-
részetünk élére, akiknek eddigi pályafutása teljes biztosítékot nyújt arra, 
hogy dicsőséges haditengerészetünk Haus Antal szellemében vezetve, 
úgy a szervezettség, mint a reá váró feladatok sikeres megoldásával járó 
teljesítmények tekintetében tengeri uralmunk megvédésének és biztosítá-
sának továbbra is megvíhatatlan erőssége lesz. 

Ebben a biztos reményben őszinte örömmel üdvözöljük az új veze-
tőket felelősségteljes magas állásukban s megvagyunk róla győződve, 
hogy az a meleg rokonszenv, mellyel az Istenben boldogult vezértenger-
nagy a magyarság szerepét haditengerészetünkben igaz értéke és kiváló 
nemzeti hivatása szerint mérlegelte és méltányolta s amely Haus Antal 
vezértengemagyot oly közel hozta a nemzet szívéhez — utódaiban is 
visszhangot kelt s szent örökségül száll át reájuk. 

* * * 

Njegovan Miksa tengernagy 1858-ban született Zágrábban; Fiúméban 
végezte jeles eredménnyel és mint legelső a haditengerészeti akadémiát 
s 1877-ben lépett be mint tengerészapród a haditengerészetbe, ahol 
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1880-ban sorhajózászlós -lett. Különféle behajózások és tiszti tanfolyamok 
elvégzése után 1888-ban sorhajóhadnagy lett. Ezután több éven át rend-
kívül nagy sikerrel tanároskodott a tengerészjelöltek tanfolyamán s a 
haditengerészeti akadémián, 1900-ban korvettkapitány, 1904-ben fregatt-
kapitány s 1906-ban sorhajókapitány lett. Ebben a minőségében hosszabb 

N J E Q O V A N MIKSA b. t. t . , c s . é s kir . t e n g e r n a g y , had i t enge része t i p a r a n c s n o k . 
(A zász lós -ha jón 1916-ban Brüch O s z k á r ta r t . s z á z a d o s által k é s z í t e t t r a j z után.) 

időn at vezetője volt a hadügyminisztérium tengerészeti osztálya operációs 
irodájának, majd a tartalék hajóraj parancsnoka lett. 191 l -ben ellentenger-
naggyá neveztetvén ki, átvette az aktív hajóraj első csoportjának és első 
osztagjának, majd az egész eskader parancsnokságát. 

Amint 1913-ban a balkán zavarok folytán Szerbiával és Montenegró-
val leendő összeütközés fenyegetett, N/egovan ellentengernagy azon 
flotta-osztály parancsnokságával bizatott meg, melynek a montenegrói 
partok tengerzár alá vétele volt a feladatául kitűzve. Ebben a kritikus 
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időben Njegovan ellentengernagy hajlíthatatlan eréllyel és világos áttekin-
téssel óvta meg a nemzetközi tengernagyi tanácsban a monarchia érde-
keit s hatásosan ellensúlyozta Anglia és Olaszország képviselőinek már 
akkor kevéssé barátságos magatartását és burkolt intrikáit. 

Jeles szolgálatait ő Felsége a katonai érdemkereszttel, a legfelsőbb 
elismeréssel, a 111-ad oszt. vaskoronarenddel s a Lipót-rend lovagkereszt-
jével jutalmazta. A tengerészeti műszaki bizottság elnökévé kineveztet-
vén, a kiváló zászlóstiszt 1913-ban altengernaggyá lett s a háború kitöré-
sekor a flottában egyik parancsnoksággal bízatott meg. Itt érte őt Haus 
Antal halálával Ő Felsége bizalma, mellyel a titkos tanácsosi méltóság 
adományozásával a haditengerészet parancsnokává neveztetett ki s a 
háborúban szerzett érdemei elismeréseül megkapta a Lipót-rendhez a 
hadiékítményt és tengernaggyá lépett elő. 

Kaltenfelsi Kailer Károly altengernagy 1862-ben született s a hadi-
tengerészeti akadémia jeles elvégzése után mint másodosztályú tengerész-
apród lépett 1880-ban a haditengerészetbe; 16 hónapi világkörüli utazás-
ról visszatérve résztvett a Crivoscieben kitört lázadás leverésében s 
1885-ben tengerészzászlós lett. A következő évben az „Elisabeth" hadi-
hajón részt vett Kréta-sziget első tengerzárjában és Skiathos-szigeten 
kiváló körültekintésével kitüntette magát. 1891-ben sorhajóhadnaggyá 
lépett elő s mint ilyen, négy éven át hadsegéd és tanár volt a fiumei 
haditengerészeti akadémián. Az indiai és a keletázsiai vizeken tett hosz-
szabb utazás után 1896. és 1897. évben a krétai zavarok idején, mint a 
„Star" torpedónaszád parancsnoka, sikeres ütközetet vívott Krio-foknál 
(Kap Kaltenfels). 

A boxerlázadás idején a kiváló tengerésztiszt első zászlóshadnagya 
volt a gróf Montecuccoli ellentengernagy vezetése alatt Kelet-Ázsiába 
küldött osztrák-magyar eskadernek és személyesen részt vett a Peitang-
erődök bevételében. Kelet-Ázsiából visszatérve, Ő Felsége a katonai érdem-
kereszttel tüntette ki s később a Konstantinápolyban állomásozó „Taurus" 
parancsnokává neveztetett ki. 

1903. évben korvett-kapitánnyá előléptetve, Kailer a „Wien" pán-
célos hajón összrészlet-tiszt lett. 1905-től 1908-ig és 1910-től 1911-ig a 
hadügyminisztérium tengerészeti osztályában az operációs iroda főnök-
helyettese volt s a közbeeső időben vezérkari főnöke Haus Antal akkori 
eskader-parancsnoknak. 

Ez időben lett fregattkapitány, majd 1910-ben sorhajókapitány s Ő 
Felsége a III. oszt. vaskoronarenddel tüntette ki. 1911-ben nemesi rangra 
emeltetett s hősiesen megvívott ütközetének helyéről kapta a kaltenfelsi 
előnevet. 1911-től 1912-ig a tengerészeti osztályban az operációs iroda 
főnöke volt s tengerészeti parancsnoki hadsegéd, mire a negyedik 
nehéz hajóosztag parancsnokává neveztetett ki. 1913 január 1-én ellen-
tengernagy lett s nemsokára rá megkapta a Lipót-rend lovagkeresztjét. 



h a d i t e n g e r é s z e t ü n k ú j v e z e t ő i . 
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1913 március 19.-én kineveztetett a tengerészeti osztály főnök-helyettesévé 
s 1914 november 20.-án altengernaggyá. Kiváló érdemeinek elismeréseül 
Ő Felsége a hadiékítményes II. oszt. katonai érdemkereszttel tüntette ki. 

Kaltenfels i KA.ILER KÁROLY b. t t , cs. é s kir . a l t e n g e r n a g y , 
a cs. é s kir. hadügyminisz té r ium t e n g e r é s z e t i o sz t á lyának f ő n ö k e . 

Haus Antal vezértengernagy halála után Ó Felsége a már eddig is 
oly sok érdemet szerzett Kailer altengernagyot szemelte ki a haditenge-
részeti igazgatás vezetésére s őt a titkos tanácsosi méltóság adományo-
zásával a hadügyminisztérium tengerészeti osztálya főnökévé nevezte ki. 



k i s e b b k ö z l e m é n y e k . 

A magyar iskolahajó. Ugylátszik, a sokat vajúdó magyar iskolahajó mégis 
meglesz. A nagy tenger járó nemzetek már régóta vi tor lás iskolahajókon képezik 
ki kereskedelmi tengerészt iszt jeiket s a szükséges legénységet, csak mi, k ik 
úgyszólván mindenben utánozzuk a kül fö ldet , átvesszük annak jó és rossz 
szokásait, nem vettük át a tengerésznevelés mintáját, hanem önállóan, amúgy 
szárazföldiesen akartuk azt megvalósítani. Igaz, nálunk például az általános 
német tengerésznevelési min tá t nem lehet megvalósítani. Németországban ugyanis 
a mienkéhez hasonló négy éves tengerészeti iskola nem létezik. O t t , aki ten-
gerészpályára akar menni, ha a 15. életévét betöl tötte, beáll matróznak egy 
vitorláshajóra. Vi tor láshajókon töl t azután négy kemény esztendőt, fo ly ton a 
vi lágtengereket járva, megismerve a tenger szépségeit, annak veszélyeit, meg-
ismeri a tengerész nehéz hivatását, küzdve az elemekkel, a vésszel, v iharral s 
ha ezt a négy esztendőt becsülettel keresztülszolgálta, előttünk van az elemek-
kel való folytonos harcban megacélosodott gyakorlat i tengerész. S hogy ezek a 
tengerészek későbbi pá lyá jukon ne vál janak be, az k ivan zárva. A nem tenge-
résznek való elem a v i tor lázás első hónapjai után eltűnik. A négy évi gyakor lat 
után jön az elméleti tanulmány. A jelentősebb német k ikötővárosokban minden 
negyedévben kezdődik egy 6 — 8 hónapos tanfolyam a Seefahrtschuleban, mely-
nek befejezése után leteszik a kormányosi vizsgát s amelynek sikeres elvégzése 
már egyéves önkéntesi j ogo t biztosít a német haditengerészetben. További 
hajózás után pedig letehet i a kapi tányi vizsgát. Sajnos, ez a nevelés nálunk 
meg nem valósítható, és ped ig azért, mer t vitorlásaink nincsenek. Megvalósítható 
azonban egy másik, sz intén német módszer. A „Norddeutscher L l o y d " saját 
számlájára építtetett két iskolahajót, amelyeken német tengerésztiszteket képez-
nek ki. A z önkéntességi joggal rendelkező fiatal embereket három év ig beha-
józzák e hajók egyikén, mely idő alatt 800 márka élelmezési és felszerelési 
dijat f izetnek évenkint. Három év ig hajóznak azután mindenfelé a nagy vi lág-
tengereken, mialatt a hajón előforduló mindennemű matrózmunkát kel l végezniük. 
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E három év után az illető a Lloyd egy hajójára kerül mint segédtiszt (Hilfs-
offizier), mely után elvégzi a Seefahrtschulet s a vizsga sikeres letétele után 
mint hadnagyot behajózzák. Ezt a módszert átvehetnénk mi is. Megvalósulása 
elé alig gördülne akadály. Az érettségizett fiatalemberek tudják, hogy mit tesz-
nek, milyen pályát választottak s nem éretlen fővel, a Verne-könyvek hatása 
alatt mennek 14 éves korukban a fiumei tengerészeti iskolába, honnan sokan, 
megrettenve a pálya nehézségeitől, a sok tanulástól, inkább más pályára mennek, 
más iskolában folytatják tanulmányaikat. 

Nálunk úgyszólván teljesen teoretikus nevelés van. Az a két-két hónapi 
nyári hajózás valamelyik „Adria" gőzösön alig növeli a növendékek gyakorlati 
tudását. Az utolsó tíz évben minduntalan felszínre kerül az iskolahajó-kérdés, 
hogy legalább egy megfelelő hajó álljon az intézet rendelkezésére. Néhai Sóly-
mássy Oszkár társadalmi úton akarta megvalósítani az iskolahajót s a Budapesti 
Hirlap útján és segítségével egy kis összeget gyűjtött is, amikor a kormány 
kijelentette, hogy majd megfogja építtetni a hajót s a társadalom támogatására 
nincs szükség. így a gyűjtés abbamaradt s a kormány elkészíttette a hajóterve-
ket, Rákosi Jenő pedig, mint a Budapesti Hirlap főszerkesztője, a laphoz e célra 
befolyt mintegy 35.000 koronát a Magyar Adria Egyesületnek adományozta 
tengerkutató-hajó beszerzésére. De Wickenburg István gróf, fiumei kormányzó 
ismét napirendre hozta az iskolahajó ügyét s február 27,-ére értekezletet hívott 
össze. Az elismerés a kormányzót az iskolahajó ügyének fölelevenítéséért any-
nyival is inkább megilleti, mert szakított a több ezer tonnás iskolahajók 
fantasztikus terveivel, hogy ezek helyett a kisebb arányú, de sokkal jobban 
megfelelő vitorlások felé terelje a figyelmet. Az értekezletre hivatalosak voltak 
a hatóság érdekelt tisztviselői, valamint a hajós társaságok kiküldöttei. 

Az Adria tengerhajózási r.-t. részéről felsősághi Eidlitz Hugó vezérigazgató, 
Klein D. A. hajózási igazgató és Kemény Ödön főtitkár, az Ungaro-Croata 
képviseletében Baccarcich és Sverljuga igazgatók, az Ungaro-Croata szabad-
hajózási r.-t. részéről Baccich György igazgató, az Oriente képviseletében 
Venutti Hugó igazgató, a Magyar Keleti Tengerhajózási Társaságtól Loránd 
felügyelő és az Atlantica képviseletében Sugár, a fiumei fiók vezetője stb. 
vettek részt. 

A kormányzó néhány szakszerű megjegyzés kapcsán, melyekből nyomban 
meglehetett állapítani, hogy az iskolahajónak a jövő hajózása és tengerész-
nemzedéke szempontjából fontos feladatával teljesen tisztában van, nyitotta meg 
az értekezletet, majd átadta a szót Leard János miniszteri titkárnak, az ügy 
előadójának. 

Leard János terjedelmes előterjesztése során ismertette az iskolahajóra 
vonatkozó eddigi tervezeteket. Megállapította, hogy azok túlságos arányaik és 
a még nagyobb kiviteli költségük miatt nem bizonyultak megfelelőknek. Fejte-
gette, hogy miként tértek át a kisebb modellre, mígnem a kormányzó kezdemé-
nyezésére olyan vitorlásban állapodtak meg, mely az annyira fontos és eddig 
sajnosan nélkülözött gyakorlati ismeretek elsajátítására alkalmas. Ez a vitorlás 
a buccari-i hajósiskola mindenben bevált „Vila Velebita" iskolahajójának mintá-
jára épülne a megfelelő módosításokkal. Kizárólag oktatási célokat szolgálna a 
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fiumei iskolahajó, melynek építése 400—500.000 koronát igényelne. Végül az 
előadó megemlékezett a kormányzónak arról a törekvéséről, mellyel a nálunk 
hiányzó tengerészlegénység nevelését kívánja megalapozni. Ebből a célból árva 
fiúk nyernének az iskolahajón elhelyezést és oktatást a kereskedelmi tengeré-
szeti akadémia növendékein kívül. 

Több mint két órán át tartott a vita, mely mindvégig élénk volt. Eidlitz 
Hugó elismerését fejezte ki az iskolahajó és a tengerészlegénység nevelésére 
vonatkozó gondolatért, majd megemlítette, hogy a nagyobb vállalatok megfelelő 
arányban külön kívánják megoldani a matróznevelést. Csatlakozott az előter-
jesztéshez. 

Celligoi Albin révaikapitány súlyt kíván helyeztetni a modern hajóépítészet 
ismertetésére. Ajánlotta, hogy az iskolahajóval időnkint kereskedelmi ügyleteket 
is bonyolítsanak le. Takarékossági szempontból kész hajót ajánl megvásárolni 
és átalakíttatni. Ezt az értekezlet elvben el is fogadta. 

Klein D. A. Adria igazgató arra mutatott rá, hogy a buccari-i hajósiskola 
végzett növendékei éppen az iskolahajó miatt sokkal nagyobb gyakorlati értékű 
szakismerettel rendelkeznek. Ezért azt ajánlotta, hogy a fontos kérdést a buccari-i 
tapasztalatok szem előtt tartásával oldják meg. Több felszólalás után az érte-
kezlet magáévá tette a kormányzónak az iskolahajó létesítésére vonatkozó helyes 
nézeteit oly módon, hogy a vitorlást kisebb gőzgéppel is felszerelik. Végül fel-
kérték a kormányzót, hogy a hajózás és nevelés szempontjából annyira fontos 
és hézagpótló iskolahajó mielőbbi megvalósítása érdekében folytassa dicséretes 
fáradozását. 

Wickenburg István gróf mindent megtesz az iskolahajó érdekében, amiért 
nagy hálával tartozik neki a magyar tengerészet. Érdekes, hogy akad tengerész-
tiszt, aki nem tartja szükségesnek az iskolahajót. így például 1916. márciusában 
a fiumei „Tengerpart" című újságban megjelent cikkemre Csicsáki m. kir. rév-
biztos hosszasan válaszolt, amelyben igyekezett kifejteni s meggyőzni a közön-
séget arról, hogy a gőzhajózás korszakában vitorlás iskolahajóra nincs szükség, 
a mi tengerésznevelésünk kifogástalan, orvosolni való azon nincsen stb. Szép 
dolog azt a tanintézetet védeni, amelyben az ember tanult s végzett, de a hibá-
kat be kell látni. S mivel nem minden tengerésztisztünk akar alig pár esztendei 
hajózás után a m. kir. révhivatal elég kényelmes szolgálatába lépni, hanem a 
fáradságosabb, a nehezebb részt, a hajóknak a tengereken való vezetését akarja 
elvégezni s így alapos gyakorlati tudásra, többek között a vitorlázásra is nagy 
szüksége van, épp a legfőbb ideje, hogy gondoskodjunk megfelelő vitorlás 
iskolahajóról s hogy a háború befejezését követő pár év múlva már magyar 
lobogó alatt hajózó, alapos tudásu, intelligens magyar tisztek által vezetett 
kereskedelmi flottánk vegyen részt a nagy világkereskedelemben. 

Brunner Vilmos. 

Az olasz kereskedelmi tengerészet helyzetéről. Hűtlen szövetségesünk 
kereskedelmi tengerészete sokat szenvedett a háború alatt s az ez év február 
elsején bejelentett szigorított tengeralattjáró háború sokáig pótolhatatlan veszte-
ségeket fog okozni az olasz kereskedelmi tengerészeinek, amint azt az eddigi 
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eredmények sejteni engedik. Olaszországnak a háborúba való beavatkozása óta 
kereskedelmi tengerészete teljesen az állam felügyelete alá került, melynek célja, 
hogy a hajók esak az ország érdekeinek megfelelő járatokat végezzenek s hogy 
oly anyagokat hozzanak be rendszeresen, amelyek az ország szükségleteinek 
kielégítésére szolgálnak. Az olasz hajótulajdonosok persze nem nézik jó szemmel 
az államnak eme beavatkozását, mert a kormány, nem törődve a hajótériránti 
nagy kereslet által előidézett magas hajófuvardíjakkal, megállapította a fuvar-
díjakat, mi által a hajótulajdonosokat nagy kár éri. Az alacsony fuvardíjak 
megállapítása folytán a hajótulajdonosok nem hajlandók hajóparkjukat növelni s 
már annak elmaradása is hátráltatja a kereskedelmi tengerészetük fejlődését. Az 
olasz kereskedelmi flotta 75 % - a a kormány részére le van foglalva s a fönn-
maradó 25 °/o a kormány hajózási bizottságának a felügyelete alatt áll. Ezt a 
részt főleg lőszer, szövetek és phosphat szállítására használják fel. A személy-
gőzösöket főleg gabona és egyéb élelmiszerek szállítására használják. Szén-
szállítással olasz hajó alig foglalkozik. Az Olaszország részére való szénszállí-
tást külföldi hajók végzik. Szénszállításra legfeljebb a kisebb vitorlásokat hasz-
nálják fel, mivel ezek nincsenek a hajózási bizottság alá rendelve s egyelőre 
még tulajdonosaik szabadon köthetnek szállítási ügyleteket. A vitorlások jó részét 
különben már elsülyesztették. Hogy a hajótulajdonosokat újabb hajóvásárlásokra 
buzdítsa a kormány, rendeletet adott ki, mely szerint minden 1000 tonnán felüli, 
a háború alatt építtetett vagy vett hajó az olasz hajójegyzékbe való bevezeté-
sének napjától számított egy évig nem lesz az állam részére lefoglalva. Ez igen 
szép volna, azonban eladó hajó alig van s az olasz hajóépítő ipar teljesítő-
képessége is nagyon korlátolt. A tengeralattjáró harc által okozott veszteségeket 
sem tudja pótolni. A mult év október 16.-ig 270.000 tonna hajóteret veszített 
az olasz kereskedelmi tengerészet, mely az egész flottának egyhatod része. A 
szigorított tengeralattjáró harc már eddig is, alig egy hónappal a bejelentés után, 
jelentős veszteségeket okozott a kereskedelmi flottának s így a békében az 
olasz kormány által oly nagy körültekintéssel és oly nagy költséggel megalapí-
tott olasz kereskedelmi tengerészet belátható időn belül nem pótolható veszte-
ségeket szenvedve fog kikerülni a világháborúból. Br. V. 

A Földközi-tenger zárlatának fontossága. A világtörténelem igazolja, hogy 
a Földközi-tenger birtokáért a legrégibb idők óta ádáz tusa folyt. A föníciaiak-
tól kezdve a görögök, a karthagóiak, a rómaiak és újabban a franciák és 
angolok mind súlyos, hosszantartó harcokat vívtak e tenger birtokáért. Végül 
Anglia győzött és sietett is uralmát Gibraltár, Malta és Cyprus elfoglalásával 
biztosítani. Midőn a Suezi-csatornát a forgalomnak átadták, átvette Egyptom 
védelmét. Amikor pedig a Suezi-csatorna-társaság részvényeit nem tudta meg-
szerezni, elfoglalta Perim szigetét és Adent. Ez utóbbi foglalások világosan 
mutatják, hogy Anglia mennyire fontosnak tartotta a csatorna bírását. A mostani 
háború folyamán pedig bebizonyult ezen foglalások óriási fontossága, mert a 
tengerek szabadságáért küzdő Anglia engedelme nélkül ezt a nemzetközi vizi 
útat használni nem lehet. A csatorna fontossága a háborúban lényegesen emel-
kedett, mivel óriási idő és tonnatartalom megtakarítást jelent ezen az úton való 
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hajózás Afrika megkerülésével szemben. A Földközi-tengernek elzárása termé-
szetesen a csatorna használatát nagyon megnehezíti. Egy ideig Anglia való-
színűleg csapatokat szállító hajóit kellő fedezet mellett még járatni fogja. Ha 
veszteségei igen nagyok lesznek, akkor majd ezekkel is Afrika körül jár. A 
kereskedelmi hajók már most is a hosszabb úton járnak, miután a csatorna 
használati díját 1916 április 1-én felemelték s mivel Anglia többször beszün-
tette a közlekedést. Ezek a körülmények ez út előnyeit lényegesen leszállí-
tották. A csatorna forgalma megnyitásától kezdve folyton emelkedett s a leg-
nagyobb forgalmú az 1912-es esztendő volt 5373 hajóval és 20,275.120 nettó 
regisztertonna tartalommal. A háborús évek forgalma a következő volt : 

1914. évben 4228 hajó 17,185.305 nettó registertonna 
1915. évben 3127 hajó 12,061.243 nettó registertonna 

Az 1916. évről még nincsenek megbízható adataink. 

A Földközi-tenger zárlatával a csatorna természetesen használhatatlanná 
válik s a meglévő statisztikai adatok felhasználásával egyszerű számítással vilá-
gosan láthatjuk ennek óriási jelentőségét. Ha az 1915. évi adatokat vesszük 
alapul, akkor az évi 8,700.000 nettó tonna forgalomban, régebbi statisztikai 
adatok figyelembe vételével, a különböző tengermellékek valószínűleg a követ-
kezőképpen vettek részt : 

Ha a tonnaszámot megszorozzuk azon napok számával, amelyekkel az 
Afrika körüli út hosszabb, megkapjuk azt a tonnaszámot, amely szükséges 
ugyanennek a forgalomnak Afrika körül való lebonyolításra. 

Vörös-tenger 
Kelet-Afrika 
Perzsa-öböl 
Elő-India . . . 

190.000 tonnával 
270.000 tonnával 
110.000 tonnával 

1,800.000 tonnával 
2,900.000 tonnával 
1,100.000 tonnával 
1,350.000 tonnával 

980.000 tonnával 

Hátsó-India 
Kínai-tenger 
Japán . . . . . . 
Ausztrália 

napok száma tonnák s záma 

Messina—Vörös-tenger . . . . . . ... 
Messina — Kelet-Afrika . . . ... 
La Manche-csatorna—Kelet-Afrika 
Marseille—Kína __ 
La Manche-csatorna—Perzsa-öböl... 
La Manche-csatorna — Elő-India 
La Manche-csatorna—Hátsó-India ... 
La Manche-csatorna — Kína . . . ... 
La Manche-csatorna—Japán . . . ... 
La Manche-csatorna—Ausztrália ... 

37 
32 

19 
21 
17 
15 
11 
14 
4 

8 

7,030.000 
320.000 

2,080.000 
9,500.000 
2,310.000 

30,600.000 
36,000.000 
12,100.000 
18,900.000 

3,920.000 

122,760.000 
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Ez az összeg természetesen nem végleges, hanem előre nem látható okok 
miatt (javítások, időjárás), körülbelül még 20 %-al megnövekedik. Ha ezt az 
összeget az év napjainak számával elosztjuk, kereken 400.000 nettotonnát 
kapunk. Ennyivel több tonnára van szükségünk, ha Afrika körül utazunk. Ha 
pedig a zárlat a katonai szállításokat is Afrika megkerülésére kényszeríti, akkor 
ez a szám közel 1,000.000 bruttotonnára emelkedik. Anglia rendelkezésére 
5,000.000 bruttotonna áll, melynek Vs-ét tehát az Afrika körüli út köti le. 
Közel ugyanennyi a tengeralattjárók februári zsákmánya. A számok világosan 
mutatják a zárlat fontosságát. Dr. Hörcher Ödön. 

Az angol kereskedelmi flotta vesz tesége a háború alatt. Ismeretes, hogy 
a Loyd Register is a háború folyamán a felsőbb hatalmak szolgálatába állott s 
így a britt kereskedelmi flotta jelenlegi állományáról, illetőleg annak háborús 
veszteségeiről hamis adatok kerülnek forgalomba. Az angol kereskedelmi flotta 
háborús veszteségeit pontosan Anglia beavatott köreinek is csak egy kis része 
tudja. Hivatalos beszámoló a veszteségekről eddig még nem jelent meg, ami 
mutatja, hogy Angliának van mit titkolnia a hajóveszteségei körül. Ha nem len-
nének oly nagyok a veszteségek — amint azok valóban vannak s ahogy azt az 
angol lapok is részben megerősítik — úgy biztosan kiadtak volna már hivatalos 
jelentést a veszteségekről. 

Érdekes kis kimutatás jelent meg erre vonatkozólag egy német tengeré-
szeti hetilapban, mely a tengeralattjáró háború megindítása, tehát 1915 február 1. 
óta pontosan feljegyezte és közre is adta a német tengeralattjárók által elsiilyesztett 
hajók névsorát és nagyságát. Természetesen ez a lista nem pontos, mivel nem a 
hivatalos jelentések alapján készült, hanem a bel- és külföldi lapokban megjelent 
hajóelsülyesztések alapján készítette a listát, mely így megközelítőleg megadja 
az angol kereskedelmi flotta háborús veszteségeit. 

A háború kezdetén a német cirkálók („Emden°, „Dresden", „Karlsruhe", 
„Leipzig", „Königsberg", „Kaiser Wilhelm der Qrosse". „Prinz Eitel Fridrich" 
és „Kronprinz Wilhelm") 72 hajót sülyesztettek el 292.894 bto reg. tonna tar-
talommal, melyek közül 48 hajó 216270 tonnával angol volt. Ehez a 48 hajó-
hoz jön még a tengeralattjárók által 1916 szeptember végéig elsülyesztett 
1469 angol hajó 2.810,084 tonnával, mellyel együtt a britt kereskedelmi flotta 
háborús vesztesége 1916 szeptember végéig 1517 hajó 3,026.354 bto reg. tonna 
volt. Mint már említettem, e kimutatás nem pontos, mert hírlapi jelentések alap-
ján készült, de a valóságot megközelítő. Természetesen ilyen horribilis veszte-
ségekről az angol lapok tudni sem akarnak. így például a „Liverpool Journal 
of Commerce" szerint az angol kereskedelmi flotta 1916 szeptember 30.-ig ellen-
séges hajók pusztításai által 1,520.000 bruttotonnát veszített. 

Ezen önkényes statisztikára kár szót vesztegetni. Az angol lapok hangoz-
tatják, hogy a németeknek a béke megkötésekor meg kell majd téríteniök az 
elvesztett hajóteret, de nem a fent közölt 1,520.000 tonnát, hanem 4,220.000 
tonna hajótér megtérítését követelik eddig. Még pedig: a németek elsülyesz-
tettek 1,520.000 tonna hajóteret, az angol hajóépítés a háború alatt eddig 1,700.000 
tonnával ment vissza, a háború folytán elértéktelenedett 1,000.000 tonna hajótér, 
mely így összesen 4,220.000 tonna hajótér. 
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Az angol hajóépítésnek a háború alatt történt 1,700.000 tonnával való 
visszaesését, melyet a különben őszinte „Fairplay" közöl, kicsit soknak találjuk. 
A „Journal of Commerce" azonban még ezt is kevesli s 2,300.000 tonnára 
teszi az elmaradt hajóépítést. Ezen állítást a „Fairplay" a Lloyds Register jelen-
téseinek közreadásával igyekszik megcáfolni. De mivel az angol hajóépítő cégek 
által készített hajók 25%-a külföldre ment, így a 2,300.000 tonnából is 25°/o-ot 
le kell számítanunk (mert valószínűleg a „Journal of Commerce" ezt is beleérti, 
ellenben a „Fairplay" nem) vagyis 537.500 tonnát, melynek levonása után a 
„Fairplay"-vei majdnem egyező 1,672.500 tonnás veszteséget kapunk. 

Összegezzük most már az ada toka t : 
1. Elmaradt hajóépítés (a „Fairplay" szerint) . . . 1,672.500 tonna 
2. Elértéktelenedés (a „Journal of Commerce" szerint) . . . . . . 1,000.000 „ 
3. Német tengeralattjáró hajók elsülyesztettek (a német lap szerint) 2,825.084 „ 
4. Baleset folytán elpusztult 1914 július 1.-től 1916 július 1.-ig 

(a „Lloyd" szerint) _•_ . . . 1,677.427 „ 
1916 július 1. óta körülbelül 209.600 „ 

Ebből leszámítunk; 
1. Új hajók építése (a „Lloyd" szerint) . . . . . . 1,897.818 tonna 
2. Vásárlások, hadizsákmány 1914 július 1.-től 

1916 július 1.-ig 991.104 „ 
azóta körülbelül 123.889 „ 3,012.810 „ 

Tehát az angol kereskedelmi flotta nettó vesztesége 1916 november 1.-ig 
4,371.801 btto reg. tonna. 

Hogy ezen nagy veszteséget képes lesz-e Anglia egyhamar vagy egyáltalán 
pótolni, az nagyon kétséges. Ennyi hajótér pusztult el eddig, sok-sok elmaradt 
üzlet s az angol vér is sűrűn öntözi Flandria földjét s a Somme part jai t ; már 
határozottan rossz business a háború! Br. V. 

Az Unió hadi és kereskedelmi flottájának fejlesztéséről. Az Egyesült 
Államok két törvényhozó testülete két törvényjavaslatot fogadott el, melyek 
a hadi és kereskedelmi tengerészetük fejlesztését, kiépítését célozza. A hadi-
tengerészet fejlesztését a flottatörvény, a kereskedelmi tengerészetét pedig a 
hajózási törvény foglalja magában. 

A flottatörvény értelmében az Uniónak egy éven belül négy dreadnought 
és négy nagy csatahajó építését kell megkezdeni. A hadiflotta kiépítésére ezen, 
a Daniels tengerészeti államtitkár közreműködésével szerkesztett flottatörvény 
315,800.000 dollárt irányoz elő, tehát többet, mint 1V2 milliárd koronát. A kép-
viselőház csak 270 millió dollárt szavazott ugyan meg, de a szenátus ezenfelül 
még 45,800.000 dollárt engedélyezett. így az amerikai demokrácia is az impe-
rialista áradattal kénytelen úszni s 1919 január 1.-én egy hatalmas, 175 modern 
tengeralattjáróval rendelkező flotta fogja az Unió nagyhatalmi állását s csillagos 
lobogójának presztízsét emelni. A törvény azonban egy záradékot is tartalmaz, 
mely megbízza az elnököt, hogy a most harcban álló államok békekötése után 
hívja meg az európai hatalmakat egy konferenciára, mely a leszerelés kérdését 
tárgyalná. 
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A flottatörvény főleg a dreadnought-cirkálók építésére helyezi a fősúlyt, 
melynek indokolásánál a skagerraki tengeri csatára hivatkozik, hol Beatty admi-
rális dreadnought-cirkáló flottája lekötve tartotta a német csatahajók zömét mind-
addig, míg Jellicoe segítségére tudott jönni. S az Unió távolfekvő gyarmatának, 
a Philippináknak megvédésére is egy gyorsan mozgó, nagy és nehéztüzérséggel 
felszerelt cirkáló-hajórajra van szüksége. 

A hajózási törvény, míg mostani formájában létrejött, sok változáson ment 
keresztül. Az Egyesült Államok kormánya a háború kitörése után rögtön fel-
ismerte, hogy mennyire szükséges egy erős kereskedelmi flotta, mely eddig 
hiányzott a világkereskedelmet űző Uniónak. Békében forgalmának legnagyobb 
részét idegen nemzetiségű hajók bonyolították le, sőt az amerikai kikötőkben 
regisztrált hajók is angol lobogó alatt közlekedtek. A nagy amerikai hajóstár-
saságok a Morgan-trusthöz tartoztak, mely felett pedig az „International Mer-
cantile Marine Co" gyakorolt felügyeletet s így Anglia jórészt uralta az Unió 
kereskedelmi tengerészetét. Amerika tengerhajós vállalatainál nagyon sok angol 
és egyéb külföldi tőke van képviselve, s mikor az angol kereskedelmi flotta 
javarészét az angol kormány rekvirálta, az angolok a tőke hatalmánál fogva 
magukhoz rántották, magukhoz kapcsolták az Unió kereskedelmi flottájának az 
óceáni forgalomban számbajövő gőzöseit, melyek így az Unióra nézve elvesztek, 
megszűntek annak érdekét szolgálni. A mostani amerikai kereskedelmi flotta alig 
képes többre, mint a parti forgalom lebonyolítására. A hajózás eme szomorú 
állapotának következménye volt, hogy az Unió Csendes-óceáni uralmát teljesen 
elvesztette. Az amerikai üzleti szellem itt csődöt mondott ; Japán gyorsabb volt 
s ha nem is végleg, de jó időre magához ragadta a Csendes-óceán forgalmának 
lebonyolítását. 

A Panama-csatorna is keserű csalódást okozott az Egyesült Államoknak. A 
két óceán közötti közlekedés, melyhez oly nagy reményeket fűztek, a folytonos 
földcsuszamlások folytán állandóan akadályozva van s lehet, hogy egyszer csak 
végleg lehetetlen is lesz. 

Az Unió hajózásának megvédését, fellendítését, a hajóknak külföldi kezekbe 
való jutásának megakadályozását igyekszik a hajózási törvény keresztülvinni. 
Legfontosabb pontja a törvénynek az, hogy a háború tartama alatt az Unió 
kikötőiben regisztrált hajót a külföld részére eladni az állam beleegyezése nél-
kül nem szabad s ugyancsak nem szabad a hadviselő államok kereskedelmi hajóit 
megvenni. A hajó eladására az engedélyt az újonnan felállított hajózási hivatal 
adja meg. A hivatal egy öt pártatlan egyénből álló, félig állami, félig magán-
testületet képez, melynek részére az állam 50 millió dollárt engedélyezett, hogy 
az eladásra kerülő hajókat saját részére megvegye. A testület a háború után 
még öt évig fenn fog állani, mely idő alatt az állam által eképp átvett hajókkal 
kereskedelmet űzzön, sőt e célra hajókat béreljen. Az eladási tilalom természe-
tesen csak hosszújáratú, óceáni forgalmat lebonyolító hajókra vonatkozik. 

Tény, hogy a flotta-törvénnyel s hajózási törvénnyel, valamint tőkék enge-
délyezésével jóvá akarja tenni a hajózás fejlesztése körül régebben elkövetett 
hibákat. A tőkét különben könnyen rendelkezésre bocsájthatja, mert gazdasági 
helyzete jelenleg nagyszerű. 
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De a legfőbb ideje is volt, hogy intézkedett az Egyesült Államok kormánya. 
Egy hadi, illetőleg kereskedelmi flotta nem állítható fel egy-kettőre! A hajók 
építésénél nagy nehézségekkel fognak találkozni! Az Unió acéltermelése korlátolt, 
az acél bevitele pedig nehéz, mivel a hadviselő államok kiviteli tilalom alá helyez-
ték az acélt. Az Unió nagy acélmüvei legkorábban csak 1917 végére fogadnak 
el újabb rendelést. 

Nézzük csak, hogyan áll jelenleg az Unió hajóépítése? Ha mind, az Unió 
hajógyáraiban megrendelt hajókat pontos időben adnák át, úgy 1916. év folya-
mán 800.000 tonna össztartalommal kellett volna hajókat az Unió hajógyárainak a 
forgalom rendelkezésére bocsájtani. Tehát éppen ötször annyit, mint 1915. évben. 
Persze az kizárt dolog, hogy minden hajót a rendes, kikötött időben adjanak 
át s így maximum 600.000 tonna hajótér átadására számíthatunk. Anglia tehát 
1916-ban már nem volt az első hajóépítő állam! A „Shipping Illustrated" közli, 
hogy az Unióban rendelt hajók mind két-három hónapi késéssel adatnak csak át. 
Ha tekintetbe vesszük, hogy az amerikai hajógyárak által azelőtt évenként vízre-
bocsájtott hajók össztonnatartalma alig érte el a 200.000 tonnát, úgy inost egy-
szerre 600.000 tonnával többet építeni nem történhetik minden további változás 
nélkül! Sok hajó fekszik befejezetlenül a vízen, mivel hiányzik a megfelelő tanult 
munkaerő. A hajóknak majdnem a fele norvég számlára épül. Az új törvény 
életbelépésével hajókiviteli tilalom van az Unióban s így a norvég számlára 
épült hajókat is valószínűleg — s ettől a norvégek is nagyon tartanak — az 
állam fogja a tengerészeti hivatal útján átvenni, melyet azon nagytőkések, kik-
nek kezében a hajóépítő telepek vannak s nagy befolyást gyakorolnak a kor-
mányzatra, szintén támogatni fognak, hogy a késedelmes átadás következtében 
a szerződés feltétele folytán fizetendő büntetéstől megszabaduljanak. 

A múlt év október elején 4 1 7 hajó 1,454.270 btto reg. tonnatartalommal 
volt építés alatt, illetőleg építésre kiadva. Ebből 326 gőzöst 998,035 tonna tar-
talommal 1917 június 30. előtt kell vízrebocsátani, 91 gőzöst pedig 456,235 
tonnával 1918 június 30. előtt. Egyedül a mult év szeptemberében 47 hajó épí-
tésére adtak megbízást 208.686 tonna tartalommal, mely között 6 darab 8000 
tonnán fölüli, 4 hajó 7000 tonnán fölüli, 16 hajó 5 — 6000 tonnán, 5 hajó 3—4000 
tonnás, 13 gőzős 2—3000 tonnás s a többi 2000 tonnán alúli. A hajóépítés 
terén Philadelphia vezet, hol augusztus közepén 78 hajót építettek 420,000 ton-
nával. Az acél megszerzésének nehézségei miatt legkorábban csak 1918 végére 
vesznek fel megrendeléseket; mindegyik nagyobb hajóépítőcég 2 — 3 esztendőre 
máris foglalkoztatva van. A Delavar folyó mentén mindég újabb hajóepítőtele-
peket létesítenek s csak nemrég készült el 5 millió dollár költséggel a Pensyl-
vania hajóépítő cég telepe. 

A lázas építkezésnek a hatása máris kezd mutatkozni. Új gőzhajózási válla-
latok alakulnak, új hajózási vonalakat állítanak be. így pl. a Pacific Mail Steam 
Ship Co. három új gőzöst volt képes beszerezni, melyekkel ismét felvette a 
New-Yorkból kiinduló keletázsiai vonalat. 

Amerika kereskedelmi flottájának megerősödését Anglia valószínűleg rossz 
szemmel nézi. A világforgalom rendelkezésére álló újabb nagy hajótér az angol 
tarifaüzleteket lerontja, a díjtételeket leszállítja. S ha majd megkötik a békét s 



k i s e b b k ö z l e m é n y e k . 1 5 3 

megkezdődik az újabb, az entente által a második párisi konferencián kimondott 
gazdasági háború, úgy Anglia nemcsak a német s kisrészben a mi lobogónkat 
viselő hajókkal találja magát szemben a tengeren, hanem az amerikai csillagos 
lobogót viselő hajók nagy száma is erős versenytársa lesz Angliának az óceáni 
forgalom lebonyolításában. S akkor Angliának engedni kell! Mert ha meg meri 
gátolni Amerika kereskedelmét a szabad világtengereken, úgy eltűnik az ame-
rikaiaknak az angolok iránt tanúsított faji rokonszenve! Eltűnik majd az amerikai 
hajók hátuljáról a nemzetiségét jelző csillagos lobogó s Anglia a büszke amerikai 
hadihajók főárbocának csúcsán lengő csillagos lobogóval találja magát szemben ! 
Merthát business is business ! S ha a háború a jobbik üzlet, úgy Amerika egy 
percig sem fog gondolkodni ; hadd dördüljenek meg az Egyesült Államok pán-
célszörnyetegeinek 38 cm-es. hajóágyúi ! Brunner Vilmos. 

Gondoskodjunk az elaggott tengerészekről ! A régóta sürgetett iskolahajó 
ügyében összehívott értekezlettel kapcsolatban elérkezettnek látjuk az időt a 
tengerésznevelés reformjára, de ezzel egyidejűleg okvetlen szükséges gondos-
kodnunk az elaggott tengerészekről is, mert senki sem vállalkozik olyan cél 
szolgálatára, amely öreg napjaira nem nyújt elegendő védelmet és támogatást. 

A külföldön emberbaráti és helyes irányban létesített intézmények állanak a 
tenger elöregedett vándorai befogadására, akik érdekében akárhányszor a sajtó 
is felemeli a szavát. A külföldi lapok ismertetésekkel, lelkes hangú felhívásokkal 
igyekeznek ezt a célt elérni és rendszerint előbbre is viszik az elaggott tenge-
részek ügyét. 

Angliában még a háború előtt egyik legkiválóbb tengerész író Clark Russel 
intézett felszólítást a közönséghez, hogy az öreg tengerészek gyámolítására léte-
sített királyi Alfréd-intézetet támogassa. A költői szépségekkel telt felhívást szük-
ségesnek tartjuk bő kivonatban ismertetni, annak igazolására, hogy a hajós nem-
zetek milyen nagy súlyt helyeznek a tengerészek aggkorú védelmére. 

Clark Russel többek között a következőket írja : Nincs meghatóbb jelenség, 
mint egy összetört és elöregedett tengerész, egy ember, aki talán ötven évnél 
is tovább járta a tengereket, hogy végül megrokkanva a szárazföldön maradjon 
minden önfentartási eszköz nélkül. 

Ahhoz túlságosan önérzetes, hogy valami más munkát vállaljon és inkább 
meghal, hogysem valamely műhelybe beállítson. A világ valamennyi munkása 
között ő az egyetlen igazi nagy munkás. 

Izzadtsággal kezelte a rakodási gépeket, dolgozott a fojtó levegőjű hajó-
raktárban, függött a főárbocon festékes és kátrányos dobozzal a kezében a nap 
perzselő sugarainak kitéve. Küzdött a Horn-fok szörnyű ködjével a jéghegyek 
között. Érezte az éhség és szomj kínját, a tenger sokkal kínzóbb éhségét és 
szomjúságát a viharban . . . 

Három fontos fizetése éppen elég lehetett arra, hogy az út alatt megfizet-
hesse a kizsákmányolóit (slopchest), valamint az ügynököt (crimp). A kapitányok 
és tisztek ugyanis az angol kereskedelmi tengerészeinél nem tudnak pénzt össze-
takarítani. Hogyan tehetne akkor félre egy fedélzeti ember, egy egyszerű ten-
gerész? Abból a fizetésből, mely kevesebb, mint egy messengers boy-é? 
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A tengerész tehát akkor lép a szárazföldre, mikor már megöregedett. Ami-
dőn már senkinek sem kell! Erejét és képességét arra szentelte, hogy szállítson 
és hozzon annak a nemzetnek, melynek az élelmezése a tengerentúltól függ és 
amelynek kereskedelme mindinkább gyarapszik. 

Hol az ő hazája ? Lehet az országút és árok ? A magtárban és a széna-
boglyában, ahol tulajdonképen kihágást követ el ? Ki látta őt rongyaiban, őt, aki 
látta az Istent a vihar dühöngésében és tanúja volt az Isten hatalmának a rém-
séges hullámokban. Aki látta az Isten dicsőségét az alkonyatban és dicsérte annak 
kegyességét, midőn a végtelen Óceánon megmenekült. 

Ott áll néhány lépésnyire a Themse folyó belvederi partján egy szép épület. 
Ez a derült és festői ház az angol emberbaráti érzés csodás ereje folytán az 
elaggott angol tengerészek otthonává alakult át. Egyedül az öreg és szegény 
tengerészek találnak itt befogadásra. Itt ruházzák és táplálják őket és itt nyer-
nek otthont. Megható látvány, amint egy nyolcvan éves vakot egy 88 éves táplál. 
Mindkettő tengerészhadnagy volt. Itt van egy olyan is, aki a „Kent" hajón (a 
régi angol haditengerészet hajója, mely már 1665-ben résztvett tengeri ütközet-
ben, majd iskolahajó lett) időzött, midőn a lángok elhamvasztották. 

Jellemző a telep arányaira, hogy ott 1867-től kezdve összesen 2300 arra 
érdemes tengerészt segélyeztek állandóan. Az Alfréd királyi intézmény azonkívül 
hogy az elaggott tengerészeknek lakást ad, évi járulékot fizet azok után, akik 
helyszűke miatt nem kaphattak lakást a Belvederen. Ez az öreg angol tenge-
részek felhívása a hazához és a néphez, melyért dolgoztak. Ki segíti őket vagy 
helyesebben, ki utasítja őket el ? 

A tengerészek segítő alapja. Még a tizennyolcadik századra nyúlik vissza 
annak a története, hogy a tengerészek számára segítő alapot létesítettek. Ezt 
az alapot aztán a kiegyezés után kettéosztották olymódon, hogy egyiket a fiumei, 
a másik részt a trieszti tengerészeti hatóság ügykörébe utalták. A fiumei alap 
később megoszlott oly módon, hogy most fiumei és senji tengerészeti segítő 
alapot kezelnek. A tengerészek azonban eléggé el nem ítélhető közömbösséggel 
viseltetnek ezekkel az alapokkal szemben, melyeket jóformán nem is ismernek, 
jóllehet ezek már jelentékeny vagyon és jövedelem felett rendelkeznek. Nem 
lesz tehát érdektelen közölni az ó tájékoztatásukra, hogy a fiumei központi bizott-
ság tagjai sorába tartoznak a tengerészeti hatóság előadói és számtanácsosa, a 
fiumei, bakari, kraljevicai és cirkvenicai helyibizottságok, valamint a keres-
kedelmi és iparkamara kiküldöttjei; míg a senji bizottság a hatósági előadókon 
és számtanácsoson kívül a senji kereskedelmi és iparkamara, valamint a senji és 
karlobagi helyibizottságok kiküldöttjeiből áll. A két alap vagyonáról a követ-
kező részleteket közölhetjük: A fiumei alap vagyona 619,604 korona értékű állami 
kötvényből, 326,000 korona értékű ingatlanokból (a Via Manzoni és Viale Deák 
sarkán levő ház), 8,694 korona 08 fillérnyi „cselekvő" hátralékból és 23,157 
korona 56 fillérből, összesen 976,915 korona 62 fillérből áll. Ellátási dijak és 
rendkívüli segélyek címén az 1915—1916 költségvetési évben kiosztottak 115,854 
koronát, míg „tiszteletdíjakra és különféle kiadásokra" 24,501 korona 8 3 fillért 
fizettek ki. Az alap bevétele kamatokból, ingatlanokból, kikötőilletéki hányadból, 
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bírságokból és „különféle" bevételekből áll. A senji alap vagyona 155,100 ko-
rona értékű állami kötvényekből, 197 korona 64 fillér cselekvő hátralékból és 
10,531 korona 14 fillér készpénzből, összesen 165,828 korona 78 fillérből áll. 
Ellátási díjakra 26,550 koronát, „tiszteletdíjakra és különféle kiadásokra" 2640 
korona 05 fillért fordítottak. A „Tengerészkapitányok Köré"-nek feladata volna, 
hogy a tisztek és legénység figyelmét e fontos alap felé terelje és az érdeklődést 
mindig ébren tartsa. 

Dr. Rátz István. •{• Dr. Rátz István udvari tanácsos, állatorvosi főiskolai 
ny. r., egyetemi m.-tanár, a Magyar Adria Egyesület választmányának és 
tengerkutató bizottságának buzgó és lelkes tagja, folyó évi február hó 28.-án 
57 éves korában meghalt. A megboldogult az állatorvosi főiskolán a kórbonctan 
és az általános kórtan tanára volt, ezeken kívül a parasitologiát adta elő úgy 
a főiskolán, mint az egyetemen, melynek orvosi karán ezen tárgykörből magán-
tanári képesítést nyert. A kórbonctanban leginkább a házi állatok fertőző beteg-
ségeivel foglalkozott, újabban a halak betegségeivel is, mint a m. kir. halkór-
tani állomás vezetője, önál ló tudományos vizsgálatai azonban nagyobbrészt az 
állati élősködőkre vonatkoznak; különösen az élősködő véglényeket és férgeket 
tanulmányozta nagy sikerrel, ezek között több új fajt is írt le, másoknak élet-
viszonyait, szerkezetét határozta meg részletesebben alapos vizsgálatai segélyé-
vel. Tudományos működéseért a Magyar Tudományos Akadémia 1903-ban leve-
lező tagjává választotta. A Kir. Magy. Természettudományi Társulat állattani 
szakosztályának két cikluson át másodelnöke, legutóbb pedig elnöke, a Magyar 
Országos Állatorvos-Egyesületnek főtitkára, számos más hazai és külföldi egye-
sületnek tiszteletbeli, választmányi stb. tagja volt, szerkesztette az Állatorvosi 
Lapok-at, a Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből című folyó-
iratot. Minden téren, ahol működött, alapos tudásával, nagy munkakedvével, 
tiszteletreméltó kötelességtudásával, nemkülönben férfias egyenes jellemével és 
előzékeny, figyelmes modorával őszinte tiszteletet és ragaszkodást, sok barátot 
szerzett magának. Széleskörű, fáradhatatlan tevékenysége időnek előtte meg-
őrölte szervezetét ; három év előtt az érelmeszesedés súlyosabb jelenségei léptek 
fel, melyek egy ideig pihenésre kényszerítették, de ezután ismét folytatta régebbi 
lázas, kimerítő munkásságát; bár azóta ismételten voltak többé-kevésbé súlyos 
rohamai és a hosszasabb beszéd, előadások tartása gyakran nehezére esett, 
mégis szinte emberfeletti erővel legyőzve kínos fájdalmait, folytonosan, halála 
napjáig dolgozott régi szokásához híven. Tevékeny, eredményes életének emléke 
maradandó lesz úgy a tudomány történetében, mint azon Egyesületek körében, 
melyek munkájában, törekvéseiben részt vett . 

A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság hajó-
járatainak megkezdése. Az árúfelvételt Bécs, Pozsony, Gönyü, Győr és Buda-
pest állomások egymásközti forgalmában 1917. március hó 15.-ével megnyitotta. 

Vasútállomásokra rendelt küldemények további intézkedésig szállításra nem 
fogadtatnak el. 

A Budapest—Zimony—belgrádi vonal állomásainak egymásközti forgalmában, 
valamint ezen állomásoknak Bécs, Pozsony, Gönyü, Győr és Újpest állomásokkal 
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való mindkét irányú forgalmában az árúfelvételt a társaság 1917. évi március 
hó 20.-án megkezdte. 

Jelzett naptól kezdve tehát Bécs, Pozsony, Gönyü, Győr, Újpest, továbbá 
Budapest és Budapest alatt bezárólag Belgrádig fekvő állomások és megálló-
helyek — Monostorszeg kivételével — egymásközti forgalmában teherárúk fel-
vétetnek és elszállíttatnak. 

Monostorszeg, Sárengrád, Susek-Koruska, Bánostor, Cserevics és Ofutak 
megállóhelyek egyelőre még zárva maradnak. 

Vasútállomásokra rendelt küldemények további intézkedésig szállításra nem 
fogadtatnak el. 

Vegyesjáratait Budapest—Ercsi — Szigetújfalu között az egyidejűleg kiadott 
menetrend szerint a folyó évben akként indította meg, hogy az az első menet 
Budapestről Szigetújfalura folyó évi március hó 20.-án, Szigetújfaluról Budapestre 
pedig március hó 21.-én volt, mely nappal ezen vonal állomásainak egymásközti 
forgalmában úgy a személy- mint az árúszállítás megkezdődik. Százhalombatta 
állomást a gőzösök egyelőre ném érintik. 

Az árúfelvételt a Vukovár—újvidéki vonalon fekvő Sárengrád, Susek-
Koruska, Bánostor, Cserevics és Ófutak megállóhelyekről és megállóhelyekre irá-
nyuló forgalomban március hó 21.-ével megkezdte. 

A Baja—apatini vonalon fekvő Monostorszeg megállóhely a forgalom szá-
mára továbbra is zárva marad. 

Vegyesjáratait Baja és Apatin között az egyidejűleg kiadott menetrend 
szerint a foiyó évben akként indította meg, hogy az első menet mindkét irány-
ban március hó 20.-án volt, amely nappal a személy- és árúszállítás ezen vonal 
állomásainak egymásközti forgalmában megkezdődik. Monostorszeg állomást a 
gőzös egyelőre nem érinti. 

Vegyeshajójáratait Vukovár és Újvidék között az egyidejűleg kiadott menet-
rend március hó 21 .-én megkezdte. 

Az említett napon tehát ezen vonal állomásainak egymásközti forgalmában 
úgy a személy, mint aí árúszállítás megnyílt. 

Vegyeshajójáratait Budapest és Dömös között az egyidejűleg kiadott menet-
rendhirdetmény szerint a folyó évben akként indította meg, hogy az első menet 
Budapestről Dömösre folyó évi március hó 18.-án délután 2 óra 20 perckor, 
Dömösről Budapestre pedig március 19.-én reggel 5 órakor volt. 

A Budapestről reggel 8 óra 30 perckor és Dömösről délután 5 órakor ese-
dékes vegyeshajójárat megnyitása iránt később intézkednek. 

A Budapest és Dömös között közlekedő gőzösök Gizellatelep-fürdö állomást 
további intézkedésig nem érintik. 
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Almanach für die k. u. k. Kriegsmarine 1917. Kiadja a „Mitteilungen aus 
dem Gebiete des Seewens" Pola. XXX VII. évf. Ára 4 K 70 f . Hadilengeré-
szeknek és katonáknak 3 K, bőrkötésben 3 K 60 f . 

Az 1917. évi Marinealmanach tetemesen bővítve, a legújabb adatokkal, a 
hadiflották háborús veszteségeinek kimutatásával kiegészítve most jelent meg. A 
naptári részen s a postai és távírdai legújabb határozmányokon kívül a követ-
kező hat fejezetből á l l : I. Mértékek, súlyok, pénznemek, távolsági táblázatok. 
II. Illetékek és szabványok. III. A hadihajók tüzérsége. IV. A tengeri hatalmak 
flottái, hajóveszteségei és hajókárai. V. Jachtok és honi kereskedelmi flotta. 
VI. A cs. és kir. haditengerészet személyzeti állománya. 

A flottajegyzék megbízható források s az illető államok szakmüvei és a 
hivatalos adatok alapján van összeállítva. Az ágyúk méretei a lehető legponto-
sabban közölvék. Az elveszett hajók nincsenek a flottajegyzékből törölve, de 
feltűnő betűkkel vannak nyomtatva. A hadihajóveszteségek — még a semleges 
államoké is — a legutolsó adatok szerint vannak felvéve. A skagerraki tengeri 
csatában elpusztult hajók könnyebb áttekintés kedvéért vastag betűkkel nyom-
tatvák, kétséges veszteségek (?) jellel vannak feltüntetve. A páncélos hajók 
vázlatrajzai, amennyire a háborús helyzet lehetővé tette, néhány új képpel vannak 
bővítve. A hajóveszteségek itt is meg vannak jelölve. 

A személyzeti létszámba az 1916 november végéig történt összes változások 
bevezetvék s az áttekintést betűsoros névjegyzék könnyíti meg. 

Az új Marinealmanach gazdag tartalmánál fogva nélkülözhetetlen segéd-
könyve mindazoknak, akik a haditengerészeti ügyekkel foglalkoznak, de azoknak 
is, akik ezek iránt csupán behatóbban érdeklődnek. 

„U" — Háborús képek a haditengerészetről. Irta Herczeg Géza, Budapest. 
Az Athenaeum kiadása. Ára 3 K 60 f . 

Haditengerészetünknek dicsőséges harci tevékenységéről a haditengerészeti 
parancsnokság csak szűkszavú jelentésekben szokott beszámolni, amelyekben 
csupán az eredmények vannak röviden és szárazon megemlítve. 
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Nagy érdeme a szerzőnek, — aki huzamosabb időn át együtt élt a flottá-
val, — hogy a színes képek egész sorával, a közvetlenség, az együttérzés meleg 
szavaival elénk varázsolja haditengerészetünk hős fiainak a lelkük világát, szinte 
megérzékíti vitézi tetteiket s magával ragadja az olvasót is azokba a régiókba, 
ahol babér és — halál terem. 

Haditengerészetünk háborús szereplésének valóságos apotheozisa ez a szépen 
és lelkesen megírt kis könyv, mely nemcsak tárgyánál, de könnyed, szinte regény-
szerű előadási módjánál fogva is rendkívül kellemes olvasmány. 

Melegen ajánljuk minden olvasónknak. 

f o l y ó i r a t s z e m l e . 
Közli: Dr. HALTENBERQER MIHÁLY. 

A tengerkutatás nemzetközi munkájából mi magyarok ís igyekszünk kivenni 
részünket. Megalakítottuk a Magyar Adria Egyesületet s folyóiratával, A Tenger-
rel közmegbecsülést szereztünk a külföldön is. Jóleső érzéssel gondolok vissza 
1912 októberére, amikor amerikai tanulmányévem alatt bemutattam New-Yorkban 
az American Qeographical Society folyóirata szerkesztőjének A Tenger-t, ki 
elismerve folyóiratunk tudományos értékét, készséggel vállalta a csereviszonyt. 
Azóta ismét eltelt néhány esztendő. A Magyar Adria Egyesület immár hetedik 
életévébe lépett s mindjobban megerősödött. Ma már az egész országban jól 
ismerik, igen sok iskola ifjúsága lapozgatja, azonban ez még mind nem elegendő 
ahoz, amit a tenger megérdelne. A jelen világháború nyomatékosan sürgeti a 
tenger beható ismeretét, hisz a háború legújabb eseményei is a tengert tolták 
előtérbe, az érdeklődés központjába. Ezen cél legkönnyebb és legeredményesebb 
elérése szempontjából elhatározta A Tenger szerkesztősége, hogy a most meg-
induló „Folyóiratszemle" rovat útján megismerteti olvasóközönségét mindazon 
munkákkal, melyek a tengert tárgyalják akár földrajzi és történeti, akár növény-, 
álattani és kémiai, akár pedig tengerészeti, közgazdasági és egyéb szempontból. 
Jelen számunkban a földrajztudománynak a tengerre voatkozó legújabb irodalmát 
közöljük, a következő számokban pedig a többi tudománnyal foglalkozunk. Őszinte 
az óhajunk, bárha utána nézne olvasóink egy része az itt közölt munkák egyi-
kének-másikának s ismertetné azokat röviden A Tenger-ben. 
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Pályázati hirdetmény. 
A jövő iskolaév kezdetével (szeptember 16) a cs. és kir. tengerészeti akadémián 

a növendékek részére előreláthatólag 70 hely (és pedig 30 egész- és félingyenes kincstári, 
továbbá 40 fizetéses és alapítványi) lesz üresedésben. 

A felvétel az első és kivételesen a második évfolyamba is eszközölhetik. 
Az első évfolyamba való felvétel általános feltételei a következők 
Az osztrák, illetve magyar állampolgárság, vagy bosnyák-hercegovinai országos Ille-

tőség (külföldiek csupán O császári és királyi Apostoli Felségének legmagasabb bele-
egyezésével vehetők fel). 

A testi alkalmasság úgy a tengerészi, mint a tengeri hadiszolgálatra, és pedig a 
Tengerészeti Rendeleti Közlöny XXII. 1902. számában (a cs. és kir. hadsereg parancsnok-
ságai és intézetei részére 1903.) kiadott „Előírás azoknak orvosi megvizsgálására nézve, 
kik mint növendékek óhajtják felvételüket a cs. és kir. tengerészeti akadémián" továbbá 
mint hajó-, gép- és zenekari növendékek követelményei szerint.2 

Kielégítő erkölcsi magaviselet. 
A betöltött 14-ik, de túl nem haladott 16-ik életév. 
Legalább „átlagos jó': eredménnyel elvégzett előtanulmányok, és pedig, valamely 

nyilvános belföldi középiskolának négy alsó osztálya, vagy valamely katonai alreáliskolának 
négy évfolyama, azon további feltétellel, hogy a „mathematika" tantárgyból legalább „jó" 
osztályzat volt az eredmény. 

Kincstári helyekre igényük van : tisztek, katonai, udvari és államhivatalnokok fiainak. 
Mint fizetéses növendékek osztrák, magyar állampolgárok és bosnyák-hercegovinai 

országos illetőségűek fiai vehetők fel, ha az előírt feltételeknek megfelelnek. 
Ellátás fejében fizetéses helyért 1600.—, félfizetéses helyért 800.— korona fizetendő 

évenkint. Ezen összeg — melyben a növendéknek összes kiadásai bennfoglaltatnak — 
két előleges részletben : szeptember és március 16.-án egyenlítendő ki a tengerészeti 
akadémia parancsnokságánál. 

Azon pályázók, kik a felvételre kijelöltetnek, felvételi vizsgának kötelesek magukat 
alávetni. Ez a vizsgálat az első évfolyamba leendő felvételnél a következő tantárgyakra 
terjed ki : a) német nyelv, b) mathematika, c) földrajz és történelem, d) természettudomány ; 
és pedig oly mértékben, mint ahogy azok valamely középiskolának első négy osztályában 
adatnak elő. 

A felvételi vizsgálatok szeptember 10.-én kezdődnek és a vizsgára kijelölt pályázók 
e végből idejében befognak hivatni. 

A kiképzés a tengerészeti akadémián 4 évig tart. A negyedik évfolyamnak kielégítő 
elvégzése után a növendékeket tengerészkadétokká nevezik ki. 

Minden negyedik éves fizetéses növendék részére az ellátás utolsó részletének fize-
tésénél a kiruházásra fordítandó és mindenkor külön megállapított összeg is lefizetendő, 
az intézetből tengerészkadéti minőségben való kilépés esetére. Az alapítványi és kincstári 
helyeken lévő növendékek kiruházása a kincstár részéről történik. 

A cs. és kir. tengerészeti akadémiába való felvételért folyamodók folyamodványaikat 
a „Cs. és kir. Hadügyminisztérium, Tengerészeti osztály, Wien" címhez intézzék és 
pedig, az állami vagy udvari szolgálatban levő személyek a fölöttes hatóság és a katonai 

1 A felvételre vona tkozó fe l té te leke t m a g á b a n foglaló nyomta to t t szabályzat L. W . Seidl & Sohn, Wien 
cégnél kapha tó , ezenkívül 20 fillér el lenében, mely bé lyeg jegyekben is bekü ldhe tő , a Hadügyminisztér ium Tengeré-
szeti osz tá lyának irodaigazgatóságánál , a pólai k ikötőparancsnokságnál , a trieszti tengeri hadkiegészí tő parancs-
nokságnál is megszerezhető. 

A felvételi szabályzatnak m a g y a r nyelvű k iadása Budapes ten Grill Káro ly udvari könyvkereskedésében kap-
ható és a tengerészet i akadémia parancsnokságá tó l is beszerezhető. 

2 A színlátóképesség megvizsgálásánál a cs. és kir . hadi tengerészet a Stilling és Nagel-féle t áb láka t alkalmazza. 



parancsnokság, magánszemélyek a legközelebbi katonai, tér-, állomás-, vagy hadkiegészítő 
parancsnokság közvetítésével. A folyamodványoknak legkésőbb június hó 30.-áig 
a Hadügyminisztérium Tengerészeti osztályánál kell lenniök, mivel a 
később beérkezetteket figyelembe nem veszik. 

A kérvényhez csatolandók: 
1. Keresztlevél (születési bizonyítvány). 
2. Honossági bizonyítvány. 
3. Tengerész- (katonai) orvosi bizonyítvány. 
4. Oltási bizonyítvány, az esetben, ha a beoltás az orvosi bizonyítványban nem 

igazoltatik. 
5. A középiskolai összes bizonyítványok, bezárólag az utolsó év első félévének 

bizonyítványa (a második félévről szóló bizonyítvány a tengerészeti akadémián leendő 
jelentkezéskor adandó át). 

6. Hivatalosan igazolt vagyonkimutatás (ez csupán a fizetéses és félingyenes helyért 
folyamodók kérvényéhez melléklendő), mely az illetékes politikai hatóság által a fizető-
képességet igazoló reverzálisból áll, mely szerint a folyamodó kötelezi magát az előírt 
1600 korona, illetve 800 korona tartásdíjat a kitűzött időre befizetni, illetve a folyamodó 
felszerelésére szükséges költségeket is fedezni. 

A folyamodványok az óhajtott kategóriájú hely megjelölésével s a fent megnevezett 
mellékletekkel fölszerelve, szabályszerűen nyújtandó be. 

A kérvényre és a mellékletekre a megfelelő okmánybélyeg kell. Ausztriában ezidő 
szerint a kérvényre 2 koronás, a mellékletekre darabonként 50 filléres. A kérvények 
kiállítására csak a szülők (atya, vagy annak nem létében az anya, vagy gyám) illetékesek. 

A kizárólag a tengerészeti akadémia részére rendelt s az idén betöltésre kerülő 
alapítványi helyekről a Magyar Adria Egyesület elnöksége szívesen nyújt felvilágosítást. 

Ezeken kívül a m. kir. honvédelmi minisztérium által kiírt több m. kir. állami alapít-
ványi hely is betöltésre kerül. 

Ezen alapítványi helyeken a kérvények az illetékes központi hivataloknál nyújtandók be. 
A szolgálati idő meghosszabítása esetén, annak elvállalására vonatkozó reverzális-

nak kiállítása nem követeltetik meg, tekintve, hogy ezen kötelességet a védőtörvények 
mondják ki. 

Bécs, 1917 február hó. 
A cs. és kir. Hadügyminisztérium, Tengerészeti osztály. 
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a z a d r i a a m a g y a r u r a l o m e l ő t t . 
Irta Dr. MÁRKI SÁNDOR. 

Második és befejező közlemény. 

Az Adria mellékének provinciális élete, bár Róma megtűrte a helyi 
viszonyok tekintetbevételét, a római egységes állam kérlelhetetlen 
szervezetéhez alkalmazkodott; az élet tehát ezeken a partokon sem 

igen folyt másképpen, mint az uniformizáló állam egyéb területén. így nem 
is annyira a tenger melléke, mint maga a tenger köti le figyelmünket. A 
tenger Róma hatalmának egyik legerősebb eszköze és előmozdítója volt. 

Róma állandó hajóhadát Augustus teremtette meg. A legnagyobb két 
flottának az volt a feladata, hogy Itália partjait és folyóinak torkolatait 
fedezze. Az egyik hajóraj nyugaton a Nápolyi-öbölben a Misenumi-foknál, 
a másik keleten az Adrián Ravennánál őrködött. Az adriai hadihajóraj épp 
úgy, mint a misenumi, 250 vitorlás (háromfedelű és liburniai) hajóból, 
legénysége pedig tíz cohors tengerész katonából állott. Augustus azonban 
az actiumi csatában elfoglalt s egyéb hajókból más hajóhadosztályokat, 
hajórajokat is alkotott a Földközi- és Fekete-tengeren. Forum Julii (Frejus) 
a Lion-öbölben, a pontusi flotta Trapezuntban, az egyiptomi flotta mellett 
igen fontos feladata volt az Aquileiánál állomásozó osztagnak, mely 40—50 
hajóból állott 3—4000 tengerésszel. Ez az osztag inkább rendőri és vám-
szolgálatokat végzett a tengeren. Már az adriai két hajóhad főállomásai-
nak, Ravennának és Aquileiának földrajzi helyzete is mutatja, hogy az 
Adria északi részének biztosítását Róma a legfontosabb állami feladatok 
közé számította. Parancsnokai egyenesen a császártól függtek s praefec-
tusoknak vagy admirálisoknak nevezték őket, helyetteseiket pedig vice-
admirálisoknak. A tengerészkatonák a szabadosokból és a provinciálisok-
ból kerültek ki, akik rang és fizetés tekintetében a leggyöngébben fizetett 
katonák voltak. Matrózok és tengerészkatonák közt különbséget nem tettek 
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s mindeniknek legalább 26 esztendeig kellett szolgálni, hogy római polgár-
jogot nyerjen. Az Adria jelentősége rendkívül fokozódott volna, ha Augus-
tusnak sikerül az a 14. évi terve, hogy Pannóniát (a Száva, a Közép-Duna 
s a Noricumi-Alpok közt levő területet) teljesen meghódítsa s ennek gaz-
dag gabonatermését tengeri úton Itália ellátására fordítsa. Azonban az oda 
küldött vezér, Agrippa, 13. márciusában meghalt, mielőtt hadisikereket 
mutathatott volna fel, mire Dalmácia is fölkelt, hogy a még meg nem szokott 
római igát lerázza. Az új vezér, Tiberius, a császár mostoha fia, 12—11-
ben véresen nyomta el a fölkelést, mely azonban a 10. évben kiújult és 
a 9. évben másodszor is vérbe kellett folytatni. Mostantól fogva a Középső-
Duna lett a római birodalom északi határa s Aquileia a fő kikötő, ahová 
a gyorsan munkába vett utakon az új tartomány kincseinek özönlenie 
kellett. 

De úgy látszott, hogy azt, ami Krisztus előtt 9-ben történt, megvál-
toztatja az, ami Krisztus után 5. és 9. közt történt. Az új nemzedék, amely 
e közben fölserdült, nem volt hajlandó tűrni a római közigazgatást és 
adózást. A dalmát Pinores vagy Pinpetus és Bato törzsfőnökök s a pan-
nóniai Bato (a Száva és a Dráva közt lakó brenkok fejedelme Krisztus 
után 15.-ben) fegyverre szólították népeiket, levágták a római polgárokat 
és megszalasztották a gyönge római helyőrségeket. A tengerparton, a 
Száva-Dráva közében s a mostani dunántúli vidéken csakhamar 800.000 
ember kelt föl, akiknek negyedrésze jól fel is volt fegyverezve. A rómaiak 
csak Scisciában, Sirmiumban s néhány más városban tarthatták magukat. 
A liburniaiak és dalmaták kalózhajói fölprédálták a mai Fiúmétól Apolló-
niáig az egész tengerpartot s megakadályozták a hadakat és a fölszere-
léseket hozó római hajók kikötését. A hadak készen állottak, hogy elfog-
lalják az istriai félszigetet, első sorban Tergestét s azután Itália, sőt maga 
Róma ellen induljanak. 

Rómát Hannibal óta valóban nem fenyegette ekkora veszedelem. 
Maga a császár azzal ijesztgette a szenátust, hogy a fölkelők tíz nap alatt 
Róma előtt állhatnak. Nagy erőt kellett gyűjtenie s nemcsak szárazföldi, 
hanem tengeri hadseregét is lázasan kiegészítenie, hogy a váratlanul jövő 
s hihetetlenül erős támadást visszaverje. Tiberius azonban Augustus császár 
rendeletére, hirtelen kibékült Marobodenus markomán királlyal, északról 
haladéktalanul délre a tenger felé nyomult, ezzel elvágta a felkelőknek 
Itáliába vezető útját; Valerius Messalinus Pannoniában nagy erőfeszítéssel 
megverte ugyan a dalmát Batot, de csak egy esztendő múlva (6-.ban) 
egyesülhetett Tiberiussal, hogy elfoglalván Scisciát, a jövő esztendőben 
már onnan minden irányban támadhassanak. A 7. évben Tiberiusnak már 
15 légiója volt s mind összevéve 180,000 emberrel rendelkezett a lázadók 
leverésére. A 8. évben a Bathinus- (a Varasdi Bednya) folyónál Bato 
dalmát vezére meghódolt és Pinoretust is hadifogságba juttatta; a másik 
Bato azonban kivégeztette az árulót s a mai Boszniában és Dalmáciában 
elszántan folytatta a küzdelmet. Ardubánál az asszonyok gyermekeikkel 
együtt inkább a tűzbe vagy a vízbe rohantak, csakhogy élve ne kerül-
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jenek a rómaiak kezébe. így Tiberius csupán 12-ben, januárius 16.-án 
tarthatta meg a pannonokon nyert diadala ünnepét; magát a dicsőséget 
Augustusnak kellett átengednie. lllyricum, mely az istriai Adriától (Rasá-
tól) és a Szávától Apolloniáig, keleten pedig Szerbia közepéig terjedt s 
Dalmácián kívül Pannoniát és Moesiát is magába foglalta, mostantól fogva 
Róma provinciája volt, mellyel egy propraetor, mint császári helytartó, 
Salonaeból igazgatott. Krisztus után 226—8. ilyen dalmát helytartó volt 
Dio Cassius, aki az imént említett pannóniai és dalmáciai fölkelés történe-
tét megírta. Pannoniát, melyet a Szávától északra csak a Claudiusok ko-
rában hódítottak meg és szerveztek ezen a néven és Illyricumból külön 
csak 71-ben említik először hivatalosan, mikor Lucilius Bassus ravennai 
hajóhadának veteraunai ottan kaptak földet. Carnuntumtól kezdve akkor 
már római hajóhad, a Classis Flavia Pannonica őrködött a Dunán. Minden 
talpalatnyi föld, melyet a rómaiak Pannoniában meghódítottak, minden 
siker, amit ott s részben a Duna jobb partján is elértek, egyúttal az Adria 
biztonságának s kereskedelmének emelkedését jelentette, mert tartomá-
nyai kincseit Róma tengeri úton szerezhette meg legkönnyebben. Pannó-
nia és Noricum az Adriai-tenger felé küldte Itália borát, olaját, gabonáját, 
a bőrt, rabszolgákat, a bányatermékeket; de fegyvergyárain kívül már 
neki is voltak ipartermékei s a pannóniai agyagedények, gyapjúszövetek, 
márványtömbök stb. tengelyen és tengeren Itáliába is eljutottak. Az Adria 
tengerészete történetében nem közönyös Dacia meghódítása sem, mert 
ennek következtében lllyricum keleti része nem volt kitéve többé a dákok 
háborgatásainak, hanem a földjük déli részeiből alakított új római tarto-
mánnyal, Moesiával, jó szomszédságban élhetett s részben ennek termé-
nyei számára is útat nyithatott az Adria felé. Ezt az útat Traianus épí-
tette ki tel jesen; az ő érdeme, hogy befejezte Tiberius munkáját s az 
aldunai szakasz elkészítésével szárazföldi összeköttetést teremtett a Fekete-
tenger és az Adria közt, honnan Gallia és az Atlanti-óceán felé már kész 
műutak vezettek. Montibus excisis, amnibus superatis, viam fecit : hegye-
ket kivágva, folyókat legyőzve csinált útat. A Pontus Euxinust és Oceanus 
Atlanticust a Mare Adriaticum északi részének érintésével így egy közel 
3000 km hosszú útvonal kötötte össze, mely út Európa törzsének s déli 
félszigeteinek osztó vonala gyanánt tekinthető; attól délre a classicismus, 
északra a barbárság uralkodott, de készen arra, hogy amabba beolvadjon. 
Marcus Aurelius ideje (161 —180.) óta ez az a vonal, melyet az északi bar-
bárok többször akarnak áttörni, hogy a déli földeknek és tengereknek 
urai legyenek. Az első támadás Pannónia felől 166-ban egyenesen Itália 
ellen irányult s Aquileiánál érte el az Adriát, ahol még három esztendő 
múlva is portyáztak. 177-ben Didius Julianus (a későbbi császár) Dalmáciát 
védte a barbárok ellen. 

Az Adriának úgyszólván világkereskedelmi jelentősége tükröződik 
Hadrianus nevében, mely Adria városból ered, de századok múlva His-
pániában hirdeti viselőjének ritka tehetségeit, melynek következtében (117.) 
Róma császári trónjára emelkedett. Talán ő az első és egyetlen római 
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császár, ki bejárta az Adria nyugati, északi és keleti partjait; de az Adria 
partjának szülötte, Diocletianus volt az első, ki a birodalom sorsát nem 
egyszer intézte az Adria keleti partjairól. Az ő négyes császársága, Ró-
mát majdnem számításon kívül hagyva, az Adriától északnyugatra Medi-
olanumban és északkeletre Siriniumban teremtett egy-egy birodalmi közép-
pontot; a harmadik Nikomediában Ázsia, a negyedik Eboracumban, Bri-
tannia területén volt s nem a véletlen műve, hogy az Adria partjain tor-
lódtak össze a négyes birodalom közül két rész hatalmának és erejének 
eszközei s hogy itt és többé nem a Tirreni-tenger partjain lüktetett leg-
erősebben az állami élet. Ő maga csak lemondása (305.) után vonult 
vissza Salonaeban épített nagyszerű palotájába, honnan annyiszor hallgatta 
az Adriai-tenger mormolását s káposztás kertjét nem szívesen hagyta 
oda fejedelmi konferenciák kedvéért ; de nyolc esztendeig a római biroda-
lom uralkodói mégis csak ide fordultak jó tanácsokért, mint tizenharmadfél 
század múlva Spanyolország királya, Németország császára a saint-justei 
remetéhez. A város nyugati oldalán ma is látható egy erős várfal, amely 
a kikötőt védelmezte; s Konstantinus Porphyrogenetának félezredévvel ké-
sőbb tett állításaként Salonae félakkora volt, mint Konstantinápoly. Dio-
cletianus igazi kikötő várossá akarta tenni s a nyugati, nem igen alkal-
mas adriai kikötők forgalmát erre a jobb és biztosabb oldalra átterelni. 

Azonban az Adriának mégsem voltak olyan tengerészeti és földrajzi 
előnyei, mint a csak tengerszorosnál, de három földrész határán fekvő 
Bizantionnak, melyet azért Diocletianus utóda, Nagy Konstantinus, a biro-
dalomnak nemcsak fővárosává, nemcsak legnagyobb erősségévé, hanem 
legnagyobb kikötővárosává is tett. Azonban Diocletianus óta az Adria 
is nyert politikai és kereskedelmi jelentőségben. Konstantinus halálával a 
fiai közt három felé osztott birodalom sorsa mégis csak az Adria partjain, 
Aquileiánál dőlt el. 268-tól 337-ig a birodalomnak egymásután öt jeles 
császára volt Illyricumból és Pannoniából: Claudius, Aurelianus, Probus, 
Diocletianus, Nagy Konstantinus, akik a nagy részben illyriai és pannóniai 
légiókkal alapítván meg és tartván fenn hatalmukat, a Balkánnak és az 
Adria keleti partvidékének érdekeit semmi esetre sem hanyagolták el, sőt 
Diocletianus nagyban emelte is; de nagyságuknak egyik magyarázata 
éppen az, hogy nem localis, hanem római patriotismus vezette őket elha-
tározásaikban. 

Azonban a népvándorlás megindulása a localis patriotismust csakhamar 
igazi hazaszeretté magasztalta föl. Fényes jelenet volt már az is, mikor 
270-ben Sirmiumi Probus Egyiptomból római hajóhad élén verte szét a 
gótokat, akik a Fekete-tenger felől hajóhaddal törtek a görög vizekre, 
honnan Probus győzelme nélkül, az Adrián folytatták volna egy új hazát 
kereső nép kalózkodásait. Ez a tengeri csata és Claudiusnak a mult esz-
tendőben Naissus (a mai Nis) mellett megnyert óriási csatája egyelőre meg-
gátolta a népvándorlást, mely elsősorban a Balkánon akart tért foglalni. Ez 
az áramlat a Fekete-tenger európai oldaláról az Adria felé hömpölygött. 

364-ben, még a népvándorlás erősebb hullámvetései előtt, a római biro-
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dalom egysége már megszűnt s nagyban és egészben véve az Adria lett 
Kelet- és Nyugat-Róma osztóvonala. 378-ban a hadrianopolisi diadalmas csata 
a keleti gótokat, kik a hunok elől menekültek, már a Balkán egy részé-
nek zsarnokaivá tette és nemsokára kezökbe adta Pannónia legszebb vi-
dékeit is. Theodosius a Nyugatot keresztény római császársággá akarta 
átalakítani, Eugenius a pogányságban akarta meghagyni. A kérdés az 
Adria partján 394. szeptember 5.-én vívott csatában dőlt el végképpen. 
Róma keresztény császárság lett s egyelőre újból egyesítette a birodal-
mat, mely azonban egy esztendő múlva, az ő halálával, mindörökre el-
vesztette egységét. Ezt látva, a dunamenti gótok királya, Alarich, zsold-
jába állt a keleti császárnak, Arcadiusnak, ki őt népével együtt a két bi-
rodalom határán, Illyricumban telepítette le. Már a hegyi utak megmutat-
ták neki az útat az Adria fe lé ; de ő nem ezeknek a kis folyóknak tor-
kolatvidékére, hanem — a mai Magyarországot a húnok erősen tartván 
— az Adria nyugati partjaira, Itáliára vágyakozott. Ezt fővezére, Stilicho, 
két döntő csatában (402) megmentette az idegen uralomtól, de Mediola-
numot odahagyva, az ifjú császár, Honorius, nem Rómába ment lakni, 
hanem Ravennába, az Adria erős várába zárkózott. 

Uj fővárosának jelentősége nagyon emelkedett volna, ha Honorius, 
vagy inkább vezére, Stilicho, nyugatrómai területté teheti az Adria keleti 
partjait. Alarich valóban késznek nyilatkozott, hogy Illyricumot mint nyugat-
római tartományt kormányozza, ha római tábornokká nevezik ki. Mikor 
ez megtörtént, azonnal bevonult Epirusba, hogy az Adria nyugati partjáról 
Brundusiumból várt római hadsereggel Hellast is meghódítsa Nyugat szá-
mára ; de mikor Honorius kivégeztette Stilichot, hogy germán császár-
sággá ne alakíthassa át Nyugatot, sőt talán Keletet is, Alarich Itáliára tört, 
s bár Ravennát be nem vehette, Rómát (140.) a harmadik ostrom után „a 
nemzetek sírjává tette." Hajóit azonban nem az Adrián járatta, hogy Nyugat 
és Kelet érintkezéseit fentartsa, hanem Siciliából Afrikába akart átkelni rajtok, 
hogy ott alapítson új hazát. Hajóit a vihar, terveit a halál tette tönkre. 

Alarich elől, Honorius császár ravennai példájára, a nép az Adriai-
tenger lidóira menekült; ezt tette akkor, mikor az Adria partjait és Itália 
északkeleti részét Attila hunjai először árasztották el. Attila azonban 452-
ben a lagúnák fővárosát, Aquileiát is elfoglalta s közelében Corcordiát és 
Altinát elpusztította a nélkül, hogy hasznát vette volna a tengerpartnak, 
melyen lovas hadaival igazán nem volt mit keresnie. A nép most még 
közelebb húzódott a tengerparthoz és Qrado csak most kezdett igazán fej-
lődni ; Aquileia kereskedelmi örökségén Triest, Treviso és Verona kezd-
tek osztozkodni, tehát oly városok is, amelyek a tengertől távol állottak. 
Karthágóban Geiserich, a vandalok királya, új német államot alapított, 
melynek hajóhada a Földközi-tenger egész medencéjén uralkodott s az 
Adriai-tengerrel való kereskedést is megakaszthatta; s Róma germán kor-
mányzója nyugodtan nézte a germánok terjeszkedését, amely Rómának 
nemcsak szárazföldi, hanem tengeri hatalmát is fenyegette. Marcellinus, a 
rómaiak dalmát születésű tengernagya, 462-ben Dalmácia királyává kiál-
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tatta ki magát s ilyennek Leó keletrómai császár is elismerte. De uralma 
csak 468-ig tartott, mert a vandálok elleni háborúban életét vesztette s a 
dalmát tengerpart visszakerült a nyugat-rómaiakhoz. Megmaradt hajóhadá-
nak egyik részét egykori tengerésztisztje, Glycerius, visszavezette a Salo-
naei öbölbe, de maga is római szolgálatba állt s Gundobald római császári 
regens segítségével 473. márciusában római császár lett. Azonban tizenhat 
hónap múlva Leó keleti császár Marcellinus unokaöccsét, Julius Nepost 
nevezte ki nyugat-római császárrá s ostrom alá vévén Ravennát, Glyceriust 
lemondásra kényszerítette, de a salonaei érsekséggel kárpótolta. Mikor 
Orestes nyugati gót hadai Julius Nepost Ravennában (475. március 28.) 
meglepték, ide futott Nepos is, úgy, hogy a dalmát parton haldokló római 
birodalomnak egyszerre két császára hallgatta a tenger mormolását, tenger 
habja felett futó szél zúgását . A szél viharrá növekedett s 476-ban elsö-
pörte a római császárságot. Odovaker letette trónjáról Róma utolsó tényleges 
császárát s Ovida és mások meggyilkolták 480-ban Julius Nepost is, ki a 
dalmát tengerparton is római császárnak nevezte magát. Ovida megint 
fölvette Dalmácia királyának címét, de Odovaker megverte, megölte s az 
Adria keleti partjait királysága, Itália iránt hódolatra kényszerítette. Itália 
neve azonban többé nem pótolhatta a mai római név varázsát s Itália 
birtokával együtt az Adria birtoka is vitás lett. 

A küzdelem most tel jes erővel indult meg a barbárok közt, kik Itália 
birtokára: a Tirreni- és Adriai-tenger birtokára vágytak. Theodorich, a 
keleti gótok királya, Magyarország dunántúli részeiből felkerekedve, 488 
őszén Bizánc alól vezette oda 250,000 főnyi seregét s a Duna és a Száva 
mentén majdnem azt az útat követte, mint a mesés Argonauták, a Sontius 
(Isonzó) közelében, Aquileia romjainál nyert először döntő csatát, 490-ben 
pedig már az Adria legerősebb hadi kikötőjébe szorította Odovakert. Ra-
venna utcáin akkor még gondolákkal közlekedtek. A várost három oldal-
ról a Po csatornái, a negyedikről a tenger hullámai védték s egy hajóhad 
biztosította meglepetések ellen. A gótok azonban az Adria nyugati part-
jának, különösen Ariminium (Rimini) kikötőjének elfoglalása (492. aug. 28.) 
után hajókkal zárták el a várost s 493. február 27. a várost megadásra 
birták. Az alföldi nép egyszerre egy tekintélyes hajóhad ura lett s a ten-
gerész népek sorába emelkedett. Azonban ezzel a hatalmával soha sem 
tudott élni e léggé; bár maga Theodorich a gótoknak biztosította az Adriai-
tenger környékét. Itálián kívül is Rhaetia, Noricum, Dalmácia és Pannónia 
elfoglalásával s a túlsó oldalon Chlodvig frank király ellen megvédte a 
Lion-öböl környékét. Az ő idejében a lidók, Istria s a Quarnero vidékén 
erős, edzett tengerészek éltek, akiket Theodorich a Tribuni maritimorum 
kormányzata alá rendelt s az állam részére hajószállítmányok teljesítésére 
kötelezett. Amikor pedig Justinianus császár megölette a bizánci biroda-
lomban élő keleti gótokat, Theodorich büntető hadjáratra készült s 526. 
junius 13.-ra ki is tűzte a határidőt, hogy Ravennából ezer hajó induljon 
a bizánci birodalom ellen; de augusztus 30.-án történt halála a hadjáratot 
megakadályozta, utóda pedig beérte annyival, hogy szemrehányásokat 
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tett neki. így azután nem lehetett megakadályozni a császárt, hogy a Föld-
közi-tengert, Karthágó (533.), Siracusae (535.), Róma (536.), Dalmácia (537.) 
és Ravenna (540.) elfoglalásával hatalmába kerítse, szétverje a gótok utolsó 
hajóraját is a dalmát partokon, a hatvankét esztendős keleti gót birodal-
mat megbuktassa (554.) és az Adriát ismét római belső tengerré tegye. 

Azonban alig hunyta le szemeit, az északnyugati partoknak új urai 
akadtak. A langobardok, kik a keleti gótok példáját követve, Pannoniát 
szintén Itáliával akarták fölcserélni. Alboin fejedelem ennek meghódítását 
az Adria északnyugati mellékén Forum Julii (Cividale) meghódításával 
569-ben kezdte meg s húsz év múlva Anthari Regiumnál (Reggionál) 
fejezte be, mikor lovával a tengerbe ugratott, lándzsájával a habok között 
álló oszlopra csapott s felkiáltott, hogy „Ez legyen Langobárdia határa!" 

Itália azonban csak nagy és lényeges megszakításokkal tartozott Lan-
gobárdiához, melynek történetében az Adria mindenkor jelentéktelen sze-
repet játszott, bár a langobardok történetírója, Paulus Diaconus, az Adriát 
„a mi tengerünk"-nek nevezte. Azonban a partok közelében lakók már a 
langobárd honfoglalás kezdetén megriadtan menekültek a lidókra. Aquile-
jából, mely a szárazföldi hadak útjába esett, Gradoba s a mostani velencei 
lidókra húzódtak s azért inkább az Alboin, mint az Attila nevétől való 
félelem adott alkalmat Velence keletkezésére, melynek alapítási éve tehát 
— ha ilyenről egyáltalán szó lehet — nem is 452., hanem 569. 

Az Adria történetének csakhamar két új irányítója akadt: nyugaton a 
görög védelem alatt álló velencei partok katonai és kereskedelmi szervez-
kedése s keleten a szlávok terjeszkedése. 

A szlávok vagy inkább szlovének Illyricumon át már 594-ben Duraz-
zóig pusztítottak s mostantól fogva a tenger mellékén többször megjelen-
tek ; például 568-ban (mindjárt az avarok honfoglalási esztendejében), 
582-ben és 598-ban uruknak, Baján avar Khágánnak parancsára. Nem a 
tenger érdekelte őket, hanem a kikötővárosokban kínálkozó gazdag zsák-
mány. De éppen csak a part és a szigetek jól védhető kikötővárosai sza-
badultak meg pusztításaiktól. 600-ban Baján Khágán maga támadta meg 
Dalmáciát s azt Salonaeval együtt elfoglalta, néhány tengerparti város 
kivételével. Milyen jövendő várt volna Avarországra, ha a helyett, hogy 
szláv hadakkal pusztíttatja a tengerpartot, a szlávokkal ezentúl nem dunai, 
hanem adriai hajókat építtet s a tengerparton népét megtelepíti! Ezt azon-
ban a görögök nem tűrték, mert az éppen 599-ben megkötött béke értel-
mében a Duna lett a görög és az avar birodalom határa s így attól délre 
az avarok nem hódíthattak. Maurikios görög császár tehát a béke meg-
kötőjét, Comentiolust küldte az avarok ellen, akiket alvezére, Priskos, a 
Dunánál és a Tiszánál meg is vert. 

Salonae elpusztítása után Zára lett a dalmáciai görög kapitányság 
főhelye s Dalmácia legnagyobb kikötője. A rómaiság maga már csak a 
kikötővárosokra szorítkozott s ennek is örökösen küzdenie kellett a szláv-
sággal, amely az avarok honfoglalása s különösen Herakleios császár ideje 
óta a dalmát, magyar és az isztriai tengerpartot mindjobban elárasztotta, sőt 
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Maximus salonaei püspök és Gergely pápa panaszkodása szerint Isztrián 
át már Olaszországba is kezdtek bevándorolni. A horvátok és szerbek egy 
csapata a Kárpátok galíciai tövéből már a XIV. század második felében 
Isztriában, Japidiában és Liburniában telepedett le. Herakleios császár, hogy 
a Balkán és a tenger felé vezető utakat megvédje az avarok ellen, a mai 
Galíciából 634-ben a horvátokat és 636-ban a szerbeket a Verbász, Száva 
Narenta és a tenger közt telepítette le, de Horvátország még abban a 
században egy dalmáciai s egy Szávatnelléki Horvátországra szakadt szét. 
A horvátok — Konstantinos Porphyrogeneta szerint — Dalmáciában ava-
rokat találtak; évekig tartó harcok után legyőzték őket; egy részöket le-
vágták, a másikat meghódították „És azóta — úgymond a X. század köze-
pének írója — horvátoké volt ez az ország és még most is vannak Horvát-
országban avar maradékok, akiket avarnak ismernek el." A szerbek viszont 
a Neretva és a Narenta közt s a Scutari-tó környékén érték el, vagy köze-
lítették meg a "tengert. A Sztrumjánok és Runcsinok szintén szláv törzsé-
nek a nevét a Vita Sancti Demetrii 660-ban már jeles hajósoknak mondja; 
és Nagy Károly történetírója, Einhard szerint, „azt mondják," hogy Dal-
mácia nagy részében sorabok (szerbek) laknak. Azonban a szerbek és a 
horvátok nevét sokáig összezavarták. „A szerbek nemzete, amelyet horvá-
toknak is hívnak" — írja Kedrenos; „a horvátok nemzete, amelyet néme-
lyek szerbeknek is hívnak" — írja viszont Zonaras. Abban azonban mind-
annyian egyetértenek, hogy a tenger partján is laktak. Az Adria túlsó 
partján Kuvrát bolgár vezér ötödik fia keresett törzsével új hazát s Nike-
phoros és Theophanes krónikái szerint Olaszországban a Ravennánál, a 
Pentapolisban telepedett le. Mindenesetre érdekes adalék, hogy oly pusztai 
népek, mint az avarok és bolgárok, mindketten az ural-altájiak erős haj-
tásai, a tenger mellékén is keresték boldogulásukat; ámbár történetileg 
megállapítható, hogy a tengeri hajózásban és a tengeri kereskedelemben 
történelmi szerepök soha sem volt. 

A tengerpart velencei keskeny sávja görög igazgatás alatt maradt s 
a tengerparti Velencét politikai és egyházi tekintetben ekkor szervezték, 
mint 588 óta az exarchatus egyetlen felsőolaszországi tartozékát, amely 
langobárd területek közé ékelődött s ezeket ezen a darabon elzárta a ten-
gertől. Isztriát és Venetiát egy magister militum kormányozta s ebből a 
főparancsnokságból, első sorban Venetia területéből, csak a VII. század 
végén vált ki a ducatus Heraclianus. A duxnál a magister militum hatás-
kör, rang és a kormányterület nagysága tekintetében magasabban állt. A 
tengerparton Venetia, Heracliana, Ancona és Rimini ilyen ducatusok voltak. 
Ezen főbb katonai méltóságoknak alárendeltjei a tribunusok, akiket elöl-
járók gyanánt a lakosság választott s az exarcha (az olaszországi görög 
kormányzó) erősített meg. Amint a népség a lidókat mindjobban meg-
szállta, ezek a tribunusok az egykori (tribuni maritimorum) kötelességeit, 
a kikötőkre való felügyelettel is átvették s rangra nézve különböztek egy-
mástól ; de Venetia-Istriának Heraclianában (Velencétől kissé északkeletre) 
lakó magister milituma határt szabott versengéseiknek. 
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Amikor a friuli langobard hercegek terjeszkedése Venetia-Istriát ketté-
szakadással fenyegette, valamikor 680 után Heracliana külön ducatussá ala-
kult át. Ezt a duxot vagy dogét eleinte a birodalmi kormány nevezte ki; 
726 előtt semmi esetre sem töltötték be ezt a hivatalt választás útján. Az 
első ilyen megnevezett a VIII. század első másfél tizedében heracliani 
velencei dogé Paulitius, Lucius fia, akinek elsőbbségét azonban az egyes 
szigetek tribunusai még nem igen ismerték el. Az exarchatus zsarnoksága 
ellen Ravennába ismételve kitört lázongás 726-ban Velencét is magával 
ragadta s az Olaszország egyesítéséért rajongó II. Gergely pápa lelkesí-
tésére annak és a Pentapolisnak népe fegyvert fogott. Ravennában Paulus 
exarchát megölték, a görög érzelmű Johannes érsek pedig csak alig tudott 
megmenekülni. Luitprand langobárd király a felkelők pártjára állt s talán 
Ravennát is elfoglalja, ha hódításaiban a pápa tiltakozása meg nem akasztja; 
III. Leó császár új exarchája pedig, Eutychios, pénzzel és csapatokkal jól 
ellátva, egyezkedés utján visszatérésre bírta őt, mire a duxokat és magát a 
pápát is megalázta. A császár azzal sújtotta az Olaszország egyesítéséről álmo-
dozó pápát, hogy a keletadriai és délitáliai egyházmegyéket a konstantinápolyi 
patriarcha alá rendelte. 739-ben Luitprand langobard király újabb támadása 
elől Eutychios Ravennából a most már hű Velencébe menekült, annak 
népét fegyverezte föl és — III. Gergely pápától is segítve — a velencei 
hajóhad élén visszafoglalta Ravennát. Velence harmadik dogeját, Ursust 
(Orsót) a görögök ellen támadt forradalom emelte föl — talán 737-ben 
— ugyanaz tette el láb alól, mivel görögös magatartását nem tűrhette. Erre 
mutat, hogy — önkormányzatának sérelmével — Velence egyidőre (737—741) 
megint görög katonai kormányzat alá jutott. 742-ben új forradalom tört ki, 
az utolsó magister militumot megalakították s a nép Deusdeditet, a meg-
gyilkolt Ursus fiát választotta meg duxnak, akit a görög kormány is meg-
erősített. A polgárháborúban elpusztult Heraclianából a székhelyet ekkor 
tették át a görög hajókkal jobban megközelíthető Malamoca tengeri városba. 

Aistulf langobárd király azonban 751 július 4.-én elfoglalta Ravennát, 
de nem bántotta Velencét, Görögországnak a nyugati parton immár egyetlen 
tengeri birtokát; különben Ravennát is elvesztette abban a 756. évi béké-
ben, amelyre a II. István pápa segítségére jött Pippin frank király kény-
szerítette. Ravennát azonban exarchatussal együtt nem a görög császár 
kapta vissza, hanem az egész a pápa világi birtoka lett. Némi megszakí-
tással az is maradt ezerszáz esztendeig s így a pápát ezen idő alatt szin-
tén az Adriai-tenger urai közé kell számítani. Tizennyolc esztendő múlva 
(773.) Pavia elfoglalásával különben az egész Langobardia Nagy Károly 
frank király kezébe került s így a tengerrel keveset törődő langobárdok 
helyett a frankok is megjelentek az Adria partjain, Isztriát csakhamar elfog-
lalták. 802-ben Pippin langobárd király, Nagy Károly fia, Ravennában már 
készen tartott egy hajóhadat, hogy az atyja hatalmával dacoló gradoi patri-
archiát s pártfogóját, Velencét a görög császár tartományát megtámadja, 
mikor a patriárcha kivégeztetése elhárította a háború veszedelmét. Az új 
patriárcha, Fortunatus, azt a kiváltságot kapta (803.) a császártól, hogy 
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négy hajója vám nélkül futhasson be Olaszországnak bármely kikötőjébe. 
Egy esztendő múlva (804.) Velencében, vagy inkább a szépen emelkedő 
fővárosban, Malamoccóban, fölkelés tört ki a görögök ellen, akiknek nem-
csak ezt a területet kellett odahagyniok s Obelierius és öccse Beatus herceg-
ségét türniök, hanem azt is, hogy Obelierius — Nagy Károly megbízásá-
ból, vagy saját elhatározásából — a keleti parton levő tartományukat, Dal-
máciát is hajóhaddal támadta meg. A velencei (helyesebben malamoccói) 
két dogé azután Paulus zárai dogéval és Donatus püspökkel, mint Dal-
mácia görög alattvalóinak meghatalmazottjával, 805-ben megjelentek Nagy 
Károly színe előtt s ezeket a területeket hübérül ajánlották fel neki. A 
császár a birodalmat fiai közt felosztó szerződésben 806 február 6.-án 
Velencét, Isztriát és Dalmáciát Pippin királynak juttatta osztályrészül. 

A birtokbavételt 907 tavaszán Niketas görög patrícius hajóhad 
élén akarta megakadályozni s úgy látszik, sem Velencében, sem Dalmá-
ciába nem talált ellenállásra s Niketas ősszel abban a tudatban távozha-
tott, hogy ezeket a partokat ismét görög tartományokká tette. Pippin 
langobard király, hajóhad hiányában, kénytelen volt fegyverszünetet kötni 
vele, de 808. őszén már fölkészült a döntő ütközetre. A Paulus patrícius 
vezérlete alatt álló görög hajóhad, mely Dalmácia rendbehozása után Velen-
cében telelt át, 809 tavaszán a frank-langobárdoknak a Pón űzött keres-
kedelme középpontját, Comacchiót megtámadta ugyan, de visszaveretvén, 
újból tárgyalni kezdett Pippinnel. 

Velence élni akart az alkalommal s mind a két hűbérurával szemben 
függetlenségre törekedett. Paulus a görög hajóhaddal el is menekült a 
velencei kikötőkből, hogy megadásra ne kényszerítsék; Pippin azonban 
809-ben hajóhaddal s a szárazföld felől lovassággal támadván a velen-
ceiekre, Heraclianát, Brondolót, Chioggiát, Pelestrinát s az albiolai hosszú, 
elkeseredett harc után magát a fővárost, Malamoccót is elfoglalta, a dogékat 
pedig elfogta, de nem keríthette hatalmába a Rialtó körül levő lidókat, 
hová az előkelőbbek és vagyonosabbak menekültek. Dalmácia elszakadá-
sát azonban nem büntethette meg hasonló szerencsével, mert ebben Paulus 
görög hajóhadának megjelenése megakadályozta. Mégis beérhette azzal a 
sikerével, hogy Velence frank-langobárd tartomány lett. (810.) 

Mindamelett Nagy Károly 811. tavaszán késznek nyilatkozott, hogy 
Velencét, Isztriát, Liburniát és Dalmáciát visszaadja a kelet-római (görög) 
birodalomnak, ha ez elismeri őt római császárnak, ami a 812. évi aacheni 
békében meg is történt, de annak megerősítése Görögországból már csak 
Nagy Károly halála után, 814-ben érkezett meg Jámbor Lajos császárhoz. 
A következések megmutatták, hogy túlságosan nagy áldozatot hozott, mikor 
a császári cím kedvéért az Adria partjairól lemondott; de a tengeren való 
erőtlenségét érezve, hiú törekvésekkel nem akarta gyöngíteni birodalmát. 
Velencének mindenesetre javára vált, hogy az ipar és kereskedelem tekin-
tetében sokkal fejlettebb Görögország főbizományosa lehetett Nyugat felé. 

A görögök 811-ben Rialtót tették meg a velencei terület kormányának 
székhelyévé s Agnellus Parteciacus volt (811—827.) az első dogé, ki innen, 
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a velencei híd nevében ma is fentartott helyről igazgatta a nagy és gyors 
fejlődésnek indult tengeri tartományt. Fia, Justinianus is (827—9.) császári 
hypátusnak és Velence alázatos hercegének nevezte magát, aki csak végre-
hajtja a görög császár parancsait. Ezt azonban nem vette szó szerint; mert 
velencei hajók 828-ban mindamellett is kikötöttek Alexandriában, hogy 
görög parancs értelmében Sziria és Egyiptom partjait el kellett volna kerül-
niök; másrészt azonban az Adriai-tengeren hajóhadukkal a Szaracénok 
ellen megjelentek a görög hajóhad támogatására, de azontúl, úgylátszik, 
nem tartoztak szolgálni. 

Elég alkalom nyilt erre a görögök és a tenger új ellenségeivel, a 
horvátokkal és szerbekkel szemben, akik a keleti parton mindinkább ter-
jeszkedtek. Ennek a terjeszkedésnek a 680 óta csak név szerint elösmert 
görög uralom nem állhatott útjába, az avar uralom gyöngülése, majd bukása 
pedig új erőt adott. Igaz, hogy Istria meghódítása óta a horvátokra a fran-
kok is számítottak. 819-ben Borna horvát fejedelem is segítette a frank 
hadakat Ljudevit szlovén herceg ellen, ki a Duna mellékén nagy szláv 
birodalmat akart alapítani. A horvátok különben inkább csak mint békés 
kereskedők jelentek meg a venetiai kikötőkben. Ellenben a szerbek, külö-
nösen a Cettina és Narenta közt lakók, rettegett hírű kalózok voltak, akik 
830 táján a Benevento felől hazatérő velencei kereskedőket is megtámad-
ták. Mentül több épület, palota és templom emelkedett a mai Velence helyén 
s mentül jobban fejlődtek a lidókon már meglevő városok s a gazdag vene-
tiai kereskedőknek mentül több hajójuk járt a tengeren, a kalózok annál-
inkább leselkedtek, hogy felhalmozott árúcikkeiket hatalmukba kerítsék. 

Justinianus dogé idejében (827—9.) a velenceiek Alexandriából inkább 
elrabolták, mint szép módjával szerezték meg Szent Márk evangelista 
testét, azt a dogék házában, a Palatiumban rejtették el s ott tartották, 
míg Justinianus dogé és felesége, Felicitas költségén a Palitium és Szent 
Tivadar kápolnája közt fölépülhetett Szent Márk bazilikája, ahová azután 
ünnepiesen megtörtént az ereklye átvitele: Translatio sancti Marci. Ezzel 
a lidók városainak elösmert egyházi középpontja — az eddigi Agnóbia 
és Grado helyett — Velence lett, amelyről mint városról csak mostantól, 
a IX. század közepétől fogva lehet beszélni. 

Különös, hogy akik ekként a szentség híre után vágyakoztak, a gabo-
nával, sóval, állatokkal s egyéb árúcikkekkel való kereskedésnél legtöbbre 
éppen a rabszolgakereskedést becsülték. Germánokat és szlávokat meg-
rendelésre vagy anélkül szállítottak Afrikába az araboknak, amin Zakariás 
pápa annyira megbotránkozott, hogy Rómában egy alkalommal egy egész 
csapat ilyen rabszolgát megvásárolt és szabadon bocsátott; 854-ben Orsó 
Olivoloi püspök is tekintélyes összeget hagyott végrendeletében az ilyen 
szerencsétlenek kiváltására. Nagy Károly egy időben éppen a rabszolga-
kereskedés miatt sújtotta Velencét kereskedelmi intézkedésekkel, amik 
azonban ezt a legutálatosabb üzletet épp úgy nem szüntették meg, mint 
a középkor egyéb rendeletei és intézkedései, amik az Adriai-tenger egyéb 
kikötőire is kiterjedtek. Nagy Károly megtorlásul Velencével szemben Istria 
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tengeri hatalmát akarta fejleszteni s isztriai hajósokat küldött árúcikkekkel 
Ravennába, Dalmáciába, a felsőolaszországi folyók torkolataihoz, sőt magába 
Velencébe is; végül azonban mégis kereskedelmi kedvezésekben részesí-
tette a velenceieket. Justinianus dogé idejében már ezer font értékű hajó-
rakományok úsztak az Adrián, 827-ben velencei hajók mentek a görögök 
segítségére, 826-ban velencei hajók kötöttek ki Alexandriában. 

A kereskedelmi középpont a lidók közt védett s a kalózok és száraz-
földi rablók ellen könnyebben védhető Torcello (a mostani Velencétől kissé 
északkeletre) s egészen a XI. század közepéig az is maradt a lagúnák 
legfőbb emporiuma és csak akkor adta át a vezetést a mostani Velencének. 
Amit a Chronicon Venetum a VI. századról mond, azt helyesebben csak 
erre az időkre lehet alkalmazni, hogy tudniillik „a mi hajóink bejárják az 
egész világot s be is kell járniok, hogy számunkra élelmiszereket hozzanak. 
Mindazt, amit csak kívánni lehet és amit csak elküldhetünk, idegen orszá-
gokból hozzuk ide és a lakosok részéről sehol sem találunk ellenállásra, 
amit különben meg is bánnának." A XI. századig Velence főképpen, sőt 
csaknem terménykereskedést, helyesebben cserekereskedést folytatott; de 
a IX. század kezdetén már a pénz értékét is erősen ösmerte s a görög 
és frank pénz sűrűn forgott Velencében. Ipara azonban még annyira hiány-
zott, hogy hajóit is többnyire a görög gyárakban készítették egészen a 
IX. század közepéig, amikor görög mintára ők maguk is építettek nagy 
hajókat. 

Ez akkortájban történt, mikor a velencei nobilik 836-ban a polai csa-
ládból származó Petrus Trandenicust választották meg dogénak. Az írni, 
olvasni nem tudó ember horvát testőrökre bízta magát, de 839-ben kímé-
letlenül támadt a kalózkodó horvátokra és Cherso szigetén kikötve, Muj-
sáv horvát herceget és Drosaich narentai főnököt békére kényszerítette. 
Egy esztendő múlva azonban újra háborúba bonyolódott velők s ekkor 
vereséget szenvedett, a horvát kalózok pedig 842-ben a Livenza torkola-
tánál (Velencétől északkeletre) fekvő Caorlét is fölverték. Időközben, 841-
ben, a szaracénok hajói is végigsiklottak az Adrián s húsvét másodnapján 
feldúlták a görög Osserót (Chersó-sziget nyugati oldalán), fölégették Anco-
nát, lefoglalták Velencének Apulia és Sicilia felé járó gabonaszállító hajóit 
és- Sansegonál (Lussintól nyugatra) 842-ben megverték a velencei hajó-
hadat. 

A szerencsétlenségek azonban még inkább megerősítették Trandenicus 
dogét abban a szándékban, hogy hazáját tegye az Adriai-tenger urává s 
ne függjön egy más birodalomtól. Ekkor határozta el, hogy a hajóépítő-
ipart és hajóhadat kifejleszti. Görög gályákat, chelandiákat velencei hajó-
ácsokkal építtetett; de ezek a hadihajók (bellicosae naves) nemcsak hadi, 
hanem kereskedelmi célokra szolgáltak; így legalább a kereskedelmi hajók 
útjának fedezésére nem kellett külön hadihajót is kirendelni. 

A velencei hajóácsok ügyessége nagyban hozzájárult, hogy Velence 
végre is felszabadult a görög gyámkodás alól; 841-ben és 856-ban a görög 
császár a dogét nem nevezi a venetusok tartománya alázatos hercegének, 
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hanem hercegnek és a görögök fegyverhordozójának, ellenben a dogé 
853. óta dicsőségesnek és Isten kegyelméből való hercegnek mondja magát 
s valóban már 840. február 22.-én Paviában önállóan, a görög császár 
megkérdezése nélkül kötött szerződést Lothár római császárral, egyebek 
közt arra nézve is, hogy Velence a frankokat a szláv kalózok ellen hajó-
haddal segíti s Velence a tengeren, a császár pedig a szárazföldön bizto-
sítja a kereskedelem szabadságát. Ezzel az okirattal kezdődik a később 
oly hatalmas velencei diplomácia függetlensége s ez jelenti Velence elsza-
kadását a bizánci császárságtól. 

Az már a városi köztársaságok megszokott kicsinyességeihez tarto-
zik, hogy a pártoskodás ilyen nagy embert sem kímélt meg, a további 
küzdelmekben megalázóit Parteciacus-család eltétette őt láb alól s helyébe 
864-ben Ursus Parteciacust választotta meg dogénak, 

Orsó vagy Ursus elődje művének folytatására vállalkozott s a hábo-
rúban ennél szerencsésebbnek bizonyult Domagoj horvát fejedelem a dal-
mát szerbekkel szövetkezve 875-ben Istriára támadt, Umagot, Cittanuovát, 
Rovignót lerombolta s már Gradot is fenyegette, mikor Orsó 30 hajóval 
ennek segítségére érkezett, ezt fölszabadította és Isztriába átvitorlázván, 
onnan is kiverte a horvátokat és szerbeket. Domagoj „a szlávok leghosz-
szabb hercege" (865—876.) szívesen korlátolta volna az egyes törzsfőnö-
kök kalózkodásait, de maga sem bírt velők. VIII. János a tengerész pápa, 
ki maga is hajóhadat vezetett az arabok ellen, szintén felszólította, hogy 
„nevével visszaélő kalózok ellen annál hathatósabban járjon el, mert ezek 
az ő nevében is pusztítják s így ezek az alávaló emberek az ő nevét 
is megbecstelenítik; fölteszi ugyan, hogy ezek a rablók tudta nélkül álltak 
lesbe; de tudván, hogy megakadályozhatja őket, nem tekinti ártatlannak, 
ha szét nem veri őket. Mert meg van írva, hogy aki meggátolhatja a 
gonoszságot és nem gátolja meg, maga követi el." A horvátok Damogoj 
halála után kibékültek a velenceiekkel, akik 1000-ig évi váltságdíjjal biz-
tosították városuk és kereskedelmük nyugalmát a kalózokkal szemben. 

Időközben Orsó dogé megalázta a szaracénokat, kik 871. májusában 
a dalmát partokat, különösen Brazza-szigetét sújtották; 871 őszén a velen-
cei hajóhad már teljes diadalt aratott rajtuk. A szaracénok ugyan 875 
júliusában Grado megtámadásával akartak bosszút állani, de két napi ost-
rom után a velencei hajóhad közeledésének hírére gyorsan elvitorláztak. 

Az Adria délnyugati partjain ekkortájban II. Lajos római császár Bari 
elfoglalásával akarta megvetni a frankok adriai hatalmának alapját, de ezt 
a görögök 875-ben visszavették tőlük, Alsó-Olaszországot mint Thema 
Langobárdiát a bizánci birodalomhoz csatolták s így újabb jelét adták, 
hogy az Adriához való jogukról nem szándékoznak lemondani. A római 
császárság ekként nem alapíthatván meg hatalmát az Adrián, 880. janu-
árius 11.-én újból Velencével szerződött s neki jelentékeny kereskedelmi 
előnyöket biztosított, csupán a rabszolgakereskedést kívánta korlátolni, 
mire nézve a dogé és az aquileiai pátriárcha külön szerződést is kötött. 

Petrus Candianus dogé 887-ben hajóhadat küldött az Adriai-tengeren 
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kalózkodó narentai szlávok ellen s az első sikertelenségek után maga is 
ellenök indult, Macarscánál el is vette és megsemmisítette öt hajójukat, 
utóbb azonban 887. szeptember 18.-án egy tengeri csatában elesett. Utóda, 
Petrus Tribunus (888—911.) alapította meg tulajdonképpen Velence várost, 
amelyet a Rialtón kezdett építtetni 896-ban, tehát éppen a magyarok hon-
foglalása első esztendejében. Ennek a honfoglalásnak az Adriára nézve 
fontos következései voltak, amikkel „Magyar uralom az Adrián" című 
füzetemben már foglalkozván, magyar iskolai tudnivalók szempontjából 
írt vázlatomat befejezem. 
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Mint a gazdasági élet minden terén, úgy a tengeren is a háború 
nagy pangást idézett elő. Az itthon levő hajók biztos kikötőkben 
tétlenül állanak, a többiek pedig vagy az ellenség kezében, vagy 

pedig valamely semleges kikötőben leszerelve jobb időkre várakoznak. 
Ehhez képest tengeri forgalmunk is teljesen megszűnt, minek követ-

keztében feltehető, hogy a csak tengeren való behozatal útján megszerez-
hető árúkban a háború után nagy hiány fog mutatkozni. Ezek: juta, 
gyapot, foszfát, salétrom, pirit, olom-ércek, rizs, gazdasági gépek stb., 
mely árúk szállítása iránt a tengeren a háború után feltétlenül nagy 
kereslet fog mutatkozni, mely célra mindenekelőtt megfelelő számú és 
nagyságú hajóra van szükség. 

Tekintettel arra, hogy a háború előtt már is sok hajó elpusztult és 
azok utánpótlásával lépést tartani nem volt lehetséges, hajóban a háború 
után teljes bizonyossággal nagy hiánnyal kell számolnunk; első fel-
adatunk lesz tehát az, hogy elpusztult hajóink pótlásáról és hajóparkunk 
kibővítéséről gondoskodjunk. 

Ezen célra jelenleg sajnos, csak a fiumei Danubius- Ganz és Társa 
cég hajógyára áll rendelkezésre, mely elsősorban hadihajók építése céljaira 
létesülvén, a háború után bizonyára a haditengerészet megrendeléseivel 
hosszú időn át oly mérvben el lesz halmozva, hogy attól a kereskedelmi 
tengerészet céljaira számításba venni mit sem lehet és minthogy a kül-
földön legnagyobbrészt azonos viszonyok fognak uralkodni, azon eddig 
gyakorolt káros módszer, hogy hajóinkat külföldön szerezzük be, a háború 
után nem lesz többé alkalmazható, elérkezett tehát az ideje, hogy fel-
hagyva megszámlálhatlan millióknak külföldre való kivitelével, teljesítő-
képes hajógyárak létesítése által lehetővé tegyük, hogy a hajószükségle-
tünket itthon fedezzük. 
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Szükséges tehát mindenekelőtt egy kizárólag kereskedelmi hajók 
építési céljaira szolgáló gyár létesítése, mire tengerpartunkon alkalmasabb 
helyet a martinschizzai-öbölnél alig lesz lehetséges találni, mely kincseket 
érő hely a már idejét mult és más helyen létesítendő új megfelelő ten-
geri járványkórház által könnyen pótolható régi vesztegíntézet miatt 
amúgy is teljesen kihasználatlanul, parlagon hever. 

Ezen új hajógyárral kapcsolatban sikeres megoldást nyerhet a hajózás 
szempontjából oly nagy fontossággal bíró dokk kérdése is, amennyiben 
mert a martinschizzai-öböl elég nagy egy esetleg 150 m-nél hosszabb dokk 
befogadására is, a már létező 75 m hosszú úszó-dokk a fiumei hajógyár 
kikötőjéből oda áthelyeztetnék és mert ott útban áll, elesnék a már ter-
vezett külön dokk-kikötő építésének szüksége és az ezen célra szánt sok 
milliós kiadás a martinschizzai-öböl megfelelő berendezése céljaira for-
díttatnék. 

Ha ily módon meg lesz a lehetősége, hogy a hajópark kiegészítésé-
ről és szaporításáról gondoskodjunk, szükséges lesz megteremteni a lehe-
tőséget is, hogy a hajók forgalmukat lebonyolíthassák. Erre nézve eléggé 
ismeretesek a fiumei kikötő mostoha és teljesen elégtelen viszonyai, 
melyeken okvetlenül javítani kell. 

Ha ugyanis ma a fiumei kikötőben egyetlenegy nagyméretű hajó 
végez rakodási műveletet, a szűk helyi viszonyok miatt forgalmi torlódást 
kell hogy okozzon, mert minthogy a hajó sokkal gyorsabban képes árúját 
partratenni, mint azt onnan elszállítani lehet, a parton annyi árú marad 
vissza, hogy a közelben minden forgalom lehetetlenné válik, a partok és 
a rendelkezésre álló helyek méreteit ennélfogva egy kikötőben nem a 
hajók hosszúsága, hanem a lebonyolítandó árú mennyisége után kell 
megszabni és minthogy az árúforgalom méretei a háború után az eddigie-
ket előreláthatólag megfogják haladni, a rakodás céljaira alkalmas helyek-
ről kiadósan kell gondoskodni. 

A fiumei kikötő helyzete e tekintetben egyike a legszerencsétle-
nebbeknek, nem lévén öble és nem feküdvén valamely folyó torkolatá-
ban, mint a világ nagyforgalmú főbb kikötői, annak minden talpalattnyi 
területét mély vízben való feltöltés útján kell megszerezni, mi nemcsak 
hogy nagyon költséges, hanem lassú is, mert minden létesítmény elké-
szülte oly hosszú ideig tart, hogy mire használható volna, a természetes 
fejlődés folyományakép új helyzettel állunk szemben. A mai világfelfogás 
nem engedi meg a hosszú tépelődést és a türelmet és e tekintetben oly 
megoldást kell keresni, mely eltekintve olcsóságától, a célt gyorsabban 
képes megvalósítani. 

Nem volna ugyan kívánatos a fiumei kikötő továbbépítésének eszmé-
jét teljesen elejteni és az ezen célra már elkészült számtalan tervek 
valamelyikének megvalósulását fokozatosan meg se kísérelni, noha egész 
bizonyos, hogy a fiumei kikötő fejlesztésének az útján egyedül soha se 
lesz elérhető, hogy a magyar tengeri forgalom sikerrel lebonyolítható 

• legyen. 
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Más módon, illetve azzal karöltve kell tehát a lehetőséget megterem-
teni, mely célra elsősorban a Fiume közelében fekvő buccarii-öböl kihasz-
nálása kínálkozik, melynek a vitorlások idejében máris tetemes forgalma 
volt és mely csak a mai kor követelményeinek megfelelő berendezésekre 
szorul, hogy karöltve a fiumei kikötővel, a magyar tengeri forgalomnak 
nagy szolgálatokat tehessen. 

Buccarira hárulna mindenekelőtt azon feladat, hogy a szük és állan-
dóan túlzsúfolt fiumei kikötőnek szelepül szolgáljon, ott volna lebonyolí-
tandó tehát elvben mindazon forgalom, mely közvetlenül vasúti kocsikból 
ki és berakatik és berakás előtt a parton külön kezelést nem igényel, 
tehát kőszén, salétrom, rizs stb. egyáltalán csaknem valamennyi tömeg-
árú, melyet nem Fiúméban való feldolgozás céljából hoznak be. 

Minthogy a transito árukhoz nem fűződik semmiféle érdek se, hogy 
azok rendeltetési helyükre Fiúmén vagy Buccarin át jussanak, Buccari 
azon elvitázhatlan előnnyel bír, hogy az ottani rakpartok kiépítése csekély 
költséggel rövid idő alatt teljesíthető volna, a vasúti csatlakozások pedig 
az új létesítményekhez Fiúméban is megalkotandók, minélfogva e tekin-
tetben a Buccariban való építkezés alig volna hátrányban. 

Nagy feladatok várnak továbbá megoldásra a tengerészeti közigazga-
tás részéről, melyek közül elsősorban a hajótulajdonosok és a tengerészek 
közt fennálló jogviszonyok rendezése bír fontossággal. 

Nálunk ugyanis e tekintetben még ma is a Mária Terézia idejében 
kiadott tengerészeti törvény (Editto politico di navigazione) van érvény-
ben, mely oly időben alkottatott, midőn a gőzhajó még ismeretlen fogalom 
volt; természetes tehát, hogy annak elavult intézkedései a mai viszo-
nyokra csak a legritkább esetekben alkalmazhatók. Ezen állapotnak azon-
ban a hajórendre és fegyelemre súlyos következményei vannak, mert ha 
tengerészekben van nagy kínálat, akkor a hajóparancsnok követ el legény-
ségével szemben túlkapásokat, ha pedig megfordítva áll a dolog, a legény-
ség fegyelmetlenkedik és minden kínálkozó alkalmat felhasznál, hogy a 
sztreike, boykot, sabotaga stb. fegyverét munkaadója ellen kihasználja. 

A tengerészek rendtartása címmel még boldogemlékű Baross Gábor 
idejében egy ily irányú törvényjavaslat egész a törvényhozásig eljutott 
ugyan, de törvényerőre mai napig sem emelkedett, ily módon meghono-
sítván hajóinkon az anarchiát a közérdek nagy hátrányára. 

Nagyfontosságú feladat továbbá a tengerésznép jóléti intézményei 
kérdésének a megoldása, elsősorban pedig a rokkant- és nyugdíj ügy 
megfelelő rendezése. 

Noha mint ismeretes, nálunk a munkások túlkevés értékelése követ-
keztében az Amerikába kivándorlók száma évenkint 100.000-et is meg-
haladott, hajóinkon jó kezelés mellett is a legénységnek alig V3 része 
volt magyar honpolgár, a többi a világ minden részéből összesereglett 
idegen. De mi kecsegtesse hazánkfiait a tengerie, ha a nehéz tengeri 
szolgálat mellett, hol az emberi szervezet gyorsabb kihasználásnak van 
kitéve, rokkantság esetén és az aggkoron csak a koldusbot kínálkozik? 
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Ezen segítendő, mulhatlanul szükséges a tengerészek már évek óta 
szintén vajúdó nyugdíjintézetének kérdését megoldás elé vinni és ezáltal 
elejét venni, hogy az ezen foglalkozású ágban megkereshető jövedelem 
nagy része idegenek zsebét táplálja. 

Gondoskodni kell továbbá a tengerészeti vagyon érdekeinek a kellő 
megóvásáról is és ezúton serkentőleg hatni a tőkére, hogy az a tengeren 
befektetést keressen, mert a hajóállomány szaporodásának ez a legfonto-
sabb kelléke, mely cél egy a kor igényeinek megfelelő magánjogi törvény 
megalkotása által volna a legcélszerűbben elérhető, tiszta jogi helyzetet 
teremtvén különösen a hajókra nyújtandó jelzálogkölcsönök, a hajókárok 
rendezése és a hajóbiztosítás tekintetében, mely nélkül a nemzeti vagyon 
nagyobbmérvű érdeklődésére a hajózásnál számítani nem lehet. 

Végül és mint legfontosabb tennivalót tengerészeti közigazgatásunk 
gyökeres reformját kell említeni, melynek mindenekelőtt abban kell meg-
nyilvánulnia, hogy a tengerészeti hivatalok vezető állásaiba hivatottabb 
emberek jussanak, kik a tengerészeti hivatást nem az íróasztalnál, mikor 
tengerészeti ügyekkel kezdtek foglalkozni, sajátították el, hanem a szük-
séges tudást már munkájuk megkezdéséhez magukkal hozták. 

Képzelhető-e, hogy egy megfelelő tengerészeti törvény megalkotá-
sára, milyennel még Románia is rendelkezik, Mária Teréziától a mai 
napig kelljen várni, ha a tengerészeti hivatalok vezető állásaiban egyetlen-
egy ember is lett volna, ki annak nap-nap mellett jelentkező szükségét 
gyakorlati tapasztalatból átérezte volna? Vagy elképzelhető-e, midőn a 
szociális törvényhozás terén már nálunk is annyi történt, hogy a tenge-
részeti segélyalapok mit sem mondó és magánjótékonyságból eredő intéz-
ménye a mi tengerészetünk egyetlen jelenleg fennálló jóléti intézménye 
legyen, ha annak szükségéről a tengerészeti közigazgatás vezető emberei 
saját tapasztalatukból szereztek volna meggyőződést? 

A tengerészeti hivatalokban a vezetők szakértelmi hiánya következ-
tében a belső iniciativa teljesen hiányzik és ami történik, ahhoz az impul-
zusnak mindig kívülről kell jönnie és minthogy a tengerészek hivatásuk-
nál fogva a világot kell hogy járják és nincsenek abban a helyzetben, 
hogy kívánságaikat és panaszaikat tiltakozó gyülekezetekben előadhassák, 
érdekeiknek jelenleg az állami hivatalokban nincs hivatott képviselője. 

A legnagyobb ideje, hogy vonuljanak be a tengerészeti igazgatásba 
is az igazi tehetségek, a tengerészeti foglalkozásban legjobban bevált 
szakférfiak, sőt nevelni kell ilyeneket céltudatosan. 

Hogy ha meg van az akarat és a tudás, allkotni nálunk is lehet, 
annak bizonyítéka az utóbbi években létrejött számos hajózási szerződés, 
melyeknek azonban eszméje nem a mai tengerészeti hivatalokban, hanem 
a nagy hajózási vállalatok és bankok ölében született és céljuk tulajdon-
képp nem a hajózás, hanem a szubvenció nagysága; ilyen intézkedések 
megalkotásához szakismeret tényleg nem kell. 

Hogy egyébként hivatott szakemberek a hajózási szerződések meg-
kötésébe be nem folyhattak, kitűnik például abból, hogy a parti forgalom 
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céljaira teljesen alkalmatlan és a közönség részéről állandóan jogos 
panaszok alapjául szolgáló kis gőzösök a forgalomból ki nem tiltattak és 
a kizárás tárgyát az Ungaro-Croata szerződésében csak régi, kizárólag 
árúszállításra használt gőzösök képezik, melyek ezelőtt is megfeleltek, 
mert az árúszállítás tekintetében a hajók oldalmagassága iránt egyéb 
követelmény nem támasztható, mint az, hogy az árú rendeltetési helyére 
vízmentesen szállíttassák, melynek a kitiltott hajók kivétel nélkül teljesen 
megfeleltek. 

Ezt megtiltani, az utasok szállítását pedig az árúkra kuporodva meg-
tűrni, semmi esetre se vall tárgyi ismeretre. 

Ezek alapján a háború után teendőink a tengerészet terén a követ-
kezőkben foglalhatók össze. 

1. Egy kizárólag kereskedelmi célokra dolgozó nagyszabású hajógyár 
létesítése Martinschizzában. 

2. Buccari öblének kiépítése, hogy az a fiumei kikötő árúforgalma 
számára fiókkikötőnek szolgáljon. 

3. A tengerészek rendtartásának megalkotása. 
4. Tengerészeti nyugdíj-intézet létesítése. 
5. A tengeri magánjog kodifikálása. 
6. Megszüntetése a dilettantizmusnak a tengerészeti igazgatás veze-

tésében. 
A fiumei tengerészeti hatóság — melyben most is több kiváló szak-

erő van — hivatása magaslatán álló széles látókörű kereskedelmi tenge-
rész vezetése alatt az összes kereskedelmi tengerészeti ügyekben a 
kezdeményező, előkészítő és végrehajtó fórum legyen. A minisztériumban 
a felsőbb elbírálás és irányítás pedig olyan vezető szakférfiúra bizassék, 
a ki a tengerészeti hatóság huzamosabb idejű vezetésében az ezen leg-
felsőbb elbíráláshoz és irányításhoz szükséges magasabb képességet 
megszerezte.* Nemo kapitány. 

* Egy kiérdemesült kereskedelmi tengerészkapitánytól kaptuk Fiúméból ezt a 
gyakorlati tömörséggel kifejtett eszmefuttatást s ajánljuk az intéző körök különös 
figyelmébe. Szerk. 
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Aháború tanulságai napnál világosabban mutatták meg azokat a relá-
ciókat, amelyekben jövendő boldogulásunkat keresnünk kell. Minden-
esetre nagy kár, hogy csak a mostani világháború nyomán jöttünk 

rá s nem vehettük észre már régen a háború előtt — mint ahogy azt nagy 
szövetségesünk, a német birodalom már régen észrevette — a Keletre 
vezető nagy út jelentőségét s közönyösen néztük, hogy helyettünk, akiknek 
ez földrajzi helyzetünkből kifolyó természetes hivatásunk lett volna, az 
angol és francia befolyás fészkelje be magát a Földközi-tenger keleti 
szögletében. 

Pedig Törökország politikai, pénzügyi és közgazdasági életében való 
természetes helyzetünk elfoglalására az Abdul Hamid szultánnak a tróntól 
való megfosztásával kezdődött ifjú-török uralom megszületésével igen ked-
vező alkalom kínálkozott. Ennek az új uralomnak kimondott célja volt 
szabadulni az alól a gyámkodás alól, amely előbb-utóbb a török állam-
szervezet teljes elerőtlenedésére volt vezetendő s friss erővel, ifjú ener-
giával más szellővel a fejlődés új, életképesebb irányaiba terelni a török 
állami, nemzeti és közgazdasági életnek szúette, korhadt hajóját. 

Az ilyképpen az európai koncertben önállóan szerepelni akaró új életre 
kelt birodalomnak sorsdöntő elhatározása a központi hatalmakhoz való csat-
lakozása volt. De már régebben a háború előtt is megnyilatkozott az új 
uralom újjá szervező törekvése, amely a minden idegen befolyástól ment 
önálló nemzeti állam kiépítését a politikai feltételeken kívül, az állam pénz-
ügyi, közgazdasági szerveinek nemzeti jellegében s így önálló nemzeti 
tengerhajózásban és hajóépítő iparban is kereste. 

A hadiflotta újjászervezése — ez a flotta évtizedeken át elhanyagolva 
az új-török-uralom kezdetén, hogy úgy fejezzük ki magunkat, romokban 
hevert — két német páncélos hajó megvásárlásával és beállításával vette 
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kezdetét. Ezek török szolgálatban a „Barbarossa Haireddin" és „Torgut 
Reis" nevet kapták. A „Göben"-nek és „Breslau"-nak e háború elején 
Való átengedése nem tekinthető a szervező munka további szimptomájának, 
minthogy inkább a célszerű kényszerűség szülte. 

De igenis ezzel a szervező munkával áll kapcsolatban az a lázas 
teremtő munka, mely a török hajóépítő-ipar fellendítése körül mindenfelé 
megindult. Némileg megkönnyítette ezt a munkát, hogy egészen a semmi-
ből mégsem kellett ezt az iparágat életre kelteni. Az Aranyszarv mentén 
is, Ismid-ben is voltak régi állami hajógyárak, amelyek Abdul Aziz szultán 
uralkodása alatt igen szép virágzásnak indultak, később azonban az év-
tizedes tespedés folyamán annyira elhanyagoltattak, hogy a törökök maguk 
sem bíztak benne, hogy ezeket a műveket saját erejükből Valaha ismét 
üzembe tudják helyezni. Pedig főleg az Aranyszarv mentén levő nagy arze-
nál, amely hajógyárból, acélműből, kazánkovács-, asztalos- és hajókötél-
műhelyből, meg egy gépgyárból állott, valamikor igen szép eredménnyel 
dolgozott. Ez a gyár a mult század kilencvenes éveinek folyamán mintegy 
3000 munkást foglalkoztatott. Éppúgy, mint Ismidben is, csatahajók és 
páncélos cirkálók épültek itt. Abdul Hamid uralkodása alatt ez a pezsgő 
élet csaknem teljesen megszűnt. Kész hajókat csaknem kivétel nélkül kül-
földről szerzett be Törökország; az állami arzenálokban csak javítómunká-
latok folytak. 

Az 1913-ban uralomra jutott új-török uralomnak első gondja volt az 
állami arzenálok üzémének újra való fölvétele. A föntemlített kevés önbi-
zalom, meg a technikai tapasztalatok és eszközök hiánya a külföld segít-
ségére utalták e törekvésében. így jött létre az Armstrong és Vickers angol 
hajóépítő-társasággal megkötött szerződés, amelynek értelmében az angol 
társaság kötelezte magát, hogy az állami hajógyárakat ismét üzemképes 
állapotba helyezi és ott hadi- és kereskedelmi-hajókat épít. Az angolok 
e célból „Société impériale ottomane Co. interessée des constructions 
maritimes des docks et arsenaux" cég alatt 32 millió korona alaptőkével 
társaságot alapítottak, amely a török kormány részéről igen messzemenő 
kedvezményekben részesült. A török haditengerészet részére megszavazott 
és nem külföldről beszerzendő összes hajók csak az ő hajógyárában épül-
hettek. Uj dokkokat vagy arzenálokat a társaság tudta és beleegyezése 
nélkül nem volt szabad építeni, illetőleg berendezni. A társaság ennek 
fejében kötelezte magát, hogy az Aranyszarv menti arzenálban egy 32.000 
tonnás dokkot fog építeni. 

Az angolok ezzel a szerződéssel természetesen nagyon meglehettek 
elégedve. Kezükbe került vele az egész török hajóépítő ipar és minthogy 
természetesen minden nyersanyag és gép Angliából jött és a társaság 
személyzete is javarészt angolokból állott, ez a szerződés mindenre inkább 
volt alkalmas, mint önálló török hajóépítő iparnak bárcsak a messze jövő-
ben való megalkotására is. A török nemzeti hajóépítő ipart ilymódon 
megbénító kötelékeket még szorosabbra fűzte az az egyezmény, amelyet 
az angolok a „Société anonyme ottomane des docks et ateliers du Haut-
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Bosphore" steniai hajógyárral kötöttek s amellyel ezt az utolsó számba-
jöhető török társaságot is megfosztották önállóságától. Az Armstrong és 
Vickers cég ily módon hamarosan hajóépítő-monopoliumra tett szert s 
az ekként túlsúlyra vergődött angol befolyás csak növekedett, amikor a 
meghívott angol tengerészeti misszió főnökével egy angol tengernagy 
került a török flotta élére. Csak természetes, hogy a Földközi-tengeri 
uralom, az Indiába vezető szuezi-út biztonsága egyáltalán nem kívánta 
meg egy erőteljes török tengeri erő kifejlesztését. A misszió ennek meg-
felelően el is követett mindent, hogy a török hadi- és kereskedelmi ten-
gerészet fejlődését ahelyett hogy elősegítette volna, minden rendelkezésre 
álló eszközzel meggátolja. 

Törökországnak a központi hatalmakhoz való csatlakozása forduló-
pontot jelent a török hajózás és hajóépítés történetében is. A török ten-
gerészeire nehezedő föntebbi gyámkodás már enyhült, mihelyt az angol 
tengerészeti misszió elhagyta az országot, teljesen szabad kezet azonban 
az Armstrong és Vickers céggel kötött szerződés felbontásával nyert ez 
a nemzeti létre oly fontos kihatással bíró iparág, amikor az angoloktól 
elhagyott vezető állásokba mindenütt németek kerültek, akiknek igazán 
érdekükben volt egy önálló, hatalmas, virágzó török hajózás és hajó-
építő ipar megteremtése. Ma már németek és törökök vállvetve, a leg-
szebb egyetértésben dolgoznak együtt a török arzenálokban nemcsak a 
török tengeri védelem megszervezésén, hanem a jövő nagy feladataira 
való tekintettel egy teljesítőképes kereskedelmi flotta megalkotásán is. 

Ez utóbbi feladatot némileg megkönnyíti az, hogy az új-török uralom 
egy hatalmas kereskedelmi flotta alapjait máris lerakta. Azelőtt tudniillik 
a török tengeri forgalom úgyszólván teljesen idegen, legnagyobbrészt 
angol kezekben volt, míg a parti hajózásban javarészt a görög lobogó 
uralkodott. Még 1912-ben is az összes európai, ázsiai és afrikai török 
kikötőknek 44,535.874 tonnát kitevő összforgalmában a török hajók mind-
össze 5,030.318 tonnával, tehát alig 10-5 százalékkal szerepelnek, ami 
mellett még figyelembe veendő, hogy ebben a számban minden hajó, 
még a legkisebb parti vitorlás is bele van számítva. A forgalomban még 
részesedett : Anglia 27°/o, Ausztria-Magyarország 17*2%>, Oroszország 
11 "5°/o, Görögország 10-5°/o, Franciaország 7 - 5%, végül Németország 5°/0 

erejéig. Ez a legutóbbi szám kissé meglepetésként hathat, de figyelembe 
veendő, hogy a német hajózás százalékos részesedése még 1895/96-ban 
csak 1"2°/0 s még 1910/1 l-ben is csak 270 /0-ra rúgott. 

Az új-török uralom első gondja volt, hogy legalább a parti hajózást, 
illetőleg a török kikötőknek egymás közötti forgalmát, amelyre teljesen 
ráfeküdt a görög hajózás, biztosítsa a hazai tőke és munka számára. Az 
amúgy is állami befolyás alatt álló Mahsusseh-hajóépítő-társaság telepét 
e célból alaposan átszervezték, új hajógyárakat létesítettek, a külföldön 
új hajókat vásároltak, sőt a hazai hajózás védelmében odáig mentek, 
hogy a görög hajók közlekedését a török kikötők között egyszerűen 
betiltották. Ha ez utóbbi intézkedés túlzás volt is, amelynek nem leg-
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utolsó sorban éppen a török kereskedelem látta kárát, mégis jellemző 
tünete annak, mennyire szíven hordja az ifjú-török kormányzat a hazai 
hajózás és hajóépítő ipar érdekeit. 

Hogy azonban a török hajózás az említett feladatoknak eleget is 
tudjon tenni, a békekötés után még nagy feladatok várnak rá. Bizonyos, 
hogy hatalmas hajóparkra lesz majd szükség, amelyről az addig meg-
szervezett török hajóépítő-ipar minden erőfeszítése mellett sem lesz képes 
egyedül gondoskodni. Külföldről is kell tehát majd hajókat vásárolni, 
ami a háború után még bizonyára sokáig uralkodó magas hajóárak mellett, 
hatalmas összegeknek a külföldre való vándorlását fogja jelenteni. 

Elsőrangú érdek tehát, hogy a hajótérben való szükségletnek minél 
nagyobb részét a török hazai hajóépítő-ipar tudja fedezni. Ebből a célból 
mindenekelőtt a már meglevő hajógyárak teljesítőképességét kell a 
maximumig fokozni. Első helyen áll ebből a szempontból a már említett 
steniai hajógyár körülbelül 4"2 millió korona üzemi tőkével. Ez a telep a 
felső Boszporus mentén fekszik és egy nagy úszódokkja van ; két további 
dokk építését tervbe vették, ezeknek az építését azonban a közben kitört 
háború elodázta. Ennek a hajóépítő-társaságnak életében a háború kitörése 
egyébként is fordulópontot jelent. Átvette az állam. Ezenkívül vannak 
még javító-műhelyek tengeri hajók számára az Aranyszarv mentén és a 
helyi hajózási társaságok néhány kikötőhelyén is. Élénk tevékenység 
folyik azokon a kisebb hajóépítő-, illetőleg hajóács-telepeken is, amelyek 
a partok közelében szép számmal vannak elszórva s amelyeken kisebb 
vitorlások stb. épülnek. 

Ebből a szerény keretből is látszik, hogy a háború után előálló nagy 
feladatok leküzdésére a török hazai hajóépítés ereje távolról sem ele-
gendő. A török hajóépítő-iparnak új, szélesebb mederbe való terelése 
tehát elengedhetetlen szükségesség. Érzi ezt a török kormány is, amely 
a maga részéről minden elképzelhető eszközzel igyekszik ennek a jövőre 
nézve oly nagyfontosságú iparágnak ügyét előbbre vinni. Meglátszik ez 
a legutóbbi, mult év szeptember 14.-én életbelépett új vámtarifa tételein 
is, amelyek a hajóépítő-anyagok behozatalát számos kedvezményben, 
illetőleg alacsony vámtarifális díjtételben részesítik. így a vasérc vámja 
100 kg után csak 1 piaszter ( - kb. 21 fillér békeárfolyamban), a kőszéné, 
barnaszéné, kokszé és nyersvasé 2 piaszter, a rudvasé 9 piaszter, az 
acélé 40 piaszter mindenkor 100 kg után számítva. Kész hajók vám-
tételei, már magasabbak: a tarifa a vas- "és acélhajók behozatalát 75, 
fahajókét 43 piaszterrel sújt ja regiszter-tonnánként, míg a külföldről 
behozott vitorlás-hajókat, ha vasból vagy acélból vannak 40, ha fából 
vannak 20 piaszterrel terheli. Jachtok és kutterek behozatala ellen a török 
honi ipart darabonkint 100 piaszternyi viszonylag magas díjtétel védi, 
amely evezősbárkák esetében darabonként 500 piaszterig emelkedik. Ha 
a török vasércek kitermelése az eddigi nagyobb mértékben és nagyobb 
szakértelemmel fog történni, ez az iparág honi nyersanyaggal is bőven 
el lesz látva. 
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A török kormány az iparfejlesztési törvény keretén belül is bő alkal-
mat talált a hajóépítő-ipar fejlesztésére. Ez a törvény minden olyan válla-
latnak, amely nyersanyagokat vagy félkész gyártmányokat dolgoz fel, 
legalább 5 lóerővel dolgozik, évenkint legalább 750 teljes munkanapot 
tud felmutatni és gépekbe, épületekbe meg felszerelésekbe legalább 1000 
Livre turc-ot (1 livre turc = 21 K 68 fillér békeárfolyamban) ruház be, 
körülbelül 4600 m2-es ingyentelket biztosít. Emellett minden háztelek- és 
ipari-adó alól mentesít. Ezeket a kedvezményeket a törvény 15 évre 
biztosítja, amely idő alatt az ipartelep létesítéhez vagy kibővítéséhez 
szükséges építőanyagok, gépek, eszközök és szerszámok, amelyek az 
országban nem szerezhetők be, mind teljesen vámmentesen hozhatók be, 
éppúgy vámmentesen vihetők ki ez ipartelepek készítményei is a kül-
földre. Mindezeknek ellenében az ezen kedvezményeket igénybevevő 
ipartelepek a kormányzatnak bizonyos ellenőrzése alatt állanak, amely 
kiterjed a behozott és feldolgozott nyersanyagra, a teljesített munkára, a 
munkásviszonyokra stb. 

Mindezeknek következtében a török hajóépítő-ipar igen szép fellen-
dülésnek néz elébe. Munkával bőven el lesz látva, mert hiszen —• mint 
föntebb említettük — már maga a parti hajózás is igen sok — elsősor-
ban kisebb — gőzöst fog igényelni. Az ázsiai Törökország gazdag 
petróleumforrásainak feltárása kétségkívül Dieselmotoros hajók építésére 
is kedvezően fog hatni. Szén bőven van. A nagy szénbányák Herakleá-
ban az utóbbi években 520.000—570.000 tonnát termeltek évente. Munkás-
kezekben sincs hiány. A rendelkezésre álló munkástörzs ugyan ezidő-
szerint javarészt az arzenálokban van foglalkoztatva és a jövő nagy fel-
adataira való tekintettel kibővítésre szorul. Erre a célra, a fémipari szak-
mára is, igen jó munkásanyag áll rendelkezésre, amelynek a színvonalát 
a már létesített és még létesítendő ipari szakiskolák vannak hivatva emelni. 

A mai török közgazdasági élet alapos ismerői megegyeznek abban, 
hogy hajógyáraknak és rokon ipari vállalkozásoknak Törökországban 
való létesítése ma úgyszólván kockázatmentes üzletnek tekinthető, annál 
inkább, mert a török hajózásnak föntebb vázolt és még várható további 
újjászervezése, kikötői berendezések, daruk stb. létesítésére is igen tág 
eshetőségeket nyit meg. 

A föntvázolt tünetek a mi tőkénket és ipari életünket is érdeklik. 
Igaz ugyan, hogy egyelőre elég söpörni valónk van saját portánk előtt 
is. Hajólistánkban az „épült" rovatban ma még alig olvashatunk más 
helyeket, mint „Glasgow", „Newcastle", „Sunderland" stb. 

Ennek az anomáliának kiküszöbölése elég gondot fog adni, mert 
kell, hogy adjon az intéző-köröknek és hajóépítő-iparunknak egyaránt. 
Mindamellett akkor, amikor hajóépítő-iparunk elé távolabbi célokat akarunk 
kitűzni s azt ennek megfelelően kibővíteni, kell, hogy a fönntebbi irányba 
is vessünk egy pillantást, hogy a bekívánkozó milliók mellett ne menjünk 
el érzéketlenül, itt e jelentkező szükséglet ajtajának küszöbén. 

Ehhez természetesen meglevő hajóépítő iparunknak a kereskedelmi 
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szükségleteknek is megfelelő újjászervezésén kívül nemcsak új hajó-
gyárakat kell majd építenünk, hanem azokat versenyképessé is kell majd 
tennünk. Mert mindaddig, amíg nálunk egy gőzös megépítése a két-
szeresébe fog kerülni annak, mint amennyiért azt Angliából be lehet 
hozatni, addig a hajózási társaságokat teljes jogtalanság arra kényszerí-
teni, hogy hajóit itthon építtesse meg. S ezen nem segítenek a kétség-
telenül jóindulatú, de erőltetett szubvenciós rendelkezések sem, amelyek 
a hajóstársaságok állami segélyének feltételéül a hajóparknak itthon való 
beszerzését kötik ki. 

A fejlődésnek ez a menete, mert természetellenes, életképtelen, ami 
éppen a föntebb váz:olt esetleges kiviteli relációk mérlegelésénél súlyosan 
esik latba. Ennek a betegségnek diagnózisát azonban — ha csak a magyar 
hajóépítő-iparra vetnők vizsgálódó tekintetünket — nem állapíthatnék meg 
helyesen. Egész gép- és vasipari életünket, kezdve a nyersanyag (vas, 
stb.) kartellektől végig a néha luxusszámba menő hatalmas beruházá-
sokon, magas munkabéreken és horribilis regie-tételeken egészen az 
adminisztráció túltengéséig — amely utóbbi jelenség különben a magas 
regie-tételeknek csak egyik, bár mindenesetre legkiadósabb oka — kellene 
bonckés alá vennünk, ami ez alkalommal nem célunk. 

Az elmulasztottakra való utaláson kívül a kínálkozó lehetőségek 
kihasználását akartuk csak e helyen fölvetni és a magyar tőke, valamint 
az érdekelt ipari körök figyelmébe ajánlani. 



n a g y h a d i h a j ó k v í z a l a t t i v é d e l m e . 
írta BECK ZOLTÁN ny. cs. és kir. fregatt-kapitány. 

(5 ábrával.) 

A jelenlegi világháborúban nagy fontossággal bíró katonai és tenge-
részeti kérdések a végleges elintézésük előtt állnak, amelyek fölött 
békében tett hosszú és gondos próbálgatásuk dacára csak a háború 

pillanatainak kemény követelései határozhatnak. 
Ugy a tiszt, mint a mérnök kiváló érdeklődéssel figyeli a tengeri 

harcok eredményeit. Először esik meg, hogy tényleg minden irányban 
egyenlő ellenfelek szálltak szembe egyenértékű divatos harciszerekkel, 
minthogy a tíz év előtt lefolyt orosz-japán háború ugyan bizonyos fejlő-
désekre rámutatott, de határozott alapokat nem nyújtott. 

Az utolsó évtizedben minden tengeri hatalom különös szorgalommal 
és gonddal a torpedó- és vízakna fegyvert fejlesztette, melyek hatásukra 
nézve ugyan egyenlők lévén, a torpedónak mint támadó-fegyvernek 
jóval nagyobb fontosságot kell odaítélni, mivel ez a fegyver ügyes ellen-
ség kezében borzasztó jelleget ölthet. 

Ennek az oka abban rejlik, hogy az a kecsegtető viszony vált lehe-
tővé, hogy igen kis eszközzel a leghatalmasabb ellenfelet is megsemmi-
síthetjük. Amint egy német admirális még a háború előtt mondotta: Olyan 
ez, mintha szardellával bálnát fognánk. 

Hogy ettől mennyire félnek a tengeri csatában, azt a folyton növesz-
tett lőtávlatok bizonyítják, amelyek nagyságát főképpen az a távolság 
határozta meg, amelyre a torpedó a harcba keveredett hajók által ele-
gendő találati biztossággal kilőhető. 

Ezen vezetőtávolság a nyolcvanas évek közepén 400 méter volt s 
1906-ban már 3000 méterre rúgott. És ezen időtől fogva a fegyver oly 
nagy mértékben fejlődött, hogy manapság már nagy harcitávolságokkal 
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kell számolnunk. A mult évi január 24.-én az északi tengeren vívott 
csatában az angoloktól választott 18—20 km-nyi harctávlat már megfon-
tolásból eredt. A nagyobbodott harcitávolságokat részleg mint a torpedó-
fegyver-veszedelem elleni védőintézkedésnek tekinthetjük; de ez csak 
elhárító jellegű. 

De miután a torpedófegyver sikere főleg az ellenfél meglepetésétől 
függ és a vízakna, valamint a torpedó a veszélyeztetett hajóról sohasem, 
vagy már igen későn észlelhető, további védelemül a hajótest belső 
műszaki kiépítése szolgál, amelynek célja a falazatán történt robbanástól 
eredő sérüléseket a hajótesten lehetőleg bekeríteni. 

Ez a szerkezeti védelem ugyan már korún észlelhető, de később 
háttérbe szorult és elhanyagolták, a hajó vízfölötti, a lövedék elleni véde-
kezés árán. 

De főleg a parancsnokra hárul a feladat, hogy szorgos őrködés által 
a torpedótámadást kellő időben elkerülje, illetve a hajóját attól megvédje. 
Éjjel horgonyon fekve, esetleges sikerült támadások ellen a kifeszített 
torpedó elleni vassodrony-hálók védik a hajót. 

A vízalattjáró naszádok fellépése s azok gyors fejlődése által a kép 
megváltozott; miután azonkívül a torpedófegyver ezen több sikert Ígérő 
használhatósága folytán váratlan javításokon esik át. Ha az előbb említett 
orosz-japán háborúban a torpedók töltése legfeljebb 90 kg nedves lőgya-
potból állott, a torpedó már 1912-ben 150 kg súlyú legújabb s leghatha-
tósabb robbantószert foglal magában; a biztos vetőtávolság 1906-ban még 
csak 3000 m volt, 1912-ben már 6000 m-t ért el s manapság az való-
színűleg még nagyobb. 

De kiváltképpen a vízalattjárók láthatatlan harci módja megkívánta 
azt a védekezést, amely már nem a megpillantható támadás visszaveré-
sében állhatott, hanem olyan állandó védelmet képez, amely a minden 
pillanatban megtörténhető láthatatlan rácsapás ellen a hajót biztosítja. 

S mint ilyen csupán a hajótest vízalatti részének azon szerkezete 
jöhetett kérdésbe, amely a torpedótöltés robbanása által okozott rombo-
lásokat kis kerületre szoríthatja, úgy, hogy a hajó rögtönös elvesztése 
elháríthatóvá lett. Bár ugyan még feltételezhetjük, hogy minden gondos-
ság dacára a mai modern robbantóanyagok hatása alatt még a legnagyobb 
és legdivatosabb hadihajó is egy jó torpedótalálat által hosszabb időre 
harcképtelenné válik s két egymást követő jó találat hatása folytán pedig 
valószínűleg megsemmisül. 

A hajó vízalatti részének szerkezeti beosztását az 1900-ik évi idők 
után is, amelyekben a torpedójárművek hathatós lőtávlatát még 500 m-re 
becsülték, a zúzókos hatása befolyásolta, mely alkalmi fegyvert akkor 
még roppant veszélyesnek tartották. 

De miután egy koslökés, ha az tényleg végbe is ment, az előrész-
ben egy akkori torpedótalálathoz hasonló kiterjedésű nehéz sérüléseket 
okozott, elegendőnek vélték, ha e két fegyvernem ellen egyenlő szerke-
zetet választottak, amely az akkori sorhajóknál az oldalvért és a fedélzet 
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1. ábra . 

páncél alatt levő, legtöbbnyire a felfelé kinyújtott kettősfenékből* és egy 
vagy több sikátorból állott, amelyek közt legalább az egyik kőszénnel 

volt megrakva. Ezek a sikátorok és a kettős-
fenék hosszukban legalább is egy részletes 
falazat által két fő keresztfalazat közt több 
kisebb vízmentes kamarákra osztatik, úgy, 
hogy ezek közt több megsérülhet, anélkül, 
hogy a hajót veszélyeztetnék. 

Az / . ábra egy 1900.-ik évből szárma-
zott sorhajó bókony-keresztmetszetét mutatja 
a jellemző felosztásával. Az akkori szerke-
zetre nézve még jellemző, hogy a szerkezeti 
alkatrészek éppen csak oly erősek, hogy a 
víznyomásnak ellenállhassanak. 

De miután a kos, mint hasznavehetetlen 
fegyver eltűnt, ami úgy 1906. körül történt, 
a hajótest vízalatti részének szerkezetét már 
úgy a torpedótalálat és vízakna, mint eset-
legesen a vízalatti lövedéktalálat elleni véde-

kezésül foghatjuk fel. Majdnem minden tengerészeinél ezen különféle 
szerkezetek ellen lőpróbákat csináltak, hogy azoknak robbanások elleni 
állékonyságát megfigyelhessék. 

Ezen kísérletek a hajó gondosabb felosztásához vezettek, míglen a 
fennálló szerkezeti elv megmaradt. De a további haladás annyiban mutat-
kozik, hogy minden haditengerészet az 
úgynevezett torpedóvédfalazat bevezetésére 
szánta rá magát. Ezek mint hosszfalazatok, 
a hajó szélességének körülbelül ötödrésznyi 
távolságára a hajó mindkét oldala egész 
hosszában terjeszkednek ki. A tulajdonképpeni 
céljuknak megfelelően a hajó fenekétől egé-
szen a vízvonaláig érnek, ahonnan azokat 
műszaki és szerkezeti okokból könnyebb 
alkotásban egészen a főfedélzetig vezetik. 

A torpedóvédfalazattal párhuzamosan s 
tőle kifelé, a sikátorok falazatjai, esetleg a 
kettősfenék kinyújtott része feküsznek; a 
köztük levő üregeket keresztfalazatok által 
lehető nagyszámú, kis szakaszra osztják és 
a sikátorokat legtöbb esetben még kőszénnel 
rakják meg, mi által azonkívül még a tüzérség vízalatti találatai ellen 
hathatós védelmet nyerünk (2. ábra). A torpedóvédfalazat legtöbbnyire 

2. ábra . 

* Az ábrákban Df kettősfenéket (Doppelboden), 5 sikátort (Wallgang) és Vf a 
torpedóvédőfalazatot (Torpedoschotte) jelzi. 
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egy vagy több egymásra rakott, különösen kemény acéllemezből készül, 
amelyek összvastagsága a tengerészettől szerzett tapasztalások szerint 
és a többi szerkezeteknek megfelelően 25 és f-
30 mm s több közt váltakozik. 

A hajó közepében, az említett két tor-
pedófalazat közt a hadihajó legfontosabb 
részei feküsznek, úgymint a kazánok, az 
összes gépezet és mindenekelőtt az összes 
lőkészlet. 

Természetesen nem hiányzottak oly kísér-
letek és tervezetek, amelyek odairányultak, 
hogy a legtöbb esetben egyszerű függőleges 
falazatot képező torpedó-védfalazatot úgy 
képezzenek ki, hogy főcéljának megfelelően 
a robbanás által keletkező óriás gáznyomás-
nak ellent tudjon állani. 

Ilyen törekvések kapcsán a védőfalazatot 
rugékony ikerfalazattal látták el, amelyet a Á k - A 
robbanás legelőbb behorpaszt, mielőtt a 3 áb ra 

tulajdonképpeni védőfalazat megrongálódnék, 
azaz hogy a robbanás hatásának egy részét feleméssze, mielőtt a védő-
falazatot elérné. Ugy látszik, hogy Franciaországban az épp leírt beren-
dezést általában elfogadták és az a várakozásnak meg is felelt. 

A 3. ábra bizonyítja, hogy e bókony-szerkezet bevált, miután további 
sikátorok beépítéséről lemondtak a legújabb francia hadihajóknál; melyek-
nek főbokonyát az ábra mutatja. A torpedóvédőfalazat és a felvezetett 

belsőfenék közt csak mintegy 3 m széles 
kőszéntartály van, amely megtelve, a tor-
pedófalazattal egyértékű fedezetet képező 
kiegészítő védelmet nyújthat. 

Azon megfontolás kapcsán, hogy a rob-
banás gázai gömbalakban mindenfelé kitér-

je jeszkednek, azt javasolták továbbá, hogy a 
I torpedófalazat helyébe csak vékony falazatot 

építsenek be, de ez elé mint fővédelem, 
henger alakúan kidudorodott falazatot készí-
tenek. 

A 4. ábra egy ily szabadalmazott szer-
' kezetet mutat, amelynél az előbb vázolt ki-

dudorodott védőfalazat előtt szorosan egymás 
mellé elhelyezett acélsodronykötelekből álló • 
nagyon rugékony falazat látható, melynek 

középső része acélsodronyoktól tarsoly alakban össze van húzva, úgy, 
hogy a robbantógázok munkájának javarésze ezen akadályokban meg-
csappan. 
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Hogy ezt a szerkezetet megépítették-e, lehetetlen már megállapítani. 
Az 5. ábrán látható csatahajó-főbókony történelmi érdekkel bír. Itt a 

hajótest hengeres falazattal van védve. Ezen szerkezettel a „Henry IV." 
nevű 1899-ből származó francia partvédő csatahajó teste van építve s már 
új eszméket árul el, de nem éppen szerencsés kivitelben. Ezen építési 
módszer ugyan nagy ellenállású, de az a hátránya, hogy sok tért foglal el. 

Az itt vázolt néhány szerkezet mutatja_az e tekintetben tett javas-
latok különféleségét. 

Egy új nagy hadihajó vízalatti műszaki védelme tehát egy gondosan 
kiképzett, lehető nagyszámú kis egyesüregrendszerből áll, amely befelé 
igen erős hosszfalazattal zárul. Amennyire csak lehetséges, ezen üregek 
üresen maradnak, hogy így az egyes üregek légkörzete a rombolás 
kiterjeszkedése ellen párnául szolgálhasson. Ezen védő-szerkezet a leg-
hathatósabb. 

Külső mechanikai védelmül a „Dreadnought"-ok fellépése és a víz-
alattjáró naszádok fejlődése óta megint az előbb különféle okokból éveken 

i át — mert céltalanoknak tartott — felhagyott 
torpedó-védőhálók szolgálnak. 

E hálók egybefont sodronykarikákból álla-
nak, amelyek hosszú, erős csőrudak végére 
felakasztva, lehetőleg távol a hajótesttől és 
e körül ki vannak feszítve. 

Feladatuk a torpedót több méter távol-
ságra a hajótól felrobbantatni és így ártalmat-
lanabbá tenni. Nyugvó hajónál, vagy igen 
lassú menetben védelmet nyújthatnak e hálók, 
de gyorsított menetben már a víz ellenállása 
folytán felúsznak és hasznavehetetlenné vál-
nak, miután úgy a hajósebességét, mint 

mozgékonyságát akadályozzák és védelmet már nem adnak. Legújabb 
időben a torpedó csúcsát ollóhoz hasonló metszőkészülékkel látják el, 
amelynek feladata a hálót széjjelvágni és így útat nyitni a hajótesthez. 
Ezen készülékek szerkezetét a különféle haditengerészetek szigorúan 
titokban tartják. Ámbár a torpedó-fegyver mindig a löveg mögött állott, 
mégis a hajótípusok fejlődésére és ezek belső szerkezetére — mint láttuk 
— határozó befolyást gyakorolt. 

A kezeléséhez különös nyugodtságot és ügyességet követel, támadá-
sának visszaverése szintén megkívánja a teljes figyelmet, a gyors elhatá-
rozást és készültséget. 

Minden ellene készült védőeszköz még fejletlen és így ügyes ellen-
fél kezében a torpedó borzasztó támadó eszköz marad. S a jelenlegi 
háború szemmelláthatólag, jól eső megnyugvásunkra bizonyítja, hogy úgy 
az anyag, mint a használata a szövetkezett két dicső haditengerészetnél 
fölényesen van fejlesztve. 

5. á b r a . 
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Kaltenfelsi Kailer Károly altengernagy, -j- Alig pár hónapja, hogy Haus 
Antal vezértengernagy elhunytával 0 Felsége a haditengerészet vezető állását 
kettéosztva, a hadügyminisztérium tengerészeti osztályának főnökévé Kailer ten-
gernagyot nevezte ki. A Tenger előző füzetében méltattuk röviden Kailer kiváló 
tengerészeti egyéniségét s íme rövid néhány hétre rá a daliás alakú, erőteljes-
nek látszó férfiút végleg megőrölte a szervezetén rágódó halálthozó kór s április 
29.-én nemes szíve megszűnt dobogni, hogy újból gyászba borítsa dicsőséges 
haditengerészetünket. 

Az elhunyt altengernagyot május 1.-én nagy ünnepséggel temették el Bécsben. 
A holttestet az I. számú helyőrségi kórház kápolnájában beszentelték, mire 

a menet a fogadalmi templomba ment, ahol megjelentek O Felsége képvisele-
tében Schonta szárnysegéd korvettkapitány, a német haditengerészet képvisele-
tében a német tengerészeti attasé Freiberg báró korvettkapitány, továbbá Frigyes 
királyi herceg tábornagy, Stöger-Steiner hadügyminiszter, Clam-Martinic minisz-
terelnök az osztrák kormány tagjaival, a helytartó, a városparancsnok, Rodler 
ellentengernagy a hadügyminisztérium tengerészeti osztályának helyettes főnöke, 
Fiedler altengernagy a tengerésztisztek küldöttségével, a polgármester, a rendőr-
főnök stb. A beszentelést Bjelik püspök, apostoli tábori vikárius végezte. A 
holttestet a hietzingi temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Haditengerészetünk új parancsnoka. Kailer altengernagy halálával Ő Fel-
sége ismét egyesítette a flottaparancsnoki állást a hadügyminisztérium tengeré-
szeti osztálya főnöki állásával s Njegovan Miksa tengernagyot nevezte ki a 
kettős állásra, kihez a következő kéziratot intézte: 

Kedves Njegovan tengernagy! Flottaparancsnoki tisztségében való megha-
gyása mellett kinevezem önt haditengerészetem parancsnokává s a hadügyminisz-
térium haditengerészeti osztályának főnökévé. Baden, 1917 április 30. Károly s. k. 
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Szent Borbála — a Novarán. (Képpel.) Hadiflottánknak ez a Spaun-tipusú 
kis cirkálója az olasz háború kitörése óta szinte legendás alakja lett az adriai-
tengeren folyó hadműveleteinknek, akárcsak a német Emden, vagy a török Ha-
midie. A hajó a háború kellős közepén lett készen; a hajóhadban a leggyorsabb 
cirkáló, sebessége óránként 28 — 32 tengeri mértföld. Parancsnoka Horthy Miklós 
cs. és kir. kamarás, sorhajókapitány, Ő Felsége volt szárnysegédje, aki merész 

és fényes sikerű haditetteivel dicsőséget 
szerzett a magyar névnek és az osztrák-
magyar haditengerészetnek. 

A Novara és vitéz parancsnoka 
harci sikereivel lesz még alkalmunk bő-
vebben is foglalkozni, most csupán pár 
szóval kívánjuk merész akcióit fölemlí-
teni : 1915 május 24.-én, midőn az olasz 
hadüzenet után alig 12 órával egész 
flottánk az olasz partokat lőtte, a Novara 
Porto Corsininál fényesen megállotta első 
tűzpróbáját s ezt a fontos olasz parti 
támasztópontot rövidesen tönkretette. Ez 
után még többször meglátogatta az olasz 
partokat, így a többi közt Fano, Lessi-
gaglia bombázására. 1915 december 5.-én 
S. Giovanni bombázásával s a kikötőben 
levő hajók elsülyesztésével közvetve 
hozzájárult Montenegro átadásához. 1916 
július 9.-én az otrantói csatornában öt 
angol fölfegyverzett őrhajót siilyesztett el. 

A Novara első dicsőséges haditettén 
felbuzdulva Balta Frigyes aradi jeles festő-
művész hazafias lelkesedésében tüstént 
megfestette Szent-Borbálának a tüzérség 

és a lőszerkamra védőszentjének bájos képét s a szépen sikerült festményt 
elküldte a Novara részére. A hajó vitéz parancsnoka Horthy Miklós a tisztikar 
és legénység nevében igen meleghangú levélben köszönte meg a művésznek a 
kedves ajándékot, melyet a hajón ünnepélyes istenitiszteleten beszenteltek s 
úgy helyeztek el s amely azóta a hajón a vasárnapi istentiszteleteken oltárkép 
gyanánt szerepel. S mi is igaz magyar lélekkel csatlakozunk a Novara hős pa-
rancsnokának a művészhez írt levelében kifejezett fohászához: „Adja a Minden-
ható, hogy a következő remélhető akciókban Szent Borbála oltalmába vegye és 
szerencsével vezerelje hajónkat". 

A hadi repülőgép-kiállítás. A budapesti Iparcsarnokban folyó évi április 
29.-én Szurmay Sándor honvédelmi miniszter, mint József főherceg képviselője 
megnyitotta az első magyar repülőgép-kiállítást, amelyet a Hadsegélyző Hivatal 
és az Aero-Szövetség rendezett. Az Iparcsarnok középtermében kaptak helyet a 

Szerit Borbá la . F e s t e t t e Balla F r i g y e s . 
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kiállításra elküldött tárgyak, amelyek olyan formában nyertek elhelyezést, mint 
a párisi Aero-Salon standjain kiállított repülőgépek és azok alkatrészei a kor-
látokkal körülvett emelvényeken; virágdísz között nyugszanak hadseregünk harci 
repülőgépei. 

Mindjárt a bejáratnál szembetűnik az aszódi Lloyd-gyár első repülőgépe, 
amellyel Bier Henrik főhadnagy 4 világrekordot ért el. A kiállítás intézőbizott-
sága által kiadott tárgymutató igénybevételével kerülünk a Franco-Britisch Avia-
tion (F. B. A.) vízirepülőgépéhez, melyet 1916 június 23.-án, a Trieszt ellen 
intézett olasz repülőgéptámadás alkalmával Banfield sorhajóhadnagyunk lőtt le. 
Ez a hydroplán a Donnex-Levegue typus másolata és mint ilyen a mi vízirepülő-
gépeinknek is elődje. A gép kevés sérüléssel került kezeink közé és éppen ezért 
a kiállított hat ellenséges gép közül a legértékesebb. Mellette „L 157" jelzéssel 
egy másik vízirepülőgépet találunk, amelyet a tárgymutató olasz származásúnak 
említ, e sorok írója azonban pontos megszemlélés után Lohner-typusú saját hydro-
biplánunknak ismert fel. A gép különben is elárulja származását és azonos a 
ma is gyártott „L" typusokkal. Ezek után szárazföldi ellenséges repülőgépeket 
láthatunk; így: egy Caudron kétsíkút Le Rohne motorral, egy Farmann H. két-
síkút motor nélkül, együléses Nieuport egysíkút, szintén motor nélkül (ennél a 
benzintartány a pilóta ülése alatt van). Ez szintén ép. 

Ezek után ismét egy vízirepülőgéphez kerülünk, az „L 16"-hoz. Banfield 
hadnagy gépe volt, amellyel hat ellenséges repülőgépet lőtt le. Kár, hogy a 
kiállított Maurice Farmann-gépnek baloldali szárnya párját nem szerelték fel s 
hogy annyira félreeső helyet kapott ez az ellenségeinknek egyik leghíresebb typusú 
gépe. Utolsó ellenséges gép a híres Morane Saulnier monoplán, amelyet Fokker, 
Pfalz, Hanuschke és más konstruktőrök másoltak. 

A hazai aeró-ipart az U. F. A. G., Lloyd és a M. Á. G. gyárak képvise-
lik. Az albertfalvai U. F. A. G. repülőgépgyár az egész kollekcióját mutatja be. 
Vízirepülőgép-vázat, szárnyakat, motorokat, légcsavarokat s azok készítését, 
továbbá a készített typusú gépek modelljeit és egy húszméteres 40 H. P. (hét-
motorú) hadirepülőgépet mutat be, amelyek a gyár preciz munkáját dicsérik. A 
„Magyar Lloyd Repülőgép és Motorgyár R. T." egy és kétüléses biplánjait szem-
lélhetjük ezután. A gépek szárnyai ellentétben a többi kiállított géppel, nem cel-
lonozott impregnált vászonnal, hanem 2 illetve 1 milliméter vastag, lakkozott fa-
lemezekkel vannak bevonva. Ezeken a gépeken minden minimális ellenállásra van 
kiképezve s a kormányfelületek vezérműi is a váz helyében vannak elhelyezve. 
A „Magyar Általános Gépgyár (M. Á. G.) a német származású Fokker egy és 
kétsíkú repülőgépeket állított ki. A mellettük lévő modellvázon jól látható a 
gépfegyverek kezelése és működési szerkezetei. 

Ezeken kívül még iskolagépeket láthatunk, mint például az Aviatik, Etrich-
Taube repülőgépeket, Lányi Antal „Az Est", valamint a magyar motorral (Dedics) 
ellátott Minár-gépeket. Láthatunk még repülőgép-alkatrészeket, pilótaruházatot 
és sok más az aviatikától messzeálló tárgyakat. 

Mindezek a maguk tömegével és a feldíszített környezetükkel impozáns lát-
ványt nyújtanak és szívesen elidőzünk a kiállított tárgyaknál. Azonban nem talál-
juk a tárgymutatóban felsorolt másik Nieuport egysíkút, valamint Morane-Parasol 
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gépeket. Nem találhatók az újságokban előre jelzett és a látogatók által kere-
sett Caproni és Sikorszky óriásgépek sem. 

Kivánjuk, hogy a második magyar repülőgép-kiállításon a magyar repülő-
gépgyárak már legalább egy magyar typusú repülőgépet és motort is kiállítsa-
nak, mert az általuk bemutatott gépek egyike sem magyar typusú gép. Kívánjuk, 
hogy a magyar repülőgépgyárak legalább magyar felírást használjanak. Az albert-
falvai magyar repülőgépgyár a vázbordáin „Ufag" jelzést használt, ami a gyár 
német nevének kezdőbetűit (Ungarische Flugzeugwerke Aktién Gesellschaft) fog-
lalja magában és ez kissé bántólag hat a szemlélőre. Tereczky Tivadar Emil. 

e g y e s ü l e t i ü g y e k . 

A tengerkutató bizottság ülése. A Magyar Adria Egyesület tengerkutató 
bizottsága folyó évi március hó 31.-én dr. Kövesligethy Radó elnöklete alatt 
ülést tartott. Jelen vol tak: ifj. dr. Entz Géza, Gonda Béla, dr. Harmos Eleonora, 
dr. Horváth Géza, dr. Hörcher Ödön, dr. Kümmerle Jenő Béla, dr. Lambrecht 
Kálmán, Leidenfrost Gyula, dr. Lendl Adolf, dr. Lőrenthey Imre, dr. Marczell 
Ödön, dr. Maucha Rezső, dr. Pell Mariska, dr. Prinz Gyula, dr. Réthly Antal, 
dr. Soós Lajos, dr. Szabó-Patay József és dr. Vadász Elemér. Meg nem jelené-
süket kimentették: dr. Erődi Kálmán, dr. Haltenberger Mihály, dr. Koch Nándor, 
dr. Schafarzik Ferenc és dr. Winkler Lajos. 

Elnök üdvözölvén a megjelenteket, megnyitja az ülést s felkéri dr. Pell 
Mariskát, hogy az egyesület tengerkutatásából származó medúzák általa végzett 
tudományos feldolgozásáról terjessze elő általános jelentését. 

Az első és második Adria-expedíció által gyűjtött Hydromedusák meg-
határozásának eredményei röviden összefoglalva a következők: 

A meghatározott fajok száma 30, melyek 27 nembe tartoznak. Ezek közül 
14 az Anthomedusák, 7 a Leptomedusák, 7 a Trachymedusák és 1 a Narco-
medusák közé tartozik. Az Antho- és Leptomedusák általában csekélyebb mély-
ségekben tartózkodnak, a Trachy- és Narcomedusák a nyilt és mély tenger lakói. 
A gyűjtés a planktonhálókkal és a Petersen-féle ivadéktrawllal általában kisebb 
mélységekben történt — ez utóbbival való négy halászástól eltekintve, mely a 
legnagyobb mélységeket (1100 m-ig) kutatta át — s innen van az, hogy nagyobb 
számban fordulnak elő Antho- és Leptomedusák, mint Trachy- és Narcomedusák. 
Az Anthomedusák között is vannak mélytengeriek, melyek az ivadéktrawl hálóiban 
200—1100 m mélységből kerültek napvilágra, ilyenek az Oceania armata és 
Rathkea fasciculata. A Leptomedusák közül skotoplanktonikus az Octogonade 
mediterranea (600 m) a Trachymedusák közül a Trachynema funerarium (800— 
1100 m) és Isonema sp. (800 m). 

A tengerkutatás alkalmával mélytengeri medusákat csak az ivadéktrawllal 
gyűjtöttek és ezek — a Liriope eurybiától eltekintve, mely lárva alakjában a 
felszínes rétegeket keresi fel s csak kifejlett állapotban húzódik mélyebbre — 
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a kisebb mélység hálóiban nem fordulnak elő és fordítva. A legnagyobb tömegben 
halászták az Aglaura hemistomát, mely különösen a második útban fordult elő 
nagy számban s inkább a felszínhez közelebb, mint nagyobb mélységekben 
tartózkodott ; továbbá a Solmaris flavescenst, melynek legnagyobb tömegei 
600—800 m mélyről származnak, bár éjszaka seregesen jelenik meg a felszínes 
rétegekben és 20—60 m mélységben. Obeliát a második útban találtak nagyobb 
mennyiségben. Qyakoriabbak még a Liriope eurybia, Rhopalonema velatum, 
Oceania armata és Phialidium variabile. A többi meglehetősen szórványosan 
fordult elő. 

A meghatározott fajok között több olyan van, melyet eddig az Adriából 
nem ismertek. Valószínűleg új faj az Isonema ep., melynek leírásához azonban 
a gyűjtött anyagban levő 2 példány nem volt elegendő, remélhetőleg azonban 
további expedíciók új anyagában több példány áll majd rendelkezésre s akkor 
lehet mint új fajt ismertetni. 

A bizottság nagy érdeklődéssel hallgatta meg az igen érdekes előterjesztést 
s az elnök a bizottság meleg köszönetét fejezte ki dr. Pell Mariskának az 
általa oly önzetlenül, oly nemes ambícióval és elismerésreméltó szakavatottsággal 
végzett munkáért s felkérte, hogy a medusákra vonatkozó részletes dolgozatokat 
megfelelő rajzok kíséretében mielőbb nyújtsa be, hogy ez a tengerkutató bizottság 
nemzetközi kiadványai sorozatában idejében megjelenhessék. 

Ezután Leidenfrost Gyula, a bizottság előadója az expedíciókon gyűjtött 
mélytengeri halak és a tüskésbőrűek feldolgozásáról számolt be. A világító halak 
tudományos vizsgálatát 1914-ben a nápolyi zoológiai állomáson kezdte meg, 
ahol az intézet igazgatója Reinhardt Dohrn tanulmányaira való tekintettel több 
mélytengeri halászatot rendezett. A háború kitörése után munkáját a Nemzeti 
Múzeum állattári laboratóriumában folytatta. Eddig a skotoplanktonikus halak 
feldolgozásával készült el. A két magyar Najade-expedició gyűjteményében 
összesen 10 faj mélytengeri halat talált, amelyeket a Petersen-féle ivadékháló-
sorozattal és Hjort-\i&\6va\ az Adria déli medencéjében gyűjtöttek. Az Adria 
bathypelogikus halfaunája az előadó vizsgálatai szerint a következő fajokból áll: 
Vinciguerria lucetia, Paralepis speciosus, Stomias boa, Ciclothone microdon és 
signaia, Argyropelecus hemigymnus, Syngnaihus phlegon, Myctophum (Diaphus) 
Gemellari, Myctophum (Myctophum) Benoiti Hygomi, Myctophum (Myctophum) 
glaciale. Ezek közül 3 fajt eddig a Földközi-tengerből sem ismertek, 6 faj pedig 
az Adria-faunájára nézve új. A tizedik fajt az előadó az Adria északi meden-
céjéből már régebben leírta. Steuer az osztrák Najade-expediciók anyagából egy 
Chauliodus, Omosudis és Stylopthalmus fajt említ. Előadó résztvett a X-ik 
osztrák expedíción, melynek zsákmányában több Chauliodus Sloanei-1 talált. 
A felsorolt fajokat az előadó tüzetesen tanulmányozta s az eddigi hiányos 
leírásukat számos új adattal bővítette ki. Az anyagban található ivadékok 
alapján az Argyropelecus hemigymnus eddig ismeretlen fejlődési sorozatát is 
egybeállította. 

A tüskésbőrűek feldolgozásába nemrég kezdett bele, de munkáját máris 
siker jutalmazta. Az anyagban ugyanis a Centrostephanus longispinus egy 
példányát fedezte föl, amelyet Lissa mellett gyűjtöttek. E ritka fajnak az Adriában 
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való jelenlétéről eddig nem tudtunk. A Hacelia variolata nevű szép piros tengeri 
csillagot, melyet eddig hibásan attenuala név alatt ismertek, Pelagosa mellett 
újra megtalálta. E fajt a Pola-expedició óta nem gyűjtötték. A Pentagonaster 
placenta és Brisinga coronata fajok leírását adriai példányok vizsgálata alapján 
egészíti ki. Az utóbbi tengeri csillagból a Pomo-medence fenekén egy 60 cm 
átmérőjű példányt gyűjtöt tek. 

Az előadás bevezetésében a gyűjtőeszközöket, az expedíciók biológiai 
tevékenységét, a mélységméréseket s a mélytengeri fenékiszap faunáját ismertette. 

A rajzokkal is illusztrált igen érdekes előadást a bizottság élénk tetszéssel 
fogadta s az elnök igen elismerő szavakban tolmácsolta a bizottság köszönetét 
az előadó nagy tudományos készültséggel és odaadó szorgalommal végzett becses 
munkájáért, mely a tengerkutató bizottság tudományos kiadványai sorozatában 
remélhetőleg még ez év őszén megjelenhetik. 

Miután még Qonda Béla egyesületi elnök a Tengertan egyes fejezeteinek 
s a tudományos kiadványok egyes füzeteinek immár kéziratban való elkészültéről 
beszámolt s mindezek megjelenését ez év végére kilátásba helyezte, az elnök 
az ülést berekesztette. 

Az igazgató-tanács ülése. A Magyar Adria Egyesület igazgatótanácsa folyó 
évi április hó 14.-én Gonda Béla elnöklete alatt ülést tartott. Jelen vol tak: ifj. 
dr. Entz Géza, dr. Erődi Káltnán, dr. Filarszky Nándor, dr. Horváth Géza, 
dr. Hörcher Ödön, dr. Kövesligethy Radó, dr. Kümmerle J. Béla, Leidenfrost 
Gyula, dr. Prinz Gyula és dr. Réthy Antal. Az elnök üdvözölvén a megjelente-
ket, mindenekelőtt előadja, hogy az egyesület a koronázás alkalmából O császári 
és apostoli királyi Felsége, mint trónörökös korában egyesületünk magas védnö-
kéhez, művészi kivitelű hódoló feliratot intézett s egyúttal kérte a védnökség 
további megtartását. Örömmel jelenti, hogy ez ügyben folyó hó 3.-án a vallás-
és közoktatásügyi minisztériumtól a következő értesítést kaptuk: O cs. és ap. 
kir. Felségének kabinetirodája arról értesít, hogy „Ő cs. és ap. kir. Felsége a 
Magyar Adria Egyesületnek a koronázás alkalmából előterjesztett hódoló fel-
iratát szíves köszönettel fogadni és egyúttal ezen egyesület védnökségét leg-
kegyelmesebben átvenni, illetve továbbra is megtartani méltóztatott". Az igaz-
gató-tanács hódolatteljes tisztelettel, a legnagyobb örömmel és büszkeséggel 
fogadja O Cs. és Ap. Kir. Felségének az egyesület hazafias munkálkodását 
méltányló ezen legfelsőbb elhatározásában megnyilvánuló legmagasabb érdeklő-
dését, mely további buzdításul szolgálatid az egyesület nagyfontosságú kulturális, 
gazdasági és nemzeti feladatainak minél sikeresebb megvalósítására. Ezzel kap-
csolatban jelenti az elnök, hogy O Cs. és Ap. Kir. Felsége a részére meg-
küldött „A Tenger" 1916. évi kötetéért s a Magyar Adria Könyvtár 1 —12. 
füzetéért köszönetét nyilvánítani s a nevezett kiadványokat legkegyelmesebben 
elfogadni méltóztatott. Mély sajnálattal jelenti az elnök az egyesület nagyérdemű 
tiszteleti tagjának, lelkes pártfogójának Haus Antal vezértengernagy elhunytát. 
A megboldogultról A Tenger-ben már részletesen megemlékeztünk s az igazgató-
tanács is legmélyebb fájdalmának ad kifejezést kiváló tagtársunk elvesztése fölött. 

Ezzel kapcsolatban jelenti az elnök, hogy a Haus Antal halálával meg-



A Magyar Adria Egyesület üdvözlő felirata a királyhoz a koronázás alkalmából. 
Festette Gáspár Dezső festőművész-tanár. (Az eredeti 30X45 cm.) 
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üresedett haditengerészeti parancsnoki állásra Ő Felsége N/egován Miksa altenger-
nagyot tengernagyi kinevezéssel a b. t. t. méltóság adományozásával s a cs. 
és kir. hadügyminisztérium tengerészeti osztályfőnökévé kaltenfelsi Kailer Károly 
altengernagyot szintén a b. t. t. méltóság adományozásával kinevezni méltóz-
tatott. Egyesületünk elnöksége mindkettőjüket melegen üdvözölte, mely üdvöz-
lésre a következő válaszokat kaptuk: 

Euer Hochwohlgeboren! Für die überaus liebenswürdigen Qlückwünsche 
anlSsslich meiner Ernennung zum Flottenkommandanten bitté ich Herrn PrSsi-
denten und die geschatzten Mitglieder des Ungarischen-Adria-Vereins meinen 
verbindlichsten Dank nebst der Versicherung entgegennehmen zu wollen, dass 
ich im Sinne der Intentionen unseres verewigten Grossadmirals stets bestrebt 
sein werde, die bewahrten und hochpatriotischen Ziele des Vereines nach 
Kraften zu fördern. Genehmigen Euer Hochwohlgeboren den Ausdruck meiner 
vorzüglichsten Hochachtung Njegovan. 

Verehrliches Prasidium! Für die so überaus liebenswürdigen Glückwünsche 
bitté ich meinen herzlichsten Dank entgegennehmen zu vollen. Die ganze Kriegs-
marine ist sich dessen bewusst, in wie wertvoller und selbstloser Weise der 
Ungarische Adria-Verein für die maritimen Interessen des Reiches gewirkt hat, 
so dass mir nur erübrigt den verehrlichen Verein zu bitten, seine so bevahrten 
Krafte auch in Hinkuft diesem patriotischen Zwecke widmen zu wollen — ein 
Bestreben, dass ich stets zü fördern gerne bereit bin. Mit dem Ausdrucke 
vorzüglicher Hochachtung Kailer. 

Az igazgató-tanács örömmel vet te az elnök azon jelentését, hogy a tenger-
tan! vezérkönyv fejezeteinek nagyobb részével a szerzők már elkészültek s 
csupán két fejezet megírása van hátra, úgy, hogy ez a kiváló tudományos jelen-
tőségű mű már ez év őszén megjelenhetik, ami lehetővé teszi az egyesület 
azon törekvésének megvalósítását, hogy a tengerre vonatkozó összes tudnivalók 
a különféle tantárgyakba beillesztve rendszeresen taníttassanak. Ugyancsak 
elkészült a tengerkutatásunk anyagának feldolgozásából több értékes tudományos 
munkálat, melyeket magyar és egy nemzetközi nyelven a háború befejezése 
után nyomban ki fogunk adni, hogy ezek által a külföldi tengerkutató intéze-
tekkel az állandó összeköttetést biztosítsuk s a magyar oceanográfiái tudo-
mányos munkálkodásról a külföldet tájékoztassuk. Az oceanográfiái tudományos 
munkálkodás előmozdítása céljából — jelenti az elnök — a nemrég elhunyt 
Cuhn német oceanografus könyvtárából nagyobbszámú igen becses művet szerez-
tünk be és rendeltünk meg. Minthogy pedig az ezzel járó kiadások egyesületünk 
pénzkészletéből nem lettek volna fedezhetők, az elnökség pártfogó és alapító 
tagjaink körében gyűjtést indított erre a célra, aminek már eddig is igen szép 
eredménye lett. Az oceanográfiái könyvek beszerzésére ugyanis a következő 
adományok érkeztek: 

Várady L. Árpád kalocsai érsek 300 K, gr. Mailáth J. Géza 300 K, 
Magyar Bank 300 K, M. Ált. Hitelbank 200 K, Wein Károly és Társai (Kés-
márk) 200 K, Frank Henrik Fiai (Kassa) 100 K, Tschögl Henrik 100 K, gr. 
Mailáth Károly erdélyi püspök 50 K, dr. Horváth Győző püspök 50 K, Olaj-
ipar-társaság 50 K, Gregersen Mis 50 K, dr. Takács Menyhért 50 K, Tolnay 
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Lajos 50 K, Győri Szeszgyár és Finomító r.-t. 50 K, gr. Zedtwtz Utz 20 K, 
Sigray István 10 K. összesen 1880 K. 

Az igazgató-tanács hálás köszönetét fejezi ki a magyar oceanográfiái tudo-
mány ezen megértő támogatásáért a nagylelkű adakozóknak. 

Sajnálattal jelenti az elnök dr. Rátz István kiváló tudósunknak, egyesüle-
tünk buzgó választmányi tagjának gyászos elhunytát, valamint ifjú tagtársunk-
nak, Lord Jánosnak, A Tenger nagy reményekre jogosított munkatársának hősi 
halálát, amit az igazgató-tanács őszinte részvéttel fogad. Végül örömmel közli 
az elnök, hogy a legutóbbi igazgató-tanácsi ülés óta a következők léptek be 
az egyesületbe: 

Pártfogó tagul: 

Dréher Antal Serfőzdei R.-T. (Átlépett alapítótagságból.) 

Alapító tagul: 

Fleischl Sándor dán kir. főkonzul. — Dr. Horváth Győző, szemináriumi 
kormányzó. — Szabadka sz. kir. város tanácsa. — Temes vármegye Közönsége. 
— Gróf Csáky Vidor, v. b. t. t., főrend nagybirtokos (aj. Báró Wieland Aladár.) 
— Segesvár város Közönsége. — Soproni járás segítőegyesülete, összesen 7. 

Rendes tagul: 

P. Dezső József, kármelita perjel. — Grócz Béla, nagyprépost. — Dr. 
Karácsonyi János, kanonok. — Vértesacsa község elöljárósága. — Vasmegyei 
Kaszinó Egyesület, Szombathelyen. — Kassai cs. és kir. katonai főreáliskola. 
— Székesfehérvár város Közönsége. — Szalavszky Gyula, főispán. — Karczagi 
ref. főgimnázium ifjúsági könyvtára. — Molnár János esperes-plébános. — Haich 
Károly udv. tanácsos. — Eperjesi Collegiumi „Magyar Társaság". — Novágh 
Gyula, főgimn. tanár. — Tóth Sándor, plébános. — Szolnoki felsőkereskedelmi 
iskola igazgatósága. — Horch Ernő, jegyző. — Bakonyi Ferenc, tanuló. — 
Auer Róbert, okleveles gépészmérnök. — Tömörkény község Elöljárósága. — 
Asbóth Emil, udv. tanácsos. — Csongrád község Elöljárósága. — Baader 
Henrik, mérnök. — Dr. Sailer Vilmos, ügyvéd. — Váry-Szabó Elemér, urad. 
főszámvevő. — Gróf Ambrózy Gyula, földbirtokos. — Gyertyánffy Andorné, 
földbirtokosné. — Balogh Jenő, tanító. — Babics János, plébános. — Dokupil 
Adolf, erdőfelügyelő. — Dr. Morvay Zsigmond, orsz. képviselő. — Vinda 
község Elöljárósága (ajánl ja: Beszterce N. vm. alispánja). — Vágvölgyi Cukor-
gyár r.-t. — Wagner Gyula, jegyző (ajánlja: Beszterce N. vm. alispánja). — 
Gróf Széchényi Tassilo. — Dr. Ónody Kálmán, kir. közjegyző. — Oroszborgó 
község Elöljárósága (ajánlja: Beszterce N. vm, alispánja). — Missa Lajos, hajós-
kapitány. — Magyary-Kossa Miklós, kir. közjegyző. — Klein József, takarékp. 
könyvelő. — Kiszsolna község Elöljárósága, Középborgó község Elöljárósága, 
Felsőborgó község Elöljárósága (utóbbi három tagot a jánl ja: Beszterce Naszód' 
vm. alispánja). — Dr. Barta Ferenc, kir. közjegyző. — Dr. Cholnoky Imre 
földbirtokos. — Debreceni református főiskolai nagykönyvtár. — Szatmári refor-
mátus főgimnázium igazgatósága. — Telléry Gyula, szerkesztő, Tasnády Antal, 
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tb. főszolgabíró, Madarász Andor, takarékpénztári igazgató, Körmendy Géza, 
m. kir. százados, báró Máriássy Géza, földbirtokos, báró Máriássy Ödön, cs. 
és kir. kamarás, földbirtokos, báró Wieland Ákos, földbirtokos (utóbbi hét 
tagot ajánlja: Báró Wieland Aladár). — Gróf Festetics Pál, nagybirtokos. 
— Hunnia Gőzmalom részvénytársaság. — Dr. Lukács Izsó, kir. közjegyző. — 
Ragályi Béla, árvsz. elnök. — Cseppan Jenő, hajóstiszt. — Krisztinavárosi 
Kaszinó. — Seemann J. Jenő igazgató. — Bartsch József, tanár. — Surányi 
Géza, lapszerkesztő. — Dr. miskolci Kovács Gábor, kir. közjegyző. — Környey 
Tódor, tanár. — Lábán József, bankhivatalnok. — Kováts Sándor, gyógyszerész. 
— Dr. Brandtner Ferenc, cs. és kir. fregatt-orvos. — Horn Ervin, cs. és kir. 
sorhajóhadnagy. — Dr. Kerekes J. Zoltán, akad. tanár. — Wallner Ernő, főgimn. 
tanár. — Dr. Waller Oszkár, főhadnagy. — Schuster Viktor, tanuló. — Töbör-
éthei báró Nagy Géza, osztályfőnök 0 Felsége kabinetirodájában. — Novágh 
Gyula, tanár. — Neubauer Vilmos, titkár. — Szombathelyi női keresk. iskola 
tanártestülete. — Szegedi György, kir. tanácsos. — Hertelendy Andor, cs. és 
kir. fregatt-hadnagy. — Déry Ernő, cs. és kir. fregatt-hadnagy. — Leticsery 
N., cs. és kir. fregatt-hadnagy. — Szalay József, főgimn. tanár. — Szűcs 
Miklós, bankhivatalnok. — Vízakna város Közönsége. — Budai Lajos, cs. és 
kir. korvett-hadnagy. — Vári Nagy Lajos, cs. és kir. korvett-hadnagy. — 
Répászky Tivadar, főgimn. tanár. — Dr. Szerényi Nándor, főgimn. tanár. — 
Isépy Tivadar, cs. és kir. korvett-hadnagy. — Hódmezővásárhely város Közön-
sége, — Perény Leó, szesznagykereskedő, Török Márton, gyógyszerész, dr. 
Anisich Oszkár, premontrei tanár, dr. Buczkó Emil, premontrei tanár, dr. Lacsny 
Ince, premontrei tanár (utóbbi öt tagot ajánlja: dr. Vécsey Özséb). — Dr. 
Vécsey Özséb, premontrei tanár. — Rábaszabályozó Társulat, Győr. — Gróf 
Erdődy Ferenc, gimn. tanuló. — Lukács Ernő, mérnök, tart. hadnagy. — 
Csányi Miklós, hadnagy. — Dr. Rhorer Ödön, ügyvéd. — Dr. Guta József, 
kir. járásbíró. — Dr. Domanovszky Sándor, egyet. ny. r. tanár. — Herczeg 
Géza, hírlapíró. — Dr. Lambrecht Kálmán, assistens. — Antalffy Zsiross Dezső, 
m. kir. zene- akadémiai tanár. — Dr. Ferenczy István, egyetemi tanársegéd. 

— Dr. Zalányi Béla, tanár, összesen 107. 
Az igazgató-tanács örömmel üdvözli az egyesület új híveit a tagok sorában 

s ezzel az elnök az ülést berekeszti. 

Nyomato t t az „Éle t" i rodalmi é s n y o m d a r é s z v é n y t á r s . Budapes t , I., F e h é r v á r i - ú t 15'c. 
Kiad ja a M a g y a r Adria E g y e s ü l e t . 



Az Első cs. kir. szab. 

Duna-Gőzhajózási Társaság 
1916. évi üzlet-eredménye. 

Az igazgató-tanács április 19.-én tartott ülésében az igazgatóság előterjesztette az 
1916. évi zárószáinadást, amely 9,826.458 40 korona értékleírás (az 1915. évben 5,508.289"16 
korona) levonása és a várható adókról való megfelelő gondoskodás, továbbá a nyugdíj-
alap-rendezési külön számlának 840.701"— koronával (mint a mult évben) való javadal-
mazása, valamint a hajóbiztosító alapnak és az áruszállítási biztosító alapnak egyenként 
500.000'— koronával, végül az épületbiztosító alapnak 3(0.000'— koronával való rendkívüli 
javadalmazása után 9,423.572'69 korona tiszta hozadékot tüntet ki a mult évi 4,575.039 81 
koronával szemben. A szaporodás tehát 4,848.532 88 koronát tesz ki. 

Az 1915. évi nyereségáthozatalnak, azaz 1,439.620*76 koronának (az 1914. évben 
1,357.155'24 korona) beszámításával 10,863.193'45 korona összeredmény mutatkozik. 

Az igazgató-tanács elhatározta, hogy a f. évi május hó 30.-ra tervbe vett közgyűlés-
nek indítványozni fogja, hogy a tartalékalapnak 1,279.914'54 koronával való alapszabály-
szerű javadalmazása és a cs. kir. államkincstárnak szerződésszerűleg visszafizetendő 
312.821 "76 korona adóssághátralék (a mult évben a visszafizetési részlet 894.724"78 koronát 
tett ki) levonása után a társasági nyugdíjalapnak 2,000.000— koronát és a bánya társ-
ládájának 500.000'— koronát tantiéme-mentesen adományozzon, tekintettel a Romániában 
a háborús viszonyok folytán szenvedett hajóveszteségekre és a pótjárművek nagy építési 
költségeire 1.100.000"— koronát egy hajó-megújítási alapnak juttasson, az igazgató-tanácsra 
eső 130.982 91 korona tantiéme levonása után pedig részvényenként 70"— korona (a mult 
évben 56"— korona), azaz 4,032.000.— korona osztalékot és élvezeti jegyenként 1"62 
koronát, azaz 40.500— koronát fizessen és a fennmaradó 1,466.974"24 koronát új szám-
lára vigye át. 

A kimutatott tiszta hozadékhoz a hajózás 6,381.034 koronával, a mult évben 
2,216.939 korona (-{-4,164.095 korona), a Mohács-pécsi vasút 547.170 koronával, a mult 
évben 741.351 korona (—- 194.181 korona), a mohácsi szénbányák 1,347.786 koronával, a 
mult évben 893.091 korona (-(-454.695 korona), végül a kamatok 750.391 koronával, a 
mult évben 349 717 korona (-}-400.674 korona) járultak hozzá. 

A hajózás hozadéktöbblete a hatalmas, katonailag szervezett forgalomnak köszön-
hető, amely a szerb Dunapart elfoglalása után vette kezdetét és a Romániából való nagy 
behozatallal kapcsolatosan — kivált a Vukováron aluli vonalon — különösen nagyra fej-
lődött. E tekintetben az 1916. évben a társaságnak az is előnyére vált, hogy a hajózást 
január és február havában és egész december havában is fenntarthatta. 

Az egész üzemanyag rendkívüli igénybevétele a rendes alapszabályszerű leírásokon 
kívül külön gondoskodást tett szükségessé, amely rendkívüli leírásokban és pedig: a 
hajórajnál 2,000.000 korona, a hajóleltárnál 400.000 korona, az állomási leltárnál 2500L0 
korona és az épületeknél 273.000 korona jut kifejezésre. A hajógyárakban is az üzemi 
eszközök erőltetett használata folytán magasabb leírásokat kellett eszközölni. 

A Mohács-pécsi vasút hozadékcsökkenése arra vezetendő vissza, hogy itt is a jár-
művek és a vasúti telepek abnormális igénybevétele következtében a javításról és meg-
újításról rendkívüli módon kellett gondoskodni. 

A pécsi szénbánya termelési adatai emelkedést mutatnak, amely 454.000 korona 
hozadéktöbbletben jut kifejezésre. A termelésnek a növekvő üzemi nehézségek ellenére 
való jelentékeny emelése nem utolsó sorban köszönhető azon körülménynek, hogy a 
háború dacára folytatott befektetések hatásukat éreztetik. 

A nyugdíjalapnak a társaság a rendes folyó kiadásokon kívül 840.000 koronát jutta-
tot t a rendezési akció folyamán megállapított annuitás fejében. Ezenkívül az igazgató-
tanács, az alap hordképességét a háború folytán növekvő terhekkel szemben gyarapítandó, 
a nyugdíjalapnak a tiszta hozadékból 2,000.000 koronával való rendkívüli javadalmazását 
indítványozza a közgyűlésnek. 

Hasonlóképpen számol a társaság 500.000 korona adományozásával azon rendkívüli 
terhekkel, amelyeket a bánya társládájanak a háború folytán viselnie kell. 

Miután a társasági hajóraj a jelentés évében is a romániai háborús események 
következtében jelentékeny veszteséget szenvedett, a társaság tekintettel a pótlásul épí-
tendő hajók várható nagy építési költségeire 1,100.000 koronát juttat egy hajómegújítási 
alapnak. 

Az Egyesült magyar hajózási társaságnak 1874. évben történt megvásárlásból eredő 
25.000 élvezeti jegyre a szerződés szerint a 6°/o-ot meghaladó osztaléktöbbletnek 10°/o-a, 
azaz egy-egy élvezeti jegyre 1'62 korona esik. 



ELSŐ CS. KIR. SZAB. DUNAGŐZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG. 
Az első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási Társaság t . c. részvényesei folyó 

évi rendes közgyűlésüket szerdán, folyó évi május hó 30.-án délelőtt 10 órakor 

Bécsben, a bécsi kereskedők testületének nagytermében (IV, Schwarzenbergplatz 16. 

szám alatt) fogják megtar tan i . 

A szavazásra jogosul t részvényes urak* szíveskedjenek belépőjegyeiket 
f. é. május hó 22.-től fogva a t á r saság számfej tőségében Wien III., Hintere 
Zollamtsstrasse 1. szám a la t t átvenni, ahol a fentemlí te t t naptól fogva az ezen 
közgyűlésre szánt t á rgyak nap i rend je , va lamint a felügyelőbizot tság által felül-
vizsgált zárószámadás és az üzleti jelentés is megtekin the tő vagy á tvehető . 

A részvényeseknek a közgyűlésen t á rgya landó önálló javaslatai az igazgató-
tanáccsal a közgyűlést megelőzőleg legalább 14 nappal közlendők, hogy a napi-
rendbe fe lvehetők legyenek. 

A meghatalmazáshoz szükséges űr lapokkal a t á r saság számfej tősége szolgál. 
Wien, 1917. április 28.-án. 

Az igazgatótanács. 
* Alapszabályok. 
18. §. Az igazgató-tanács tagjaira vonatkozó kivételtől (29. § ) eltekintve, minden rész-

vényes, aki a közgyűlés idején és 6 hónap óta legalább 5 darab saját nevére szóló egész 
részvény tulajdonosaként van a társaság könyveiben bejegyezve, osztrák vagy magyar 
állampolgár s polgári jogainak élvezetében van, vagy mint jogi személy (részvénytársaságok 
és hasonlók) Ausztriában vagy Magyarországon székel, a közgyűlésen abban az esetben 
bír saját neve alatt egy szavazattal, még pedig tekintet nélkül a birtokában levő részvények 
nagyobb számára, ha kimutatja, hogy a részvények valóban tulajdonában vannak; ez pedig 
az által bizonyíttatik, hogy részvényeit legalább 3 nappal a közgyűlés előtt az igazgató-
tanácsnál Wienben vagy 7 nappal a közgyűlés előtt a társaság budapesti vagy linzi 
ügynökségénél letétbe adja. A letett részvények csak a közgyűlés megtartása után bocsát-
tatnak újból a tulajdonos szabad rendelkezésére. 

19. §. Jogi személyek (részvénytársaságok és hasonlók) valamint gyámság és gond-
nokság alatt állók szavazati jogát azok törvényes képviselője gyakorolhatja s a szavazati 
jog egyáltalában gyakorolható meghatalmazott által is, de a meghatalmazottnak szintén 
szavazásra jogosult részvényesnek kell lennie s a számára egy évnél nem régebben kiállí-
tott meghatalmazást legalább 7 nappal a közgyűlés előtt az igazgatótanácsnál ki kell 
mutatnia. Az akként igazolt meghatalmazottak saját és összes meghatalmazóinak nevében 
legfeljebb 5 szavazattal birnak. (Utánnyomás nem díjaztatik.) 

Xőolajfitiotmtógpr ftészvénytárs. 
Igazgatóság: Budapesten, V., Dorottya-
utca 7. szám. — Gyárak: Fiúméban, 
Brassóban és Oderbergben. — Nyers-
olajbányaművek és fúróeszközgyár Bo-
rislawban (Galíciában). — Budapesti 
telep: IX., Lóversenytérdülő 9631/33. 
Gyár tmányai : elsőrendű világító-kőolajok, ligroin, 
gazolin, hydrür , automobil-, motor- , folttisztító-, 
kivonó-, lámpa- és lakkbenzin, paraff in , motor-
kékolaj, gázolaj, legjobb minőségű teljesen sav-
ós paraff inmentes ásványkenőolaj (orsóolaj, tisz-
títóolaj, vulkánolaj, különböző gép- és henger-

olajok, stb.) koksz, asphalt és paraf f in stb. 
Benzin adómentességére vonatkozó eljárásra nézve 
készséggel ad a társaság bővebb felvilágosítást. 

Keumati Testvérek 
szesz- és sajtolt-
élesztőgyár, szesz-
f inomító és gőz-

malom 

ARAD. 
Nyomatott az „Elet44 irodalmi és nyomda részvény-társ. Budapest , I., Fehérvári-ut 15/c. 
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Brassóban és Oderbergben. — Nyers-
olajbányaművek és fúróeszközgyár Bo-
rislawban (Galíciában). — Budapesti 
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Kenmati Testvérek 
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é lesz tőgyár , szesz-
f inomí tó és g ő z -

malom 

ARAD. 



a z a d r i a k i k o t o i . 
Irta Dr. KEREKES J. ZOLTÁN. 

— Két közlemény. — 

urópa két déli lánchegysége: az Apenninok és a Dinári-Alpok közé 
nyúlik be a kontinenst délről határoló Földközi-tengernek egyik 
önálló medencéjű beltengere, az Adria. Nem esik a világforgalom 

útjába s így a főbb hajóutaknak csak egyes mellékágai nyúlnak be a 
kikötőibe, de ezeknek még így is elég nagy a forgalmuk, mert két nagy 
országnak, Ausztriának és hazánknak ez az egyedüli tengerpartja a ter-
mékek árúcseréjére; hasonló helyzetben van Albánia és Montenegro is, 
bár ezek terméketlenek lévén, nincs oly nagy szükségük kikötőre, Olasz-
ország tengeri kereskedelmének súlypontja pedig a Liguri-tengeren van 
s így az Adria legfontosabb kikötői az északi és északnyugati partvidékre 
jutnak s jogosabb volna a mi igényeink kiterjesztése az Adria többi part-
vidékére, mint az olaszoké, hiszen a legfontosabb kikötők jelenleg is a mi 
kezeinkben vannak s azok forgalmához mi szolgáltatjuk az árukat, mi 
vagyunk a tápláló hátvidéke (a Hinterlandja), tehát a kikötők virágzása 
is tőlünk függ. 

Az Adria helyzete a partjain levő két párhuzamos hegység közt ma 
olyan, mint volt a velencei síkság helyén elterült tengeröbölé az Alpok 
ívben kanyarodó ágai s az Apenninok közt, utóbbit azonban az Alpokból 
lejövő hatalmas törmelékű folyók rohamosan feltöltötték, míg ez az Adriá-
val nem történhetik meg, mert nagy folyók nem ömlenek beléje. A tenger 
mindkét partján hegylánc fut végig s mégis a két part egymástól sokban 
elüt, a nyugati part a hegységgel csaknem mindenütt párhuzamos s így 
egyetlen jó kikötője a Brindisinél levő kis beszakadás a tengerparton, 
míg ellenben a keleti partvidék áz Isonzó torkolatától kezdve egész 
Meduáig igen tagozott, számos öböllel, félszigettel, szigetrajjal stb., mert 
a tengerpartra a Dinári-Alpok láncai ferde szög alatt jönnek ki s így 
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minden hegygerincből tengerbe nyúló félsziget s minden völgyből öböl 
lesz a tengerparton s mindezt még tarkítja több törésvonal is, ezekkel a 
törésvonalakkal alakult ki az Adria medencéje (periadriatikus törések), 
ezek szabták ki az isztriai félsziget különös alakját s a partvidék hegyeit 
is több helyen megszakítva1 sajátságos öblöket hoznak létre (Cattarói-, 
Buccarii-öböl). Itt tehát a partvidéknek az egyetlen hátránya az, hogy a 
sziklás parton alig van hely a város-épülésre s hogy a kikötők hátvidé-
kével nehéz az érintkezés a gátló hegyláncok miatt. Meduától kezdve is 

csak a part iránya változik meg, de egyébként a 
jellege megmarad, bár néhány kisebb folyó ho-

mokossá teszi az albán-partokat. Nem nagy 
tenger a mi Adriánk, alig 300 km hosszú 

és átlag 150 km széles, de egyetlen 
tengerünk s aki ismeri egy sza-

bad tenger jelentőségét vala-
mely ország gazdasági éle-

tére, belátja, hogy annak 
megtartására, sőt nö-

velésére semmi-
féle áldozat 

sem elég 
n a g y . 

Az olasz part. 
— 6 á b r á v a l . — 

Az olasz partvo- " -t> 
nal az otrantói szorosnál 
kezdődik délen és északon 
az osztrák határig tart s szerke-
zetileg két részre tagolható, az egyik 
fele Otrantótól Riminiig tart, itt a part 
mindvégig párhuzamos az Apenninok vonu-
lásával, vagyis konkordáns part, amelynek 
északibb részén a hegység egészen a partig jő ki s így sziklás s egye-
nes, tagozatlan partvonal áll elő, a déli részén ellenben az Apenninok 
Szicília felé elkanyarodnak s így az Adria-parton kisebb dombvidék és 
síkság keletkezik, ezt nevezik Pugliának vagy Apuliának. Ezen a konkor-
dáns partrészen csak egyes kisebb beszakadások nyújtanak a kikötők 
meghúzódására alkalmas helyet, egyetlen nagyobb kiugrás a partvonalban 
a Qargano félsziget, amely az 1056 m-ig emelkedő Monte-Gargano nevü 
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hegyből áll, ezt egy kis feltölöltött síkság csatolja a szárazföldhöz s így 
az olasz csizma alakú nagy félszigeten ez a kis félsziget a sarkantyú 
szerepét játsza. A Gargano-félsziget északi részének tagozottságát homok-
turzásokkal (lidokkal) elzárt tengerrészek (lagúnák) töltik ki, déli felén 
ellenben egy kisebb, de nyílt öböl keletkezett : a Manfredoniai öböl Ri-
minitől az osztrák határig a Po folyó feltöltött síksága nyomúl be állan-
dóan a tengerbe és így ez a partrész egyre sekélyesebbé válik, ami 
kikötőinek nagy hátrányára van. A legdélibb kikötő tehát Otrantó köz-
ség, amelytől az Adria bejárata: az Otrantói 'szoros kapta a nevét. A 
község maga igen kicsiny s jelentősége csak azért van, mert az olasz 
Adria-part főbb kikötőit érintő és csaknem közvetlenül a tengerparton 
végighaladó hosszanti vasútvonal (Milánó—Otrantó) itt végződik el s mivel 
innen lehet az Adria albán-partját legkönnyebben elérni, mert az Otranói-
szoros maga csak 67 km széles s Otrantótól Valona kikötője csak mint-
egy 90 km-re fekszik. 

Otrantótól észak felé haladva Brindisiig nincs jelentősebb hely a 
tengerparton. Brindisi 28.000 lakossal ugyan nem tartozik a nagy városok 
közé, de igen jól védett természetes kikötője van, a tenger zárt öble 
két ággal öleli át a félszigeten épült várost. A város már a rómaiak 
korában is Brundusium néven fontos kikötő volt, mert Görögország, 
Rhodosz, Antiochia és Alexandria felé innen indúltak ki a hajók. Krisztus 
előtt 260-ban jutott római uralom alá s csakhamar jelentőssé vált, mert 
Capuából a híres Via Appia nevű műútat idevezették s innen hajókkal 
át lehetett kelni Dyrrhachiumba (régebben Epidamnosznak is nevezték, 
a mai Durazzo) s onnan a hasonlóképpen fontos Via-Egnatia vitt a Kelet 
híres városaiba s ez okozta Brundusium virágzását, amelyet csak a Caesar 
ellen harcoló Pompeius ostroma zavart meg Krisztus előtt 49-ben. A 
rómaiak után a kikötő jelentőségét elvesztette, a keresztes-hadjáratok 
elkerülték s a középkorban sem tudott forgalmat magához ragadni, mert 
a Görögországgal való kereskedelmet teljesen Velence bonyolította le. 
Kereskedelme pangásához járult még az is, hogy Nagy Lajos királyunk 
1348-ban a várost földúlta, majd egy jó évszázad múlva egy hatalmas 
földrengés pusztította el s csak az 1869-ben megnyitott Szuezi-csatorna 
tudott ismét új forgalmat és jelentőséget adni Brindisinek, de a Buda-
pes—Belgrád—Szaloniki vasút ismét sokat ártott neki. Környéke dombos, 
elég termékeny földjét szőlők és olajfa-ligetek borítják. Öble mély és így 
bármily nagy hajők bejárhatnak, de nem elég tágas és így a rakodás 
elég nehézkes. A tengervíz a kikötőben a téli északkeleti viharok alkal-
mával jelentékenyen földuzzad a szél nyomása következtében. Kereske-
delmi forgalma nem nagy, a posta forgalma ellenben annál jelentéke-
nyebb, mert a Londonból Calaisn, Párison, Mont Cenisen és Bolognán 
át jött úgynevezett kontinentális postát itt teszik hajókra és viszik Kelet-
Ázsiába és Ausztráliába. Forgalma egyébként más olasz, görög és török 
kikötőkbe (Konstantinápoly, Szmirna, Alexandria) irányúi, Fiúméval is 
állandó hajóösszeköttetésben állott s monarchiánknak konzulja volt itt. 
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1908-ban kikötőjében 2575 hajó fordult meg 2,276.248 tonna tartalommal. 
A város régi erődje ma már csak börtönül szolgál, mai fontosságát az 
adja meg, hogy ez a Levantehoz s általában a keleti piacokhoz legköze-

lebb fekvő biztos ki-
kötő s három felől va-
sút vezet hozzája. 

Brindisitől a parton 
tovább haladva talál-
juk Monopoli (24.000 
lakossal) Polignano 
(a Mare) és Mola (di 
Bari) kisebb városkák 
után Barit (vagy Bari 
delle Puglie), amely-
nek 1911-ben 105.000 
lakosa volt s egyike 
Olaszország e r ő s e n 
f e j l ő d ő városainak; 
1901-ben még csak 
77.478 főnyi lakossága 
volt. Mint kikötőnek 

hátránya az, hogy közelében a tengerpart sekélyes s azonkívül nincs ter-
mészetes kikötőmedencéje s ezért csak néhány hullámtörő gáttal kerí-
tettek el egy kis részt a tengerből a kikötésre, de ez sem védi jól a 
benne levő hajókat a hullámveréstől. A földközi-tengeri vidéki kikötőkkel 
van forgalma, amely különösen 1860 óta fokozódik, amióta a kikötőt 
kiépítik s körülbelül 150 millió líra értékű forgalmat bonyolít le; mo-
narchiánk egyik konzulátusának székhelye. A rómaiak idejében Bárium 
volt a neve, a középkorban sok kézen megfordult, 1350-ben Nagy Lajos 
hadai is megszállották. Régi erődje, éppúgy mint Brindisié és Anconáné is, 
a békében csak börtönül szolgált; hogy a háború alatt ezeket a városokat 
megerősítették, az legalább is valószínű az exponált fekvésük miatt. Ré-
gibb épületei közül az 1034-ben épített San Sabino székesegyházat az 
1750.-Í újjápítéssel elrontották, a város újabb része igen szabályosan 
épült s csinos új házakból áll, jelentőségét fejlődő gyáripara fokozza. Vas-
útai ötfelé ágaznak szét (Barletta, Brindisi, Locorotando, Taranto és Bi-
bonto) s így nagy forgalma is van. 

Baritól északnyugatra a part kikötésre egyformán alkalmatlan s ezért 
a parton épült városok nem kikötők, ilyenek: Giouinazzo, Molfetta (43.000 
lakossal 1911-ben), Bisceglie (34.000), Trani (31.000) s csak Barlettának 
(44.000 lakos) van ismét kisebb (évi 400.000 tonnára tehető) hajóforgalma, 
bár kikötője nincs kiépítve s így sekélyes vizébe csak kisebb hajók jár-
hatnak be, egyébként csak a parti halászata és sófőzői a nevezetesebbek. 
A rómaiak Bardulumnak nevezték, közelében zajlott le a világhnű cannaei 
csata a rómaiak és a Hannibal vezérlete alatt állott punok között (216 
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augusztus 2.). Régi erődje ma teljesen romokban van, környéke, éppúgy, 
mint Barié, alacsony dombokkal élénkített. Az Ofanto-folyó torkolatát 
áthaladva Margherita (di Savoia) községen át a Gargano-félsziget déli 
oldalán levő Manfredoniába érünk, amely csak az ókorban volt ismertebb 
kikötő, ma jelentéktelen kis község, amelyet a Foggian áthaladó fővonal-
lal csak egy szárnyvasút köt össze s így a forgalom útjából egészen 
kiesik. A Gargano-félsziget északi oldalán csak Rodi község fekszik, 
egyébként lagunás, mocsaras a vidék. A félszigettől északnyugatra a 
partvonal Anconáig gyengén ívelt, de roppant tagozatlan, a hegység végig 
igen szorosan a part mellett húzódik el s a parton alig van hely néhány 
kisebb városka elhelyezkedésére, amilyenek: Termoli, Vasto, Ortona, 
Castellamare (Adriatico), Giulianova és San Benedetto (di Tronto). Ennek 
az íves partnak a déli részében fekszenek a Tremiti szigetek. Az ív 
északi végén egy kiugró hegyfokkal: az 572 m magas Monté Coneroval 
végződik, itt új ív kezdődik s ez a hegyfok védi pompásan Aticona kikötő-
jét, amely elég mély, átlag 8 méter, hullámtörőkkel jól védett medence 
s az olasz kormány 1860 óta sokat tesz a kifejlesztésére; előnye az, 
hogy Rómával rövid vasúti összeköttetése van, az Abruzzókon át Közép-
itáliának ez az egyetlen adriai kikötője, hátránya viszont, hogy vidéke 
terméketlenül hegyes s nincs elég parti síkság a város kiszélesüléséhez, 
ami a fejlődését erősen gátolja. Hegyes környéke szép szőlőültetvényeivel 
és olajfa-ligeteivel festőiesen érdekes s egyszersmind a védekezésre is al-
kalmas újabb erődítésekkel van ellátva. Hegységét Monté d' Anconának 
is nevezik s tiszta időben már a dalmát partokról meg lehet ismerni kör-
vonalait. A várost 
Krisztus előtt 380-
ban alapították a 
szirakuzaiak, ki-
kötőül használták 
már a dórok is, 
268-ban foglalták 
el a rómaiak s az 
illírek elleni har-
cokban hadikikö-
tőül használták. 
Biborfestészete is 
jelentősvolt s mint 
fontos várost elő-
ször Traianus csá-
szár kezdte kikö-
tővé kiépíteni s 
az északi, 650 m 

hosszú hullámtörő gátat ő építtette, ezen van a 14 méter magas diadalív, 
amelyet a császár emlékére épített Apollodorus 1532-ben XII. Kelemen 
pápa jutott a kikötő birtokába, délen második hullámtörőt és egy várat 

3. ábra . Bari . 
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építtetett hozzája, utóbbi ma vámhivatalul szolgál. A város hálás lakói az 
új töltésen a Traianus-ívvel szemben diadalívvel (Arco Clementino) örö-
kítették meg emlékét 1765-ben. A kikötőparton régebben hosszú várfal 
húzódott végig sok bástyával, de ezeket lerombolták s most a parton 
így elég hely van a rakodáshoz; ez a szép palotákkal szegélyezett Corso 
Victorio Emanuele. A kikötőbe főleg kávét, dohányt, sót, vasárukat és 
gépeket s orosz búzát hoznak be, kivitele jelentéktelenül csekély. Régi 
virágzó fakereskedelme lehanyatlott, mert a monarchiánkból Rómába irá-
nyuló faküldeményeket leginkább az északibb fekvésű Falconara kikötő-
ben tették partra, hasonlóképpen a Pescara melletti Ortona is a fakeres-
kedelem jelentős részét magához vonta. Az Anconában és Senigalliában 
levő cukorfinomítók részére sok nyers cukrot, Indiából hántolás végett 
rizst visznek még be kisebb mennyiségben. Fiumének Anconával rendes 
hajóösszeköttetése volt békében, a Magyar-Horvát Tengerhajózási Rész-
vénytársaság minden hétfőn, szerdán és pénteken indított egy gyorsgőzöst 
oda. 

Anconától északnyugatra a sziklás partvidéken feküsznek még: Seni-
galtia (24.000 lakossal), Fano (27.000), Pesaro (28.000) és Rimini (51.009), 
amelyeknek kikötőjük nincs. Rimininél ér ki a lombard-velencei síkság a 
tengerpartra s ezért itt megváltozik a part jellege. A síkság fő folyója: 
a Po hordja itt be állandóan a hordalékot a tengerbe s azt elsekélyesíti, 
főleg mióta szabályozták a Po folyását, mert míg azelőtt az ártereken 
lerakta kavicsait és iszapját s az töltötte föl, ma ez a szabályozás folytán 
nem terülhet szét s a folyó csak torkolatában tud megszabadulni tőle 
s ezért minél jobb a szabályozás, annál gyorsabb a Po deltájának az elő-
nyomulása, amely történelmi időkön belül is elég tekintélyes, hiszen a 
Potól északra fekvő Adria-város, amelytől a tenger is nevét kapta, Krisztus 
előtt néhány évszázaddal, a városnak az etruszkoktól történt alapításakor 
még egy kis tengeröböl partján feküdt, ma pedig 22 kilométernyire van 
attól, hasonlóképen a Potól délre levő Ravenna is Hadrianus császár ide-
jében még egy laguna partján volt. A Ponak segít a delta kiépítésében 
délen a Reno (Po di Primaro), északon az Adige, Brenta, Piave, Livenza 
és Tagliamento is, de természetesen a tengerbe legjobban a Po deltája 
nyúlik be, mint legnagyobb folyóé. A hordalékot a torkolattól két oldalt 
a hullámzás vékony, alig kiemelkedő lapos homokzátonyokká (lido) tere-
geti szét és ezek mocsaras, alig pár méter mélységű tengerrészeket (laguna) 
zárnak el, amelyek egyideig még érintkezésben vannak néhány kis bejá-
raton át a tengerrel, úgy hogy a tengerjárás még behatol a vizükbe, ezt 
nevezik az olaszok laguna-vivának, élő lagunának, ilyen a Velencétől délre 
levő Laguna Veneta, míg a tőle nyugatra és északra fekvő két lagúnát 
a sok lido és vasúti töltés annyira elzárja, hogy a tengerjárás észre sem 
vehető, ez tehát már laguna mortua, vagy paludennek is nevezik. Ha a 
lido teljesen bezárul és kiszélesül, akkor a lagúnát már tónak (lago) ne-
vezik, ezt már csak a beléje ömlő kis folyók táplálják, hogy ki ne szá-
radjon, ilyen például a Comacchio-tó. A Potól délre négy lido sort lehet 
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még megkülönböztetni az első és legrégibb a Comacchio-tóban sekély 
vízzel ellepve s a tavat két részre oszt ja : Valle del Mezzano és Valle di 
Lido-ra (vagy V. d. Magnavacca), a második a Comacchia-tavat a tenger-
jói zárja el, a harmadik és negyedik egy-egy deltaág (Po di Goro és di 
Gnocca s a Po delle Tolle) mentén nyúlik ki délfelé s kisebb zsákszerű 
lagunákat (Sacca di Goro és Sacca dei Scardovari) kerít el a tengerből. 
A Potól északra csak két lido sor van, az egyik egy kis tavat zár el 
nyugat felől (a laguna mortuát) a Velencei-lagunától, a másik pedig az 
utóbbit a tengertől. Ez a tengerparti hosszú turzás szolgáltatja Velence 
tengeri fürdőjét : a Lidót, amelyen át négy bejárat (porto) van a lagunába : 
a Porto di Chioggia, di Malamocco, di Lido és a Treporti, mind a négy 
hullámtörőkkel védve a tenger s hatalmas erődökkel az ellenség rombolása 
ellen. A velencei lagúnát a fenyegető gyors elhomokosodástól csak úgy 
lehetett egyelőre megmenteni, hogy a beléje ömlő Brenta folyót nagy 
csatornákkal elvezették délre s csak Chioggiától délre, tehát a lagunán 
kívül ömlik a tengerbe. A Lido déli végén van Chioggia (35.000 lakos-
sal), amely már maga is sekély lagunába van építve cölöpökre s csak 
kőhíd köti össze a szárazfölddel, lakói az egész Adrián ismert bátor ha-
lászok, akik egészen az Otrantói szorosig elkalandoznak kis vitorlás bár-
kákon s Lombardiát ők látják el hallal. Chioggiának mintegy párja északon 
Velence (163.000 la-
kossal), 2 nagy, 3—4 
kisebb és 122 kis 
szigetre és számta-
lan cölöpre építet-
ték, az Isonzó tor-
kolata közelében volt 
virágzó kikötőváros: 
Aquileia lakói amikor 
452-ben Attila hunjai 
városukat földúlták 
s azt remélték, hogy 
a tenger vize a ha-
dakat egyszersmin-
denkorra távol fogja 
tartani új városuktól. 
Számításukban csa-
latkoztak, mert a ha-
marosan fölvirágzó 
várost, amely külö-
nösen a keresztes 
háborúk idejében 
igen nagy forgalmat 
bonyolított le, gaz-
dasága miatt igen 

4. ábra- Ancona. 
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sokan meg akarták szerezni s így összesen 48 ízben ostromolták meg külön-
böző időkben és pedig 28 ízben sikerrel. Mégis fekvésének köszönhette, hogy 
a népvándorlás hullámai el nem pusztították s amikor egész Itália romokban 
hevert a gótok, longobárdok és görögök pusztításai folytán, a város magá-
ban megtudta őrizni a római társadalom sok hagyományát s ezért a nép-
vándorlás elcsillapultával, mint önálló hatalom merült fel úgyszólván a 
tenger vizéből s a VIII. században már meg volt választva az első dogé 
(dux). A keresztes hadjáratok óriási hasznot hoztak a városra s Dandolo 
dogé alatt (1192—1205), Konstantinápoly meghódítása után megszerezték 
az Adria keleti partját, Créta (Candia) Cyprus szigetet stb. s a szigetvár 
hatalma egyre nőtt, terjeszkedett , nem tűrt vetélytársat s ezért 2 évszá-
zados véres és elkeseredett harc után legyűrte vetélytársát Genovát is 
Contarini dogé vitéz hajóhada. A harcok után a XV. században vetély-
társ nélkül állott már a tengerek királynője, kétszázezernyi lakójának 
kereskedelme ismeretes volt minden európai nép előtt s ebben a fény-
korszakban, amikor az életkedv, jólét oly elterjedt volt a város-köztársa-
ságban, egyik palota a másik mellett épült s híres festők: Palma Vecchio, 
Giorgione, Tintoretto, Paolo Veronese s a velencei iskola élén álló Tizian 
egymásután teremtették a színpompás festmény-remekeket s ezért mondja 
már Goethe is a műremekekben leggazdagabb városnak Velencét. A közép-
kor minden építészeti modorát megtaláljuk itt, a bizánci stílusú Szent 
Márkus templom, a goticus ívelésű dogé palota (Palazzo Ducale) karcsú 
finom oszlopai áttört csipkezetével már mór befolyásra mutat s az ókor 
újjászületése néhány gyönyörű antik-utánzatú renaissance palotában tes-
tesült meg. Velence ezt a világuralmát a paradicsomi termékenységű Po-
síkságnak mint határvidéknek s a Földközi-tengeren hullámzó világkeres-
kedelemnek köszönhette, Észak- és Nyugat-Európa kereskedelmét ő köz-
vetítette a Kelet felé s éppen ezért amikor Spanyolország és Portugália 
Amerika fölfedezése után azzal hatalmas kereskedelmet indított meg, a 
világkereskedelem egyre inkább elhagyta a Földközi-tengert s Atlanti-
óceánra terelődött át, amivel Velence egyszerre elvesztette "kereskedelme 
alól a biztos talajt s végleg letűnt a csillaga, amikor Afrika megkerülésé-
vel megtalálták a Keletindiába vezető tengeri utat (Vasco de Gama 1498) 
s így az ázsiai kereskedelem is odahagyta a Földközi-tenger kék vizeit. 
Kereskedelmének hanyatlásával elvesztette politikai és katonai hatalmát, 
levantei birtokait s a belső ziláltság csak siettette a hanyatlását, mígnem 
1797-ben Bonaparte az utolsó dogétól, Manintól elfoglalta a várost s ezidőtől 
fogva csak egyes nagyhatalmak karjaiban vergődik. A legújabban megnyi-
tott nagy alpini vasutak is a kontinentális forgalmat Milánon át Genua felé 
irányítják (Stettin—Berlin—München—Innsbruck—Milano—Genua) s így 
ez is hozzájárul kereskedelme pangásához úgy, hogy még Fiuménk is túl-
szárnyalja már forgalmát annál is inkább, mert lassan homokosodó kikötő-
jébe a mai mélyjáratú hajók egyre kevésbbé tudnak behatolni, különösen a 
Lidó bejárat rejtett homokzátonyai miatt, bár amióta a Földközi-tenger a 
Szuezi csatorna megnyitásával (1869) ismét világforgalmi út lett. Velence 
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forgalma is élénkült, de ma már legnagyobb részben a régi dicsőségből, 
műemlékeinek mutogatásából él s ezért éhezik népe a világháború alatt 

az idegen forgalom hijján. 
Ma Velence csak a velen-
cei tartomány s a Ro-
magna kereskedelmét bo-
nyolítja le, a nyugatabbra 
fekvő helyek már Genuá-
hoz tartoznak, a mai ki-
kötők egyre inkább tran-
zito kikötőkké alakulnak 
át s ebben a tekintetben 
Velence nagyon el van 
maradva rossz vasúti ösz-
szeköttetése révén s ezért 
iparkodnak az olaszok kü-
lönösen ezt javítani. A 
lagunákon át 222 ív nyí-
lású, 3'6 km hosszú hidon 
át visz a vasút Mestrébe, 
innen pedig délnek Ró-
mába (Monselice—Bolog-
na), Görzbe (Udine - Cor-
mons), Innsbruckba, Vero-
nán át), Bécsbe (Udine-
Pontebba). Önálló hajós-
társaság nincs is Velencé-
ben s így csak idegen vál-
lalatok járatainak állomása 
ami nagyon hozzájárul 
kereskedelmének tehetet-
lenségéhez. Bevitelében 
legfontosabbak a gabona-

5. ábra . Ve lence é s a lagúnák. félék, főleg az O r O S Z búza, 
amelyet Velence és Tre-

viso malmai megőrölnek s egész Délolaszországot ellátják liszttel. Rizst 
Hátsóindiából és Japánból hoz be, kávét Braziliából kap, de csak liver-
pooli és marseillei átrakással, hazánkból főleg nyers cukrot visznek be ; 
olajos magvakat és gyapotmagvakat Indiából, görög borokat az olasszal 
való keverés céljából, bőröket, gyapotot, nyers selymet, gyapjút visznek 
még be, kőszenet Angliából, petróleumot pedig főként Oroszországból 
kap. Kivitele a csekély hátvidék miatt jelentéktelen, fontos cikke a romag-
nai kender, amely az egész világon a legkitűnőbb, a papiros, üveg- és 
zománcárúk, gyöngyök, tükrök, mozaikok a szomszédos Murano nevű 
sziget világhírű üveggyárából, a bor és olaj tartoznak még ide. Összes 
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6. ábra . V e l e n c e lá tképe madár t áv la tbó l . 

hajóforgalma állandóan hanyatlik (1802-ben még 433,692.000, 1902-ben csak 
261,039.000 lira értékű volt). A város nyugati felében levő Stazione marit-
tima szolgál a hajókból egyenesen a vasúti kocsikba való rakodásra, 
keleti végén pedig az arzenál hatalmas hajóépítő medencéi, dokkjai, műhelyei 
és ágyűöntői vannak. Az arzenál korai renaissance (1460) stílusú épületé-
nek kapujában négy, részben 1687-ben Pireusból idehozott híres oroszlán 
szobor van, az épületben levő hajómodell, trofeum és fegyvermuzeumot 
a közönség is megnézhette. Velence erődítményei elavultak, modern pán-
cél erődjei a háború kitörésekor nem voltak, mindazonáltal teljesen hasz-
nálható állapotban vannak, tehát éppenséggel nem mondható nyílt városnak 
s ha repülőink bombázták is az arzenált és az erődöket, ezzel semmiféle 
nemzetközi jog ellen nem vétettek annál is inkább, mert a műemlékekben 
semmi kárt sem tettek. Nagyobb záróerödök védik a vasutat, a lídók 
bejáratait s a vízvezetéket, amely 40 km.-nyiről, Castelfranco vidékéről 
hozza a vizet a városba. 

A város magvát a ferde S alakú 3650 m. hosszú nagy csatorna 
(Canal grandé) szeli át, ennek a mentén vannak a leggyönyörűbb paloták, 
továbbá a 27.7 m. fesztávolságú 48 m. hosszú és 22 m. széles, már-
ványból készült hires Rialto-hid (Ponté di Rialto), ezenkívül még 350 híd 
hidalja át a várost átszelő 175 csatornát (rii). Délen a Canal della Qiudecca 
még két városrészt: a Giudeccát s az Isola di San Giorgio Maggioret 
választja el a város zömétől. A házak legnagyobbrészt a 2—9 m. mély 
laguna iszapfenekén át egy kemény márga rétegig levert facölöpökre 
épültek, a cölöpök a lagúnák sós vizében sokáig eltartanak, a só meg-
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óvja a rothadástól. Vannak utcák is az egyes helyek szilárd talaján, de 
természetesen ezek a hely megtakarítása céljából oly szűkek, hogy két 
ember alig fér el egymás mellett bennük s aki a háza ablakán kinéz, az 
vagy a forgalmat akadályozza, vagy egyenesen benéz az átellenben levő 
szomszéd lakásába. Ha azután még meggondoljuk, hogy ezekben a szűk 
sikátorokban s a lagúnák vizein át hogyan fest egy hurcolkodás zongo-
rával és egyebekkel ingó gondolák segítségével, egészen boldognak érez-
heti magát minden pesti halandó a sok panasz dacára is! Mégis műkin-
cseivel, különös fekvésével és poétikus éjszakáival Velence marad a jövő-
ben is az Adria városai közt a leghódítóbb az idegenforgalom számára. 

Ebből a kis áttekintésből is világosan látszik egy tény, hogy Olasz-
ország számára az Adria eddig is csekélyebb jelentőségű volt, kereske-
delme a Tyrrheni-tengerre nyílik ki s hátat fordít az Adriának, amelyen 
partvonala alkalmatlan a településre s a kikötésre egyaránt s az itt levő 
kikötőknek csak addig volt nagyobb jelentőségük, amig az Adria keleti 
partja virágzó államalakulások színhelye volt, azóta csak halászatból ten-
gődnek a régi hires kikötők, nem támaszthatnak tehát jogos igényt semmi-
féle adriai kikötőre sem, hiszen a meglevő kikötőik is lehanyatlanak. 
A lombard síkság kikötőinek pedig az elhomokosodás elől való állandó 
elővándorlás az átka, mert lehetetlenné teszi a kikötő hosszabb idejű 
virágzását, így követték egymást a dicsőségben Spina, Hadria, Aquileja, 
Ravenna és Velence. Az Ausztriától 1823-ban megkezdett s az olaszoktól 
1893 óta folytatott partfölmérések kimutatták itt, hogy a Po delta ezalatt 
az idő alatt 53 km.2 területtel hatolt be a tengerbe s a Po di Maestra 
80m.-rel, a Po di Tolle 96 m.-rel, a di Goro 79 m.-rel, s a di Guocca 
34 m.-rel tolja elő évente a torkolatát s ki lehet számítani, hogy ily módon 
12,000 év alatt az Isztriai félszigetet Olaszországhoz fogja csatolni s akkor 
minden bizonnyal elérik régi vágyukat, ha nem is az Isonzo, de Velence 
felől a szárazföldön át bevonulhatnak — Triesztbe! 
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Irta Dr. SZABÓ ISTVÁN. 

— 8 képpel. — 

Sajtóhadiszállás, 1917 június. 

Az olasz hadüzenet első, emlékezetes és sötét éjszakája óta, amikor 
az osztrák-magyar flotta kisebb egységei nagyszerű lendületű meg-
osztott támadással kegyetlenül és váratlanul markoltak bele a római 

álmok rózsaszín felhőibe, derék tengerészetünk minden akciója csak újabb 
csalódást jelentett Olaszország számára, ahol uszító szónoklatok az Adria 
fölötti hegemónia megszerzését ugyanolyan könnyű feladatnak szavalták, 
mint Cadorna csapatainak Bécsbe való masírozását. Az utóbbi álom, jól tud-
juk, hogyan foszlott szét az első Isonzó csatában már, mikor a Doberdó szürke 
szikláin halomszánr égette a karsztok forró napsütése az olasz hadsereg 
hullává tépett elite dandárait ; arról pedig, hogy az Adria fölötti hegemónia 
helyett egyre nagyobb elkeseredéssel a keserű Adriát emlegessék Olasz-
országban, cirkálóink, torpedózúzóink, tengeralattjáróink és hydroplánjaink 
gondoskodtak kiadósan. Ahhoz persze, hogy teljesítményeik tengerészeti 
és katonai értékét már ma fölmérjük, lázas még és új történésektől ide-
ges az idő. A történelmi távlat majd megmutatja, hányszor döntöttek meg 
rég kipróbált számításokat nem emberfeletti, de sokkal több: emberi bra-
vúrral és lélekkel, ami sokszorozta a gépek erejét. — De azért a törté-
nelmi távlat kedvéért se mehetünk el szó nélkül tengerészetünknek amel-
lett a győzelme mellett, amelynek hírét Otrantó alól kapták föl és vitték 
világgá a szelek. Nem tehetjük már azért se, mert tengerészetünk hírneve 
mellett magyar hősök neve is fényesedett az ütközet forróságában, hősöké 
és halottaké, akik az Adria hullámai fölött ugyanúgy állják a helyüket, 
mint Wolhynia mocsaraitól a Karszt napverte szikláiig mindenütt. 
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Mielőtt azonban a dacos Lovcsen alá mennénk a sziklák közé bújt 
Boche di Cattaróba, ahol május tizennegyedikén este csupa fény és arany 
volt a tenger, — mindjárt lebukik róla a nap vörös korongja s komoly 
hajóink lassú méltósággal futnak ki, mintha a végzet ülne kéményeik fö-
lött, — előbb a térképet vegyük elő, hogy könnyen követhessük minden 
jelentősebb mozdulatukat. Láthatjuk itt, hogy az Adria legdélibb része a 
valonai öböl egyik sarka és az Otrantó fok között annyira összeszűkül, 
hogy a szemközti partok egész távolsága 74 kilométer, tehát csak negy-
ven tengeri mérföld. Egymástól körülbelül ilyen távolságban húzódnak to-
vább délre a partok egész a Maria di Leuca fokot Fano szigettel össze-
kötő vonalig s a partok között körülbelül harminc tengeri mérföld hosszú-
ságban az úgynevezett Otrantó-úton hömpölyögnek az Adria szürke hul-
lámai. A hullámoknak ezt a keskeny utcáját, amelyben földrajzi lehetősé-
gek miatt a legkönnyebb elzárni az északi Adria forgalmát és útjait a Föld-
közi-tengertől, még semlegessége, illetve szövetségessége idején próbálta 
biztosítani magának Olaszország, amely Valona megszállása után tényleg 
abba a kedvező helyzetbe került, hogy flottabázist teremthetett magának a 
valonai öböl belsejében harminc mérföldnyire az otrantói szoros északi be-
járatától és alig ötven mértföldnyire szemközti bázisától, Brindisitöl. De 
nemcsak ez a két flottabázis adja szinte magától a szoros könnyű elzá-
rásának lehetőségét, mert Tarento, a régi, megerősített hadikikötő is csak 
hetven mérföldnyire van a szoros déli, tehát százra északi kapujától. Mi-
vel pedig Tarento az olasz flotta fő gyülekező helye, húsz mérföld sebes-
séggel negyedfél illetve öt, huszonöt mértföld sebességgel pedig három, 
illetve négy óra alatt bár-
mikor ott teremhetnek 
az olasz hadihajók a csa-
torna déli vagy északi 
kijáratában. Emellett ter-
mészetes blokádvonal-
nak sincs alkalmasabb 
két pont az Adrián, mint 
az Otrantó szoros két 
szemközti hegyfoka s ha 
az északi Adria blokíro-
zását olyan komolyan 
gondolta volna az enten-
te, ahogy lapjaiban" hir-
dette, tehát valóságosan 
el akarta volna zárni, 
akkor erre a vonalra kel-
lett volna sorakoztatni 
csatahajóit, egész blokí-
rozó flottáját. Az effektív 
blokád azonban csak ki-
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hirdetésekor szép, hangzatos és igen alkalmas például olcsó győzelmi má-
mor ébresztésére, a valóságban azonban különösen itt az Adrián se azt 
a költséget nem éri meg, amit szénben elfogyasztana a hosszú készen-
lét, se azt a kockázatot, hogy nagyszerű, szorgalmas és páratlanul vállal-
kozó szellemű tengeralattjáró hajóink egy-egy ügyesen kilőtt torpedóval 
drága cirkálók páncélos testén harapjanak halálos sebet. 

A „Leoti Gambetta" szomorú esete óta nem is blokíroznak cirkálókkal, 
a drága és komoly csatahajók helyére rokkant és jórészt már kimustrált 
gőzösöket és öreg halászbárkákat sorakoztattak, amelyeket, hogy komo-
lyabb legyen a külsejük, fel is fegyvereztek, ágyúkat is raktak rájuk és 
kinevezték őrhajónak. Ezeket temészetesen akár tízesével lehetett egymás 
mellé állítani az őrvonalra, ha elpusztulnak se nagy kár éri az entente 
hajóhadát s viszont, ha fegyvereikkel nem is, de a közéjük feszített aknák-

2. kép . Novara . 

kai és a gőzösökkel vontatott nagy hálóikkal úgy ahogy megpróbálták el-
zárni tengeralattjáróink útját ki a Földközi-tengerre. Mivel pedig a nagyob-
bakon szikratáviró-állomás is volt, ha részünkről jelentékenyebb vállalko-
zás indult volna délfelé, rögtön értesíthették volna akármelyik olasz flotta-
bázist, ahonnan a kedvező távolsági viszonyok miatt bármikor jelentékeny 
túlerő futhatott volna flottillánkkal szembe. 

Ezeket mondja a térkép és így beszélnek a számok, amikre Otrantó 
körül az entente őrvonalai épültek. Föltevéseik és az adatok szerint tehát 
csaknem teljes volt az otrantói zár, a valóság azonban sokszor megcsú-
folta ezt a számítást, hiszen búvárhajóink szorgalmasan és pontosan dol-
goztak a Földközi tengeren is és munkájuk végeztével épségben tértek 
vissza kifutási helyükre, ami pedig mindig innen volt az otrantói őrvona-
lakon. Mindamellett, ha tengerészeink elszántsága és nagyszerű képességei 



s k a g e r r a k a z a d r i á n . f l o t t á n k s i k e r e a z o t r a n t ó f ö l ö t t . ' 2 1 5 

elé nem is feszíthetett komoly akadályt ez az őrvonal, nem tagadható, 
hogy kényelmetlen volt és jelentéktelenségében kihívó is, mert fölsora-
koztatott apró hajóinak 
nyugodt, zavartalan élete 
a barna vízen csak to-
vább táplálta az Adria 
uralmáról sokszor újra köl-
tött mesét, amivel vere-
ségeik után annyira sze-
rették magukat vigasztal-
gatni az olaszok. 

Május tizennegyedi-
kén este, mikor a catta-
rói öböl vad szépségei 
fölött a naplemente gyö-
nyörű színei szikráznak, 
azért indult ki három cir-
kálóból és két torpedózú-
zóbólálló hajórajunk,hogy 
ezek között a déli Ad-
rián csöndesen pöfékelő 
őrhajók között keményen 
szétüssön s amennyit le-
het, de minél többet a 
keserű Adria fenekére 
küldjön ágyúival. A vezér-
hajó, a sokat próbált No- 3- k é P - Nagybányai H o r t h y Miklós. 

vara parancsnoki hídján 
egy nemes magyar tengerész áll, I. Ferenc József volt szárnysegéde, nagy-
bányai Horthy Miklós sorhajókapitány, akinek a neve nemcsak flottánk 
annaleseiben, de a magyar vitézség szívekbe zárt aranykönyvében is jó 
elől van már. Hajója mellett még a „Helgoland" és a „Saida" cirkálók, 
továbbá torpedózúzóink a „Csepel" és a „Balaton" hasítják a hullámokat; 
irány az otrantói szoros! 

Még mielőtt elindultak volna, a „Novara" födélzetén együtt van min-
den ember s a parancsnok elmagyarázza az egész hadművelet tervét, 
hogyan akarjuk áttörni és lehetőleg elpusztítani az entente őrvonalát. 
„Tudom — mondja a kapitány, miközben arcán a keményre edzett karakter 
vonások néhány árnyalattal leenyhülnek —, hogy a Novara minden embere 
megteszi kötelességét most is mint az eddigi ütközetekben és remélem, 
hogy holnap délben mindnyájan frissen és egészségesen itt leszünk éle-
tünk egyik legszebb emlékével . . . 

Az estét, amiben kifutottak, lassankint éjszaka váltja fel, sötét fátyla 
ráhúll a vizekre, amikben tajtékos örvényutak futnak a hajók után. Fönt, 
nagyon magasan az ég apró csillaglámpái pislognak, lent nincs semmi, 
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csak a gépek tompa zihálása, hallgató ágyuk a fedélzeten, őrt álló matró-
zok léptei és figyelők, akiknek a szeme távcsővel fúródik a sötétbe. 
A három cirkáló Otrantó hegyfoka felé kanyarodik, a két torpedózúzó 
meg Valonának vesz irányt, a díszpoziciók ugyanis úgy szólnak, hogy 
még a hajnali szürkület előtt ki kell terjeszkedni az egész Otrantó szoros 
szélességére s amint a kelő nap súgarai elkergetik az árnyékot, egyszerre, 
meglepetésszerűen előretörni öt ponton az egész őrvonal ellen s a föntebb 
vázolt föladat elvégzése után újra gyülekezni a hazafelé vezető útra. Nagy 
egységeink akcióját támogatandó, természetesen feladatot kaptak búvár-
hajóink és hydroplánjaink is, az előbbiek torpedói az ellenséges bázisok 
felé leselkedtek: hol lehetne eredményes munkát végezni, az utóbbiak 
pedig hajnalhasadtával azért szálltak a tenger fölé, hogy részletes és 
kimerítő jelentést hozzanak nemcsak az őrvonal, de az egész déli Adria 
földerített viszonyairól. 

Mire a hajnal úszó aranyából az albán partok felől kiemelkedett a 
nap, hajóink már rég a szorosban úsztak, a Novara pláne már Korfu körül 
érte meg a reggelt, egész odáig cirkált nagyobb szállítmányok vagy jelen-
tékenyebb őrhajók után. De mert a tenger tükre belátható körleten belül 
tiszta volt minden ellenséges hajótól, visszafordult újra a vizek szűk 
útjába, az Otrantó-szorosba, ahol északról a láthatár síkján nemsokára 
már megjelentek azok a szelid kis füstgomolyok, amiknek az anyja angol 
legénységi őrhajó, vagy szállítógőzös az őrvonal mentén. A Helgoland 
is lement egész a Maria di Leuca sziklafokig anélkül, hogy valamit talált 
volna, s csak mikor már visszafordult észak felé, akkor akadt össze egy 
csomó kisebb gőzössel. A Saida ezzel szemben, amelyik az akció tervei-
nek megfelelőleg középen úszott, már hajnal előtt észrevette ágyúival 
szemben az őrvonal hajóit, de nem támadta meg őket, míg a parancs 
szerint a flottilla másik két cirkálója is meg nem nyitja a tüzet. Különben 
az egész csete-paté a mi programmunk szerint percek alatt fejlődött az 
első ágyúlövéstől a teljes sikerig. Elsőnek a Saida ágyúi szólaltak meg, 
födélzetéről fél ötkor nyitották meg a tűzet tüzéreink s pár perc múlva 
a hozzá legközelebb eső három őrhajóból egy elsüllyedt, kettő pedig 
súlyosan megrongálódott. A Helgoland ágyúi viszont csak pár perccel öt 
óra előtt láttak munkához és húsz perc alatt nyolc gőzöst küldtek a tenger 
fenekére, míg a Novara kényelmesen, mert biztosan csak öt után kezdett 
végezni az őrvonal rámaradt részéve! s fél óra alatt meg is semmisítette 
mind a tíz hajót, amelynek a füstjét Korfutól visszatérőben elsőnek pillan-
tották meg figyelői. Az őrhajók eleinte kapálództak a rájuk váró végzet 
ellen, ami ágyúink acéltorkából röpült feléjük, sőt a formák szerint ütkö-
zetet is kezdtek, viszonozták, persze hatástalanul biztos csapású gránát-
jainkat, de azután jónak látták mégis, ha sülyedő sorsára hagyják hajóikat, 
maguk pedig csónakba szállva, próbálnak kimenekülni a halál árnyékából. 
Azok közül az angolok közül, mert az őrhajók legénysége angol volt, akik 
csónakba szálltak, a Novara 35, a Helgoland 18 és a Saida 19 foglyot 
kihalászott és födélzetére vitt, ahol az üres legénységi szobákba zárták 
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őket. Az őrvonal tehát szét van zúzva, de több meg van semmisítve s 
a tegnap még csöndesen pipázó kémények helyén néhány úszó roncs és 
még gyűrűző örvény mutatja, hol volt bezárva az Adria, a mi tengerünk 
kapuja, — azután az örvény is elsímúl, a roncsokat is szétszórják a hullá-
mok, nem marad semmi, csak a tenger, hátán az apró habtarajokkal, amik 
messziről egyetlen, végtelen simasággá úsznak ö s s z e . . . 

Katonai nyelven nem történt más, csak a parancsot teljesítette a flottilla, 
cirkálóink már igyekeznek is vissza észak felé, ahol fél nyolc előtt még 
egy bizonyos ponton találkozniok kell. Ez alatt azonban nem voltak tét-
lenek torpedózúzóink sem, a Csepel és a Balaton, amelyek herceg Liechten-
stein fregattkapitány vezénylete mellett tudvalevőleg Valona felé indultak 

4 kép. Hor thy a Novara p a r a n c s n o k i hídján. 

még az éjszaka. Kora hajnalban, még a Saidánál is korábban, ütközetbe 
kerültek s nem messze a valonai partoktól a Csepel egy olasz torpedó zúzót 
semmisített meg, a Balaton pedig torpedólövéssel egy szállítógőzöst intézett 
el. Pár perccel később pedig ágyúik gránátkorbácsával közösen vertek halálra 
még két gőzöst, amelyek égő fedélzettel, találatoktól tépve a legutolsó 
pillanatban a Valona-öböl sziklái mögé menekültek. Az olasz flottának 
ebbe a bázisába torpodózúzóink természetesen nem követhették már-
már süllyedő zsákmányukat, miért is feladatuk végeztével fölfelé nyomul-
tak a közös találkozási pont irányában már akkor, amikor a Novara és 
a Helgoland még neki se láthatott eredményes munkájának. Míg azok 
elintézik az őrvonalat, a Csepel és a Balaton néhány földerítő cirkál ást 
végez, de útjukba sehol semmi nem mutatkozik a hullámok hátán. 
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Mielőtt azonban cirkálóink is a találkozási pontra érnének, Valona 
magasságából, a reggel egyre erősödő fényével erősödnek azok a füst-
csíkok is — négy keskeny szürke sáv a vizek fölött —, amelyek alatt 
négy ellenséges torpedózúzó jön kelet felől, valószínűleg, hogy az őrvonal 
sorsát földerítvén, a mi viszonyainkról tájékozódást szerezzen. Ahogy kö-
zelebb érnek, megszólaltatják ágyúikat is, de minden eredmény nélkül. 
Mindössze hét percig tart az acéltorkok vitája, azután a mieink elől szépen 
kitérnek és mennek vissza a barna valonai partok bazalt sziklái felé, ahol 
a parti ütegek tűzből és acélból szőtt védőszárnya veszi őket oltalmába. 

Sikereik szép emlékeivel, egy fényéén megoldott nagyszerű feladattal 
maguk mögött futnak tovább hajóink az acélszürke vízen, programm sze-
rint a találkozási pontra, amikor a húsz mérfölddel előbbre futott torpedó-
zúzók északnyugati irányból is füstfelhőket, ellenséges egységek nyomait 

5. k é p . E g y t o r p e d ó z ú z ó n k az ü tköze tben . 

fedezik fel. A jelző árbocokra nyugtalan zászlócskák kezdenek föl alá fut-
kosni, szikratávírók elektromos hullámai viszik hátra a hírt, értesítik a 
cirkálókat, ahol a Novara parancshídján már repülőink jelentéseiből is tud-
ják, mekkora túlerő készül ellenünk. Uj, most már részletezett jelentések 
egyre komolyabbnak mondják a helyzetet, a Csepel típusok szerint is fel-
ismeri a közeledő ellenséget: egy Quarto, két Indomito és két olyan cir-
káló tipus, amelyeket annak idején, még a háború előtt, Romániának épí-
tettek, de azután az olasz flottába sorozták be. Ezekhez csatlakozott még 
két Liverpool tipusú nagy angol cirkáló is. Két kis torpedózúzónk el-
enyésző erő ezzel a flottával szemben, nem is volna szabad velük föl-
venni a harcot, csak ha helyreáll szoros összeköttetésük a mögöttük előre-
törtető három cirkálónkkal, de azért viszonozzák a flotta tüzét s az egyik 
vezető-hajón olyan eredményes találatot érnek el, hogy az kénytelen 
visszafordulni. Maga az ellenséges flotta is inkább nyugati irányba fordul, 
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csak egyetlen „Rumanu" típusú cirkáló követi torpedózúzóinkat addig, 
míg Durazzó körül a parti ágyúk csövei ezt is gyors visszafordulásra 
nem késztetik nyugat felé a többi hajó nyomába. 

Ebben a helyzetben lent a vizek gyomrában fürge acélhalak, tenger-
alattjárók készítik elő torpedófogaikat, fönt a felhők felett meg szürke 
hadimadarak búgó hangja, hydroplánberregés veszik el a messzeségbe, előre 
és a magasba küldött szemei mindkét flottának, hogy földerítsék és kísér-
jék a harcot. Hazafelé, a cattarói öbölbe igyekvő cirkálóinkat hamar fölfe-
dezte az ellenség, feléjük irányítja egész flottáját s a mieink parancsnoka, 
ahelyett, hogy eredeti feladata megoldása után a jól végzett munka meg-
nyugtató tudatával — mert ezzel tehetné — kitérne a túlerő elől, — disz-
pozíciókat ad a támadásra. Jelek szaladnak a zászlókra, zászlójelekből 
parancs lesz, amit ismételnek az összes egységek, a messzeható elektromos 
hullámok meg drótnélkül kopogják Cattarónak a helyzetjelentést, azután 
megindul a támadás a föntebb részletezett túlerő ellen, amelynek erő-
viszonyaiban csak annyi változás történik, hogy újabb, pontosabb jelentések 
az eddig „Liverpool" típusunak tartott cirkálókról megállapítják, hogy a 
sokkal erősebb „Dartmouth" klasszisba tartoznak. Hajólexikonok szerint 
tehát 15.200 ellenséges deplacement tonnával, 16 darab 15 cm. kaliberű, 
7 darab 12 cm.-es és 8 darab 7-6 cm. kaliberű hajóágyuval, a mi részünkről 
10 ezer tonna és 27 darab 10 cm.-res ágyú megy ütközetbe. Ellenséges 
részről előbb a Quarto áll a flotta élén, de még az ütközet megkezdése 
előtt helyére nyomul egy angol cirkáló, amelyről későbbi jelentések szerint 
mégis egy olasz admirális vezeti a csatát, melyben a támadó kezdeményezés 
épenúgy a miénk, mint ahogy a győzelem is kezünkben marad. 

Az ütközet lefolyásáról, amelynek némely válságos percében a halál 
árnyéka kelt ki a habok közül, sok levél és tudósítás beszámolt már a 
közvéleménynek; tudjuk veszteségeinket is, köztük a Novara első tisztjé-
nek, a derék Szuborits Róbert korvettkapítánynak a halálát is, a flotta 
kiváló parancsnokának, Horthy Miklós sorhajókapitánynak sebesülését is és 
olvashattuk a napisajtóban mindazt a sok színt, amit íróművészet ráakaszt-
hatott ennek a forró ütközetnek nagyszerű pillanataira. Én tehát csak arra 
szorítkozom, hogy az ütközet momentumaiból azokat és úgy adjam vissza, 
ahogy a Novara parancsnoka egy emlékezetes, szép bádeni délutánon 
maga mondta el nekem élete legszebb emlékeként az északi Adrián vívott 
ütközetét. 

Akkor már több mint három héttel mögötte volt az izgalmas csatanap, 
nagy karosszékében nyitott ablaknál ült nem messze a Kúrpark virágágyaitól, 
egy szép, meleg és nemes családi élet közepén, mintha valami festményből 
vágták volna ki a diadalmas ütközetből sebesülten hazatért hőst. Előbb 
személyes impressziókról, meg az életről beszélgettünk, ami most szeré-
nyen és alázatosan húzódik meg az ütközetek árnyékában és riadtan figyeli, 
meddig tart még lobogása, azután sebesülése körülményeiről és csak azután 
térünk át az ütközetre. 

— Bizony, sokkal erősebbek voltak — mondja Horthy, a nemes 
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magyar kapitány — és ha csak egy kis vér lett volna bennük, most aligha 
ülnék itt, minden másként történhetett volna. így is szinte a csodával 
határos, hogy itt vagyok, hiszen a lábaimon kívül egy gránátrepesz a 
fejemről szakította le a sapkát, szövete ráégett a tenyérnyi, forró acél-
forgácsra, nem maradt meg más, csak az arany zsinór belőle. Azonkívül 
a ruhám is leégett, úgy tépték le nagy nehezen és úgy oltották le rólam. 
De most már minden jól van, csak örülni tudok az életnek . . . 

— Az őrhajók sorsát ismeri, egymásután elsülyesztettük őket, s aki 
az őrvonalnak legénységéből csónakra nem szállt, ott pusztult a hajókkal 
együtt. A csónakokról felszedtük őket és bezártuk egy legénységi terembe. 
Hetvenketten voltak összesen, egy közülük súlyosan sebesült, aki később 
meg is halt a hajón. Vallomásukból csak egy momentum fontos, kiderült, 
hogy egyetlen tengeralattjárónk, amelyet 1917 folyamán elvesztettünk, 
ennek az őrvonalnak a hálójába keveredett, azért nem tért vissza. Tehát 
ezt se az olaszok pusztították el, akiknek a híreivel szemben csak pár napja 
állapítottuk meg hivatalosan, hogy nemcsak 14 tengeralattjárónkat nem 
tehették tönkre, de kettőt sem, mert 1917-ben mindössze egyetlen tenger-
alattjáró hajónk sorsa vált bizonytalanná. Most már ezt is ismerjük az elfogott 
angolok vallomásából. Annál nagyobb elégtétel nekünk, hogy éppen ezeket 
az őrhajókat sikerült a tenger fenekére küldeni. 

— A foglyok különben elég tisztességesen viselkedtek, csak később, 
az ütközet alatt, akartak kitörni, dörömbölni kezdtek és csak töltött 
revolverekkel lehetett őket lecsendesíteni . . . 

— Amint aztán jöttünk visszafelé Otrantó alól, egyszerre új őrhajókat 
jelentenek a megfigyelők. Kora délelőtt volt, 15.-én, de nem őrhajókról 
volt szó, vagy szállítógőzösökről, aminek a fiatal szem messziről nézte 
őket, hanem harci egységek, cirkálók és torpedózúzók közeledtek s a 
cirkálók között az olasz Quartó, amelyikkel már sokszor szerettem volna 
találkozni. Jövetelükről különben több értesítést is kaptam akkorra, kimerítő 
és pontos jelentéseket s bár kétségtelenül fölismerhető volt számbeli és 
erőbeli fölényük, bevártuk és megtámadtuk őket. A két angol és a három 
olasz cirkáló, amelyiket név szerint is fölismertünk, erősebb egység a 
miénknél, ágyúi is messzeb hordanak s amint megnyitották ránk a tűzet, 
igyekeztek mindig a mi tűzkörletünkről elmaradni. A Novarával, amely a 
tűzhatásnak legjobban ki volt téve, manövrirózni kellett, nekik-nekik 
rohanni, hogy eredményesen lőhessük. Ez annál nehezebb volt, mert 
másik két cirkálónk, a Saida és a Helgoland kisebb sebességű hajó, 
nem bírják ki az iramot és nehezebb velük mozogni . . . 

— De így is sok találatot figyeltünk meg az ütközet folyamán, amelybe 
hydroplánjaink is beleavatkoztak és kiadósan bombázták az ellenséges 
egységeket. Mivel az olasz cirkálók, de különösen a Quarto, amelyik 
eredetileg a vezérhajó volt, de később hátra került és amelyikkel különö-
sen kedvem lett volna összemérni az ágyúkat, mindig a lehető legnagyobb 
távolságban maradtak tőlünk, sokszor rövidet lőttek s gránátjaik csak a 
tajtékos tengerbe csapódtak, ahol nagy örvényes víztölcsér fakadt a 
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nyomukban. Nem lehetett megállapítani, de valószínűleg ezek a rövidre 
lőtt gránátok pusztították el az olaszok egy saját tengeralattjáróját is, 
amelyik a Novarához akart férkőzni, bár egy hydroplán akkor már erősen za-
varta magasból dobott bombái-
val. Lehet, hogy egy ilyen 
bomba ölte meg, de nagyobb 
valószínűség szól amellett, hogy 
maguk az olasz hajóágyúk, 
amelyek mindig csak messziről 
lőttek felénk. 

— Az angol cirkálók, ame-
lyek közül a Dartmouthot egy 
tengeralattjáró hajónk halálra 
sebezte, annál jobban vezették a 
tüzelést. A Novara kórházát még 
az őrhajókkal való esetünk alatt 
lerombolta egy angol gránát, a 
délelőtti ütközet közben pedig 
egymásután több találat is éri a 
hajót. Kemény ütközet volt, ne-
héz órák, de azért mi marad-
tunk fölül. Egy találat az elő-
árboc zászlaját is letépi, rögtön 
újjal pótoljuk, tovább lobognak 
színeink a Novara ormán. Egy 
másik az ágyúk közé csap, 

6. kép. M e g t o r p e d ó z o t t hajó. 
meggyullad a lövegek mellett 
álló muníció, a sistergő, siketítő zajban rémült pillanatok ezek, de a mu-
níció nem robbant fel, bőven van levegője, csak nagy sivítással elég, míg 
el nem oltják. Más találatok tüzet okoznak a fedélzeten, ahol mindenki a 
helyén van : szanitészek a sebesülteket kötözik, tartalékok a tüzet oltják. 

— Szuboríts, a derék korvettkapitány is a fedélzeten van, a tűzoltást 
inspiciálja, amikor egy gránát közelébe csap le. Sebesülése halálos, nem 
lehet rajta segíteni, egy szilánk a hátgerincét is éri, pár perc alatt ki-
szenved a nemes magyar katona. Kihajózásunk után holttestét hazaszállí-
tották Budapestre, a Novara koszorúját egy tiszt vezetésével 9 emberem 
vitte fel a s í r j á ra . . . 

— A száguldó tűz újabb károkat okoz, egyszerre csak észrevesszük, 
hogy vizet kezd veszíteni a kazán, a gépek is elromlanak. Egy gránát a 
fedélzet páncélját is beszakítja, azt hisszük, ez sértette meg a kazánt, de 
megállapítani nem lehet, mert ha valaki le akart menni, nemcsak forró 
vízbe, futó tűzbe és gőzfelhők gomolyába került, de a lövedékek robbanó 
gáza is halálba fojtotta volna. Megpróbáltuk gázmaszkkal is, de így sem 
lehetett lemenni a hajó égő gyomrába, ahová új veszedelemnek a víz is 
benyomult. A gépek megálltak, a Novara is megáll, de ágyúink tovább 
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dolgoznak. Később derült csak ki, hogy egy gránát csak a kazán vízvezető 
csövét szakította be, a baj tehát jelentéktelen volt. 

— De ekkor már a Saida jött segítségül, hogy elvontasson a diadalmas 
ütközet színhelyéről, ahol ágyúink még mindig nem hallgatnak el. 
Egyszerre azonban csak látjuk ám, hogy az ellenséges flotta, mely súlyos 
veszteségei dacára is, még mindig sokkal erősebb a mieinknél, a Quarto 
után szépen megfordul, feladja a harcot és menekül vissza Brindisi felé. Ta-

7. kép. A k i rá ly Ő F e l s é g e b e í r j a nevé t a g y ő z t e s „Novara" v e n d é g k ö n y v é b e . 

Ián, ha angolok vezették volna, nem így történik, de olaszok voltak és olasz 
parancsnok a vezérhajón fönn is. Körülbelül 12 kilométerre voltak tőlünk 
déli irányban, mikor 12 óra tá ján feladták a küzdelmet. Nem sokkal ké-
sőbb mi már észrevettük a Sí. Georg füstjét is, amelyik a cattarói öböl-
ből támogatásunkra kifutott. De mire odaért volna, az ellenség már ro-
hant visszafelé, Brindisinek. 

— Persze több találat érte a parancsnoki hidat is és amelyik követlenül 
megsebesített, az ott is tüzet okozott. Egy szilánk arcomat is érte. 
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Közvetlenül itt, a szemem alatt. Ez is csupa szerencse, már csak a nyoma 
látszik, pedig ha csak egy centiméterrel följebb ér, katasztrofális lett volna. 
Tele voltam én is égési sebbel. Első tisztem elesett, a hajót át kellett 
adnom, a hordágyról, ahová fektettek, csak az egész flotta fölötti komman-
dót tarthattam meg. 

— Apróbb epizódok? Csupa csodálatos éposztöredék, mindenki hős 
volt, nem is igen lehet neveket kiemelni, legfeljebb egy-két markáns ese-
tet, ahogyan a naplók és az emlékezet megőrizhette őket. 

— Egy matrózom valami kisebb fegyelmi vétség miatt be volt csukva, 
az ütközet előtt. Ismételt kérésre megengedtem, hogy részt vegyen a harc-
ban. Csodálatos, ahogyan viselkedett. Folyton az ágyúk között forog, minde-
nütt ott van, ahol baj történik, sebesülteket kötöz be még a robbanás füstjében 
és mikor már mind a két kezén megsebesül, akkor se megy félre a többi 
sebesültek közé. Egy repülőnk jelentést hoz számomra, ledobja, a doboz 
a tengerbe esik és ez a sebesült matróz parancs nélkül azonnal utána 
ugrik, kihalássza az örvényes habokból, fölhozza, jelentkezik vele, átadja, 
azután megy tovább az ágyúkhoz. Büntetését persze elengedtük, kitün-
tetésre is fölterjesztettem, ahogy mindenki méltónak mutatkozott arra, 
hogy Őfelsége legkegyelmesebb kitüntetésére fölterjesszem. 

— Egy tisztem, akinek a bal karja már föl volt kötve, öngyilkossággal 
fenyegetődzött, ha nem vehet részt az ütközetben. Bal kezét már nem 
tudja használni, de mikor egy 15 centiméteres ellenséges gránát melléje 
csap, de befulladva esik a födélzetre, másik karjával addig erőlködik, míg 
fölveszi és cipeli nagy örömmel a korláthoz, ahonnan a tengerre dobja, 
úgy teszi ártalmatlanná. 

— Egy másik tiszt, aki a kormányos megsebesülése után ennek a 
helyére lép, előbb leoltja rólam a meggyulladt ruhákat, azután, mikor egy 
percre erősen előrehajol, hogy a kompasszt megnézze, csodálatosan kerüli 
ki a halált. Egy gránát ugyanis abban a pillanatban dönti le háta mögött 
a kabint. Szinte biblikus csoda, hogy megmenekült . . . 

— Magyarok? Hát persze, hogy vannak a hajón, sok magyar van, nagy-
szerűek, ahogy mindenki minden elismerést megérdemel közülök. 

így beszélt Horthy Miklós lelkesen és ragyogó szeretettel hőseiről és 
hajójáról, amelyiknek a födélzetén nem sok nappal az ütközet után Őfel-
sége is sapkájára tűzte a Novara emlékplakettjét, emlékezetül a napra, 
amely egyike a legszebbeknek flottánk történetében. 

Magát az ütközet leírását ezzel be is fejezhetném, mert az entente 
flottája délben már slepbe vette rokkantjait s délnyugat felé úgy eltűnt, 
hogy nemsokára füstfelhőit is elnyelték az Adria igazi felhői, a mieink 
meg teljes gőzzel dolgoznak, hogy a nagy napok után minél hamarabb 
hazakerüljenek, megnyugtatására azoknak, akik a Boche di Cattaróba 
már a parton várják aggódó szorongással az élő valóságot, hogy övéik 
visszatértek. Ha sebesülten, vagy tán halottan is, lesárgult arccal véres 
hordágyakon, de valamennyien. Ahogyan hajóink, tengeralattjáró naszád-
jaink ésrepülőink is minden hiány nélkül. 



2 2 4 d r . s z a b ó i s t v á n 

Még egyet csak. A nagy nap hőseit szép napiparancsok, lelkesítő és 
elismerő szavak fogadták már hadikikötőnkben is, Őfelsége a király pedig 
nagybányai Horthy Miklós sorhajókapítánynak a hadiékítményes II. osztályú 
katonai érdemkeresztet adományozta a kardokkal, Harisa Sándor ellen-
tengernagyot a II. osztályú vaskoronarenddel tüntette ki a hadiékítménnyel 
és a kardokkal, lovag Parschka Ferdinánd sorhajókapitány, Heisster Erich 
sorhajókapitány és a hősi halált halt Szuborits Róbert korvettkapitány 
a Lipót-rend lovagkeresztjét kapta a hadiékítménnyel és a kardokkal, her-
ceg Liechtenstein János fregattkapitány a hadiékítményes III. osztályú vas-
koronarendet a kardokkal, Morin Ferenc korvettkapitány pedig a III. 
osztályú katonai érdemkeresztet a hadiékítménnyel és a kardokkal. 

Közülük Purschka a Saida parancsnoka, Heissler a Helgolandé, Liechten-
stein herceg a Csepelé, míg Morin a Balatoné volt Otrantó történelmi 
napján, aminek jelentősége, áthozva az arányokat az Adria flottáira csak 
Skagerrakéval mérhető fel . . . 

8. kép . A N o v a r a hős i ha lo t ta inak s í r j a . 
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— Hét képpel. — 

Egy hegybevágás mögül első sugarait szórja szét a nap. Végig fut-
nak a kék víz sírna tükrén s meg-meg csillogtatják parányi hullámait 
hol ott, hol amott. A dalmát partok felől meleg légáram terjeng és 

minden ami csak látható, nyarat mutat. Május van. 
Az utolsó bóra hideg lehellete odafagyott már az Apenninó csúcsaira, 

s az egész föld és az egész terület lanyha, suttogó szellő hazája lett. 
Végig a mérhetetlen víztengeren egy pont kevés, de ennyi sem látszik. 
Május van. Közönséges május, olyan mint tavaly, olyan mint azelőtt. A 
part egy helyén vehető csak észre mozgolódás — arra a teljes sátrak felé, 
melyek úgylátszik kétéletű tárgyak, egyik lábpárjuk ugyanis a homok-
parthoz van kötve, míg másik pár a víz szintjén tűnik el. Ezek a vízi-
repülőgépeink hangárai. 

Egy tiszt szalad le a homokparton, kezében papirosokat lobogtat. 
Futtában integet és kiabál a hangárok előtt álló uraknak, akik kíváncsian 
fordulnak a lelkendező jövevény elé. Ez csakhamar oda ér, összebújik a 
csoport, valamit izgatottan tárgyalnak, majd hoch és éljen kiabálások közt 
szétrebbennek. 

Fehérruhás tengerészek közelednek a vászonalkotmányokhoz, szét-
lebbentik azok függönyajtóit, s pár pillanat múlva a vízen úszó két-két 
startdeszka között fényes, barna madarakkal játszik a partot érő hullámok 
sorozata. Tengerészek szaladgálnak ide-oda a parton, jelzések, hangos 
ho-há-k, majd a repülőgépek megindított motorjai, légcsavarjai zavarják 
meg a csendet. Egy pár vízimadár ijedten rebben fel az álmából, s hangos 
madárbeszéddel méltatlankodnak a reggeli csendzavarás miatt. Nagy 
körökben köröznek a tábor fölött, majd neki vágnak a végtelen kéknek, 
a tenger és a lég azúr kékjének. 
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A starídeszkák közül elúszik az első hydroaeroplán, mind gyorsabb 
tempóban szeli a vizet, néha egészen eltűnik a maga csinálta hullámokban. 
Azután mind kisebb lesz a hullámtaréj és egyszere szinte észrevétlenül 
kiszökken a vízből. Repül. Az indulóhelyről elszáll a második, harmadik 
és így tovább a többi gép. Felkúsznak a lég láthatatlan skátumaiba, s 
mint egy-egy ragyogó csillag tűnnek el a nyugati szemhatáron. 1915 
május 25-ike. 

Tegnap meleg nap volt. Oda át, azon a nagy vizén túl, arra amerre 
ma vízirepülőgépeink szálltak — egy jó barátból ellenség lett. Egy ország, 
mely a monarchia jóságát, barátságát élvezte — elfeledkezett magáról. 
Egy koronás király kivette koronája legszebb ékkövét és becstelenség, 
eskiiszegés démonát helyezte helyére. Eladta trónját, vele népét, egész 
hazáját, hogy elvegye — mert azt hitte, hogy elveheti — nem Istriát, 
nem Tirolt, hanem az Adriát! 

És ma . . . ? 
Ma hadihajóink, vászonmadaraink sietnek a hitszegők országába elvinni 

a mi válaszunkat a becsteleneknek. 
Veneziától — Ravennán, Riminin, Anconán át — Barlettáig golyózápor, 

égből hulló bombák, srapnell eső a válasz, Olaszország hitszegésére. 
Venezia arzenálja, kaszárnyái, a vasúti híd, erődei lobbannak lángra, men-
nek széjjel a válaszunktól. És így jár a többi város is. 

Égő lángoszlopok, detonáciok, repülőgépeink elöl megfutamodott tüzér-
ségük, gyáva léghajósaik . . . az emlékei a május 25-iki támadásnak. Szomorú, 
de megfelelő reggel várta Itáliát. Arezzon át pár szó tudatja Rómával az 
első olasz sikert — a futást és dAnnunzio elfehéredik. Erre még ő sem 
számított! 

Az Adrián, az olasz Adrián át — merészelt az a banda — már mint 
a Monarchia, megtámadni minket?! 

Azonban hiába rebegte Emánuel e mondatot, az már csak nekrolog 
maradt, Adria olasz parti városai ott viselték magukon, flottánk fényes 
haditettének dokumentumait. Lemoshatatlanul, eltöriilhetetlenül ott maradt 
a velük való háborúnk első napjának véres emléke a laguna városon és 
ezzel egész Itálián. 

1915. év május 25.-én megindult a nagy harc az Adriáért! 
És azóta már huszonöt hónap vonult el az ellenfelek fölött. De 

ezalatt a két év alatt, melynek nevezetesebb eseményei kivétel nélkül 
az Adrián és a mi javunkra játszottak le — soha sem volt, még pillana-
tokig sem az olasz az úr. 

Flottánk és hydroaeroplánjaink bravúros tisztjei, emberei nem engedték 
szóhoz jutni az olaszt. És ezzel már is eldőlt az Adria sorsa. Ami béké-
ben lehetetlennek látszott — a dalmát partok kereskedelmi kihasználása, 
sérthetetlen uralkodás az Adrián — ma már piedestált nyert. Pilótáink, 
figyelőink megtörték a falat, ismertté tették és teszik a Karszt és Dinaridák 
mögötti partrészt. A régi kor nevezetes várainak, városainak új patinát 
kölcsönöztek katonáink, kivált pedig azok az Adriáért küzdő magyar 
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gyerekek, akik félelmet nem ismerve, vászonmadaraikon vitték véghez 
világhírű tetteiket. 

Ma Konyovicsok, Molnárok, Vámosok és a többiek vonulnak fel 
emlékezetemben, ma szükségesnek tartom, hogy megpróbáljam beírni az 
Adriát imádók számára, a történelem részére a — részben magyar ten-
gerért küzdők viszontagságait. 

1. A l evegőjárók é s gépe ik . 

Ott ahol egy kicsit alkalmazkodik a part a repülőszállásmester kíván-
ságaihoz, ahol megfelelő szél- és hullámjárás van, egy kicsit tovább az 
emberlakta helytől tábort üt a vízirepülőgép-osztag. Állandó helyeken fa, 
betonépületeket emelnek az uszómadarak számára, a mozgóosztagok pedig 
sátorhangárt ütnek. Közelükben elkészül a telefon és az inspekciós szoba, 
mozgásba kerülnek a javítóműhely gépei és kész a repülőgéptábor. Fel-
állítják a szélmérőt, kikémlelik az ár-apályt, a tengerfenék titkait, berepülik 
a gépeket és — frontbereit — az osztag. Monfalconétól Valonáig az 
Istria félsziget, a horvát, dalmát, montenegrói part végig tele van rakva ilyen 
repülő osztagokkal. Hisz csupán egy- és fél, két órányira vannak innen 
az olasz partok (természetesen csak hydroaeroplánjaink részére). Venezia 
Polától légvonalban 140 kilométerre fekszik, Ancona Zárától 150 km., Bari 
Cattarótól 220 km. és Brindisi Durazzótól csupán 150 km.-nyire fekszik. 
Óránként száz-százharminc kilométert repülő gépeinknek ezek csupán csak 
a szomszédban vannak. És ezt a szomszédságot bánják is nagyon az 
olaszok. Másodpercenként harminc métert repülő gépeinknek fütyülhet a 
bóra, Ancona lőporos tornyai megkapják a gyújtó bombát. 

Amig tehát a többi harcban álló államok vízirepülőgépeik cipelésére 
anyahajókat kénytelenek építeni, mi ettől fel vagyunk mentve, bár régi 
hajóinkból ilyent is alakítottunk. Egy-egy cirkáló gép pedig jó helyet talál 
a hajóoldal darúján is. 

A gépekre térve, német és osztrák-magyar vízirepülőgépeket gyártunk, 
azonban francia származású kétfedelüink is vannak, melyeket még háború 
előtt vásárolt a pólai fő vízirepülőgép-parancsnokság. Ezek a a Paulhan-
Curtiss-gépek és a Damet-Leveque-biplánok. Az előbbi amerikai, az utóbbi 
angol szerkesztés és francia építés. Mindkét típus nagyjából egyenlő és 
azonos a mostanában gyártott Lohner-vízirepülegépekkel. Csupán méreteik, 
anyaguk és motorjaik különbözők. 

A vízirepülőgépek 1914 tavaszán jutottak csak igazán előtérbe és a 
háború folyamata alatt alakultak ki. Végleges típus nincs, bár egyes gépek 
beváltaknak mondhatók. A vízirepülőgépek építésének eszméje a repüléssel 
egyidős. Langley tanár modelljei és épített gépei úszódokkon startoltak 
és leszállásra úszókkal voltak ellátva. A szárazföldi repülőgépek aránylag 
már magas nívóján állottak a követelményeknek, midőn Fabre francia 
tervező a marseillesi kikötőben vízi egyefedelüjével próbáit elkezdte. Amig 
neki csak rövid repülések sikerültek, az amerikai Curtiss úszót szerel bip-
lánja alá és a Hudsonon indulva New-York fölé repül és huszonötkilo-
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méteres út után az öböl vízére leszáll. Kész a vízirepülőgép. Curtiss ala-
kítgat rajta, a szemfüles Paulhan vásárol egyet belőlük, gyárában egy 
kevéske alakítással készítgetni kezdi. Franciaország, Anglia, Olaszország 
és a monarchia vásárolt belőlük. így szerezte meg a monarchia az első 
vízirepülőgépét, így alakult meg az első vízirepülőgép-állomás Pólában, 
alapja lett a mai olaszt verő osztagainknak. 

A háború elején Lohner bécsi repülőgépgyáros készítgette már vízi-
gépeit, ezek azonban korántsem hasonlítottak a mai gépekhez. Hosszú 
kísérletek eredménye a ma használatos vízirepülőgép. A gépek úszóterhe 
egyúttal a törzs is. Ez egy nyolc-tíz méter hosszú, 4 mm. vastag four-
nérból készült csónakalakú alkotmány, melynek alakja a hidroplánok, 
kivált pedig a magyar Korvin-féle motorcsónakokra emlékeztet. Ebben 
van a vezető és a figyelő helye. Egymás mellett van a két páncél-ülés úgy, 

1. kép . A pólai repülőgép-á l lomás . 

hogy baloldalon foglal helyet a vezető, jobboldalon pedig a figyelő 
ül. A két ülés és berendezése a legmodernebb autókaroszeria kényelmé-
vel vetekszik. A törzs párkányára van a gépfegyver szerelve, melynek 
irányozhatósága azonban kevés. Az ülések mögött a bombák, gépfegyver-
golyók szerkamrája és a két hatalmas benzintartány van. A tartányok 
fölé acélcsőpiramisra van szerelve a két szárnypár, mely hátrafelé hajlik, 
ezek között foglalnak helyett a motor és tartozékai. Százhúsz lóerős Rapp-
és 145 Hieró-motorok hajtják a 220—260 cm. átmérőjű Lohner-féle légcsavart. 
Ezek nyolc farétegből készülnek s végeiken rézlemezzel vannak bevonva 
a deformálódás kikerülése végett. A két mágnesű motorok Bosch-féle 
öngyújtóval a pilótaülésből indíthatók, úgy, hogy a szabad tengeren megállt 
motor nem okoz bonyodalmat. 

Az alsó szárnypár végein alsó részükre segédúszók vannak szerelve, 
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melyek a hullámzás által dobált gép szárnyait nem engedik vízbedőlni. 
Az alsó szárnyak fesztávolsága 10-50 méter, a felsőké 15 méter. A felső 
szárnyaknak hosszabb volta hatással van a gép automatikus egyensúlyára. 
A felső szárnyakon van továbbá az egyensúlyozó felülettoldalék, mely a 
levegőben történő kilengések parirozására, enyhítésére szolgál. A felületek 
anyaga fa, behuzásuk lakkozott és cellonozott vászon, mely által vízmentessé 
lesz a gép. Az acélcső szerkezetű fix és mozgó magassági és oldalkor-
mányok szintén ily bevonással a csónak hátulsó végén egy cső-gulán 
vannak elhelyezve. 

Ezek körülbelül a Lohner-féle vízirepülőgépek fővonásai. Vannak ter-
mészetesen nagyobb, erős gépek is. Az új 25 méteres hidrók, ahogy 
őket nevezik, három motorosak és 7'5 cm. gyorstüzelő ágyúval vannak 
felszerelve. Ezek haditengerészetünk légi dreadnoughtjai. Négy-öt embert, 
20 és 150 kg. bombákat és mintegy nyolcvan gránátot hordoznak csónak-
jukban. 

Vízirepülőgép-osztagaink üldözésre a híres Fokker-monoplánokkal 
rendelkeznek. Ezek szédítő, 160—180 kilóméter óránkénti sebességgel 
repülve, a nagy ritkán támadó olasz repülőgépek sikereit homályosítják el. 
Nincsenek úszóval ellátva, szárazon szállnak föl és kötnek ki, a hiba ese-
tén vízbe kerülő gép azonban nem sülyed el, mert fournér-váza ily célra 
preparálva van. 

Euler tervei szerint beépített gépfegyverei (egy vagy kettő), a lég-
csavar által leírt körpályán át ontják a golyót. Támadásnál a Fokker-
monoplán az ellenségnél magasabbra emelkedve, hátulról motoros sikló, 
majdnem zuhanó repüléssel közelíti meg ellenfelét. Egyenesen neki tartva, 
a gépfegyvert működésbe hozza, így majdnem minden golyó talál. Az 
olasz gépek 90'Vo-a csupán elől felszerelt gépfegyverrel rendelkezik, így 
csakis zeg-zúgos repülés mentheti meg az elpusztulástól. 

Ilyen gépekkel rendelkezik a monarchia hadserege. 
Ilyen gépeken repülnek az asperni, fischamendi, bécsújhelyi, pólai 

pilóta- és megfigyelő-iskolák növendékei, ilyen gépekkel mérte flotta-
parancsnokságunk az olaszra a sok, jelentékeny kárú csapást. 

A repülők iskolájának feladata kemény, bátort és hasznos tengeri 
repülőket nevelni. Rövid pár hét alatt tudósokká nevelik az orvosi vizsgálaton 
átesett jelentkezőt. Fontos, hogy foga bírja a sós vizet, szeme a tenger-
fölötti légpárnát, helyes szív-, agy- és ideg-müködése legyen. Vagyis 
— stramm legyen. 

Ha ezeknek a kívánalmaknak a jelentkező megfelel, nekieshetik a 
tananyagnak. Repülőgép- és motor-elmélete, szerkezete, fajai, kezelése, a 
lég- és víztenger szokásai, időjárás, szél, viharok, sirokkó, bóra, stb., mind 
tanrendjében találhatók. Megtanulja a tájékozódást nappal és éjjel, föld-
rajzi, csillagászattant, műszerek kezelését, térképolvasást, rajzolást, jelző-
készülékek, reflektor, gépfegyver, bombák kezelését. Ezeket elméletileg 
és gyakorlatilag megtanulni és elvégezni föltétlen szükséges a növen-
déknek, mert a légtengerben úszó gépmadár és utasai életet és pénzt 
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2. kép . Hydrop lan fe l szá l lóban . 

jelentenek. Egy meg nem tanult lecke szörnyen megbosszulhatja magát. 
Mikor a növendékek túl vannak ezeken és már próbarepüléseket és 

figyeléseket is végeztek, elkezdődik a tanult anyagoknak gyakorlati úton 
való kipróbálása. A jövendőbeli repülőgépvezetőnek a pilóta-vizsgára kell 
készülnie. A hadsereg ugyanis különböző vizsgák sikeres elvégzését kívánja, 
mint az illető növendék próbateljesítményét. Ezek a vizsgák minden 
államban különbözők, példának talán megfelelő lesz, ha az Unio-vízirepülőgép-
vezető- vagy figyelő-diploma elnyeréséért előírt vizsgapontjait idézzük. 

Első pont. 800 méter magasságba való felemelkedés. 
Másodszor. Teljes utassúllyal 200 méteren felüli magasrepülés. 200 

méter magasságban teljesen elállított motorral, siklórepülés egy kitűzött 
bójához. Az így vízre ért géppel újra startolás, a leállított motort segítség 
nélkül kell mozgásba hozni. Rövid röpülés után egy bója mellé újra 
leszállni, mikor a motort csak a vízhezérés pillanatában szabad kikap-
csolni. 

Harmadszor. 500 méterről csigarepülés kevés gázzal járó motorral. 
Negyedszer. Egy három kilóméter hosszú út végigrepülése. Irány 

bójákkal jelezve. Középmagasság 200 méter. 
ötödször. A nyílt tenger két, a pilóta és figyelő által ismeretlen pontján, 

bóját horgonyoznak le egymástól 5 kilométernyi távolságra. A jelölteknek 
a megmondott hosszúsági és szélességi fok alapján iránytű segítségével 
kell megtalálni az egyik bóját, innen tovább repülve a másodikat, majd 
visszarepülni az elsőhöz. Mind a három esetben vizet kell érinteni. Közép-
magasság 500 méter. 

Ha ezeket sikerrel elvégezte a pilóta és a figyelő, megkapják az 
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oklevelet. Természetesen ekkor még nem — frontbereit; hosszú gyakor-
latra van még szükség, amelyet az Adrián szerez meg, sok esetben az 
olasszal vívott harcban. 

A pilótákat és figyelőket minőségük szerint rendezgetik. Egyrészük 
cirkáló-gépekre, másrészük támadó-készülékekre kerül. A bátor, vakmerő 
pedig üldöző Fokker-gépet kap, hogy fogyassza az olasz gépeket. 

Az iskolákban, de a fronton is előfordulnak a gépsérülések, törések. 
Ezért vízirepülőgép-építésre berendezkedett gyáraink folyton készítgetik 
azokat. Pilótáink száma is gyarapszik, így érthető, hogy a hetenként elké-
szülő vízirepülőgépek száma nagy. A Magyar Repülőgépgyár r.-t. albertfalvai 
üzeme átlag három gépet szállít hetenkint, azonban a monarchia többi 
repülőgépgyáránál is állandóan készülnek a Lohner hidrobiplánok. 

Olaszország hasonlóan Monfalconétól, végig a keleti partján egész 
Otrantoig, szintén rendelkezik repülő légi csapatokkal. Az Adria partját 
— angol módra — légjármű lecsaló-ágyúkkal, fényszórókkal és repülőkkel 
látja el. A part menti — védetlen — városai tele vannak ezekkel. 

Gépei, az amerikai Curtiss, amilyent mi is vásároltunk, továbbá 
Farman-biplánok. Háború elején olasz vízigép csak a Calderara hadnagy 
tizennyolc és félméteres monoplánja volt, azóta azonban Caproni hidroaerop-
lánokat is gyártanak. Ezek tenger-színűre vannak festve és a vízen bizony 
alig láthatók. Magasban repülve azonban, sötét színüknél fogva, kitűnő 
célpontoknak bizonyultak. Az entente számtalan gépet küldött Itáliának 
az ellenünk folytatott háború alatt, teljesítmény tekintetében azonban piló-
táik és gépeik mind a tniéink mögött maradtak. 

Az olasz gépek csupán röpiratok dobálására, lakóházak, kórházak, 
templomok bombákkal való pusztítására és légi harc esetén — amire az 
olaszok gyávasága miatt ritkán kerül a sor — a benne ülők menekülésére 
bizonyultak kiválónak. 

Pilótáink elkeseredetten nyilatkoznak az olasz repülők gyávaságáról. 
A Somme partján tucatjával vannak a légi csaták, a német repülőknek 
alkalmuk nyílik bátorságukat bemutatni, az Isonzo mentén és az Adrián 
azonban nehéz — Bölckének, Tuchmannak lenni. A hadinaplók egyformán 
tanúságot tesznek az olaszok gyávaságáról. Horváth aszistensem naplójában 
csak éppen megemlíti az olaszokkal való találkozást, például: 

— Ronchi fölött ellenséges pilótát jelent gépvezetőm. Le akarom tenni 
a fotografáló gépet, hogy a gépfegyverrel lőhessek, de az ellenséges 
repülőgép elkanyarodva visszarepül. 

És így megy ez már huszonegy hónapja. 
Csak, ha Caproni-gépeik tucatja áll szemben egy-két vaskeresztes 

géppel, mer támadni az olasz. Ha egy gépünket három-négy Caproni üldöz-
heti, akkor harcba bocsátkoznak, máskülönben hátat fordítanak. Megtörtént, 
hogy három Caproni-biplán kilenc gépfegyverrel lőtte fegyvertelen tüzér-
ségi gépünket, igaz, hogy volt rá eset, mikor hét olasz gépet futamított 
meg Banfield főhadnagy. 
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Úgy látszik, Olaszországot hitszegése sötét árnyként kíséri végig 
háborúján és Isten ostoraként kergeti bele eljövendő pusztulásába. 

Azok a véreink, 
akik az Adria ke-
leti partján várják 
a dicső véggyőze-
lem eljövetelét — 
nem hiába hagyták 
vérük csepjeit az 
Adriába hullani. Az 
a gyilkos fajzat a 
túlsó parton nem 
lesz képes hazáját 
többet egységes-
nek látni, azzá lesz, 
ami volt és az a 
kék Adria — ha 
Isten is úgy akarja 
— nem nekik lesz 
„mare nostro", de 
a mi Adriánk lesz. 

Ezt mondta Cadorna és megsem indult. Hajóhadunk pedig elindult és 
végigbombázta Itália partját. Monarchiánknak, legalább az első nap, sietni 
kellett. 

Az olasz közmondás, még Cadorna szájából sem volt jóízű. A velencei 
— Forte S. Erasmo — üteg legénysége hanyatt-homlok rohant el az ágyú-
talp mellől, midőn L gépeink megjelentek a lagúnák fölött. 

Rohantak, elmenekültek — ezt jelentették — a megfigyelők és igazuk 
volt. Hiába citálta Cadorna a támadásunk előtti nap közmondását, a legény-
ség nem respektálta tartalmát. Mert, ha lassan megy, nem marad egész-
séges, hisz fejük fölött égi mannát hullató madarak repkedtek, mit tehetett 
mást, — szaladt. 

Repülőgépeink — kettő — visszatérőben egy olasz katonai léghajóval 
találkoztak, amely — veszettül — menekült a lőanyag nélküli gépek elől. 

Ezek voltak az első — légi impressziók! 
Május 30.-án az olaszok arra ébredtek fel, hogy a velencei arzenál 

és lángjai világosabbá teszik a reggelt és a híres lidó erődje, a Forte S. 
Nicolo félig megszűnt. Lőporkamrája levegőbe repült. 

Június elején Molfetta szén-, olaj- és petróleum-raktárai, majd a part-
menti városok repülőgép-állomásai mennek tönkre bombáink hatásától. 
Alig két hétre a hadüzenettől, az olasz lapok máris sírnak cikkeikben 

3. kép. H y d r o p l a n Ce t t i n j e fö lö t t . 

2. Hadüzenet utáni napok. 

Chi va piano va sano, chi va sano va lontano! 
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repülőink támadásairól. Hangos cikkek lázítják a népet az utálatos 
osztrákok ellen. Corriere della Sera, Giornale D'Italia félöles betűkkel 
írt kiáltványokban adják be a publikumnak a pilótáink „vértlázító" 
cselekedeteit. Brindisit, Molfettát, Barit, stb., bombázták az osztrák-
magyar repülők! Bombáik, nyilaik asszonyokat, gyermekeket ölnek 
rakásra! 

Az olaszoknak tehát Brindisi erődnélküli nyílt — védetlen — város 
és az a többi partmenti erődmű is! ? 

Hiszen van abban valami igazság, hogy ezek az erődmüvek kártya-
házak. Repülőink bombáinak legalább azok voltak, de mégis! 

E szemtelen hazugság azonban az olasz torkára fagyott. 
Június 9.-én már jelentik az olasz gondolkodás csavart menetének 

újabb havariáját. „Citta di Ferrara" kormányozható léghajó Fiume bombá-
zása után Luczeigtól délnyugatra elfelejtett továbbrepülni. 

Klassing sorhajóhadnagy és Fritsch tengerészhadapród „L 48" vízi-
repülőgéppel rövid küzdelem után lelőtték. Az olasz léghajó campaltoi 
csarnokából indult Fiume ellen, mintegy két órai repülés után ért Fiume 
fölé s ott fejetlenül ide-oda lavírozva — jelentéktelen — károkat oko-
zott, majd sietve hazafordult. Ekkor már alarmirozták a repülőket, kik 
sietve emelkedtek a magasba, elvágni a menekülő útját. Klassing sorhajó-
hadnagyé lett a dicsőség, 
hogy az általa vezetett „L48" 
repülőgép felejthetetlen ma-
nőverezés után a „Citta di 
Ferrara" fölé emelkedve, jól 
irányzott géppuskatűzzel to-
vábbi menekülésre képte-
lenné tette. A magasból le-
bukó 12.500 köbméter űrtar-
talmú léghajó, mellette a pa-
rányi Lohner-gép, felejthe-
tetlen benyomást keltettek 
a látvány nézőiben. Az ola-
szok motorjaikat teljes túrá-
val járatva, menekülni próbál-
tak. Torpedóüzőink és repü-
lőgépeink azonban csakha-
mar utolérték a vízben át-
ázott maradványt és a benn-
ülő 2 tisztet és 5 közlegényt 
elfogva, hatalmukba kerítet-
ték Itália egyik szép remé-
nyének roncsait. 

Mialatt Fiume újjongott 
a siker felett, g campaltói 4. kép. G é p f e g y v e r a r epü lőgépen . 
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csarnok mellett hiába várták vissza a léghajót. A „Citta di Ferrara" nem 
ment többet haza. 

Bár anyagi károsodásunk e légitámadásból kifolyólag abszolút nem 
volt, mérhetetlen erkölcsi haszon mutatkozott. Megfelelhetünk Olaszország-
nak aviatikusaink ellen intézett becstelen vádjára. Fiume ugyanis keres-
kedelmi kikötő és nem erődítmény, se nem védett város. Amig tehát 
mi csakugyan erődítményeket bombáztunk, az olaszok védetlen várost 
támadtak meg és ami a fő, kézzelfogható bizonyítékot hagytak kezünkben. 
Most már a monarchia is beszélhetett. 

Míg az olasz lapok a „Citta di Ferrara" esetéről hallgattak, a mi újság-
jaink hasábokat közöltek az olasz gondolkodásról, Fiume bombázásáról 
és Klassingról, a fiumei hősről. Az olasz közvélemény semleges államokon 
át érkezett hirékből értesült az „Ispettorato delle Costruzioni Aeronautiche" 
újabb és súlyos veszteségéről. Cadornáék elhallgattatni szerették volna az 
ügyet, azonban nem sikerült. A szakközegek élés kritikává tették az esetet, 
így nagy port vert az fel az Appenninok mentén. Heves támadásnak volt 
kitéve az olasz királyi Aero-Club, a „Battaglione Specialisti del Genio" 
vezetősége és Forlanini, a léghajó szerkesztője. 

A herce-hurca vége mégis csak az lett, hogy a tizenkét és félezer 
köbméteres léghajó, pár száz lóerős motorjával együtt eltűntnek lett nyil-
vánítva. 

A léghajó Forlanini mérnök tervei szerint 1914. évben készült az 
olasz hadsereg rendelésére. Egyszerre több ily léghajó megrendelését 
kapta a milanói gyár. A Citta di Milano léghajó sikeres szereplése után 
határozta el Itália ezen félmerev léghajók építését, mely az olasz hadgya-
korlaton a „P u és „M" jelzésű katonai léghajóknál jobb teljesítményt 
mutatott be. 

Félmerev típushoz tartozóan váza alumínium- és acélcső- szerkezet, 
mely a motorokat, tartányokat, kormányszerveket, kabinokat tartalmazza 
és hatással van a gázburok alakjára is. Elől lévő és egyetlen gondolája 
teljesen zárt és így modernebb, mint az 1914. évi Zeppelin léghajóké. 

Ugyanazon nap, június 9.-én még egy sikert jelenthetett Hőffer, mely, 
részben az olasz támadással összefüggésben áll. Banfield fregatt-had-
nagy — ez a híres pilóta első hivatalos jelentésben való szereplése — 
és Stróbl hadapród felkeresték a campaltoi léghajó-csarnokot. Összebom-
bázták (már úgy sem volt Citta di Ferrarának szüksége rá), a Venezia csa-
tornáiba rejtőzött torpedózúzókat szétkergették, a partmenti „frontra induló" 
táborokat pedig gépfegyvertűzzel felgyújtották. 

Rövid tizenöt nap alatt máris ennyi hőstettel gyarapodott a vízi-
repülőgép-flottánk történelme. 

Az olasz válasz ezekre a június 23.-iki Qörz városa elleni légitáma-
dásuk volt, mely a 12. Flieger-Abteilung elleni támadása révén részben meg-
hiúsult. A görzi támadásnál szerepeltek először a Caproni-biplánok, melyek 
létezését az olasz lapok beharangozták. Szerencsénkre többet ígértek, 
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5. kép. A „Ci t ta di J e s i " olasz k o r m á n y o z h a t ó l é g h a j ó , melye t .pó la i ü t e g e i n k 1916 aug . 7.-én l e l ő t t ek . 

mint láttunk. A Capronik nem váltak be az igért mértékben, csupán köze-
pes gépeknek bizonyultak. 

Pilótáink, akiket az „óriásgép" híre kicsit gondolkodóba ejtett, csak-
hamar hozzászoktak az égijelenséghez. Megjelenésük tizenötödik napján 
érték el az első eredményt a Capronik, Triesztre bombát hullatva, lángra 
lobbantották a linoleum-gyárat. 

Támadásra ellentámadás következett, melyekben rendesen mi nagyobb 
sikereket értünk el. A július 8.-án történt trieszti támadásra 29.-én Ancona 
bombázásával feleltünk. Bombák kerültek a pályaudvar tetejére, vasutakra, 
laktanyákra és mindenütt jól működtek. A „védetlen" város ágyúütegei 
egymásután elhallgattak s repülőink az Adria tenger közepe fölött szál-
lottak már, mikor az anconai olajgyár égbe érő lángjai még mindig fáklya-
ként világítottak. 

A monarchia légitámadása után ismét olasz légitámadásra került a sor. 
Erre kétszeresen szüksége volt Olaszországnak, mert a frontokon három 
hónapi küzdelem után egy lépést sem haladt hadserege, a monarchia ten-
geri hadereje pedig szebbnél-szebb győzelmeket vívott ki. Augusztus 6.-án 
Citta di Jesi, Forlanini másik léghajója Póla fölé szállott, azonban a „Fiak" 
(Fiieger Abwehr Kanone) még a hadikikötő előtt lecsalta a tenger vízére. 
Legénységét és tisztjeit elfogták, a hatalmas ballont pedig darura akasz-
tották s behurcolták Pólába. így érkezett Citta di Jesi á Póla. 
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Olaszország léghajóinak e második súlyos veresége egyszersmin-
denkorra elvette kedvüket a hasonló vállalkozástól. Ismét milliók szállottak 
el a campaltoi léghajócsarnokból örökre. 

A monarchia ismét egy haditettel lett gazdagabb — Adriánkért. 
E tenger korlátlan uralmának megszerzéseért folytatott háború első 

három hónapja teljes győzelmet hozott haditengerészetünknek. Olaszország 
eredménye a haszontalan erőlködésekben való kifáradás lett. Hydroaerop-
lánjaik tökéletlensége, a Citta di Ferrara és Jesi szomorúvégű kalandjai, 
flottájuk veszteségei igazolták a hitszegők szokásos pusztulásának a 
mohácsi vész óta fennáló dogmáját. 

Egyetlen általuk elfoglalt területünket az Adria közepén (Cattarotól 
nyugatra) emelkedő kis Pelagosa-szigetet uralhatták csak olaszok. Hajóik 
részére — miután hozzájuk közelebb fekszik — bázisnak szerették volna 
használni. Vízirepülőgépeink azonban augusztus 14.-én és 19.-én e tervüket 
is rorribadöntötték a „hajóbázisra" dobott bombáikkal. A hajók ijedten 
menekültek repülőink elől a tengerre, egy közülük azonban menthetetlenül 
tengerfenékre szált. 

Az olasz közmondás nem vált be. Cadorna meg sem indulhatott Triest 
ellen, Görzöt távcsövön szemlélgette. A hajóhaduk bújósdit játszott és ha 
egységei mégis kifutottak a tengerre, elveszítették a harcot. 

A monarchia hős fiai halálmegvetőn álltak a határon, vigyáztak a 
tengeren a béke Adriájáért. 

3. A hős fiuk. 

Konyouics Mito Demeter. Neve fogalommá vált vízirepülöink között. Az 
egyszerű zombori tanító fia, tengerészetünk bátor sorhajóhadnagya olyan 
tettekkel gazdagította a háború történetét, melyekhez hasonlóra nem igen 
találunk. 1916. február 2.-án három gépünk Konyovics hadnagy vezetése 
alatt Valonát bombázta. Az egyesült francia-olasz torpedórombolók éktelen 
ágyútűzzel próbálják elriasztani bátor repülőinket. Az egyik Lohner-biplánt 
két telitalálat rögtöni leszállásra késztette. Ezt látva az olasz-francia tor-
pedórombolók a leszállás helye felé igyekeztek. Konyovics, látva a veszélyt, 
a hatalmasan dolgozó bóra ellenére társa mellé szállt, a harmadik gép 
pedig a hajókra bombákat dobva és gépfegyverével tüzelve, tisztes távolba 
tartotta azokat. Konyovics hadnagy társait saját gépén biztonságba helyezve 
a megsérült hydroaeroplánt elsűlyeszti, majd az emeletmagas hullámok 
közt startolva dupla terhével Cattaró öblében levő állomáshelyére repül. 
A veszélyek dacára, bácskai virtussal dolgozó pilóta esete akkor egyedül-
álló volt a csatázó aviatika történetében. A kétszázhúsz kilométert négy 
utassal berepült vízirepülőgép pedig a Lohner-vízirepülőgépek kiválóságát 
bizonyítja. 

Március 29.-én Konyovics osztagával ismét Valona fölé repült. A valonai 
repülőtér egyik hangárját gépestől elpusztítják a ledobott bombák. Meg-
gyújtják a műhelyeket, kaszárnyákat és elsűlyesztik az öbölben horgonyzó 



VÍZI REPÜLŐGÉPEINK ÉS SZEREPűK A HÁBORÚBAN. 
241 

Feudre francia repülőgépeket hordozó anyahajót. Ez volt az első ily célra 
használt hajója a franciáknak. Párisi lapok fel is sírtak az eset után, sze-
rintük nem szabad lett volna ezt a történelmi becsű hajót így feláldozni. 
Július 20.-án Konyovics megismételte a február 2.-án végzett bravúrját. 
Szeptember 22.-én pedig olyan haditettet vitt osztagával végbe, melyről 
még az entente lapjai is meleghangon nyilatkoztak. 

A nyílt tengeren repülő Konyovics-osztag egy tengeralattjárót fedezett 
fel s azt rögtön bombázni kezdte. Zelozny és Klimburg hadnagyok által 
vetett bomba középen találta a tengeralattjárót, úgy, hogy azonnal sülyedni 
kezdett. Konyovics szokásához híven azonnal leszállt a sülyedő „Foucault" 

nevű naszád mellé, 
amely példát a másik 
gép is követve, szin-
tén leszállt. Konyovics 
mentéshez látva, a 
hydroplánján helyet 
adott a naszád két 
tisztjének és megen-
gedte, hogy a francia 
tengerészek gépeik 
úszójába kapaszkod-
va, bevárják a drótta-
lan távíró útján segít-
ségül hívott torpedó-
naszád megérkezését. 
A monarchia torpedó-
űzője egy fél óra 
múlva megérkezvén, 
a 27 tengerészt fedél-
zetére szedi, Konyo-
vics pedig a két el-
fogott tiszttel haza-
repült. 

Molnár János és Vá-
mos Lajos. Az első mesterpilóta, az utóbbi hadapród. Mindkettő magyar fiú. 

Április 3.-án tíz gépünk Ancona ellen szállva, — miután annak gázgyárát 
és kaszárnyáit összebombázták — visszatértükben heves srapnelltűzbe 
kerültek. Egyik gépünket telitalálat érte, így a vízbe zuhant, utasai azonban 
csodálatoskép sértetlenek maradtak. Molnár, látva bajtársaik veszedelmes 
helyzetét, gépével mellettük leszáll. Felvéve azokat, megsemmisíti a gépü-
ket. A dupla teherrel felszállni azonban a nagy hullámzás miatt nem 
tudott. A próbálgatások alatt azonban úszója kilyukad, úgy, hogy ő is 
szorult helyzetbe került. Az olasz hajók és aeroplánok, látva a sülyedő 
gépeket, kifutottak a kikötőből, hat gépünk azonban ennek megakadályo-
zására ellenük fordult. Vámos és Stenta gépeiken pedig Molnár gépe 

6. kép Konyov i t s Mito D e m e t e r s o r h a j ó h a d n a g y h ő s t e t t e . 
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mellé úszva, a négy utast felveszik, Molnár gépét felgyújtják és az ellen-
séges repülők bombadobása, az olasz hajók és parti ütegek heves ágyú-
zása dacára felszállnak és állomásukra visszaszállnak. 

Nem magyar fiú, de köszönettel tartozunk Banfieldnek, ennek a bátor, 
erőslelkű sportembernek, aki hét olasz támadó gépet lőtt le ezideig. 

Szőke, szimpatikus fiatalember, kit társai bálványozásig szeretnek. Ő 
monarchiánknak az élő Boelckéje. Az „L 47" bátor pilótája. Az olasz 
háború tizenötödik napján hallunk először hírt felőle, rombadönti a cam-
paltói léghajócsarnokot. Június 23.-án egy francia születésű olasz gépet 
lő le. Augusztus 1.-én Volosca mellett egy Capronit, hat nap múlva ismét 
egyet, ugyan e hó 15.-én a negyedik gépet lőtte le. Szeptember 14.-én 

7. kép . A repülőnk ál tal e l s ü l y e s z t e t t „Foucau l t " f rancia t e n g e r a l a t t j á r ó s z e m é l y z e t é t 
megment i s a j á t repülőnk. 

tizennyolc Caproni-biplánnal veszi föl a versenyt és sikerül neki egyet 
felgyújtania. Október 13.-án Triestet, december 3.-án Dormberget védel-
mezte meg az olasz repülők ellen, minden alkalommal leszedve közülük 
egyet. 

1917 június 22.-én kora hajnalban Velencéből angol és olasz hajóhad 
közeledik Trieszt felé. Fölöttük olasz r epü lő ra j . . . 

Banfield sorhajóhadnagy, annyi légiharc dicsőséges hőse, az örök éber 
trieszti sas rászánja magát, hogy néhány bajtársavai elűzze az angol és 
olasz flottát. 

Reggel hat óra, 15 perc. Banfield négy más repülőgéppel együtt fel-
száll. Együléses gépét azonban mindjárt a start után baj éri és lezuhan 
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a muggiai öbölbe. Hamarosan a partra vergődik, másik gépre száll és 
repül bajtársai után, akik akkorra már harcba elegyednek. Példátlan látvá-
nyosság e z : öt repülőgép mérkőzik a páncélos monitorok, torpedónaszá-
dok, tengeralattjárók, őrhajók és páncélos naszádok egész rajával. 

A monitorok hosszúcsövü ágyúi, e sziszegő kígyók egyszerre elné-
mulnak, — az elhárító ágyúk szinte ömlesztik felfelé a srapnelleket, melyek-
nek szétpukkanása után a fodros fehér felhőcskék mint valami finom tüll-
szoknyás szüzek táncolnak a repülők körül. A motoros hajók gépfegy-
verei kopognak a repülőgépek alján és durva vonásokat metszenek szár-
nyaikon. Három Lohner-gép és egy brandenbugi gép siklóeséssel leeresz-
kedik az ellenséges flotta fölé és huszonnyolc bombát dob le a hajókra. 

A tizenöt, húsz, huszonöt kilós bombák egyszerre megzavarják a hajó-
raj frontját. Hirtelen nagy reccsenés hallatszik, s a három angol motor 
egyikén láng és füst emelkedik fel : egy húsz kilós bomba találta. A hajó 
orra felugrik, hátulja pedig lesűlyed, — riadót fújnak és az egész legény-
ség ide-oda futkos. Egy öt kilós bomba kilyukasztott egy olasz tengeralatt-
járót, egy másik öt kilós harcképtelenné teszi a számtalan őrhajó egyikét. 
E válságos percekben a hajóraj segítséget kap: az aquilejai lagúnák felől 
tömérdek olasz hydroplán és Nieuport-gép emelkedik fel s a nyílgyorsa-
sággal közelgő Nieuport-gépek megtámadják a mi kétfedelüinket. Pár száz 
méterrel a tengeri csata fölött megkezdődik a légi harc, melynek fantasz-
tikus volta túlszárnyalja Wells legmerészebb álmait. Az ellenséges repülő-
gépek éppen úgy, mint a mieink, úgy vannak felszerelve, hogy csak előre 
lőhetnek, a repülőgép orra felé; mindegyiknek arra kell tehát törekednie, 
hogy ellenfeléthátulról támadja meg. Őrületes gyorsasággal keringenek egy-
más körül, a legmerészebb ívekben. 136. sz. Lohner-gépünk motorát lövés éri 
s a motor megáll. Plasil pilóta és Riesner zászlós, megfigyelő, hiába igyek-
szik, hogy a motort elindítsa, nem tehetnek egyebet, mint hogy lehetőleg 
hosszúra nyújtott siklórepüléssel Trieszt felé meneküljenek. Nyolc kilo-
méternyire a tengerbenyúló földnyelv csúcsától a vízre ereszkednek. 
A motoros páncélhajók egész cáparaja fut utánuk a maximális gyorsasággal 
és már három kilométerről tüzel reájuk. Mikor az első olasz páncélos 
naszád már ötven méternyire megközelíti őket, a két repülő ekrazit-bom-
bát vág a benzintartóhoz és gépe roncsaival a levegőbe repül. 

Amint eloszlik a robbanás füstje és elsimul a víz kavargó örvénye, 
a két megsebesült hőst az olaszok kihalásszák a vízből. 

Banfield ezalatt folyton harcol a Nieupurtokkal, másik három gépünk 
pedig visszaszáll Triesztbe — friss bombákért. Reggel nyolc órakor már 
megint harcban vannak a flottával és a repülőrajjal. Még húsz bombát 
vetnek az ellenséges hajókra. Kolos zászlós Reiniger repülőmesterrel egy 
nehéz, Obendorfer zászlós és Ottinger repülőmester pedig egy könnyű 
bombát dob az egyik angol páncélosra. Egy Nieuport eltalálja 137. sz. 
Lohner-gépünk motorát; Hirnickl kormányos és Wirkner egyévi önkéntes 
a tengerész-kórháztól nyolc kilométernyire leszáll és mielőtt az ellenséges 
hajók odaérnének, felrobbantja készülékét és a tengerbe ugrik. Mindkettő-
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jüket még élve halászta ki az ellenség. Az L. 137. nem merült el egészen; 
egy olasz páncélos őrhajó el akarta vinni, de ezt Baníield két társával 
megakadályozta. 

Ezzel véget is ért a madarak harca a halak ellen. Befejezésül Banfield 
megtámad még egy francia gépet s azt száz méternyire a hajóraj mögött 
siklórepüléssel való leszállásra kényszeríti. 

Reggel nyolc óra tíz perc. Banfield bajtársaival visszatér Triesztbe. 
Ekkor azonban már fekete madarak szállnak a keleti ég alján: második 
léghajórajunk a dalmát partokról közeleg, s az Adria déli szemhatárán is 
gyenge füstfelhők gomolyognak: harci flottánk elindult Trieszt felé. 

Az angolok és olaszok körülfogják súlyosan megsérült hajóikat és 
teljes gőzzel visszavonulnak a harctérről Velence felé. 

A nyugati égbolt alján csakhamar eloszlik az utolsó füstfelhő is és 
a tiszta kék ég ismét a tiszta kék vízre hanyatlik. Ez ám a dicsőség napja; 
amikor öt repülőgép saját hajórajunk közbelépte nélkül nemcsak megtá-
madta, de Velencébe visszaverte az egyesült angol és olasz harci hajórajt! 

így dolgoznak a „hős fiuk" miérettünk. 
Nem törődve életükkel, végigküzdik háborújukat és nyugodtak lehe-

tünk, hogy amíg ilyen vakmerő legények védik hazánkat délnyugat felől, 
addig nem teszi lábát olasz katona hazánk földjére. 



k ü z d e l e m a c s e n d e s - o c e a n e r t . 
Irta BRUNNER VILMOS. 

A világháború véres forgatagában, mikor az európai államok egymást 
pusztítják, a kultúra és humanizmus nevében a legborzalmasabban 
pusztító fegyverekkel igyekeznek egymást tönkretenni, csak a messzi 

Keletázsia szigetországa, Japán, ért el számba nem jöhető áldozattal nagy 
eredményeket, a gazdasági hatalmat és nemzeti vagyonának hatalmas 
gyarapodását. Az antant eme szövetséges társának aktív szereplése a 
Kiau-Csau elfoglalása után megszűnt. Többször jöttek ugyan hírek, hogy 
Japán nagyobb csapattömegeket fog az orosz frontra küldeni, de ez mind-
eddig nem következett be. Japán nagyon jól tudja, hogy mit csinál, s mi 
felel meg az ő érdekeinek. Minek pazarolja vérét, mikor nincs rá szükség, 
mikor minden emberét a jól jövedelmező kereskedelmi és ipari téren fel-
tudja használni. Ha elvétve mentek is japánok az orosz frontra, azok 
főleg tüzérek voltak, s mint ilyenek kerültek egynehányan a mi hadi-
fogságunkba. Mig az antant gazdaságilag mindinkább gyengül, ember-
anyaga, munkáskeze elvérzik, ázsiai szövetségese, Japán, folyton emel-
kedik, s a háború alatt eldöntötte a Csendes-Oceán uralmának a kérdését 
— saját javára. 

Japán hivatása a világháborúban főleg a rend fenntartása volt Keleten. 
Kínának a háborúban való magatartása nagyon bizonytalan volt. Nem 
volt kizárt dolog, hogy Németország támogatásával a mennyei birodalom 
felkel az általuk annyira gyűlölt japánok és oroszok ellen, ami főleg 
orosz részről nagy csapattömegeknek lekötöttségét vonta volna maga 
után. Ezt megakadályozandó, Japánnak jutott itt a szerep a rend fenn-
tartására. Hogy ezt megtehesse, egy támaszpontot kellett Japánnak biz-
tosítania Kínában, s így szüksége volt Kiau-Csau mihamarabbi megszer-
zésére. Japán fenn is tartotta a rendet, sőt úgylátszik politikailag is nagy 
befolyásra tett szert ; a szigorított tengeralattjáró harc bejelentése után 
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oly hírek jöttek Kínából, hogy ezen ügyből kifolyólag a parlament a 
Németországgal való diplomáciai viszony megszakítása mellett döntött 
volna nagy többséggel, mely ha igaz, úgy az csak Japán, illetőleg az 
antant diplomáciájának tulajdonítható, mert alig hihető, hogy a kijelölt 
zónán belül valaha is kínai hajó kerülne egy tengeralattjárónk elé, mely-
nek figyelmeztetés nélküli elsülyesztése casus bellit idézne elő. 

Haditervek helyett nagyszerű üzleteket terveztek a japánok, s ez 
meg is látszik a háborús évek folyamán. így 1916. első 9 hónapjában 
764,430.000 yen volt a kivitt árúk értéke, s 558,404.000 yen a behozottaké; 
az össz külkereskedelmi forgalom értéke tehát 1.322,843.000 yen volt. 
Csak a kivitele az 1915. év megfelető időszakához képest 270"3 millió 
yennel emelkedett, s míg ugyanazon évben csak 84'4 millió yennel 
multa felül a behozatalt, 1916-ban több mint 206 millió yennel multa azt 
felül. Ennek megfelelőleg aranykészlete is jelentékenyen gyarapodott ; 
1914-ben 218 millió yen arany volt az országban, 1915-ben már külföldi 
adósságait kifizetve, s Angliának hatalmas aranymennyiséget kölcsönözve, 
303 millió yen volt az aranykészlete. Pénz tehát van oly mennyiségben, 
melynek hovafordítása még ma is eldöntetlen kérdés. Legnagyobb részét 
ipari befektetésekbe helyezte, adósságait kifizette, függetlenítette magát 
az angol pénzpiactól, s az antantnak és Amerikának kölcsönöz. 

De ez a gazdasági fejlődés a hajózásban is mutatkozott. Elérkezett-
nek látták a Japán hajótulajdonosok az időt, hogy a régi kérdést, a 
Csendes-Oceán kereskedelmi forgalmának uralmát elintézzék. S míg 
Amerika különben ís gyenge Csendes-óceáni kereskedelmi flottája a kor-
mány támogatása nélkül nem tudván megbirkózni a japán konkurrenciával, 
mindinkább kiszorult a Csendes-Oceánról, Japán gyárai tucatszámra 
szállították az új óceánjáró gőzösöket, új társaságok keletkeztek, fejlődő 
iparának legjobb termékeivel igyekeztek a Csendes-tenger országainak 
piacairól az amerikai iparcikkeket kiszorítani. Az amerikai vállalatok egy-
másután mérsél^elték vagy teljesen beszüntették vonalaikat, s a felkelő 
nap országának hajói vet ték kezükbe az Óceán forgalmának lebonyolítását. 

Japán kereskedelmi tengerészete a háború alatt váratlan fejlődésnek 
indult. Ma már joggal mondhatja, hogy a Csendes-Oceán utas- és teher-
forgalmát teljesen uralja. A háborús államok kereskedelmi hajói már a 
háború első heteiben alig csináltak jelentős versenyt. Spanyolország fenn-
tartott még ugyan egy szabályos, de jelentéktelen hajóvonalat a Phi-
lippinákra a „Compagnia Transatlantica" hajóival. Hollandia is fenntartja 
(legalább is a szigorított tengeralattjáró harc bejelentéseig fenntartotta) jára-
tait holland Indiába, bár nagy nehézségekkel és költségekkel, s japán 
cirkálók által minduntalan feltartóztatva. A norvég tengerészet 33 hajója 
44.968 tonna tartalommal konkurrált egy ideig a kínai és indokínai vizeken, 
de e flotta jelentős részét is visszahívták az erópai vizekre. Az Unió a 
Seamans Bili réven gondoskodott, hogy közel 66.000 tonna amerikai hajótér 
eltűnjön a Pacificról, megkönnyítvén ezzel Japán munkáját. A háború 
által előállott helyzet oly kedvező volt, hogy Japán a legnagyobb csend-
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ben, de a legelőnyösebb feltételek mellett kiépítette kereskedelmi flottáját, 
megszaporította hajóvonalait s ismételt árú- és személydíjtétel-emeléssel 
— amit könnyen megtehetett a hajótérhiány miatt — sokkal jövedel-
mezőbbé tette a hajózást, mint az a háborű előtt volt. A háború alatt 
megnyitott új japán hajóvonalak jelentősebbjei: Jokohama—Panama-
csatorna—New-York (a Nippon—Jusen—Kaisha vonala 1916 július 14-től), 
Japán—Délamerika, továbbá Bombayba, Siamba, New-Sealandba, a dél-
tengeri szigetekre, s ázsiai Oroszországba irányuló vonalai; kanadai és 
északamerikai vonalait pedig szaporította. Az Osaka—Shosen—Kaisha 
1916 őszén a Japán—Formosa—Borneo vonalat állította be, s ugyancsak 
ez a vállalat Európába is beállított egy hajóvonalat. Ez utóbbi tényből is 
jól láthatjuk, hogy Japán a háború előtt tervezett működési körét a szélső 
keletről már jóval kiterjesztette. Nemrégen írta egy japán tanár, Tujiso 
Ito a „Times" „Japanese Supplementjébe": Kereskedelmi hajóinkat a 
világ minden részében megtalálhatjuk, hajózási részvényeink pedig a 
legkelendőbb papírok közé tartoznak ma a japáni börzéken. 

Hogy mily mértékben fejlődött a japáni kereskedelmi flotta az utolsó 
három évben, azt legjobban a hivatalos statisztikából láthatjuk. 1910 
március 31.-én japáni tulajdonban volt 1,224.091 bruttó tonna tartalmú 
gőzös és 390.796 tonna tartalmú vitorlás, 1912 év végén 1981 darab gőzöse 
volt 1,430.329 tonnával. 1916 március 31.-én pedig a gőzhajók tonna-
tartalma 1,856.877 tonnára, a vitorlásoké pedig 544.605 tonnára emelkedett. 
A japán hajóépitőipar évi teljesítőképességét most 200.0000 tonna hajótér 
építésére becsülik. így 1914-ben 650 hajó futott vízre, mely között 
85 darab 5000 bruttó tonnánál nagyobb gőzös volt. Hajót alig veszített 
J apán ; az általa zsákmányolt, illetőleg lefoglalt gőzösök száma a Veritas 
adatai szerint 4 gőzös volt 11.306 tonnával. Kereskedelmi flottájának 
kiépítésére Japán az egész háború alatt magára volt utalva. Angliának 
elég gondot adott elsülyesztett hajóterének legalább kisrészben való pótlása, 
s így a külföld részére hajóépítőtelepei nem is építettek hajókat. Amint 
az idegen hajók legnagyobb része eltűnt a Csendes-Oceánról, s az arany, 
amely addig Japánban hiányzott, nagy mértékben folyt be az országba, 
amint a hajótér iránti kereslet hatalmas mérveket öltött s ezáltal a japáni 
kereskedelmi flotta monopol helyzetbe jutott, hajóépítő ipara is hatal-
mas fejlődésnek indult, és sok időre el van már látva rendeléssel. Dacára 
az importált építőanyag magas árának, Japán mégis olcsóbban tudja most 
előállítani a hajókat mint Anglia. Csak nemrég lett ismeretes, hogy Anglia 
104 hajót rendelt Japánban 400.000 tonna tartalommal, melyeket 1918. év 
végéig kell szállítani. De a japáni kormány hajózási politikája is nagyban 
hozzájárult eme fejlődés létrejöveteléhez. Amerika jokohamai alkonzulja, 
Mr. Kirjosoff közli, hogy 1916-ban a Tayo Kaisha 1'6 millió yen, az Osaka 
Chosen Kaisha 1 millió yen s a Nippen Jusen Kaisha 310.012 yen 
szubvenciót kapott a kormánytól. Ezenfelül a kormány Japán minden 
vállalatának segélyt ad a 6000 tonnán felüli, 5 éven aluli, s legalább 
12 tengeri mérföldet futó hajó után. Ha nagyobb a sebessége, úgy a 
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segély 10°/o-al, s ha a hajó az állam által megállapított tervek szerint 
épül, úgy a segély 25°/o-al emelkedik. Minden öt évnél idősebb hajó után 
a segély 5°/o-al csökken. 

A japáni kormány az alább következő években a következő járat-
segélyekben kívánja részesíteni a japáni hajóvonalakat: 

Év európai é szakamer ika i dé lamer ika i ausztrál iai 
vonalak vonalak vonalak vonalak 

1916—17. 1,811.910 yen 2,949.012 yen 297.558 yen 173.808 yen 
1917—18. 1,750.196 „ 2,822.119 „ 291.211 „ 160.250 „ 
1918—19- 1,689.000 „ 2,669.925 „ 284.865 „ 169.470 „ 
1919—20. 1,566.672 „ 2,509.187 „ 269.390 „ 188.497 „ 

Összesen tehát az európai vonalakat 6,820.778 yennel, az észak-
amerikai vonalakat 10,950.243 yennel, a délamerikai vonalakat 1,143.024 
yennel és az ausztráliai vonalakat pedig 692.025 yennel segélyeni, vagyis 
1916-tól 1920-ig az eddigi segélyeken felül még külön 19,606.070 yen 
járatsegélyt utal ki a hajózási vállalatoknak. Érdekes, hogy az Unióba 
irányuló vonalak mellett az európai vonalakat is hatalmas járatsegélyben 
részesíti; ennek oka az e vonalakon normális időkben közlekedő idegen 
hajók konkurenciájának könnyebb elviselése, illetőleg annak legyőzése. 

Tsingtau forgalmának lebonyolítását is japán hajók végzik. E volt 
német birtok forgalmának lebonyolításában 1915-ben még angol gőzösök 
is részt vettek 1:5 arányban. Tsingtauba a japáni gőzösök főleg papirost, 
gyapotot, cukrot és gyufát vittek be, sót, földidiót, földidió olajat stb. 
vittek ki. Az átlagos bevitel közel 250.000 tonnát, a kivitel 24.000 tonnát 
tett ki. A volt német déltengeri birtokokra is kiterjesztették a japánok 
hajózásukat, sőt e szigetek közül a Marian, Karolin és Marshall szigete-
ket a japánok szállották meg. Rendszeres hajóösszeköttetést rendeztek 
be Japán és az említett szigetek között. Megtartja-e Japán eme szigete-
ket vagy sem, azt majd a béketárgyaláson fogják eldönteni, de ha keres-
kedelmi és hajózási érdekei annak birtoklását kívánják, úgy aligha fog be-
lemenni azok visszaadásába, vagy legalább is érdekeit e szigeteken min-
denesetre biztosítani fogja. Ausztráliába és Kanadába irányuló forgalmát 
is biztosítani kívánja. Már régóta szeretne Kanadával és Ausztráliával 
kereskedelmi szerződést kötni, amely biztosítaná Japánnak is mindazon 
előnyöket, amelyeket Anglia többi szövetségesei élveznek. Hogy Japán 
kereskedelmi és hajózási érdekei mennyire összefüggenek egymással, azt 
mutatja az a körülmény is, hogy a japáni kormány rendeletet bocsájtott 
ki, mely szerint az árúk elhajózásánál a japáni cégek rakományai minden 
körülmények között előnyben részesítendők. Ennek keresztülvitelét meg-
könnyíti az is, hogy az idegen hajóstisztek teljesen eltűntek a japán hajók-
ról, akik esetleg — a mostani nagy árúfelhalmozásnál, mikor 70—80.000 
tona árú tolódik össze a keletázsiai, de főleg az amerikai kikötőkben 
elszállításra várva — előnyben részesítenék az idegen árúkat az elhajó-
zásnál. A Csendes-óceán forgalmának lebonyolítására rendelkezésre álló 
hajótér 1914. őszén 684.000 tonna volt, mely 1916 nyarán 900.000 tonnára 
emelkedett s a közel 250.000 tonna hajótér emelkedés 90%-a japán gőzö-
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sökre esik. Ehhez jött még 1916. második felében 100.000 tonna japáni 
hajótér. 

A japán tengerhajózás fejlődését s annak további lehetőségét a japán 
kereskedelmi minisztérium a következőkben vázolja: A külkereskedelem 
fellendülése először az antant háborús megrendeléseinek, másodszor az 
Ausztráliával és Ázsiával való kereskedelem megnagyobbodásának ahol 
német, angol és francia gyártmányokat kellett pótolni és harmadszor az 
Amerikával való kereskedelem megnagyobbodásának tulajdonítható. Ázsiá-
ban a legjobb vevő Oroszország, India és a déltengeri szigetek voltak, 
amelyekkel a kereskedelem 30 63, illetőleg 330%-al emelkedett. Az orosz-
országi bevitelnél a hadiszereken kívül a német árúk pótlása játszott nagy 
szerepet. Az Indiával való kereskedelem az európai iparcikkek pótlására 
irányult. A fő üzleteket azonban Amerikával kötötték. (1916 első két hó-
napjában 42 millió yen volt.) Kanada nem vett ugyan aránylag annyi árút, 
mint az Unió, de ott is emelkedett a japáni bevitel. Délamerika, különö-
sen Chile és Peru mind jobb vevőnek mutatkoznak. Afrika is kezd már 
számításba jönni. Ausztráliával 1916 első két hónapjában 2'3 millió yen 
volt a forgalom. (42% emelkedés). 

A Japánba való bevitelnél Európa az 1914. évi bevitellel szemben 
hátra v a n ; növekedett Chile és a többi délamerikai államok bevitele. 
Az Afrikából való behozatal körülbelől 166%-al és Ausztráliából a beho-
zatal, melyben a főszerepet a gyapot játsza, 100°/o-al növekedett. 

A japán kereskedelem további kiterjeszkedése várható Ázsiában, hol 
a szükségletet Európa nem tudja jelenleg kielégíteni s Amerikában, mely-
nek vevőképessége folyton emelkedik. Kínával való kereskedelme azon-
ban mindinkább alábbhagy. 

A fenn vázolt viszonyok folytán bizonyos, hogy Japán nem fog belépni 
a szövetséges antant hatalmak egy esetleges Pooljába. Japán az ő 1"9 
millió tonnájával a második helyet foglalja el a szövetséges államok kö-
zött, mivel Franciaországot, melynek hajótere ugyan szintén 1 9 millió 
tonnának van megadva, de az bizonyos, hogy nincs annyi, már túlhaladta. 
Oroszország 250.000, Olaszország 1"5 millió és Belgium 229.000 tonnájá-
val jóval Japán mögött maradnak. Azonban Anglia 20 millió körüli és 
Németország közel 6 milliónyi hajóterétől még nagy különbség választja 
el. Keleten, a háború befejezése után két-három évig a háború előt-
tinél jóval elkeseredettebb harc lesz az angol és japán hajózás között, 
melyből valószínű, hogy a japáni fog diadalmasan kikerülni. Az Ázsiával 
vonalakat fentartó német vállalatokat, valamint a monarchiában az Osztrák 
Loydot fogja súlyosan érinteni a Japánok keleti terjeszkedése. 

A japáni tengerhajózásról a szövetséges Anglia egy tekintélyes lapja, 
a „Pali Mail Gazette" 1916 julius 12.-iki száma többek között a követ-
kezőket írja: „A háború előtt Japán Seattleba, San-Franciskóba, Valpa-
raisóba, Ausztráliába, a kínai partokra, Indiába és Európába tartott fenn 
vonalakat. Ma teljesen uralja a Csendes-óceán forgalmát, mindenütt ott 
található Kínában, hajóit Indián keresztül Európába, Délamerikába, Ame-
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rika Atlanti-óceáni partjaira és a Mexikói-öbölbe járatja s hajóikat az 
összes tengereken figyelembe veszik. Kevés áldozattal mérhetetlen elő-
nyöket szerzett a világháborúból." 

A japáni tengerhajózás oly rohamos fejlődésében jelentékeny szere-
pet játszott a japáni ipar is. A „Made in Germanie" jelzésű árúk nagyon 
kelendők voltak a háború előtt az antant államaiban is. A világháború 
kitörésével a német árúk exportja megszűnt, a künnlevő készletek csak 
néhány hónapra voltak elégségesek s a jó és olcsó német árúk hiányát 
hamar megérezték volna az egész világon, ha nem jön a japáni ipar. 
A japánok ügyessége, utánzó készsége hamarosan pótolta a német termé-
keket, különösen a tömegárúknál. Ezen árúk pedig mind japáni hajókon 
kerültek elszállításra és jelentékeny hajóteret vettek igénybe. így például 
Németország nagyon sok konyhaedényt szállított Angliába. A háború első 
hónapjaiban elfogytak már az Angliában volt készletek, de mire hiány 
állott volna be e cikkekben, addigra a japáni hajók rakományszámra 
hozták az olcsó konyhaedényeket, amelyek Japánban készültek s amely 
árúk minősége alig maradt el a német árúk mellett. 

A „sárga veszedelem" már komolyan foglalkoztathatja Európa és 
Amerika népeit. Európa még nem ér rá azonban. A nagyhatalmak még 
egymással vannak elfoglalva, még egymást akarják katonailag és gazda-
ságilag tönkretenni. Amerika pedig állítólag gazdasági egyezséget kötött 
volna Japánnal. Legalább is a Központi hatalmak lapjai ezt jelentették a 
különböző távirati irodák jelentései nyomán. Ha jött is létre egyezmény, 
nem valószínű, hogy tartós lesz az. Az Unió annyit vesztett a Csendes-
oceánon, hogy egy gazdasági egyezményt — melynek tartalmát különben 
pontosan nem ismerjük — csak a helyzet kényszerítő nyomása alatt 
köthetett volna, melyet előbb-utóbb fel fog bontani. 

Mindenesetre érdeklődéssel nézhetünk a szélső keleten s a Csendes-
óceán melletti országokban lezajló események felé. Hogy most a japánoké 
a Csendes-óceán felett az uralom azt az antant és szövetségesei vala-
mint a semlegesek is elösmerik, Amerika államai pedig érzik is. S hogy 
a gazdaságilag oly nagy fejlettségű Unió ezt az uralmat elismerné, abba 
belenyugodna, az ki van zárva és lehet, hogy mire Európában elcsönde-
sült a harci zaj, elhalt az ágyúdörgés s Európa népei ismét a békés 
munkához tértek vissza, akkorra a Csendes-oceánon megdördülnek az 
Unió dreadnoughtjainak hatalmas ágyúi, hogy fegyverrel hódítsák vissza 
azt, amit a gazdasági küzdelemben elveszítettek. 



a z a m e r i k a i a k e z e r h a j ó j a . 
Irta BECK ZOLTÁN cs. és kir. fregatta-kapitány. 

Az entente rakományűrszükséglete napról-napra veszélyesen növek-
szik. Angliában már a munkaerő s a nyersanyag hiánya erősen 
mutatkozik. A semleges országok összes sólyái le vannak foglalva. 

A hajók építését még olyan országban is, amelyben a hajógyártást fokoz-
hatták, azt az acélhiány gátolja. 

S dacára ennek: ha az entente a tönkremenés elől meg akar mene-
külni, akkor mindenáron hajóürt kell teremtenie, avagy legalább a világ 
előtt oly benyomást kell hogy keltsen, mintha ez történnék, habár a mér-
vadó körökben e fölött nem épen biztos a meggyőződés. Ez okból az 
amerikaiak egy merész tervet eszeltek ki, amelynek nagyszerűsége az 
első pillanatban meglepően hatott s a középhatalmaknál érthetőleg némi 
feltűnést is keltett: ezer hajó, mindegyike 3000 tonna űrtartalommal azon-
nal építendő! Ha ez a szükségletet nem fedezné, a hajók száma a hiány-
nak megfelelően emelendő. Ezt az ezer hajót másfél éven belül remélik 
megépíteni. Az első hajót már ez évi október havában, tehát 4—5 hónap 
multán üzembe akarják adni és a hajógyárak teljesítőképességét úgy fog-
ják növelni, hogy később naponta 2—3 hajót fognak szállítani. De miután 
acél hiányzik, fát akarnak építőanyagul használni. Most tehát az a kér-
dés : lehetséges-e ennek a tervnek a megvalósítása? 

Az Egyesült-Államokban a világháború kitörése idejében — kisebb 
telepektől eltekintve — 48 hajóépítő cég volt, amelyek dacára a sokféle 
nagyobbításnak, megrendelésekkel hosszú időre tökéletesen le vannak 
kötve. Azonkívül ezek a hajógyárak minden létező hajómérnököt, aki csak 
némileg hasznavehető volt, felvettek, anélkül, hogy az időközben tanult 
tartalék kiképzéséről gondoskodtak volna. Külföldről pótmérnököt besze-
rezni szintúgy lehetetlen lesz, mivel ott is minden hajógyár túl van hal-
mozva rendelésekkel. Ezt megerősíti az a köztudomású tény is, hogy nem-



2 4 8 BECK ZOLTÁN 

csak az Egyesült-Államokban, de a semleges államokban is a háború tar-
tama alatt nemcsak új hajógyári cégek keletkeztek, hanem épen ezen ezer 
hajó megépítése céljából új telepek létesültek. Mint már említve lett, ezek-
nek a hajóknak elkészítését másfél éven belül várják. 

Ha most ezen időtartammal számítunk és egy hajógyár teljesítőképes-
ségét 10—15 hajóval feltételezzük oly időszakban, amely alatt ezek a 
hajók egyáltalában érvényesülhetnének, akkor egy egyszerű számítás a 
szükséges új telepek számát meghatározhatja, amelyeknek — a nyugati 
parton levő hajóépítőcégeket beszámítva — ezen óriási munkát végezniök 
kellene. De a fahajóépítés egészen különleges dolog. Habár ennek ugyan 
az előnye, hogy a gyár magába véve, tekintettel az acélfeldolgozó gé-
pekre, az emelőkészülékekre s a sólyafelszerelésekre, sokkal egyszerűbb 
lehet, mégis más nehézségek lépnek fel, amelyek — eltekintve a fát-
feldolgozó gépek új beszerzésétől — a fahajóépítésre vonatkozó tapasz-
talatok hiányában, valamint a megfelelő munkáskérdésben rejlenek. 

Merthát a fahajóépítés nem olyan egyszerű, amilyennek első tekin-
tetre látszik, hanem mindenkor valóságos művészet volt, amelyet máról 
holnapra megtanulni nem lehet. Egy hajóács helyére nem lehet minden 
ácsot az építőiparból beállítani s tőle hasznavehető készítményt elvárni; 
csak sok évi tapasztalatok, amelyek lehetőleg egy nemzedékről a másikra 
átöröklődnek, szállíthatnak valóban jó munkát. Ha ennek már a kicsiny-
ben való fahajóépítésnél is érvényesülnie kell, mennyivel fokozatosabban 
oly hajónagyságoknál, amelyek a fa szilárdsági viszonyai folytán már a 
határt elérik. Ha ezen terjedelmeket favitorlásoknál el nem érhetőnek Ítél-
ték, úgy mennyivel inkább fog ez bekövetkezni az általános szállításra 
használandó beépített géppel felszerelt fahajónál, amelynek szilárdsági, 
mint üzemi igénybevétele sokkal nagyobb Ép a nehéz motorok, amelyek-
nek beépítését tervezik, nagy súlynak egy helyre való összpontosítása 
folytán, a hajótest szilárdságát oly mérvben megfeszítik, hogy ennek egy 
fahajó hosszabb üzembentartás alatt ellentállaní nem lesz képes. Az anyag 
kérdését sem oldották meg azon ép oly egyszerű, mint nagyszerű, de 
talán nagyon is könyelmü határozattal: ha acélban hiányt szenvedünk, 
úgy hát fából építünk. 

Igaz ugyan, hogy az Egyesült-Államok fában nagyon gazdagok, de 
kétséges másrészt az, hogy épen hajóépitőfa, amely mindenek előtt csak 
a hajótest elkészítésére használható, olyan óriási mennyiségben rendelke-
zésre fog-e állani s fel lesz-e dolgozható. Ha erre az ezer hajóra háruló 
feladatot kellő időben megoldani akarják, akkor bizony nagy sietségre, 
hogy ne mondjuk rohamosságra lesz szükség. 

De ép a hajóépítés az, amely nem kíván mást, mint időt s pedig a 
a fa kellő kiszárítására és ezen oknál fogva a lassú építést. 

A sorozati építés megint az, ami a hirtelen, egy időben feldolgozható 
építőanyag beszerzését megkívánja, ha ezen építömódszer előnyével tel-
jesen érvényesülni akar. De egy millió köbméternél több beépíthetőleg 
feldolgozott hajóépitőfa rögtönös szállítását szintén lehetetlennek kell tar-
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tanunk, de mindenesetre nem olyannak, hogy az első kész hajók négy 
hónapon belül átadhatók lennének. Éppen akkora mennyiségről van szó, 
ha azt is feltételezzük, hogy a hajókat nem tisztán fából, de acéllal kevertten 
(composit) építenék, mely esetben a bókonyok és a hosszkötések számára 
szükséges acél beszerzésének, valamint feldolgozásának kérdése lép előtérbe. 

Végre még az a kérdés is nyílt, hogyan lesznek az építendő hajók 
gépei beszerezhetők ? 

Gőzgépek mindig némi vészéllyel járnak egy fahajón, mi okból a ha-
jóknak Diesel-rendszerű motorokkal való felszerelését vették tekintetbe. 
De mivel ezen hajtógép építése az Egyesült-Államokban kevés sikerrel 
járt, úgy tehát ezeknek a hajóknak szánt, kellő nagyságban szerkesztett, 
üzembiztos Dieselmotorokat jámbor óhajtásnak kell tekintenünk. S végre, 
miután könnyűolajjal (benzol vagy benzinnel) hajtott gépeket kérdésen 
kívül kell hagyni, ennélfogva a hajók legnagyobb száma biztosan gőzgép-
pel lesz felszerelve. Tehát itt is alapos nehézségek lappanganak. 

A háború előtti évben (1913-ban) készült hajóűr száma, a Lloyd's Re-
gister szerint, az Egyesült-Államokban 213.000 bruttótonna volt. Ennek 
háromszoros nagvobbodását a háború alatt óriási teljesítménynek kell ne-
veznünk. De ezen egész gyártás, az összes erők megfeszítésével is; már 
évekre az új rendeltések által le van foglalva és e hirtelen produkció-
növesztés milliók tonnájával egy év alatt ezen már létező erőtúlfeszítés-
nél lehetetlen. 

A legújabb hírek szerint az Egyesült-Államok még a háború alatt új 
építések által 2'4 millió bruttó-tonna teljesítményre akarnak jutni. Ennek 
ellenében csak azt a tényt akarjuk megemlíteni, hogy a hajóépítő-ípar 
klasszikus országában, Angliában, a háború előtti békeévben, 1913-ban, a 
munkásság összmegfeszítésével egyáltalában először érték el ezt a meny-
nyiséget. 

Ha most a tervezett hajóűr csak egyrészének építése az említett 
időben sikerülne is, ez csak a készítmény jóságának árán lenne lehetsé-
ges és így eszerint ellenfeleink kikötői hasznavehetetlen hajókkal telnének 
meg, amelyekkel senki se merészkedne útra kelni. Ily nagyságú fahajók, 
sőt kevert rendszer szerint építettek sem felelnek meg már a modern igé-
nyeknek mint szállítóhajók, s kiváltképpen ha hozzá még nagy sebesség-
gel — mint tervezve van — bírjanak. De legkülönösebben nem, ha új 
hajógyárban épültek, ahol nem eléggé iskolázott, gyakorlott erőkkel lettek 
„ összeszerkesztve ". 

Mindezek után az amerikaiak fantasztikus terve az ő ezer hajóikkal 
— amelyek száma szükség esetében kényük szerint megnöveszthető is — 
semmiféle irányban sem aggasztó. Tervezetekben az amerikaiak mindig 
nagyszájúak voltak, mint például a hadiflottaprogrammjuk is ezt bizonyítja ; 
de ezek kivitelével mindig nagyon sokáig váratnak. Az új tervnél csak 
egy pont a helyes: az a felismerés, hogy az U-hajók veszedelme ellen 
csak egy hathatós szer van és ez abban áll, hogy épp annyi hajót építse-
nek, amennyit azok elsülyesztenek. 
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Végre, hogy állunk a legénységgel, ha már Angolország maga sincs 
abban a helyzetben — mint az U-hajók parancsnokai tanúsítják —, hogy 
hajóit kellő tengerészeti legénységgel ellássa. Hisz majdnem minden el-
sülyesztett hajóval pótolhatatlan tapasztalt tengerészlegénység pusztult el 
s azt tüstént megteremteni teljesen lehetetlen. 

Ezzel a nagyhangú tervvel Amerika már meg nem menti az ő ked-
ves barátját. Még mielőtt az első az ezer hajóból útra kelne, Anglia máris 
előreláthatólag tönkre lesz t é v e ; az U-sajkák havi eredményei tanúsít-
ják ezt. 

Nem tételezhető fel, hogy az entente mérvadó vezető férfiai, külö-
nösen Angliában, a helyzetet fel nem ismernék és mégis mit jelentsen ez 
a terv ? 

Ellenünk kieszelt ijesztés akar ez lenni ? Bajosan; sokkal inkább Lloyd 
Georgenek mint a többinek, a remény utolsó fénysugara ez a tények 
gyötrelmes éjszakájában, az angol hiszékeny s könnyelmű közönség szá-
mára pedig a támadó nélkülözéseknek lehető hosszú és csendes kitar-
tásra való serkentése. És az Egyesült-Államok számára ? Talán a komoly, 
de utolsó kísérlet a felebarátnak a veszélyből való megmentésére. De való-
színűleg inkább az a törekvés, hogy a békeidőre nagy kereskedelmi flot-
tát teremtsenek s ezzel a háború alatt legyöngült brit flotta helyett ők 
foglalják el a tengeren a hegemóniát. Dehát ez a számítás is egészen 
hamis. 



k i s e b b k ö z l e m é n y e k . 

Az oceánok á l landóságának kérdése a földtörténeti kutatások] legszebb 
problémái közé tartozik. Ennek a nagyfontosságú kérdésnek kritikai vizsgálatá-
val foglalkozik Soergel a közelmúltban megjelent kis füzetben.1 Az oceánok 
állandósága mellett és ellene fölhozott érveket külön-külön tárgyalva, a követ-
kező eredményekre ju t : 1. A mai tengermedencék nagy területei már legalább 
is a kambrium előtti idő (Pracambrium) óta iengerborította részek voltak. 
2. A megkövesült tengeri faunák, ősnélküliek a mai szárazulatok területén, 
ahova mindig újból bevándorolniok kellett. 3. A mai szárazulatok, egykori 
tengeri faunák lakóhelye gyanánt már ellentétben állottak a mai tengérboritotta 
részekkel, ami csak váltakozva, sülyedő és emelkedő kontinentális jelleggel 
magyarázható. A szárazulatok tehát állandók voltak. 

Az oceánok állandóságának megállapítása mellett szóló érvek közül kiemelen-
dők a régi földtani időszakokban keletkezett mélytengeri (abisszkus) üledékek 
hiánya,2 mely arra utal, hogy a mai szárazulatok csak egykori kontinentális pár-
kányok (self) kiemelkedéséből származtathatók. Mivel pedig ezek a párkányok 
földtani értelemben még a szárazföldhöz tartoznak, azért ezeknek emelkedéseit 
és sülyedéseit tekintetbe véve, a kontinensek állandó jellegűeknek vehetők. A mai 
szárazulatok területét nagyobb mélységű tengerek sohasem fedték, hanem ezek 
mindig magas kontinensek voltak, melyeket időnként 100—200 m, ritkább 
esetben 800 m mély sekély tenger borított, úgy azonban, hogy felületüknek egyhar-
mada mindenkor szárazföld volt. 

A kérdés eldöntésére legfontosabb tények gyanánt az üledékek jelenlétét 
vagy hiányát és azok mineműségét kell vennünk, mivel a tengeri faunák folyto-
nosságban sehol sem nyomozhatok. Az egykori üledékekben található tengeri 
faunák ugyanis — mint Soergel nagyon helyesen megállapítja — nem sorozhatok 
folytonos leszármazási sorokba minden ily irányú túlhajtott kísérlet dacára sem, 
mert a különböző, egymásra következő faunákban, mindig nagy mennyiségben 

1 W. Soergel: Das Problem der Permanenz der Ozeane und Kontinente. (Habili-
tations Vortrag.) Stuttgart 1917. M. 2 80. 

2 Lásd bővebben Vadász: A tengeri üledékképződés főbb törvényei egykor és 
most. (A Tenger III. évf. 4. füz.) 
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jelennek meg új, az illető területen ősnélküli alakok, melyek az óceáni tájakról 
vándoroltak a kontinentális övbe. Ezeknek ősei az óceáni tájak szárazulatra soha 
nem jutott részeiben vannak. Az óceáni tájak és a szárazulati öv (sekély tenger 
200 m-ig) életviszonyai között azonban igen lényeges különbségek vannak, 
melyek ilyen vándorlást még alkalmazkodásra képes alakoknál is csak úgy tesz-
nek lehetővé, ha egy közbeeső áthidaló élettájékot veszünk föl, ami a mai ten-
gerekben hiányzik. Ez az áthidaló élettájék térszínileg az abisszikus részek felé 
ma hirtelen leszakadó szárazulati párkány egykori lankás áthajlása gyanánt 
mutatkozik. Ez a különböző, földtani vizsgálatokból leszűrt, megállapítás azért 
is igen fontos, mivel a kihalt állatok és egykori üledékek között igen sok a 
mai viszonyoktól lényegesen eltérő életmódra, illetve keletkezésre utaló van, 
amelyek ebben az átmeneti övben jól elhelyezhetők. 

A tengermedencék állandósága ellen fölhozott érvekkel behatóan foglalkozva 
Soergel az egykori kontinensek állatföldrajzi indokait legtöbbször helytelennek 
vagy bizonyító erő nélkülieknek tartja. Az Európát Islandon és Grönlandon át 
Északa-Amerikával összekötő Északatlantis, a Dél-Afrika és Dél-Amerika közöttlevő 
Délatlantis, az Afrika, Elő-India és Ausztrália között levő Gondwana és a Dél-
Amerika és Ausztrália között föltételezett egykori szárazföld között egyedül az 
elsőnek földtani indokai kielégítők, míg a többinek főleg állatföldrajzi érvei 
nagyon is kifogásolhatók. Ezekből az adatokból az említett egykori szárazulatok 
rekonstruálása fölöttébb hipotetikus, úgyhogy ezek az ellentmondó érvek semmi-
esetre sem szólhatnak a tengermedencék állandóságát bizonyító földtani tények 
és üledékképződési jelenségek egyértelmű bizonyítékai ellen. 

Az oceánok állandóságának kérdése még eldöntöttnek nem vehető ugyan 
Soergel határozott állásfoglalásával, mert az általa fölhozottakon kívül még 
nagyon sok más tényező is bonyolítja azt. Legjobban hiányzik a munkából a 
földtörténet különböző szakaiban megnyilvánult transgressziók és regressziók 
oknyomozó megvitatása, valamint az ezzel közvetlenül összefüggő emelkedések 
és sülyedések időrendi okozati megvilágítása. Ez a két földtörténeti fő tényező 
sok újabb érvet is szolgáltatott volna az állandóság ^bizonyítása mellett. Ettől 
eltekintve azonban hasznos adatokat szolgáltatott s különösen megszívlelésre 
méltó azért, mivel a hipotetikus adatok óvatos kikerülésével törekedik a tények 
csoportosítására. Ha emellett Dacqué nemrég megjelent könyvének idevágó 
fejezetét elolvassuk,3 mely az oceánok nem állandó volta mellett foglal állást, 
akkor a két ellentétes álláspontról teljes képet nyerve, tetszés szerint csatla-
kozhatunk egyik vagy másik fölfogáshoz. Dr. Vadász Elemér. 

Tengeri növények másolása a fény segítségével . Az „Aus der Natúr" 
ez évi 9. füzetében Spat érdekes eljárást ismertet, melynek segítségével növény-
részekről és algákról igen jól használható képeket kapott. 

Kísérleteit azzal kezdte, hogy faleveleket gyenge nyomás alatt szárított s 
aztán üveglapra helyezve, fényképészeti másolópapír (celloidin-papír) segítségével 
másolókeretben kitette a fény behatásának. Ily módon igen szép képet kapott, 

3 Qrundlagen und Methoden der Palaogeographie. Jena, 1915. VI. Das Permanenz-
problem p. 157—185. 
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melyekről a levélerezetet, gombák által alkotott foltokat, a rovarok rágását igen 
jól lehetett tanulmányozni. Ezenkívül valamennyi kép igen hűséges és nagyon 
jó klisírozásra. Ha pedig a levél szárítását el akarta kerülni, a levél és a fény-
érzékeny papír közé egy filmlapot tett, melyről előbb melegvízben lemosta a 
fényérzékeny réteget. 

Kísérleteit azzal folytatta, ami minket is a legközelebbről érdekel: algákkal. 
Hűséges képet kapót pl. a Batrachospermum vagumról, Cladophora glomeratáról, 
Hemanea fluviatilisról, sőt az Oscillatoría limosáról és még a Riccia fluitaus 
nevű mohról is. 

A kocsonyás algákat kevés vízben tiszta üveglemezre helyezte, ahol azok 
a víz elpárolgása után saját nyálkájuk segítségével megtapadnak s igen jól 
másolhatók. Azok pedig, amelyek nem nyálkásak, a vízbe kevert kevés ragasztó-
anyaggal kezelendők. Az algák üveglemezen jól beválnak a vetítés céljaira is. 
Igen ajánlja eljárását Charák és Nittellúkról készíthető habitus képek készítésére, 
mert ezek a növények a herbáriumban csak alig, vagy egyáltalán nem őrizhetők meg. 

Bhy. 

A Konstantinápoly körüli vizek halászati viszonyairól. A Reichs Marine 
Amt megbízásából H. Lübbert állami halászati igazgató 1916 augusztus havában 
a középtengeri divízió parancsnokságához Konstantinápolyba küldetett, hogy mint 
szakértő, rendelkezésére álljon a parancsnokságnak azon kérdés tanulmányozásá-
ban, hogy és mennyire lehetne a Konstantinápoly körüli vizek halászatát emelni, 
illetőleg azt eredményesebbé tenni. 

A török mezőgazdasági minisztérium s a Detta Publiquekel egyetértőleg 
tették meg a kutatáshoz szükséges technikai előkészületeket, úgy hogy 1916 
augusztus 8.-án a divizió-parancsnokság által átengedett „Jolanda" nevű gőzö-
sön Lübbert megkezdhette az augusztus 16.-ig tartó kutatásait. A kutatásokon 
résztvettek még: Rübcke német állami halászati felügyelő, a török mezőgaz-
dasági minisztérium részéről dr. Bauer s Karetkin Dewadjian, a konstantinápolyi 
halcsarnok igazgatója, ki mint az ottani vizek halainak alapos ismerője, minden-
féle, az ottani halakra vonatkozó kérdésekre beható felvilágosítást tudott adni. 
A gőzös két útján résztvett még Giorkali halászmester Prinkipóból, ki halászait 
és csónakjait is rendelkezésére bocsátotta a kutatóknak. 

Konstantinápolynak hallal való ellátásánál számításba jöhető halászterületek 
a Marmara-tenger öblei, különösen az Ismid-golf, a Boszporusz s a Fekete-ten-
gernek a Boszporuszhoz közel fekvő parti vizei. A Boszporusz mintegy átmeneti 
útja a Földközi-tenger s Fekete-tenger állatvilágának. Míg a Marmara-tenger 
állatvilága a középtengeri állatvilágnak karakterét viseli, addig a Boszporuszban, 
Konstantinápoly felett, már a Fekete-tenger állatvilágának erős befolyása mutat-
kozik. így különösen a Boszporusz plankton-világánál tapasztalhatjuk ezt, mely 
teljesen elüt a Marmara-tengerétől. Természetesen Lübbert rövid ideig tartó 
kutatása nem adhat végleges véleményt ezen vizek halászati viszonyairól; 
amennyire azonban a kutatások, a Detta Publique statisztikai adatai, valamint 
Karekin Dewadjian „Fische und Fischerei in der Türkéi" c. műve alapján 
megállapítható volt, az a következő: A két nagy tenger átmeneti útjának, a 
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Boszporusznak karaktere hozza magával, hogy azon halaknak — szolgáljanak azok 
továbbtenyésztésre vagy táplálákul —, amelyek az említett tengerek egyikéből 
a másikba vándorolnak, feltétlen kell a két tengerszorost érinteniök, mely esetben 
pedig aránylag könnyűszerrel lehet azokat nagy tömegben kifogni. 

Ezen állítást igazolja az, hogy a konstantinápolyi halpiacra hozott halak túl-
nyomóan vándorhalak. Tehát látjuk, hogy itt mily nagy gazdasági jelentősége 
van a vándorló halaknak, még pedig különösen két vándorló-halnak, melyek az 
évi halfogásnak majdnem állandóan a kétharmadát teszi. E két ha l : a bonito, 
(Pelamys sarda), a konstantinápolyi halcsarnok pelamidéja, s a makrele (Scomber 
scomber); mindkettő a scombri-alakú halak csoportjába tartozik. E halak rabló-
halak, nagyszerű úszók, nagy vándorutakat tesznek a tengerekben s amelyek 
a föld minden tengerében a halfogás jelentős részét képezik. E halak az itt 
tekintetbe jövő helyeken nem tartózkodnak huzamosabb ideig, hanem csak az 
év bizonyos szakában átmeneti útul használják a Boszporuszt s a Dardanellákat. 

A bonito s a makrel mellett a többi halak nem játszanak oly jelentős szere-
pet. Fognak még ugyan lapos-halakat (Plattfische), mint pl. tengeri nyelv, 
azután ton-halat, szardiniát, rákot, sőt kagylókat is, de ezek összértéke a két 
említett vándorhal összértékénél jóval alul marad. 

Már a nagy különbség, mely a két vándorhal halászatából eredő jövedelem 
s a Marmara-tengerben élő egyéb halfajták fogásából eredő jövedelem között 
van, mutatja, hogy nem volna gazdaságos e tengeren a halászatot az eddiginél 
jóval nagyobb mértékben kiterjeszteni, mert úgysem tudnának ezen, aránylag 
halban szegény tengerből, az eddiginél jóval nagyobb mennyiségben halat fogni. 

A kutatások mutatták, hogy a halállomány az átkutatott vizekben nagyon 
csekély. Egy 250 m hosszú aprószemü vontatóháló egy különösen halgazdag 
helyén a Mamara-tengernek két, egyenként két óráig tartó húzás alatt, csak 
45 kg piacra alkalmas halat eredményezett. A fogás többi 2, 21/2 mm súlyú 
része szardiniából s különböző faj tájú fiatal halakból állott. 

Eredményesebb fogás érdekében egyéb halfogási módokat is megpróbáltak, 
így pl. a norvég-vizeken nagyjelentőségű fenékhálóval, trawlal való halászást. 
Sajnos, ezzel sem értek el nagyobb eredményt. A Marmara-tenger kő- és korall-
padjai folytán a trawlt csak kevés helyen használhatták az elszakadás veszélye 
nélkül. Lübbert trawlja is a hetedik húzásnál egy korallszirtbe akadt s csak 
gőzerővel bírták a teljesen elszakadt hálót felhúzni. A trawlal való halászás a 
Marmara-tengerben különben is csak éjjel ajánlatos, mivel vize annyira átlátszó, 
hogy nappal a halak még jókor észreveszik a hálót és elúsznak. 

A Fekete-tenger halászati viszonyait, sajnos, nem tudták alaposabban meg-
vizsgálni, mivel katonai okokból a kawaki aknazáron túl nem engedték ki őket. 
Lübbert úgy gondolja, hogy az említett vizekben nem annyira új halászati módok-
kal, hanem inkább az eddigi halászati módszerek tökéletesítésével igyekezzenek 
nagyobb eredményt elérni. 

Tény, hogy békében Konstantinápoly környékén egy technikailag jól fejlett 
halászat fog kifejlődni. Konstantinápoly halpiacának forgalma már eddig is majd-
nem elérte Hamburg és Altona halpiacának forgalmát. így a konstantinápolyi 
halpiac 1325—1329, azaz 1909—1913. évi forgalma a következő vo l t : 
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1325 év, azaz 1909 1,511.388 kg hal 233.468 török font ért. 
1326 „ „ 1910 1,215.756 „ „ 152.764 „ „ „ 
1327 „ „ 1911 1,159.519 „ „ 200.254 „ „ „ 
1328 „ „ 1912 1,113.021 „ „ 195.000 „ „ „ 
1329 „ „ 1913 2,193,535 „ „ 244.948 „ „ „ 

A piacra került halak összsúlyának nagy ingadozása kizárólag a vándor-
halak csekélyebb vagy nagyobb fogásának tulajdonítható. így pl. 1326 (1910) év 
makrel-fogása az előző év x/3-ra sülyedt. S 1327/28-ban továbbra is sülyedt. 
Míg 1325-ben e halból kerekszámban 52 millió darabot fogtak, addig 1327-ben 
csak 2 milliót. Az utóbbi évek gazdagabb halfogása nagy bonító-fogásoknak 
tulajdonítható. A halak értéke azonban növekedett. 

Konstantinápoly halcsarnokának viszonylagosan nagy forgalma azt mutatja, 
hogy a város környékén már most is elég fejlett halászatnak kell lenni, melyet 
a további kutatások be is bizonyítottak. 

A vándorhalak fogására a szilárdan elhelyezett „madraquesM, valamint 
vontatóhálót használnak; a makrelt és bonítót horoggal is fogják. A halak fogá-
sára azonban leginkább nagy vontatóhálót hssználnak; a legnagyobb vontatóháló 
e vizeken Giorkali halászmester birtokában van, mely háló 900 m hosszú, köze-
pén 38 m széles, értéke pedig 10.000 M. E hálóval egyizben egy húzásra 
150.000 kg bonítót fogtak. 

A kutatott vizek halászata főleg a vándorhalak fogására irányul. A halá-
szat eredményesebbé való tétele már csak technikai tökéletesítésektől várható s 
hogy esetleg néhány fejlett s jól bevált olasz, illetőleg norvég halfogási módot 
vezetnek be. Nagyon sok kivánni valót hagy azonban hátra a fogott halak 
szállítása, kezelése és konzerválása. Brunner. 

A légköri viszonyok befolyása nagykaliberü lövegek tel jes í tőképességére 
Régi tapasztalat, hogy a lövedékeknek a hajítás egyszerű fizikai törvényei alap-
ján elméletileg kiszámított pályája számos gyakorlati korrekcióra szorul, ha a 
tényleg elért teljesítményekkel összhangba akarjuk hozni. De Sparre francia 
tudós legutóbb azt a befolyást tette vizsgálat tárgyává, amelyet a magasabb 
levegőrétegek kisebb sűrűsége gyakorol a lövegek teljesítményére, nevezetesen 
az elérhető lőtávolságokra. Vizsgálatainak eredménye szerint ez a befolyás abban 
nyilvánul, hogy a magasabb — kisebb sűrűségű — levegőrétegek kisebb ellen-
állása következtében a lövedékek átlagban 40%-al messzebbre repülnek, mint 
azt állandó légsűrűség mellett tennék. A kisebb sűrűségen kívül természetesen 
még más tényezők — a levegő hőmérséke és a légköri nyomás — is közre-
játszanak az elérhető lőtávolság megállapításában. 

De Sparre számításait többi között két német ágyútipusra is kiterjesztette. 
Az egyik a 38'1 cm-es löveg, amely 760 kg súlyú lövedékét 940 méter másod-
percenkinti kezdősebességgel lövi ki. Számítás szerint, ha a levegő egyenletes 
sűrűségét tételezzük fel, ez az ágyú 45° lövési szög alatt 26 kilométerre veti 
lövedékét, amely 344 méter végsebességgel vág be a célba. A parabolikus 
pályának csúcspontja emellett 9 '5 kilométer magasságban van és a lövedék 284 
méter másodpercenkinti sebességgel jut rajta keresztül 
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Lényegesen eltérő eredményeket kapunk, ha a magasabb levegőrétegek 
kisebb sűrűségét és így kisebb ellenállását figyelembe vesszük. A lövedékpálya 
csúcspontja ekkor 12.171 méter magasságban fekszik, 21 098 kilométernyire a 
lövés helyétől és a lövedék 386 méter másodpercenkinti sebességgel repüli 
keresztül. A lövedékpálya leszálló ágán ez a sebesség ismét maximumban 437 
méterre nő, amely értékét 5799 méter magasságban, 33'940 kilométerre a lövés 
helyétől éri el. A lövedék a lövés helyétől 38 - 427 kilométerre, 433 méter sebes-
séggel, körülbelül 58° alatt vág be. 

Ezek a számítási adatok a tényleg elért eredményekkel igen jól egyeznek, 
amennyiben, mint ismeretes, a németek ezekkel az ágyukkal Dünkirchennél körül-
belül 38 kilométerre lőttek. 

De Sparre ezeket a számításokat a német 40 -64 cm-es lövegre is elvé-
gezte. Ez a típus 920 kg súlyú lövedékét 940 méter kezdősebességgel veti ki 
és a levegő magasabb rétegeinek kisebb sűrűségét már figyelembe véve, telje-
sítőképessége a következő: a lövedéket 45° alatt ellőve, a lőtávolság 40'291 
kilométer, ahová a lövedék 451 méter másodpercenkinti sebességgel 58° alatt 
érkezik. A lövedékpálya legmagasabb (12'521 kilométer magasságban fekvő) 
pontja a lövés helyétől 2 L 8 3 5 kilométerre fekszik. A lövedéknek a sebessége 
itt 396 méter másodpercenkint. 

Mindezek az adatok 15°-nyi levegőhőmérsékletre és 750 mm légnyomásra 
vonatkoznak. A levegőnek 28°-nyi hőmérséklete és 740 mm légnyomás mellett 
a légkörnek kisebb sűrűsége és így kisebb ellenállása következtében a 38 - l 
cm-es lövedék pályája körülbelül egyeznék a 40 -64 cm-es lövedékével. Csak a 
lőtávolsága volna l -792 kilométerrel nagyobb. Éppen úgy 2° léghőmérsékletnél és 
760 mm légnyomásnál a lőtávolság megfelelően kisebb volna. Kurnp. 

Az aknaveszedelem, a tengeri kereskedelemnek ez a ret tegett réme, amely 
még a béke helyreállta után is sokáig fogja veszélyeztetni a világforgalom útjait, 
már mutatkozik. Elsősorban természetesen az északi államok kereskedelmét 
veszélyezteti, lévén az Északi-tenger úgy a mindkét részről foganatba vett blo-
kád, mint pedig a nagy flottakoncentrációk következtében a tengeri háború gócpontja, 
de ezenkívül természetesen — ha kisebb mértékben is — mindazon útvonalak 
forgalmát sújtja, amelyek a tengeri hadi-operációs területeken vagy azok köze-
lében visznek el, bár a tengeri áramlatok az operációs területektől egészen messze 
eső területekre is elsodorhatják a pusztulás és rombolás ez elszabadult poklait. 

Rendelkezésre állnak a Svédországot érdeklő adatok. Ezekből kitűnik, hogy 
a háború kitörésétől 1916 december 15,-éig összesen 790 akna robbant fel a 
svéd partvidéken vagy sodortatott a svéd partokra. Ebből az 1914. évre esik 
2, 1915-re jut 191, az 1916január 1-től december 15.-ig terjedő időközre pedig 
nem kevesebb mint 600. Hónapok szerint ezek a számok a következőképpen osz-
lanak meg: 1915 március és április havára esik 19, illetve 24, október, novem-
ber és december havára pedig egyenkint 44, 31 és 53 akna ; 10 a többi hóna-
pokra oszlik el. 1916 januárjában 179, márciusban 75, áprilisban 82, májusban 
34, júniusban 32, júliusban 8, augusztusban 6, szeptemberben 9, októberben 34, 
novemberben pedig körülbelül 100 akna robbant fel vagy sodortatott partra a 
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képét, amelyet hajói [ magukkal visznek. 
Hasonló intézkedést vett tervbe a svéd 
parti hajózás felügyelőjének kezdésére 
a svéd kormány is mindama területeket 
illetőleg, a melyeken a hadviseiő felek közle-
ményei értelmében aknamezőket helyeztek el. 

Elszabadult, elsodort aknák ellenében 
természetesen ezek a térképek sem nyúj-
tanak védelmet, legföljebb a tengeráram-
lások figyelembevételével a várható vesze-
delem iránya felől nyújtanak némi tájé-
koztatást. Kump. 

Védekezés a tengeri aknák ellen (3 
ábrával). A tengeri aknák, amennyire 
félelmetes és rettenetes hatású fegyverek 
a hadviselők kezében egymás ellen, annyira 
fogják még éveken át veszélyeztetni a bé-
kés hajózást a béke beköszöntével előre-
láthatóan hihetetlen mértékben fellendülő 
tengeri forgalmat. 

Különösen áll ez az úgynevezett üt-
köző-aknákra, amelyeket a vihartól fel-
korbácsolt víztömegek lehorgonyzási he-
lyükről elszakítva, messzire kisodornak a 
tengerre, ahol néha évekig is rregtattiák 
akcióképességüket és a tenger áramlásaitól 
ide-oda sodorva, még sokáig állandó rémei 
a tengeren lebonyolódó világforgalomnak. 

Az ellenük való védekezés tehát első-
rendű fontosságú és_ ennek megfelelően a 
haditengerészeteknek is, meg a hajózó-
társaságoknak is állandó gondját képezi. 3. A z a k n a f o g ó há ló h o m l o k n é z e t b e n . 

2. Az a k n a f o g ó fe lül ről nézve . 

svéd territoriális vizeken. Decemberre körülbelül ugyanazt a számot vehetjük fel, 
mint novemberre. 

Ezek a számok élénken illusztrálják azt az imminens veszélyt, amelyet az 
aknamezők nemcsak a tengerentúli forgalomra, hanem még a parti hajózásra nézve 
is magukban rejtenek s amelyek annál fe-
nyegetőbbek, minthogy ellenük védekezni 
még a minden egyes hajón alkalmazott 
aknafogó hálóval is csak tökéletlenül lehet. 
Az intéző körök természetesen ettől füg-
getlenül is mindent megtesznek a hajózás 
biztosítására. így egy svéd hajózási vállalat 
elkészíttette a Sundbeli aknamezőknek tér-

1. Az a k n a f o g ó oldal ró l nézve . 
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Ez a gondoskodás a legkülönbözőbb aknakutató, aknafogó stb. berendezések-
ben jut kifejezésre és igen széleskörű védelmi intézkedésekre vezetett. 

A mellékelt három ábra ilyen aknafogó-berendezést tüntet fel, amely a 
norvég kereskedelmi flotta igen sok hajóján van használatban és már számos 
hajót mentett meg a pusztulástól. A berendezés — amint az ábrákból látszik — 
a következő alkatrészekből épül fel. A mellső fedélzetre erősítve két, négyzet-
ben 23 X 23 cm méretű, fagerenda nyúlik ferdén előre. Ezeket egymással.szem-
ben egy, külső végük között bereszelt. 50 mm átmérőjű vasrúd merevíti. Erről 
vasháló lóg le, amely széltében is meg lefelé is a hajó szélességének egy-
ötödével nyúlik túl a hajó körvonalain. Maga a háló 230 mm átmérőjű és 5 mm 
vastag vasgyűrűkből van összefűzve. A hálót alsó részén a hajó orráról lenyúló, 
50 mm vastag két vasrúd s ezeknek külső végét összekötő, a legalsó gyürűsoron 
átfűzött, szintén 50 mm vastag rúd feszíti ki. Ezeken kívül a háló két alsó 
sarkában két nehezék növeli a háló ellenállóképességét. A háló maga a két 
nehezéksúlyhoz kötött és a fagerendákon átvezetett drótkötelek révén a hor-
gonyfelvonó géppel bevonható, arra az esetre, ha akna akad beléje, vagy pedig 
kikerül a veszedelmes zónából, amikor is a háló a hajóra nézve csak magával 
vonszolt holt ellenállást képviselne. A háló körülbelül a hajó fél szélességének 
megfelelő távolságra lóg le a hajó orra előtt. 

Ez a védelmi berendezés — mint már föntebb említettük — tényleg igen 
jól bevált. Minden eshetőség ellen természetesen ez sem nyújt védelmet. Külö-
nösen vonatkozik ez azokra az önműködő aknákra, amelyek már az aknának 
eredeti — függőleges — helyzetéből való erősebb elhajlására is reagálnak 
anélkül, hogy maga a hajótest beléjük ütköznék. Ezt az elhajlást pedig a föntebb 
leírt berendezés sem gátolja meg, sőt amint a háló az aknát megfogja, szükség-
képen előidézi. Kump. 

Nagy vagy kicsiny tengeralattjárók ? Tulajdonképpen ez a kérdés tárgy-
talannak látszik, amennyiben a gyakorlat szinte a szemünk láttára sodorta e kez-
detben alig 200 — 250 tonna vízkiszorítású hajókat a 800—1000—1200 tonna 
deplacement felé. Mégis itt is, ott is — éppen úgy, mint annak idején a Dread-
nought-láz elfajulásánál — szakkörökből máris hangok hallatszanak, amelyek az 
ezen a téren esetleg megnyilvánuló túlzást akarják a helyes korlátok közé 
szorítani. 

Voltaképpen úgy áll a dolog, hogy a tengeralattjárók deplacementjának 
— főleg a németektől a háború alatt inaugurált — hatalmas arányú növelése 
olyan támadó fegyverré volt hivatva ezt a típust avatni, amely Anglia tenger 
uralmának életereit kinn a nagy tengereken volt fölkeresendő, hogy elvágva 
azokat, a „splendid isolation" atmoszférájába fojtsa a tengerek kénjurá t . Az 
eszköz a célhoz volt szabva. Valóban a nagyobb deplacementtal nőtt e hajók 
akciórádiusa, a tenger viszontagságaival szemben való ellenállóképessége, sőt 
bizonyos értelemben (a magával vihető több torpedó, 1 —2 gyorstüzelő ágyú 
révén) a harcképessége is. 

Ugyanennek a nagyobb deplacementnak, a nagyobb méreteknek következ-
tében azonban nőtt e hajók tehetetlensége, lomhasága is, amiért kereskedelmi 
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hajókkal és torpedónaszád-rombolókkal szemben már igen sok tengeralattjáró nagy 
árat fizetett, s ami a Surawjeff tengeralattjáró páncélos cirkálójának tervét is 
már csirájában megfojtotta. A mozgékonyság, a manőverképesség e típus éle-
tében már eddig is olyan elemek voltak, amelyeknek viszonylagos hiányát halálos 
ellenségeivel a torpedónaszád-rombolókkal vívott harcaiban már eddig is sokszor 
érezte. A deplacement további növelése a mérleget még inkább a romboló javára 
billentené. 

Ezek a megfontolások mutatkoznak az amerikai haditengerészet legújabb 
előirányzatában is, amely 188 tengeralattjárót tervez. Ezeknek egyike sem lesz 
800 tonnánál nagyobb, ami már maga is bizonyos visszatérést jelent a kis 
deplacementhoz, mégis az amerikai ellenzéki szakkörök még ezt is soknak tart ják 
és az amerikai haditengerészet tengeralattjáró-osztálya, főnökének, Grant ellen-
tengernagynak föntebbi javaslatával szemben a deplacementnak 350 tonnára való 
leszállítását javasolják, ami nézetük szerint védekezési célokra teljesen elégséges. 

Ezek a körök azzal érvelnek, hogy a háború tanulságai mindennél inkább 
utalnak a fegyver védelmi jellegére, — a cél, amelyet Anglia tengeri hatalmának 
letörésével maga elé tűzött, elérhetetlennek bizonyulván. 

Bár a föntebbi érvek komoly mérlegelést igényelnek, korai volna ezekből 
a szimptomákból azt következtetni, hogy a nagy deplacement képviselői a tenger-
alattjárók világából végleg ki fognak veszni. Nagy kiterjedésű cirkálójáratok 
fenntartására ezentúl is szükség lesz rájuk, csak éppen a számuk fog a viszonylag 
gyorsabb, menőverképesebb, gyorsabban és olcsóbban, tehát nagyobb számban 
megépíthető zömmel szemben esetleg korlátok közé szorulni. Kump. 

A Boszporusz-alagút. Még meg sincs oldva a Dover—Calais-i csatorna-
alagút nagyszabású feladata, a központi hatalmaknak keleti térfoglalása, illetőleg 
a Berlin — Budapest—Bagdadi nagy út, a jövő világforgalmának e hatalmas ütőere, 
máris egy újabb nagy technikai feladatot vetett a felszínre: a Boszporusz áthi-
dalását. 

A kérdés nem egészen új. Más formában Schneider német írónak a Bagdad-
vasútról írt könyvében egyszer már felbukkant. O vasúti hidat tervezett a Bosz-
poruszon át s ha ilyen hídnak a létesítése nem is tartozik a technikai lehetetlen-
ségek közé, az aránylag nagy nvilás (körülbelül 7 -5 kilométer Bebek—Kandillü-
nél vagy Rumili-Hiszar—Anadoli-Hiszarnál, illetőleg Emirgon —Chanlüdschenél, a 
közvetlen Konstantinápoly—Skutari összeköttetésnél természetesen még több), 
mégis erős vitát támasztott, amelynek során számos aggodalom hangzott el ilyen 
nagy híd építésével szemben. 

Kevésbé nehézkesnek látszik a Boszporusz alatt átvezetendő alagút terve 
a Dover—Calais-i helyzettel szemben, ahol a tenger mélysége éppenúgy 
20—50 méter között váltakozik, mint itt, mindössze a hegyesebb partalakulat, 
tehát költségesebb vasúti vonalvezetés nehézségeivel találkozik, amelyeket azon-
ban a Boszporusz-alagút jóval kisebb hossza (a Dover—Calais-tervezet 5 3 kilo-
méterével szemben) bőven kiegyenlít. 

Hozzájárul ehhez, hogy a török kormánynak, amely, amint látjuk, csodála-
tos életerővel áll ellent annak a törekvésnek is, amely a török félholdnak Euró-
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pából való kiszorítását tűzte ki céljául, de a Nyugatnak már utána, Ázsiába való 
nyomulásával szemben bizonyosan még a most tapasztaltnál is nagyobb elszánt-
sággal venné fel a küzdelmet, sokkal rokonszenvesebb volna egy ilyen stratégiai-
lag rövidesebben és alaposabban tönkretehető összeköttetés, mint a némi elő-
készülettel mindig, aránylag hamarosan helyreállítható áthidalás. 

Ami a tervezet jövőjét illeti, arról most, amikor Kis-Ázsiának energiái és 
gazdasági lehetőségei nem csak hogy még kiaknázva, hanem javarészt még föltárva 
sincsenek, számokban korai volna beszélni, de a föntemlített energiák kihaszná-
lásában, márcsak a szóbajövő nagy területekre való tekintettel is, olyan nagy 
fontossága volna, amely sikert és hasznot eleve biztosítana. 

Persze a háború, ha ennek az összeköttetésnek fontosságát és szükséges-
ségét előtérbe is tolta, a hasonló tervek megvalósításának általánosságban nem 
kedvez. Az energiák — szellemiek és anyagiak egyaránt — a háború közvetlen 
nagy feladatainak a megoldására vannak összpontosítva. De a háború egyúttal 
a békére való előkészület is. Ebből a szempontból bír érdekkel ez a tervezet 
és az a munka, amely a tervezet technikai megoldása körül ezidőszerint folyik. 

Kump. 

Konstantinápoly új kikötője. A török kormány új kereskedelmi kikötő épí-
tését tervezi Konstantinápolyban. Az eddigi két hajóhidtól nehezített forgalmú 
Arany szarv-öböl kikötője további terjeszkedésre alkalmatlan. Az új kikötő mintegy 
3 km hosszú rakodóparttal a város déli részén a Márvány-tenger partján fog 
épülni a Kum-kapu és Jodikule között. 

Nikolajevszk az Amur-folyam torkolatában önálló kereskedelmi kikötő lett. 
Az Amur-vasút kiépítése következtében kapcsolatot nyert a szibériai vasúttal. 

A „negyvenötös szé lesség" vasútja. Franciaország telve van ma is gyer-
mekes fantáziával, melynek termékeivel alig érdemes foglalkozni. A Földközi-
tenger északi öblözeteinek kikötőit vasúttal összekapcsolni törekvő tervek közül 
az ellenségeink győzelmi reményeiből pattant ki a legújabb Claudel-féle álom. 
Claudel Bordeaux-t, Marseille-t, Lyon-t Genova, illetve Milano-n át szeretné 
összekapcsolni villamos gyorsvasúttal Trieszt, Fiume, Zágráb, Belgrád, Bukarest 
és Odesszával — a monarchiától felszabadított területek vízierejének felhaszná-
lásával. E vasút véglegesen áttörhetetlen gáttá alkotná meg Franciaország, Olasz-
ország, Nagyszerbia és Romániát a Mediterraneum és Germánia között, s össze-
kapcsolná azokat a kikötőket, melyeknek Dél-Németország, Ausztria és Magyar-
ország gazdasági vazallusai „ lesznek!" 

Vasa, az új orosz hadikikötő. A Bottni-tenger keleti partján az oroszok 
a háború folyamán új hadikikötőt építenek. Petrogradból sztratégiai vasutat épí-
tenek Vasa-ba, az új hadikikötőbe. Vasa-t a tenger felöl 8 tmf. távolságig szik-
lás szigetek védik, úgy hogy a tenger felől meg nem támadható. 

Védekezés a tengeralattjárók ellen. A tengeralattjáró-háború, amennyire 
készületlenül találta Angliát, az általa okozott veszteségek következtében épen 
olyan hatalmas erőfeszítésekre sarkalta az angol tengeri hadvezetőséget, hogy a 
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közvélemény nyomása alatt ennek az entente tengeri forgalmát annyira zavaró 
harceszköznek munkáját némileg ellensúlyozza. 

A megszervezett védelmi rendszernek egyik szerve az a hatalmas acélháló, 
amely az angol partok védelmét van hivatva szolgálni a németek kellemetlen 
látogatásai ellen. 

A partok mentén, alkalmas helyeken, egymástól 80 méternyi távolságban, 
hosszú sorban, nagy távolságra úszó vasbóják vannak elhelyezve, amelyeket egy 
őket összekötő vaskábel hatalmas védőlánccá egyesít. Erről a vaskábelröl egész 
hosszában egy, meglehetős mélyre lenyúló acélháló csüng alá. A bóják úszó, 
illetőleg hodképessége úgy van megállapítva, hogy a hálóra gyakorolt legkisebb 
nyomás vagy húzás a legközelebbi bóját a víz alá húzza. 

Kicsiny, alig 14 méter hosszú járőrnaszádok egész raja tart állandó őrszol-
gálatot ennek a védelmi láncnak a mentén. Erős gépek igen nagy sebességet 
adnak ezeknek a naszádoknak, amelyek egy 5*7 cm-es gyorstüzelő ágyúval is 
fel vannak szerelve. 

Ha már most egy ilyen őrjárónaszád valamelyik bóján gyanús mozgásokat, 
rángatódzásokat észlel, akkor rögtön lesbe áll és a gyanús helyet fokozott figye-
lemmel kiséri. Ha a bója váltakozva lemerül meg felmerül, akkor az őrjárónaszád 
rögtön tudja, hogy a hálóba tengeralattjáró akadt, amely természetesen a leg-
különbözőbb manőverekkel igyekszik kényes helyzetéből szabadulni. Hogy azután 
a kelepcéből nagynehezen kiszabaduló és a felszínre kerülő tengeralattjáróra, 
illetőleg legénységére milyen sors vár, azt az angoloknak a tengeri háború so-
rán eddig tanúsított brutalitása alapján nem nehéz elképzelni. Kump. 

A tengeralattjáró-harc é s Olaszország ellátása. A tengerzárlat megkez-
dése óta Olaszország élelmiszerrel és nyersanyaggal való ellátása, amely eddig 
is fenyegetve volt, lényegesen rosszabbodott. A május közepéig megtorpedózott 
szállítmányok kétségtelenül megállapított jegyzéke szerint 1917 február elseje 
óta az Olaszországnak szánt élelmiszerszállítmányok közül kb. 52.000 tonnát sü-
lyesztettek el. Maga a búzasülyesztések eredménye 23.000 tonna, a kukoricasülyesz-
téseké mintegy 20.000 tonna. Szenet mintegy 51.000 tonnát sülyesztettek el, 
ebből vasra és vasércre több mint 10.000 tonna jut. De nemcsak Olaszország 
pillanatnyi köz- és hadigazdaságának e legfontosabb ágai vannak szállításaikban 
tartósan akadályozva. Más ellátási ágak hasonlókép szenvednek, így például 5800 
tonna olajat és petróleumot, 1500 tonna — Olaszországra nézve oly fontos — 
citromládát, 1900 tonna foszfátot, továbbá darabárúk, gyapot, porcellán, agyag 
stb. egész szállítmányait sülyesztették el az U-hajók a Földközi-tengeren. 

E számok megítélésénél figyelembe kell vennünk, hogy a Földközi-tengeren az 
U-hajók február 1.-től júniusig 24 hajót sülyesztettek el, kerek 154.000 olyan 
tonnát, amelynél a rakomány neme és a rendeltetési hely ismeretlen volt, továbbá 
21 olyan hajót, amelynél nem lehetett megállapítani, hogy meg volt-e rakva és 
merre tartott. Ugyancsak elsülyedt 9000 tonna olyan rakomány, amelynek tar-
talmát nem tudjuk. E részletek ismerete természetesen lényegesen emelné a 
fenti számokat. 

Mindenekelőtt meg kell gondolnunk, hogy Olaszországot nemcsak a Föld-
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közi-tenger U-hajói érintik, hanem a tengerzárlat egyáltalán. A világtonnatér min-
den csökkenése egyúttal az olasz tömeget is megrövidíti, mint ahogy az U-hajók 
földközi-tengeri működése egyúttal az angol és a francia élelmezést is sújtja. 
Nemrégiben egy osztrák-magyar tengeralattjáró elsülyesztett egy 8200 tonnás 
angol gőzöst, a Mashobát, amely többek közt hüvelyes veteményeket vitt Bom-
bayből Marseillebe. Éppen abban a pillanatban, mikor Anglia és Franciaország 
a folyton fokozódó kenyérinség miatt feszült érdeklődéssel számított a hüvelyes 
vetemények megérkezésére és Angliában már hatóságilag intézkedtek a várható 
indiai bab és borsó elkobzásáról. Ez a sülyesztés tehát különösen nagyjelentő-
ségű. Meg kell továbbá gondolnunk azt is, hogy az olasz ellátást az ijesztgetés-
nek csúfolt tengerzárlat igen érzékenyen károsítja. Hiszen az angol kormány 
kénytelen volt a legutóbb Olaszország érdekében megállapított maximális fuvar-
tételeket az angol felügyelet alatt járó semleges hajókra nézve megszüntetni, 
hogy a megrémült semleges hajózást megint magához csábítsa. így például a 
Popolo Romano 1917 április 14. számának adatai szerint az idei első negyedév 
szénbehozatala alig éri el a tavalyi negyedév 60 százalékát, még pedig a sem-
leges hajók teljes hiánya miatt. A most már jelentékenyen magasabb fuvartéte-
leket természetesen a beraktározott cikkek árában fogják közvetlenül beleszámí-
tani. Az Olaszország által epedve várt szénolcsóbbodás helyett csakugyan a 
szénárak további emelkedése következett be. Cardifftól Genováig a szénszállítás 
átlagos díjtétele 1913-ban körülbelül 10 shilling volt tonnánkint, 1916-ban pedig 
60 és 100 shilling közt ingadozott, az idén április közepe óta 130 shillingre 
szökött. A tengerzárlat közvetlen hatása Olaszország gazdasági életére az is, 
hogy az adriai kikötők elzárása minden forgalmat a középtengeri kikötőkbe te-
relt, miáltal egyes fontos vonalak felé a készletek fuvarozása lényegesen meg-
lassult. Olaszország ezt az ő mai vasúthiánya mellett — angol források beisme-
rése szerint — igen kellemetlenül érzi. 

Olaszország azért szakított a központi hatalmakkal, mert bízott az angol 
tengeri hatalomban és bőséges ellátást remélt a háborúban. Most aztán a köz-
ponti hatalmak egyre kíméletlenebbül szorítják meg föltétlenül szükséges ellátását, 
viszont a tengeri hatalmában megingatott Angolország ráadásul azt a kellemet-
lenséget szerzi szövetségesének, hogy sok olasz árú behozatalát az angol hajó-
tér megtakarítására eltiltja. Ez is olyan hatása a tengerzárlatnak, amelyet csak 
közvetlen hatásaiban lehet megállapítani. F. E. 

A MFTR. közgyűlése. A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási 
Részvénytársaság június 30.-án tartotta XXII-ik rendes évi közgyűlését Horváth 
Elemér főrendiházi tag elnöklete alatt báró dr. Wimmersperg Frigyes miniszteri 
tanácsos, miniszteri biztos jelenlétében. 

A közgyűlés mély megilletődéssel emlékezett meg Hoszpotzky Alajosnak, 
a társaság miniszteri biztosának elhunytáról és kiemelve azokat a soha el nem 
muló érdemeket, amelyeket az elhunyt, mint a kereskedelemügyi minisztérium II. 
szakosztályának főnöke, és mint a társaság miniszteri biztosa, a társaság fejlesz-
tése körül szerzett, kifejezte mély háláját és az elhunyt nemes emlékét és érde-
meit a közgyűlési jegyzőkönyvben is megörökítette. 

Ezután a közgyűlés helyesléssel vette tudomásul az évi jelentést és elhatá-
rozta, hogy a karbantartási alap javára 1,927.419 K 16 fillért ír le s a biztosi-
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tási alapot 217.865 K 48 fiiérrel gyarapítja. Az ezután fennmaradó 2,961.775 
K 07 fillér nyereségből az 1916. évi osztalékot 16 korona összegben állapította 
meg ; elhatározta továbbá, hogy a m. kir. államkincstárral kötött szerződés 58. 
§-a alapján 216.666 K 67 fillér a kereskedelemügyi m. kir. miniszter rendelke-
zésére bocsáttassák, a tartalékalapnak 1,600.000 K.-ra való kiegészítésére 
482.326 K 05 f fordíttassák és 1,698.769 K 37 fillér, mint nyereségmaradvány 
az 1917-ik üzletév javára átvitessék és megadta az igazgatóságnak és felügyelő-
bizottságnak a felmentvényt. 

A közgyűlés ezután a felügyelő-bizottságba az eddigi tagokat újra meg-
választotta. 

Az igazgatóság a közgyűlést követő alakuló ülésen a társaság elnökévé 
Horváth Elemér főrediházi tagot, a Magyar Általános Hitelbank igazgatóját, a 
társaság aleökévé pedig Márffy Ede miniszteri tanácsost választotta meg. 

A társaság fejlesztési programmjának megfelelően az 1916. évben is nagyobb 
beruházásokat eszközölt, amelyek hajók építésére és parti berendezéseinek, továbbá 
hajóműhelyeinek tökéletesbítésére irányulnak. 

Hogy a bolgár gazdasági körökkel közvetlen kapcsolatot létesítsen, a tár-
saság Szófiában képviseletet szervezett. A társaság, továbbá az Első cs. és kir. 
szab. Dunagözhajózási Társasággal, a Magyar Általános Hitelbankkal és a k. k. 
priv. alig. österr. Bodencredit-Anstalttal együtt résztvett a Duna bolgár királyi 
hajózási társaság alapításában és abbán megfelelő érdekeltséget vállalt. 

Az 1916. év folyamán berendezte az esztergom—párkány—kovácspataki 
helyi, továbbá a visegrád—nagymarosi és a zemun—belgrádi átkelési járatokat. 

A társaság hajóparkja az 1916. év végén 71 darab, összesen 30.550 indi-
kált lóerejű gőzösből, 360 darab 195.544 tonna hordképességü uszályhajóból, 
131 darab állóhajóból stb. állott. 

A társaság tartalékai a 20,000.000 korona részvénytőkével szemben 
14,838.461 K 35 f.-t tesznek ki. 

A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási R.-T. igazgatósága közhírré 
teszi, hogy Vezseny hajóállomást május hó 27.-ével a szolnok—csongrád — 
szegedi vonal állomásainak egymásközti forgalmában megnyitotta ; 

a Vukovár—Újvidék között vegyes-járatban közlekedő gőzös állónapját a 
helyi érdekeltség körében megnyilvánult óhajra f. évi június hó 12.-ével kezdő-
dőleg péntekről a keddi napra helyezte át; 

a Wien, Pozsony, Gönyii, Győr és Újpest állomásoknak, valamint a 
Budapest—Zemun—belgrádi vonal állomásainak Pancsova állomással való mindkét 
irányú forgalmában az árufelvételt 1917. évi június hó 16.-án megkezdte; 

a vukovár—újvidéki vonalon eddigi árvíz miatt szünetelő Ofutak állomást 
június 16.-ával az összforgalom számára ismét megnyitotta. 

Hajózási és vasúti forgalom Regensburgon át. Kivételes díjszabás gabona 
stb. szállítására. Érvényes 1916. október 1-től. A Magyar Királyi Folyam- és 
Tengerhajózási Részvénytársaság Igazgatósága közhírré teszi, hogy a fentemlített 
díjszabás 5. oldalán foglalt határozmány III. fejezet „Bestimmungen für die 
Einlagerung (Reexpedition)" 2. pontja Wién állomás tekintetében következőképpen 
módosul: a) „Lagerhaus der Stadt Wien, Station Wien—Lagerhaus, b) Lagerhaus 
der Stadt Wien im Freudenauer Winterhafen, Station Wien—Winterhafen, c) 
Lagerhaus der Stadt Wien (Speicher—Zwischenbrücken), Station Lagerhaus 
S. u. W. Hoffmann, Wien D. U. B., d) Lagerhaus der Ersten Österreichischen 
Aktiengesellschaft für öffentliche Lagerhauser in Wien, Freilager am Schüttl." 

Kombinált hajózási és vasúti forgalom bécsi vagy passaui átrakás mellett-
Kivételes díjszabás gabona stb. szállítására. 1. és 2. füzet (Bajorország és 
Dél-Németország). Érvényes 1908 augusztus 1.-től. A Magyar Királyi Folyam- és 
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Tengerhajózási R.-T. Igazgatósága közhírré teszi, hogy a fentemlített forgalomban 
érvényes fent felsorolt díjszabási füzetek 8. oldalán lévő 5. pont „Bestimmungen 
für die Einlagerung (Reexpedition)" II. alpontjának 3. bekezdése (Wien) a követ-
kezőképpen egészítendő k i : „Lagerhaus der Stadt Wien im Freudenauer Winter-
hafen, Station Wien — Winterhafen." A Hoffmann S. és W. féle tárház az alábbi 
megjelölést kapja: „Lagerhaus der Stadt Wien (Speicher—Zwischenbrücken) 
Station Lagerhaus S. & W. Hoffmann Wien D. U. B." 
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a t e n g e r r e vonatkozó s azzal kapcso la tos ismeretek ter jesz tésére 

MAGYAR ADRIA KÖNYVTÁR 
cimen népszerű füzetes vál lalatot indít meg. 

A Magyar Adria Könyvtár füzetei a tengerre vonatkozó földrajzi, természet-
tudományi, történeti, gazdasági, hadi- és kereskedelmi tengerészeti stb. ismereteket 
fogják a nagyközönség köztudatába bevinni s hogy ezirányú munkánknak nemzeti 
és kulturális eredménye minél szélesebb körökben érvényesülhessen, rendkívül 
olcsóra szabtuk ezen kiadványaink árát. 

A Magyar Adria Könyvtár egy átlag 48 oldalra terjedő (a szükséghez képest 
képekkel is illusztrált) füzete csak 60 f -be kerül, kettős füzet ára 1 "20 K, hármasé 1'80 K. 
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A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 
KIADÁSÁBAN MEGJELENT 

l N É M E T - M A G Y A R ÉS M A G Y A R - N É M E T 

1 HAJÓS-SZÓTÁR 
Irta: Osgyáni RÓNAY TIBOR Dr. j., cs. és kir. sorhajóhadnagy, 

í 
V A folyami és tengeri hajózás s az ezzel kapcsolatos művek, fölszere-
li lések és berendezések nagyarányú fejlődése számos új fogalmat és 
l elnevezést vont maga után, amelyeket a magyarban részint az idegen 

nevén, részint az egyesek által esetről-esetre használt különféle kife-
á jezésekkel szoktunk megnevezni. A magyar hajózásnak becses szolgá-

latot te t t ezért R ó n a y T i b o r sorhajóhadnagy, amikor évek hosszú 
sorának munkájával összegyűjtötte, i t t-ott kibővítette a magyar hajó-
zás szókincsét. A szótárt a Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudo-
mányi bizottsága nyelvi szempontból megbírálván, szakirodalmunkra 
nyereségnek nyilvánította s a szótárnak szakszempontból való átné 5-
sére egyesületünk elnökét, G o n d a B é l a min. tanácsost kérte fel, 
:-: :-: észrevételeit közvetlen közölte a szerzővel. :-: :-: 

l 

í 

A szótár a k ö v e t k e z ő szakmák szókincseit ta r ta lmazza : 

Folyamhajózás Tengertan 
1 Légtünettan Tengerészet 
í Vízrajz Tengerészség 
í Hajózástan Tengeri kereskedelem 
| Hajóépítés Tengerjog 

Hajógépészet Tengeri harcászat 

-7 
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A MAGYAR A D R I A EGYESÜLET TAGJAI RÉSZÉRE 
3 K O R O N A . M E G R E N D E L H E T Ő A VÉTELÁR ÉS 
30 FILLÉR P O R T Ó ELŐZETES BEKÜLDÉSE MELLETT 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLETNÉL 
BUDAPEST, VIII., MEHMED SZULTÁN ÚT 10. 

Nyomatott az „Elet44 irodalmi és nyomda részvény-társ. Budapest, I., Fehérvári-ut 15/c. 
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KÉPES HAVI FOLYÓIRAT 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET KÖZLÖNYE 

Főszerkesztő 

G O N D A B É L A 
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Irta DR. SZABÓ LÁSZLÓ. 

ATengermellék és Dalmácia múltja iránt történetíróink újabban kevés 
érdeklődést tanúsítanak. Fejérpataky oklevéltani tanulmányai és 
Marczalinak az Árpádok korabeli Dalmáciáról szóló munkája óta a 

történettudósok közül csak Márki Sándor közölt néhány értekezést a Ten-
gerben és az Adria Könyvtárban és Fest Aladár írt nagyobb tanulmányt 
Fiume történetéből. 

Nem is igen várható, hogy történetíróink a Tengermellék vagy Dalmá-
cia történetével a közel jövőben behatóan foglalkoznak, mert munkásságuk 
más irányba terelődik. Új erőkre van tehát szükség, akiknek nincsenek 
másirányú tudományos irodalmi kötelezettségeik, s akik a történettudo-
mánynak ezen a meglehetősen elhanyagolt területén, kellő buzgóság mel-
lett, még kisebb tehetséggel is hasznos munkásságot fejthetnek ki. Annak, 
hogy az ifjabb nemzedékből sem igen vállalkozik, úgyszólván senki az 
ezen az igen érdekes területen való históriai munkálkodásra, talán nem 
is annyira a nyelvismeret hiánya az oka, mint inkább az, hogy a meg-
oldandó problémák előtt szinte tanácstalanul áll az, aki a munkára kész 
volna vállalkozni. Ezért talán nem fölösleges, ha a Tenger némi áttekin-
tést nyújt a történelmi tanulmányok ama forrásairól, melyeket ismernie 
kell mindenkinek, ki a Tengermellék vagy Dalmácia múltjának valamely 
részlete iránt behatóan érdeklődik. Persze, a hivatásos historikusok mind 
kitünüen ismerik mindezeket a forrásokat, — de ez a kimutatás nem is 
nekik készült, hanem azoknak, akik nem élnek benn a levéltárakban, könyv-
tárakban és egyetemi szemináriumban s akikre nézve ennél fogva nemcsak 
maga a munka, hanem általában még a legelemibb tájékozódás is szer-
fölött meg van nehezítve. 
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Mint az alábbiakból nyilvánvaló, rengeteg nagy az az okleveles anyag, 
mely a szóbanforgó területről már közzé van téve. Igen nagy buzgóságot 
fejtett ki e közlésekben a zágrábi akadémia. E publikációknak köszön-
hetik a horvátok, hogy náluk a Tengermellék és Dalmácia történetének 
már óriási irodalma van. De rengeteg nagy a még közzé nem tett levél-
tári anyag is; hosszú évtizedekig lehet még folytatni a levéltári kutatá-
sokat s igen nagy az az anyag is, amelyet már kutatni sem kell; tudjuk, 
hogy hol van, csak elő kell venni és le kell másolni publikáció céljára. 

Az alábbiakban a már közzétett anyagot, legelső sorban a diplomata-
riumokat ismertetjük, a velük egyenlő értékű régi törvénykönyveket és a 
forrásul kisebb-nagyobb mértékben felhasználható régi írókat. Mellőzzük 
a magyarországi levéltárak anyagának ismertetését, — mert ehhez egy 
élet is kevés volna; mellőzzük a Budapesten kiadott diplomatariumokat 
is, (egyetlen egynek, a Ragusai JDklevéltámak kivételével), mert ezekhez 
egyrészt könnyen hozzá lehet férni, másrészt pedig fel kell tételeznünk, 
hogy nem csupán a hivatásos történetírók, hanem általában a hazai tör-
ténelem minden kedvelője előtt ismeretesek. Az Anjou-kori oklevéltár és 
a Frangepán-oklevéltár úgyszólván minden oly munkánál, mely a Tenger-
mellék vagy Dalmácia középkori történetére vonatkozik, nélkülözhetetlen. 
A nem publikált magyarországi anyagból csupán a nemzeti muzeumi 
emlékekre térünk ki, azért , mert ezekhez a legkönnyebben hozzá lehet 
férni. 

A szoros értelemben vett Magyarország területén (főként a budapesti 
országos, a körmendi és a galgóczi levéltáron) kívül legbőségesebb publi-
kálatlan anyag kínálkozik Zágrábban. 

A zágrábi országos levéltár (Zemaljski Arkiv) egy része Budapestre 
került az országos levéltárba gróf Khuen-Héderváry bánsága alatt. Úgy 
látszik (az egyetlen hiteles és nyilvános adat: Racki Regestáinak közlései 
alapján), hogy a Budapestre került anyag inkább az egész magyar álla-
mot érdekli, a helyi vonatkozású anyagból semmi sem került Budapestre. 
Azok az okiratok tehát, melyek a Tengermellék és Dalmácia helyi törté-
netére vonatkoznak, ott maradtak Zágrábban. Nagyon értékes gyűjtemé-
nye van a délszláv akadémiának is, három csoportra osztva. (Diplomata, 
Acta, Scriptores.) Ennek az anyagnak legnagyobb része Kukuljevicnek 
köszönhető, ki gyűj teménye nagy részét már életében az akadémiának 
ajándékozta. Az akadémia levéltárának nagy jótevője volt Stroszmayer 
püspök is, aki a híres Pappafava-gyüjtemény javát megvásárolta az Aka-
démiának. Családi letétekkel is gazdagodott az akadémia levéltára, pél-
dául a Keglevich grófok irataival. A történeti kutatás szempontjából nagyon 
hasznosak itt a régi dalmát krónikáknak és a Velencében levő nagyobb 
történeti emlékeknek másolatai. Az érseki levéltár és a káptalani levéltár 
anyagát részben már közzétette Tkalcic. 

A Tengermellékről nincs még feldolgozva a tersattoi franciskánus 

* * * 
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levéltár, mely főleg a XIII—XIV. századbeli emlékekben gazdag. A ter-
sattoi szerzetesek még Kukuljevicnek sem engedték meg, hogy levéltáru-
kat megnézhesse. (A tersattoi Frangepán-kastély iratait Lopasic Radoszláv 
közzétette a Starine 1892. évfolyamában: „Spomenici Trzackih Franko-
pana".) Fiume városa is közzététette már a maga okleveles anyagát ; a 
kormányzóság iratai természetszerűleg csak a legújabb időkre vonatkoz-
nak, a XVIII. század végétől kezdve. Zengben a káptalannak van levél-
tára ; ennek históriai becsű részét közzétette Sladovic „Povjesti biskupija 
senjske i modruske" című munkájának függeléke gyanánt. 

Zaraban igen gazdag a helytartósági levéltár, amelybe újabban több 
más, apró levéltár anyagát is bekebelezték. Itt találjuk a S. Chrysogon 
kolostor híres iratait is, 23 fasciculusban s a rohovoi S. Cosma és Damian 
kolostor leveleit 184 fasciculusban. (Egy részüket közölte Jelic a Vjetstnik 
1898. évfolyamában), s a S. Nicolo-kolostor 380 régi okiratát, az 1193—1649. 
évekből. A S. Maria kolostor nagybecsű középkori oklevelei máig meg-
maradtak ebben a kolostorban. A helytartósági levéltár újabban spalatoi, 
curzolai, nonai és cattaroi anyaggal is gyarapodott. Ugyancsak Zaraban 
a híres Paravia-könyvtár is őriz nagybecsű régi kéziratokat. 

Veglia városában a ferencrendi kolostornak van levéltára, Arbeban 
pedig a városnak. A híres „vörös könyvben", a Libro Rossoban a Re-
gistrum literarum communis Arbi, melyet 1504-ben másoltak, sok régi okle-
vél szövegét megőrizte. 

Sebenicoban a conventualis ferencrendiek rendezetlen könyvtárában 
sok olyan irat van, mely a városnak és a brebiri grófoknak, valamint az 
egész Dalmáciának XIII—XIV. századbeli története szempontjából többé-
kevésbbé fontos. 

Trauban a káptalannak és a Fanfogna-grófoknak levéltára egyaránt 
megérdemli a tanulmányozást. Spalatoban a káptalannak, a S. Rajneria 
apáca kolostornak s a conventuális ferencrendieknek van levéltára. A vá-
ros és az érsekség levéltára a zivataros időkben szétszóródott: Velencé-
ben, Bécsben és Zaraban vannak legértékesebb darabjai. 

Lesinaban a káptalani levéltár (Archivium Capituli Pharensis) nagyon 
szépen van rendezve: az oklevelek a XII. századtól kezdve chronolo-
gikus sorrendbe vannak állítva. Ugyanitt az Ivan, Machiedo és Boglic 
családnak is van levéltára. Curzolaban az Arneri család levéltára figye-
lemreméltó. Cattaroban a kerületi levéltárban lehet még középkori irato-
kat találni. 

Mennyiségre, de talán értékre nézve is leggazdagabb a dalmát levél-
tárak közül a ragusai; ennek ismertetését közölte Gelcich a Ragusai Ok-
levéltár bevezetésében, melyhez még hozzátehetjük, hogy azóta a ragusai 
törvényszék irattárában igen sok oly anyagot találtak, mely a levéltárból 
tévedésből került a bírósághoz; ezt az egész anyagot már újra bekebe-
lezték a levéltárba. Alább a diplomatariumok ismertetésénél látni fogjuk, 
mily nagy anyagot közöltek már Ragusából, de kétségtelen, hogy még 
mindez csak csekély töredéke a ragusai írott emlékeknek. Ugyancsak 
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Ragusában elég nagy anyag van a szeminárium, a ferencrendiek és a 
dominikánusok levéltárában is. 

A bécsi udvari levéltár adriai vonatkozású anyagának legnagyobb része 
a lombardiai osztrák uralom idején Velencéből került Bécsbe. Igen értékes 
itt a Foscarini- és a Brera-gyüjtemény és számos codex, melybe valaha 
Velencében foglalták össze a dalmáciai iratokat. A „Ragusaner Urkunden" 
csoportjában a Ragusa 1814.-iki annexiójára vonatkozó iratok vannak. Ide 
került Sebenico történeti emlékeinek gyűjteménye, a Diplomatarium Sibeni-
cense, valamint a spalatoi káptalani levéltár egy része is. Igen nagybecsüek 
itt Marino Sanudo iratai 1496—1533-ból, 58 kötetben, „Raporti della repu-
blica Veneta coi Slavi meridionali"; kivonatosan közölte Wenczel Gusz-
táv, még előbb Valentini a zágrábi „Arkiv" V. kötetében. 

Velencében legnagyobb a dalmáciai levéltári anyag. Az állami levél-
tárban a Senato, a Secreta Consilii Rogatorum, a Libri Pactorum, a Libri 
Commemorialium s a Commissiones számtalan kötetének feljegyzései doku-
mentálják Dalmácia történetének eseményeit. A „Sindicatus" című kötetek 
Velence tengerentúli birtokairól s ezek között első sorban Dalmáciáról őriz-
tek meg hivatalos jelentéseket; ezekhez csatlakozik a Rettori di Dalmazia 
et Istria, s a Dispacci dei Proveditori Generáli in Dalmazia kötetei is. Ide 
kerültek Zeng városának a XV. században a pápához írott levelei, vala-
mint a spalatoi kiváltságos Sz. István apátságnak levéltára is. A patriar-
chatus levéltárának codexeiben főként XVI. századból való dalmáciai 
emlékeket találunk. A városi Correr-muzeumban és a Frari-levéltárban 
•is találhatunk sok dalmáciai iratot. 

A római levéltárak közül a Vatikán anyagát Theiner tette közzé a 
Magyarországra és a délszlávokra vonatkozó négy kötetben; ellenben nin-
csenek még feldolgozva a Sz. Jeromos hospiciumnak, valamint a S. Pietro 
ai Vincoli egyháznak régi iratai; ez utóbbiak főként a XV. századbeli 
Dalmáciára vetnének világot. 

Nápolyban az állami levéltárban újra átvizsgálandó volna a Regesta 
Andegavensia 377 kötete. Ugyancsak Nápolyban Nápolyi Lászlóra és a 
Frangepán családra vonatkozó sok ismeretlen oklevelet lehet még találni 
a Brancacci-levéltárban. A többi olaszországi levéltárak közül az anconait, 
a firenzeit, a bolognait, genuait, mantuait, milánóit, palermoit és turinit 
átnézte az orosz Makusev, de az az anyag, melyet közölt belőlük, fölötte 
sovány; a gyűjteményéhez írott bevezetésből megállapítható, hogy külö-
nösen Anconában még igen sok jó anyag lappang. 

Érdemes volna kutatni Párisban is. A franciák uralmára vonatkozó 
iratok a francia külügyminisztériumban össze vannak gyűjtve „Provinces 
Illyriennes" címmel. Át kellene nézni a Bibliotheque Nationale olasz co-
dexeinek nagy gyűjteményét is. 

* * * 

A Magyar Nemzeti Muzeum kézirattárában főként a Tengermellék 
XVIII—XIX. századbeli történetéből találunk sok adatot. 

Az 1792—94. évi kereskedelmi regnicolaris bizottság iratainak TI. kö-
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tetében a Tengermellékre és a zengi kikötőre vonatkozó tervek vannak. 
Akkoriban még nem volt véglegesen eldöntve, hogy Fiume vagy Zeng 
legyen-e Magyarország nagy kikötője; a zengi terveknek nagy pártja volt. 
1790-ből nagy gyűjteményt találunk ezzel a címmel: „Acta portum et ur-
bem Fluminensem concernentia". A „Commercialia Croatico-Hungarica" 
című gyűjtemény egy része szintén Fiúméra és Zengre vonatkozik. 

Megvannak itt az 1777. évi horvát-dalmát-szlavon „generális congres-
sus" iratai, Fiume visszacsatolási ügyeivel, valamint Szeverin-vármegye 
és Vinodol rendezésével. A „Mandata et rescripta regia" gyűjtemény II. 
kötete jórészt ugyané dolgokra vonatkozik. Több-kevesebb tengermelléki 
vonatkozású dolgot tartalmaz a „Monumenta diplomatica regnorum Dal-
matiae, Croatiae et Slavoniae" című nagy gyűjtemény. 

Tengerészeti rendtartási iratok a „Series quorundam actorum Flumi-
nensium" című gyűjteményben vannak. 

Zeng statútumainak egy példánya (Statuta et Privilegia R. C. Seg-
niensis) is megvan a Nemzeti Muzeumban. Ugyancsak Zeng városáról és 
Carlopagoról szól itt Strasoldo egyik jelentése. 

Igen nagy a muzeumi levéltárban a Frangepán-okmányok másolatai-
nak tömege, a „Sententionales" és a „Confirmationales" között; a „Codex 
Széchényianus" I—XIV. kötete is bőséges anyagot szolgáltat a kutatónak. 

I. Diplomatariumok. 

/. Miklosich szerb oklevelei. 
Fr. Miklosich: Monumenta Serbica spectantia históriám Serbiae, Bosnae, Ragusii. 

Viennae, 1858. 

Miklosichtiak ez az oklevélgyűjteménye, mely úgy látszik, Mihály szerb 
fejedelem költségén jelent meg, 497 oklevelet és feliratot közöl az 1114—1618. 
évekből. Ennek a nagy anyagnak elég jelentékeny része vonatkozik a 
bosnyák, szerb és bolgár királyok és főurak ragusai összeköttetéseire. 
Közli e gyűjtemény 1189-ből Kulin bosnyák bán kereskedelmi szerződését 
Ragusával, 1186—96-ból Asen bolgár cár Ragusának adott kereskedelmi 
privilégiumát, 1234-ből a Ragusa boszniai vámmentességéről szóló okiratot. 
1281-ben István Uros király 5000 perper adót vet ki Ragusára, amely fizet, 
mert polgárainak már sok földje és szőleje volt Boszniában, 1333-ban Uros 
István király eladja Ragusának Rat, Ston és Prevlaka egész vidékét, a 
Tengerpartot Prevlakától egész Ragusáig és Posrednica szigetét. 1387-ben 
Ragusa István Tvrtko bosnyák királylyal szövetséget köt „mindenki ellen, 
kivéve Máriát, Magyarország királynéját". 1405-ben István Tvrtko meg-
erősíti Ragusát Primőrje birtokában, 1420-ban Ragusa megszerzi Osztojics 
István bosnyák királytól Konavlje zsupa felét. A török szultánoktól is ta-
lálunk itt néhány oklevelet; 1430-ban II. Amurat, 1451—1481 között II. Mo-
hamed, 1481-ben II. Bajazed, 1517-ben pedig I. Szelim szultán ad keres-
kedelmi kiváltságokat Ragusának. 
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2. Pucic oklevélgyűjteményé. 
Medo Pucic: Spomenici Srbski od 1395 do 1423, to jest pismo pisana od republika 
dubrovacke kraljevima, despotima, vojvodima i knezovima Srbskiem, Bosanskiem i Pri-

morskiem prepisao s dubrovacke archive. Belgrád, 1858. 

A ragusai Pucic oklevélgyűjteménye („Szerb emlékek 1395-től 1423-ig, 
nevezetesen a ragusai köztársaságnak Szerbia, Bosznia és a Tengerpart 
királyaihoz, despotáihoz, vajdáihoz és grófjaihoz írott levelei, melyek a 
ragusai leváltárból másoltattak") egyidejűleg jelent meg Miklosich szerb 
okleveleivel. Pucic munkájának I. kötete Ragusának a szerb és bosnyák 
királyokhoz és főurakhoz szerb nyelven írott leveleit közli, a ragusai 
levéltári Lettere di Levante I. kötetéből, a II. kötetben pedig szintén ra-
gusai emlékek vannak adózási és követküldési ügyekről. 

3. Theiner oklevélgyűjteményei. 
Vetera monumenta historica Hungáriám Sacram illustrantia . . . e x tabulariis Vaticanis 

deprompta . . . ab Augustino Theiner. I Romae, 1859. II. Komae, 1860. 

Theiner Ágost oratorianus szerzetes, a vatikáni levéltár praefectusa 
e gyűjtemény I. kötetében 1265 pápai levelet közöl 1216—1352-ből; ezek 
közül alig egy tucat vonatkozik a Tengermellék és Dalmácia történetére; 
természetesen valamennyi az egyházak kormányzására vonatkozó irat. A 
II. kötetben 884 oklevél van az 1352—1526. közötti időkből; közülük 16 
darab tengermelléki, illetőleg dalmáciai vonatkozású; legjelentősebbek kö-
zöttük az 1525. évi clissai segélykérő levelek a török ellen. 

Vetera monumenta Slavorum tneridionaliutn históriám illustrantia . . . ex tabulariis Vati-
canis depromta. . . ab Augustino Theiner. I. Romae, 1863. II. Zagrabiae, 1875. 

Ez az okiratgyűjtemény szintén inkább vonatkozik a magyarok, mint 
a délszlávok történetére; de ha a szerző a címben nem említette volna 
a délszlávokat, Strossmayer püspök aligha viselte volna a II. kötet kiadá-
sának költségeit. A XII—XIII. századbeli iratok közül főként a püspökök 
személyi ügyeire vonatkozó levelek szólnak dalmáciai dolgokról; számos 
irat, III. Honorius pápa idejéből, a zarai érsekségnek a gradoi patriarchatus 
elleni küzdelméről tanúskodik; az érsekség ellenállásának tudvalevően 
politikai oka volt; a velencei fenhatóság ellen kellett védekeznie. 1304-ben 
XI. Benedek megengedi a ragusai kereskedőknek, hogy tiltott árúkat vi-
hessenek Alexandriába a töröknek. 1308-ban V. Kelemen Uros szerb király-
lyal az unió ügyében tárgyal. 1478-ban IV. Sixtus gabonát rekvirál Ragu-
sában. Az I. kötet az 1181—1532, a II. pedig az 1524— 1800-ig terjedő 
időszakra vonatkozik; a II. kötet függelékében a XIII—XVI. századból ta-
lálunk néhány okiratot. A II. kötetnek históriai szempontból legértékesebb 
része a Fráter György megöletésére vonatkozó levelezés. A délszláv vo-
natkozású anyagban a Tengermellék történetére vonatkozólag jelentősek 
az uszkokok ügyeinek rendezését sürgető pápai levelek. Az anglikánná 
lett Marcanton de Dominis spalatoi érsek kalandos életéhez is sok adatot 
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találunk itt. A gráci és a bécsi nunciatura nagyszámú iratai közül csak 
kevés vonatkozik Dalmáciára, annál több Boszniára. A XVII. századból 
sok irat a törökök tengerparti szereplésére vonatkozik; érdekes Cosmi 
István spalatoi érsek leírása a törökök 1685-iki almissai hadjáratáról. Fon-
tos a feltrei püspöknek, mint apostoli visitatornak jelentése a ragusai 
köztársaság 1574-iki állapotáról. Érdekes a dalmát püspökök 1798-iki kér-
vénye II. Ferenchez Dalmácia visszacsatolása ügyében. 

4. Kukuljevic oklevélgyűjteményei. 
Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. I. k. Privilegia et Libertates regni Croa-
tiae, Dalmatiae et Slavoniae. Zagrabiae, 1862. II. k. Articuli et Constitutiones diaetarum 
seu generalium congregationum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Zagrabiae, 1862. 
III. k. Constitutiones Comitiorum regnum Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae spectantes. 

Zagrabiae, 1862. 

A horvát történetírás atyjának ez a müve politikai célból készült: az 
októberi diploma után feléledt Horvátországban az önállóság reménye, s 
elsősorban a történetírás munkásai vállalkoztak rá, hogy megalapozzák a 
horvát államjogot. Ez a politikai helyzet a magyarázata annak, hogy sok-
kal jobb horvát hazafiak voltak e korban a történetírók, mint amilyen 
objektívek voltak mint tudósok. Kukuljevic e gyűjteményének I. kötete a 
837-től 1790-ig terjedő időkből 265 oklevelet közöl s a függelékben még 
12 oklevelet 1151—1390-ből. Ez az egész anyag, igen kevés kivétellel, már 
előbb is ismeretes volt Lucius és Farlati műveiből, sőt Fejér Codex Diplo-
maticusából és Theiner Monumentáiból. A közölt 277 okiratból alig 17 az 
első publikáció; ezek közül figyelmet érdemelnek a köve tkezők : 1207. 
II. András megerősíti a spalatoiak és a horvátok jogait; Nagy Lajos meg-
erősíti II. Endre 1210-iki cetini szabadalmait; 1248. IV. Ince megengedi a 
zengi püspöknek a szláv liturgiát; 1289, a vinodol-vegliai grófok patrona-
tust szereznek Zeng és Korbavia fölött; 1358. Lajos király békekötése 
Velencével; 1381. a turini békekötés okmánya; 1481. Mátyás megerősíti 
Bag (Carlopago) kiváltságait; 1397. a Garák megkapják Chersot és Osse-
rot; 1416. a szlavóniai nemesség kiváltságait megerősíti Ciliéi Hermann; 
1776. a Szeverin-megye megalakítására vonatkozó iratok; 1242. IV. Béla 
megerősíti Zara kiváltságait; 1307. Arbe kiváltságokat kap. A II. kötet 
horvát közgyűlési végzéseket közöl. (A generális congregatiokat csak kü-
lönös jóakarattal lehet diétáknak nevezni.) 1353-ban a tinini gyűlés a püs-
pöki tized alól felmenti azokat a nemeseket, akiknek nincsen legalább tíz 
jobbágyuk. Az 1396-iki pagoi gyűlés e szigetet kiveszi Zara joghatósága 
alól. 1527. A cetini gyűlés Ferdinándot királylyá választja. 1825-ben a 
Litorale Hungaricum, 1845-ben pedig a szabad kikötők és Zeng város 
ügyeiben hoznak végzéseket. A III. kötet a magyar országgyűlések horvát 
vonatkozású végzéseit közli. Ezek közül Rudolf VII. d. 32. sz. 1596, Zrínyi 
György tengermelléki várairól (Grobnik, Bakar, Hrelin), II. Ferdinánd IV. 
d. 37. sz. az uszkokok garázdálkodásairól, III. Ferdinánd I. d. több sza-
kasza Zeng védelméről és országgyűlési képviseletéről szól. Tersatto vissza-
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csatolásának sürgetését már 1649-ben törvénybe iktatták. Az 1790—91. 
országgyűlés határozott Zeng sérelmeinek orvoslásáról és Buccari szabad 
kikötőjéről. Fiume országgyűlési kettős képviseletét az 1807. V. t. c. 4. 
§-a szabályozta. A tengerparti polgári igazságszolgáltatást az 1827. VIII. 
t. c. 14. §., a kereskedelmi pereket az 1836. V. t. c. 30. §. rendezte. 

Codex Diploniaticus regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae. Diplomaticki Sbornik kral-
jevine Hrvatske s Dalmacijom i Slavonijom. Izdaje Iván Kukuljevic Sakcinski. Dio I. 

u Zagrebu, 1874. Dio II. u Zagrebu, 1875. 

Az első nagyobbszabású horvát okiratgyűjtemény; az I. részben 233 
oklevél van 503—1100-ból s a függelékben 15 darab 507—1097-ből; a 
kötet végén 21 felirat szövegét közli a kiadó. A II. rész 301 okiratot és 
12 feliratot közöl 1102—1199-ből. Ez a munka még a horvátok részéről 
is nagyon kritikus fogadtatásban részesült, egyrészt azért, mert sok oly 
anyagot közöl, mely nem vonatkozhatik a horvátokra, (hiszen a VI. szá-
zadban még nem voltak a kérdéses területen a horvátok), másrészt pedig 
azért, mert Kukuljevic a gyűjteményébe sok olyan okiratot is felvett, amely 
nyilvánvalóan hamis. Az első kifogás bennünket nem érdekel, mert min-
ket nem a horvát népnek, hanem a Tengermellék és Dalmácia területének 
története foglalkoztat; ami pedig a hamisítványokat illeti, azoknak a száma 
nyilván még nagyobb, mint a kritikus Racki megállapította. (Pl. neki még 
Tamás spalatoi főesperes hírhedt Memoriale-ja is hiteles.) A Codex Diplo-
maticus legrégibb anyaga már Kukuljevic előtt is publikálva volt; a kiadó 
csak kiaknázta a VI. századot illetőleg Luciust és Cassiodorust, a VII. szá-
zadtól kezdve főforrása a Mansi-féle Conciliorum Collectio, a IX. század-
tól kezdve már Farlati Illyricum Sacruma, s azután Jaffe Regestái. Csak 
gyéren mutatkoznak saját másolatai a Vatikánból és a Barberini könyvtár-
ból. A turini Bullarium, és még inkább a Codex Trevisanus is sok anya-
got szolgáltatott neki. A legtöbb friss anyagot a zarai helytartósági levél-
tárból s a zarai Mária-apácák kolostorából szerezte. A II. rész Kálmán 
király öt oklevelével kezdődik. György „Dél-Dalmácia és Chulmia királya" 
két adománylevéllel szerepel. Királyaink közül III. Istvántól, II. és III. Bé-
lától és II. Gézától találunk itt dalmáciai okleveleket. A XII. század máso-
dik felétől kezdve már Velence dominál a legtöbb okiratban. 

Regesta documentorum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae saeculi XIII. Collegit et 
digessit I. Kukuljevic de Saccis. Zagrabiae, 1896. 

Kukuljevicnek ez a posthumus kötete különlenyomat a délszláv aka-
démia által kiadott „Starine" 21—24, 26—28. kötetéből. Az 1200-tól 1299 
nov. 26.-ig terjedő időből nem kevesebb, mint 1628 okiratot kivonatolt 
latin nyelven a fáradhatatlan író. Igen csekély kivétellel ez az egész anyag 
publicálva van már in extenso; Kukuljevic rövid regestái azonban nagyon 
megkönnyítik a nagy anyagban való gyors tájékozódást. (Az első ízben 
közölt anyagnál gyakran találjuk a forrásnak ily furcsa megjelölését: „Ex 
catis regni Croatiae archivi [következik a szám] ablatis per banum Khuen-
Héderváry".) 
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5. Makusev oklevélgyűjteménye. 
Makusev: Monumenta historica Slavorum meridionalium vicinorumque popuiorum. I. k. 

Varsó, 1874. II. Belgrád, 1882. 

Makusev Vince orosz történetíró, már a mult század hatvanas évei-
ben foglalkozott Ragusa történetével és főként Ragusa és Oroszország 
diplomáciai érintkezésével. (L. erről Gelcich ragusai oklevéltárának beve-
zetését.) Ugyancsak a hatvanas években végezte Makusev kutatásait az 
olasz levéltárakban; gyűjtésének eredményeiből az első kötetet mint var-
sói egyetemi tanár adta ki 1874-ben; a második kötet csak nyolc évvel 
később jelent meg a belgrádi tudós társaság kiadásában. A két kötet 
értéke igen különböző; az I. kötet anyaga kitűnően fel van dolgozva, az 
illető levéltárak anyagából kellő kommentárokkal ellátva. A II. kötet ellen-
ben minden megjegyzés nélkül, időrendben közli az okleveleket; a francia 
nyelvű előszóban a szerző betegségére s a kedvezőtlen körülményekre 
hivatkozik, s a kommentárok hiányát azzal magyarázza, hogy Belgrádban 
nem állottak rendelkezésére a szükséges könyvek. (A II. kiadással külön-
ben a szerb tudós társaság valami nagy költségbe nem verte magát, mert 
a kötet tulajdonképpen csak külön lenyomata a „Glasznik"-ban közölt 
anyagnak.) Az I. kötet anconai, bolognai és firenzei okleveleket közöl. 
Az anconai levéltár gyűjteményében Dalmácia szempontjából legfontosabb 
a „Statuta duanae et pacta cum diversis nationibus'1 csoport, melyben 
1345—1476 között főként velencei szerződéseket találunk; mivel azonban 
ez idő nagy része alatt Dalmácia is Velence birtokai közé tartozott, a 
szerződések közül igen sok vonatkozik dalmát területre. Ragusa 1372-ben, 
Zara 1258-ban és 1288-ban, Sebenico 1451-ben, Trau 1236-ban szerződött 
Anconával. Megvan a levéltárban a cattaroi vámszabályok 1440-iki má-
solata is. A Makusev által közölt okiratok közül 12 Zengre, 1 Fiúméra, 
23 Ragusára, 15 Magyarországra, 11 Bizáncra és 20 Törökországra vo-
natkozik. Bolognában az lntendenza levéltárát s a város és az egyetem 
könyvtárát kutatta át Makusev; az itt közölt okiratok főként a törököknek 
az Adria felé való terjeszkedését világítják meg. Firenzében a központi 
állami levéltárnak úgy köztársasági, mint Medici-osztályában sok magyar, 
horvát és dalmát emléket talált; a közölt oklevelekből kitűnik, hogy a 
középkori magyar-olasz árúforgalom főként Zengen át bonyolódott le. A 
közölt anyag egy része a Frangepánokra és Nápolyi Lászlóra vonatkozik. 
(A szerb, cseh, lengyel, orosz és török érintkezések itt közölt emlékei nem 
tartoznak a tárgyhoz.) Átvizsgálta Makusev a firenzei Biblioteca Nazionale 
codex-anyagát is. A II. kötet anyagát Genuában, Mantuaban, Milanóban, 
Palermoban és Turinban gyűjtötte össze Makusev. A genuai oklevelek a 
XVI—XVII. századból valók és főként a török mozgalmakra vonatkoznak; 
a mantuaiak egy része követi jelentés a XIV. század végéről. Az 1468—1525-i 
oklevelek itt is a törökök előrenyomulásáról szólanak; általában ebben az 
anyagban sokkal több a magyar, mint a délszláv vonatkozás. Milánóból 
az Archivio Governativo és a Biblioteca Ambrosiana anyagából közöl ok-
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leveleket Makusev; ezek főként a törököknek az Isonzoig való előrenyo-
mulásáról (1478) s a Tengermellék és Dalmácia XV. század végén való 
nagy félelméről és kétségbeeséséről szólanak. („Tuto il Levante t rema!" 
így kezdi 1499. jűn. 18.-án levelét a ragusai köztársaság titkára Lodovico 
milanói herceghez.) A palermói iratok főként kereskedelmi kiváltságok, 
melyeket a ragusaiak kaptak a siciliai királyság kikötőiben. A turini iratok 
egészen jelentéktelenek. 

6. Ragusai oklevélgyűjtemények. 
Monumenta Ragusina. Libri Reformationum. I—V. k., Zágráb, 1879, 1882, 1895, 1896, 

1867. (A Monumenta spectantia históriám Slavorum meridionalium X., XIII. és 
XXVII-XXIX. kötete) 

A ragusai levéltár óriási anyagában a legbecsesebb darabok közé 
tartoznak a városi tanácsi határozatokat összefoglaló könyvek, melyek 
1301-től egész 1807-ig kevés kivétellel mind megvannak, s a diplomáciai 
iratok, melyek közül a keletiek (Lettere e Commissioni di Levante) 1359-től 
1802-ig 108, a nyugatiak pedig (Lettere e Commissioni di Ponente) 1566-tól 
1802-ig 135 kötetben vannak összegyűjtve. A Monumenta Ragusina I. kö-
tete a „Reformationum libri" első öt könyvének anyagát közli, 1306-1347-
ből. (Hiányzanak az 1307—1311, 1316, 1318—1321 és 1325—1342 évek 
határozatai.) 

A II. kötet folytatja a reformatiók közlését 1347-től 1360-ig; (hiányoz-
nak az 1353—1355, az 1359 máj. 7, dec. 31. és az 1360. évi határozatok. 
Az I. kötet hiányait a II. kötet szerkesztője, Racki részben pótolja azzal, 
hegy az elveszett reformatiokat 1301—1305-ből, 1318-ból és 1325—1336-ból 
közli azon kivonatokban, melyeket az eredetieket még ismerő Gian Maria 
Mattéi készített. Ugyancsak Mattéi kivonatait közli Racki az 1359. július-
tól 1360. novemberig terjedő időszakból is. A II. kötethez a szerkesztő 
hozzáfüggesztett 19 levelet, illetőleg utasítást a Lettere e Commissioni di 
Levante gyűjteményből is. 

A III. kötet az 1359—1364. évi reformatiokat közli; a Lettere e Com-
missioni di Levante gyűjteményből az egyes határozatoknak megfelelő 
darabok a reformatiok közölt szövege közé vannak szőve. Az 1363-iki 
anyag után közbe vannak szőve négy lapon az ugyanebből az évből való 
Littere Citatorie et Incanti. A kötet befejezése (302—346 1.) ugyancsak 
1363-ból birtokhatár-megállapító jegyzőkönyvek gyűjteménye. („De Posses-
sionibus".) 

A IV. köteten már Gelcich József van megnevezve mint szerkesztő. 
Itt az 1364—1396. évekből való reformatiokat találjuk, melyeknél itt-ott 
közbe vannak szőve a megfelelő diplomáciái iratok. 1367. dec. 7 után azon-
ban megszűnik a reformatiok közlése egész 1378. aug. 5.-ig; a közbeeső 
csaknem tíz évi időszakot a szerkesztő a Lettere e Commissioni di Levante 
1369, 1371—1376 és 1378. évi anyagából való szemelvényekkel tölti ki. 

Az V. kötet, melyet szintén Gelcich szerkesztett, tulajdonképpen pót-
léka az első négy kötetnek, amennyiben az 1301—1336. évekből való 
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reformatiokat közöl, melyek az első négy kötetből azért maradtak ki, 
mert e kötetek kiadásakor még lappangtak. A ragusai állami levéltárnak 
politikai-közigazgatási és igazságügyi részre bontásakor, 1838-ban a refor-
matiok néhány kötete a ragusai cs. kir. törvényszékhez t éved t ; ezekből 
való a Monumenta Ragusina V. kötetének anyaga. Az adatok az 1301—1306, 
1311—1314, 1318—1320, 1325—1333 és 1336. évekre vonatkoznak. 

Ragusa és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára. (Diplomatarium relationum 
reipublicae Ragusanae cum regno Hungáriáé.) A ragusai állatni, a bécsi cs. és kir. 
titkos és egyéb levéltárakban levő okiratokból összeállította Gelcich József. Bevezetés-

sel és jegyzetekkel ellátta Thallóczy Lajos Budapest, 1887. 

Thallóczy e kötetben 32 lapra terjedő bevezetést írt, melyben ismer-
teti Ragusának a magyar királysághoz való viszonyát, Gelcich pedig 23 
lapon a ragusai levéltárat. Maga az okleveles anyag 691 lapra terjed, az 
1358-tól 1684-ig terjedő időszakból; az itt közölt oklevelek száma 442; 
ezeken kívül „toldalék" gyanánt még egy oklevél van közölve 1403-ból 
a 846—877. lapon. Az oklevélgyűjteményt kiegészítik a tanácsi jegyző-
könyvekből való kivonatok, (a Libri Reformationum-ból 1363—1367-ből, 
1378—1392-ből, 1395—1399-ből, 1402—1403-ból, 1408-ból, 1412—1414-ből, 
s a Libri Consilii Rogatorum-ból 1415—1418-ból, 1459— 1492-ből, 1497— 
1522-ből. A kötetet Gelcichnek fél ívre terjedő értekezése zárja be : „Né-
hány szó Ragusa pénzeiről". 

7. Délszláv-velencei oklevéltár. 
Listine o odnosajih izmedju juznoga slavenstva i Mletacke republike. Skupio i uredio 
Sime Ljubic. (Oklevelek a délszlávság és a velencei köztársaság közti viszonyról. Gyűj-
tötte és szerkesztette Ljubic Simon.) I—X. kötet, Zágráb, 1868, 1870, 1872, 1874, 1875, 
1878, 1882, 1886, 1890, 1891. (A Monumenta spectantia Históriám Slavorum meridiona-

lium I -V. , IX, XII. és XXII. kötete.) 

A Listine I. kötete 696 darab okirati emléket közöl a 960—1335 közti 
évekből. Legrégibbek a Veglia, Ossero, Spalato, Trau meghódítására vo-
natkozó Promissiok (1018—1097.), a bécsi levéltár Codex Trevisianusából. 
Ugyané kötet közli Kálmán király és Vitális Michiel dogé szövetségi szer-
ződését, a híres Conventio amicitiaet is. Nevezetesebb darabjai a kötet-
nek: Arbe (1166) és Zara (1208) privilégiuma, Velence paktumai Zaraval, 
II. Endre (1217) és IV. Béla (1244) szerződése Velencével; szerződések a 
következő városokkal: Ragusa 1232, 1236, Zara 1247, 1251, 1313, Sebe-
nico 1322, Trau 1322, Spalato 1327, Nona 1329, Cattaro 1335. Fontosak 
Ragusa békekötései és szövetségei egyes dalmát városokkal. A kötet ki-
vonatot is közöl a velencei Misti del Senato-ból 1293—1331-ből. 

A II. kötetben 729 irat van az 1336—1347. évekből; az itt közölt ada-
tok nagyobb része a dalmát szigetek kormányzására vonatkozó közigaz-
gatási irat. Zara és Pago csaknem félszázados civakodásának előzményei 
itt vannak összegyűjtve. Érdekesek a magyarok Apuliába való átkelésére 
vonatkozó jegyzékváltások 1343-ból; Velence 1345. évi intézkedései Zara 
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ellen, majd a Zarara vonatkozó tárgyalások Nagy Lajossal, s az 1346. dec. 
15-iki békeszerződés. Közölve van a Nelepic knini gróffal 1343-ban, s a 
Pál és Mladin clissai grófokkal 1345-ben kötött szerződés is. 

A III. kötet 551 emléket közöl az 1347. júl. 3-tól 1358. jún. 22-ig ter-
jedő időkből; ezek is többnyire Velence dalmáciai birtokaira vonatkozó 
közigazgatási iratok. Ez években Spalato élénk tárgyalást folytatott a magyar 
királylyal Spalato, Trau, Sebenico és Nona birokáért; a tárgyalásokra vonat-
kozó diplomáciái utasítások itt közölve vannak. Érdekes az 1348. aug. 
5-iki békeajánlat Nagy Lajosnak és Curzola meghódolása. (1352. dec. 26.) 
1353-ban igen hosszas tárgyalások folytak Ilona clissai grófnővel Scardona 
átadása ügyében. Legfontosabbak a zarai békeszerződésre vonatkozó, 
1358-iki iratok. A kötet végén „Adalékok" címmel pótlólag 128, kevébbé 
fontos oklevél van összegyűjtve az 1116—1347. évből. 

A IV. kötetben 641 oklevél van 1358—1403-ból. Ezek között legfon-
tosabbak: a Nagy Lajos királylyal folytatott levelezés és a Magyarországba 
küldött követeknek szóló utasítások, valamint a követek magyarországi 
jelentései. 1364-ben a krétai hadjáratra a zengi Frangepánok segítségével 
készül Velence. Arbe 1378-ban újból meghódol Velencének. Igen terjedel-
mesek a turini békeszerződésre vonatkozó iratok. 1386—87-ben Velence 
Albániában akar terjeszkedni és hosszasan tárgyal e célból Topie Károly 
albán herceggel ; 1387-ben szövetségi tárgyalás kezdődik Zsigmond király-
lyal. 1395-ben Velence a magyar királylyal a törökök elleni készülődésről 
tárgyal. Ugyanez évben Velence megszerzi Stracimir György zetai feje-
delemtől Skutarit és Drivastot. 

Az V. kötet 193 iratot közöl az 1403—1411. évből. Legfontosabbak a 
Nápolyi László dalmáciai szereplésére vonatkozó iratok. Sebenico és Trau 
szövetkezik egymással és Nápolyi Lászlóval. 1406-ban Velence paktál Dul-
cignoval, majd sok viszály és hosszas tárgyalás után 1408. jún. 6.-án Stra-
cimir zetai fejedelemmel. Fontos irat Velence és a vegliai grófok keres-
kedelmi és konzuli szerződése 1408. júl. 26.-ról. Ugyanekkor folynak a 
tárgyalások Dalmácia megvételére vonatkozólag Nápolyi Lászlóval. A kötet 
függelékében 111 okirat van 1226—1397-ből; ezek közül művelődéstörté-
neti szempontból fontos Arbe város számadáskönyve 1334-ből. 

A VI. kötetben 252 okirat van 1409—1412-ből. 1409-ben a zaraiak 
velencei polgárjogot kapnak. Ez évben hosszas tárgyalások indulnak meg 
Dalmácia megvásárlása ügyében Zsigmond királylyal, 1410-ben pedig Her-
vojeval a spalatoi hercegség ügyében. Sok adat van itt Sebeniconak Ve-
lencével szemben tanúsított hosszas ellenállásáról. 1411-ben Cattaro hosszas 
tárgyalás után meghódol Velencének. 1412-ben a szintén megszerzett Se-
benico privilégiumokat kap. Ugyanez évben Velence hosszas, de végül 
eredménytelen tárgyalást kezd Vratiszláv lengyel királylyal a Zsigmond 
magyar király ellen kötendő szövetség ügyében. 

A VII. kötetben 234 iratot találunk az 1412. nov. 1.-től 1420. márc. 
15.-ig terjedő időszakból. 1412-ben békére törekszik Velence és egyidejű-
leg tárgyal Nápolyi Lászlóval és Ciliéi Hermannal; a Ciliéihez küldött 
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követ 16 pontba foglalt utasitást kap és vesztegetésre 20.000 aranyat. A 
Sebenico birtokbavételére s a városban való berendezkedésre vonatkozó 
iratok jellemzőek Velence dalmáciai kormányzatára. Sok irat vonatkozik 
aBalsa Stracimir zetai fejedelemmel folytatott tárgyalásokra. 1414—1416-ban 
Curzola, Lesina és Brazza szigetek ügyében Zsigmond király sokat leve-
lez Ragusával. 1414-ben Konstanzban tárgyalnak Velence követei Zsig-
monddal. 1419-ben Velence tengeri zárt rendel el Trau, Spalato és Almissa 
ellen. 1420-ban hosszas tárgyalás folyik a nagy nehezen megszerzett Catta-
roval, a város autonom jogai körül. 

A VIII. kötet az 1419—-1424. évekre vonatkozik. 1419-ben Velence 
méregkeverőkkel tárgyal, akikkel el akarja tétetni láb alól Zsigmond királyt. 
A Balsa fejedelmi családdal Jakab nápolyi király közvetíti a béketárgya-
lásokat. Traut és Spalatot meghódítja Velence. A dalmát városok privilé-
giumokat kapnak: Spalato, Curzola és Brazza 1420-ban, Lesina és Cat-
taro 1421-ben. 1422—1423-ban szerződéssel végződő tárgyalások folynak 
Tvartko bosnyák királylyal. 1422-ben megrendszabályozzák a dalmáciai 
szerzeteseket. 1423: febr. 16.-án Sandal, Bosznia nagyvajdája, békeszer-
ződést köt Velencével. Az egész kötetben 197 okirat van. 

A IX. kötetben 408 darab okiratot találunk az 1423—1452. évekből. 
Ezek közül kiemeljük a következőket: 1426-ban határrendezés folyik Ve-
lence és Bosznia közt. 1428. nov. 2. hat hónapos fegyverszünet Zsigmond-
dal. A baseli zsinaton hosszas tárgyalás a magyar királylyal. 1431—34 kö-
zött a zengi Frangepánok új koncessziókat kapnak. 1437-ben 9 évi béke-
kötés Velence és Zsigmond között. Érdekes Ragusa és Ancona kereske-
delmi szerződése 1440-ből. Ugyanez évben Velence megszerzi Dulcignot. 
1441-ben rendezik Curzola, 1442-ben Drivasto ügyeit. 1446-ban szabályoz-
zák a dalmáciai, szlavóniai és albániai szindikusok eljárását. 1450-ben 
Cattaro kereskedelmi privilégiumokat kap. 

A X. kötet az 1453—1469. évekre vonatkozik. Az itt közölt 491 ok-
levél közül fontosabbak: az 1455. jún. 30,-i egyezmény Velence és Zeng 
között; az 1455,-i paktum Zeta népével ; az albániai provisoroknak szóló 
1455,-i utasítás; a Szent Száva hercegével, Istvánnal folytatott hosszas 
tárgyalás. 1456-ban V. László kiváltságokat ad Ragusának. 1459. Ferdinánd 
siciliai király is privilégiumokat ad a ragusai kereskedőknek. 1459-től 
kezdve főleg a török veszedelem ellen való védekezés foglalkoztatja a 
ragusaiakat s igen sokat tárgyalnak a magyar és a bosnyák királylyal, 
de nem tartózkodnak attól se, hogy egyidejűleg a törökkel is tárgyaljanak. 

8. Velencei tisztviselők dalmáciai jelentései. 
Commissiones et Relationes Venetae. Collegit et digessit Simeon Ljubic. Tom. I—II., 
Zagrabiae, 1876, 1877. — (A Monumenta spectantia históriám Slavorum meridionalium 

VI. és VIII. kötete.) 

A dalmáciai birtokszerzés óta állandó szokás volt Velencében, hogy 
a provinciákba küldött főtisztviselőknek írott utasítást adtak választásuk 
alkalmával és viszont nekik is kötelességük volt hivatali idejük lejártakor 
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részletes írásbeli jelentést tenni a gondjaikra bízott terület helyrajzáról, 
lakosainak számáról, közigazgatásáról és igazságszolgáltatásáról, az eset-
leges erődítésekről és katonai erőkről, az adókról, a városok jövedelmei-
ről és kiadásairól és általában a gazdasági viszonyokról. E jelentések kö-
zül kettőt, (Vinciguerra és Giustiniano alább említendő jelentéseit) már 
1844-ben kiadta Velencében Solitro, egy cattaroi jelentést pedig ugyan-
csak 1861-ben Toderini adott ki. 

A Ljubic által kiadott Commissiones et Relationes I. kötete 20 darab-
ból áll; ezek közül 4 commissio, 11 pedig relatio; a többiek egyéb tör-
téneti becsű iratok. A commisiók a következők: D. Barbaro traui comes-
nek, 1441., D. Barbaro zarai kapitánynak, 1461, F. Barbo vegliai provi-
sornak, 1481, és Taiapetra sebenicoi comesnek. 1515. A relatiok: Vinci-
guerra 1481, Vegliából, Minio krétai hercegé 1521-ből, Canali kapitányé 
1525-ből, Mauro zarai kapitányé 1524-ből, Venerio cattaroi rectoré 1525-ből, 
B. Taiapietra sebenicoi rectoré 1524—26-ból, Lyppomani traui comesé 
1527-ből, Civrani zarai comesé 1525-ből, Malatesta Baleono dalmáciai ka-
pitányé 1524-ből, F. Taiapetra cattaroi rectoré 1524—27-ből és Vallaresso 
zarai kapitányé 1527-ből. Egyéb történeti emlékek e kötetben: A bécsi 
udvari könyvtárból az Annali Veneti kivonata 1433. aug. 16.-tól 1453-ig, 
Pasqualigo magyarországi követ jelentései 1509. okt. 18.-tól 1512. aug. 
9.-ig, Marcantonio Michiel velencei patrícius naplója 1511. febr. 4.-től 1520. 
febr. 20.-ig, J. Mauro levelei a dogéhoz 1520. márc. 22— ápr. 8. között 
a dalmáciai állapotokról, melyeket a szenátus rendeletére megvizsgált és 
az a beszéd, melyben Moré Fülöp egri „püspök" (helyesen: prépost) 
1521-ben II. Lajos magyar király megbízásából Velence segítségét kérte 
Szolimán szultán ellen. 

A II. kötet az 1525—1553 közötti évekből közöl 37 jelentést. Ezek 
nem mind a Dalmáciában alkalmazott főtisztviselők működésének ellen-
őrzésére kiküldött szindikusok jelentései, hanem vannak közöttük az egyes 
városok közigazgatását vezető comesektől, rectoroktól és főként pénzügye-
ket intéző provisoroktól eredő iratok is. Egyik jelentés az 1537-iki velen-
cei török háború leírása. Történeti és földrajzi szempontból legfontosabb 
az 1553-iki szindikusok egyikének, Giustinianonak a jelentéséhez csatolt 
terjedelmes útleírása (Itinerario) 1553-ból, mely Velence összes dalmáciai 
birtokairól társadalomtörténeti szempontból igen kitűnő megfigyeléseket 
tartalmaz. 

9. Határőrségi oklevéltár. 
Spomenici hrvatske krajine, I—III. k. Radoslav Lopasic kiadása, a Monumenta spectantia 
históriám Slavorum meridionalium XV—XVI. és XX. kötetében, Zágráb, 1884, 1885, 1889. 

A „horvát határőrvidék emlék-iratai"-nak I. kötetében 283 oklevelet 
találunk az 1479—1609. évekből. Az oklevelek nyelve: horvát, német, latin 
és olasz. Az I. kötetben sok adat van az uszkókok történetéhez. A ten-
gerpart igen gyenge határvédelmét 1577.-Í emlékek ismertetik. Az adatok 
nagy része a katonai szervezetre, a huszárok és darabontok „Kriegsord-
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nung"-jára vonatkozik. A zengi uszkókok kalózkodásáról s a morlákok adó-
zási viszonyairól sok adatot találunk az I. kötetben, mely Zeng, Vinodol, 
Tersatto és Fiume történetének szempontjából is figyelemreméltó. Az 
I. k. egyik legbecsesebb része a „Relatione del' infelice auuenimento deli' 
impresa di Clissa fatta l'anno della nostra salute MDXCVI", a 238—255 1. 
A II. kötetben 272 oklevél van az 1610—1692. évből; ez az anyag főként 
a tengerparti határőrség (Meergraniz, „Möhrgraniz") embereire vonatkozik ; 
itt zengi és ogulini ügyeken kívül főként a vlahokra vonatkozó emlékek 
vannak összegyűj tve; ezek között legfontosabb a Statuta Valachorum 
(I. Lipót, Bécs, 1667. ápr. 14). A Zrínyiek és az utolsó Frangepánok tör-
ténetére vonatkozólag is bőséges adatok vannak e kötetben. Figyelemre-
méltóak itt is a zengi kalózokra vonatkozó iratok. A III. kötet anyagának 
legnagyobb része 1613—1780-ból való katonai közigazgatási irat, s ezek 
közül csak kevés vonatkozik a Tengerpart történetére; jelentősebbek: 
Glavinic Sebestyén püspök leírása Lika és Corbavia megyékről 1696-ból, 
Peri Fr. novii kamarai ügyész és kapitány jelentése az udvari kamarához 
1697-ből, ugyanazon évből gróf Coronini Antal kapitány jelentése Lika és 
Krbava megyékről, Pötenegh Ádám fiumei kamarai hivatalnok jelentése 
1699-ből a tengerparti kamarai érdekek védelméről, I. Lipót közigazgatási 
és közlekedési intézkedései a Tengermelléken 1700-ban, 1701-ből a bécsi 
haditanácsnak a tengerpartra vonatkozó rendelkezései és Wassenhoffen 
főszállásmester jelentése 1689-ből carlopagoi útjáról. A kötethez függelékül 
a horvát bánok, vicebánok és várkapitányok jegyzéke csatlakozik 1526-tól 
a XVIII. század közepéig. 

10. Horvát jogi iratok. 
Dr. Duro Surmin: Hrvatski spomenici. Sveska I. U Zagrebu, 1898. (A Monumenta his-

torico-juridica Slavorum meridionalium VI. kötete.) 

Surmin Cyörgy zágrábi egyetemi tanár a jogi vonatkozású régi hor-
vát iratok kiadására vállalkozott; az I. „füzet", mely a fent közölt címmel 
megjelent, vaskos kötet, melyben 1100—1499-ből való iratokat találunk. 
A XII—XIII. századból a legtöbb irat Veglia és Brazza szigetéről való; 
ez a körülmény is bizonyítja, hogy a szláv elem ezen a két szigeten ter-
jeszkedett legelőbb, tán még hamarabb, mint Curzolában és Lesinán. A 
régi horvát iratok közül legterjedelmesebb (10—74. 1.) egy 1275-ből való 
oklevél, mely a határokat állapítja meg az aquilejai patriarcha, a pagoi 
comes, Pago város, a velencei köztársaság és néhány istriai úr földjei 
között. A XIV. századból több oklevelet találunk Tvrtko bántól, Tvrtko 
Istvántól és Dabisa Istvántól; a XV. században már pemcsak a corbaviai 
és a blagaji grófok állítottak ki sok horvát oklevelet, hanem már a Fran-
gepánok is ; e családnak brinji, osalji és novii ága ekkor már horvát volt. 
Érdékes az 1461—70. körüli időkből Miklós modrus-corbaviai püspök levele, 
melyben védelmezi a szláv nyelv liturgiái jogait. 1492-ben II. Bajazit 
szultán is horvát nyelvű levelet Íratott Ragusa városához a sóeladás 
ügyében. 
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11. Racki oklevéltára. 
Documenta históriáé Chroaticae periodum antiquam illustrantia. Collegit, digessit, expli-
cuit dr. Fr. Racki. Zagrabiae, 1877. (A Monumenta spectantia históriám Slavorum meri-

dionalium VII. kötete.) 

Racki Ferenc zágrábi kanonokot megbízta a zágrábi délszláv akadé-
mia, hogy a horvátok történetére vonatkozó történeti emlékeket a XII. sz. 
végéig gyűjtse össze és ad ja ki. Racki legelső sorbán a dalmát levéltá : 

rakban kutatott, főként a zarai helytartósági levéltárban, majd a velencei 
San Marcoban s a bécsi levéltárban. Megtalálta a zarai Mária-kolostor 38 
leveles Regestáját, melynek régibb része (az első 21 levél) szerinte leg-
inkább is a XII. századból való. A seloi szent Péter kolostor 29 leveles 
Registrumára is rátalált a bécsi levéltárban, s a zarai levéltárban feldol-
gozta a „Libellus policoriont", mely 40 levélen a szerzetes rendek birtok-
viszonyairól közöl adatokat a XI—XIV. századból. Feldolgozta a spalatoi 
sz. István egyház Regestáját is, melynek olasz fordítását megtalálta Ve-
lencében. 1873-ban a zarai, spalatoi és traui levéltárakban sok érdekes 
iratot le is fotografált. Oklevélgyűjteményének legnagyobb részét azon-
ban már megjelent művekből kölcsönözte, főként Luciustól és Riceputi-
Farlatitól. Az ily közvetett közlésnek mindig csekélyebb a bizonyító ereje, 
mint ha a közlő az eredeti iratokat látta volna, mert a XVII—XIII. század-
beli írók nem igen voltak járatosak a palaéographiában és a diplomati-
kában, s a felhasznált iratokkal szemben nemcsak kritikájuk, de még olva-
sásuk sem feltétlenül megbízható. Racki mindazáltal helyesen cselekedett, 
mikor ezeket az okiratokat is felvette gyűjteményébe, mert Riceputi-Farlati 
bizonyára okiratokból is dolgozott, Lucius pedig maga megírja, hogy a 
zarai sz. Chrysogon s a zarai Mária kolostor, valamint az arbei székes-
egyház levéltárát felhasználta. Racki gyűjteménye három részből áll: 

I. Acta. 143 oklevél, helyesebben: oklevél vagy valamely oklevél em-
lítése egy másik oklevélben; pl. mindjárt a legelső emlék „körülbelül" 
839-ről datálva, csak utalás arra, hogy ekkoriban Mislav fejedelem ado-
mányt juttatott a putaloi sz. György egyháznak. Az első egész oklevél 
dátuma: 852. márc. 4., Trpimir adománya a spalatoi székesegyháznak. 

II. Rescripta et synodalia, — a 144—162. sz. emlék, — pápai rescrip-
tumok, s a 924., 926—927., 1045., 1050., 1059—60., 1063. és az 1075. évi 
spalatoi zsinatok emlékei, és néhány más dalmát zsinat rövid, töredékes 
emléke. Ehhez a gyűteményhez van csatolva a Dalmáciában 1087—95. 
táján használatos püspöki eskűminta. 

III. Excerpta e scriptoribus. A 163—233. sz. emlék, az 548—1100 közti 
évekből, a középkori írók horvát-dalmát vonatkozású feljegyzéseinek gyűj-
teménye; a görög szöveg mellett párhuzamosan latin fordítást is közöl 
Racki. Fel van itt dolgozva : Prokopios, Theophylaktos Simokattés, a Chro-
nicon Gradense, Paulus Diaconus, Theophanés, Konstantinos Porphyro-
genetos, Nikephoros, a História Salonitana, az Acta Sanctorum IV. kö-
tetéből a Miracula s. Demetrii, az Annales Laureshamenses, Einhardi An-
nales, Ioannis Chronicon Venetum, a Liber Aureus Prumiensis, Dandolo 
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András Krónikája, Annales Fuldenses, Georgii Hamartoli Chronicon Vene-
tum, Annales Barenses, Chasdai Ibn-Safruti, Zonaras, Kedrénos, Lupi 
protospatharii Chronicon, Vita S. Gerardi, Nikephor Bryen., Kinnamos, to-
vábbá a Willermi Tyrensis Históriájából, Raimundi de Agiles, „História 
Franconum, qui ceperunt Jherusalem", Bongarsius Gesta dei per Francos és 
Alberti Aquensis História Hierosolymitanajából a keresztes hadak dalmá-
ciai átvonulására vonatkozó adatok, Thuróczitól fel vannak véve a Szent 
László horvátországi tetteire vonatkozó adatok; fel van használva a Me-
giser-féle Annales Carinthiae, Gaufredi Malaterrae História Sicula-jából 
(Muratori, V. k.) a Kálmán királyra és normán menyasszonyára vonatkozó 
adat. Kézaitól a gozdhegyi ütközet, s a velencei Cicogna-könyvtár Codex 
Trevisianusából a híres „Conventio amicitiae" Kálmán király és Vitális Mi-
chael dogé között. Természetes, hogy a Mansi-féle Conc. coll. és Jaffe 
pápai regestái is ki vannak használva. Az utolsó emlék egy glagol felirat 
Veglia szigetéről, a Besca melletti S. Lucia egyházból: Svinimir király 
donációja az illető egyház részére. 

12. Smiciklas oklevéltára. 
Codex Diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, II—XIII. k. 1904—1915. 

A zágrábi akadémia tervbe vette a horvát-, dalmát-, szlavonországi 
oklevelek kiadását a legrégibb időktől kezdve egész 1409-ig; az oklevél-
tár szerkesztésével Smiciklas Tádé történetírót bízták meg. Kukuljevic és 
Racki oklevéltárai után feleslegesnek látszott a XII. század előtti anyagot 
kiadni s ezért úgy határoztak, hogy az új Codex Diplomaticus egyenes 
folytatása legyen Racki „Documenta históriáé Chroaticae" c. gyűjteményé-
nek, mely a Monumenta Slavorum Meridionalium VII. köteteként jelent 
meg 1877-ben az akadémia kiadásában. Smiciklas Codex Diplomaticusa 
első kötetének, tehát Racki Documenta-ja tekintendő, és magának Smi-
ciklasnak a gyűjtése mindjárt a II. kötettel kezdődik. 

A II. kötet 348 diplomatikai emléket közöl az 1101—1199. évekből. 
Benne van e gyűjteményben Tamás spalatoi főesperes hírhedt Memoria-
leja is, 1102-ből, a magyar-horvát kapcsolat ősi szerződési elméletének ez 
az ügyetlenül koholt „bizonyítéka". Itt találjuk Kálmán király dalmáciai 
okleveleit (a zarai Mária-kolostornak, a spalatoi érsekségnek, Traunak, az 
arbei egyháznak) és Kálmán híres szerződését a velencei dogéval. 1163-
ban Velence átengedi Vegliát a Frangepánok őse inek; 1166-ban Arbe 
Velencétől kap kiváltságokat; itt találjuk az 1185. évi spalatoi zsinat vég-
zéseit, a dalmát városoknak egymással való békekötéseit, Ragusa keres-
kedelmi szerződéseit Rovignoval, Ravennaval, Fanoval és Anconaval, stb. 
A XII. századbeli diplomatikai emlékek majdnem mind Dalmáciára vonat-
koznak. 

A III. kötetben 412 oklevél van 1201—1235-ből. 1201-ben Ragusa Mo-
nopolival és Barival, 1203-ban Termolaval szerződik. 1203-ból néhány pá-
pai levél a keresztesek zarai fosztogatásairól szól, 1205-ben Arbe és Zeng 
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kereskedelmi szerződést köt. 1207-ben II. András megerősíti Spalato jogait 
és kiváltságokat ad Almissanak. 1211-ben Ragusa és Veglia kereskedelmi, 
1212-ben Arbe és Albona békeszerződést köt. 1230-ban Asen bolgár csá-
szár országaiban kereskedelmi szabadalmakat ad a ragusaiaknak. 1234-ben 
Sebenico, Spalato és Ragusa szövetkezik egymással és Ragusa még külön 
András chulmi herceggel is. 1235-ben Ragusa szabályozza a férjhezmenő 
leányok hozományát. Ugyanez évben a ravennai kereskedők szabadal-
makat kapnak Ragusában. 

A IV. kötet az 1236—1255. évekből 534 oklevelet közöl. 1236-ban 
Ragusa szerződik Velencével; ugyanez évben Trau és Ancona szövetsé-
get köt. 1238-ban nemzetközi bizottság (stanik) itél Ragusa és Spalato, 
valamint Ragusa és Almissa között. 1239-ben Spalato és Trau békét köt. 
1242-ben a hálás IV. Béla király donatiot ad a vegliai grófoknak és pri-
vilégiumokat Traunak, Lesinának és Zaranak. 1248-ban Zeng és Ragusa, 
1250-ben Trau és Sebenico békét köt egymással. 1254-ben Ragusa Uros 
István szerb királytól is kereskedelmi szabadalmakat kap. 

Az V. kötetben (1256—1272) IV. Béla korából 465, V. István korából 
pedig 85 oklevél van. Az ötvenes évek okmányai jobbára Spalato és 
Ragusa ügyeire vonatkoznak ; Spalatoban inkább az egyházi, Ragusaban 
gyakrabban a kereskedelmi ügyeket rendezték. Rogerius spalatoi érsek 
Tamás főesperestől, a történetírótól gyakran vesz kölcsönöket, rendesen 
zálog mellett. 1257-ben Ragusa Spalatoval, majd Cattaroval békét köt. 
1258-ban Zara és Ancona kereskedelmi szerződést köt. Ugyanez évben 
az almissai nemeseket védelmébe veszi a király. 1259-ben Spalato Trau-
val és Butko tengerparti bánnal háborúra szövetkezik Poljica ellen. 
1260-ban IV. Béla Zeng városát Frigyes ' és Bertalan vegliai grófoknak 
adja, s ugyanez évben nekik adományozza Vinodolt is. 1261-ben Al-
missa és Ragusa, 1263-bati Sebenico és Trau, 1268-ban Zeng és Arbe 
békét köt. 

A VI. kötet anyaga az 1272—1290. évekre vonatkozik ; az itt közölt 
oklevelek száma 593. IV. László király 1272-ben megerősíti Trau kivált-
ságait. 1273-ban Helena szerb királyné megígéri a ragusaiaknak, hogy 
előre értesíti őket, ha a fér je részéről háború fenyegeti a várost. 1274-ben 
Spalato Apulia királyával szövetkezik az Almissa elleni hadjáratra, majd 
II. Károly apuliai király újból szövetkezik ugyané célra Spalatoval és Se-
benicoval. (Az új szövetség amiatt vált szükségessé, hogy Almissa kibé-
kült Velencével.) 1275-ben Uros István szerb király privilégiumot ad a 
ragusai kereskedőknek. 1284-ben Clissa őrizetét IV. László a trauiakra 
bízza. Ugyanez évben a zarai bírák békét szereznek Nona és Arbe 
között. 

A VII. kötet az 1290—1300. évekből 376 oklevelet közöl; ezek között 
legkiemelkedőbbek a dalmát városoknak egymással való szerződései. 
1290-ben Zara, Spalato és Trau szövetkezik; 1292-ben Subic György al-
missai gróf békét köt Velencével; ugyanez évben Ragusa is szerződik 
Velencével; 1294-ben Trau békét köt Bribiri Györgygyei és Almissaval 
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s ugyanez évben Ragusa Cattaroval. VIII. Bonifác 1298-ban megalapítja 
a sebenicoi püspökséget. A század utolsó éveiben II. Károly apuliai her-
ceg nagyon a kedvében jár a Subicoknak és a Frangepánoknak. 

A VIII. kötetben 475 oklevél van 1301—1320-ból. 1306-ban a gradoi 
patriarcha intézkedik zarai egyházi ügyekben. 1308-ból több oklevél Gen-
tilis bibornok dalmáciai követségére vonatkozik. 1311-ből Velence több 
levele igyekszik tisztázni Zara birtokának jogát. 1315-ben Arbe és Pago 
békét köt. 

A IX. kötetnek 1321—1331-ből való 474 oklevele közül jelentősebbek : 
1322-ben Károly magyar király megerősíti a vegliai grófok és Sebenico 
privilégiumait; 1323-ban Miklós bán megerősíti Almissa 1207-iki kiváltsá-
gait. 1326-ban Velence szabályozza az arbei bíróválasztást. 

A X. kötet 1332—1372-ből közöl 474 oklevelet. 1332-ben Spalato, Trau, 
Sebenico és Nelepic gróf védelmi szövetséget köt. 1339-ben Trau és Brazza 
békeszerződést köt. 

A XI. kötet 487 oklevele az 1342—1350. évekre vonatkozik. 1342-ben 
a nonai káptalan átírja V. István adománylevelét, melyben Luca megyét 
a nonai püspöknek adta. 1245-ben Velence a magyar sereg ellen védel-
met igér Zaranak és több levélben ellenállásra serkenti a zaraiakat, akik-
nek 1346-ban már Lajos magyar király igér segítséget. 1349. szept. 20.-án 
István szerb-görög császár Ragusanak kereskedelmi szabadalmakat ad. 

A XII. kötet nyomása közben (1914) meghalt a gyűjtemény szerkesz-
tője, Smiciklas Tádé. Ez a kötet az 1350—1359. évekből közöl 499 okle-
velet ; tartalmából kiemelkedik: 1358-ból Lajos király levele Firenzehez, 
a Velencével kötött békéről; ugyanez évből Lajos király parancsa a la-
gostaiakhoz, hogy a Ragusa által kinevezett comesnek engedelmeskedje-
nek, 1358-ban Spalato két nemest választ, hogy őrködjenek a város jogain. 
1359-ben Ragusa kereskedelmi szabadalmat kér Velencétől. 1358-ban La-
jos király megerősíti Bihac szabadalmait. 

A XIII. kötet már Kostrencic Marko és Laszovszki Emil szerkesztésé-
ben jelent meg 1915-ben; az 1360—1366. évekből 425 oklevelet találunk 
itt. 1360-ban Lajos király megengedi Ragusának, hogy comesét szabadon 
válassza és hogy Szerbiával kereskedjék. 1361-ben Ragusa tengeri hadi 
intézkedéseket tesz a cattaroi öbölben. 1362-ben Stagnot védik Voislav 
ellen. 1362-ben Trau tárgyal Szécsi Miklós dalmát bánnal a morlákok 
ügyében. 

13. Bolgár egyházi oklevéltár. 
Acta Bulgáriáé Ecclesiastica, ab a. 1565 usque ad a. 1799. Collegit et digessit P. Fr. 
Eusebius Fermendzin. Zágráb, 1887. (A Monumenta spectantia históriám Slavorum Me-

ridionalium XVIII. kötete.) 

Az itt közölt 265 oklevél között igen sok van, amelyben némi dal-
máciai vonatkozások találhatók, azon a réven, hogy a Bulgáriába küldött 
apostoli visitatorok többnyire dalmát papok voltak. 
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14. Bosnyák egyházi oklevéltár. 
Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis ab 
a. 925 usque ad a. 1752. Collegit et digessit P. Eusebius Fermendzin. Zágráb, 1892. 

(A Monumenta spectantia históriám Slavorum meridionalium XXIII. kötete.) 

Az itt közölt anyag túlnyomó nagy része a sz. Ferenc rend boszniai 
működésére vonatkozik; miután úgy e szerzetesek nagy része, mint a 
legtöbb boszniai püspök dalmát eredetű volt, okleveles emlékeikbe sok 
dalmáciai vonatkozást találunk. Történeti szempontból legfontosabbak a 
bosnyák királyok XIV—XV. századbeli dalmát politikájára vonatkozó iratok. 

15. Urbáriumok. 
Urbaria lingua Croatica conscripta. Hrvatski Urbari. Svezak I. Sabrao i protumacio Ra-

doslav Lopasic. Zágráb, 1894. (A Monumenta hist.-jur. Slav. merid. V. kötete.) 

A cetin-megyei vlahok vagy morlákok történetéhez érdekes adatokat 
szolgáltat Frangepán Anzs 1436-iki oklevele. Blagaj Gergely 1453-iki ur-
bariuma Brubno viszonyait ismerteti. Az első nagy terjedelmű urbárium a 
modrusi 1486-ból. A grizsi 1547-ből, a dubováci 1579-ből, a novii (vino-
doli) 1609—1653-ból, a tersattoi 1610-ből, a rakoveci és rakonoki 1630-ból, 
a grobniki 1642-ből, az oszalji 1642-ből való. A többi, itt közölt urbáriu-
mok a tengerparttól messzebb eső horvát vidékekre vonatkoznak. 

16. Uszkok történeti emlékek. 
Monumenta históriám Uscocchorum illustrantia ex archivis Romanis, praecipue e secreto 
Vaticano desumpta. Collegit et redegit dr. Carolus nob. Horvát. Zágráb, I—II. k. 1910, 

1912. (A Monumenta sp. hist. Slavorum merid. XXXII. és XXXIV. kötete.) 

A XVI. század közepétől kezdve gyűjtötte össze Horvát Károly az 
uszkokokra vonatkozó okleveleket; ezek közül a Tengerpart történetére 
főként az I. kötet fontos, melynek anyaga az uszkoknak a Tengerparton 
való megjelenésétől, 1550-től az első zengi telepítésig, 1601-ig terjed. 

17. Habsburg oklevelek. 
Monumenta Habsburgica regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. I—II. k. Zágráb, 1913, 

1916. (A Monumenta sp. hist. Slavorum merid. XXXV. és XXXVIII. kötete) 

Ez a Laszowski Emil által kiadott oklevélgyűjtemény nem a Habs-
burgoknak, hanem általában a Habsburg-pártnak okleveleit közli; közöttük 
igen kevés az olyan darab, melynek tengermelléki vonatkozása is van. 

18. Országgyűlési iratok. 
Acta comitialia regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. I—II. k. Zágráb, 1912, 1915. 

(A Monumenta sp. hist. Slavorum meridionalium XXXIII. és XXXVI. kötete.) 

Sisic Ferdinánd kezdette meg a régi horvát országgyűlési iratok (he-
lyesebben : a régi generális congregatiók) iratainak közlését. Az I. kötet 
az 1526—1536. évek közé eső korszakra vonatkozik; itt az 1526-iki ce-
tini országgyűlésről 8, az 1527-iki cetini gyűlésről pedig 9 emléket talá-
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lünk. A II. kötetben az 1537. évtől 1556-ig terjedő évek iratai vannak 
összegyűjtve; a gyűjtemény végén pótlólag 1526—1539-ből való iratokat 
közöl a szerkesztő. Mindezek között igen kevés akad, mely a Tenger-
mellékre különösebben is vonatkozik. 

19. Gradigo István levelei. 
Abbatis Stephani Gradii Ragusini ad consilium rogatorum reipublicae Ragusinae epis-
tolae scriptae. Zágráb, 1915. (A Monumenta sp. hist. Slavorum merid. XXXVII. kötete.) 

Még Bogisic Boldizsár kezdte gyűjteni Gradigo (Grádics) István le-
veleit; a gyűjteményt azután dr. Gyuro Körbler egészítette ki és adta ki. 
99 lapra terjedő bevezetés előzi meg Gradigo 1667—1683-ból való leve-
leit. Gradigo (1613—1683) Rómában élő ragusai i róvol t ; 1659—1683-ig a 
Sz. Jeromos hospicium káptalanának tagja, 1669 óta a vatikáni könyvtár 
igazgatója. A Vatikánban követe volt Ragusának, melynek megbízásából 
egy ízben XIV. Lajos udvarában is járt. 1671-ben a neki felajánlott ragu-
sai érsekséget nem fogadta el. A ragusai tanácshoz küldött levelei korá-
nak története szempontjából jelentékenyek. 

(Befe jező köz l emény a jövő» f ü z e t b e n . ) 



a z a d r i a k i k o t o i . 
Irta Dr. KEREKES J. ZOLTÁN. 

II. 

Az osztrák és magyar part . 
— Hét képpel. — 

lombard-velencei síkság homokos, zátonyos partvidéke folytatódik 
az olasz-osztrák határtól kelet felé is az Isonzó folyó nagy deltá-
jáig. A delta nyugati oldalán még egy hatalmas laguna, a Lag. di 

Marano van, de a keleti felénél megváltozik hirtelen a part jellege és a 
folyton előrenyomuló delta és délkeletnek forduló part közt a Panzano-öböl 
keletkezik, amelyben a kis Duino község fekszik. Az öböl bejáratát erősen 
veszélyezteli az Isonzó éppen ebben az irányban növekvő deltája. A del-
tán levő Aquileia város hajdan a tengerparton feküdt és a rómaiak ide-
jében még 100.000 lakosű virágzó kereskedő város volt egy laguna partján. 
Kr. e. 182-ben a tengertől 60 stádiumnyira (mintegy 11 kilométernyire) 
feküdt ugyan, de a tengertől elválasztó lagunája teljesen hajózható volt, 
ma pedig az iszap ezt már egészen feltöltötte. Virágzását az V. században 
Attila hadainak ostroma szakította félbe, de egy évszázad múlva újra épült 
s a középkoron át még fontos szerepet játszott (aquilejai patriarchátus), 
ma azonban csak 2400 lakosú kis község. 

Az Isonzónál kezdődő Dinári-Alpok vonulata Duino táján kiér a ten-
gerpartra és innen kezdve végigkíséri az Adria egész keleti partját s a 
Duinotól Triesztig terjedő keskeny sávon tagozatlan konkordáns part áll 
elő, ennek teljesen folytatása, csekély megszakítás után, a magyar part-
vonal. A két konkordáns partrész közt a törésvonalakkal kiszabdalt Isztria 
terül el sajátságos háromszögű alakban s ennek partvonalai többé-kevésbbé 
merőlegesen állanak hegyvonulatainak irányára (diszkordáns part), amiért 
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is mindjárt Triesztnél pompás öblöt találunk s az öblök és félszigetek 
nagy száma tagozza az isztriai partot egész Volosca vidékéig, ahol a 
partvonal iránya újra a Dinári-Alpokkal párhuzamosan északnyugat-délke-
leti irányba csap át. Ennek az isztriai tagozott partnak egyik legszebb 
öblében épült az Adria első kikötője, Trieszt, 162.000 lakossal (a mellette 
levő kisebb községekkel együtt 1914-ben 250.000 lakosa volt) s Genova 
és Marseille után a Földközi-tenger egyik legjelentősebb kikötője, for-

galma Le HavreéVel vetekszik, nem csoda tehát, hogy 
az olasz „szent önzés" (sacro egoismo) álszent 

szemforgatással a magáénak igyekszik mon-
dani, — de szerencsére a beszéden túl 

még nem is jutott. Kr. e. 28-ban fog-
lalták el Augusztus császár légiói 

lllyriát erős harcok árán s ekkor 
alapították stratégiai okok-

ból Tergeste (Tergeste-
um) várost, s ponto-

san ugyanazon a 
helyen áll ma 

Trieszt. — 

tőül 
akarták 
volna hasz-
nálni a rómaiak, 
úgy mindenesetre 
a védettebb Muggiai-
öblöt választották volna 
mellette, de kereskedelmi ki-
kötőjük Aquileja volt s egy újat xi^js^ 
létesíteni itt nem is volt szándékuk-
ban. Ravenna, Aquileja és Velence az 
egész középkoron át annyira uralták ke-
reskedelmükkel az Adriát, hogy ezek mellett 
Trieszt szóba sem jöhetett. 1382-ben Trieszt a 
túlhatalmaskodó Velence önkényeskedései ellen Lipót t k é p . a z A d r i a , 

osztrák herceghez fordult segítségért s így a Habsbur-
gok is jól jártak, mert ezáltal tengerparthoz jutottak, mégis a XVIII. század 
elejéig Trieszt jelentéktelen parti városka volt, melynek lakói szőlőterme-
lésből éltek, mígnem 1717 június 2.-án VI. Károly osztrák császár a Velence 
uralmának lehanyatlása folytán fölszabadult Adriát a szabad hajózás számára 
megnyitotta. Fiumével egyidőben Triesztet is szabad kikötővé tette (1719), 
hogy hajóforgalmát ezáltal is növessze, s a kikötőben igen helyes érzék-
kel számos berendezést létesített a kereskedelem és hajózás céljaira. 
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VI. Károly terveit leánya, Mária Terézia igen nagy gonddal folytatta s a 
kikötőt kiépítette, mólókat, világítótornyokat létesíttetett. 

A francia foradalom idejében többször volt francia kézben Trieszt, 
de 1813-ban mégis csak megmaradt a Habsburgok birtokában. Ezentúl 
kezdett fejlődése lendületet venni az 1833-ban itt alapított Oesterreichischer 
Lloyd hajóstársasággal s 1857-ben a hozzája vezető vasútvonal megnyitá-
sával, e két előnnyel könnyű volt az Adria többi kikötőit legyőznie, s ez segí-
tette, elő meg az osztrák császárok bőkezű és állandó pártfogása. 1867-től 
kezdve folytatták az addig a hullámoknak eléggé kitett kikötőmedence 
védésére szolgáló hullámtörők építéseit Talabot francia mérnök tervei sze-
rint, petróleum-kikötőt is építettek, bevezették a villamvilágítást s ma 
már a forgalom igényeihez képest minden technikai eszköze megvan, hogy 
annak eleget tehessen. Földrajzi fekvésében kedvező körülmény az, hogy 
azon a helyen van, ahol az Adria a szárazföld belsejébe legjobban beha-
tol, mély kikötőjében bármikor kiköthetnek a hajók, a tengerjárás igen 
kis szintkülönbségeket okoz (0.59 m), s hogy egy világforgalmi útvonal 
ér itt tengerpartot, amelynek a hatása különösen a vasút kiépítése óta 
annyira szembeötlő, ez az út a Visztula és Odera ipari vidékeitől a ter-
mékeny bécsi medencén át a Morva mentén halad, az Alpokat az ala-
csony és aránylag könnyű Semmering-hágóval lépi át s több folyóvölgyet 
fölhasználva jut le a tengerpartra. Ez a vasút Trieszt életere, ez hozza 
összeköttetésbe hátvidékével s azt egész a német határig kiterjeszti, azon-
túl azonban már nem juthat, ott a Keleti-tenger kikötőinek érdekköre kez-
dődik már. Hátrányos az, hogy a városnak fejlődésre a keskeny parti 
szegélyen nem igen van helye, habár több vasútvonal köti össze érdek-
körével, mégis nehéz a közlekedés, különösen a meredek Karszt-szakaszon, 
ahol a 300—500 m magas platóra csak 20—30%o-es emelkedéssel tud a 
vonat följutni, ami a teherárú-forgalomnak nagy akadálya; a legközelebbi 
hátvidéke Karinthiában kopár, gyéren lakott, ipara nincs s így ez a vidék 
a kikötő forgalmában nem vesz részt, a legközelebbi nagyobb ipari vidék 
légvonalban 300, vasúton 500 km-nyire van tőle, a legnagyobb iparvidék-
nek pedig: Cseh- és Morvaországnak a forgalma a fejlett és egyre foko-
zódó Elba-hajózás folytán mindinkább az északnémet kikötőkbe irányul, 
ahova kényelmes és olcsó viziút vezet s ennek igen nagy a hatása min-
den Trieszt felé irányuló kedvezményes tarifa dacára is, ezért az 1906-ban 
megnyitott Karavanka- vagy Pyhrn-vasút is lényeges befolyás nélkül ma-
radt. Hazánk tengeri forgalma is egyre inkább Fiumét keresi föl s a régi 
trieszti irányt ma már csaknem teljesen elhagyja, ami szintén erősen 
érezteti a hatását Trieszt forgalmában. Csak differenciális vámok csök-
kenthetnék le Hamburg befolyását az Elbamenti területeken. Az Arlberg-
vasút Svájcot nyitotta meg Trieszt számára. A kikötő forgalma egyre 
inkább tranzitó-jelleget vesz föl s ezért, ha mennyiség tekintetében emel-
kedik is, jövedelmezősége csökken. Az első vasút megnyitásakor (1857) 
a kikötő kiépítésére még nem sok gondot fordítottak, mert akkor még 
Velence is osztrák város volt s nem akartak ezzel annak ártani s mikor 
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1867-ben hozzáfogtak modern kikötő-berendezések létesítéséhez, már el-
késtek vele, mert az 1869-ben megnyitóit Szuezi-csatorna növekvő for-
galma még készületlenül 
találta s az egymásután 
megnyíló alpi vasutak 
is inkább olasz kikötők-
nek kedveztek, mégis 
annyira nőtt a forgalma, 
hogy az 1855-re 30 mil-
lió korona költséggel el-
készült szabad kikötő 
már akkor is szük volt 
s a heves bórák idején 
a rakodás megzavarását 
nem tudta jól megaka-
dályozni, a siroccót pe-
dig a St. Andrea fok 
nem fogta föl elég jól: 
ekkor a raktárakat álla-
mi kézbe vették (1894), 
a kikötőt bővítették, a 
hajóstársaságokat erő-
sebben szubvencionál-
ták s ezért a forgalom 
különösen 1896 után 
igen erősen emelkedett. 
A St. Andrea-foktól délre 
fogtak a második sza-
bad kikötő kiépítéséhez 
90 millió kor. előirány-
zattal s ez legnagyobb 
részben már készen is 
van s a hullámzás és 
szelek ellen már jobb 
védelmet nyújt; a máso-
dik petróleum-kikötő pe-
dig a S. Sabba foknál épül. Délkeleten az utolsó évtizedekben nagyobb 
gyártelepek (olaj, rizshántoló, gőzmalom, petróleumfinomító, kohó, görög és 
spanyol ércek földolgozására) keletkeztek. Fűtőanyagul legnagyobb részben 
angol szén szolgált. Összforgalmának (szárazföldi és tengeri együtt) értéke 
1908-ban 1958 millió kor. volt; ebből jelentékenyen több volt a behozatal, 
mint a kivitel. Behozatalában legfontosabbak a déligyümölcsök és a gyarmat-
árúk, ezek közt is első helyen áll a kávé. Trieszt egyike Európa első 
kávépiacainak. Kávét leginkább Braziliából vagy Holland-Indiából hoz be 
és ezzel nemcsak Ausztriát, hanem Török- és Görögországot is ellátja, 
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sőt még hazánk is csak a legutóbbi időben kezd fölszabadulni a trieszti 
kávépiac hatása alól. Gyapotot Kelet-Indiából, Egyiptomból s a Levantéről 
kap, jutát Brit-Indiából s ezeket Németországba és Svájcba is közvetíti. A 
Levantéről és Olaszországból kap még narancsot, citromot, szentjános-
kenyeret, fügét, mandulát, diót, mogyorót, mazsolát, különféle olajokat és 
bort. Gabonanemüeket délorosz kikötőkből hoz be s ezeket részben Észak-
Olaszországba közvetíti. Az állati termékek közül gyapjút, bőröket hoz be 
Indiából és Kínából. Kőolajat Bakuból, illetve Batumból szerez be a fino-
mítók részére. Kivitelre kerül elsősorban cukor, de ebben Fiume már erős 
versenytársa. Liszt, sör, bor, fűszerek, fakereskedelmét Fiume hódította 
magához. Jelentékenyebb mennyiségben szállít ki gyufát, papirost, bőr-
árukat és gyapjúszöveteket főleg Egyiptom, Törökország, Görögország, 
Kína stb. számára. Saját hajóin kívül leginkább angol hajók látogatják, 
míg a trieszti gőzösök legnagyobb mértékben a Fekete-tengert s a Föld-
közi-tenger keleti felét keresik föl s azonkívül még Bombayba és Kal-
kuttába is gyakran járnak. 

Az árúcserét és a tengeri biztosítások megkötését a tőzsdén végzik. 
Tőzsdéje 1775 június 21.-én alapíttatott, tehát Ausztriában a legrégibb, ha-
sonlóképpen itt keletkeztek a legelső biztosító intézetek az egész monar-
chiában, elsőül 1830 körül az „Azienda Assicuratrice", később az „Assicu-
razioni Generáli" s a „Riunioine Adriatica di Sicurta", amelyeknek hazánk-
ban is kiterjedt ügyköre van. 

Több hajóépítő gyár van itt, ezek közül a legnevezetesebbek a Sta-
bilimento Tecnico Triestino s az Osztrák Lloyd telepe. 

Ausztria kereskedelmi hajóraja 1912-ben 394 gőzösből (422.368 bruttó 
tonnatartalommal) állott, tehát nemcsak a nagy tengerhajózó államok, ha-
nem még Görög- és Svédország hajóraja is fölülmúlta. 

Triesztnek hátvidékéhez való szerencsétlen fekvésén csakis a vasutak 
fokozásával és javításával lehet segíteni, továbbá a városnak magának 
kell az iparát fokoznia, ami igazán csak az utolsó 10—15 év alatt indult 
meg. Érdekköre jelenleg Prága vidékéig terjed s a Tauern-vasút meg-
nyitása óta Nürnberg és Mannheimre is kiterjed, az épülő magyar-dalmát 
összekötő vasút pedig közvetlen összeköttetésbe fogja hozni Dalmáciával 
is. Hazánk felé érdekkörét hazánk politikai határa határolja el, mert ná-
lunk Fiume a favorizált kikötő, nyugaton pedig Velence érdekkörével 
határos s így nincs rá kilátása, hogy a szárazföldön terjeszkedni tudjon. 
Befolyása, az idegen területeken is, főleg a háború után, igen éles ver-
senyre van kilátása, különösen a jól szervezkedett német vállalatokkal 
szemben. A háború előtt kereskedelme még elég erős menetben emelke-
dett, 1912-ről 1913-ra 14"/o-kaI. Az a kérdés tehát, hogyan tudja magát a 
bőkekötés után ismét összeszedni, a hosszas tétlenség zsibbasztó hatásá-
ból hogyan fog kiszabadulni. Főkereskedelmét kelet felé régóta leginkább 
az Osztrák Lloyd bonyolította le, 1906 óta a nyugat kikötőinek látogatá-
sát a Hamburg-Amerika-Linie s a Bremer Lloyddal közeli összeköttetésben 
álló Austro-Amerikana vette át, különösen Észak-, de részben Dél-Amerikát 
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is forgalmába véve, sőt még Chilébe is eljutottak volna hajói a Panama-
csatornán át, ha a világháború kitörése abban meg nem akadályozza, de 
az amerikai kivándorlás lebonyolításával szép eredményt tudott addig is 
elérni. Az Austro-Amerikának élénk versenye volt a hamburgi és a brémai 
vállalatokkal a canadai Montreállal való 1913-ban beállott összeköttetés-
ben, de végre is megegyeztek a forgalom lebonyolítására nézve. A többi 
12 osztrák hajósvállalatból a Tripcovich-féle s a Navigazione libera Tries-
tina nevezetesebbek. Az osztrák tengeri hajózás legégetőbb kérdése a 
jövőre az 1840 óta hiába sürgetett tengerjogi reform, mert a nyilvános 
tengerjogot még a Mária Terézia által 1774-ben megállapított s akkoriban 
mesterinek dicsért hajózási ediktum szabályozza, a magán tengerjogot 
pedig a francia megszállás idejéből a napoleóni Code de Commerce II. 
könyve. Ezek természetesen már igen elavultak s a mértékeikre nézve 
meg teljesen használhatatlanok is. 

Az isztriai félszigeten a tagozott partvonal még számos kis öblöt és 
kikötőt rej teget ; ilyen mindjárt Trieszttől délre Muggia (11.500 lakossal), 
jól védett öble van, de minden jelentőség nélküli kis falu. Nyugat felé 
haladva találjuk Capo d' Istriát (a. in. Isztria feje; a rómaiak Aegidának, 
a középkorban Justinopolisnak, majd Kaprisnak nevezték), amely ma 
12.900 lakosú kis város, de amikor a középkorban Velence uralma a fél-
szigetre is kiterjedt, ez volt a főhelye. A városka igen festőies fekvésű, 
mert egy kis szigeten épült s csak egy kőgát köti össze a szárazfölddel; 
a sziget kicsiny lévén, alig van hely még az építkezésre is. A szárazföldi 
részen vannak a szalinák, 2600 m2 összterületű kiásott apró medencék, 
ezekben hagyják a tengervizet bepárologni a napsugarak behatása folytán 
s így nyernek sót. Capo d' Istriától 2 óra járásnyira nyugat felé fekszik 
Isola község, az északisztriai szőlőművelés központja. A legközelebbi na-
gyobb öböl bejárójának keleti oldalán van Pirano (15.700 lakossal) szintén 
római eredetű helység, állítólag Aquileiának a húnok elől menekülő lakosai 
alapították volna ezt is, mint Velencét. Aquileiával annak középkori má-
sodvirágzása alkalmával szoros összeköttetésben állott. 1177-ben itt, a 
Piranoi öbölben győzte le Ziani dogé a genovaiak, pisaiak és Barbarossa 
császár flottáját s ennek emlékére folyt le később az évfordulón mindig 
Velencében a tenger jelképes eljegyzése egy beledobott gyűrűvel. Pirano 
környékén igen elterjedt a só előállítása szalinák útján a tengervízből. 
Mintegy 7000 szalina van itt, köztük kőből épített sóraktárokkal, amelyek-
ben évente mintegy félmilló métermázsa sót raktároznak el s ezt expor-
tálják, még Fiume és a horvát tengerpart is sok főtt sót kap innen. Az 
öböl bejárójának nyugati oldalán a Punta di Salvore hegyfok tetején 
csinos világító-torony emelkedik; itt ismét változik a part iránya csaknem 
teljesen dél felé fordulva s rajta Umago, S. Lorenzo, Cittanova (ókori 
Noventium) után Parenzo következik (12.400), amely már a rómaiak ide-
jében is lakott volt, mert köröskörül a tengerben hatalmas antik faltöre-
dékek vannak, amelyek valószínűleg valamely katasztrofális földrengés 
következtében kerültek oda. A városnak épúgy, mint a legtöbb isztriai 
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városnak, több érdekes római és velencei korból fönnmaradt műemléke 
van, egy szárnyvasút vezet hozzá Triesztből. A nyugatisztriai part kétség-

kívül legjelentősebb hely-
sége Rovigno (12.000 la-
kossal), környékén híres 
törkölypálinkát készíte-
nek. A Brioni-szigeteket 
Isztriától elválasztó Fa-
sana-csatorna vezet be 
bennünket Pola (70.580) 
kitűnően védett termé-
szetes öblébe, a monar-
chia első hadikikötőjébe. 
Több római műemléke 
bizonyítja, hogy a ró-
maiaknak is fontos kikö-
tője volt. Legrégibb mű-

emléke a Kr. e. néhány évtizeddel fölállított diadalkapu; érdekes még a 
tengerpart mellett amfiteátruma, amelynek mély medencéje azt látszik mu-
tatni, hogy benne tengeri csatákat (naumachia) is mutattak be. Az amfiteá-
trum körülbelül a Kr. u. el ső században épült s 22—25.000 néző fért el 
benne. A városban több tengeri győzelem emlékoszlopa van felállítva, van 
tengerészeti múzeuma, arzenálja stb., környékén számtalan erődítmény épült 
a sziklás hegyfokokon, amelyek a világ egyik legkitűnőbb hadikikötőjévé 
teszik, az öble is két részre: hadi és kereskedelmi kikötőre van osztva. 
Közelében hatalmas kőbányák vannak, ezekből épültek Aquileia házai, sőt 
Velencének is több épülete. Kereskedelmi forgalma nem volt jelentékeny, 
leginkább csak parti hajózása volt. Gyáraiban a Sc. Olivin állandóan több 
hadihajót építenek, úszódokkjai pedig a megsérült hadihajók kijavítására 
szolgálnak. 

Isztria legdélibb csúcsa, a Promontore (hasonló nevü kis községe után). 
A part hirtelen északra fordul, kissé kelet felé hajolva s beérünk az Adria 
egyik öblébe, a Quarneroba. A partvonalat itt néhány elsülyedt folyóvölgy 
teszi érdekesen tagozottá, ilyen az Arsa-völgy is, amelynek közelében 
fekszik Albona (12.000) magasan a hegyek közt, hasonlóképpen egy kis 
öböl mellett van Fianona. Tőle észak felé a félsziget s a sziklás Cherso 
sziget közt a Canale di Farasina vezet be az 1396 m magas Monté 
Maggiore aljában fekvő kedves kis fürdőhelyekhez. Az első Moschenizza, 
azután csaknem megszakítás nélkül következik Lovrana, lka, Icici és 
Abbazia. A parton sok helyen hosszú fölállított létrák tetején ülnek a 
tinhalászok megfigyelői és irányítói, különösen a Quarnero északi szög-
letében levő Volosca lakói foglalkoznak ennek a halászatával. A fürdő-
helyek közül Abbazia a legismertebb a sziklás tengerparton, különösen 
sok magyar látogatta békében s ezért minden órában indult hajó az Ada-
mich-molóról Fiuméből Abbaziába. A sétautakon zengett a nem éppen tős-
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gyökeres magyar szó. Magyarokból élt egész Abbazia, de azért nem le-
hetett fiumei csokoládét kapni Abbaziában, ott csak osztrák gyártmányo-
kat tartanak. 

A csodás szép Quarnero-part bámulatos alakulásokkal sok idillikus 
szépségű helyet rejteget, ezért nevezik ezt a partot osztrák Riviérának 
is, így nem csodálhatjuk a nagy idegenforgalmát. A fürdőhelyek meg-
telepedésére kedvező a kis keskeny parti síkság, amely a tengerjárás 
(apály és dagály váltakozása) hullámainak csapkodása folytán pusztult le 
a sziklavidékből (ú. n. abráziós terrasz). 

Volosca után Priluka táján elérjük a Quarnero legészakibb csúcsát s 
ismét délkelet felé húzódó konkordáns partalakulásra találunk a magyar-
horvát tengerparton. A széles Karszt-hegység választja itt el az Al-
földtől a tengerpartot s ezért a közlekedés igen nehéz, különösen mivel 
a Karszt a tenger felé igen hirtelenül bukik le s a vasutaknak ez okozza 
a legnagyobb technikai nehézségeket. A hegységben több hosszanti, azaz 
irányával párhuzamos sülyedés van. Ebben helyezkedik el részben a Re-
öina folyó Fiume fölött, a Vinodol nevű termékeny völgy s több kisebb 
patak még, s hasonló hosszanti árkokra sok helyütt találhatunk a dalmát 
partokon is. Néhol egyes keresztsülyedések a hosszanti árkokat megnyit-
ják a tengervíz számára és sajátságos kis öblök keletkeznek, pl. Buccari, 
Sebenico, néhol pedig a sülyedések többszörös ismétlődése egész bonyo-
lult partalakulást hoz létre, amelynek szinte típusa a Cattaroi öböl. Isztria 
hegyei a Quarnero felé nem végződnek el, hanem a Quarnero vizéből 
mint hosszan elnyúlt sziklás szigetek bukkannak ki a gerincei. Völgyeit a 
tengervíz keskeny csatornák alakjában lepi el (1. a mellékelt térképet és 
szelvényt), például Isztrián a Canale deli' Arsa, az Arsa-folyó tenger alá 
sülyedt völgye. A Karszt mészkő-hegyei közé azonban puhább homokkő-
vonulatok is vannak begyűrve és ezek úgy a partvidéken, mint a szige-
teken mint földművelésre alkalmas és föl is használt hosszanti árkok jelent-
keznek (például a Vinodol-árok Novi és Buccari között) s legtöbbször 
erősen be vannak sülyedve, mert az alattuk volt mészkőrétegeket a mész-
kőben mindig jelentkező barlangi folyók annyira kivésték, hogy a fölöttük 
levő kőzetek beszakadoztak s így keletkeztek az igen gyakori karsztos 
poljek, amelyeket gyakran tó tölt ki, vagy a homokkősávok több helyen 
a tenger színe alá is kerülhettek a besülyedés folytán, ha azokat vala-
mely tektonikus eredetű kapu a tengerrel összekötötte s ezek a legpom-
pásabb védett öblöket szolgáltatják végig az egész dalmát parton. A part-
szerkezet az egész dalmát parton hasonló, hosszan elnyúló szigetek vagy 
félszigetek meredek sziklájú hegygerincekkel állanak ki a tengerből. Sok-
szor csak egy kis magános szikla áll ki a tengerből, ezt nevezik scoglio-
nak. A köztük levő részek keskeny csatornák alakjában vannak a tenger 
alá sülyedve ; azután következik a sziklás, keskeny abrázió-szegélyes part, 
majd egy parti hegysor után kis hosszanti homokkő (fliss) völgy gondo-
san megmunkált kertekkel, esetleg ehelyett csak hosszant elnyúlt tavakat 
(Vrana-tó) vagy tengeröblöket látunk s azután hirtelen emelkedéssel föl-
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érünk a Karszt erdőtlen platójára, ahonnan a heves bóraviharok még a 
vasútat is lehengergetnék, ha azt hosszú, kőből épített bórafalak nem 
védenék. Mindezek a dalmát tengert s a Quarnerót is szeszélyes sziget-
világgá szakgatják, ezért volt olyan nehéz a középkorban innen kiirtani 
a dalmát tengeri kalózokat a velencéseknek. Nem egy híres tengeri ütkö-
zet zajlott le itt a szigetek között (lissai tengeri csata 1866 július 20.-án). 
Sajátságos módon a csaknem végig konkordáns part egy kevés tagozott-, 

ságot mutat, de ahol védett 
kis öblök vannak, ott 

meredek Karszt a 
közlekedést akadá-

lyozza meg s a 
városok meg-

települését 
és fejlő-

dését 

n«lve/a </•/', nwei • óból 
C«"ra ' r — 

pe 
dig a 
parti sík-
ság hiánya 
vagy keskeny 
sége nagyon hát-
ráltatja. Fiume tör 
ténetével e helyütt, da-
cára annak, hogy reánk 
nézve ennek volna a legna- 4. kép . F iume, a Q u a r n e r o és Quarne ro lo . 

gyobb fontossága, bővebben 
nem foglalkozhatunk. A Nagy Károly császár hadaitól 799-ben lerombolt 
liburniai vár : Tersattica közvetlen szomszédságában keletkezett a Fiumara 
(a. m. folyó) torkolatában Fiume (horvát neve Rieka, szintén folyót jelent), 
amely eleinte az aquileiai patriarcha tulajdonában volt, majd a duinói 
grófok birtokába ment át, mígnem 1471-ben III. Frigyes császár a Habs-
burg-ház számára megszerezte, III. Károly és Mária Terézia privilégiu-
mokkal iparkodtak kereskedelmét előmozdítani, III. Károly adta 1719-ben 
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a szabadkikötői jogot is és természetes kikötőmedence hiányában a kikötő 
kiépítéséhez is hozzá fogott, 1822-ben Fiumét a magyar koronához csa-
tolták (separatum corpus regni Hungáriáé coronae) s a szabadságharc viszon-
tagságai után 1867-ben ismét és ténylegesen is megtörtént a visszacsatolás 
és 1872-ben Pascal francia mérnök tervei szerint hozzáfogtak a mester-
séges kikötőmedence kiépítéséhez, amit az 1700 m hosszú, Mária Teréziá-
ról elnevezett hullámtörő gát és több rakodó part és moló létesítésével el 
is értek. A kikötő kiépítése igen sokba került, mert a 15—42 m mély 
tengervízben igen nehéz volt az építkezés s így 1914 végéig a kikötő 
kiépítésére fordított összegek a csekély (4—5%) kezelési költségek beszá-
mításával 55,066.856 koronát tettek ki. Különösen sokba került a rakodásra 
alkalmas parti helyek feltöltése a tengervízből, valamint a nagy fakivitel 
céljait szolgáló új fakikötő létesítése a Fiumara torkolatában s a farakodó 
hely feltöltése a folyó deltáján, az úgynevezett Brajdicán. A farakodó 
helyhez külön vasúti elágazást is kellett építeni, amely a meredek Karszt 
oldalon csak egy 1823 m hosszú forduló alagúttal jut le a tengerparthoz. 

A középkoron át Fiume kereskedelme csak a szomszédos Karinthia 
és Krajnára terjedt ki s ekkor versenye igen élénk volt Trieszttel szem-
ben. A magyar medencét Fiume érdekkörébe csak az 1771-ben elkészült 
Károly-út (Via Carolina) s a Lujza-út (1809) kapcsolták be, igazi össze-
köttetésbe azonban csak az 1873-ban megnyílt vasút hozta az anyaország-
gal, amelynek hátránya a nehéz átkelés a Karszton, különösen a tenger-
partról való fölkapaszkodás és ez okozza azt, hogy hazánk északi részei 
közelebb vannak közlekedésileg a Keleti-, a délkeleti részek pedig a 
Fekete-tengerhez, mint az Adriához. Hajózásának kifejlődését kezdetben 
az gátolta, hogy saját hajóstársasága nem volt s így teljesen az Osztrák 
Lloydra volt utalva, mígnem 1880-ban megalakult az „Adria magyar ten-
gerhajózási társaság", amelynek fejlődését és a hozzá szükséges tőkét az 
állami támogatás is előmozdította. Baross Gábor bontotta föl az Osztrák 
Lloyd szerződéses fiumei járatait s így ezentúl az osztrák befolyás nem 
érvényesülhetett annyira s egyúttal fölemelhették a magyar hajóstársasá-
gok szubvencióit is. Sajnos, Fiumének az egész ókorban, középkoron át, 
híres vitorlás hajógyártása a gőzhajózás fejlődése és a vasutak térfogla-
lása következtében teljesen megszűnt 1883-ban, amikor az utolsó nagy 
vitorlás elkészült és ezzel ez az évezredes iparága megszűnt s helyébe 
csak 1905-ben épült modern hajógyár, amely 1911-ben hadihajók építését 
is megkezdte s azóta már több hatalmas hajóval (Szent István dreadnought) 
gyarapította hajóhadunkat. A kikötőbe vízvezetéket, villamvilágítást vezet-
tek be, a szabad kikötői jelleg megszűnése után (1891), a kikötő egy ré-
szét ezentúl is szabadnak nyilvánították (punto franco), a raktárakat meg-
nagyobbították, a vasúthálózatot növelték stb. s így megfeszített munkál-
kodás árán sikerült Fiumét az Adria második, modern kikötőjévé tenni s 
így ma Fiume külkereskedelmünknek a behozatalban 10, a kivitelben 
13°/o-át bonyolítja le a legszabadabb tengeri útirányon át, aminek jelen-
tősége igen nagy és állandóan fokozódik. Az 1914. évi új szubvenciós 
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törvény a hajóstársaságokat járataik kiterjesztésére, új hajók beszerzésére 
szorította. Ekkor keletkeztek az új ausztráliai, északamerikai, albániai és 
görögországi járatok, de, legnagyobb sajnálatunkra, a föllendülés új kor-
szakát a háború egyelőre lehetetlenné tette. Ma már három, a kormány-
nyal szerződéses viszonyban álló vállalaton kívül (Adria m. kir. tenger-
hajózási r. t., Magyar-Horvát tg. r. t., Magyar Keleti tg. r. t.) még 12 
szabadhajós társaságunk is van, ezeknek 1912 végén 133 gőzhajójuk volt 
137.413 tiszta tonnatartalommal. A hajóstársaságok szubvencionálása, a 
kikötő kiépítése s a vasúthoz csatlakozó vonalak szaporítása, a közleke-
dés javítása folytán a kikötő forgalma váratlanul nagy lendületet vett (így 
például 1912-ben a forgalom 27%-kal emelkedett egy év alatt) s így 
1913-ban, az utolsó rendesnek mondható évben összforgalma (szárazföldi 
és tengeri együttvéve) 980.423 millió korona értékű volt. Trieszt igen 
régi összeköttetésű forgalmával versenyt természetesen nem igen tud tá-
masztani, de meg nem is igen keletkezhetik, mert ma hátvidékíik és pia-

5trÍ7M» Hit™ 

caik különbözők, hogy azonban Trieszt mellett ennyire ki bírt Fiume fej-
lődni, ezt aligha lehetett volna remélni. Trieszt összforgalma 1857-ben 560 
millió, Fiuméé pedig 268 millió korona értékű volt, azaz 2 0 : 1 , 1908-ban 
pedig az arány már csak 3 : 1 volt (Trieszt 1958 millió korona, Fiume 
mintegy 650 millió korona) s büszke reményünk van rá, hogy ez az arány 
még inkább javunkra fog csökkenni a háború után. A kikötő kivitele na-
gyobb, mint a behozatala (Triesztnél éppen fordítva) s leginkább nyers-
terményekből áll, míg ellenben Trieszt kivitelének legfőbb részét ipari 
cikkek teszik. Fiume kivitelében legjelentősebb cikk a cukor (nyers, fino-
mított, kristály, homokcukor) s ennek legnagyobb piaca Anglia, Francia-
ország, Hollandia, Egyesütt-Államok s a Levante ; az ősrégi fakivitel az 
évtizedeken át elfoglalt első helyről leszorult, amióta a hatalmas boszniai 
fakivitel a dalmát vasúthálózat bekapcsolása folytán Spalaton át bonyoló-
dik le. Dongakioitele még ma is jelentős (Franciaországba), bár az utóbbi 
években kisebb volt, mert a franciák a donga vámját hirtelenül és erősen 
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fölemelték. Lisztkivitele nem tud fokozódni, habár minőségére nézve ver-
senytárs nélkül áll a magyar liszt, mert Angliából az amerikai liszt, Fran-
ciaországból a vámemelés, Braziliából pedig az argentinjai liszt kiszorít-
ják s más helyeken is az orosz liszt erős ellenfele. Kevésbbé fontos export-
cikkei a bab, kukorica, hántolt rizs, paraffin, pamutárúk, búza (csökken) 
stb. Régebben kizárólag a nyerstermékek (fa, búza, donga, stb.) kerültek 
kivitelre s gyáriparunk fejlődését bizonyítja az is, hogy ma az ipari cikkek 
térfoglalása (liszt, cukor, cserkivonat, paraffin stb.) egyre fokozódik, a 
kivitelre kerülő tömegcikkek azonban olcsóbb szállításmódot igényelnének 
a kikötőig. Behozatalában első helyen áll a britindiai rizs a fiumei és a 
magyarországi rizshántolók számára, ezt követi az igen olcsó dalmát bor 
nagymennyiségű behozatala, amely dacára annak, hogy hazánk is híres 

6. kép. F i u m e a t e n g e r fe lő l . 

és nagy bortermelő állam, mégis fokozódik: rosszabb termés idején 
igen nagy az argentiniai kukorica behozatala is. Iparunk számára hoz 
még be Fiume nyers gyapotot, nyers fémeket, dohányt, jutát, olajos mag-
vakat stb. 

Mint csaknem minden európai kikötőnek, úgy Fiumének kereskedelme 
is legnagyobb részben átmenő (tranzitó) kereskedelem s így mondhatjuk, 
hogy Fiume gazdasági jelentőségét hazánk, különösen az Alföld adja meg, 
amelynek terményeit kiviszi és enélkül oly kicsiny halászfaluvá sülyedne 
csakhamar vissza, aminő sok van a Quarnero partján, s ez is mutatja, 
hogy az olaszok ábrándjai Fiume és Trieszt birtoklásáról csak porhintés 
a szembe, hiszen ha ezeket a hátvidéküktől vámhatár zárná el s keres-
kedelmük csupán a kis partszegélyre szorulna, úgy csakhamar középkori 
állapotukba sülyednének vissza. Ha ezt a földrajzi helyzet okozta követ-
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keztetést az olaszok végiggondolnák, úgy valószínűleg még inkább el-
menne a kedvük az amúgy is váratlanul savanyú szőlőtől. 

Fiumének Trieszttel szemben szerencséje az, hogy fejlett gyáripara 
van s ezek maguk is sok nyersanyagot fogyasztván, igen nagy szerepet 
játszanak kikötői forgalmában. Petróleumfinomítója, rizshántó és rizskemé-
nyítő, vegyészeti, csokoládé-, bőr-, tészta-, kender-, dohánygyárai vannak, 
papirosgyára egyike az országban a legrégibbeknek s igen finom papirost 
készít; torpedógyára (Whitehead-féle) világhírű és nincs oly állam, amely-
nek már ne szállított volna torpedókat, hajógyártása pedig néhány év 
alatt elsőrangúvá fejlődött, habár még nem is képes mennyiségre nézve 
jelentős eredményt fölmutatni. A Quárneroban, mint egy elzárt tenger szi-
getekkel védett öbölben, a tengerjárás igen kicsiny, 0.4—0.6 m, csak a 
szökőár szokott néha legfeljebb 1.5—2 m-t elérni s néha a hegyekről le-
csapó bóraszél apasztja meg a kikötő vizét 0.75 m-rel, vagy máskor a 
tartós délnyugati sirocco duzzasztja föl körülbelül ugyanily mértékben, 
de ezek a kikötő mély vizét a kikötésre nézve egyáltalában nem befolyá-
solják. Érdekes, hogy itt is, mint az egész Adrián, a napnak a tenger-
járásra gyakorolt hatása a holdéhoz (például Fiúméban) 1:1.80 arányú, 
ami a számított elméleti értékeknél jóval nagyobb s ezért a félhavi ten-
gerjárás különbségek (quadraturai és szizigai dagály) itt aránylag igen 
nagyok. Fiume kikötőideje (vagyis az az idő, amely eltelik újhold vagy 
holdtölte idején a hold delelése után a dagályhullám tetőzéséig) 8" 41™, 
Poláé 8" 54'", Trieszté 9" 29"', míg ellenben Záráé l h 46"', Lesináé 4" 33"' 
és Korfué csak 4" 10'". 

Fiume mellett tengerpartunk többi kikötői alig említhetők meg jelen-
téktelenségük folytán. Fiumével szemben a Recina balpartján fekszik Su-
sak (13.814 lakossal), amely csak Fiume forgalmából élősködik. Utána leg-
először Martinschizzát találjuk egy kicsiny öbölben, 1833-ban épített és 
azóta felújított vesztegzár-intézet van itt a Fiumébe igyekvő hajók szá-
mára. A buccarii öböl északi felében fekszik Buccari (Bakar, 2092 lakos-
sal, 1910-ben), úgy épülve a környező magas hegyek oldalára, mint aho-
gyan a fecske fészke f ü g g a falon. Köröskörül alig van akkora lejtő a 
meredek oldalakon, amelyen pár szál fű vagy fa elfér s csak a szorgal-
mas terraszszerű földművelés tud valami kevés termést adni lakosainak, 
főfoglalkozásuk a tinhal halászata. Az öböl déli felében fekszik Porto Re 
(a. m. Portus Regius, azaz király kikötője, horvátul Kraljevica, 1920 lak.), 
amely nevét azért kapta, mert Fiume szabad kikötővé való nyilvánításá-
val egyidőben (1719) alapította ezt a kikötőt a magyar tengeri kereske-
delem előmozdítására a tengerészet iránt érdeklődő III. Károly, mivel ezt 
az öblöt védettsége miatt kikötésre alkalmasnak találta a fiumei nyitott 
révvel szemben s az 1820-as évekig Fiume mellett Buccari és Porto Ré 
bonyolították le közösen tengeri forgalmunkat. Ez időtől kezdve azonban 
a fejlesztés folytán Fiume lépett előtérbe, viszont Buccari és Porto Ré 
hajóépítő iparuk megszűnése után jelentéktelen halászfalukká fejlődtek 
vissza. Fiume mellett a Tersatto várban, Buccari, Porto Ré, Castelmuschio 
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(Veglia szigetén) mellett találjuk az egykor híres Frangepánok ősi várai-
nak romjait, amelyekből az egész tengerpartot uralták egykor. Ugyancsak 
a Buccari-öbölben fekszik még Bakarac, kicsiny halászfalu is. A tenger-
part ezután egészen meredek, úgy hogy nincs rajta hely, ahol egy kis 
telep keletkezhetett volna s csak a Vinodol-árkon végig folyó Dubracina-
patak torkolatában találunk egy kis parti síkságot, ezen épült Crkvenica 
(v. Cirkvenica, 4536 lakossal), tengerpartunknak élénken látogatott fürdő-
helye, mint kikötőnek azonban nincs jelentősége. Ugyancsak a Vinodol-
árok egy másik patakának síkságán fekszik a tengerparton Novi (3104 
lakossal). Az uszkoknak, az Adria egykor hirhedt rablóinak fészke a kö-
vetkező kikötő: Zengg (Senj, 3296 lakossal). Egyike tengerpartunk leg-
régebbi kikötőinek. Senia néven már Plinius és Ptolomaeus is fölemlítik 
munkáikban. Mély, természetes kis öblében 11—12 nagy hajó kényel-
mesen elfért a középkorban és a városhoz vezető Vratnik (a. m. Kapu) 
hágó, amelyen át II. József császár a róla elnevezett József- (Josephina)-
müutat építtette a városhoz. Elég kényelmes (878 m magasságig emel-
kedő) átjárót biztosít a Karszton át a Gacsko polje és Otocsac lakott vidé-
keihez. A Frangepánok idejében Szlavóniából sok fát és gabonát vitt ki 
Görög- és Olaszországba s ezért 1275-ben Velence már állandó konzult 
tartott Zenggben. Kereskedelme akkor ment tönkre, amikor az uszkok 
rablók itt ütötték föl tanyájukat s így csak rablott árúk kerültek benne 
piacra s csak akkor sikerült nagynehezen az uszkokat megfékezni, ami-
kor I. Lipót hazánknak a török uralom alól való fölszabadulása után a 
portyázó török rablóbandák ellen a határőrvidékeket fölállította, végleges 
kiirtásuk pedig az 1800-as évek elején sikerült. Ezután már nem tudott 
Zengg kereskedelme föllendülni, mert az egyre nagyobbodó hajók kikötő-
jében már nem igen tudtak biztos helyet találni s inkább a védett fiumei 
kikötőt keresték fel. Mai forgalmának legnagyobb részét a zenggi állami 
dohánygyár küldeményei teszik. Kikötőjének hátránya volt még az is, 
hogy a bóra itt szokott legerősebben dühöngeni, úgy hogy sokszor még 
a nagy Lloyd-gőzösök sem tudnak kikötni. A sok bóra vihartól kapta a 
Veglia-sziget s a szárazföld közt levő keskeny csatorna a Canale di Mal-
tempo nevét. Egy vasutat is terveznek Fiumétől a tengerparton Zenggig 
s innen Vratnikon át az Ogulin—Knin irányú vasútba kapcsolódnék, azon-
ban a kivitel elé igen sok technikai akadály gördül. 

Zenggtől délre Szent György (olaszul San Giorgio, horvátul Sveti Ju-
raj, 4635 lakossal) falu fekszik. Egykor római kolónia feküdt a helyén. A 
többi kis falu (Lukovo Starigrad, Jablanac, 4504 lakossal, Prizna, Cesa-
rica) is csak a kicsiny parti vitorlásoknak tud kikötésre alkalmas helyet 
adni. Tengerpartunkon az utolsó nagyobb helység Karlopag (Carlopago, 
4484 lakossal), ahonnan hatalmas őserdőkön át visz a postaút Goszpicsba. 
A Morlacca-csatorna déli vidéke már Dalmáciához tartozik, úgyszintén 
Gregorio, Goli, Arbe és Pago szigetek is a Quarneroloban, Veglia, Cherso 
és Lussin pedig dacára annak, hogy nagyrészük a fiumei öbölben vagy 
a parthoz igen közel fekszik, mégis osztrák területhez vannak csatolva 
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és Isztriához tartoznak. Veglia szigetén északon Malinszka, délen Besca 
Nuova és Vecchia s a szigetfőhely, Veglia említhetők meg. Cherso-szigeten 
Cherso és Ossero, Lussin szigetén pedig két kikötő fekszik: Lussinpiccolo 
és Grandé. Chersot és Lussint egymástól csak az igen keskeny és sekély 
Ossero-csatorna választja el, ezért valószínű, hogy a két sziget valami-
kor egybefüggő volt. A nagyobbik község Lussinpiccolo. Mindkettőnek a 
vidéke gyönyörű mirtusz-, babér-, füge- és szentjánoskenyérfákkal borított, 
sőt néhol narancs és citrom is virul, egyes helyeken pálmák sem hiányoz-
nak s az örökzöld növényzet a sziklás szigeteken az azúrkék tengerben 
rendkívül bájossá varázsolják s ezért, valamint enyhe éghajlatukért mind-
két Lussint sok idegen keresi föl üdülés végett. Lussinpiccolo kikötőme-
dencéjében a Val d'Augustoban horgonyzott egy egész télen át Augus-
tus császár hajóhada, mert a heves bóraviharok miatt nem bírt a nyílt 
tengerre kijutni. A lussiniak igen ügyes bárkákat készítenek és ezekkel 
messze vidékekre elkalandoznak halászgatni, asszonyaik a község fölött 
emelkedő hegyről, ahonnan igen messzire el lehet látni, várják őket, só-
várgó szemük epedve keresi a távolban, hogy mikor bontakozik ki a 
messze kékségből szeretett jük bárkája, ezért nevezik ezt a hegyet a 
sóhajok hegyének, — Monté dei Sospiri. 



a n e m z e t k ö z i t e n g e r k u t a t á s 

a h á b o r ú e l ő t t é s a h á b o r ú u t á n . 
Irta Dr. KOCH NÁNDOR. 

Der Fischerbote" című német halászati folyóirat hasábjain Heincke dr., 
a helgolandi biológiai állomás érdemes igazgatója „Die internatio-
nale Meeresforschung vor und nach dem Kriege" cím alatt hosszabb 

cikket közöl, amelyben az északeurópai tengerek tudományos és gyakor-
lati szempontból való átkutatására 1901-ben alakult nemzetközi szervezet 
céljairól, eddigi működéséről és a nemzetközi tengerkutatás háború utáni 
sorsáról elmélkedik. A tengerkutatás és a tengeri halászat terén sok érde-
met szerzett, tapasztalt szakember fejtegetései bennünket is közelről érde-
kelnek, annak ellenére, hogy — kormányköreink érthetetlen nemtörődöm-
sége folytán — nem kapcsolódtunk bele abba a nemzetközi szervezetbe, 
amely a monakói herceg kezdeményezésére a Földközi-tenger tudományos 
kutatására alakult és amely szervezet csatlakozott az északi államok nem-
zetközi szervezetéhez. Az ügy iránti érdeklődésre, sőt bizonyos mértékig 
a nemzetközi tengerkutatás kérdéseihez való hozzászólásra azonban jogot 
szerzett nekünk magyaroknak is a Magyar Adria Egyesület az 1913-ban 
és 1914-ben önerejéből szervezett adriai tengerkutató expedíciókkal, ame-
lyeknek létjogosultságához, nemzeti és internacionális szempontból való 
fontosságához éppen olyan kevés sző férhet, mint ahogyan kétségen felül 
áll a két expedíción elért eredmények tudományos és gyakorlati érté-

A világháború, amely gátló akadálya a nem tisztán háborús célokat 
szolgáló tudományos kutatások intenzív előrehaladásának, a tengerkuta-
tást — legalább a harcban álló nemzeteknél — teljesen lehetetlenné tette. 
A „tenger szabadságáért" folytatott küzdelem harctérré avatta úgyszólván 
az összes tengereket és amíg a nagy kérdés dűlőre nem jut, száműzve 

késségé. 
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vannak a tengerről az emberiség boldogulásáért önzetlenül munkálkodó 
kutató-expediciók gőzösei és száműzve van a halászhajók fürge serege 
is, amely a tengerek birodalmának kiapadhatatlan kincseivel enyhítette a 
létéért küzdő emberiség megélhetésének nehézségeit. A nagy világküz-
delem tehát nemcsak a tenger szabadságáért, de a tengerkutatás és a ten-
geri halászat szabadságáért is folyik és kimenetele nemcsak a tengeri 
közlekedés és kereskedelem sorsára döntő jelentőségű, hanem el fogja 
dönteni azt a kérdést is, hogy az általános tudományos célokat és a ten-
geri halászat fejlesztésének speciális célját szolgáló tengerkutatás a jövő-
ben folytatható-e nemzetközi alapon az érdekelt államok békés és áldásos 
együttműködésével ? 

Heincke dr. ezt a tengerkutatás sorsára annyira fontos problémát is 
megvitatja, előbb azonban fölveti azt a kérdést, hogy a nemzetközi ten-
gerkutatás szükséges és nélkülözhetetlen eszköze-e az emberiség tenger 
fölötti uralmát biztosító tudományos és gyakorlati célok elérésének, hogy 
a nemzetközi tengerkutatás eddigi eredményei arányban állanak-e az 
államok anyagi áldozatával és végül, hogy az államoknak érdemes-e a 
tengerkutatás érdekében újabb áldozatokat hozni ? Annak előrebocsátása 
után, hogy Heincke dr. ezekre a kérdésekre igenlő választ ad, ismertes-
sük érdekes fejtegetéseit azzal a nyíltan kimondott szándékkal, hogy re-
cenziónkkal föl akarjuk hívni kormányköreink eddig sajnálattal nélkülözött 
figyelmét a tengerkutatás nemzetgazdasági jelentőségére és előre biztosí-
tani óhajtjuk a közérdeklődést a tudományos tevékenység iránt, amit a 
Magyar Adria Egyesület a tengerkutatás terén a békeidők beálltával fo-
kozott buzgalommal fog folytatni. 

A tengerkutatás szükségességének és nélkülözhetetlenségének meg-
állapításánál külön-külön kell figyelembe venni az általános tengerkuta-
tást, a tengeri halászat érdekeit szolgáló tengerkutatást és a nemzetközi 
alapon szervezett tengerkutatást. Az általános tengerkutatás, amely nem 
kimondott gyakorlati cél elérésére, hanem a gyakorlati szempontból is 
értékesíthető tudományos megállapításokra törekszik, a tenger fizikai, vegy-
tani és biológiai viszonyait vizsgálja. Tudományos megállapításai a tengeri 
halászat szempontjából nagyfontosságúak. A mélységbeli viszonyok, a 
sótartalom eloszlása, az abszorbeált levegő mennyisége, az áramlások és 
a hőmérséklet a tenger vízének olyan sajátságai, amelyek biológiai fak-
torként szerepelnek, azaz befolyással vannak a tenger élő lényeinek elter-
jedésére és fejlődésére. Ha már a pusztán hidrográfiai megfigyelésekből 
is gyakorlati értékű következtetések vonhatók, mennyivel inkább közel 
hozzák egymáshoz a tudományos és gyakorlati célt a biologiai vizsgála-
tok és azok a tudományos megállapítások, amelyek a tenger hidrográfiai 
és biológiai viszonyainak összefüggésére világítanak reá. 

Nagyon természetes, hogy az általános tengerkutatás csak akkor lehet 
tudományos és gyakorlati szempontból is igazán értékes, ha összehason-
lító, azaz, ha kiterjed valamennyi egymással összefüggésben álló tengerre 
és ha vizsgálati módszereiben egyöntetű. Ez a tény máris előtérbe tolja 
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az internacionális tengerkutatás szükségességét, értve ez alatt olyan nem-
zetközi együttműködést, amely egységes módszerekkel, egyöntetűen meg-
állapított terv szerint történik. 

A gyakorlati irányú tengerkutatás, vagy — kifejezettebben — a ten-
geri halászat céljait szolgáló tudományos vizsgálatok szükségessége még 
inkább kézenfekvő, különösen akkor, ha összehasonlítást teszünk a ten-
geri halászat egykori és jelenlegi állapota között és megállapítjuk a tudo-
mányos kutatások szerepét a tengeri halászat fejlesztésében. A gyakor-
lati irányú tengerkutatás éppen úgy, mint az általános tengerkutatás is a 
mult század elején született meg, csakhogy míg ezt a spontán jelentkező 
tudományszomj, azt viszont a tengeri halászat gazdasági szüksége hívta 
életre. A mult század elején, amikor apró hajókon könnyű halászeszkö-
zökkel parti halászat folyt, a halászok Svédország és Norvégia nyugati 
partjain a megszokott halvonulások, de főképpen a heringek hirtelen elma-
radását észlelték. A nemzetgazdasági érdekeket érzékenyen érintő tény 
arra indította az északeurópai államokat, hogy a kérdéssel behatóan fog-
lalkozzanak. Annak a megállapítására, hogy a halvonulások hirtelen elma-
radása természeti okokra, vagy pedig az ember beavatkozására vezethe-
tők-e vissza, egyedül a természettudományos kutatások lehetnek hivatot-
tak. A németeké az érdem, hogy ezt belátva, a kiéli bizottság megala-
kításával megvetették a tengeri halászat céljait szolgáló tudományos ten-
gerkutatás alapját. Ez az 1870-ben alakult bizottság végezte az első rend-
szeres kutatásokat az Északi- és Keleti-tengeren, ez a bizottság szervezte 
a legelső tengerkutató biológiai állomásokat és ez kezdte meg a gazda-
sági szempontból fontos halak természetrajzának beható tudományos föl-
dolgozását. A németek nyomán a többi északeurópai állam is fölvette gaz-
dasági programmjába a gyakorlati célú tengerkutatások rendezését, bio-
lógiai állomások szervezését és általában a tudományos biológiai vizsgá-
latok elősegítését, úgy hogy hamarosan az ilyen célú tudományos appa-
rátusok egész hálózata alakult, amelynek eredményességét az 1901-ben 
megtörtént nemzetközi szervezkedés és a szervezet Kopenhágában szé-
kelő központi bizottságának irányítása volt hivatva biztosítani. 

Az új irányú tengerkutatást a tengeri halászat hirtelen fejlődése ha-
marosan fontos feladatok elé állította. A tengeri halászat ugyanis időköz-
ben nagy átalakuláson ment keresztül: a parti halászat átalakult nyílt-
tengeri halászattá és ezzel megnyílt az útja a nagyszerű fellendülésnek, 
amely mérhetetlen gazdasági haszont jelentett az északeurópai államoknak. 
A hirtelen felvirágozásnak azonban a nagy haszon mellett káros követ-
kezményei is jelentkeztek. A tengeri halaknak, mint olcsó néptápláléknak 
kereslete nemcsak a partvidékeken, de a belső területeken is óriási arány-
ban megnövekedett, amivel együtt járt a többtermelésre való törekvés és 
ez végeredményben a tengerek halállományát veszélyeztető rablógazdál-
kodásra vezetett. A tudományos kutatásokra most már nemcsak a tengeri 
halászat fejlesztésének, hanem a mértéktelen halászatban — mondjuk — 
túltermelésben (Heincke a találóbb „Überfischung" kifejezést használja) 
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rejlő veszedelem elhárításának feladata is várt. A nemzetközi tengerkuta-
tás talán ennek a fontos kérdésnek kapcsán bizonyította be leginkább 
szükségességét és nélkülözhetetlenségét. Míg Angliában a gazdasági szem-
pontból fontos halfajták mértéken felül való kihalászását gyakorlati tapasz-
talások alapján álló hatósági intézkedésekkel óhajtották megakadályozni 
— tegyük hozzá — siker nélkül, addig Németországban a kérdést kez-
dettől fogva tudományosan kezelték. És ez az eljárás bizonyult célraveze-
tőnek, mert a tilalmi idő- kijelölése, kíméleti szabályok szerkesztése, a 
kihalászható mennyiség megállapítása és a tilalmi felügyelet szervezése 
csakis a tudományos biológiai kutatásokból vonható következtetések alap-
ján lehetséges, mert — hogy mást ne említsünk — például annak a meg-
állapítása, hogy a tőkehalat az Északi-tengerben túlságos mértékben halász-
szák-e vagy sem, tisztán biológiai kérdés. 

Nagyon természetes, hogy a túltermelést meggátló, illetőleg a ten-
gerek állandó halállományát biztosító intézkedések csak úgy lehetnek célra-
vezetőek, ha azok nemzetközi megegyezés alapján az érdekelt államokra 
egyformán kötelezőeknek mondatnak ki. A nemzetközi tengerkutatás hiva-
tása, hogy ezeknek az egyértelmű intézkedéseknek — mintegy — a tu-
dományos alapot megadja és a kétségen felül álló tudományos megálla-
pítások erejével azoknak betartását biztosítsa. A nemzetközi tengerkuta-
tás szükségességéhez ezek szerint szó sem férhet, annál kevésbbé, mert 
az északi államok nemzetközi tudományos tevékenysége már eddig is a 
tengerkutatás céljaira áldozott tetemes összegeket búsásan visszatérítő 
gazdasági hasznot jelentett és eredményességével megszerezte a jogot 
a további támogatásra. 

Ennek megállapítása után Heincke dr. sorba veszi az északeurópai 
nemzetközi tengerkutatás legfontosabb eredményeit, amelyek a céltudatos, 
következetes és szisztematikus tudományos munkálkodás tanulságos pél-
dái. Az általános tengerkutatás értékes eredményei közül — miután ismér 
telten hangoztatja a szigorúan tudományos hidrográfiai és biológiai meg-
figyeléseknek a gyakorlatban való értékesíthetőségét — kiemeli azt a 
nagyjelentőségű megállapítást, hogy az északi Atlanti-óceán áramlásainak 
iránya és periodikus ingadozása szoros összefüggésben áll Észak- és Kö-
zép-Európa időjárási viszonyaival; kiemeli továbbá a plankton kvantitatív 
meghatározására szolgáló Hensen-féle eljárást, amely alapja lett a tenger 
általános biológiai szempontból való tanulmányozásának és eszköze a bio-
lógiai és hidrográfiai viszonyok közötti összefüggések megállapításainak. 
A hasznos halak tanulmányozása terén a nemzetközi tengerkutatás rend-
kívüli, nem remélt haladást tett. Az ugrásszerű előrehaladást a tudomá-
nyos halászat technikai fejlődésének köszönheti. A különféle célszerű hálók 
és egyéb halászszerszámok lehetővé tették, hogy a tengerek valamennyi 
halfaját a legkülönbözőbb életkorban és nagyságban, a legkülönbözőbb 
mélységekből kifoghassák és így azoknak életmódját, szaporodását, fejlő-
dését, elterjedését és vándorlását a legrészletesebben tanulmányozhassák. 
Ilyen tudományos és technikai készséggel sikerült a tengeri halak isme-
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rétét annyira bővíteni, hogy ma jobban ismerjük a tengeri halak termé-
szetrajzát, mint az édesvíziekét. Heincke két konkrét példával illusztrálja 
a nemzetközi biológiai kutatások eredményességét. Megemlíti, hogy az 
angolna elterjedésének és vándorlásának évszázados problémáját sikerült 
megoldani és reámutat arra, hogy a tőkehal rendszeres, minden részletre 
kiterjedő tanulmányozása milyen közel vitt a túltermelés (Überfischung) 
fontos kérdésének kibogozásához és előkészítette a nemzetközileg szer-
vezett halászati óvintézkedések rendszeresítésének az útját. Ismertetésünk 
kereteit túlhaladná annak a céltudatos tudományos munkának a leírása, 
amelyet a nemzetközi tengerkutatás tudományos szervei, de különösen 
a helgolandi biológiai állomás a tőkehal tanulmányozása terén végzett. 
Elég, ha felhívjuk az érdeklődők figyelmét Heincke itt megbeszélt cikké-
nek erre a terjedelmes részletére, amely egyéb biológiai alapon megfej-
tett gyakorlati kérdésekre is kiterjeszkedik. 

Foglalkozzunk inkább azzal a Heincke által felvetett kérdéssel, hogy 
vájjon a háború előtt oly kiváló eredménnyel működő nemzetközi tenger-
kutatás folytathatja-e áldásos tevékenységét a háború után is ? A nemzet-
közi együttműködés szükségességéről és fönntartásának kívánatos voltáról 
minden északi állam szakkörei meg vannak győződve. Erre vall a volt 
angol földmívelésügyi miniszter nyilvános és határozott állásfoglalása is. 
A kérdés kedvező irányba terelése nem is a tudomány nemzetköziségé-
nek meggyőződésétől vezérelt szakemberek jóakaratán, hanem minden 
kulturális előrehaladás kerékkötőjén, a rosszul értelmezett, sovén politikán 
fog múlni. Ha a tenger szabadságáért fotytatott küzdelemből az angolok 
kerülnek ki győztesen, úgy — ismerve a tengerek fölötti egyeduralomra 
való ősi törekvésüket — feltehető, hogy a tengerkutatás és a tengeri ha-
lászat szabadságát is megnyirbálják. Ha azonban sikerül Németországnak 
érvényre juttatni és megerősíteni a tengerhez való jogát, úgy ez valóban 
a tenger és a tengerkutatás szabadságát jelentené. Bárhogyan dőljön is 
el a nagy párviadal, annyi bizonyos, hogy a nemzetközi tengerkutatás a 
maga szükségességével és nélkülözhetetlenségével újra szóhoz kell hogy 
jusson akár azonnal a háború után, akár a belátás és megértés korsza-
kának beálltával. De ha a nemzetközi tengerkutatás a háború megszűnése 
után nem is vehetné föl azonnal munkásságának elejtett fonalát, a nem-
zeti tengerkutatás azonnal akcióba kell hogy lépjen. A háború előtt vég-
zett kutatások eredményeinek publikálása és a kényszerűségből megsza-
kított hidrográfiai és általános biológiai vizsgálatok energikus továbbfoly-
tatása olyan feladat, amely — a nemzeti érdekekre való tekintettel — a 
szakembereknek hazafias kötelessége, annál is inkább, mert a tengerku-
tató tevékenység folytatásának elmulasztása az eddig végzett fáradságos 
munka teljes kárbaveszését jelentené. A szigorúan tudományos munka 
mellett azonban más feladatok, a háború következtében felmerült újabb 
gyakorlati kérdések megoldása is vár a tengerkutatásra. Ezek közül a 
kérdések közül nem a legérdektelenebb az a probléma, hogy a harctérré 
avatott tengerekben a tétlenségre kárhoztatott nyílt tengeri halászat hosszú 
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szünetelése milyen biológiai változásokat idézett elő ? Vájjon a hosszú, 
kényszerű kíméleti idő hasznára vagy kárára volt-e a tengerek halállomá-
nyának ? Ez azonban csak egy a sok megoldásra váró és a tengeri halá-
szat jövőjét érintő kérdés közül. A nemzetgazdasági érdekek arra inte-
nek, hogy még a háború zajának közepette se hagyjuk aludni a tenger-
kutatás ügyét. 

A nemzeti boldogulásért nem a csatamezőkön, hanem a „Hinter-
land"-ban a fegyverrel harcolókhoz hasonló lelkesedéssel munkálkodni 
hivatottak serege a békeidők kulturális tevékenységének előkészítése 
közben ne tévessze szem elől a tenger kutatásának szükségessé-
gét, amelyet Heincke fejtegetései olyan kézzelfoghatóan bebizonyítanak. 
És ne késlekedjünk mi magyarok sem a tenger tudományának művelé-
sében és a mi bájos és gazdasági szempontból annyira jelentős Adriánk 
átkutatásának elősegítésében. Ha még a németek is sürgetik az ő ten-
gereiknek további intenzív kutatását, azokét a tengerekét, amelyeknek 
természetrajzát már több évtizedes, céltudatos, rendszeres, tudományos 
munka világítja meg, — mennyivel inkább kell szorgalmaznunk az Adria, 
főképpen a Quarnero átkutatását nekünk, akik eddig csak a kezdőlépést 
tettük meg és azt is csupán néhány lelkes szakember és egy-két törekvő, 
tudományos egyesület és intézet, de nem a tengerkutatás ügyét felkarolni 
hivatott kormánykörök támogatásával. Hol vagyunk mi még a Quarnero 
rendszeres, tudományos átkutatásának bevégzésétől, mikor a célirányos 
kutatás legfőbb tényezői, az Oceanográfiái Intézet és a kutatóhajó is csak 
a messze jövő ködéből mosolyognak a tengerkutatás ügye iránt érdek-
lődők kicsiny serege felé.1 De még messzebb vagyunk olyan fontos gya-
korlati kérdések megoldásától, mint az eddig folyt rablógazdálkodás meg-
szüntetése, a kíméleti idő és a kihalászható halmennyiség megállapításá-
val, hiszen az ilyen intézkedések megtételéhez elengedhetetlenül szüksé-
ges biológiai megfigyelések alapkellékeit is nélkülözzük. Ami késik, az 
nem múlik. 

Él bennünk a reménység, hogy a világháború tanulságai jobban 
reáterelik a figyelmet az eddig csak becézett, de kellőképpen nem 
értékelt tengerünk kincseire és az államilag támogatott Adria-kutatás tu-
dományos munkálkodása megtermi a maga gyümölcsét, a nemzetgazda-
sági érdekeket szolgáló, jól szervezett, racionálisan működő magyar ha-
lászat kifejlődését. El kell érnünk és el is fogjuk érni, hogy a Quarnero 
mérhetetlen kincseket magába záró vizeiről eltűnnek az áruló Olaszország 
érdekeit szolgáló „chiosották" cinóber-vörös vitorlájú halászbárkái és — 
ha velük letörlődik tengerünk képéről az egyik legjellegzetesebb vonás — 
elfoglalja helyüket a Quarneronak új, nemzeti karaktert adó és nemzeti 
célokat szolgáló magyar halászhajók fürge serege. 

1 A békével ez a köd el fog oszlani s ki fog tűnni, hogy a Magyar Adria Egye-
sület sokkal előbb megvalósítja mind a kettőt, mint ahogyan azt még az optimizmusra 
hajló tudósaink is gondolják. Szerk. 
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— Két ábrával. — 

Míg itt Európában a népek kemény tusában egymást szétmarcan-
golják, a még nemrég „semleges", de ma már nyíltan ellenségeink 
sorába szegődött Amerika egy mérnök-kongresszusán már a jövő 

csatahajóját tárgyalta. A San-Franciskóban tartott gyűlésen elég jellem-
zően egy olasz mérnök, a haditengerészet tervezője, Ferreti mérnök-
ezredes fejtegette ezt a kérdést, megállapítván az eddig nyert tapaszta-
latok alapján a nagy csatahajó tervét. 

Ferretinek ugyan igazat kell adni, ha nagy hajóról beszél, mert a 
skagerraki ütközet kétségkívül bebizonyította, hogy a tengert csupán a 
hatalmas ágyúkkal felszerelt csatahajó uralhatja s tévedés lenne azt hinni, 
hogy a vízalattjáró hajók különben szinte csodás eredményei után itélve, 
ezek a fajta hajók fognak a háborúban döntő szerepet játszani. Más kérdés, 
hogy a máskülönben több hibával bíró Ferreti-féle csatahajó tervét el fogják-e 
fogadni, kivált ha ez a tervezet oly tengerészettől származik, amely saját 
szép anyagát és hatalmas erejét latba vetni nem bírja. Ferreti, a legújabb 
csatahajók, a „Christoforo Colombo" típusú olasz legnagyobb hajók építője 
ekkép elmélkedik és eszerint készíti tervét : 

1. A tengeri háborúra avagy a hajón való életre szükségtelen minden 
berendezést ki kell küszöbölni. 

2. A segédeszközöket egyszerűsíteni kell s számukat a legszüksége-
sebb mértékre csökkenteni. 

3. A csatahajó vízfölötti része a legkisebb célt nyújtson. 
4. A hajó vitális részeit mindenesetre védeni kell. 
5. Melegséget fejlesztő szerkezetek s az oly részek, melyek egymás-

között teljesen elszigetelendők, alacsony hőmérsékletben tartandók. (Ferreti 
a gépek, kazánok, a lőkészlettartályok stb. teljes elválasztását kívánja.) 
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6. A tüzérségnek a lehető legnagyobb pásztázó-szöget kell biztosítani. 
Ezen alapon Ferreti csatahajója egy 32.000 tonna vízkiszorítással bíró 

óriás, amelyen két ötöstoronyban elhelyezett 10 darab 38 cm-es löveg 
van. Egy torony a hajó elején, a másik a hajó faránál áll. (1. ábra.) 

A hajón továbbá 12 darab 19 cm-es ágyú van, hármasával 4 torony-
ban elhelyezve s végre 28 darab 10 cm-es torpedó védőlöveg egészíti ki 
e hatalmas tüzérségi felszerelést. Az utóbbi ágyúk közül tizennyolc 
sülyesztő-talapzaton áll, amelyen vízmentes rekeszből a lövésre felemel-
kedhetik. A többi 10 löveg pedig csoportokban elől és hátul van és egy-
szersmind légi jármüvek ellen használható. 8 vízalatti torpedóvető cső és 
20 fényszóró egészíti ki a felszerelést. Megemlítendő még, hogy minden 
ágyútoronynak saját távmérője van. Az ötöstorony Ferretinek talán a leg-
sajátságosabb gondolata, amelyben arra törekszik, hogy a kettőst a hár-
mastoronnyal egyesítse. Amint az ábra mutatja, Ferreti tornya kétemeletes. 
Az alsóban három, a felsőben pedig két löveg van elhelyezve. Főelőnye 
abban rejlik, hogy a torony céltáblája, valamint a tornyok súlya nagyban 
csökken, mivel az ilyen torony kevesebbet nyom, mint három egyszerű 
és egy ikertorony. Sajnos, Ferreti bővebb felvilágosítással nem szolgál. 

Ezen ötöstornyon főleg az kifogásolható, hogy a lövedékek s a töl-
tények rendezésére, valamint a töltésre szolgáló gépezeteket aránylag oly 
szűk helyre kell összetömöríteni, hogy a lőgyorsaság ezáltal valószínűleg 
megcsappan s egyáltalában a kezelés némi nehézséggel járand; a felső 
ágyúk irányzóinak elhelyezése akadályra fog találni. Végül ami főhibája 
s amiről Ferreti érthetően említést nem tesz, hogy egy szerencsés találat 
által a hajó oly hatalmasnak nevezhető harcképessége egyszerre a felére 
bukik, ha egy torony harcképtelenné válik, mondjuk, ha csak egy gránát 
azok további forgását megakadályozta. 

Hogy mi késztette Ferreti-t az amerikai haditengerészetnél a „Kear-
sarge" nevű csatahajón először felállított, de már felhagyott kétemeletes 
ágyútoronynak, amely ugyan kétféle kaliberes ágyúval volt ellátva, a fel-
frissítésére, az rejtély marad. Talán megint az a már többször mutatkozó 
olasz akarat jelentkezett, erőszakkal irányadónak és eredetinek lenni. A 
hajó hajtására szükséges lóerőről számokban Ferreti felvilágosítást nem 
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nyújt, csak azt említi, hogy 4 turbina 4 csavart hajt. A hozzá szükséges 
gőzt 20 vízcsöves kazán szolgáltatja, amelyek közül 10 kőszénnel, a többi 
10 pedig kőolajjal fűthető. 
Teljes erővel 26 mérföldet 
fut a hajó, de kivételes ese-
tekben a sebesség 28-28 mf-
re emelhető. A fűtőanyag-
készlet 500 t kőszénből s 
1000 t kőolajból áll. A pán-
célvédövezet a hajó köze-
pén 365 mm vastag, amely 
a hajó Végei felé 152 mm-re 2 á b r a ' F e r r e t i <*a taha jó - t e rveze t ének k e r e s z t m e t s z e t e . 

vékonyul s a hajó egész hosszában fut. Magassága víz fölött mint alatt 
olyan, hogy az ellenséges lövedékek ellen kellő védelmet mindig nyújthat. 

A vízfölötti hajótestet ezenkívül vagy 90 m hosszában és 2 7 m ma-
gasságban Ferreti úgy kivájta, hogy ezáltal nemcsak a célt kellőleg kicsi-
nyítette, de a páncélövezet ellenállását annyira emelte, hogy számítása 
szerint az övezet még 40 cm-es gránátoknak is ellentállhat. 

Dacára a hajó alacsonyságának, a nehéz ágyúk talapzata mégis kellő 
magasságban áll és nehéz hullámzásnál a tüzük biztosítva van. 

Az elől levő felsőemeleti 36 cm-es lövegek 12"5 m, az alsók 10 m és 
a 19 cm-es ágyúk 7 m-re vannak a víz színe fölött. A hátulsó lövegek 
11 m, 8"5 és 5"5 m magasságban lőhetnek. Minden felépítmény hiányzik. 
Csupán a távlatmérő s parancstorony, egyetlen-egy széles kémény s egy 
árboc látható, amely a fényszórók egy csoportját és a szikratávíró an-
tennáját hordja. A vastag kémény alapzatát 152 cm vastag páncél védi 
s amely 5 m magasságig elliptikusan körülveszi. Az ellenséges tűz elleni 
védelmét egy domború acélfödélzet egészíti ki, amely az egész hajót fedi. 
A fedélzet ezen alakzatát azért választották, hogy a légi támadások lehe-
tőleg ártalmatlanokká váljanak. A kürtő, valamint minden lejáró fedele 
szintén ily domborúan van készítve. 

Ferreti tervezetének legkiválóbb eredetisége a hajótest belső alkotá-
sában mutatkozik. Belső szerkezete, mint a 2. ábra mutatja, tisztán a tor-
pedótalálat elleni védelemre szorítkozik. 

A hatótest Isherwood szabadalmazott rendszere szerint van építve, 
tehát a hosszbókonyok kiválóan erősen ki vannak képezve. A külső hajó-
burkolat az övpáncéltól lefelé a fenékig kettős lemezből áll. A kettősfenék 
nagyon mély s hosszába menő falazatok által vízmentesen elzárt reke-
szekre van felosztva. A két legkülsőbb hatalmas rekesz kőolajtartálynak 
szolgál, a fölötte levő pedig kőszéntartály, amely a torpedórobbanástól 
származó hatalmas lökést felfogja. 

A kazán- és gépházakat elválasztó kettős hosszfalazatok között, amelyek 
különben az egész hajó hosszában húzódnak, a lökést felfogó ruganyos anya-
got helyeznek. A négy turbina, valamint a lőszerkamarák hasonló lökésmentes 
helyen feküsznek, miáltal Ferreti a hajó teljes biztosságát reményű elérni. 
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Fiume és a magyar-horvát tengerpart új kormányzója. A kormányválto-
zás folytán gróf Wickenburg István fiumei kormányzó is lemondott állásáról és 

nyugalomba vonult. Helyébe a király jekql-
falussy Zoltán miniszteri tanácsos, kivándor-
lási biztost nevezte ki kormányzóvá s a 
fiumei tengerészeti hatóság elnökévé. Jekel-
falusi és margitfalvi Jekelfalussy Zoltán 
császári és királyi kamarás a zemplénmegyei 
Variházán 1863-ban született. Atyja Jekel-
falussy Sándor földbirtokos, anyja Festetich 
Camilla grófnő volt. Tanulmányait Budapes-
ten és Bécsben végezte. Állami szolgálatba 
1887. évben lépett, amikor is a földmí-
velési minisztériumba nevezték ki fogalma-
zónak. Később a pénzügyminisztériumba 
helyezték át, ahol a koalíciós kormány 
megalakulásáig működött. A koalíciós kor-
mány megalakulásakor Andrássy Gyula gróf 
a belügyminisztériumba hívta meg osztály-

tanácsosi rangban az elnöki osztály vezetőjévé. A koalíció bukása után minisz-
teri osztálytanácsosi címmel rábízták a belügyminisztérium egyik legfontosabb 
osztályának, a kivándorlási osztálynak vezetését. Akkor kapta a kivándorlási 
biztosi címet. Ezen minőségében hét éven keresztül a háború kitöréséig havonta 
többször fordult meg Fiúméban az ott átvonuló kivándorlás lebonyolítása cél-
jából. Ezen idő alatt megismerkedett Fiume városának minden vezető egyéni-
ségével és lebilincselő modora, szeretetreméltó egyénisége mindenkiben, akivel 
érintkezése volt, a legnagyobb rokonszenv érzését váltotta ki. A háború alatt a 
király kiváló érdemeinek elismeréséül a Lipót-renddel tüntette ki, majd mint a 
koronázási rendezőbizottság elnöke a Szent István-rend kiskeresztjét kapta. Ezen-
kívül sok külföldi kitüntetése van, továbbá szolgálatonkívüli huszárfőhadnagy. 

Jekelfa lussy Zoltán. 
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Az új kormányzóra igen sokoldalú s magyar nemzeti szempontból sok körülte-
kintést, nagy tapintatot, hajthatatlan erélyt és kitartást igénylő feladatok vár-
nak. A háború s különösen az Olaszországgal fennállott szövetségi viszony ádáz 
ellenséggé történt átváltozása olyan mélyrehatóan belejátszik a fiumei helyzetbe, 
hogy ez a kormányzat elé egészen új és igen kényes feladatokat állít. Hogy 
ezúttal csak jelezzük az új i rányt: ez a magyar szupremácia teljes érvényre 
juttatása, nemcsak érzésben, de nyelvben is. Szeretjük remélni, hogy az új kor-
mányzó rátermett a reá váró nagy nemzeti feladatokra. 

Hidrográfiai kutatások a nápolyi öbölben. A nápolyi zoológiai állomás, 
amelynek a tengerkutatás terén elévülhetetlen érdemei vannak, nevének kereteit 
már régen túlnőtte. A világhírű tengerkutató intézet működése azonban még sem 
volt egészen teljes, mivel a modern thalassobiológiai vizsgálatokhoz annyira szük-
séges hidrográfiai kutatások párhuzamát erősen nélkülözte. E hiányon az intézet 
új igazgatója, Dohrn Reinhardt professzor azáltal igyekezett segíteni, hogy az 
állomás új, a réginél sokkal nagyobbszabású programmjába az öböl hidrográfiai 
viszonyainak rendszeres tanulmányozását is fölvette. 

Az intézet megbízásából az első hidrográfiai kutatásokat 1913 nyarán Wen-
dicke végezte, aki az eredményről nemrég számolt be.1 Wendicke neve a ten-
gertani irodalomban az Északi-tenger német világító hajóin 1910—11-ben végre-
hajtott megfigyelései révén vált jóhangzásúvá. 

A kutatások május végén kezdődtek. A sótartalomra és hőmérsékletre vo-
natkozó vizsgálatokat 17 állomáson végezte. Az állomásokat az öböl különböző 
pontjain, továbbá Capri, Ischia és Procida közt jelölte ki. Ezek az adatok csak 
előzetes tájékozódásul szolgáltak. A következő két hónap alatt Wendicke az 
öböl oxigén-tartalmát is vizsgálat alá vette. Augusztusban már két huszonnégy-
órás állomást is tartott. A 24 órás megfigyelések alatt a hajót 50 és 150 m 
mély fenékhez horgonyozták le s a szerző hőmérsékleti, oxigén- és sótartalom-
meghatározásokat végzett. 

A sótartalom felszíni eloszlását Nápoly—Castellamare—Sorrento—Nápoly és 
Nápoly—Ischia közti vonalakon két kiránduláson tanulmányozta. Wendicke vizs-
gálatainak az intézet hiányos hidrográfiai fölszerelése korlátokat szabott. A part-
tól nagyobb távolságokra és 450 m mélységen alul már nem dolgozhatott. 

Wendicke vizsgálatai, a dánok (J. Schmidt) 1908—191 ü-iki Thor-expedi-
cióján szerzett adataival egybevetve, azt bizonyítják, hogy a nápolyi öböl ter-
mészeti viszonyai a Tirreni-tengerével azonosak. A sótartalom itt is 50 m mély-
ségben a legkisebb, a sósabb rétegek 100—600 m közt találhatók. A hőmér-
séklet minimuma 100—200, maximuma 200—300 m közt van. Oxigénben leg-
gazdagabbak a 25—30 m közti rétegek. E viszonyokat azonban az öböl part-
közelsége erősen befolyásolja. 

Az édesvíz behatása különösen Procida mellett észlelhető, ahol a Volturno 
a felületi rétegeket kiédesíii. Itt van az öböl legkisebb sótartalma (37-10°/oo) is. 
Ezzel szemben a Sarno és Sebeto befolyása, különösen nyáron, jelentéktelen. 

1 Wendicke Fr., Hydrographische Untersuchungen des Golfes von Neapel im Som-
mer 1913. Mitteilungen aus d. Zool. Station zu Neapel. 1916, Bd. 22, p. 329—366. 
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Emiatt a 38 -00 °/oo-os isohalin az öböl délkeleti részébe mélyen beöblösödik. Az 
öböl legkisebb sótartalma 150 in körül van. A felszín alatt 300 m-re általában 
38 - 6%o, 400 m-ben 38 -62°/oo a sótartalom, vagyis ugyanannyi, mint a nyílt 
tenger hasonló mélységeiben. Ebből az is kitűnik, hogy az öböl a Földközi-
tengerre jellemző alsó áramlás behatása alatt áll. 

A hőmérséklet függélyes eloszlásában ugyancsak a Tirreni-tengerre jellemző 
sajátságokat észlelte, csakhogy eltérő mélységekben. A felszíni víz hőmérséklete 
június elején 23° C, amely 40 m-ig rohamosan, attól kezdve 110—120 m-ig fo-
kozatosan csökken 13'8°-ra, amely egyszersmind a minimum is. 140 m mélység-
ben a hőmérsék ismét 14° C, onnantól egyre csökken. A hőmérsékleti maximum 
helye a sóban gazdag alsó áramlástól és a téli konvekciós áramok hatásától függ. 

Az öböl hőmérsékletében május végén még téli viszonyok uralkodnak. A 
hőmérséklet a mélység felé még lassan kevesbbedik. Nyáron a hirtelen való hő-
mérséklet-csökkenés öve egyre mélyebbre tolódik, úgy hogy augusztus végén 
már 18—25 m közt van. Az ugró réteg áthelyeződésének oka az erős viharokon 
kívül függélyes áramlásokban van. 

A 24 órás megfigyelések is érdekes megállapításokra vezettek. A napi hő-
mérsékleti ingadozás a felszíntől 5 m-ig igen gyors, onnantól kezdve lassúbb és 
20 m mélységben már nem érzékelhető. A felszíni hőmérséklet maximuma 11" a. m.-
kor következik be, lejebb későbben. így 5 m mélységben csak 7" a. m.-kor 
mérhető. 

Az oxigénben dús rétegek 50 m-ig találhatók. Attól kezdve, mint a nyílt 
tengerben, csökken az oxigén mennyisége egész 400 m-ig, ahol 7 0 % - o t tesz 
ki. Az egyik 24-órás állomáson Wendicke az oxigén-tartalom érdekes ingadozá-
sát figyelte meg. A felszíntől 170 m-ig ugyanis egyidejűen egyenlő ingadozások 
jelentkeznek. így például 2"—4" pm. az összes rétegek oxigéntartalma körülbelül 
3 % - k a l csökken, a következő napon pedig 0"—6" pm. között az előző napihoz 
képest 4%-kal több. Kisebb mélységekben az oxigén-mennyisége nappal emel-
kedik, éjjel viszont csökken. Ez a jelenség a növényi plankton áthasonító mun-
kájával kapcsolatos oxigéntermelésen alapszik. Az éjjeli lehűlés következtében 
keletkező kiegyenlítődési áramlások a felszín oxigéndús vizét a mélységbe hoz-
zák és így az oxigéncsökkenés mértéke is kisebb lesz. 

Rövidre fogva, ennyi az, amit Wendicke vizsgálatai megállapítottak. Általuk 
megbecsülendő adatokhoz jutottunk, amelyek e természeti kincsekben gazdag öböl 
hidrográfiai viszonyaiba engednek bepillantást. Valószínűen ezek a vizsgálatok 
érlelték meg az intézet igazgatójának azt az elhatározását, hogy az öböl fizikai 
viszonyait időszakosan ismétlődő útakon szelvényvonalak mentén rendszeresen 
tanulmányozni fogják. A nemzetközi tengerkutatás eszközeinek és módszereinek 
a gyakorlatban való tanulmányozására Dohrn profosszor az intézet egyik tagját 
az 1914. őszére tervezett 3-ik magyar Adria-expedícióra akarta kiküldeni, amihez 
az egyesület elnöke készséggel járult hozzá. A háború kitörése a harmadik expe-
dícióval együtt e tervnek is véget vetett. 

A világhírű nápolyi állomás sorsáról mit sem tudunk. Kérdés, hogy a háború 
után a „sacro egoismo" nem tartja-e meg magának, ami a bíztatóan megindult 
kutatások folytatásat is lehetetlenné tenné. Dr. Leidenfrost. 
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Az Északi-tenger. Ha a szárazföldek, szigetek, országok helyzetének meg-
ítélésében tekintetbe kell vennünk az oceánhoz való viszonyukat, a tengerek 
értékelésében a legfontosabb szempont mindig a környező szárazföldek forgal-
mának lebonyolítása. Az emberiség túlnyomó része mindig szárazföldön lakott és 
lakik ma is. Bármennyi szigete, öble van a déli Csendes-óceánnak, bármily al-
kalmas a hajózásra, „világtenger" nem lehetett belőle, mert nincsenek körülötte 
megfelelő kiterjedésű és gazdagságú szárazföldek s így a forgalomnak nincs 
alapja. Még a halászatot sem tekinthetjük egyenlő rangúnak a kereskedelmi hajó-
zással, bár Norvégia, Olaszország, Páris, London s más nagy kiterjedésű, népes 
partvidékek lakosságának élelmezésében nagy szerepe van a tenger állatvilágának. 

Valamely tengernek természetes hátterét (Hinterland) legjobban úgy állapít-
hatjuk meg, ha szemügyre vesszük, mely területek lejtősödnek és honnan foly-
nak a vizek arrafelé. A folyókkal együtt egyrészt magának a víziútnak, másrészt 
a mellette haladó szárazföldi utak felhasználásával a forgalom is erre a tengerre 
terelődik. 

Európa legnagyobb és legnépesebb szigete, Nagy-Britannia délkelet felé 
ejtősödik, erre, vagyis az Északi-tenger felé esik legnagyobb alföldje, legter-
mékenyebb vidéke (Londoni medence), erre veszi irányát legnagyobb folyója. A 
nyugati szén- és vasvidékeknek is van errefelé részben természetes, részben 
mesterséges víziútjuk. A sziget északi és déli széle mellett vivő tengeri úton 
kívül számos belvízi út is vezet a nyílt óceán és Amerika felé. 

Franciaország legjobban hajózható folyója : a Seine, a La Manche csator-
nába ömlik; vízvidéke (Párisi medence) az ország legtermékenyebb része. A belga 
határ felé eső északi nagy szénvidék az Escaut (Schelde) folyóval még közvet-
lenebbül csatlakozik az Északi-tengerhez, amelynek vízvidékéhez tartozik, bár 
kevésbbé közvetlenül (Mosel — Rajnán át) a lotharingiai vasvidék is. 

Európának két legsűrűbb lakosságú országa, Belgium és Hollandia, a leg-
közvetlenebbül az Északi-tengerhez csatlakozik. Az utóbbi nagyrészt abból él, 
hogy a mögötte elterülő gazdag vidékek (főkép Németország) vízi forgalmát 
bonyolítja le s az előbbinek jelentékeny átmeneti kereskedelme van, főleg Fran-
ciaország, de Olaszország felé is. Belgium szén- és vastelepei, nagyszerű ipara, 
Hollandia intenzív kertgazdasága, szóval e két kis állam termelése szintén nagy-
ban emeli a szomszédos tenger forgalmát. 

Németország leggazdagabb vidékei szintén errefelé gravitálnak. A termé-
keny talajú, kedvező éghajlatú, szénben, vasban s egyéb hasznos ásványokban 
bővelkedő, szinte páratlan ipari föllendüléssel dicsekvő Rajna-vidék egészen ide-
tartozik. A nehezen hajózható Weser már lazábban kapcsolja ide a német mű-
veltség ősfészkét, a középhegységet, de a Hamburgnál betorkolló Elbe ide hozza 
a sűrű lakosságú és tevékeny szász vidékek és Csehország termékeit. A hatal-
mas német birodalomnak csak egy gazdag vidéke tartozik a Keleti-tengerhez : 
Szilézia, de ezt is csatorna köti össze az Elbével. 

A Keleti-tenger s vele együtt északi Oroszország különben is csak az 
Északi-tengeren át közlekedik a nyílt óceánnal s így ideirányul Lengyelország, 
Szentpétervár és Moszkva vidékének, egész Skandináviának forgalma is. 

összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy Európa lakosságának fele, és 
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pedig műveltebb, gazdagabb fele az Északi-tenger forgalmi körébe tartozik. Ebbe 
a körbe esik Európa bányászati és ipari tevékenységének túlnyomó része, az 
intenzív földmüvelésnek legnagyobb része. Habozás nélkül állíthatjuk, hogy az 
emberi műveltség mai állása és elterjedése mellett nincs földünknek olyan ten-
gere, amelynek csak megközelítően hasonló háttere lenne. 

A beleömlő folyók nem nagyok, de közülök nemcsak a közepesek, hanem 
még a kisebbek is hajózhatók; vizük bőséges és eléggé állandó; egy részük 
egyáltalán nem, más részük csak ritkán és rövid időre fagy be. 

A kedvező alakú partok és a sekély (100 m-t ritkán meghaladó mélységű) 
fenék roppant magasra dagasztja a tengerjárási hullámot, amelynek hatalmas ereje 
nemcsak kikotorja, az iszaptól megtisztítja, hanem kivájja, mélyíti, szélesíti a 
folyótorkolatokat s szinte készen nyújtja át az emberiségnek a földkerekség 
legjobb természetes kikötőit. London, Hamburg, Antwerpen, Rotterdam, Bremen, 
Le Havre mind ily torkolatban keletkeztek. 

Ugyancsak a fenék sekélysége könnyítette meg a kábelek lerakását. Talán 
fölösleges kiemelnünk, hogy sehol a földön nem találunk hasonlóan sűrű kábel-
hálózatot. 

A téli forgalom szempontjából nagy előnye az Északi-tengernek, hogy — 
ellentétben más, hasonló szélességek alatt fekvő beltengerekkel — soha sem 
fagy be. Igaz, hogy sok édes víz folyik bele, de helyzete sokkal kedvezőbb, 
mint a Keleti-tengeré. Ennek vize ugyanis a szűk és hosszú szorosokon át ne-
hezen cserélődik ki az óceánéval, a beleömlő folyók felhígítják s így, különösen 
az északkeleti partok közelében gyakran befagy. Az Északi-tengernek széles ki-
járata ellenben biztosítja a vizek folytonos kicserélődését s ennek következtében 
sótartalma majdnem pontosan megegyezik az óceánéval. 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk a Golf-áram szerepét sem. A meleg 
víz itt benyúlik egészen a Jeges-tengerbe, elolvasztja a dél felé haladó jéghe-
gyeket, teljesen elzárja előlük északnyugat felől az Északi-tengert, biztossá teszi 
a hajózást a sarkkörön túl is, míg például a védtelen amerikai parton egészen 
a 40° északi szélességig is lehozza a hideg áram az úszó jégtömegeket. 

Hiányos lenne képünk, ha nem egészítenök ki az Északi-tengernek az összes 
szárazföldekkel szemben elfoglalt helyzetével. Ha a földet egy legnagyobb kör-
rel úgy osztjuk két félgömbre, hogy az egyikre a lehető legtöbb szárazföld, a 
másikra a lehető legtöbő víz jusson, akkor az úgynevezett szárazföldi félgömb 
középpontja a Loire-torkolat tájékára esik. Ez a pont ugyan kívül esik az Északi-
tengeren, de a föntebb tárgyalt előnyök után természetesnek fogjuk találni, hogy 
a forgalom középpontja nem esik össze pontosan a geométriai középponttal, ha-
nem az ehhez legközelebb fekvő előnyös tengerre kerül. Közvetlenül ennek a 
vidékén épült a föld első és harmadik nagyságú városa (London és Páris) és 
közvetve ide tartozik a negyedik is (Berlin). — Ennek a tengernek forgalmát 
bénította meg a most folyó háború. Dr. Pécsi Albert. 

A halászati termékek tápértéke és földolgozása. Nyugaton a halászat ter-
mékei régóta nagy szerepet játszanak a népélelmezés terén. A háborús szükség 
nálunk is, Németországban is növelte a tengeri hal fogyasztását. Hazai adataink 
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nincsenek, de német statisztikusok számítása szerint Németországban évente fejen-
kint 6—7 3 kg. tengeri és 1 kg. édesvízi halat fogyasztottak. Ez a szám messze 
mögötte marad Anglia és Oroszország tengeri halszükségletének. Ezekben az 
államokban a tengeri hal szoros értelemben vett néptáplálék. 

Hogy a központi hatalmak országaiban a tengeri halászat termékei még ma 
sem eléggé népszerűek, csak kontinentális világhelyzetükkel lehet megmagyarázni. 
Tápérték tekintetében ugyanis a tengeri halak semmiben sem maradnak egyéb 
húsfajták mögött. 

König vizsgálatai szerint a legnagyobb zsírtartalma a lazacnak van. Ezután 
a tengeri angolna, a hering és a makrahal (scombro) következnek. Ezek vezet-
nek a fehérje-tartalom tekintetében is, tehát a legnagyobb tápértékkel is bírnak 
a kereskedelem piacára vitt tengeri halfajták között. 

A tápérték azonban nemcsak a hal fajától és életkorától függ, hanem az év-
szaktól is. E tekintetben nagyon érdekesek johnstone-nak a lancashirei Sea Fishe-
ries Laboratory-n végzett tanulmányai. Megállapította, hogy a halászati idény 
elején, májusban fogott heringek húsa 2 '5 % zsírt és 75 % vizet tartalmaz. Szep-
tember elején 3 3 % zsír- és 4 7 % víztartalmat mért, ugyané hónap végén a zsír-
tartalom 2 0 % - r a csökkent, a vízé pedig 5 6 ' 5 % - r a emelkedett. A nyári hering 
tápértéke tehát jóval nagyobb, mint a télié. A hering tápértéke az ivás alkal-
mával is növekedik. 

A halhús nagy víztartalma miatt sokkal gyorsabban romlik, mint a meleg-
vérűeké. Ezért olyan nehéz a halakat tartósan konzerválni. Éveken át eltartható 
halkonzervet az olajos szardinián kívül nem ismerünk. 

A halászati termékek konzerválási módja igen változatos. Legegyszerűbb s 
így legelterjedtebb módszer a besózás. Ezt már a halászhajókon elvégzik. A 
halászgőzösön a heringet rétegenként hordókba rakják és besózzák. Az árú így 
is kerül forgalomba. A háború alatt főleg Svédországból sok felületesen sózott 
és ezért romlásnak indult sósheringet kaptunk. Kisebb hajókon a besózás csak 
ideiglenes. Partot érve a sózott hering füstre vagy pácba kerül. Háború alatt 
nem vesződtek vele. A gyors és tömeges termelés lett a jelszó — a minőség 
rovására. 

A só a heringhús víztartalmát csökkenti és és zsírban gazdagabbá teszi. A 
sóshering több éven keresztül is eláll, de ízletességét már egy év multán is 
elveszti. 

A szardellát (e név alatt sokféle halfaj kerül forgalomba) a kifogás után 
szintén sóban áztatják. A sósvízben 12 napig marad, azután zsinórra húzva 
tengervízben jól kimossák és kis hordókba nyomkodják. A sós szardella nagyon 
tartós és a legjobb a 3—4 éves árú. 

Füstöléssel a heringet, angolnát, makrahalat, tőkehalat, lazacot és félszeg-
úszókat szokták konzerválni. A füstölés előtt a halakat 1 —2 óráig sósvízben 
áztatják, azután lassú tűzön ugyanannyi ideig szárítják. A kisebb halakat egy 
óra hosszáig füstölik, azután ládákba rakják. A tok-félék füstölése 5—6 óráig tart. 
A lazacot 24 órán keresztül gyenge füstön tartják. Sok helyen előbb sós, salét-
romos és cukros vízben 36 óráig pácolják is. A friss füstölt hering kereskedelmi 
neve : Bückling. 
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A füstölt halak zsírtartalma nagy, de tartósságuk viszont csekély. Ezért csak 
télen kerülnek inkább kereskedésbe. 

Sütéssel csak az e célra kiválogatott nagyobb heringeket konzerválják. A 
halat előbb lisztben meghengergetik, azután zsírban 10 percig sütik. A kihűlt 
heringet dobozokba rakják, 6 % - o s ecettel leöntik és légmentesen lezárják. Az 
elszállításig hűtőkben tar t ják, mivel gyorsan romlik. Ezt az árút is csak télen 
tarthatjuk. 

Marinírozni is főkép a heringet szokták, de ilyen módon elkészítve sok 
anchovis és makrahal is forgalomba kerül. E célra csak felnőtt halat használnak. 
A gerincvázat előbb eltávolítják, majd 2 — 3 napig 6 % ecet és 20—30%, sóoldat 
keverékében áztatják. Az így elkészített halakat különfélekép fűszerezve, bádog-
dobozokba csomagolják. így készül az orosz hal, Bismarck-hering, Delikatessz-
hering stb. A kevésbbé tar tós halfajtákhoz kevés bórsavat is adnak. 

A tőkehal nagyobbrészt szárítva kerül forgalomba. A fej és a zsigerek eltá-
volítása után árbocrudakra vagy ágasokra rakják száradni. Az így nyert árú 
kereskedelmi neve: Stockfisch. A Klippfisch ezzel szemben a besózott, azután 
kiáztatott és megszárított halat jelenti. 

Az olajos konzervek készítése úgy történik, hogy a fej levágása és kizsi-
gerelés után a halat 12 óráig sóban tartják, majd szabadon vagy e célra készí-
tett tűzhelyeken megszárítják. A szárítás után a hal 2 - 3 percig 200 C°-ra he-
vített olajba jön, azután bádogdobozba teszik és forró olajjal leöntik. A lezárt 
dobozokat egy óra hosszáig forró vízbe állítják. Olaj helyett paradicsommártást 
is használnak, de az ilyen konzerv gyorsan romlik és csak télen tartható. 

Az olajos konzerv minősége elsősorban az olajtól függ. Legjobb az érett 
olajbogyóból sajtolt oliva-olaj. A háború alatt egyéb olajfajtákat is fölhasználnak, 
sőt olyan konzerveket is találtak, amelyekben ártalmas ásványolajok is voltak. 
Nem kisebb mértékben f ü g g a konzerv minősége a halfajtól is. Olajban való 
elkészítésre legjobb a szardínia, amelyet Spanyol- és Franciaország nyugati part-
jain és a Földközi-tengerben halásznak. Az a rengeteg norvég és portugál kon-
zerv, ami a háború alatt olajos szardínia név alatt került hozzánk, egyetlen da-
rab szardiniát sem tartalmaz. A norvégek fiatal heringből készítenek olajos kon-
zervet, mivel partjaikon valódi szardínia nem él. Ha az olaj minősége megfelelő, 
úgy a konzerv kifogástalan és a szardiniával vetekszik. Annál silányabb és érték-
telenebb a portugál konzerv. A háború folyamán számos mintát kaptam vizsgálat 
céljából, amelyekben kivétel nélkül pálmaolajban konzervált fattyú- vagy téli 
scombrót (Trauchurus) találtam. Szálkás, száraz húsú hal ez, amely békében a 
legszegényebb tengerparti lakosság eledele volt. Oldalvonal pikkelyei nagyok és 
kemények, ami szintén az élvezhetöség rovására megy. E silány minőségű por-
tugál konzerv háborús ára semmivel sem maradt a hasonlíthatatlanul jobb norvég 
árúé mögött. 

Olajba teszik még a makrahalat (makrel) is, amely így elkészítve a tengeri 
pisztráng (Seeforell) hangzatos nevet viseli. E kitűnő konzerv a harmadik hábo-
rús esztendőben már a r i tkaságok közé tartozik. A francia, olasz és osztrák 
gyárak a tinhalat is olajban konzerválták. Húsa így elkészítve kissé száraz. Pa-
radicsommártásban konzerválva sokkal ízletesebb. 
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Az angolnát és heringet kocsonyába téve is forgalomba hozzák. A felsze-
letelt halakat előbb gyengén ecetes-sós vízben főzik, majd dobozba téve forró 
kocsonyával (zselatin, agar) öntik le. Ugyanígy készül a bouillon-hering is. A 
kocsonyás halkonzervek, ha a készítésük kifogástalan, sokáig eltarthatok. 

Az anchovis- és szardella-pép (paszta, szardella-vaj) szétfőzött halakból sok 
só hozzáadásával készül. Dobozokba vagy tubusokba csomagolják. 

A kaviárnak, mely a tokfélék ikrájából (pete) készül, sok fajtája van. Első 
helyen a közismert orosz és az orsovai kaviár állanak. Az Elba-kaviárt német-
országi kisebb tokfélék érett ikráiból nyerik. Hasonlít ehhez az amerikai kaviár. 
Egyéb halfajok ikráit vörös kaviár név alatt árulják. 

A háborús szükség Németországban új kolbászfajtát teremtett meg. Ez a 
szabadalmazott halkolbász, amelynek fő alkotó része a szárított tőkehal. Nem 
magyar gyomornak való! 

A konzervgyárak a halhulladékokat (zsigerek stb.) is értékesítik. Ezeket 
megszárítva megőrlik és halliszt néven hozzák forgalomba. A halliszt értékes 
nitrogéntartalmú tápanyag, amelyet a tógazdaságok használnak fel. Sok helyen 
a háziállatokat is etetik vele. 

A rákok közül tartós konzervek készítésére egyedül a homár alkalmas. Húsa 
nehezen emészthető és áprilistól októberig a legízletesebb. 

Az ehető kagylókból konzervet nem csinálnak. Tápértékük csekély, de igen 
könnyen emészthetők. L. Gy. 

Haditengerészetünk teljesítményei a világháborúban. A világháború kitö-
résekor haditengerészetünknek modern hajókból csak három nagy csatahajója, né-
hány régebbi, de még jól használható közepes és kisebb sorhajója és páncélos 
cirkálója, egy modern felderítő cirkálója, hat modern rombolója és két tucat félig 
használható torpedónaszádja volt. Egy nagy csatahajót (a Szent István) éppen 
építettek, hasonlókép három modern felderítő cirkálót és két tucat modern tor-
pedónaszádot. A tengeralattjáró hajóraj hat régi, kisebbfajta naszádból állt. 

Ezzel szemben Franciaország ekkor több mint tíz nagy csatahajóval rendel-
kezett, tizenkét páncélos cirkálóval, harminc modern rombolóval és harmincöt 
tengeralattjáróval. Az angol középtengeri flotta legalább két csatacirkálóval, há-
rom modern páncélos és felderítő cirkálóval, valamint sok rombolóval és tenger-
alattjáróval. A cs. és kir. hajóhaddal tehát nagy túlerő állt szemben. 

Míg az angol középtengeri flotta a Goeben és Breslau német hajókat tar-
totta sakkban, — amelyek áttörtek Konstantinápoly felé és Törökország által 
átvétettek — addig a hatalmas francia hajóhadnak az Adriába kellett volna nyo-
mulnia, hogy megsemmisítse a cs. és kir. hajóhadat. 

Az elhúnyt tengerészeti parancsnok, Haus vezértengernagy lángelméje előre 
látta, hogy Olaszország az ántánthoz fog csatlakozni. A tisztikar könyörgése 
dacára nem engedte, hogy a francia flotta kihívó útjaira feleletül a hajóhad le-
menjen a déli Adriára és kockára tegye magát. 

Igaza volt, mert a francia flotta hamar megunta utazásait, amelyeken ártat-
lan világítótornyokat lőtt széjjel. December 21.-én Lerch Egon cs. és kir. sor-
hajóhadnagy a Jóni-tengerben megtorpedózta a „Courbet" francia nagy csata-
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hajót, amely súlyosan megsérült és hír szerint a védöpartok elérése előtt elsülyedt. 
Ez volt az első nagy csatahajó, amelyet tengeralattjáró sikeresen megtámadott. 

A francia hadiflotta azóta elkerülte az adriai vizeket, csak francia páncélo-
sok őrizték az Otrantói szorost. Nem sokáig, mert április 17.-re virradó éjjel 
Trapp lovag cs. és kir. sorhajóhadnagy egy régi U-iskolahajó zseniális támadásá-
val megsemmisítette a cirkálóflotta zászlóhajóját, a Leon Gambetta páncélos cirkálót. 

A cs. és kir. csatahajók nyugodt viselkedésének teljes hatása volt. Egyrészt 
az egész francia flotta, amely egyébként döntően avatkozhatott volna a dar-
danellai harcokba, megbénult, nem merte többé elhagyni korfui bázisát, másrészt 
pedig ellenségeink azt hitték, hogy a cs. és kir. flotta egyáltalán nem mer kimoz-
dulni a biztos kikötőből. 

Erre vezethető vissza, hogy Olaszország háborúba való beavatkozásakor 
minden biztosító intézkedést elmulasztott. A cs. és kir. flotta lángeszűen előké-
szített és pompásan végrehajtott támadása az olasz keleti vasút ellen azután meg-
semmisítő erővel zudult alá. Pályaudvarok, hidak, kaszárnyák, gyárak, erődmüvek 
tökéletesen elpusztultak. A csatahajók, cirkálók, rombolók, tengeralattjárók és 
repülök eszményien működtek össze. A keleti vasút elpusztítása olyan alaposan 
megakasztotta az olasz hadsereg felvonulását, hogy hadvezetőségünk időt nyert 
Isonzó-vonalunk és ezzel Trieszt és Isztria tartására. A cs. és kir. hajóhad 1915 
május 24-iki vállalkozása az olasz keleti partvidék ellen kétségtelenül egyik leg-
fontosabb, legsikeresebb tengeri eseménye a világháborúnak. 

Azok a veszteségek, amelyek az olasz flottát partvidékünk ellen tett kísér-
leteinél érték (a Garibaldi és az Amalfi páncélos cirkálókat megtorpedóztuk), 
megszabadította az Adriát az olasz harci flottától. Azóta csak tengeralattjárók 
merészkednek vizeinkre. 

Mikor a megvert szerb hadsereg éhesen és lőszer nélkül visszavonult Albá-
niába, az ántánt bőséges utánpótlással próbálta helyreállítani a szerbeket. Ekkor 
1915 december 5.-én egy raj Horthy cs. és kir. sorhajókapitány, a Novara pa-
rancsnokának vezetésével lerohant San Giovanni di Meduáig és elpusztított min-
den lőszert és élelmet, december 29.-én egy másik raj — a Helgoland vezeté-
sével, Seitz Henrik cs. és kir. sorhajókapitány alatt — ugyanilyen sikeresen 
dolgozott Durazzónál. Egy francia diplomata, aki Péter szerb királlyal együtt 
végigcsinálta az egész visszavonulást, azt írta a Revue des Deux Mondes-ban, 
hogy a szerb hadsereg katasztrófája csak akkor kezdődött, mikor híre jött, hogy 
a cs. és kir. hajóhad elpusztította a várva-várt lőszer- és élelmiszer-hajókat. 

Sok volna részletesen foglalkozni a cs. és kir. tengerészeti repülök és az 
U-naszádok tömérdek, gyakran páratlanul álló cselekedeteivel. Ezeket s a dunai 
hajóraj érdemeit, amely a Szerbia és a Románia elleni háborúba sokszor döntően 
avatkozott bele, csak könyvben lehet megírni. Csak egy van még hátra. Tíz 
csatát sikeresen végigküzdött a dicsőséges isonzói hadsereg. Mindegyikben acé-
los oszlopa volt az érintetlen cs. és kir. flotta, amely minden partraszállást, az 
Isonzó-hadsereg balszárnyának minden hátbakerülését meghiúsította. Ez nem lett 
volna lehetséges, ha cs. és kir. flottánk minden alkalommal kipróbált vitézsége 
és fényes vezetése vissza nem tartotta volna az ellenséget isztriai partunk meg-
támadásától. 
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Végezetül egy kis statisztika. Ellenségeink a cs. és kir. flotta cselekményei 
miatt hadihajókban vesztettek: Franciaország 1 nagy csatahajót, 1 páncélos cir-
kálót, 3 rombolót, 4 U-naszádot; Olaszország 1 csatahajót (Regina Margherita, 
13.500 t), 2 páncélos cirkálót, 3 rombolót, 3 torpedónaszádot, 7 U-naszádot és 
3 segédcirkálót. Flottánk a Csingtaunál önként elsülyesztett régi Kaiserin Elisa-
bethen kívül elvesztett : 1 cirkálót (Zenta), 3 rombolót és 5 U-naszádot. A szá-
mok ékesen beszélnek. Az arány tonnaszámokban így alakul: a cs. és kir. flotta 
elvesztett kerek 9500 tonnát, a francia ker-ek 40.000, az olasz 52.000 tonnát. 
Szóval ellenségeink több mint tízszeresét vesztették tonnában mint a mi flottánk, 
nem is szólva kereskedelmi és őrhajókról. 

A magyar és osztrák hadiflotta tehát büszkén tekinthet vissza a világhábo-
rúban eddig véghezvitt cselekedeteire. Többet végzett, mint amennyit a legme-
részebb reményekkel is várni lehetett volna. 

Motoros mentőcsónakok. Ismeretes, hogy a tengerparttal rendelkező álla-
mok a partjaik mentén folyó hajózás biztosabbá tételére különböző, a hajózást 
megkönnyítő intézkedéseket tesznek, mint pl. világítótornyokat építtetnek, vilá-
gítőhajókat és bójákat helyeznek el a tengernek hajózásra veszedelmes pontjain. 
Mindazonáltal pl. az Északi-tenger s a La Manche veszedelmes, részben sziklás, 
részben sekély, homokos partja — az ott gyakran dühöngő viharok folytán — 
gyakori hajótöréseknek tanuja, s sok derék tengerésznek hideg hullámsírja. Ezen 
bajbajutott hajókon tartózkodók megmentésére társaságok alakultak, melyek már 
rövid működés után bebizonyították létjogosultságukat. 

Németországban „Deutsche Gesellschaft zur Rettung von Schiffbrüchigen" 
név allatt működik, mely az utóbbi években az evezős és vitorlás mentőcsóna-
kok helyébe motoros mentőhajókat építtet. A legújabb motorhajók a mentőszol-
gálatban a legteljesebb mértékben beváltak. Egy motorhajó sokkal könyebben és 
gyorsabban, minden nagyobb fáradság nélkül eléri a hajóroncsot, mint egy 
evezős vagy gőzcsónak. A roncs oldalához való manővrirozás is aránylag könnyű. 
A motoros csónak kezeléséhez kevesebb ember is elegendő és így több hajó-
töröttet vehet fel. 

Az első német motorhajót a laboei állomáson a kieli-öbölben állították szol-
gálatba.* A hajó, a „Prometheus", 10 m hosszú, 3 m széles csónak, melynek 
15 lóerős Körting-motorja 6 - 6 tengeri mérfödnyi gyorsaságot ad. A hajócska 
csavarja egy, a hajó testébe vájt alagútszerű melyedésben dolgozik, mely által 
csekélyebb mélyjáratot és azt érték el, hogy a roncsdarabok nem teszik tönkre 
a csavart. A hajó súlya 7000 kg s személyzete 10 főből áll. 

Mivel a motoros mentőhajóknak gyakran kell a viharos tengerre kifutni, 
nagyon fontos volt a motor vízmentes beépítése, mivel máskülönben az első 
nehéz tengerjárásnál a motor felmondta volna a szolgálatot. így a motor egy víz-
mentes szekrényben van elhelyezve, melynek szellőztető-készüléke önmagától 
bezáródik akkor, mikor a csónakba víz kerül s zárva marad addig, míg a víz 
el nem lett távolítva, mikoris automatikusan ismét megnyílnak a szellőztető-készíi-
lékek. Mivel a motor elromlásával azonban így is számolni kell, a csónaknak 
két, a vitorlázásra berendezett árboca van. Ma már közel 12 ilyen, vagy még 
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nagyobb motoros mentőcsónak van a „Deutsche Gesellschaft zur Rettung von 
Schiffbrüchiger" tulajdonában. Természetesen ezek csak oly partokon működhet-
nek, hol megfelelő vízmélység áll rendelkezésükre s így sekély partokon nem 

Laboeban (a kiéli öbö lben) l e v ő „Deutsche G e s e l l s c h a f t zur R e t t u n g Sch i f fb rüch ige r" 
m o t o r o s m e n t ő c s ó n a k j a . 

használhatók. Mivel a mentőszolgálatban a motorokkal a legjobb eredményeket 
érték el, belátható időn belül Németországban is kísérletezni fognak sekély par-
tokon is használható motormentőhajókkal, mint azt az Egyesült-Államok máris 
eredménnyel megtették. 

Biztosra vehetjük, hogy a legközelebbi évek során a tengeri mentőállomások 
evezős csónakjai helyébe motoros mentőcsónakok fognak jönni. Brunner. 

Az amerikai hajóépítésről é s tengerhajózásról. Az amerikai „Bureau of 
Navigation" Departement of Commerce hivatalos jelentése szerint 1916 október 
1.-én az Unió hajógyáraiban 417 kereskedelmi hajó volt építés alatt vagy épí-
tésre elfogadva 1,454.270 bruttó tonnatartalommal, amelyből 1917 június 30.-ig 326 
hajót kellett vízrebocsátani 998 .035 tonnatartalommal s 91 hajónak 456.235 bruttó 
tonnával 1918 június 30.-ig kellene vízrefutnia. A Lloyd jelentése szerint angol 
hajóépítőcégeknél 1916 június 30.-án 439 hajó volt építés alatt 1,540.110 bruttó 
tonnával, így tehát a háború folytán az amerikai hajóépítő-telepek majdnem 
elérték az angol hajóépítőtelepek teljesítőképességét. A mult év szeptemberében 
az Egyesült-Államokban 19 hajó készült el 46.608 tonnával, s 47 hajó építé-
sére vonatkozólag kötöttek szerződést (208.688 tonnatartalommal), amelyek fele 
norvég számlára készül. Ami a hajóépítés fejlődését illeti, az a következő vo l t : 
1914 július 1.-én lejáró üzleti évben 41 hajqnak 142.968 bruttó tonnával való 
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szállítása vált esedékessé; a következő 1915 július 1.-én lejáró üzletévben 76 
hajónak 310.089 tonnával való szállítása s 1916 július 1.-ig 385 hajónak 1,225.784 
tonnával való szállítása lett esedékes az Unióban. Ezek között csak kisszáni-
ban voltak személygőzösök, nagyrészük teherhajó, tartály- és szénszállítóhajó 
volt. A jelenleg 17-2 millió bruttó tonnatartalommal építés alatt levő hajók közül 
mintegy 300.000 tonna idegen számlára épül. A régebben a magas bérek s egyéb 
tényezők folytán hátrányban levő amerikai hajóépítés a bérek s a nyersanyagok 
általános emelkedése folytán eredménnyel vehetik fel a versenyt az angol hajó-
építőcégekkel, úgy hogy jelenleg az amerikai telepek mind túl vannak halmozva 
rendelésekkel. 

A nagy hajóveszteségek folytán a hajók után óriási lett a kereslet, amely 
azok árának rohamos emelkedését idézte elő. így például egy 1910-ben 
15.800 dollárért vásárolt gőzöst 1916 második felében 235.000 dollárért adtak 
e l ; egy másik gőzöst pedig, amelynek értéke 1912-ben 30.000 dollár volt, 1916-
ban 342.000 dollárért adtak el. Általában a hajók ára 1915 júniusában bruttó 
tonnánként 50 dollár volt, amely összeg 1917 januárjában már 175 dollárra emel-
kedett. De azóta megindították a szigorított tengeralattjáróharcot, melynek pár 
hónapi eredménye jóval felülmúlja az előző 2 '/a év eredményeit s ennek folytán 
a hajók ára óriási módon szökött , fel. Elég csak utalni az Austro-Amerikana hajó-
eladásaira ; e társaság hat darab középnagyságú (3000—6000 tonnásak) régebbi 
tehergőzöst 55 millió koronáért adott el, amely eladások mellett nem kevesebb, 
mint 30 millió korona tiszta nyeresége volt. 

Az Egyesült-Államok kereskedelmi flottájának tonnatartalma 1914 június 
30.-án 7,928.688, 1915 június 30,-án 8,389.429 és 1916 június 30.-án 8,469.649 
tonna volt. Az Unió kikötőiből amerikai lobogó alatt 1914-ben 745.242 
nettó tonnatartalmú hajó futott ki, míg 1916-ban e szám 2,448.305 nettó tonnára 
emelkedett ; idegen lobogó alatt 1914-ben 24,127.161 nettó tonnatartalmú hajó 
futott ki, mely forgalom 1916-ban 23,026.796 nettó tonnára csökkent. Az Egyesült-
Államokhoz tartozó hajókkal lebonyolított kiviteli forgalom 1914-ben 9 ' 7 % - a l . 
1915-ben 14 '3%-a l és 1916-ban 1 6 ' 3 % - a l növekedett, ami szépen mutatja az 
Unió mind nagyobb részvételét a tengerhajózásban. Különösen Délamerikával 
való forgalma mind nagyobb jelentőségű. E viszonylatban az Unió hajói 1914-ben 
192.479 tonna forgalmat közvetítettek, mely alig két évre rá, 1916-ban már 
945.353 t-ra növekedett. Rendszeres hajójáratok berendezésével Északamerika igyek-
szik Délamerikát magához láncolni és részére az ottani piacot biztosítani. Br. V. 

Kína külkereskedelmének és hajózásának fejlődése. A távoli Kelet e ha-
talmas birodalmának tengerhajózásáról e lap hasábjain még soha sem jelent meg 
ismertetés. Figyelmünk csak akkor fordul rövid időre ez ország felé, mikor napi-
lapjaink egy újabb kínai forradalomról, kormányforma, elnök vagy kormányvál-
ságról adnak egy rövid híradást. Igaz, hogy ez aztán elég gyakran megtörténik. 
Ily viszonyok mellett persze nem bír a megfelelő mértékben fejlődni ez a hatal-
mas kiterjedésű ország s e belzavarok csak megkönnyítik azt, hogy ipara, keres-
kedelme, forgalmának lebonyolítása szomszédjának, Japánnak, valamint az Unió-
nak s a többi európai államok kezeibe kerüljön. Nem lesz érdektelen ismertetni, 



3 2 2 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 322 

hogy ily viszonyok között hogyan fejlődött ezen ország külkereskedelme és ten-
gerhajózása. 

Kína gazdasági élete a háború folytán alig lett megzavarva. A háború előtt 
Kína külkereskedelme emelkedőben volt, amelynek előidézésében Japán és az 
Unió nagy szerepet játszott. A háború alatt e két állam szabad kezet nyert Kína 
gazdasági életének kifejlesztésére és irányítására. Ha Anglia és Németország 
közreműködése a háború folytán nem lett volna megakadályozva, úgy Kína gaz-
dasági életének fejlődése még kedvezőbb lenne. így például nagyon érzi az ország 
néhány német cikk behozatalának hiányát, mely cikkeket máshol beszerezni nem 
tud. (Gépek.) De így is észrevehető fejlődés állott be úgy a kereskedelemben, 
mint a közlekedésben. így nagy lendületet vett a vasútépítés; a japánok és 
amerikaiak kaptak vasútépítési koncessziókat. Tsifuban egy nagy holland vállalat 
kezdett még 1915-ben nagyarányú kikötőberendezéseket építeni, amelyek négy 
év múlva lennének készen. A kikötő keleti részén egy hullámtörőt, nyugati részén 
pedig egy mólót építenek rakparttal, s kotrással 27 lábra akarják a kikötőt ki-
mélyíteni. Továbbá a háború alatt több, eddig elzárt kikötőt megnyitottak a for-
galomnak. A belhajózás is szép haladást tett motorhajók beállítása folytán. Kína 
külkereskedelmének fejlődését a következő táblázat mutatja : 

Év : Bev i t e l ér t . K-ban : Kivitel ért. K-ban 

1900 687-26 653-21 
1905 1605-95 818-53 
1910 1595-03 .. 1169-79 
191 2 1727-07 . . . 1352-52 
191 3 1973-59 1469-87 
191 4 1912-59 1125-21 
1915 1595-06 . . . 1470.01 

A háború kitöréséig tehát a fejlődés fényes volt, a kereskedelmi mérleg 
azonban mind kedvezőtlenebb. A háború alatt (1914-ben) a kivitel átmenetileg 
csökkent, a bevitel erősen esett, ami viszont a kereskedelmi mérleg javulására 
vezetett. A háborús forgalomból Németország teljesen kiesett s Anglia részvétele 
is a felére csökkent, de ezt pótolták a japánok. Nyersanyagszükségletét Japán 
újabban mind nagyobb mértékben Kínából fedezi ; így nagy mértékben importál 
onnan pamutot, viaszt, háncsot, bőröket, antimont, zinket és vasércet. 

Kína kereskedelme még szebben fejlődött volna, ha a szükséges hazai hajó-
tér rendelkezésre állott volna. A hajóforgalmat nagyon nehezen bírták csak lebo-
nyolítani, mivel külföldi hajótérben is nagy hiány volt. így például megtörtént, 
hogy Shanghaiban 100.000 tonna árú halmozódott össze, mivel az elszállításra 
nem állott hajó rendelkezésre. A hajóforgalom az előző évvel szemben nemzetek 
szerint a következőkép vál tozott : angol hajók forgalma 1-5 millió tonnával csök-
kent, francia hajóké 337.000 tonnával, amerikai hajóké 200.000 tonnával, por-
tugál hajóké 150.000 tonnával, japán hajóké 120.000 tonnával, orosz hajóké 
32.000 tonnával s dán hajóké 24.000 tonnával; ellenben holland hajók forgalma 
100.000 tonnával s a svéd hajóké 29.000 tonnával emelkedett. Az osztrák-magyar 
lobogó teljesen eltűnt a kínai vizekről. 
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A most már jelentős kínai kereskedelem nagyon érzi a megfelelő kínai keres-
kedelmi flotta hiányát. A kínai kereskedelmi flotta állománya (csak a 100 ton-
násnál nagyobb hajók beleszámításával) az egyes időszakokban a következő volt : 

1904 46 hajó 62.656 tonnatartalommal 
1911 . . . 66 „ ... 86.550 
1913 66 „ 86.690 
191 4 ... . . . 73 „ . . . . . . 93.095 
1916 80 „ ... 97.841 

A fejlődés, mint látjuk, egészen szép, de az állomány mégis kicsiny. Első 
elnökük, Juanschikai is gondolt a kereskedelmi flotta fejlesztésére s tárgyaláso-
kat is folytatott Kína kereskedelmi köreivel egy nagy hajósvállalat alapítása érde-
kében. A háború alatt különben elég nagy tőkéket fektettek be új kínai hajós-
vállalatokba ; így megalakult a „China Mail Steamship Co." öt millió dollár alap-
tőkével, amely társaság egy gyorsgőzöst és több teherhajót járat Shanghai és 
San-Franciskó között. De ez csak kezdet, ami Kína gazdasági életére nagyobb 
kihatással nem lehet. A mult év folyamán a kínai kereskedelmi flotta több új 
hajó beszerzése folytán 100.000 tonnára növekedhetett. További hajóépítések 
folynak Shanghaiban és Hongkongban. Kína kereskedelmi körei különben a há-
ború folytán szép nyereségre tettek szert, amit azok a hajózásba fektetnek, a 
melynek fontosságát a mostani tiajótérhiány folytán nagyon is látnak és éreznek. 
Új hajók beszerzése főleg a keletázsiai parti és az Északamerikával való for-
galom lebonyolítása céljából szükséges. A parthajózás fejlesztését a bányászat 
is kívánja. A szénbányászat kiterjesztése, nagy kőolajtelepek felfedezése csak 
fejleszteni fogják a hajózást. A szükséges hajókat valószínűleg benn fogják épí-
teni az országban, mivel ott nagy számban vannak hajóépítőtelepek, amelyek 
iizeme könnyen kiterjeszthető és nagyobb hajók építésére is alkalmassá tehető. 
Szén és vas is nagy mennyiségben található Kínában s ezek intenzív bányászata 
csak segíteni fogja a hajóépítőipar kifejlődését. Brunner. 

Az olasz hajóépítésről. A mult év folyamán az olasz hajóépítő telepek 
kerek 60.000 tonna hajóűrt produkáltak, amellyel az előző évek teljesítményeit 
jóval felülmúlták; 1915. év folyamán csak 20.000 tonna hajóűr futott vízre. 
Az 1916. év nagy eredménye azonban csak azáltal volt elérhető, hogy oly hajók 
kerültek vízrebocsájtásra, amelyek még 1914-ben nagyrészt elkészültek, de a 
vízrebocsájtásra csak most lettek alkalmasak. 1916 folyamán csak 6 darab 1000 
tonnával nagyobb hajó lett vízrebocsájtva s mintegy 24 darab 100—200 tonnás 
hajó készült, többnyire hadicélokra. A vízrefutott hajók között van egynehány, 
amelyek a legnagyobbak az olasz hajóépítőtelepeken eddig elkészült hajók között, 
így a Gio Ansaldo & Co cég építette a 20.000 tonnás „Duilio" nevű gyors-
gőzöst a Navigazione Generale Italiana részére, amelyik nemcsak a legnagyobb 
és leggyorsabb az Olaszországban eddig épült gőzösök között, hanem egyúttal 
az olasz kereskedelmi tengerészet legnagyobb s leggyorsabb gőzöse. Üzembe e 
hajó azonban csak 1918. év folyamán lesz helyezhető. A Cantieri Navali Riuniti 
épít ugyancsak a fenti hajóstársaság részére két szénszállító gőzöst, a „Milazou-t 
és „Volturno"-t, amelyek egyenként 11.500 bruttó regiszter tonnásak s így a 
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„Duilio" után a két legnagyobb hajó, amely eddig olasz hajógyárban épült. E 
hajók már üzemben is vannak. Ezeken kívül még egy 5300, egy 5500 s egy 
3000 tonnás gőzös lett készen, amelyeket a hadügyminisztérium vett át. E hat 
hajó összesen 57.000 brut tó tonnatartalmú, úgy hogy a többi 24 hajóra alig esik 
3000 tonna. Jelenleg még 15 hajó van olasz gyárakban építés alatt. így a So-
cieta Eserzio Bacininál Riva Trigosoban van egy 10.500 tonnás és három, egyen-
ként 5700 tonnás hajó megrendelve; a legnagyobb (a 10.500 tonnás) a Societa 
Italiana Servizi Marittimi részére készül. A Cantieri Navali Riuniti Falermóban 
két, egyenként 2500 tonnás hajót épít. A Gio Ansaldo & Co cég Sestri-Ponen-
teben (Genua mellett) hat, egyenként 5200 tonnás gőzös építését kezdte meg. 
Az N. Odero & Co ugyanottani cég 1916 végén két, egyenként 5600 tonnás 
hajót épített. Ezen új hajók közül azonban — melyek összesen 81.000 tonna 
hajóteret adnak — 1917. év folyamán még a fele sem lesz vízrebocsájtva. A 
Societa Italiana Servizi Marittimi részére készülő 10.500 tonnás hajó építését 
még 1914-ben kezdték meg. A Gio. Ansaldo & Co cégnél épülő három hajó 
pedig már két éve épül. Br. V. 

A 70 éves Hapag. Ez év május 27.-én ünnepelte a Hamburg—Amerika 
Linie fennállásának 70 éves évfordulóját. Ha ma a Hapagról beszélünk, úgy Bal-
lin Albert neve elválaszthatatlanul össze van azzal kötve. S ha a 70 éves múltra 
visszatekintünk, úgy az első negyven év fejlődése eltörpül az utolsó 30 év mel-
lett. Ez nem azt mondja, hogy az első, hosszabb időtartama a vállalatnak tar-
talmatlan lett volna: nem, az is eredményekben szép és tartalmas volt. De 
ez a 40 év a Hapag részére mégis inkább csak előkészület volt a későbbi roha-
mos fejlődésre. Hatalmas fejlődésének kezdetei a kilencvenes évek s a fejlődés 
tetőpontja a XX. század elejére esik. 

Ballin, aki azelőtt a Carrlinie úgynevezett panage-agentje volt s mint ilyen 
a Hapagnak sok kellemetlenséget és kárt okozott, 1886 június 1.-én lépett a 
vállalat szolgálatába. Belépésekor a vállalat már 40 éve állott fenn s a nagy 
verseny folytán épp akkor volt azon a ponton, hogy a new-yorki vonalát fel-
adja. S akkor jött az az ember, aki a vállalatnak ezt a példátlan fejlődését meg-
indította s a vonalak számát éppen a tízszeresére emelte fel. 

A vállalat alaptőkéje az alapításkor 450.000 márka volt, ma — 157 millió 
márka. A vállalat négy vitorlással kezdte meg működését s csak három évi fenn-
állás után jött az első gőzös. Ballin beléptekor a vállalatnak 26 óceánjáró gőzöse 
volt 60.500 bruttó tonnatartalommal, 1914 júliusában a vállalatnak 190 óceánjárója 
volt l - 3 millió tonnatartalommal, mely szám az építés alatt levő hajókkal még 
jelentékenyen nőni fog. Ugyancsak Ballin működésének megkezdésekor a válla-
latnak öt rendszeresen fenntartott járata volt, míg közvetlen a háború előtt a 
rendes vonalak száma 50 volt, amelyek az egész földet behálózták s évente 
500.000 személyt s 8 millió súlytonna árút szállítottak. 

Ez a 70 éves évforduló mutatja, hogy mit tesz az, ha egy megfelelő ember 
a megfelelő helyen van. Természetesen eme rohamos fejlődés nem fűződik kizá-
rólag Ballinhoz. Mikor ő a Hapaghoz került, már egy biztos alapokon nyugvó 
vállalatot talált, amelyet a hamburgi s a többi német gazdasági körök is támo-
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gattak s Amerika gazdasági átalakulásának a kora s fejlődésének gyújtópontja 
arra az időre esik. De a személyes éleslátás s a lehetőségek kihasználása, a 
kedvező gazdasági konjunktúrák felismerése s ezek gyors értékesítése Ballin 
Albert hervadhatatlan érdeme. 

Mikor a Hapagnak 8 vitorlása és négy gőzöse volt, a vállalat vezetősége 
a fejlődés tetőpontján gondolta a társaságot s ennek az akkori közgyűléseken 
kifejezést is adott azáltal, hogy az iizem további kiterjesztését alig tartották lehe-
tőnek. Nagyot fordultak azóta az idők. Jött egy ember, ki nagy érdemeiért és 
fáradozásáért császárjától még egyetlen-egy kitüntetést sem fogadott el s aki a 
Hamburg—Amerika Liniet a világ legelső vállalatai közé emelte ! Br. V. 

A német flottaegyesület 1916. évi működése. A német flottaegyesületnek 
nemrég megjelent beszámolója hű képet ad az egyesület mult évi tevékenysé-
géről. Az egyesületnek 1916-ban 305.000 magánszemély és 790.000 jogi személy 
volt tagja, úgy hogy összesen több mint egymillió a tagok száma. Hivatalos 
közlönye a „Die Flotté" 320.000 példányban jelenik meg. Az egyesület vagyona 
454.908"55 márkára növekedett a mult év folyamán. Az egyesület 1916-ban 
1665 előadást tartott vetített képek kíséretében. A szeretetadományadás és hadi-
gondozás terén is kivette az egyesület a részét. A tengerészáldozatkészség-nap 
(1916 okt. 1.) 6 millió márkát eredményezett a „Zentralstelle für freiwillige 
Gaben an die kaiserliche Marine in Kiel" részére. Nagyon szépen fejlődött az 
egyesület által Eckernfördeban épített s a „Flottenbund Deutscher Frauen" egye-
sülettel együtt fenntartott invalidusotthon. Az egyesület még fenntartotta a kiéli 
és bremeni tengerészegyesületek kórházát a „Hauptverband Deutscher Flotten-
vereine im Auslande" és a „Flottenbund Deutscher Frauen" egyesületekkel kö-
zösen. Azonkívül a hajók s egyéb járművek legénysége, a tengerészhadtest s a 
partvédelmi szolgálat tagjai, valamint a hadifoglyok között számos szeretetado-
mányt és karácsonyi ajándékot osztott szét. A tengerészlegénység szorult hely-
zetben levő hozzátartozóit is támogatásban részesítette a flottaegyesület. Eme 
sokoldalú jótékonyság folytán az egyesület alapjai, így a Kína-alap s a Dél-
nyugatafrikai-alap végleg kimerültek. Az elsőből 149.000 márkát fizettek ki s 
így az alap ma már csak 50.000 márkából áll, a másikból 78.500 márkát fizettek 
ki segélyként, úgy hogy ez az alap 4800 márkára zsugorodott össze. Br. V. 

Hírek a világtengerek nagy útjairól. Ha a kereslet a hajózás eszközei iránt 
hallatlan mértékben meg is növekedett, végeredményben — könnyen érthetően — 
a háború következtében mégis hatalmas világforgalmi depresszió uralkodik, ami 
természetesen a világtengerek nagy útjainak forgalmában is érezhető, illetőleg 
forgalmi adataiban is megmutatkozik. 

így a Szuezi-csatorna forgalma a társaság üzleti jelentése szerint az 1915.-i 
15,266.155 tonnáról 12,325.347 tonnára csökkent 1916-ban. Ennek megfelelően 
a bevétel (1916-ban 89,044.276 frank az 1915,-i 98,228.090 frankkal szemben) 
és a tiszta nyereség (54,051.351 frank az előző évi 73,021.375 frankkal szem-
ben) is csökkent, ami az osztalék megfelelő redukciójában jut kifejezésre. (1915-re 
2 4 % = 120 frank, 1916-ra 1 8 % = 90 frank). 
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Csak természetes, hogy a háború alatt oly sok esetben oly jól bevált re-
cipé szerint a társaság is a forgalom-csökkenésböl beállott jövedelem-csökkenést 
az átjáró-tarifa megfelelő emelésével igyekszik kiegyenlíteni, ami 15 hónap óta most 
már negyedszer történik. 1917 július 1.-től árúval megrakott hajók 8 ' / 2 frankot, 
ballasztterhes hajók 6 frankot fizetnek tonnánként. (A tarifa megfelelő tételei 
eddig 73/4, illetőleg 5 ' A frankban voltak megállapítva.) 

Nem lesz talán érdektelen ebből az alkalomból az átjáró-tarifának eddigi 
árhullámzását — a csatorna megnyitásától kezdve — itt regisztrálni: 

1869 november 17.-től . . . . . . . . . . . . . . . 10 frank 
1874 április 20.-tól . 13 
1877 15.-től __ . . . 12-5 
1879 január 1.-től 12 
1881 1.-től 11-5 
1882 1.-től . . . . 11 
1883 1 .-tői 10-5 
1884 1.-től 10 
1885 1.-től 9-5 
1893 1.-től 9 
1903 yy l.-töl ... .. .. 8-5 
1906 1.-től . 7-75 
1911 1.-től .. . . . . 7 '25 
1912 1.-től . . . 6-75 
1913 1.-től ._ . . 6 '25 
1916 április 1.-től 6 '75 
1916 október 5.-től . __ 7-25 
1917 január 1 .-tői 7-75 
1917 július 1.-től 8-5 
Mindezek a díjtételek árúval megrakott hajókra vonatkoznak és 1874-től 

1916-ig állandóan csökkentek, mígnem a háború alatti 1 Va esztendő alatt több 
mint 35%-nyi emelkedéssel ismét elérik az 1903—1905.-Í magasságot. 

A másik nagy világátjáró, a Panama-csatorna legutóbbi üzletévére még 
erősen reánehezednek a főleg a Culebra-szakaszban beállott földcsuszamlások 
okozta üzemzavarok. Amióta 1916 április 16.-án a csatornát ismét üzembe he-
lyezték, a forgalom rajta kétségkívül megélénkült, 1916 május 1.-től 1916 no-
vember l.-éig 856, összesen 2,612.916 nettó tonnatartalmú hajó vette igénybe 
összesen 3,493.105 tonna rakománnyal. 1916 augusztus 14.-ig, tehát az első két 
teljes üzemi évben a forgalom 2027 hajót számlált, amelyeknek összes nettó-
tonnatartalma 7,046 407 volt és amelyek 9,031.613 tonnányi rakományt szállí-
tottak. A második üzemi évben a forgalom lényeges visszaesést mutat, minthogy 
ekkor a földcsuszamlások miatt a csatornát 7 hónapra elzárták, úgy hogy a má-
sodik év forgalma, az első évnek a hajók számát tekintve csak 59, a tonna-
tartalomra nézve csak 53 -3 és az átszállított rakományra számítva csak 52 -8D/c-ára 
rúgott. Az 1915/16.-i üzleti év 2,399.831 dollár bevétellel, 6,999.750 dollár ki-
adással, tehát 4,599.919 dollárnyi deficittel zárult. 

A jövő valamivel kecsegtetőbb, minthogy a társaság jelentése szerint a 
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földcsuszamlásokon már úrrá lettek. Hogyan és milyen mértékben, az természe-
tesen még kérdés, amire azonban a csatorna vezetősége mindeddig adós maradt 
a válasszal, úgy hogy ebben a tekintetben az eddigi tanulságokat figyelembe 
véve, némi pesszimizmus kétségtelenül jogosultnak látszik. Kump. 

Kinevezések a fiumei tengerészeti hatóságon. A kereskedelmi miniszter 
dr. Vranyczány D. Simon báró miniszteri segédtitkárt miniszteri titkárrá, dr. Ro-
senkart György miniszteri segédtitkári címmel és jelleggel felruházott miniszteri 
fogalmazót miniszteri segédtitkárrá, dr. Rauch Árpád miniszteri segédfogalmazót 
miniszteri fogalmazóvá és dr. Reiner Ernő fizetés nélküli hatósági segédfogal-
mazót fizetéses segédfogalmazóvá nevezte ki. A kinevezés híre érthető örömöt 
keltett a tengerészeti hatóságon, ahol mintegy tíz év óta nem volt előléptetés. 
A most kinevezett tisztviselőket számosan üdvözölték. 

Dr. Lörenthey Imre -j-. A magyar tudományosságot s a Magyar Adria 
Egyesületet is súlyos veszteség érte dr. Lörenthey Imre egyetemi tanár, a tudós 
paleontológus, egyesületünk buzgó választmányi tagja, tudományos munkálkodá-
sunk lelkes híve, korai gyászos elhunytával. Dr. Lörenthey egyetemi tanulmányai 
befejeztével, amint a doktorátust megszerezte, a kolozsvári egyetemre került 
dr. Koch Antal asszisztensének. Az ö ösztönzésére meg a Tudományos Akadé-
mia kisegítésével bejárta egész Erdélyt és roppant halmaz adatot gyűjtött egybe 
a geológiából és paleontológiából, melyet Koch professzor buzdítására még jobban 
megszeretett. Azután Budapestre került Hantken professzorhoz mint asszisztens, kinél 
szintén három évet töltött. Tudományosságának első figyelmet keltő könyve Bu-
dapest környékének pannóniai korszakbeli faunájának leírása, mely németül jelent 
meg 1902-ben, mivelhogy ez nálunk a haladás menete és szakkörökben élénk 
érdeklődést keltett. Akkor küldték ki Zittel, a müncheni paleontológus előadá-
sainak és kutató kirándulásainak elsajátítására. Már Erdélyben Koch tanártól is 
rendkívül sokat tanult e tekintetben, mert a tudós professzor, amily pontos volt 
egyetemi előadásainak megtartásában, olyan buzgó a kirándulások vezetésében 
és hallgatóinak künn a szabadban való tanításában. 

Zittél hasonló szellemben dolgozott hallgatóival, igen megszerette a szerény 
modorú, de fáradhatatlan és kitűnően megfigyelő magyar tudóst, kit németes 
Biederkeit-tal és Redlichkeit-tal egyszerűen lieber Kollege-nek nevezett. Vezetése 
alatt kutatta át Bajorországot, majd Svájc, Franciaország és északi Itália paleo-
grafiailag érdekes vidékeit. 

Munkásságának jelentőségét csak halála után megtalált nagybecsű könyve 
fogja igazolni, melynek most ősszel kellett volna megjelenni a Geologia Hunga-
ricában sok táblás rajzolattal. Ezt a könyvet siettette a megboldogult. Ezzel lett 
készen e hónap közepén. Kora reggel öt órától késő estig rendezgette, simítgatta 
kéziratát és bele is pusztult a nagy munkába. 

Különben is gyomorbajos ember lévén (és nem ideges, sem goromba, miként 
igen sok gyomorbajos ember), áldott felesége a nyíregyházi pusztára hívta, hadd 
pihenje ki fáradalmait, jusson jó tanyai levegőhöz és élelemhez. De valami bal-
eset folytán épp ez útjában oly ételből evett, melytől kis fia is megbetegedett, 
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de hamarosan meggyógyult, szegény édesapját ez a véletlenség sírba döntötte 
A gyönge gyomrot teljesen tönkretette az új vírus (méreg) s az agyondolgo-
zott 50 éves férfiút roppant kínok közt sírba döntötte. 

„Mi tanártársai és barátai — írja róla dr. Czirbusz Géza melegszívű, szép 
nekrológjában — csodáltuk azt a bámulatos eröt, mely gyönge szervezetében 
lakozott. Szelíd jósága, határozott világnézete, magyar hazafias érzése, úri gon-
dolkodásmódja szinte fénykörrel vonta körül alakját. Schiller mondásai közül való, 
hogy nagy szellem közelségében megnemesiil az ember. A kistermetű, humoros 
beszédű, soha nem búsuló, de^ mindig dolgozó és alkotó Lörenthey közelségében 
azt érezte az ember, hogy mily drága kincs a jó szív, a hü barát, a becsületes 
ember, ki senkinek sem irigye, senki versenytársa, de mindenkinek igazságos 
méltatója". 

„A magyar tudomány sajnálni fogja korán ledőlt oszlopát. Hiszen a magyar 
paleontológia épületét eddig még csak néhány oszlop tartja. Sok idő kell hozzá, 
hogy panteon legyen ebből a kezdetleges épületből — ezért kár minden kőért, 
kár mindegyik oszlopért, ha idő előtt összeomlik". 

Egyesületünk is szent kegyelettel őrzi meg nemes emlékét. 

i r o d a l o m . 

Német é s magyar hajós-szótár, összeállította osgyáni Rónay Tibor dr. j. 
cs. és kir. sorhajóhadnagy. A Magyar Adria Egyesület kiadása, Budapest, 1917. 
Ára 5 korona. 

Ennek a zsebkönyvnek a szerzője igazán hálára méltó munkát végzett. Há-
lára méltót, mert egy német és magyar hajós-szótár szükségességét már régóta 
általánosan éreztük; eddig tengerészeti tárgyú müvek fordításánál magyarból 
németre és viszont az általános szótárakra voltunk utalva, melyekben ha talál-
tunk is tengerésztnűszaki kifejezéseket, csakis a legfontosabbakat. Egy megfelelő 
segédkönyv szükségességét különösen a mostani háborús időben észleltük, mely-
ben haditengerészetünk is dicsőséggel kivette a részét, minélfogva a tengerészeti 
események tárgyalása úgy a napisajtó hasábjain, mint a könyvpiac termékeiben 
ismételten látott napvilágot és ezeket a német és a magyar olvasóközönség 
egyenlő érdeklődéssel akarja megérteni. Ezen cél elérését ez a szótár érdemle-
gesen segítheti, hiszen az egyes kifejezéseknél egészen rövid magyarázatokat is 
ad. Tömör modorában a legtöbb tengerészeti és tengerész-műszaki szakkifejezés 
német, illetve magyar fordítását sorolja fel azzal az előnnyel, hogy minden fölös-
leges és elavult szó kimaradt és a fősúlyt a mai műszaki kifejezésekre helyezte. 
Ezt a megnyerő kiállításban megjelent zsebkönyvet melegen lehet ajánlani min-
denkinek, akit csak érdekel a tengerész-irodalom. A magyar szakember részére 
bizonyára nélkülözhetetlen segédkönyv lesz mindenfajta tengerészet i müvek olva 
sásánál. (Sajtóhadiszállás.) Seelig. 

N y o m a t o t t a z „Élet" irodalmi é s nyomda r é s z v é n y t á r s . Budapes t , I., Fehé rvá r i -ú t 15'c. 
K iad ja a M a g y a r Adria Kfryesillet. 
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a t e n g e r r e vonatkozó s azzal kapcsolatos ismeretek te r jesz tésére 

MAGYAR ADRIA KÖNYVTÁR 
címen népszerű füze tes vállalatot indít meg. 

A Magyar Adria Könyvtár füzetei a tengerre vonatkozó földrajzi, természet-
tudományi, történeti, gazdasági, hadi- és kereskedelmi tengerészeti stb. ismereteket 
fogják a nagyközönség köztudatába bevinni s hogy ezirányú munkánknak nemzeti 
és kulturális eredménye minél szélesebb körökben érvényesülhessen, rendkívül 
olcsóra szabtuk ezen kiadványaink árát. 

A Magyar Adria Könyvtár egy ttiag 48 oldalra terjedő (a szükséghez képest 
képjkkel is illusztrált) füzete csak 60 f -be kerül, kettős füzet ára 1'20 K, hármasé 1 '80 K. 

Etdig a következő füzetek jelentek meg 

1-3. A tengeralattjáró hajók. (100 képpel.) 7 8. Az Adria és partvidéke. (Térképpel és 
!r:a Gonda Béla. képekkel.) Irta Dr. Cholnoky Jenő. 

4. Magyar Balázs hadjárataVeglia szigetén 9. Rákóczi adriai tervei. 
Irta Dr. Szabó László. Irta Dr. Márki Sándor. 

5. A Földközi tenger és kijárói (8 képpel). 10. Harc a tengerért. 
Irta Dr. Cholnoky Jenő. Irta Dr. Prinz Gyula 

6. Magi/ar uralom az Adrián. 11. A hadihajók tüzérsége. (Képekkel.) 
Irta Dr. Márki Sándor. Irta Beck Zoltán. 

12. Tengerész-pályák. 

Igen díszes sötétkék 

Bekötési tábla 
„A TENGER" összes évfolyamához 
megrendelhető a , ,Magyar Adria 
Egyesület" titkárságánál. Egg-egy 
bekötési tábla ára postadíjjal eggütt 

:: 2 korona 5 0 fillér. 

:: „A TENGER" 1911-1913. 
évfolgamai diszes vászonkötésben megrendelhetők ugganott 
12—12 koronáért, az 1914—1915. évfolyamok 15—15 koronáért. 
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A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 
KIADÁSÁBAN MEGJELENT 

N É M E T - M A G Y A R ÉS M A G Y A R - N É M E T 

HAJÓS-SZÓTÁR 
Irta: Osgyáni RÓNAY TIBOR Dr. j„ cs. és kir. sorhajóhadnagy. 

A folyami és tengeri hajózás s az ezzel kapcsolatos művek, fölszere-
lések és berendezések nagyarányú fejlődése számos új fogalmat és 
elnevezést vont maga után, amelyeket a magyarban részint i z idegen 
nevén, részint az egyesek által esetről-esetre használt különféle kife-
jezésekkel szoktunk megnevezni. A magyar hajózásnak becses szolgá-
latot te t t ezért R ó n a y T i b o r sorhajóhadnagy, amikor évek hosszú 
sorának munkájával összegyűjtötte, itt-ott kibővítette a magyar hajó-
zás szókincsét. A szótárt a Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudo-
mányi bizottsága nyelvi szempontból megbírálván, szakirodalmunkra 
nyereségnek nyilvánította s a szótárnak .^zakszempontból való átnézé-
sére egyesületünk elnökét, G o n d a B é l a min. tanácsost kérte fel, 

:-: észrevételeit közvetlen közölte a szerzővel. :-: :-: 

A szótár a következő szakmák szókincseit tartalmazza : 

Folyamhajózás 
Légtünettan 
Vízrajz 
Hajózástan 
Hajóépítés 
Hajógépészet 

Tengertan 
Tengerészet 
Tengerészség 
Tengeri kereskedelem 
Tengerjog 
Tengeri harcászat 

A S Z Ó T A R Á R A CSINOS V Á S Z O N K Ö T É S B E N 5 K. 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET TAGJAI RÉSZÉRE 
3 KORONA. MEGRENDELHETŐ A VÉTELÁR ÉS 
30 FILLÉR PORTÓ ELŐZETES BEKÜLDÉSE MELLETT 

A MAGYAR ADRIA EGYESÜLETNÉL 
BUDAPEST, VIII., MEHMED SZULTÁN ÚT 10. 

Nyomatott az „Elet" irodalmi és nyomda részvény-társ. Budapest, I , Fehérvári-ut 15/c. 
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forrásai. — Die Quellen der mittelalterlichen und der modernen Geschichte 
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MEGHÍVÓ 
A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 1917. évi október hó 18.-án (csütörtök) 
délután 5 órakor a Magyar Tudományos Akadémia üléstermében tartandó 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE. 
A közgyűlés tárgyai: 

1. Elnöki megnyitó. 
2. Jelentés az egyesület működéséről. 
3. Zárószámadás és költségelőirányzat előterjesztése. 
4. Tisztikar, szakosztályi elnökök, választmányi tagok választása. 
Budapest, 1917. évi október hó 1-én. 

AZ ELNÖKSEG. 
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Irta DR. SZARÓ LÁSZLÓ. 

II. Statutumok. 

A délszláv tudományos és művészeti akadémia még a mult század 
hetvenes éveiben elhatározta, hogy összegyűjteti és kiadatja a dél-
szláv jogtörténeti emlékeket s az egész gyűjtemény szerkesztésével 

dr. Hanel J. J. tanárt bizta meg. Az akadémia úgy rendelkezett, hogy 
előbb a nagyobb terjedelmű statutumok és törvénykönyvek adandók ki és 
csak azután az apróbb emlékek. 

Az egyes megjelent kötetek a következők: I. Statuta et leges Cur-
zolae, 1877. II. Statuta et leges civitatis Spalati, 1878. III. Statuta et leges 
civitatis Buduae, civitatis Scardonae et civitatis et insulae Lesinae, 
1882—83. IV. Statuta Lingua croatica conscripta. Hrvatski pisani zakoni : 
vinodolski, poljicki, vrbanski a donekle i svega krckoge otoka, kastavski, 
veprinacki i trsatski. V. Urbaria lingua croatica conscripta. Hrvatski urbari. 
Svezak I. 1894. VI. Acta Croatica. Hrvatski spomenici. (1100—1499.) VII. 
1—2. f. Statuta confraternitatum et corporationum Ragusinarum. VIII. Libro 
delli ordinamenti e delle u s a n z e . . . de Lagusta. IX. Liber statutorum civi-
tatis Ragusii. X. Statutum et Reformationes civitatis Tragurii. 

A bécsi cs. kir. legfőbb törvényszék könyvtárában megvan Brazza és 
Pago statútumainak egy-egy példánya is. 

/. Curzola statutumai. 
Statuta et leges civitatis et insulae Curzulae. (1214—1558.) Edi fecit Academia Scien-
tiarum et Artium Slav. Mer., cura prof. dris J. J. Hanel. Zagrabiae 1877. (Monumenta 

Historico-Iuridica Slavorum Meridionalium. Pars I. Vol. I. 

A délszláv jogtörténeti emlékek közül a legrégibb Curzola város és 
sziget törvénykönyve, mely az irodalomban már Hanel kiadása előtt is 
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ismeretes volt. Hanel a könyvét négy részre osztja és a második részben 
közli a törvénykönyvet (Liber legum ac statutorum ciuitatis et insulae 
Curzolae), mely bevezető szavai szerint 1214-ben készült. A kiadás alapja 
egy állítólag a XV. századból való codex, mely Curzolában a Capori-
család birtokában van. A törvénykönyv 157 szakaszból áll; a szakaszok-
nak egy része azonban semmi esetre sem a XIII. századból való, hanem 
toldalék; a 140. szakasz (Quod mulier non possit alienare bona sua) 
1389-ből van datálva, a következő, 141. szakasz (De suspectione latro-
num) már 1387-ből, a 142.-ik 1403-ból, a 143.-ik 1389-ből, a 144.-ik 
1417-ből, a 155.-ik 1424-ből, a 156.-ik 1402-ből, az utolsó, 157. szakasz 
pedig 1428-ból. Hanel kiadásának első része a „Confirmatio et augmentatio 
statutorum civitates ac insulae Curzulae, Tempore Marsilij Georgij 
comitis facta", 126>ből és 1271-ből. A kiadott szöveg azonos a velencei 
Sz. Márk levéltár „Privilegia" 56. sz. kéziratával, mely Hanel szerint a 
XIV. sz. elejéről való. 

Az 1265-ben megerősített statutumok 53, az 1271-ikiek pedig 20 
rövid fejezetből állanak. A kézirat 24 korjelző verssorral kezdődik, 
mely után Marsilio Zorzi velencei származású comes megerősítő diplo-
mája nyitja meg a kézirat szövegét; a diplomába bele van foglalva 
úgy a comes, mint a polgárság megerősítő esküjének szövege. Hanel 
könyvének harmadik része a város elvi jelentőségű, törvényerejű hatá-
rozatainak gyűjteménye, „Reformationes communis Curzulae", 200 feje-
zetre osztva; ezek többnyire közigazgatási, kisebb részben pedig magán-
jogi kérdéseket szabályozó rendelkezések, 1426—1451-ből. A reformatiok 
gyűjteményéhez van csatolva Curzola város birtokainak 1427. évi jegy-
zéke. (Catasticum possessionum communis Curzulae.) A reformatiokat, mint 
a bevezetésük is jelzi, Stephanus Magnus comes iratta össze, aki 1453—55 
között volt Curzola comese. A könyv e részének a curzolai statutumok 
1643-iki kiadása volt az alapja, de felhasznált Hanel néhány, Curzolában 
talált kézirat-töredéket is. Könyvének negyedik részében 96 darab okiratot 
közöl 1420—1558-ból, hogy Curzola jogtörténetét kiegészítse; a könyv 
e részének címe: „Litterae ducales aliaeque decisiones, privilegia commu-
nitatis populi et insulae Curzulae attinentes". Az első irat : „actus dedi-
tionis", Curzola Velence uralma alá helyezkedik; a második okiratban 
Mocenigo Tamás dogé megerősíti Curzola szabadságait. A két utolsó ok-
irat Grimani Giov. Batt., dalmáciai és albániai proveditoretól való 1643-ból, 
aki külön-külön iratban szabályozta a peres eljárást és a curzolai kancel-
lária tarifáját. E gyűjteményt a curzolai Arneri-családnak egy 105 lapra 
ter jedő kéziratából vette át Hane l ; a kéziratot az Arneri-család két tagja 
1748-ban másolta le egy régi codexből, mely lappang valahol. A kötet-
hez öt lapra ter jedő Glossarium-ot is csatolt a szerző: a latin szövegnek 
a latin nyelvben ismeretlen szavait megmagyarázza. Meg kell még em-
lítenünk, hogy Hanel könyvének első részét, a Marsilio Zorzi által 
megerősített statútumokat már Hormayr is kiadta. (Geschichte Tirols. I. 
2. k. 307. sz.) 
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2. Spalato statutumai. 
Statuta et leges civitatis Spalati, Opera Prof. dris J. J. Hanel. Zagrabiae 1878. A Mo-

numenta historico-juridica Slavorum meridionalium II. kötete. 

A XVIII lapra terjedő előszó után, melyben Hanel a spalatoi Statú-
tumok forrásait tárgyalja és azt bizonyítja, hogy a városnak már a leg-
régibb ismeretes Statutum előtt is voltak írott törvényei, közli a fermoi 
Perceval által 1312-ben összeszerkesztett Statutumot, majd e törvénykönyv 
későbbi toldalékait, utánuk a Reformatiokat és végül „Toldalék" gyanánt 
még hat darab régi okiratot. A régi Statutum I. könyvének 21 fejezete az 
egyházjogi kérdéseket, a II. k. 62 fejezete a közjogi kérdéseket, a III. k. 
129 fejezete a magánjogot és polgári perrendtartást, a IV. k. 127 fejezete 
a büntető jogot és perrendtartást, az V. k. 46 fejezete a közélelmezési és 
középítkezési ügyeket, a VI. k. 75 fejezete pedig a közlekedési és hajó-
zási ügyeket szabályozza. Az új Statutum 31 fejezete 1336—1367 közt 
jött létre; ezek a régi Statutum intézkedéseinek egyes hiányait pótolják 
ki. A Reformatiokat, azaz a városi közgyűlés elvi jelentőségű és törvény 
erejével bíró határozatait Spalato 1382—84-ben íratta össze ; az itt közölt 
Reformatiok száma 112. A Toldalék első darabja Spalato város arany 
bullája, melyet kiváltságainak megerősítéséül 1320 júl. 9.-én Mocenigo 
Tamás velencei dogétól kapott. A 2. okirat végrendelet-minta, a 3. és 4. 
az ingatlanok eladását szabályozza; az 5. Loredano Leonard dogé levele 
bírósági felebbezések ügyében, a 6.-ik pedig Barbadico Ágost levele a 
rokonok ügyeiben való intézkedésekről. A kötethez Hanel négy lapra ter-
jedő Glossariumot is csatolt, hogy a Statutumok provinciáiizmusait érthe-
tőkké tegye. 

3. Budua, Scardona és Lesina statutumai. 
Statuta et leges civitatis Buduae, civitatis Scardonae, et civitatis et insulae Lesinae. 
(Edita) cura prof. Simeonis Ljubic. Zagrabiae, 1882—3. (A Monumenta historico-juridica 

Slavorum meridionalium III. kötete.) 

A buduai törvénykönyv abban a formában, amelyben Ljubic közzé-
tette, alkalmasint csak a XVII. század elejéről való, bár kétségtelen, hogy 
Cristoforo Mauro dogé már 1442-ben statútumokat adott e városnak. Lju-
bic a közölt statutumok négy példányát ismerte, kettőt a velencei S. Marco, 
egyet a délszláv akadémia (No. 455) és egyet a zarai főtörvényszék levél-
tárából, de ezek közül a legrégibb is, (az egyik velencei, MSS. Ital. Cl. 
II. 338.) csak a XVII. sz. második feléből való. A 295 fejezetből álló tör-
vénykönyv a dalmát-velencei statutumok szokásos rendszerében a magán-
jogi viszonyokat is rendezi. A törvényhez 27 darabból álló okmánytár is 
van csatolva. A scardonai, XIV. századbeli törvénykönyv 143 szakaszából 
az I. egészen, a II. pedig félig hiányzik; 15 oklevél egészíti ki a törvény-
szakaszokat. A lesinai „Statuta communitatis Pharae", melyet a beveze-
tés szerint 1331-ben írtak össze, a legteljesebb és a legszebb dalmát tör-
vénykönyvek egyike; összesen 193 szakaszból áll e gyűjtemény, öt 
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könyvre rendszeresen felosztva ; ez után következik a város 1421. és 1430. 
évi velencei privilégiuma, majd még 131 fejezetnyi statutum, azután a 
a Registra terrenorum communitatis Pharae a XV. századból, a jegyzői 
munkák tarifája és végül a függelékben 89 lesinai okirat. 

4. Horvát nyelven írott statutumok. 
Hrvatski pisani zakoni: vinodolski, poljicki, vrbanski a donekle i svega Krckoga otoka, 
kastavski, veprinacki i trsatski. Uredili dr. Fr. Racki, dr. V. Jagic i dr. J. Crncic. U 

Zagrebu, 1890. (A Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium IV. kötete) 

A horvát nyelven írott legrégibb törvénykönyv a Vinodolski Zakón, 
1288-ból. A mindössze 77 szakaszból álló gyűjtemény, melyről Racki be-
vezető ismertetést is közöl, főként azért jelentős, mert a tisztán szokás-
jogi alapon kifejlett, ősi délszláv bíráskodási elvek jutnak benne kifeje-
zésre. A XIV. századból való poglizzai statutum is azért érdekes, mert a 
poglizzai községek a világtól elzárkózva, nemcsak politikailag, de kultu-
rális tekintetben is független életet éltek ; törvényeiket ismertetőjük, Jagic 
osztotta be 278 paragrafusba. A verbenicoi törvénykönyv rendelkezései, 
melyeket Crncic és Racki szerkesztett össze, 1362—1599 közt keltek; ezek 
1477-ig Veglia urainak, a Frangepánoknak, 1483 óta pedig a Velencéből 
küldött provisoroknak rendelkezései, melyek nem csupán Verbenicora, ha-
nem az egész Veglia szigetére érvényesek voltak. A castuai törvények, 
melyeket Racki közöl, 73 szakaszból állanak és 1490-ből valók; e törvé-
nyeket az 1647—1652-iki dekretumok egészítik ki. Szintén az istriai jog-
viszonyokat ismerteti az Abbazia melletti Veprinac község 36 szakaszos 
törvénykönyve 1507-ből; ezt is Racki adta ki, éppúgy, mint az 1640-ből 
való, 81 rövid szakaszból álló tersattoi törvénykönyvet. 

5. Ragusai testvériségek és céhek emlékei. 
Bratovstine i obrtne korporacije u republici Dubrovackoj od XIII. do konca XVIII. vijeka. 
Sveska I. Bratovstine Dubrovacke. Sveska II. Dubrovacke obrtne korporacije (cehovi) 
od XIII. do XVI. vijeka. Uvodnu raspravu napisao i statute bratovstinske (illetőleg a 
II. kötetben: „i statute dubrovackih obrtnih korporacija") prilozio dr. Kosta knez Voj-
novic. U Zagrebu, 1899., 1900. (Testvériségek, ipari testületek a ragusai köztársaságban 
a XIII. századtól a XVIII. sz. végéig.) A Monumenta historico-juridica Slavorum meri-

dionalium VII., 1 és VII., 2 kötete.) 

A zágrábi akadémia e kiadványához Vojnovic terjedelmes (XXXIII. és 
LV. 1.) bevezetést írt, melyben a kérdés irodalmát feldolgozza. Az I. kö-
tet csak a testvériségekkel, a II. csak a céhekkel foglalkozik. A XIII. szá-
zadból 1, a XlV.-ből 3, a XV.-ből 8, a XVI.-ból 7, a XVII.-ből 4 és a 
XVIII.-ból 2 testvériség alapszabályait közli. Mindezek a kegyes társulatok 
5 kivételével nem magában Ragusában, hanem a területéhez tartozó fal-
vakban és városkákban, főként Gravosában, Lopudban (azaz Mezzo szi-
getén), Cannosában és Stagnoban működtek; legrégibb közülök (1290-ből) 
a gravosaí Szent Mihály Társulat, s legrészletesebben szabályozott a XIV. 
században alapított Confraternitas R. R. Sacerdotum Ragusinorum sub 
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invocatione sancti Petri in Cathedra. A Statutumok nyelve a XIV. század-
tól kezdve jobbára olasz. A céhek közül legrégibb az ácsok (marangonik) 
testülete a XIII. századból, mely eredetileg csak abban különbözött a test-
vériségektől, hogy egy ipari szak munkásai egyesültek benne. Az alap-
szabályokon kívül mindenütt a céh életét szabályozó tanácsi határozato-
kat s a céhre vonatkozó történeti emlékeket is közli Vojnovic. 1306-ból 
való az aranyművesek első, és 1585-ből ugyanazok második céhszabálya. 
A XIV. századból valók a kovácsoknak és rézműveseknek a későbbi szá-
zadokban folyton bővített céhszabályai és a cipészek statutumai. A XV. 
században kaptak céhszabályokat együtt a szatócsok és kereskedők és a 
sapkások. A XVI. századból való a „keleti kereskedők" szent Lázár céhe 
és a szűcsök céhe. A legutolsó statutum horvát, a többi olasz nyelvű. 

6. Lagusta törvénykönyve. 
Libro delü ordinamenti e delle usani;e della uniuersitade et dello commun della Isola 

de Lagusta. (A Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium VIII. kötete. 
Zágráb, 1901.) 

Lagusta törvénykönyvét részben már Wenzel kiadta 1849-ben az 
Archív für Kundé oesterreichischer Qeschichtsquellen II. kötetében, a LXVII. 
fejezetig. Az 1901-iki zágrábi kiadást Frano Radic curzolai tanító szer-
kesztette ; ő nemcsak az eredeti, XIV. századbeli rendelkezéseket közli, 
hanem a későbbi toldalékokat is egész 1645-ig, s a jogszabályoknak ezt 
az anyagát 185 fejezetre osztja fel. A lagustai törvénygyűjteménynek 
I—XXIX. fejezete a legrégibb, — a cím szerint 1310-ből való; a XXX. 
fejezetet, mely a nők hozományát szabályozza, 1424-ben toldották a gyűj-
teményhez, a XXXII—XXXIX. fejezet 1336-ból, a XLII—XLV. 1358-ból, a 
XLVI. 1363-ból, a IL. 1367-ből, s az L. fejezet 1375-ből való. 

7. Meleda törvénykönyve. 
Wenzel: Beitráge zur Quellenkunde der dalmatischen Rechtsgeschichte im Mittelalter. 

(Archív für Kundé oesterreichischer Geschichtsquellen, II. k.) 

A meledai statutum („Liber de ordinamenti et dele usan^e del comun 
de Melida), mely 1345-ből való, sok tekintetben rokon a lagustaival, sőt 
az első része ennél alkalmasint régibb. Összesen 68 fejezetből áll ez a 
gyűjtemény, melynek I—XI. és XV. szakaszában büntetőjogi, XII—XIV. és 
XVI. szakaszában magánjogi rendelkezések vannak; a törvény többi része 
főleg a mezörendőri ügyeket szabályozza, mert ezen a termékeny szige-
ten a földművelésnek mindig nagy jelentősége volt. A meledai statutum 
horvát nyelvű, a XVIII. századból eredő fordítását M. Ban adta ki a 
„Dubrovnik" c. évkönyvben 1851-ben. (III. k., 193—218. 1.) 

8. Ragusa statutumai. 
Liber Statutorum civitatis Ragusii compositus anno 1272. (A Monumenta historico-

juridica Slavorum meridionalium IX. kötete, Zágráb, 1904.) 

Ragusa legrégibb törvénykönyvei ma már nincsenek meg. Izsák An-
gelus császár 1192. évi privilégiumában már említi Ragusa írott törvényeit 
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és Andreas de Auro comes 1254. évi esküjében már szerepelnek a „Sta-
tuta de malefactis et maledictis", melyet az eskü szerint 1237—38-ban 
hirdettek ki. Az első, rendszeres törvénygyűjtemény, mely ránk maradt 
és amelyet 1904-ben adott ki Bogisié V. és Jirecek C., az 1272-ben írott 
Liber Statutorum. Ez a törvénygyűjtemény a következő nyolc könyvre 
oszlik: I. A város hivatalairól s a tisztviselők, az egyház, az érsek, a pap-
ság és a szerzetesek jogairól, 34 fejezet. II. Sacramenta, — eskűformulák, 
33 fejezetben. III. Perrendtartás, nemzetközi jog, 58 fejezet. IV. Családi, 
örökösödési és házassági jog, 79 fejezet. V. Földbirtokjog; a gazda és a 
cseléd viszonya, 45 fejezet. VI. Büntetőjog, 65 fejezet. VII. Tengeri jog, 
67 fejezet. VIII. Pótlások az előbbi hét könyvhöz, 98 fejezetben. 

Ezen a statutumon kívül még egyéb ragusai törvénykönyvek is isme-
retesek. Megvannak a városi közgyűlési határozatok (reformatiok), — a 
legrégibb „Liber Reformationum" 1306-ból való; megjelent a Monumenta 
Ragusina I. kötetében. A Liber Viridis 1358—1460-iki törvényeket tartal-
maz ; ennek egyenes folytatása a Liber Croceus, melynek három példánya 
is ismeretes; — mindegyik 1460-nál kezdődik, s az egyik a XVI., a má-
sik a XII. század közepéig, a harmadik pedig 1806-ig közli a városi tör-
vényeket. A „Criminalium" című négykötetes codex csak büntető rendel-
kezéseket közöl. A vámkönyv (Liber statutorum doane) első 39 fejezete 
1277-ből való; a többi toldást 1283—1386 között Írogatták hozzá. (Kiadta 
Eitelberger a Jahrbuch der k. k. Centralcommission zur Erforschung der 
Baudenkmale V. kötetében, 1861-ben; akkor még az ilyesmi is hozzátar-
tozott a művészettörténethez.) A későbbi nagy vámkönyvet (Capitolare 
della dogana grandé) 1413-ban kezdték írni és 1674-ig írták; ez most a 
ragusai minoriták könytárában van. Az újabbkorból való Ragusa tenge-
részeti törvénye, a Regolamenti della republica di Ragusa per la naviga-
zione nazionale, melyet 1794-ben ki is nyomattak. 

9. Stagno statutumai. 
Ragusa többé-kevésbbé tiszteletben tartotta a megszerzett szigetek, 

városok és községek autonómiáját; igaz, hogy ezeknek ő szabott törvé-
nyeket s ő adott utasításokat a kormányzásra kiküldött comeseknek, de 
ezek kötelesek voltak az egyszer már megállapított jogszabályokhoz alkal-
mazkodni. Stagno már 1350-ben autonomiát kapott ; törvénykönyvének 
egy példánya, mely megvan a ragusai nagy levéltárban, 24 lapra te r jed ; 
1406 körül Írhatták. 

10. Trau statutuma. 
Statutum et Reformationes civitatis Tragurii. Statut i Reformacije grada Trogira, pri-
redio za tisak, uvodom i tumacem popratio dr. Ivan Strohal. Zágráb, 1915. (A Monu 

menta hist.-jur. Slav. merid. X. kötete.) 

Terjedelmes, 42 lapra terjedő bevezetés előzi meg a statutumok szö-
vegét. A kiadó, Strohal, előre bocsájtja a város múltjából a legfontosabb 
adatokat, majd megkísérli a traui városi alkotmány fejlődésének vázolását. 
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Beszél a traui jog forrásairól, a statutum eredetéről és régi kézirati pél-
dányairól. Maga a statutum 1322-ben kelt, „regnante domino Karolo sere-
nissimo rege Ungarie". A reformációk itt közölt gyűjteményét 1332-től 
1573-ig írták. A statutum három könyvre tagozódik; az első könyv 90 fe-
jezete főként közjogi, a II. könyv 114 fejezete büntetőjogi, a III. könyv 65 
fejezete pedig magánjogi vonatkozású. A reformációk I. könyve 88, II. 
könyve pedig 86 határozatot tartalmaz. Jogi műszótár, s a traui comesek 
és püspökök teljes névsora egészíti ki a kötetet. 

11. Zeng statutuma 1388-ból. 
Statut grada Senja od godine 1388. (Az Arkiv za povjestnicu jugoslavensku III. köte-

tében, 140-170. 1.) 

Zeng város itt közölt statutumait a XV. században, úgy látszik, 1470-ben 
írták össze, 168 szakaszba foglalva. Az Arkív közleménye egyéb zengi 
jogforrásokat is tartalmaz; ezek között legfontosabb Róbert Károly okle-
vele a Frangepánok részére 1322-ből, mely IV. Béla 1260-iki adományát 
megerősíti. A statútumokhoz két horvát eskűminta is van csatolva, 1608-ból. 

12. Egyházi statutumok. 
A zengi káptalan 1380-ból való statútumának egy XV. és egy XVI. 

századbeli horvát másolatát közli az Arkiv za povjestnicu jugoslavensku 
II. évfolyama (79—85. 1.) és ugyanitt vannak közölve (86—89. 1.) a mod-
rusi püspökségnek a papi fegyelemre vonatkozó statutumai is 1589-ből. 

III. Irodalmi emlékek. 

Az Adria keleti partjának régibb középkori történetéről a legtöbb fel-
jegyzést görög íróknál találjuk. Ezeket a szórványos megemlékezéseket 
nagyrészt excerpálta Racki, s az ide vonatkozó kivonatokat időrendben 
sorakoztatva megtaláljuk az ő Documenta-jában. 

Prokopios III. könyvének 14. fejezetében röviden ismerteti Dalmácia 
állapotát a VI. század első felében. 

Theofylaktos Simokattes a VI. század végéről leírta az avarok betö-
rését Dalmáciába. 

Theofanes apát történeti munkájában is találunk néhány dalmáciai 
vonatkozású följegyzést. 

Biborbanszületett Konstantin megírta a horvátoknak Dalmáciába való 
beköltözését és megkeresztelkedését. A birodalom kormányzásáról szóló 
munkájának 7. fejezetében ír a dalmáciai népekről; itt a 29—36. fejezet-
ben közölt anyag hü képet ad Dalmácia X. századbeli viszonyairól. 

Nikeforosz Dél-Dalmácia történetéhez szolgáltat néhány adatot ; így 
pl. leírja a horvátok és diocleaiak 1075-iki betörését Durazzóba. 

Az italiai írók közül legjelentékenyebb: 
János diaconus, II. Urseolo Péter (992—1008) velencei dogé udvari 

papja, ki „Chronicon Venetumu-ában 829-től kezdve Dalmácia ügyeivel 
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is behatóan foglalkozik. Dalmáciáról és a narentánokról, valamint II. Ur-
seolo Péter tengeri hadjáratáról igen sok fontos adatot csupán ő jegy-
zett föl. 

Dandolo András velencei dogé „Chronicon VenetunT-ában János dia-
conus hasonló című munkáját is felhasználta, de már a IX. századból is 
sok új adatot közöl. Főként a XI—XII. század történetére nézve fontos 
forrásmunka, mert a szerzőnek módjában volt hiteles oklevelek alapján 
dolgoznia; ezeket az emlékeket Racki is közli Dandolo krónikájából. 

A kisebb olasz Évkönyvek közül az Annales Beneventani megírja Mi-
hály zachulmiai fejedelem 926-iki támadását az apuliai Siponto városa 
ellen. Az Annales Barenses és az Annales Lupi Protospatharii jelenték-
telen dolgokat közöl a dalmatákról; sokkal fontosabb Malaterra Godofréd 
rövid elbeszélése Kálmán király menyasszonyának, Buzilla norman-sziciliai 
hercegnőnek utazásáról és belgrádi (tengerfehérvári) fogadtatásáról. Mind-
ezeket Racki is közli említett gyűjteményében, valamint a keresztes had-
járatok íróinak, Raimundus de Agilesnek. Tyrusi Vilmosnak és Albertus 
Aquensisnek dalmáciai följegyzéseit is. 

1. Presbyteri Diocleatis Regnum Slavorum. 
Közölte Lucius „De regno Dalmatiae et Croatiae" és Schwandtner a „Scriptores rerum 

Hungaricarum" III. kötetében. 

A diocleai pap munkájával a mult század második felében igen sokat 
foglalkozott a horvát történetírás. A szerző nevét nem lehet ugyan meg-
állapítani, de igen valószínűnek látszik, hogy 1143—1154 között írta e 
munkáját; Komnenosz Emánuel császárról még van tudomása a szerző-
nek, de a császár dalmáciai hadjáratáról (1153) nem tud semmit. A szerző 
emleget egy szláv nyelven írott „Libellus Gothorum"-ot, hogy ő annak 
nyomán dolgozott és megemlíti, hogy ezen kívül figyelembe vette azt is, 
amit öreg emberektől hallott. Könyvének I—XIX. fejezete csupa koholt 
história, annyira képtelenség, hogy senki sem foglalkozott még vele ko-
molyan : mesék soha nem élt horvát királyokról, akik közé besorozza hor-
vát királynak még Szvatoplukot is. A XIX—XLII. részben már sok törté-
neti adat is van, főként a zetai fejedelemség X—XII. századbeli történetéből. 

2. História Salonitana. 
Thomae archidiaconi Spalatensis História Salonitanorum Pontificum atque Spalatensium. 

(Legújabb kiadása a Monumenta sp hist. Slavorum meridionalium XXVI. kötetében.) 

Dalmácia első nagy történetírója Tamás spalatoi főesperes. 1200-ban 
született Spalatoban; a bolognai egyetemen tanult, ahonnan hazatérve 
Spalatoban városi jegyző, majd kanonok le t t ; 1230-ban választották meg 
főesperessé. 1243-ban érsekké is megválasztották, de nem bírta kieszkö-
zölni a megerősítést. 1268 május 8.-án halt meg. Igen terjedelmes törté-
nelmi munkája két részre tagozódik: az I—XXIV. fejezet a múltra, a 
XXV—LI. pedig az ő korára vonatkozik. Minél messzebb megy a múltba, 
annál kevésbbé megbízható; nem lehet azonban elvitatni tőle azt, hogy 
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kereste a történeti igazságot mindenben, és hogy korának történetére 
nézve elsőrangú forrás a munkája. 

A História Salonitana nem csupán az érsekeknek, hanem a városnak 
egész történetét elmondja, sőt a Spalaton kívüli dolgokra is kiterjesz-
kedik ; például elbeszéli, hogyan szerezték meg a magyar királyok Hor-
vátországot; részletesen, több fejezetben elmondja a tatárjárás esemé-
nyeit, a magyar királyok tengerparti dolgait s a szláv liturgiáért foly-
tatott küzdelmeket. Könnyű megállapítani, hogy Tamás főesperes nemzeti 
érzéseire nézve olasz volt ; a magyarokat nem kedvelte, a horvátokat 
pedig lenézte és gyűlölte. A História Salonitana több régi kézirati pél-
dánya ismeretes. Legelőször Lucius adta ki 1666-ban a Cindri Péter 
spalatoi polgártól kapott kéziratból, mely most a Vatikánban van. (6525 
sz. codex.) Ugyancsak Rómában a Barberini-könyvtárban is van egy 
példány, mely csak az első huszonnégy fejezetben egyezik teljesen a 
Cindri-codexszel; ez a példány azért nagybecsű, mert sok fontos oklevél 
is bele van szőve a kézirat szövegébe; viszont több fejezet teljesen hiány-
zik ebből a példányból. Rómában a Sz. Jeromos hospicium Archívum Ge-
orgicumában s a Propaganda levéltárában is megvan a História Salonitana 
egy-egy másolata. Van továbbá e műből egy-egy régi kézirati példány 
a káptalani levéltárban Spalatoban, a Fanfogna grófoknál Trauban, s a 
zágrábi egyetemi könyvtárban. Óriási viták folytak a História Salonitana 
rövid függeléke, a híres „Memoriale" körül, melyet Tamás főesperes ha-
lála után müvének több régi példányához hozzáírtak. Ez a „Memoriale" 
azt beszéli el, hogy Kálmán király nem hódítás, hanem szerződés útján 
jutott Horvátország birtokához. A Lucius által kiadott Cindri-codexet közli 
a Schwandtner-féle Scriptores rer. Hung. is. Újabban a „Monumenta spec-
tantia históriám Slavorum meridionalium" gyűjteményében is kiadta, 
1894-ben (XXVI. k.) Racki a História Salonitanat; az ő kiadásának is a 
Cindri-codex az alapja; de ő jegyzetek alakjában közli a spalatoi, a traui, 
a zágrábi és a Barberini-kéziratos codex szövegének eltéréseit is. A leg-
régibb codexet, a vatikánit, Racki szerint a XIII. sz. végén vagy a XIV. 
sz. elején írhatták. 

3. Madius Mihály krónikája. 
Miha Madii de Barbazanis de Spaleto : De gestis Romanorum imperatorum et summo-

rum pontificum. Pars secundae partis de a. D. MCCXC. 

A spalatoi oklevelekben 1311-ben és 1328-ban szerepel Miha Madius 
de Barbazanis mint városi bíró; valószínűleg ő a szerzője annak a kró-
nikának, melynek egyik töredékes másolatát Cindri Péter spalatoi patrí-
cius bocsájtotta Lucius traui történetíró rendelkezésére. Művének meg-
maradt részlete Martell Károlynak és fiának a magyar trónért folytatott 
küzdelméről, s Károly királynak Subic Mladen bánnal való tárgyalásairól 
szól. Először ezt is Lucius adta ki (De regno Dalmatiae, stb.) és utána 
Schwandtner. 
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4. Obsidio Jadrensis. 
Scriptoris anonymi libri duo Obsidionis Jadrensis de anno Domini MCCCXLV. (Lucius, 

De regno Dalmatiae, és Schwandtner, Scriptores rerum Hungaricarum, III k.) 

Zara 1345—46-iki ostromát ketten is megírták; az írók közül az egyik 
magyar, a másik pedig velencei párti volt s így a két elbeszélés kiegé-
szíti egymást. Az első könyv 35 fejezetből áll; ennek magyarbarát a szer-
zője, (talán Miklós zarai érsek), ki 1347. márc. 18.-ig mondja el az ese-
ményeket. A másik elbeszélés (Chronica Zadertina) szintén egykorú fel-
jegyzések alapján készült; az eredeti elveszett, — a velencei Marciana 
példánya, melyből Lucius a szöveget merítette, a XV. századból való má-
solat. A második elbeszélés 22 fejezetre van beosztva. 

5. Marulus krónikája. 
Regum Dalmatiae et Croatiae gesta. Kiadta Lucius „De regno Dalmatiae" c. munkájában. 

Marcus Marulus (Marulics?) tulajdonképpen csak latin nyelvre fordí-
totta Papalics Dujmo horvát nyelvű régi krónikáját. Marulus fordításának 
ismeretes kézirati példánya 1596-ból való. Marulus krónikájának első pár 
íve csaknem szórói-szóra egyezik a Diocleai Pap krónikájával; ott, ahol 
a Diocleai Pap rátér a zetai fejedelmek dolgaira, Marulus Horvátország 
dolgaival kezd foglalkozni. A krónikának történeti becse vajmi kevés. 

6. Cutheis históriája. 
Summa historiarum tabula a Cutheis de gestis civium Spalatinorum. Kiadta Lucius, De 

regno Dalmatiae, és Schwandtner a Scriptores rerum Hungaricarum III. kötetében. 

Ez a rövid töredék az 1348—1371. évek között végbement spalatoi 
eseményekkel foglalkozik. Kéziratok alapján dolgozott a szerző, aki a 
magyar uralmat egészen természetes dolognak tünteti fel, amiből nyilván-
való, hogy a magyar uralom idején dolgozott. Marino de Cutheis 1402-ben 
szerepel egy spalatoi oklevélben; lehetséges, hogy ő írta ezt a rövid kró-
nikát, melynek töredékét szintén Lucius közölte legelőször, az ugyancsak 
Cindri Pétertől kapott régi másolat alapján. 

7. Memoriale Pauli de Paulo patritii Jadrensis. 
Kiadta Lucius, De regno Dalmatiae, és Schwandtner, Scriptores rer. Hungaricarum, III. k. 

Paulus de Paulo zarai patrícius a XIV. század derekán születhetett; 
már ifjú korában rector volt szülővárosában; 1386-ban comes Trauban, 
1399-ben comes Sebenicoban, s 1408-ban comes Pago szigetén. Napló-
szerű feljegyzései az 1371—1408 közé eső dolgokról szólnak; részleteseb-
ben ír az 1380—1400 között történt eseményekről. A Nagy Lajos halála 
utáni dolgokról, s Erzsébet és Mária királynék dalmáciai viselt dolgairól 
sok oly adatot mond el, amelyet csak tőle ismerünk. Nagyon értékesek 
Naplójában azok az adatok, melyeket a zarai városi köz- és magánélet-
viszonyokról közöl. Paulus naplójának legrégibb kézirata egy 1544-iki má-
solat ; ennek az alapján adta ki Lucius a szöveget. A régi, 1544-iki kézirat 
a traui Fanfogna-családé volt, de innen már Rómába került a Vatikánba. 
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8. Ragusai évkönyvek. 
Annales Ragusini Anonymi item Nicolai de Ragnina. Digessit Speratus Nodilo, Zagra-
biae, 1883. (A Monumenta spectantia históriám Slavorum meridionalium XIV. kötete.) 

A régi ragusai Évkönyvek, úgy látszik, egy közös forrásból eredtek, 
amely már elveszett. A meglevő változatok mind újabb eredetű másola-
tok, melyeknek az eredetiekhez való hűségét nem lehet megállapítani. 
Legteljesebb munka a Nodilo által a fent közölt címmel kiadott kézirat, 
mely azonban maga is csak a XVII. század végén készült. 

1. „Li Annali della nobilissima republica di Ragusa, aggiuntovi nella 
fine un trattamento di moderni annali o veramente cronache". Ezt adta 
ki Nodilo, a zágrábi délszláv akadémia 603. sz. codexéből, melynek címe 
az „aggiuntovi" szótól kezdve végig át van húzva és a törölt szavak he-
lyébe ez a szöveg van irva: „scritti da Giovanni di Marino Gondola, e 
continuati fino all' an. 1484. Mori adi 14. agosto 1650." Az Évkönyveknek 
ez a példánya a 457—1550. évek közé eső dolgokat beszéli el. A codex 
másolását 1692. május 28.-án fejezték be. S. Dolci franciskánus „Fasti 
Ragusini" (Venetiis, 1767.) c. munkájában említi, hogy Giovanni Marino 
de Gondola, aki 1650-ben halt meg, megírta Ragusa Évkönyveit 1484-ig; 
miután pedig a 603. sz. codex írása 1485-ig meglehetősen egységes szer-
kezetű és stílusú, s az 1485. utáni események csak igen szárazon és hé-
zagosan vannak feljegyezve, — valószínű, hogy a codex szerzője csak 
az 1485-ig terjedő részt írta, a szöveg többi része pedig toldalék. Nem 
lehetetlen, hogy a 603. sz. codex azonos Gondola munkájával, bár ezt mi sem 
bizonyítja. AzÉvkönyv Nodilo fent idézett kiadványában az 1—164.1apon van. 

2. „Principio della cronaca la piu antica di Ragusa. seritta, per quanto 
pare, nel XIV. secolo, ricopiata da un manoseritto molto antico e „con-
sumato". Kiadta Makusev a szentpétervári akadémia „Iratai" II. kötetének 
függelékében („Izljedovanija ob isztoricseszkich pamjatnikach i bitopisza-
telja Dubrovnika") 1867, — a 305—315. lapon, a franciskánusok ragusai 
könyvtárának (266. sz.) példánya után, melynek másolata megvan (688. sz.) 
a zágrábi akadémia könyvtárában is. Az 526—828. évek között történt 
eseményeket tárgyaló kis munka ragusai példányát egy ragusai jezsuita, 
Gian Maria Mattéi másolta a XVIII. sz. második felében a most nem isme-
retes eredetiről, melyről nem tudhatjuk, hogy valóban a XIV. században 
készült-e, mint Mattéi állította. 

3. „Annali di Ragusa, accopiati da un manoseritto antico deli' anno 
800 sin all' anno 1607". A ragusai franciskánusok könyvtárának 269. sz. 
codexe; másolata a zágrábi akadémia könyvtárában is megvan 966. sz. a. 
Az 1607. évig terjednek ezek az Évkönyvek, melyek 1554-ig egy írónak 
és azon túl egy másik írónak tollából valók. 

4. „Annali di Ragusa, copiati da un antichissimo Codice a mano, che 
conservavasi in Ancona in Casa dei Signori Storani, ora nobili di quella 
Citta e nello scaduto secolo Cittadini Originarii di questa Republica. 1707." 
A 458. évtől 1510-ig terjed ez a mű, melynek másolata a zágrábi akadé-
mia könyvtárában van. (423. sz.) 
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5. „Annali di Ragusa". Ezzel a címmel Makusev fent említett mun-
kájában közöl egy jelentéktelen iratot (316—332. 1.), melyet dr. Pietro 
Stulli másolatából ismert. 

6. „Annali della citta di Ragusa, attributi a s. Giov. Marino di Gon-
dola". A ragusai franciskánusok könyvtárában a 251. sz. codex, mely 
1463-ig adja elő az eseményeket. Gondola szerzősége bizonytalan. 

7. „Cronaca Ragusana dall' anno 1450—1510 con continuazione fino 
all' anno 1697." Kéziratos kötet a vatikáni könyvtárban, hova a ragusai 
Gradigo családtól kerül t ; szintén az Évkönyvek alakjában van írva. 

8. „Annali di Ragusa del Magnifico ms. Nicolo di Ragnina". Az elő-
kelő ragusai patrícius a XVI. században írta Évkönyveit, melyek Nodilo-
nak fent idézett kiadványában a 165—328. lapon jelentek meg. Kézirata 
a zágrábi akadémia könyvtárában (957. sz.). Az eredetinek két változata 
Zárában és Ragusában van. A zarai codex a gimnázium birtokában van, 
— ennek másolata a zágrábi 957. sz. codex. A ragusai codex a Pavlovié 
családé. Úgy látszik, a ragusai példány jobb a zarainál, melynek máso 
lója javítani akarta a szövegnek rá nézve érthetetlen részeit. Rövid pro-
lógus után a 400-tól 1552-ig terjedő eseményeket beszéli el Ragnina, aki-
nek kétségtelenül rendelkezésére állott egy ismeretlen verses krónika is; 
a fontosabb eseményekre vonatkozó verses részek ebből a krónikából 
vannak átvéve. Valamely bosnyák krónikát is ismernie kellett a szerző-
nek, aki főként Ragusának Boszniával való dolgait tárgyalja nagy szeretettel. 

9. „Annali ossia Notizie deli' origine della Republica di Ragusa e delle 
cose piu cospicue occorse in diversi tempj della medesima, raccolte da 
varii manuscritti antichi". A zágrábi akadémia könytárának 839. sz. codexe. 
Valószínűleg valamely régi kéziratnak újkori másolata, melyet sokáig Res-
tinek tulajdonítottak. 

Az Évkönyvek közül legközelebbi rokon egymással az 1. és a 3. 
számú ; valószínű, hogy ugyazon író müvének az átírásai. Az irodalomban 
az 1. számút „Anonymus Évkönyvei", a 2.-ikat „Annali copiati", a 4.-iket 
„Storani", az 5.-iket „Stulli", a 6.-ikat „Gradigo krónika", a 7.-iket „Rag-
nina" (a horvátok: „Ranjina") rövidített címen szokták idézni. Nodilo az 
1. számát adta ki, igen sok helyütt jegyzetekben közölve a többi Évköny-
vek, de főleg a Storani és Stulli codex eltéréseit. 

Az Évkönyvek egymáshoz való viszonyáról 1. Nodilo bevezetéseit a 
Monumenta Slavorum merid. XIV. és XXV. kötetében, valamint nagyobb 
értekezését a „Rad" 1883. évf. 92—129. (Prvi ljetopisci i davna historio-
gráfia dubrovacka.) 

9. Resti Raguzai Krónikája. 
Speratus Nodilo : Chronica Ragusina Junii Restii item Joannis Gundulae. Zágráb, 1893. 

(A Monumenta spectantia históriám Slavorum meridionalium XXV. kötete.) 

Giugno Resti raguzai szenátor (1671—1735) a város levéltárának anya-
gán kívül alkatmasint régebbi történetírók kéziratait is felhasználta; Gio-
vanni (di Marino) Gondola (f 1650) megírta Ragusa történetét 1484-ig; 
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Francesco (di Marino) Gondola (f 1588) Raguza követe V. Pius pápánál, 
még előbb megírta szülővárosa krónikáját, melyhez a szenátus külön en-
gedélyével a titkos levéltár adatait is felhasználhatta. Valószínű, hogy 
mindkét Gondola eltűnt vagy lappangó munkáját kiaknázta Resti, kinek 
krónikája több másolatban van meg. Egyik példány Cerva Serafino (f 1759) 
raguzai jezsuita 1735-iki kézirata, mely Gelcich József tanár birtokába ke-
rült, egy másik példányát Milisic Mihály hagyatékából a XVIII. sz. végén 
a raguzai ferencrendiek szerezték meg, Resti csonkán hagyta hátra művét, 
mely a XIII. könyvben egy körmondat felével végződik. A legrégibb idők-
től kezdve az 1451. évig terjed a krónika, mely a XII. századig irodalmi 
emlékekre, azon túl azonban már oklevelekre támaszkodik. Resti történet-
író a szó modern értelmében; az eseményekből ki tudja válogatni az 
állami fontosságúakat s önállóan kutatja a dolgok okait és hatásait. Ve-
lence törekvéseiben határozottan ismerte fel a kereskedelmi politikai célo-
kat és ezen az alapon Ítélte meg hazájának a hatalmasabb köztársaság-
gal való versengését. Nagy Lajos király korára nézve sok fontos adatot 
közöl a magyarok iránt mindig loyális krónikaíró, akinek munkája nél-
kül Raguzának Boszniához és más délszláv hatalmakhoz való viszonyát 
nem ismerhetnők teljesen. 

Nodilo Resti krónikájához kapcsoltan ad ki két függeléket; az egyik-
nek (317—387 1.) e címet adta: 

Chroniche ulteriori di Ragusa probabilmente opera di Giovanni di 
Marino Gondola. 

Ez az 1452—1484. évek eseményeit ismerteti, elég szárazon, koránt-
sem oly eleven tollal írva, mint Resti. A másik függelék címe: 

Notizie aggiunte da mani ignote alle Croniche di Giovanni Gondola. 
Ez a tíz lapra (429—439.1.) terjedő irat naplószerű adatokat közöl az 

1485—1554. évekből. 



a h e r i n g , a n n a k é l e t v i s z o n y a i é s 

g a z d a s á g i j e l e n t ő s é g e . 
Irta: Dr. MÉHES GYULA. 

A„Neue Freie Presse" haditudósítója meglátogatván Hindenburgot, 
korunk legnagyobb hadvezérének vacsorájáról így emlékezik meg: 
„A vacsora nagyon egyszerű volt. Hering, burgonya, kenyér, sajt". 

A tengerparti embernek már régóta fontos tápláléka a friss hering, a füs-
tölt és besózott heringet nem tudja nélkülözni a belföldi szegény etnber, 
az ecetben, olajban konzervált, finoman fűszerezett fajtái pedig a világ 
minden ínyencének adnak finom falatokat. 

A közönséges értelemben a „hering" szó tulajdonképpen gyűjtőfoga-
lom, mely az Atlanti-óceán keleti partvidékének, az Északi-tengernek s a 
Keleti-tengernek heringfajtáit foglalja össze. 

A tenger végtelenségéről való fogalmunk azt a gondolatot vethetné 
fel bennünk, hogy a tengeri szervezetek, így a könnyen s gyorsan mozgó 
halak is, nincsenek korlátozva elterjedésükben s mesgye nélkül róhatják 
a végtelen víztömeget. Pedig a valóságban szigorúan felállított határok 
vannak, amiket szabályoznak a tenger vizének hőmérséklete, megvilágí-
tása, kémiai összetétele s a benne élő szervezetek, melyek összevéve 
tudnak a szülővízhez való ragaszkodásra annyi nyomást gyakorolni, mint 
adott körülmények a szárazföldi szervezeteknél. A mesgyén túl új biro-
dalom kezdődik új szokásokkal, új életkörülményekkel, amelyekhez haso-
nulnia kell vagy bekövetkezik a pusztulás. 

Ez alá az általános szabály alá van vetve a hering is, olyannyira, 
hogy a Keleti-tenger heringje már nem ugyanaz, mint az Északi-tengeré, 
sőt a két tenger fő közlekedési útján, a Skagerrakban s a Kattegatban is 
vannak már eltérések. 

A heringnek (Clupea harengus), ennek a szép zöldeskék hátú, ezüs-
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tös színben csillogó hasú halnak igazi hazája az Északi-tengernek az a 
része, mely Anglia, Skótország és Norvégia partjait mossa. A Skagerrak 
és Kattegat heringje már eltér némikép az Északi-tengerétől, de megegye-
zik azzal, mely a Keleti-tenger nyugati partvidékén él. Ennek két válto-
zata ismeretes. Egyik az „őszi hering", a tulajdonképpeni „Ostsee" vagy 
„Seehering", mert íváskor mindig a nyílt tengerre megy a partok közelé-
ből. A másik a „tavaszi hering" vagy „Küstenhering", mely íváskor a 
partok közelébe jön, s félsós (brack) vizű öblöket, lagunákat keres fel, 
azért „Brackwasserhering"-nek is nevezik. Előbbi 23 cm., utóbbi 23—24 
cm. hosszúságú. A hering valamivel hosszabb, de a 30 cm.-t nem igen lépi át. 

A Keleti-tenger keleti partvidékén a Botteni-, Finn- és Rigai-öböl tá-
jékán a 30 cm.-t néha jóval fölülmúló faj él, ez a Strömling (Clupea ha-
rengus, var-membras). Egyes példányai néha igen nagyok. íváskor, ami 
nyár elején és ősszel van, említett helyek brack, sőt édesvízi öbleit keresik fel. 

Úgy az Északi-, mint a Keleti-tengerben megvan a spratt (Clupea 
harengus, var-baltica). Olyan mint a hering, de jóval kisebb, 10—15 cm. 

Hering (Clupea ha rengus ) . 

hosszú. Különösen a német nyugati partokon közönségesek nagy rajai, 
de leginkább a Finn-öböl tájékán jelenik meg nagy tömegekben, ahol a 
finn konzervgyárak rengeteget dolgoznak fel. Közéjük sok fiatal hering is 
keveredik. Ezekkel együtt mint „orosz hat kerül kereskedésbe. Az Északi-
tenger partvidékein, sőt a La Manche-csatornában is halásszák. 

A nagy keveredés íváskor megy végbe. Mint minden állatot, a he-
ringet is igen nyugtalanítja a fajfenntartás ösztöne. Mikor ez az idő elkö-
vetkezik, kisebb-nagyobb rajok tűnnek fel a tenger felszínén. Hamar meg-
értik egymást s csatlakoznak. A megindult sereghez újak és újak sora-
koznak, úgy hogy a tenger több kilométer szélességben, hosszúságban 
mozgalmas, hömpölygő tömeg lesz, mely fáradságot nem ismerve, pihenés 
nélkül folytatja izgalmas vándorútját. Ezt a nyüzsgő, idegesen hullámzó 
tömeget csak egy vágy kergeti a kényszerűség erejével : biztonságba he-
lyezni a jövő nemzedék csíráját, még saját életük árán is. 

Ha valamikor, ilyenkor lehet mondani a tengerre, hogy ez a tenger-
parti ember szántóföldje. Hensen szerint a Keleti-tengernek német halá-
szoktól bejárt 400 mfd* területe annyi jövedelmet hoz, mint körülbelül 
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80—120 mfd s termékeny szántóföld. Aratása pedig a halak megjelenése. 
Mert ilyenkor lehet aratni a kincset tele marokkal! Az Északi-tengerben 
1909-ben kihalásztak 1,048.514.000 kg. halat,1 amiből 624,443.596 kg. volt 
a hering. Az első összegből 1 km2 területre 1.998 kg. jutott, az egy napi 
átlag pedig 2,875.000 kg. volt. Ebből a legnagyobb százalék Angliára 
(Skóciával) esik: 69'2%, utána mindjárt Norvégia jön : 11'8%-kal, Német-
ország csak 6-4°/o-kal szerepel. Pénzértékben 434,819.380 koronát képvisel, 
melyből 66 '7% jutott Angliának, 13" 16°/o Norvégiának, 8'10Vo Németország-
nak. Csoda-e, ha ennyi rejtett kincs mellett a tengerparti ember bizalom-
mal néz a tengerre s minden boldogulását tőle várja. 

A kényszervándorlás alatt egymás fölött is több rétegben úsznak a 
heringek, még pedig úgy, hogy az ikrás mindig valamivel magasabban, 
mint a tejes. De valamennyi szorosan egymáshoz simulva. Útközben ki-
bocsátják ivartermékeiket, melyeket a gyengén mozgó hullámok valóság-
gal összekevernek s nemsokára pépnemű, zavaros habos tömeg lebeg a 
tenger felszínén, millió meg millió új életnek kezdete! 

Honnét e sokmilliós rajok s miért lesznek ilyen hatalmas mozgó tö-
megek? Miért nem maradnak eredeti helyükön, miért vándorolnak a bi-
zonytalanba, annyi veszedelemnek kitéve az életüket ? A felelet benn van 
az új élet szerkezetében. 

A heringről sokáig azt hitték, hogy a nyílt tenger lakója s csak sza-
porodáskor jön a partok közelébe. Ilyenkor az Atlanti-óceán, Északi Jeges-
tenger nyílt tükréről bevándorol az Északi-tenger partvidékére. De ha ez 
így volna, akkor hogy lenne lehetséges, hogy az év bármely részében 
lehet fogni mindenféle nagyságú heringet? 

Ma már tudott dolog, hogy a hering ragaszkodik a vízhez, melyben 
létrejött s abban a tengerben él, amelyben született és fiatal korát átélte, 
amely neki a legbiztosabb megélhetési feltételeket nyújtja. Ma már tud-
juk, hogy a hering azért látható nagy tömegekben íváskor a partok mel-
lett, mert kifejlődött állapotban fenéklakó hal s 40—70 méter mélységek-
ben él, ahonnan a szaporodás vágya kergeti fel őket s hajt ja a sekély 
partok felé. 

Bár a hering az év minden szakában ívik, tömeges megjelenése mégis 
bizonyos periódusokhoz van kötve, ami megint függ a tengertől, a fajoktól. 

A Keleti-tenger heringje a tavaszi ivást a keleti partokon már már-
cius végén elkezdi s tart június elejéig, legnagyobb erővel májusban és 
júniusban folyik. Az őszi ivást pedig augusztus végén kezdi el s tart no-
vember elejéig. Legnagyobb erővel végzi augusztusban és szeptemberben. 
A májusi hering a svéd és finn partokon a legbelsőbb, majdnem édes-
vízi öblöket keresi fel. A Finn-öbölben néha a Néva torkolatáig felmegy. 
Miután ivartermékeit lerakta, kimegy a nyílt tengerre s júniusban már 
régi hazájában kergeti a végtelent. A Botteni-öbölben három periódusa 
van. Az első összeesik a jég olvadásával, a másik kettő megegyezik. 

1 Conseil permanent international pour 1' exploration de la mer. — Koppenhaga, 
1912. Vol. VI. 1909. 
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A strömling a Finn-öböl tájékán tavasszal májusban és júniusban, 
ősszel augusztusban és szeptemberben ívik. 

A spratt az egész Keleti-tengerben ívik, de nem egyforma időben. A 
svéd partoknál már április elején elkezdi, a Finn-öbölben május végétől 
augusztus elejéig. Mindkét helyen távol a parttól. Ivás után nagy töme-
gekben tér vissza a partokhoz. Az Aland-szigetektől délre július végéig, 
a Rigai-öbölben május közepétől augusztus közepéig. Legerősebben ívik 
május végén és június elején. 

Az ivásra nagy befolyással van az időjárás, az áramlások változása, 
úgy hogy egyes években egyes helyeken a rajok megjelenése teljesen 
elmarad s ilyenkor nincs aratás a végtelen, kék szántóföldön. 

Ha a hering és spratt ide-odavándorlásának irányát figyelemmel kí-
sérjük, érdekes jelenséget tapasztalunk. A hering Svédország, a Finn- és 
Rigai-öböl brackvízű, egész belső területeit keresi fel, hogy petéit lerakja. 
Viszont a spratt a svéd és finn partoktól távol végzi e fontos életműkö-
dését. A hering ivás előtt, a spratt ivás után keresi fel a partokat. 

Strömling ((Jlupea h a r e n g u s , var -membras) . 

Mi lehet ezen érdekes biológiai jelenség oka? A felelet megadódik 
azon összefüggésben, mely fennáll a pete szerkezete meg a tengervíz 
kémiai összetétele, nevezetesen sótartalma között. 

Az Északi-tenger sótartalma körülbelül 3*4%, mely keletről nyugat 
felé emelkedik. A Skagerraknál még körülbelül megvan, de innen keletre 
menve folyton csökken a Keleti-tengerben, úgy hogy a Finn-öbölben már 
0-35°/o, a Botteni-öbölben 0 5 ° / o . A keleti rész partvidéke a legszegényebb. 

A hering petéi pelágikusan fejlődnek, azaz lebegnek a víz különböző 
mélységeiben. Tudvalevő dolog, hogy ez csak akkor lehetséges, ha a 
pete fajsúlya a víz specifikus sűrűségéhez alkalmazkodik. A heringnek 
északi-tengeri normális súlyú és nagyságú petéje tehát a Skagerrakban 
még rendesen fejlődhetik, de már a sóban szegényebb Keleti-tengerben 
nem, mert ugyanoly súly mellett kisebb fajsúlyú vízben a fenékre sülyed, 
ahol elpusztul. Már pedig a hering itt teljesen brackvízű öblöket keres 
fel, tehát fejlődése csak akkor van biztosítva, ha petéi könnyebbek és 
nagyobbak lesznek. 
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Heincke kimutatta, hogy a Keleti-tenger halainak petéi nagyobbak, 
mint az Északi-tengeréi, a kis sótartalom miatt. 

Apstein szerint a Keleti-tenger nyugati részének sóban gazdagabb 
vizében élő szervezetek a Keleti-tenger keleti, sóban szegényebb vizében 
is meg tudnak élni, de lejebb fekvő rétegekben, ahol a sótartalom meg-
felel a nyugati rész magasabb rétegeinek. A sóban szegény felső réte-
gekben pedig sajátságos brackvízű fauna alakul ki. 

Gu. Schneider1 szerint a petén szerkezeti, nagysági változásoknak kell 
létrejönni, hogy az alkalmazkodás által a fennmaradás biztosíttassék. S 
ez meg is van. A Keleti-tenger sprattjának petéje jóval nagyobb és köny-
nyebb, mint az Északi-tengeréi. A hering petéjének átmérője 1—1 "25 mm., 
de előfordulnak 1 milliméternél kisebb átmérőjűek is. A spratt petéi 1—l -54 
mm. átmérőjűek. 

De a pete megváltozásával — a szervek kölcsönösségi törvénye alap-
ján — lépést tart az egész szervezet s az esetleges ottmaradás, tovább-
szaporodás csak úgy biztosíttatik, ha brackvízű módosulások jönnek létre 
s olyan faj keletkezik, mely ezen szerzett sajátságokat át tudja örökölni. 
Itt is érvényesül ama törvény: az egyén elpusztulhat, de a faj fönnmarad. 

Az elmondottakból világos, miért különbözik az Északi-tenger heringje 
a Keleti-tengerétől. 

ívás alkalmával rengeteg mennyiségű pete jut a vízbe. J. Jenkins 
szerint egy tavaszi hering a kiéli öbölben körülbelül 25.000—46.000 petét 
rak le, az őszi 13.000—65.000 petét. A. Sandmann a Keleti-tenger északi 
részében 1905-ben egy fél óra alatt 25 m. mélységből 1500 petét halá-
szott ki. 

A víz különböző rétegeiben lebegnek úgy a nyílt tengeren, mint a 
partok közelében. Legtöbb található 20—40 m. mélységben, lefelé menve 
számuk kevesbedik. 

A sok milliónyi hím és női ivartermék (tej, pete, ikra) a mozgó víz-
ben jól összekeveredik, minek következtében a peték legnagyobb része 
megtermékenyül. Mindazonáltal sok milliónyi azok száma, melyek nem 
részesülnek e szerencsében. Sok milliót vet ki a hullám a partra, melyek 
ott elszáradnak. Sok lesülyed a tenger fenekére s szintén tönkremennek. 
Megszámlálhatatlan lesz az állatok tápláléka. 

Ha a megtermékenyített pete kedvező körülmények közé kerül, ne-
vezetesen megfelelő hőmérsékletű és sótartalmú vízbe, amelyben lebegni 
tud, megindul a fejlődés. 10—11 nap múlva fejlődik ki a kis hering-lárva, 
mely 47—7*2 mm. hosszúságot ér el. Ilyenkor a kezdődő élet minden 
finomságát viseli. Teljesen átlátszó s magával hordja a szikzacskót, ezt 
az eleséges tarisznyát, mely az élet első szükségleteit magában rejti. Amíg 
ebből telik táplálék, mozdulatlanul, gyámoltalanul pihen a sekély part 
mellett a fenéken. De ha elfogy az anyai gondoskodás adta táplálék, 
eleinte bátortalanul, majd mindig nagyobb bizalommal kezdenek mozogni s 

1 Dr. Qu. Schneider: Die Ciupeiden der Ostsee. — Conseil permanent internatio-
nal pour 1' Exploration de la Mer. Koppenhaga, 1908. Vol. IX. 
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gyorsan nőnek. Egy hónap múlva már 17—18 mm. hosszúak. Minél öre-
gebb lesz, annál inkább távolodik a parttól s keresi a mély vizeket. A 
spratt fejlődése is 
olyan, mint a he-
ringé. Körülbelül 
egy év múlva 
lesznek olyanok, 
mint szüleik. A 
második, legké-
sőbb a harmadik 
évben elérik ivar-
érettségüket is és 
ilyenkor a hering 160, a spratt 120 mm. hosszú. A hím a nősténytől nem 
különbözik. A heringnél körülbelül egyformán oszlik meg a két nem, a 
sprattnál több nőstény van, mint hím. Magas kort nem igen érnek el, mert 
ezernyi a veszedelem, mely fenyegeti őket. A kereskedésbe kerülő hering 
2Vs—5'/« éves, de fogtak tnár 11 éves heringet is. Öregebb példányok 
igen ritkák. A spratt 2'/s—3 l/2 éves korában kerül a kereskedésbe, ilyen-
kor 110—135 mm. hosszú. 

Táplálékuk megszerzésében nem nagyon válogatósak. Hiszen a par-
tok mellett mindig sok a fejlődő kis hal, a tenger nyílt vizében pedig 
milliónyi azon kis szervezetek száma, melyek mint célnélküli argonauták 
rábízzák magukat a bizonytalan víztömegre. Ezek a kis apró szervezetek 
többnyire az alsórendű rákok (Copepoda, Cladocera, Gammaridae) cso-
portjaiból kerülnek ki. Ezek azok a kis szervezetek, melyek milliói a ten-
ger hadainak természetes táplálékai. De a hering, mint minden hal, örö-
költe a falánkságot, telhetetlen éhségét nem elégítik ki e kis lények ezrei, 
s kíméletlen kegyetlenséggel veszik űzőbe ama kis halakat, sokszor saját 
fajtájukat is, miket a végzet útjukba hozott. Esetlen falánkságukban kan-
nibálok lesznek s sokszor a partok mellett a kis halakban nagy károkat 
okoznak. 

De mi ez ahhoz a kárhoz képest, mit az ember okoz! Mert, bár a 
hering nagyon szapora s különös berendezéseket nem kíván, egyes helye-
ken mégsem jelenik meg egyszer-egyszer. A jelenség még nem ismeretes 
teljesen, de nem lehet utolsó az a kímétetlen elbánás, amelyben a hering 
sokszor részesül. Pedig megérdemli az okos és okszerű kezelést, hiszen 
nemzetgazdasági szempontból annyira fontos tényező, hogy például a 
Németország és Norvégia között utóbbi időkben keletkezett feszes viszony 
elintézésével Németország egyik főkívánsága az is volt, hogy Norvégia 
több heringet juttasson Németországnak. 

A németek különben a mult mulasztását azzal pótolták, hogy 1903-ban 
teljes tudományos készültséggel biológiai állomásokat állítottak fel a Kis 
Belttől Memelig s tudományos kutatásokat végeznek a hering természetének, 
szaporodásának, elterjedésének kutatására. Anglia ezt már jóval előbb 
megtette, de szerencsésebb is, mert partvidéke az Északi-tengerben sok-

Spratt (Culpea h a r e n g u s , var-bal t ica) . 
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kai gazdagabb, mint Németországé. Anglia Skóciával együtt az Északi-
tengerből 1909-ben 408,427.682 kg. heringet halászott ki, Németország csak 
39,250.257 kg.-ot. Viszont ezt Németország úgy igyekszik ellensúlyozni, 
hogy hajóit, bárkáit az Atlanti-óceán minden részére szétküldi, ahol he-
ring tenyészik. 

Az északi népek kivétel nélkül mind foglalkoznak heringhalászattal. 
Az elsők a hollandok voltak, kik már a XIV. században elkezdték. Igen 
alkalmas heringtenyésztő hely Norvégia egész partvidéke, de ki is van 
fejlődve alaposan a heringhalászat. Ők használják a rekesztő hálókat (wate) 
is, melyek segítségével a fjordokba, öblökbe kerülő sok ezer heringet úgy 
zárják el, hogy azok többé nem látják a nyílt tengert. Ez a módszer azért 
jó, mert elég idő áll rendelkezésükre, hogy a zsákmányolt anyagot frissen 
feldolgozzák. Most körülbelül 30.000 embert foglalkoztat ez a mód. 

Bár a heringet kisebb-nagyobb mennyiségben egész évben fogják, 
az igazi aratás még augusztusban és októberben van. Ilyenkor a nagy töme-
gekhez méltóan óriási hajórajok indulnak ki s szép holdvilágos éjjeleken 
ezer meg ezer helyről leskelődik a halál a heringekre. A hálókat az esti 
időben eresztik le s mikor a nap a látóhatár fölé emelkedik, a gazdag, 
nehéz zsákmánnyal terhelt hajók már útban vannak a partok felé, ahol 
óriási feldolgozó-telepeken várják őket. 

A munka nagy gondossággal s évszázadok tapasztalatainak felhasz-
nálásával megy végbe. Miután még élő állapotban osztályozzák őket, meg-
ölik, belső szerveit gondosan eltávolítják, majd hordókba rakva besózzák 
őket. Mielőtt végleg elraktároznák a tömeget, még egy osztályozáson 
mennek keresztül, azután mindegyik bele kerül a maga dobozába, hordó-
jába, üvegébe, természetesen gondosan ellátva minden jóval. 

Sokféle formában kerül a hering kereskedésbe. A tengerparti nép 
frissen kapja a tenger áldását. Különösen Angliában fogyasztanak sok he-
ringet frissen. A szállítási viszonyok a sziget alakulása miatt is olyanok, 
hogy a legbelsőbb helyeken is mindig lehet kapni olcsó, friss heringet. 

Főleg olcsósága miatt igen elterjedt besózott és füstölt formájában, 
íze egyik esetben sem nagyon kívánatos, de fontos tápláló szerei főkép 
böjtben a szegény embereknek. A besózott hering (pökel), meg a füstölt 
hering (bückling) hordókban kerül a kereskedésbe. Főkép a jól fejlett, 
nagy példányokat használják e célra. A besózott heringgel Németország 
eleinte nem igen foglalkozott, nem is fogyasztotta. A 80-as években még 
bevitele volt, ma már a saját fogyasztásán kívül ott van a világpiacon is. 
A füstölt hering tulajdonképpen maradékhal. Azt használják e célra, amit 
a fogási napon nem tudnak feldolgozni. Ezt nem bontják fel, hogy belső 
szerveit eltávolítsák, mert erre már nem volt idő, hanem sóban konzer-
válják, majd kimosás után füstölik. 

Finomabbak azok a heringfajták, melyek pácolva, fűszerezve kerülnek 
forgalomba. Ilyen a .,marinírozott hering", melyet frissen készítenek el 
ecetbe rakva s a „rollhering", melyet darabokra, gyűrűkre vágva pácolnak. 

Igen finom falatokat adnak a fiatal heringek ecetbe, olajba, fűszer 
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közé rakva. Ilyen a „maties", a „teljes" s az „üres" hering. A maties 
egészen fiatal, még nem teljesen ivarérett hering. A teljes ki van már 
fejlődve, de ivartermékeit még nem adta ki. Az üres hering ívott már. 
Mindhárom húsa ízletes, ínycsiklandozó. A két első kövér, utóbbi sovány. 

A „muszka", „orosz hal" nem egyéb, mint fiatal spratt. A különböző 
nevek alatt az Északi-tenger vidékéről forgalomba kerülő „szardínia" szin-
tén nem egyéb, mint az Északi- és Keleti-tenger fiatal sprattja. 

Anglia heringhalászata kizárólag a hazai partokon folyik le. Legjöve-
delmezőbb rá nézve az Északi-tenger partvidéke, ahol 799,030.867 kg.1 

heringet s 1,147.622 kg. sprattot halászott ki. Még mindig igen számot-
tevő, de jóval kisebb az a mennyiség, amit az Atlanti-óceán keleti part-
vidékén nyert. Itt különösen Skócia északnyugati s Írország északi part-
vidéke gazdag. A nyert halmennyiség: 76,119.679 kg. hering s 1,164.337 
kg. spratt. Pénzértékben ez Angliának 1909-ben heringre vonatkoztatva 
72,739.438 koronát, sprattra vonatkoztatva 376.564'40 koronát, összesen 
73,113.002-40 koronát jelentett. 

A sorban mindjárt Norvégia következik, amely hajóival Island, az 
Északi Jeges-tenger partvidékére is elkalandozik. De az ő heringhalászata 
is az Északi-tengerben a legintenzívebb. A spratthalászatban pedig ő ve-
zet. 1909-ben 18,220.126 kg. sprattot fogott, melynek legnagyobb része 
északi-tengeri. Ugyanekkor a heringből 530,310.900 kg.-mot fogott. A he-
ring pénzértékben 12,462.257'30 koronát, a spratt pedig 2,342.485"26 ko-
ronát jövedelmezett Norvégiának. 

A kis Hollandia is alaposan kiveszi részét a gazdag zsákmányból. 
Szintén az Északi-tengeren bonyolítja le halászatát. Kihalászott 169,748.765 
kg. heringet 22,135.76970 korona értékben s 611.800 kg. sprattot 55,421-06 
korona értékben. 

Svédország legtöbbnyire a Keleti-tenger különböző partvidékein ha-
lászik, de hajói megrakodva jönnek haza Island partjairól is. Zsákmányá-
ban szerepelt 129,991.547 kg. hering s 889.040 kg. spratt. Előbbi 5,246.336"64 
koronával, utóbbi 193.318'22 koronával gyarapította a nemzeti vagyont. 

Németország vezet a távolságok leküzdésével. Hajói éppen úgy gyűj-
tenek a Keleti-tenger minden kis öblében, mint az átjárókban, az Északi-
tengerben éppen úgy, mint Skócia nyugati partjain. Island éppen annyira 
nem távolság neki, mint a Biscayai-öböl. Még eddig nem vezet, de tör-
hetetlen energiája itt is kivívja a sikert. Most 43,407.383 kg. heringet s 
1,048.129 kg. sprattot halászott k i ; a hering 12,413.166'36 koronát jöve-
delmezett. 

Dánia a Keleti-tengerben, az Északi-tengerben s az átjárókban ha-
lászik. 25,491.422 kg. heringet halászott ki 2,951.007"44 korona s 12.800 kg. 
sprattot 80.240 korona értékben. 

Finnország a Keleti-tengerben, főkép saját partjai mellett halászik. 
Évi (1909.) heringtermelése 14,429.631 kg., spratt-termelése 35.112 kg. 

' A statisztikai adatok a 344-ik oldalon említett műből vannak véve s az 1909-iki 
évre vonatkoznak. 
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Island a sziget partjai körül járatja hajóit. 5,327.480 kg. heringjéből 
saját szükségletét fedezi. Kivitele csekély. 

Belgium heringhalászata még jelentéktelen. Az Északi-tengerben 
1,255.600 kg. heringet halászott ki, mely 355.770 koronát juttatott Bel-
giumnak. 

Oroszország a Fehér-tengerben fogott 942.960 kg. heringet 194.04540 
korona értékben. 

A hering és spratt ára kilogrammonként egyes országokban a követ-
kezőkép alakult: Anglia, hering 13—16 fillér, spratt 7—8 fillér; Norvégia, 
hering 5 fillér, spratt 26 fillér; Hollandiában a friss hering 11 fillér, a só-
zott, beszámítva a sózás árát is, 27 fillér, spratt 20 fillér; Svédországban 
a hering 11 fillér, spratt 44 fillér; Németországban a friss hering 16 fillér, 
a sózott 32 fillér, spratt 14 fillér; Dániában a hering 21 fillér, Belgium-
ban 28 fillér. 

* * * 

Sokat mondanak e számok! Beszélnek gazdag és olcsó táplálékról, 
jólétről, nemzeti gazdagságról. Sok milliónyi kincset rejt magában a ten-
ger, csak a kezünket kell kinyújtanunk s máris benne a kincs. 

A jótékony, végtelen víztömegből mi is magunkénak mondhatunk egy 
cseppnyit. Nekünk is van Adriánk, szép és gazdag, szebb és gazdagabb, 
mint bármely más tenger! Tőlünk függ, hogy a mienk legyen, rajtunk 
múlik, hogy szedjük e kincseit. 
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parttagoltság számbeli kifejezése lehetségessé teszi, hogy általános 
és így nagyon is különböző képzeteket előidéző leírások helyett 
világosan, valóságos tényekre alapítsuk a földrajzi összehasonlítást. 

A dalmát-parttípus mint a leggazdagabb tagoltságú szerepelt mindig a 
fjord-típus mellett. E kis dolgozatban néhány értéket közlök a dalmát-
parttípus tagoltságának megvilágosításához. 

Az Adria dalmát-típusú partvidéke az Isonzó deltájától a Drin-Bojana 
deltájáig terjed. A két deltavidék maga természetesen nem tartozik már 
e típushoz. Az egész dalmát-típusú partvidék vízbe merült hegységhez 
hasonlít. Bármelyik feltüremlett lánchegységen tengeri ingresszió ugyan-
ilyen parttípust teremtene. 

A paralometriai irodalom1 meglehetősen gazdag olyan adatokban, me-
lyeket sem tudományos értékűnek, sem gyakorlati hasznosság nézőpont-
jából értékesnek nem ismerhetünk el. Különösen a dalmát-parttípus szá-
razföld és vízfelszíni érintkezési vonalának kurvométerrel pontos megmé-
rése nem alkalmas semminemű következtetésre, amint bármely hegység 
tetszés szerint kiválasztott magassági rétegvonala sem alkalmas ilyen ta-
nulmányozásra. A parttagoltságot morfológiai és antropogeográfiai, közle-
kedési nézőpontból kell vizsgálnunk, ezekhez csak olyan paralometriai 
adatokat használhatunk fel, melyek geográfiai elvek alapján készültek. 

A dalmát-típusú partvidék övezete a Dinarida-hegyrendszer délnyu-
gati azon övezetéből alakul ki, melyet az Adriatis lesülyedése a saját mor-
fológiai területébe von. Az Adriatis peremtörései kihatnak a Dinarida-
hegyrendszer egész belső övezetére, s abból egy alacsony, felerészt a 
tenger színtája alá sülyedt orográfiai lépcső alakul ki. Ebbe a lépcsőbe 

J Gunther. Handb. d. Geophysik. 1899, II. 413 és citate. 



3 5 2 DR. MÉHES GYULA 

a tenger három helyen mélyen benyomul s elönti azt a belső pereméig. 
A Trieszti-, Quarnero- és a déli dalmáciai Canali-öblözetben a tenger a 
Dinarida-hegyrendszer ép fővonulata lábáig hatol be. Ilyenformán a tágabb 
morfológiai értelemben vett partvidéknek egy tengeri és egy belföldi hom-
lokvonala van, ezek az egész partvidéket bezárják. A tengeri homlok-
vonal természetesen bezárja az összes parti szigeteket is s nem más, mint 
a kinyúló fokokat összekötő vonal. A belföldi homlokvonal a nagy Karszt 
lábánál vonul végig s lényegében a legmélyebbre benyúló öblözetek vég-
pontjait köti össze. A tengeri és belföldi homlokvonalak egybeesnek a 
dalmát-parttípus két végpontjánál Duinó és Spissánál. 

A tengeri homlokvonalat az 1 :200.000 méretű átnézetes térképen 
F. W. R. kurvométerrel (az összes méréseket így végeztem) 680 km.-nek 
határoztam meg. A belföldi homlokvonal 582 km. hosszú. A belföldi hom-
lokvonal majdnem teljesen egyenes, a Velebit ívezetét leszámítva. A két 
homlokvonal helyzete tehát hasonló az ív és az annak két végpontját 
egybekapcsoló húr helyzetéhez. A tengeri homlokvonal a Duino—Secca 
Skar—Sc. S. Giorgio—Sc. S. Giovanni in Pelago—Sc. Gronghera — a 
Sc. Porer-től délre levő sekély — Sansego—P. Bianche—Sc. Barovnik— 
Sc. Vodnjak—P. Velo Dance—Sc. Lukovac—Sc. S. Andrá—C. Crni rat—~ 
Volovica—Derana-fok pontokat összekötő poligonvonal. A Lissa- és La-
gosta-szorosokon kívül levő szigetek eszerint már nem tartoznak a part-
vidékhez. A belföldi homlokvonal a nagy Karsztperem lába a Doberdótól 
a Lisinig. 

Az ingressziós tengeröblözetek helyenként olyan mélyen benyomulnak 
a partvidék övezetébe, hogy azt részekre szakítják. Nagyjelentőségű föld-
rajzi energia származik ebből, hiszen ismeretes a szárazföld felé benyúló 
tengeröblözetek nagy gazdasági értéke. A paralometriai érték itt a két 
homlokvonal, más szóval a belső és külső partok távolsága egymástól. Az 
óceáni partokon, ahol az árapály hatása a folyótorkolatokban igen jelen-
tékeny, a belsőpart változó a nap folyamán, a belföldi homlokvonal azon-
ban mindig a legmagasabb vízálláskor elért tengerszint peremének pont-
jaira vonatkozik. Ez az amerikaiak „Tidal shore line"-je, szemben a „Ge-
neral coast line"-nel. A homlokvonaltávolság, valamint a külső és belső 
partok távolsága teljesen ritkán esik egybe. 

A homlokvonaltávolság és strandtávolság paralometriai ér tékei : 
S t r a n d - Homlokvonal-

t á v o l s á g : t á v o l s á g : 

1. Trieszti öböl (Muggia) 20*5 km. . . . 27 
2. Secca—Lesne . . . . . . . . . . . 13 „ . . . . . . 51 
3. Promontore—Bakari-öböl 81 „ ... 83 
4. Unie—Klenovica 80 „ 81 
5. P. Bianche—Sc. Konj . . . 45"5 „ 46 
6. Sc. Sedlo—Mokropolje 18 „ 71 
7. Sc. Bavkul—Scardona—Knin 36 „ 70 
8. P. Movar—Dragovic (Cetina) 4 „ 62 
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á t r a n d - Homlokvona l -
t á v o l s á g : t á v o l s á g : 

9. P. Maricivorat—Vranjica—Ótok . . . 34 km. . . . 62 
10. Ombla—Lug 11 „ . . . . . . 26 
11. P. Kocista—Orabovac (Kattarói-öböl) 22 „ 22"5 
12. Spizza 2"5 „ 4 
A strandvonal helyenként a tengeri, helyenként pedig a belföldi hom-

lokvonal közvetlen-közeiében van; tekintettel arra, hogy a két homlok-
vonal egymástól való távolsága 83 km.-t is elér, előbbi fejezi ki legjobban 
a dalmát-parttípus (Penck „cala"-típusa) gazdag tagoltságát. 

A homlokvonalak és strandvonal földrajzi elhelyezkedése alapján ész-
szerűen csoportosíthatjuk a dalmát-típusú partok kikötőit. A legértékesebbek 
a belföldi vagy egyszerűen belső homlokvonal kikötői: Duinó, Trieszt, 
az északi ingressziós parton, Voloszka, Fiume, Bakar (Buccari), Kralje-
vica (Posztoré), Cirkvenica, Selce, Novi, Senj (Zengg), Sveti Juraj , Jab-
lanac, Karlobag, Tribanj, S. Giorgió, a quarnerói ingressziós parton; Ri-
sanó, Perastó, Kattaró, a déli ingressziós szakaszon. A belföldi homlok-
vonalon van még Metkovic, folyón, a strandvonaltól távol. A külső homlok-
vonal kikötői: Umagó, Cittanova, Parenzo, Orsera, Rovignó, Fasana, Póla, 
az isztriai homlokvonal-szakaszon, Banja, Kannosa, Malfi, Gravosa, Ragusa, 
Ragusa-vecchia, Kastelnuovo, a déli homlokvonal-szakaszon. A déli hom-
lokvonal-szakasz azonban már majdnem, Budua helyén pedig teljesen 
összeesik a belföldi homlokvonallal. 

A legélesebben kifejezett külső vonalbeli kikötők az isztriaiak, belső 
vonalbeliek a magyar-horvát part kikötői. Ezen a két csoporton kívül még 
két csoport kikötőt kell megkülönböztetnünk, a középvonalbeli és szigeti 
kikötőket. Különösen jól kifejezésre jut a közép-dalmát kikötők közép-
vonalbeli helyzete, e zek : Privlaka, Zaton, Petrcani, Dikló, Zára, Bibinje, 
S. Filippo-Giacomo, Zara-vecchia, Pakostane, Zlosela, Sirettó, Vodice, Se-
benikó, Trau, Spalató, Almissa, Stagno-piccolo. Ezek a hosszanti közép-
vonalbeli kikötők. 

A külső és belső homlokvonalakat összekötő haránt-strandvonalak 
mentén vannak a következő harántközépvonalbeli kikötők: 1. Muggia, 
Capo d'Istria, Piranó; 2. Rabaz, Bersez, Draga S. Marina, Lovrana, lka, 
Abbázia; 3. Vinjerac, Razance. A szigeti kikötők közül a külső homlok-
vonalon vagy annak közelében vannak : Brioni, Lussinpiccolo, Verona, Me-
lada, Bozava, Dragovc, Zaglava, Sale, Zűri, Grohote, Milna, Lesina, Valle-
grande, Luca, Mezzó, valamint a homlokvonalon kívül: Lissa. 

Belső szigeti kikötők : Lussingrande, Osseró, S. Martinó, Chersó, Castel-
mischió, Veglia, Vrbnik, Bescanuova, Arbe, Novaglia, Pagó, Simoni, Ugli-
anó, S. Eufemia, Öltre, Kale, Kukljica, Zdrelac, Tkon, Vrgade, Capri, 
Trappanó, Orebic (e kettő a keskenynyakú Sabbioncelló-félszigeten), Cur-
zola, Mezzó Melada, Gelsa, Cittavecchia, Pucisce, Postire, Milna, Luca, 
Rada di Mezzó, Calamotta. 

Rátérek már most a tagoltság aprólékosabb kérdéseire. Sokszor hal-
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lünk számokat egy-egy állam tengerpartjának hosszúságáról. Már az eddi-
giek is meggyőzhetnek bennünket , hogy tudnunk kell mindig minden 
ilyen közölt számról, hogyan ér tendő? Gépies munka a vonalak hosszát 
méregetni, elvégzéséhez nem kell különös szakértelem, de a mérés mód-
jának, osztályozásának, a vonalak kiválogatásának munkája kizáróan fej-
lettebb tudományos érzékkel bíró szakembernek engedhető meg. „Es ge-
hört wissenschaftlicher Takt zur Entscheidung solcher Fragen . . . sie lassen 
sich auf rein mechanischem Wege nicht lösen". (Wagner, Lehrb. d. Geogr. 
I. p. 423.) 

A dalmát-típusú partvidékünk paralometriai helyzetének megvilágosí-
tásához a fentieken kívül még három vonalat mértem meg ugyancsak az 
1 :200.000 méretű térképen F. W. C. kurvométerrel, úgymint a 2 km.-nél 
nem kisebb öböl sugarú strandhomlokvonalat (amely kihagyja az apró-
lékos tagolódást), a tíz méteres medermélység strandvonalát (e kettőt a 
szigetek figyelmen kívül hagyásával), végül az összes partvonalakat a 
szigetekével együtt az Isonzó torkolatától egészen a montenegrói partokig, 
a Derana-hegyfokig. Az első kettő közlekedés-földrajzi, az utolsó kizáró-
lag orográfiai következtetésekre alkalmas. 

A mérésekből kitűnik, hogy az általános lefutású kontinentális strand-
vonal mintegy másfélszer hosszabb, mint a tengeri homlokvonal, ez az 
ingresszió mértékét mutatja, — viszorrt az ingresszióból szárazon maradt 
területek külső peremvonala (ami ugyanazt jelenti, mint a kontinentális 
strandvonal kifejezés) 1'8-szer hosszabb, mint a belső homlokvonal. 

A gazdag parttagoltságot különösen erőteljesen fejezi ki az az ered-
mény, hogy minél alárendeltebb, aprólékosabb, részletesebb mérést vég-
zünk az általános kontinentális strandvonal után a tíz, esetleg ötméteres 
medermélység vonalán, majd az 1000, 500 (és így tovább) méter öböl-
sugárú csipkézettség tekintetbe vételével, annál hatalmasabb számokat 
kapunk. 

Már a tízméteres medermélység vonala a szigeteké nélkül is több 
mint hétszeresen múlja felül a megfelelő homlokvonal-szakaszt a C. Pro-
montore—P. Bianche vonalon. 

Homlok- 2 km. öbö lsugárú 10 m. m e d e r m é l y s é g 
vonal : homloks t r andvona l s t r andvona la : 

1. Pto Busó — C. Promontore... . ... 125 187 (1:L5) 262 (1:2-1) 
a) Pto Busó—Secca ... . . . ._. . 33 85 97 
b) Secca—C. Promontore . . . . ... 92 102 165 

2. C. Promontore — Pto Bianche. - 103 309 (1:3-0) 734 (1:7-1) 
a) C. Promontore—Pto Teplo . 132 198 
b) P. Teplo—P. Loni 79 338 
c) P. Loni—P. Skala 74 114 
d) P. Skala—P. Tregeric . . . . . . . 24 84 

3. P. Bianche—P. Movar... ... 113 116 (1:1-0) 270 (1:2-4) 
a) P. Trageric—P. Rat . . . 74 128 
b) .P. Rat—P. Movar . 42 . 142 .. 
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Homlok 2 km. öbölsugárú 10 m. medermélység 
vona l : homlokstrandvonal : s t andvona la : 

4. P. Movar — Sc. St. András. ... 201 298 (1:1-5) 537 (1:2-7) 
a) P. Movar—Marusic . . . . 76 171 
b) Marusic—C. Gomena . . . 116 202 
c) C. Gomena—Sc. Pettini.__ 106 164 

5. Sc. St. Aridra—Derana ... ... 138 143 (1:1) 282 (1:2-2) 
a) Sc. Pettini—Topolica 113 248 
b) Topolica—Sp. od Derana . . . 26 30 34 

680 km. 1053km. (1:1-55) 2085 (1:3 07) 

A tízméteres medermélység vonalának 168 km. hosszú szakasza a 
magyar-horvát tengerpartot alkotja. 

Az orográfiai tagoltság kifejezésére elegendő, megfelelő ér téknek tar-
tom az 1 :75.000 méretű térképen a kurvométeres durva mérést, amelynél 
körülbelül 50 méternél kisebb sugarú beöblösödések elhanyagolódnak. Az 
így nyert érték, ha antropogeográíiai következtetésekre nem is alkalmas, 
azt mondhatnám, mint egy rövid jellemzés szerepelhet a tájkép magya-
rázatához. A P. Busó—Sp. od Derana közötti partvidék strandvonalainak, 
helyesebben a száraz partvonalnak hossza az összes szigetekét is bele-
értve, az én méréseim szerint 5062 km., tehát közel hét és félszeresen múlja 
felül a tengeri homlokvonal hosszát. A két homlokvonal közötti terület a 
közbeesű vízfelületeket is beleszámítva, mintegy 33.464 km2, tehát minden 
6*6 km2 területre átlag 1 km. orográfiai partvonal jut. A partvidék terüle-
tén a szárazföld kerekszámban húszezer négyzetkilométernyi (19.888 km2 

számításom szerint), tehát a tengeri homlokvonalon belül a dalmát „canali" 
több mint t izenháromezer négyzetkilométernyi területet foglalnak el. A 
tenger egy egész kis országot borított el hegyestül-völgyestül. 

Gazdaságpolitikai nézőpontból tengerpartunk földrajzi helyzete és ki-
te r jedése rendkívül kedvezőtlen. Dalmácia kisikkadása a magyar biroda-
lom testéből leszorította teljesen a magyar határokat a nyílt tengeri hom-
lokvonalról. A megmaradt magyar-horvát tengerpar t a partvidék 582 km. 
hosszú belföldi homlokvonalának 140 km. hosszú szakasza csupán. Az 
Ausztria birtokát alkotó szigetvilág partjai megfosztanak bennünket még a 
sík tenger látásától is. 

A tíz méter medermélység vonalán mért kontinentális magyar-horvát 
partvonal, amely tehát a kikötők létesítésénél számba jöhet, 164 km. hosszú. 
Ezzel szemben Ausztria jog szerint birtokolt, ugyanúgy mért tengerpartja, 
mely Ausztria előtt fekszik s Ausztria minden saját gazdaságpolitikai tö-
rekvésének megfelelhet, a P. Busótól a magyar határig 402 km. Ehhez 
járul az az 1519 km. külső strandvonal, mely a magyar határtól a Derana-
fokig terjed. 

Minden sziget strandvonalát — elhanyagolva az 50 méternél kisebb 
sugarú beöblösödéseket — beleszámítva, Ausztria 4898 km. tengerpartjá-
val szemben 164 km. hosszú strandunk van, ami 3 3 százalékos kvótának 
felel meg. 
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Evek hosszú sora óta lóg a levegőben a tengerésztisztek szolgálati 
viszonyainak a rendezése. A kereskedelmi tengerészet úgyszólván 
évről-évre szinte rohamos léptekkel fejlődik, a tengerész-tisztikarral 

szemben úgy a szakképzettség, mint a reájuk háramló kötelességek tekin-
tetében mind nagyobb igények és követelések támasztatnak. Mindezek-
kel szemben a jogviszonyok még ma is a Mária Terézia által 1774-ben 
kiadott Politicum Edictum határozmányai szerint igazodnak, holott az akkori 
vitorlahajózás megszűntével s a tengeri hajózás technikai teljes átalaku-
lásával a helyzet tökéletesen megváltozott. 

A világháború ezeket a régen érzett visszásságokat újra és fokozott 
mértékben felszínre hozta. Az emberi munka, az egyéni teljesítőképesség 
megfelelő értékelése ma már elengedhetetlen és halaszthatatlan szükséggé 
vált. Bizonyára ez a megújhodott világfelfogás indította arra a fiumei ten-
gerészkapitányok körét, hogy részletesen indokolt emlékirattal forduljon 
a kormányhoz a tengerésztisztek szolgálati viszonyainak törvényes rende-
zése végett. Amidőn ezt az emlékiratot az alábbiakban egész terjedelmé-
ben közöljük, a magunk részéről is a legmelegebben ajánljuk az abban fog-
laltakat a kormány és a törvényhozás figyelmébe és megértő rokonszenvébe. 

A magyar kereskedelmi tengerészeire a háború után igen nagy és 
országos jelentőségű gazdasági feladatok várnak. Ezekhez nemcsak kel-
lően szervezett és az ország érdekeihez alkalmazkodó hajózási vállalatokra 
van szükség, de oly hajóstisztikarra is, mely mindenben azonosítja magát 
a nemzeti követelményekkel. Ennek pedig elengedhetetlen előföltétele: a 
megfelelő szakképzés s a szolgálati viszony olymérvű rendezése, hogy 
az oly nagy felelősséggel járó hajóstiszti szolgálat nyugodt és biztos jövőt 
nyújtson mindenkinek, aki erre a szép, de viharos pályára lép. 

* * * 
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A kereskedelemügyi miniszterhez intézett memorandum a következő : 
Rohamos léptekkel halad az európai háborús bonyodalom a végmeg-

oldás felé és vele kapcsolatosan közeledik a kereskedelmi tengerészet 
feléledése. A kereskedelmi tengerészet tisztikara, hogy a reá nézve vég-
zetessé válható következményektől magát megóvja, hogy az ugyanegy 
forrásból fakadó visszahatásokat ellensúlyozza és a jövendő sorsában rejlő 
bizonytalanságnak lidércnyomásától szabadulhasson, nemkülönben a fenye-
gető anyagi nélkülözések ellen is védekezhessék, egyszóval, hogy a ke-
reskedelmi tengerészet nélkülözhetetlen, éltető haladását eszközlő ténye-
zőinek létérdekeit biztosíthassa, indíttatva érzi magát arra, hogy a jelen 
emlékirattal közvetlenül járuljon a magas kormány elé, abban a remény-
teljes várakozásban, hogy az emlékiratban javaslatba hozott, a tisztikar 
létérdekeinek védelmére elkerülhetetlenül szükséges óvintézkedések és 
reformok megvalósulása teljesülni is fog és nem marad megfosztva a tár-
sadalomnak éppen ezen fontos eleme, amely a kereskedelmi tengerészet 
fejlődésének és az állam anyagi fellendülésének egyik leghatékonyabb 
tényezője, attól a gondviseléstől, amelyben a társadalomnak csaknem min-
den rétege részesült. 

Legyen szabad tehát szakszervezetünknek bajaink orvoslását célzó kívá-
nalmait és javaslatait következőkben közvetlenül és röviden előterjeszteni: 

Az osztrák és magyar tengerészeti bizottság programmja: 
1. A nauticai tanulmányok esetleges reformja és a magasabb minő-

sítéshez szükséges gyakorlati tanidő. 
2. A tengerészeti törvénykönyv reformja. 
3. Mind a két kormánynak együttes közreműködése a hajótulajdonos 

és a tisztikar között felmerülő tárgyalásokban. 
4. A behajózott tisztnek állampolgársági kötelezettsége. 
5. A tengerészeti személyzetről, a háború okozta balesetre való gon-

doskodás iránti intézkedés. 
a) Az ugyanazon okokból eredő különös kockáztatások jutalmazása. 
b) A háború következtében szükséges anyagi gondoskodásról való 

tárgyalás, a cs. és kir. haditengerészeti intézkedéssel kapcsolatosan. 
6. A szolgálati szabályzat megalkotása. 
7. Az állandó szolgálat biztosítása minden hajósra nézve. 
8. A háromszoros őrszolgálatnak minden hajózási vonalon törvényes 

úton leendő szervezése. 
9. A fizetések javítása. 
10. A sor szerint való előléptetés biztosítása. 
11. a) A munkaidőnek a megállapítása, egyenlősítve a kapitányokat 

és tiszteket a hivatalnokokkal és a rendes munkaidőn kívül teljesített 
szolgálmány díjazása. 

b) A tisztikar részéről teljesítendő anyagi szolgálmányok eltörlése. 
12. A nagypart-hajózási igazgatók hatáskörének megszorítása. 
13. Állami nyugdíjalapnak és betegsegélyző kerületi pénztárnak léte-

sítése a Szent István koronájához tartozó országokban. 
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14. A szolgálati időhöz viszonyított nyugdíj-igényjogosultság, úgy mint 
az államhivatalnokoknál. 

15. Vegyes választott-bíróság felállítása, amely dönteni lesz hivatva a 
tiszti személyzet hibája és büntetése tárgyában. 

16. Esetleges indítványok. 

Indokok: 
1. Ami a tengerészeti szakoktatást illeti, a kereskedelmi tengerészet 

tisztikara nem óhajt abban az ügyben érdemlegesen nyilatkozni, a szak-
oktatás rendezését és esetleges módosítását a közoktatásügyi minisztérium 
és a hivatott magas kormányközegek bölcs belátására bízza. Sürgeti azon-
ban a gyakorlati oktatás céljából az iskolahajót, a gyakorlati tanidő szer-
vezésével együtt, tudniillik a hadnagyi fokozat eléréséhez kétévi hajózási 
gyakorlattal; minden hajó köteles legyen az ilymódon képesített kereske-
delmi tengerészhadnagyot mint IV. tisztet felvenni; további kétévi hajó-
zásra, ami a kapitányi fokozat eléréséhez volna megkívánandó. A tenge-
részeti pályától való idegenkedésnek sok oka van, elsősorban a törvényes 
rendelkezés hiánya, amely a hajós érdekeit hathatósabban biztosítaná, a 
pálya fáradalmas jellege, a jövő bizonytalansága, a megalázó anyagi szol-
galmányok és a csekély javadalmazás. Ezeket az akadályokat el kell há-
rítani, be kell gyógyítani a sebeket, hogy tengerészetünk fejlődése iránt 
nagyobb érdekeltséget keltsünk és hogy az ifjúságot ennek a pályának 
megnyerjük. 

2. A tengerészeti személyzet általában olyan szolgálati szerződést 
kíván, amely megfelel a jelen idő követelményeinek és a megváltozott 
viszonyoknak. Olyan szerződést, amely a fegyelmet megszilárdítja és 
amely a tengerész életét tisztességessé és lehetővé teszi. A szolgálati vi-
szonyokat immár nem lehet a Mária Terézia korabeli, 1774-ből való poli-
tikai rendelettel szabályozni. Magától értetődik tehát, hogy a tengerészet 
és a kereskedelem nagy fejlődése következtében a tengerészeti jog gyö-
keres átalakítása elkerülhetetlenül szükséges. 

3. A legutóbbi évek szomorú tapasztalatai méltán keltették fel a ten-
gerészekben a hajótulajdonosok iránt a bizalmatlanságnak nagyon is iga-
zolt keserű érzetét. A hajótulajdonosoknak a tengerészekkel szemben meg-
tagadott emberszeretetük és nagylelkűségük hiánya méltán keltette fel a 
jövőjük iránt való aggályokat, ennélfogva indíttatva érzik magukat a hajó-
tulajdonosok és a tengerészeti tisztikar képviselői között megállapítandó 
szerződéses viszonyok tárgyalásánál a magas kormány közbenjárását ki-
kérni. 

4. A kereskedelmi tengerészeti tiszti állás kötve legyen az osztrák 
és magyar állampolgársághoz, ennélfogva meg legyen tiltva az idegen 
polgárok alkalmazása még ideiglenesen is, annál kevésbbé, mert nincsen 
meg a viszonosság, mint ez már megtörtént. 

5. A kereskedelmi tengerészet tiszti személyzete kéri, hogy a háború 
következtében történő balesetre, munkaképtelenségre vagy halálesetre, 
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különös tekintettel a hátramaradt árvákra és özvegyekre, megfelelő gon-
doskodás történjék. 

a) A háborús viszonyok között tanúsított kivételes hajózási kockáz-
tatásokra állapíttassanak meg jutalomdíjak és pedig azok tartamára és a 
tiszti fokozat, valamint az élvezett fizetés arányában állapíttassák meg 
valamely személyes biztosíték a háborúból eredő nagyobb kockáztatásokért. 

b) Hogy bonyodalmak esetén minden gőzhajón, legyen az hazai vízen 
vagy külföldön, legyen érvényben a teljes járandóság és azokon a hajó-
kon, amelyek hadiszolgálatra rendelvék, fizettessék a cs. és kir. haditen-
gerésztisztekével egyenlő hadipótlék, hogy a cs. és kir. haditengerészet-
hez katonai szolgálatra behívott tisztek részére a hajótulajdonosok meg-
szakítás nélkül folyósítsák a teljes fizetéseket és adjanak a szenvedett 
károkért kárpótlást. 

6. Legyen megállapítva a szolgálati szabályzat, amely valamennyi 
osztrák és magyar tengerészre vonatkozzék és amelyet a kereskedelmi 
tengerészeti tisztikar képviselete a kormány kiküldöttjének közreműködé-
sével szerkesszen meg. Ez a szolgálati szabályzat határozza meg a jövő-
ben a hajótulajdonosok és a szerződött személyzet között, valamint maguk 
a különféle rangú szerződött tengerészek közötti viszonyt, a társadalmi 
viszonylatokban való elbánás szerint. 

Állapíttassanak meg a szerződésnek azon pontjai, amelyek a mulasz-
tások és a büntetések folytán a szerződés felbontására és ennek követ-
kezményeire vonatkoznak. Megállapítandó volna, hogy a hajózási válla-
latoknál állandó minőségben alkalmazott személyzetnek joga legyen éven-
ként egy havi szabadságot, ha pedig a szolgálat miatt ez nem volna lehet-
séges, akkor 18 havi folytonos szolgálat után 45 napi szabadságot teljes 
fizetésének és élelmezésének fenntartása mellett igénybe venni. A betegség 
miatti szabadságolás esetében pedig ez a jog 6 hónapi időtartamra kiter-
jesztessék és további 3 hónapra meghagyandó legyen a fél fizetése és 
az élelmezés, amelyre az illető tengerésznek ideiglenes vagy végleges 
nyugdíjaztatása következnék. Az élelmezési járuléknak pénzben leendő 
kiszolgáltatása csak a hazai kikötőkben történjék és pedig tekintettel az 
illető kikötő drágasági viszonyaira. 

A rakodásban való járatlanság miatt okozott károkért, mivel a rako-
dást a fedélszemélyzet végzi, viselje ez a felelősséget, ellenben ha a kár 
az árú kezelése vagy visszaélések folytán keletkezik, akkor a felelősség 
osztassék meg a megállapítandó arányban a hajótulajdonos, a rakodók és 
az árú kezelésére alkalmazott személyzet között (mellőzve a hajótiszte-
ket). Rendszeresíteni kell a bizományosi szolgálatot a hajótisztek felügye-
lete alatt. A helytelen rakodás folytán felmerült károk megtérítéséhez já-
rulandó hányad az ugyanazon útra fetvett árú átlagának 50 százalékát 
ne haladja meg. A különféle hajózási társaságok köteleztessenek akkora 
tiszti létszámra, hogy a hajókat tényleg lehessen ellátni a szükséges sze-
mélyzettel és hogy a hajóval megérkező tisztek a hajónak a kikötőben 
való időzését saját javukra kihasználhassák. Hajótörés esetében, a hajónak 
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teljes elpusztulásakor a hajó személyzetének hazaszállítása a hajótulajdo-
nos költségén történjék, és pedig a tisztikar jogosítva legyen a vasutakon 
a II. helyen, a parancsnok az I. helyen, gőzhajókon az egész tiszti sze-
mélyzet I. helyen utazni. A tengerésznek legyen kártérítésre igényjogo-
sultsága, hogy saját felszerelése, ha elveszett, megtéríttessék. A hajózási 
vállalat felszámolása és a hajótiszt felmentése esetén ennek 3 havi fize-
tés és élelmezés biztosítandó. Ha a hajótulajdonos előre nem látott körül-
mények miatt a hajótisztet állásától ideiglenesen felmenti, legyen ennek 
igényjogosultsága időközben a teljes illetményekre. Személyszállító gőzö-
sökön a tisztek az elsőosztályú étkezésben részesüljenek. Miután a kapi-
tánynak magának kell a hajószemélyzetről gondoskodni, legyen joga a 
hazai kikötőkben a személyzetből azokat kifogásolni vagy kihajózni, aki-
ket a saját belátása szerint a szolgálat rendes teljesítésére alkalmatlanok-
nak tart, ha mindjárt a hajótulajdonos vagy helyettese rendelte is őket a 
hajóra. Továbbá a tiszt a hajótulajdonosok részéről megfelelőbb és mél-
tányosabb bánásmódot kér. 

7. A szolgálati szerződések jelenlegi feltételei úgy a tisztikarnak, mint 
a hajó személyzetének az alkalmazás állandósága tekintetében semminemű 
biztosítékot nem nyújtanak. Gondoskodni kell tehát valamennyi tengerész 
szolgálata állandóságának a biztosításáról, hogy így alkalmas személyzet 
megszerzése lehetővé tétessék, amely egyfelől a hajótulajdonosok részé-
ről a személyzet hűséges szolgálatát biztosítaná, másfelől a hajószemély-
zet is megnyugvást lelne abban a tudatban, hogy saját munkájával meg-
élhetését biztosítja. Szüntessék meg tehát ezentúlra az utazás befejezé-
sekor szokásban levő szabálytalan és kártérítés nélküli felmentéseket és 
elbocsátásokat. 

8. Állapíttassák meg törvényes rendelkezéssel a háromszoros őrszol-
gálat minden vonalra, eltekintve a hajó minőségétől, de különös tekin-
tetbe veendők a nagyméretű hajók és a személyszállításra berendezett 
vonalak, amelyeken az őrszolgálaton kívül a tisztre háramló egyéb teen-
dők miatt az őrszolgálati sort szaporítani kellene. 

9. A fizetéseket általában minden tengerészre nézve szabályozni kell, 
a rangfokozat és a társadalmi viszonyoknak megfelelő emeléssel, különös 
tekintettel a hajószemélyzet fáradalmas munkájára, szenvedéseire és nagy 
felelősségére. Minden járandóság, fizetés, átalány stb. aranyban fizetendő, 
kivéve a hazai kikötőkben az élelmezési járandóságot, amely osztrák-
magyar értékben legyen kiutalandó. Állapíttassák meg a kapitány részére 
képviseleti átalány és minden elhárított hajótörésért jutalomdíj. A rendes 
szolgálaton kívül teljesített minden ténykedésért átalány rendszeresí tessék. 
Állapíttassanak meg a jutalomdíjak az árú, az utazók, a szénfogyasztás, 
fedélrakományok után, az óceáni vonalakra díjemelések, mérfölddíjak és 
díjak a pénz- és postakezelésért. Határoztassék meg az egyenruha vise-
lésének kötelezettségéért a hajótulajdonos által fizetendő megfelelő pénzbeli 
járandóság. Valamely hajózási társaságnál az állandó szolgálatban leendők 
felvétele alkalmával a hajótiszt kapjon a felszereléshez megfelelő előleget. 
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10. A rangfokozatokban való előléptetés, beleértve a parancsnoki állást 
is, ne legyen függővé téve rokoni köteléktől, protekciótól vagy a válla-
latban való érdekeltségtől, hanem történjék az előléptetés az eltöltött szol-
gálati idő arányában, ennek alapjául szolgáljon minden tengerészeti ágra 
nézve a szolgálatban eltöltött 2 esztendő. Az előléptetés az egyes rang-
fokozatokra történjék sorrendben. A fizetésemelés pedig automatikusan 
kétévenként. 

11. Korlátoztassék az erő kihasználása törvényes rendelkezéssel oly 
módon, hogy állapíttassanak meg a munkaórák, hogy a hajózás biztos 
legyen és adassék meg a fizikai erőnek a kellő pihenés. Kérjük tehát a 
törvényhozást, hogy állapítsa meg a hajósok részére véglegesen a 8 órai 
munkaidőt úgy a hajózás közben, mint a kikötőkben és mint minden más 
munkásra nézve is. A hajóstiszt ne legyen köteles semmiféle anyagi mun-
kát végezni. A hajótulajdonosoknak e részbeni véleménye a hajóstiszt 
dekórumát sérti és a tengerészet fejlődésével össze nem egyeztethető. 
Az alkalmazottnak a szabad idejében teljesített munkáját külön kell díjazni, 
kivéve a vismajor esetét, ilyen a veszély, a mentés, a segélynyújtás stb. 
művelete, valamint a kikötőben való bejárás és a kikötőből való kijárás 
is. A hajó vagy harmadik személy érdekében a szolgálati időn kívül tel-
jesített kereskedelmi müveletek díjazandók. Minden foglalkozási körben 
elismerik a rendkívüli munkák díjazásának a jogosultságát, mert ez erő-
kihasználást jelent és a hajótulajdonosnak ebből haszna van. Külön díja-
zandó az a munka is, amit a két hajótiszt végez abban a rendkívüli eset-
ben, amikor a harmadik tiszt beteg vagy kényszerülve volt kihajózni és 
pedig díjazandó a teljesítmény arányában, történt legyen az akár útköz-
ben, akár a kikötőben. Hazai kikötőkben, ahol kikötő-őrség van, a munka-
napokon a munka reggel 7 órakor kezdődjék és tartson esti 5 óráig, köz-
ben az étkezésre szánt kétórai szünettel. 

12. A kereskedelmi tengerészeti tisztikar tekintélyének megóvása ér-
dekében töröltessék a hosszújáratú parthajózási igazgatói minősítés, nem 
érintve az eddig már képesített erőket, korlátoztassék a rövidparthajózási 
igazgatók hatásköre, amely 1907-ben lett kibővítve, mert ezek jelenleg 
nagyon elszaporodtak és a képesített tengerésztiszteknek nagyon vesze-
delmes vetélytársaivá lettek a hajótulajdonosok hasznára és megelégedé-
sére, akik gőzöseiket a műszakilag nem képzett egyénekre bízzák és 
csupa haszonlesésből és fukarságból, és emiatt az okleveles hajótisztek 
mellőzésnek vannak kitéve, sőt a bárkások színvonalára vannak sülyesztve, 
ami kulturális szempontból tűrhetetlen állapot. 

13. Határoztassék el törvényhozásilag a Szent István koronájához tar-
tozó országokban az állami nyugdíjalapnak és a kerületi betegsegélyző 
pénztárnak a létesítése. 

14. A nyugdíjjogosultságot nem a munkaképtelenségre kellene ala-
pítani, hanem — mint ez az állami tisztviselőknél is megvan, meghatá-
rozott szolgálati időhöz kell kötni és ezt a tengerészre nézve 30 évi szol-
gálati időhöz kellene alkalmazni. A nyugdíjjogosultság megszerzett és el-
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idegeníthetlen tulajdont képezzen a bűnesetek kivételével és a szolgálati 
idő arányában legyen megállapítva. A háborús évek, úgy mint a cs. és 
kir. haditengerészetnél, kétszeresen számíttassanak be a nyugdíjba. 

15. Alakíttassék egy háromtagú vegyes választott bíróság, amelynek 
egyik tagja a m. kir. tengerészeti hatóság kiküldöttje, a másik a hajó-
tulajdonos képviselője és a harmadik a kereskedelmi tengerészeti tisztikar 
testületének a megbízottja legyen, és ez a bíróság döntsön a tisztek mu-
lasztásai esetében. 



k i s e b b k ö z l e m é n y e k . 

Dalmácia visszacsatolása. Szeptember 12.-én mutatkozott be a Wekerle-
kormány a képviselőházban. Wekerle Sándor miniszterelnök programmbeszédében 
kiterjeszkedett a horvát törekvésekre is és hangsúlyozta, hogy a kormány Horvát-
Szlavonországhoz való viszonyunk tekintetében szorosan az 1868. XXX. t.-c. 
alapján áll s az ezen törvényen alapuló azon kívánságát, hogy Dalmácia vissza-
csatoltassék, a kormány őszintén elősegíteni kívánja. 

Egyesületünk dalmát-szakosztályának sokérdemü elnöke, dr. Havass Rezső 
udvari tanácsos, aki 40 év óta tiszteletreméltó hazafias lelkesedéssel és akadályt 
nem ismerő fáradhatatlan munkássággal agitál szóban és írásban Dalmácia vissza-
csatolása érdekében, a jelzett kormánynyilatkozatra a következő üdvözlő sürgönyt 
intézte dr. Wekerle miniszterelnökhöz: „A képviselőház szerdai ülésén Nagy-
méltóságod állást foglalt Dalmácia visszacsatolása mellett. A visszacsatolást, mely 
a régi magyar világpolitika megújhodásának előfeltétele, egy életen át sürgetem 
s mély tisztelettel és hazafias lelkesedéssel üdvözlöm Nagyméltóságodat nagy-
horderejű kijelentése alkalmából. — Dr. Havass Rezső udvari tanácsos, a Ma-
gyar Adria Egyesület dalmát-szakosztályának elnöke". 

A „Pester Lloyd" szeptember 20-iki számában a magyar törvények egész 
sorozatára hivatkozó nagyérdekű, alapos cikkben világítja meg a dalmát kérdést, 
különösen hangsúlyozva az 1917. III. t. c.-be iktatott királyi hitlevél és koroná-
zási eskünek Magyarország s Horvát-Szlavon-Dalmátországok területi integritá-
sára vonatkozó kijelentést, illetve fogadalmat. 

Dalmácia visszacsatolásának közel 50 éve szunnyadó kérdése a legújabb 
kormánynyilatkozat folytán végre aktuálissá vált. Tudvalevőleg Dalmácia, mely 
az Adria keleti partszegélyén terül el, jogilag a magyar szent koronához 
tartozik, tényleg azonban 1797 óta Ausztria tartománya. A Magyar Adria Egye-
sület dalmát-szakosztályának mindenesetre gondja lesz rá, hogy ez a fontos 
államjogi kérdés a napirendről le ne kerüljön, s mindaddig a magyar közvéle-
mény figyelmében álljon, amíg a megvalósulás stádiumába nem jut, de sőt azután 
is mindent el fogunk követni Dalmácia kulturális és gazdasági fejlesztésére s 
ott a régi magyar rokonszenv fölélesztése érdekében. 
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Japán készülődése. A háború eseményeivel szemben — még annak kritikus 
pillanataiban is — eddig Japán meglehetősen tartózkodó álláspontot foglalt el. 
Az első japán rombolók és ágyúnaszádok alig néhány hónapja jelentek csak meg 
a Földközi-tengeren, mint ahogy az ántánttól annyira óhajtott szárazföldi inter-
vencióra sem mutat valami nagy hajlandóságot a szélső Kelet nagyjövőjű sziget-
országa. Otthon azonban annál inkább tudatában van, hogy sorsdöntő órákat él 
és lázasan készülődik történelmének legelhatározóbb eseményeire és talán — 
legfényesebb korszakára. 

Megnyilatkozik ez elsősorban a tengeren való hadikészülődésébent amely 
újabb flottaprogrammal gazdagodott. Amíg — különös játéka a sorsnak — a 
hadviselő felek a háború előtti évekhez viszonyítva a háború alatt a tengeren 
csak elenyésző módon fegyverkeznek és a megkötendő béke sine qua non-jának 
egyhangúlag a fegyverkezés csökkentését jelölik meg, addig Japán úgylátszik 
érzi, hogy ebbe a keretbe az ő jövőbeli nagy tervei nem férnek bele és minden 
erejét megfeszítve, készülődik a Csendes-óceán szupremáciájáért való nagy küz-
delemre. Most megint egy hét évre szóló flottaprogramm áll előkészítés alatt és 
kerül rövidesen a parlament elé. Megvalósítása 260,641.792 yen-be fog kerülni 
(1 yen = 2 '46 K), de a felkelő nap országának úgylátszik megéri ezt a terhet 
a napsugaras lobogó jövője. 

A flottaprogramm 3 nagy csatahajónak, 2 csatahajó-cirkálónak, 6 könnyebb 
cirkálónak, 3 scoutnak, 2 síktengeri torpedónaszádnak, 15 torpedónaszádrombo-
lónak, 11 nagy és 9 középnagyságú tengeralattjárónak és 3 segédszolgálatos 
hajónak építését öleli föl és magán viseli ennek a háborúnak minden jellegze-
tességét és tanulságait. így látszik, hogy az elmaradt nagy tengeri csaták nyo-
mán Japánnak még némi kétsége van aziránt, hogy a tüzérség és sebesség vi-
szonya a jövő tengeri küzdelmeiben hogyan fog egymáshoz kialakulni (3 nagy 
csatahajó — 2 csatacirkáló), viszont a torpedó jövőjét eldöntöttnek tekinti (20 
tengeralattjáróval és 15 rombolóval szemben csak 2 torpedónaszád). 

Párhuzamosan ezzel a hadikészülődéssel halad a kereskedelmi tengerészei-
nek, illetve a hajóépítő-iparnak a jövő nagy feladataira való felkészülése. A 
Mitsubishi Dockyard and Engine-Works nagy üzembővítési tervekkel foglalko-
zik, pedig ez a mű már eddig is a teljesítőképesebbek közé tartozott. 1916-ban 
4 darab 2000—6000 tonnás gőzöst épített idegen számlára. Azonkívül számos 
hajó van épülőfélben a társaság sólyáin saját számlára. Most két új sólyát és 
egy 20.000 tonnás úszódokkot akar építeni, úgy hogy a társaság kobe-i hajó-
gyárának évi produkciója 60.000 tonnára legyen növelhető. Ezt a grandiózus 
tervet harmonikusan egészítik ki az építendő hatalmas gépműhelyek, amelyekben 
stabil- és hajódieselmotorok, repülőgép- és tengeralattjárómotorok, motorcsónakok 
és automobilok készülnének. Ezeket a műhelyeket még ebben az évben üzembe 
is akarják helyezni. 

A háborús viszonyok hatása alól természetesen Japán sem tudja egészen 
kivonni magát. Ezek a háborús viszonyok nem engedik meg, hogy a japán hajó-
építő-ipar a kínálkozó konjunktúrát, amely az özönével telentkező angol és ame-
rikai hajórendelésekben mutatkozik meg, oly mértékben használja ki, ahogy az 
kívánatos volna. A nehézségek elsősorban a vas- és acálanyag szállításában je-



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 3 6 5 

lentkeznek. Ezen a téren Anglia és Amerika oly nehézségekkel küzd, hogy pél-
dául a Kavasaki Dockyard Co. Kobeban az ez évre vállalt 174.000 tonnányi 
építőprogrammot anyaghiány miatt aligha fogja tudni lebonyolítani. 1918 január 
havára számos 9000 és 1200 tonnás gőzös szállítása esedékes, amelyekhez a 
vas- és acélanyag még máig sincs leszállítva. 

A fönti társaság telepein egyébként ezidőszerint is igen élénk tevékenység 
folyik. Augusztusban 7 darab egyenként 9000 tonnás Angliának eladott gőzöst 
bocsátottak vízre, öt másik gőzöst norvég közvetítők útján szintén Angliának 
adtak eL(a hordképesség tonnáját 1411 koronájáért) és ezeknek 1917 végéig 
kell elkészülniük. 

A fenti egynéhány adat jellemzően világít rá arra a forszírozott tevékeny-
ségre, amely a japán tervező-irodákban, vas- és acélművekben meg hajógyárak-
ban a Jövő jegyében oly csendben és mégis oly lázasan folyik. Kump. 

Új tengerhajózási társaság. Fiumében már hónapokkal ezelőtt elterjedt a 
híre annak, hogy Lazarus József, a fiumei kereskedelmi és iparkamara alelnöke 
új hajóstársaság megalapításán fáradozik. Ebben az ügyben nyilatkozott most 
Lazarus, aki a napokban érkezett haza hosszabb távollét után. Lazarus a hajós-
társaság alapítási hírrel kapcsolatban kijelentette, hogy a híresztelés ebben az 
alakban nem felel meg a valóságnak. Az ő szerepe annyi, hogy több héttel 
ezelőtt beadványt intézett a közös hadügyminiszterhez, akinek figyelmét felhívta, 
hogy a háború után a hajóstársaságok magas fuvardíjat fognak követelni és így 
a behozatal a disagiót nem is tekintve, meglehetős költséges lesz. Szükséges 
tehát, hogy olyan hajóstársaság alakíttassák részvénytársasági alapon, amely a 
többitől teljesen függetlenül az állam érdekeit szolgálja. Ezt pedig, mint az al-
elnök kifejtette, úgy lehet elérni, ha az új alakulás fölött egyedül és kizárólag 
a közös hadügyminiszter rendelkezik. A memorandum a részletkérdésekre nem 
terjed ki és így nem tesz említést arról sem, hogy a kartellen kívül álló új ala-
kulásnak mekkora alaptőkéje legyen. 

A hadiflották átértékelődése. A világháborúnak úgyszólván egyetlen szóhoz 
jutott tengeri harceszköze, a tengeralattjáró, nem egyszer fölszínre vetette azt a 
kérdést is, vájjon a hajóhadak nagy csatahajóiba, cirkálóiba stb. ölt rengeteg 
milliók a tengeri háborúnak megváltozott természete következtében nem vesz-
tették-e el teljesen amúgy is relatív értéküket és hogy a tengeralattjárótól inszce-
nált új korszak nem jelent-e a hadiflották értékelése terén teljes forradalmat. 

Aktuálissá ezt a kérdést most ismét Tissier és Gondé képviselőknek a 
francia kamarában nemrég elhangzottjinterpellációi, illetőleg a flotta egy részé-
nek leszerelésére vonatkozó javaslatai teszik. Az agg Ribot kereken elutasította 
az interpellálok érveléseit és okfejtéseihez az egész francia sajtó egyhangúan 
csatlakozott. Ribot aggodalmai érthetők. És ezek az aggodalmak — bár némely tekin-
tetben, sajnos, csak a múltra vonatkoztathatók — reánk nézve is nem egy ta-
nulságot rejtenek magukban. Elvégre Németországnak az egész világra kiterjedő 
gyarmatain — talán egyet kivéve — ma már angol vagy japán lobogó leng s 
az ántánt hiába próbálta volna a német nagyratörés e szimbólumait tengeralatt-
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járókkal elfoglalni, mint ahogy hiába is védelmezte volna a nagy háború e tipikus 
fegyvere a német erőnek és német szónak a nagyvilágban ez utolsó menedékeit 
a megszálló csapatokat partratevő flottadiviziók ellenében. 

Német lobogó nem leng, német szó nem hallik a nagy vizek végtelen ár-
jain ; bilincsben az egész német világkereskedelem, a német szorgalom és ipar-
kodás tükre. 

Ugyanakkor az ántánt — ha a tengeralattjáróktól meg is zavarva — nagy-
jából mégis elég simán bonyolítja le a flandriai óriási csapat- meg hadiszer-
szállításokat, az egész szalonikii akciót s amellett még, ha korlátozott mértékben 
is, egész élelmezési és nyersanyagellátását. 

Mindez természetesen egészen máskép festene, ha ennek a fegyvernek jelen-
tőségét idejekorán felfogva, azt még a békében a számbeli túlsúly hatalmas mér-
tékére emeltük volna s ha nem a háború negyedik esztendejében 300 naszád 
halálraszánt legénysége folytatna gigászi harcot a tenger zsarnoka ellen, hanem 
mindjárt a háború első napján 3000 titokzatos acélszörnyeteg parancsolt volna 
„állj!"-t ellenségeink minden tengerein. 

így, ha nem is zavartalan boldogságban, nagyjából Anglia mégis tartja a 
tengerek uralmát s ez a tény a föntebb elmondottakkal kapcsolatban élesen reá-
világít az „átértékelődés" valódi értékére, illetőleg valódi megvilágításban mu-
tatja a hadiflottáknak a messzi jövőbe nyúló szerepét, hacsak az emberiséget 
talán jobbraforduló sorsa meg nem szabadítja ettől a perspektívától. 

A német tengeralattjárók egész munkája is csaknem teljesen a háttérben 
levő nagy hadiflottára van mint bázisra alapítva. Enélkül az ántánt már régen 
rászánta volna magát a „ patkányfészkek" kifüstölésére. 

Egyáltalán ez az egész kérdés csak egy újabb adat az egész háború, par 
excellence a tengeri háború lélektanához. A jövő uralkodó csillagzata, mint min-
dig, ezután is a szemtől-szembe megmutatkozó diadalmas Erő fog maradni az ő 
nehéz tüzérségével, nagy sebességével, csatacirkálóival, scout-jaival és rombo-
lóival egyetemben. A tengeralattjáró, legalább a mai számban és mértékben al-
kalmazva, mindenha alkalmi fegyver fog maradni az emberiség nagy problémái-
nak fegyveres elintézésénél — hacsak egy jobb jövő meg nem szabadít ettől a 
szörnytől — minden döntő szó nélkül. Kump. 

Figyelmeztetés a tengerészpályára lépni kívánóknak. A hamburgi osztrák-
magyar főkonzulátus értesítése szerint többen fordultak hozzá azzal a kérdéssel, 
miként lehetne a német tengerhajózási vállalatoknál tengerészalkalmazást kapni. 
Minthogy a német tengeri hajózás tudvalevőleg teljesen szünetel, a vállalatok 
hajósnövendékeket most egyáltalán nem vesznek fel, minélfogva a tudakozódás 
céltalan s emellett fölösleges költséggel is jár, mert a tudakozódón az értesítésért 
járó 4 korona 50 fillért utólag közigazgatási úton behajtják. Különben háború 
után is sokkal célszerűbb és ajánlatosbb, ha a tengerészpályára törekvő ifjúsá-
gunk a hazai tengerhajózási vállalatoknál igyekszik alkalmazáshoz jutni, illetve 
aki tengerésztiszti pályára akar lépni, a fiumei m. kir. állami tengerészeti aka-
démiába iratkozzék be, ahova a négy középiskolát jó sikerrel végzett, egészséges 
testalkatú ifjakat a megállapított létszám keretén belül fölveszik. 
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e g y e s ü l e t i ü g y e k . 

Igazgatótanácsi és választmányi ülés. A Magyar Adria Egyesület igazgató-
tanácsa és választmánya szeptember 25.-én ülést tartott Gonda Béla elnöklete 
alatt. Jelen voltak : dr. Bernátsky Antal, dr. Halász József, dr. Hörcher Aladár, 
dr. Ilosvay Lajos, dr. Koch Antal, dr. Marczell György, gróf Marenzi Ferenc 
Károly, dr. Réthly Antal, dr. Vadász Elemér. Elmaradásukat kimentették: ifj. dr. 
Entz Géza, dr. Koch Nándor, dr. Kövesligethy Radó, dr. Prinz Gyula, dr. Róna 
Zsigmond és dr. Szabó László. 

Az elnök üdvözölvén a megjelenteket, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 
dr. Bernátsky és dr. Vadász választmányi tagokat, majd rövid áttekintést nyújt 
az egyesület életében az előző igazgatótanácsi ülés óta előfordult fontosabb moz-
zanatokról. Jelenti, hogy az egyesület védnökét, a király O Felségét, születés-
napja alkalmából táviratilag üdvözölte. Ugyancsak iidvözlő-iratot intézett a bolgár 
királyhoz uralkodásának 30 éves jubileuma alkalmából, majd részvétiratot intézett 
hozzá a bolgár királyné elhunyta alkalmából, melyekre a király igen meleghangú 
táviratban köszönetét fejezte ki. 

Az új fiumei kormányzóhoz az egyesület szintén üdvözlő iratot intézett, 
melyre az egyesület elnökéhez a következő meleghangú válasz érkezett: 

vIgen tisztelt kedves Barátom! Legfelsőbb kinevezésem alkalmából a bölcs 
elnökleted alatt álló Magyar Adria Egyesület nevében tolmácsolt szíves szerencse-
kívánatokért fogadd, kérlek, szívből jövő hálás köszönetemet és méltóztassál 
annak az egyesület nagyrabecsült igazgatósága kebelében is kifejezést adni. 

Különösen jól esett az az előlegezett bizalom, melyet új állásomban kifej-
tendő működésem iránt máris szívesek voltatok kifejezni. 

Jól ismerem az egyesület hazafias törekvéseit és a maga elé tűzött köz-
érdekű célok megvalósítására kifejtett eddigi hasznos tevékenységét, melynek 
további folytatásához éppen ezért a legszebb reményeket fűzzük mindnyájan. 

Arról készséggel biztosíthatom az egyesületet, hogy működésében mindenkor 
számíthat a legmesszebbmenő támogatásomra, melyet nemes munkájában a fiumei 
m. kir. tengerészeti hatóság elnöki székéből módomban lesz nyújtani az egye-
sületnek. 

Szívélyes üdvözlettel vagyok igaz híved — fekelfalussy Zoltán 
Jelenti továbbá az elnök, hogy a Magyar Adria Könyvtár füzeteinek foly-

tatását a háború alatt a nyomtatási költségek redkívüli magassága miatt kény-
telen az egyesület szüneteltetni, de máris több füzetre való kézirat várja a jobb 
viszonyok beálltát. Legutóbb kiadta az egyesület dr. Rónay Tibor német-magyar 
és magyar-német hajós-szótárát, melynek egy példányát Ö Felsége legkegyel-
mesebben elfogadni méltóztatott. Különös örömmel jelenti az elnök, hogy az 
egyesület a tagjaival és a hatóságokkal való levelezésre megkapta a portómen-
tességet. 

Ezek után dr. Halász József titkár előterjeszti az 1916. évi zárószámadá-
sokat s az 1917. évi költségelőirányzatot, melyeket az igazgatótanács és a vá-
lasztmány jóváhagyólag elfogadott, a zárószámadás felülvizsgálatára dr. Marczell 
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György, Mihók Ot tó és Schwanda Gusztáv választmányi tagokat kéri fel s a 
tisztújító közgyűlés határidejét október 14,-ére tűzi ki. 

Végül az elnök bejelenti a mult igazgatótanácsi ülés óta belépett új tago-
kat, kiket az igazgatótanács és a választmány örömmel üdvözöl az egyesület 
kebelében. Az új tagok a következők: 

Pártfogó tagok: Szeged sz. kir. város tanácsa. — Magyar Altalános Kő-
szénbánya Rt. — Fülöp szász kóburg-góthai herceg 0 Fensége. — Első cs. és 
kir. szab. Dunagőzhajózási Társaság. — Magy. kir. folyam- és tengerhajózási 
részvénytársaság. — Weiss Manfréd lőszer, acél és fémművei részvénytársaság. 
— Gróf Széchenyi Rezső, birtokos. — (Összesen : 7.) 

Alapító tagok: Szegedi kenderfonógyár Rt. — Aradi é s Csanádi Egyesült 
Vasutak. — Esztergomi Főkáptalan. — Csongrád vármegye közönsége. — Lajta-
újfalúi első magyar jutafonó és szövőgyár rt. — Magyar Földbérlők Hitelszövet-
kezete. — Klinger Henrik, gyáros . — Beocsini Cementgyári Unió Rt. — Ma-
gyar fém- és lámpaárúgyár Rt. — Dr. Burchard-Bélaváry Andor. — „Ocean" 
magyar konzervgyár és kereskedelmi rt. — Kecskeméti Adolf. — Magyar Sie-
mens-Schuckert Művek Rt. — Gróf Festetics Pál v. b. t. t. — Arad sz. kir. 
város közönsége. — (összesen 15.) 

Rendes tagok: Donáth Zsigmond, gőzfürésztulajdonos. — Sonnenfeld Lajos, 
gőzfürésztulajdonos. — Engel Simon, kereskedő. — Pauer Arnold, prem. tanár. 
— Dr. Gebauer Miklós, haditeng. lelkész. — Dr. Gere Gábor theol. tanár. — 
Deák József, matróz. — Dr. Kari János, főgimnáziumi tanár. — Major község 
elöljárósága. — Kálnay Ferenc teng. akad. növendék. — Temesvári Első Taka-
rékpénztár. — Máramaros vármegye közönsége. — Temesvár-városi Takarék-
pénztár Rt. — Tércz község elöljárósága. — Oszlop község elöljárósága. — 
Kremer Elly. — Dr. Székány Béla, tanár. — Dr. Köpf János, ügyvéd. — Dél-
magyarországi Gazdasági Bank Rt., Temesvár. — Balhauser István, főmérnök. 
— Schiff Béla. — Lippai Ferenc, tábori lelkész. — Gyulafehérvári róm. kath. 
Státus főgimnázium igazgatósága. — Szedlák Ervin, tanuló. — A következő 
községek elöljáróságai: Csáronfalva, Doborján, Kelénpatak, Lakfalva, Lakompak, 
Lók, Mészverem, Nagycenk, Pereszteg, Récény, Somfalva, Sopronkertes, Sopron-
szécsény, Veperd, Alsóborgö. (Ez utóbbi községeket Blascheck Vilmos, a soproni 
járás főszolgabírája jelentette be, kinek az igazgatótanács külön is kifejezi hálás 
köszönetét.) — Endre Ilonka. — Hartenstein Jenő, vezérigazgató. — Dunántúli 
Turista Egyesület Elnöksége. — Trauttwein Gyula, mérnök. — Gálffy Lajos, 
oki. gépészmérnök. — Dr. Hudecz Rezső, haditeng. lelkész. — Müller Lajos, cs. 
és kir. tart. korvett-hadnagy. — Marczali Henrik, egyetemi tanár. — Dr. Kállay 
Miklós, tanár. — Bátori Károly, magánzó. — Dr. Takáts L. József, cs. és kir. 
tengerész-hadbíró. — Szidon János, tanuló. — Földes Ignác. — Salamon Jakab, 
szénnagykereskedö ; — (összesen 53.) 

Ezen új tagokkal az egyesület pártfogó tagjainak a száma 18-ra, az ala-
pító tagok száma 116-ra s a rendes tagok száma 848-ra emelkedett. 

N y o m a t o t t az „Éle t " i rodalmi és n y o m d a r é s z v é n y t á r s . B u d a p e s t , I., Fehé rvá r i -ú t 15/c. 
Kiadja a M a g y a r Adria E g y e s ü l e t . 



A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 
a t enger re vonatkozó s azzal kapcsola tos ismeretek ter jesz tésére 

MAGYAR ADRIA KÖNYVTÁR 
címen népszerű füzetes vállalatot indit meg. 

A Magyar Adria Könyvtár füzetei a tengerre vonatkozó földrajzi, természet-
tudományi, történeti, gazdasági, hadi- és kereskedelmi tengerészeti stb. ismereteket 
fogják a nagyközönség köztudatába bevinni s hogy ezirányú munkánknak nemzeti 
és kulturális eredménye minél szélesebb körökben érvényesülhessen, rendkívül 
olcsóra szabtuk ezen kiadványaink árát. 
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t e e n d ő i n k a h á b o r ú u t á n a t e n g e r e n . 
QONDA BÉLA 

elnöki megnyitó beszéde a Magyar Adria Egyesület 1917 okt. 18.-án tartott közgyűlésén. 

Negyedik éve immár, hogy a világháború rettenetes borzalmai le-
nyűgözik egész valónkat s amikor a népek millióinak békevágya 
világszerte mind szélesebb körben és nagyobb erővel nyilvánul 

meg: az angol diplomácia pórázán vezetett ellenfeleink számban meg-
sokasodva törnek bőszült dühvel vitéz hadseregeink ércfala ellen; de a 
harc titáni föllángolása talán mégis a nagy világdráma utolsó felvonásá-
nak végső akkordjait jelenti. 

Ebben a bízó reményben s annak az erőnek a tudatában, mely — 
Isten segítségével — megóvta ezeréves államiságunk épségét: elérke-
zettnek látszik az idő arra, hogy a békére forduló időben reánk váró 
nagy regeneráló feladatok minél sikeresebb megoldását higgadt megfontolás-
sal, bölcs előrelátással, az igazi tudás s az önfeláldozó nemes és becsületes 
munkásság igénybevételével, erővel teljesen, céltudatosan megindítsuk. 

A reánk váró nagy feladatok során mi a tengerre irányítjuk tekin-
tetünket. S a világháború tanulságai ugyancsak nyomatékosan utalnak 
arra, minő nagy jelentősége van a tengernek a népek, a nemzetek életé-
ben s mit jelent a tengerek szabadsága a népek gazdasági és kulturális 
fejlődésére. 

Magyarországnak csak kicsiny részecske jutott a tengerből, annak 
is csak egy öbléből: az Adriából s ha történelmi jogaink érvényesítésé-
vel a magyar birodalmi tengerpart jelentékenyen nyer is majd kiterjedés-
ben, még igen sok kell ahhoz, hogy tengerjáró nép legyünk s kivegyük 
kellőképp a részünket a tengeren lebonyolódó világforgalomból. Pedig 
erre kell törekednünk, ha élni, ha gazdaságilag megerősödni, fejlődni 
akarunk. Hiszen az ujjmutatást megadták erre már több mint nyolcszáz 
évvel ezelőtt Szent László, Kálmán majd Nagy Lajos királyaink, akikben 
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mái akkor élt a meggyőződés, hogy Magyarország csak akkor lesz 
gazdag és hatalmas, ha uralmát a tengerre is kiterjeszti. S szinte káprá-
zatos a képzelet, mivé fejlődött volna nemzetünk, ha a tengermellék 
meghódításával ottani uralmunkat megfelelően erős hajóhaddal biztosí-
tottuk volna. 

A mult hibáin okulni még nyolcszáz év elmultával sem késő. S ez 
annál könnyebb, mert kicsiny haditengerészetünk igazán fényes hadi-
tettekkel bizonyította be, hogy minden ellenséges hatalommal, bármekkora 
túlerővel szemben úrrá lett az Adrián. Nem a nyers erő, de a lélek, 
mely vitéz tengerészeinket bátor lendülettel, erős szívvel, győzelmi aka-
rattal vezette a sikerhez. A nemzet hálája és elismerése az övék. 

De éppen ezek a fényes sikerek egyszersmind ujjmutatást nyújtanak 
arra, hogy haditengerészetünket a világháborúban szerzett tapasztalatok 
alapján odafejlesszük, hogy az necsak az Adrián, de a Földközi-tengeren, 
sőt a világtengereken is képes legyen a magyar-osztrák monarchia gazda-
sági és hatalmi érvényesülését nyomatékosan biztosítani. Hogy azonban 
haditengerészetünknek ez irányú szerepében a magyar nemzeti érdekek 
kellőképp érvényesülhessenek, ahhoz múlhatatlanul szükséges, hogy a 
magyarság a haditengerészet minden ágazatában a paritásnak megfelelően 
érvényesüljön. Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha a magyar társadalom, 
megértve ennek végtelenül nagy nemzeti jelentőségét, úgy maga, mint 
különösen a hazafias tanári kar — támogatva a közoktatásügy illetékes 
vezetőitől — reáneveli if júságunkat a tenger kultuszára s oktató és buz-
dító működésével oda hat, hogy a magyar ifjúság hazafias lelkesedéssel, 
céltudatos kitartással és alapos előkészülettel minél tömegesebben lépjen 
a haditengerészeti pályára é s pedig annak minden ágára, tehát nemcsak 
tengerésztisztnek, de mérnöknek, orvosnak, lelkésznek, hivatalnoknak, 
gépésznek s mindenféle szakmabeli altisztnek. Gondolják meg, mily nagy 
kárára van az nemzetünknek, hogy haditengerészetünkben a csehek 
óriási száma mellett a horvátok, németek, olaszok után számbelileg mi 
magyarok törpe kisebbségben vagyunk. Mit ér az, hogy ezek mind hősök 
és mind férfiak, ha oly elenyésző csekély a számuk. 

De a magyar társadalom mellett haditengerészetünk vezetőségétől is 
bízó reménységgel várjuk, hogy a magyar ifjúságnak a haditengerészet-
hez való minél tömegesebb belépését s a magyarságnak a haditengeré-
szetben való kellő érvényesülését minden rendelkezésére álló eszközzel 
előmozdítandja. 

Haditengerészetünknek céltudatos fejlesztésével szinte természet-
szerűleg vele jár, hogy a békés időkben minél szélesebb körben, minél 
intenzívebben kivegye a részét az ország gazdasági és kulturális életé-
ben, rendszeres expedíciók által igyekezzék a tengerentúli országokban 
gazdasági tanulmányokat végezni, barátságos összeköttetéseket szerezni, 
tudományos kutatásokat végezni, mindezekben az erre leghivatottabb 
magyar és osztrák szakférfiaknak kellő számban helyet és megfelelő 
közreműködést biztosítani s ezzel a haditengerészetet beilleszteni a nemzet 
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kulturális és gazdasági életébe, — úgy, hogy az minél hathatósabb támo-
gatója, előkészítője és útjai egyengetője legyen kereskedelmi tengeré-
szetünk nagyfontosságú hivatása minél sikeresebb betöltésének. 

A háború által teljesen megszakított tengeri forgalmunk felújítása 
különben is túlságosan szerény kereskedelmi tengerészetünket igen nagy, 
a maga teljességében szinte megoldhatatlannak látszó feladat elé állítja s 
ez az országnak kellő mennyiségű nyersanyagokkal való ellátása, export-
képes gazdasági és ipari termékeinknek a megfelelő külföldi piacokra való 
kiszállítása s evégből oly hajójáratok és oly szállítási díjtételek lehető 
szerződéses megállapítása, amelyek az ország gazdasági regenerálásához 
fűződő nagy érdekek kielégítését minden tekintetben biztosítják. 

De ez a követelmény csupán a békét közvetlenül követő idő szük-
ségletére vonatkozik. Kereskedelmi tengerészetünknek új alapokra fekte-
tése s az ország gazdasági érdekeihez mért nagyarányú kifejlesztése a 
legközelebbi jövő nagy és fontos feladata. Messze vezetne, ha ennek a 
részleteivel e helyen bár csak nagy vonásokban is foglalkozni kívánnék 
s csupán utalni óhajtok azokra a főbb momentumokra, melyek e fontos 
kérdés magvát képezik. Az első e téren a tengeri hajózás és a hajós 
személyzet összes jogviszonyainak törvényes rendezése, ezzel párhuza-
mosan kell hogy haladjon a tengerész nevelésnek és a tengerész szol-
gálatoknak oly alapokra fektetése, hogy ezzel a magyarságnak kereske-
delmi tengerészetünkben való minden irányú térfoglalása és domináló 
szerepe biztosítva legyen, sürgősen — még áldozatok árán is — gondos-
kodnunk kell a tengeri hajóépítő-ipar oly arányú kiterjesztéséről, hogy 
hajószükségletünk belföldön fedezhető legyen s ennek a céljaira a kellő 
nyersanyag jutányos beszerzése törvényes intézkedésekkel biztosítassék, 
a tengerhajózás állami segélyezése s ezzel kapcsolatban a kötelező hajó-
járatok fenntartása a változott viszonyoknak s a fokozott követelmények-
nek megfelelően rendezendő s ennek kapcsán a magyar nemzeti érdekek 
s a magyar nyelv érvényesülése törvényes uton biztosítandó; tengeri 
kikötőink kibővítéséről és megfelelő felszereléséről is sürgősen gondos-
kodnunk kell, úgyszintén a tengerhez vezető vasutaink teljesítő képes-
ségének a fokozása legelsőrendü gazdasági feladataink sorába tartozik. 

De ezek mellett a világforgalmi feladatok mellett nem szabad meg-
feledkeznünk a mi szűkebb tengerünkről: az Adriáról sem. Hiszen sok 
százados történelmi hagyományok fűznek bennünket ahhoz és annak 
keleti partjaihoz s szinte megmérhetetlen nemzeti érdekeink fűződnek 
ahhoz, hogy a régi rokonszenv, a kulturális és gazdasági kapcsolat fel-
újításával közelebb hozzuk Magyarországhoz ezt a tőlünk mesterségesen 
elidegenített partvidéket, — melynek erővel teljes fejlődését, gazdasági 
jólétét, jövendő nagyságát mi vagyunk hivatva megteremteni, amit ha 
céltudatosan megtettünk, ezzel biztosíthatjuk a régi rokonszenv fel-
újulását is. 

A magyar társadalomra, a magyar pénzügyi és ipari vállalatokra nagy 
nemzeti feladatok várnak e téren. Egyrészt meg kell itt teremtenünk a 
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magyar Riviérát; hiszen aki a tengerparton kíván üdülni, ennél szebb he-
lyet alig talál a földtekén, csak vállalkozó szellem kell hozzá, hogy e 
fjordos tengerparton oly üdülő-telepek létesüljenek, amelyek megfelelnek 
a legkényesebb igényeknek is. S ez a háború után nem is lesz hálátlan 
vállalkozás, mert hiszen az olasz és francia riviera magyar, német, osztrák 
látogatói ezután keresve fogják keresni a mi különben is sokkal bájosabb 
tengerpartunk üdülőhelyeit. S éppen ez a körülmény is hivatva lesz arra, 
hogy reá irányítsa a tőkések figyelmét a magyar-dalmát tengermellék 
gazdasági kihasználására. Hiszen a természeti kincseknek, a bányatermé-
keknek és vízi erőknek oly gazdag tárháza vár itt igen jövedelmező ki-
használásra, hogy csak a kezünket kell érte kinyújtanunk. Emellett a 
kitűnő termőképességü földek, a tropikus klima, a bőséges víz szinte ma-
gától kínálkozik a korai kerti termények, délvidéki gyümölcsök, gyógy-
növények és virágok bőséges tenyésztésére, amelyeket eddig Olasz- és 
Franciaországból hoztunk be. Ha a millióknak — amelyeket a jelzett ter-
ményekért a letiprásunkra és országaink megcsonkítására szövetkezett 
ellenségeinknek évente fizettünk — csak egy részét a magyar-dalmát 
tengermellék gazdasági kihasználására fordítjuk, ott egy nagyarányú gaz-
dasági kultúrát teremthetünk s amellett még milliókat meg is takaríthatunk. 

A tengermellék gazdasági érdekei mellett szintén behatóan kell majd 
foglalkoznunk annak kulturális életével. Hiszen e tekintetben is igen sok 
nevezetes emlék őrzi ott a magyar nemzeti műveltséget úgy társadalmi, 
mint egyházi téren, amelyeknek felkutatásával, megismertetésével vissza-
állíthatjuk a régi kapcsolatot a magyar és dalmát kultúra között. Egyesü-
letünk egyik igen fontos hivatása ezen kulturális kapcsolat útjainak az 
egyengetése, a kölcsönös rokonszenv fölélesztése társas kirándulások, nép-
szerű felolvasások és más egyéb társas összejövetelek rendezésével, a két 
nemzet tudományos, szépirodalmi és művészeti termékeinek kölcsönös meg-
ismertetésével, a szellemi és anyagi érdekazonosság érzetének fölkeltésével. 

A magyar tudományosságot pedig szintén újból ki kell vinnünk a 
tengerre s az Adria tudományos kutatásának oly szép sikerrel megkez-
dett munkáját újult erővel, még fokozottabb tevékenységgel folytatnunk 
kell ott, ahol elhagytuk. S ezt a siker biztos reményével tehetjük, mert 
most már — Isten segítségével — abban a kedvező helyzetben vagyunk, 
hogy rendelkezünk azzal az erkölcsi és anyagi erővel, mely lehetővé teendi 
a háború után a tudomány színvonalán álló tengerkutató intézet felállítá-
sát s annak a megfelelő kutatóhajókkal, műszerekkel és szakkönyvtárral 
való fölszerelését, úgy hogy a magyar tudósoknak nem lesz szükséges 
tengerbiológiai tanulmányok céljából Nápolyba vádorolni, mert arra mi is 
tudunk majd módot és alkalmat nyújtani, s bizton reméljük, hogy tudo-
mányos köreink és kormányunk ezirányú törekvéseinkben bennünket oly 
mértékben fognak támogatni, amint azt a magyar nemzeti kultúra fejlesz-
tésének nagy érdekei megkívánják. 

Ebben a bízó reménységben a Magyar Adria Egyesület ezévi rendes 
közgyűlését megnyitottnak nyilvánítom. 
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III. 

A dalmát, montenegrói és albán part. 
— Befejező közlemény. Tizenkét ábrával. — 

A dalmát part a mienknek szerkezetileg teljesen egybefüggő, közvet-
len folytatása, ezt a partot szerezte meg már Szent László király 
hazánknak akkor, amikor Ausztria még ismeretlen fogalom volt. 

Róbert Károly és Nagy Lajos tették virágzóvá kereskedelmét és meg-
védték a velencések hatalmaskodásai ellen s így a történelem is hozzánk 
kapcsolja. Törvény szerint is hazánkat illeti (1868. évi XXX. t.-c.) s most 
mindennél inkább lehet reményünk arra, hogy fiatal királyunk, aki a ma-
gyar hősök páratlan vitézségét a harctereken személyesen tapasztalta, aki 
elsősorban igyekezett ősi törvényeink megtartásával magát megkoronáz-
tatni, a nemzet nagy áldozatait méltóképpen jutalmazni fogja egy régi 
nemzeti kívánságunk teljesítésével, egy töivény végrehajtásával s ezáltal 
évszázados terveink válnának valóra, s hazánk területi nagyságának job-
ban megfelelő kiterjedésű tengerparthoz jutna s mint termékeny hátvidék 
biztosítaná a dalmát kikötők föllendülését, amire ezeknek enélkül nem 
sok kilátásuk van s csak középkori dicsőségük romjain tengődnek. 

A Dinári hegyrendszernek láncai már a Quarneróban szigetekké 
bomlottak szét s ez a szigetsorozatos szerkezet kíséri végig az egész 
dalmát partot. A karsztos fensík a parton meredeken végződik s a meg-
településre alig nyújt helyet, homokkővonulatok a mészkő-hegyek között 
alig találhatók s így a földmüvelés csaknem kizárólag s a mészkő-
vidékekre mindig igen 'jellemző terraszok útján lehetséges. A meredek 
karsztos fal napsütötte oldalán kis kőfalat húznak s az egyes vízmosá-
sokból, patakok medréből kis kosarakban hordják föl ide a termőföldet s 
több emelet magasságban, lépcsőzetesen elhelyezve következnek egymás 
fölött a keskeny földsávok, megteremnek bennük a legszükségesebb 
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vetemények, sőt a forró, napsütötte vidékeken pompás szőlő érik s tüzes 
borokat ad, a narancs-, citrom-, füge-, babér-, olajfa s a ciprus is egyre 
gyakoribb lesz, minél inkább délre haladunk. Az eső, mint általában a 
Földközi-tenger vidékein mindenütt, leginkább ősszel hull le, a víz hamar 
eltűnik az odvas mészkősziklák víznyelőin (dolina) át a földbe s annak 
mélyében folynak a patakok hatalmas barlangokban, csak néhol törnek 
elő a föld felszínére a tengerpart közelében oly bővizű forrásokként, hogy 
rögtön a kilépésük helyén malmokat képesek hajtani. Egy-egy hevesebb 
zápor vagy nagyobb bóravihar a terraszos kertek termőföldjét könnyen 
lemossa, a kőgátat leszakítja s akkor a fáradságos munkával teremtett 
kertecske egy-két óra leforgása alatt megsemmisül s lehet a munkát újra 
kezdeni. Ilyen örökös küzdés a karsztlakó élete. Álattenyésztés nem igen 
fejlődhetik ki legelők hiányában, legfeljebb egy kevés kecske vagy juh 
rágja a sovány bokrokat s tépi a pár szál füvet s néhány öszvér bonyo-
lítja le azt a kevés árúforgalmat, amely a bosnyákok földje felé igyek-
szik, a meredek oldalakon a vasútak alig tudnak fölkapaszkodni a karszt-
platóra. Főleg a magyar tengerpartnak átka a meredek, 1700 m-ig emel-
kedő parti hegység, Észak-Dalmácia 200—300 m magas mészkőplatói már 
nem hatnak olyan akadályozólag a közlekedésre, azonban terméketlensé-
gük miatt még nincs építve rajta vasút, csak Spalatónál, amelynek védett 
kikötője s termékeny környéke sem tudná a forgalmát föllendíteni, ha 
nincs mögötte a Karszt meredek platóperemén egy csorba Klisszánál, 
ahol egy 400 m magas hágó bevezet a Cetina folyó medencéjébe és 
Boszniába. Spalatótól délre ismét a Mosor- és Biokovo-hegységek oly 
közel vannak mindvégig a tengerparthoz, hogy a közlekedést a hátvidék-
kel nagyon megnehezítik, bár mégis keresztülhatol rajtuk a vasút Gra-
vozához és a Cattarói-öbölhöz. Az Adria partjai általában mindenütt lassú 
emelkedésben vannak, egyedüli kivétel az osztrák, magyar és dalmát 
part, ahol a part állandóan sülyed (pozitív parteltolódás), a tenger beha-
tol a folyók torkolati szakaszaiba, ezért találunk itt sok öblöt, különös 
pártalakulást, s az elsülyedt hegységek gerincei hosszú sziklaszigetek 
alakjában állanak ki a tengerből. 

Dalmácia az illyr királyság virágzása idejében szintén az illyr király-
sághoz tartozott egészen Isztriáig s délen ebben a sorsban osztozott vele 
Albánia is, mígnem II. Fülöp macedóniai király berontott az országba, 
elfoglalta és a Drin folyónál felállított határral kettéosztotta, az északi 
Illyrica barbara, a déli Illyrica graeca, s ez utóbbinak vitéz harcosai ké-
sőbb Fülöp seregeinek egyik leghíresebb részét szolgáltatták. Az északi, 
függetlennek maradt Illyriát, amelynek lakói leginkább kalózkodással fog-
lalkoztak, a rómaiak, ezeknek többszöri leveretése árán, meghódí-
tották maguknak országukat s az első kínálkozó alkalomkor (168 
Kr. e.) Dél-Illyriát, sőt Macedóniát is leigázták, a vad hegyvidékek között 
tartózkodó dalmát hegyi népek legyőzése azonban csak öt évtized fárad-
ságos harcai árán sikerült s még sem tartott sokáig, mert a Kr. utáni III. 
század közepén a gótok népvándorlásai sokat pusztítottak a római tele-
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pekkel benépesült partvidéken s maga Illyria is Augusztus császár idejé-
ben Liburnia (Isztriától a Kerka folyóig) és Dalmácia (Kerkától a Drináig) 
nevü részekre bomlott. A római uralomnak sok nevezetes műemléke ma-
radt fönn a dalmát városokban. A népvándorlások hullámai sokat rom-
boltak mindkét tartományban, Dalmácia keleti oldalára szerbek, északi 
részére pedig chrobatok (horvátok) telepedtek le a Kr. utáni VI. század-
ban. A velencések békében éltek az ittlakókkal mindaddig, míg Szent 
László és Róbert Károly királyaink ki nem terjesztették országunkat a 
tengerpartra is, ami fölkeltette a velencések irigységét s még a törökök-
kel is szövetségre léptek, csakhogy egyensúlyozhassák a magyarok hata-
lomrajutását. Az 1669,-i krétai béke tényleg Velencének adta Spalatót, 
Zárát, a Quarnero szigeteit és Curzolát, ezeket nevezték vecchio acquisto-
nak (a. m. régi birtok), a karlócai béke újabb területeket (1699, nuova 
acquisto) s a pozsareváci béke (1718) egész Dalmáciát Velencének adta 
Cherso-szigettől a Narenta folyó torkolatáig (nuovissima acquisto), kivétel 
volt azonban Raguza, mint török védelem alatt álló köztársaság és Cattaro 
köztársaság, utóbbi a velencések felügyelete alatt. Sokáig Cattaro sem 
maradt Velence birtokában, mert az 1797,-i campoformioi béke Isztriát és 
Dalmáciát Ausztriához csatolta s az 1805 után rövidebb ideig tartott 
francia uralmat leszámítva, ott is maradt, habár törvény adta vissza 
hazánknak. 

Az első dalmát falu a Morlacca-csatornában Tubanj, ezt követi még 
Starigrad, majd a Morlacca déli végében levő igen elzárt öbölben Nove-
gradi, a Pago-szigetet leválasztó keresztsülyedésben a hasonló nevű öböl 
partján fekszik Ljubac, mind jelentéktelen kis telepek, az első jelentő-
sebb hely Nona (horvát neve Nin), amely régebben püspöki székhely 
volt, ma azonban mocsaras vidéke miatt egészségtelen fészek, két helyen 
híd köti össze a szárazfölddel. A körülötte fekvő északdalmát vidék a 
legelhanyagoltabb és legvadabb az Adria egész keleti partján s még a 
saját élelmezéséhez szükséges gabonaféléket sem termi meg. Valamivel 
vigasztalóbb képet nyújt már Zára (37.401 lak., horvát neve Zadar), 
amely egyike Dalmácia legnagyobb városainak, sőt tartományi székhelye 
is. Erődítményeit 1868 után nem gondozták tovább, megszűnt vár lenni, 
mivel azonban nem igen sokat építkeztek azóta, a régi várfalak még 
most is megvannak és érdekes kapuikkal (porta marina, porta terra 
ferma), amelyek közül több római maradványokat is tartalmaz, a város-
kának csinos külsőt kölcsönöznek. Zára helyén a liburniak Jadra nevű 
városa feküdt, amely később római kolónia lett (Jadera) és Augustus csá-
szár a városban felesége emlékére templomot építtetett, ennek romjain 
épült a IX. században Zára jelenleg legrégibb temploma, a San Donato, 
mint háromhajós bazilika. A szent Simonról elnevezett templomban van 
hatalmas színezüst koporsóban eltemetve szent Simeon, koporsója a felírá-
sok szerint Nagy Lajos királyunk nejének, Erzsébet királynénak adománya. 
A város épületei általában mind igen régiek, még a velencei uralom idején 
épültek s ezért szinte azt lehetne hinnünk, hogy egy középkori olasz város 
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elevenedett meg előttünk, s ugyancsak ez a körülmény tesz minden 
dalmát várost festőivé, érdekessé és vonzóvá. Környékének terméketlen-

sége miatt kereske-
delmijelentősége egy-
általában nincs, kikö-
tőjének nincs számot-
tevő forgalma, egyet-
len fontosabb keres-
kedelmi cikke a ma-
raszkinó (maraschino, 
marasquino), amely a 
vidékén levő sok vad-
cseresznyefa (Prunus 
mahaleb) bogyójából 
készül szétzúzás és 
erjesztés útján, vörös-

1. á b r a . Z á r a . színű és fanyar ízű 
gyógybor, amelyből 

kristálytiszta, finom zamatú likőrt is szoktak lepárolni. A város maga egy 
félszigeten épült s a szárazfölddel csak keskeny földsáv köti össze az 
Ugliano és Pasman szigetekkel eléggé védve van s közepes nagyságú 
hadihajók is használhatják. Karsztos vidékén a víz mind föld alatt tűnik 
el s így igen nehéz a várost vízzel ellátni. 1574-ben épített San Mcihelis 
híres építőmester egy nagy rezervoárt, amely valószínűleg eleinte gabona-
raktárnak szolgált, később azonban ciszternának használták föl, ma is 
hasonló célra szolgál, neve Cinque Pozzi (a. m. öt kút), 1838 után még 
több ilyen ciszternát építettek hozzá. 

Zára után ismét 
kisebb falvak követ-
keznek (Albanese v. 
Borgo Erizzo, S. Cas-
siano, Torrette, Zlo-
selo,Vodice), amelyek 
közül épen csak Zara 
vecchia (Ó-Zára) a 
fontosabb, ez a hor-
vát királyok székhe-
lye volt Biograd né-
ven. A parti szigetek 
sok helyütt alig né-
hány méternyi távol-
ságban vannak egy-
mástól, így pl. Mor-
ter (Morterra) szigetet forgóhíd köti össze a szárazfölddel. A nagyobb 
szigetek között levő tengerrészek is apró, kerek sziklaszirtekkel vannak 

BENÍCö 

2. áb ra . Sebenico . 
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telehintve, ezeket nevezik olasz szóval scoglio-nak. Sebeniconál látjuk 
a buccarii-öböl mását keskeny, keresztsülyedésű kapuval. Ezen a kapun 
át jutunk be a belső öbölbe, amely a Miljasic folyó és a Vrana-tó által 
jelzett hosszanti árokban fekszik és összeköttetésben áll a karsztos ere-
detű Prokljan-tóval. Ebbe a tóba ömlik a Krka folyó Scardona közelében 
híres vizesésekkel. A sebenicoi-öböl kapuja előtt fekszik Slarina (Zlarin) 
sziget, mintegy védve az öblöt a betörő ellenségek ellen. A sziget védelmi 
fontosságára nézve nem volt nehéz a velencéseknek rájönni s ezért épített 
már San Michelis (Sammichieli) egy várat reá, San Nicolo várát, amely ugyan 
már egészen használhatatlan, de a vidék szépségét fokozza. Az öböl délkeleti 
részén fekszik Sebenico (Sibenik, 30.130 lak.) város, fölötte a sziklákon két 
régi várral: II Barone és San Qiovanni. Dómja 1443—1536 között épült, 
velencei gótikus stílusban, ez a városka egyedüli látnivalója. Tengeri 
kivitele a környékbeli bányákból kikerült barnaszénből és kalciumkarbid-
gyárának karbidjából áll. Öblében fekszik még északon Zaton, délen 
pedig Maddalena falu. A sebenicoi-öbőltől délre haladva, a Punta-Planká-
nál egy kis félszigetet kell megkerülnünk s úgy jutunk Bua-szigethez, 
mely ismét oly közel van a szárazföldhöz, hogy a tenger csatornája, amely 
tőle elválasztja, egy kis sziget közbeiktatásával áthidalható s így Bua-
szigetről egy kőhíddal a kis szigetre jutunk, ezen fekszik Trau város s 
innen egy fahíd visz a szárazföldre. Trau (Trogir, 19.400 lak.) egyike a 
legérdekesebb dalmát városoknak, azt mondhatjuk róla, hogy a közép-
kori olasz városok típusa, egy kis kővé vált tengerparti lovagvár. Ódon 
kikötőtornyai, a városkapu melletti düledező toronybástyái, a városháza, a 
loggia stb. mind a középkor hangulatába ringat bennünket, egyik tem-
ploma, amely hajdan székesegyház volt, egyike az Adria partjain a leg-
szebbekneknek. Eb-
ben van egykori püs-
pöke, a XI. században 
élt Johannes Ursinus 
gyönyörű márványko-
porsóban eltemetve. 
Trautól atengerparton 
egy kis öbölben hala-
dunk végig Spalató 
felé. Bua-sziget és egy 
kiugró félsziget zárják 
el ezt az öblöt, amely-
nek partja buja nö-
vényzetével még az 
Adria partjain is ritka-
ságbamenő pompájú, 
épített védvárairól Sette Castelli (a. m. hét vár), másként egyszerűen 
Riviérának (azaz partnak) is mondják. A várak körül elterülő földek a 
váruraké lettek s azokon lassanként telepek keletkeztek s ma a régi 

neve a velencéseknek a parton a törökök ellen 
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várak romjai körül festői apró házcsoportok, falvacskák vannak meg-
húzódva, a komor zöld növényzetből nevetve néznek ki a kis piros 
házacskák az ég kékjét visszatükröző tenger messzeségébe. A hét 
falu közül nagyobbak Castelnuovo (Újvár), C.-vecchio (Óvár) és C.-Sucurac, 
kisebbek pedig C.-Stafileo, C.-Villuri, C.-Cambio és C.-Abbadessa. A fal-
vak után lassanként Salona közelében a rómaiak egyik legfontosabb dal-
mát városához érünk. Még a kis öbölben emelkedik ki úgyszólván a 
tenger hullámaiból a sekélyes zátonyokon épült Vranica falu, amelyet 
helyzete miatt Piccola Veneziának, azaz kis Velencének is hívnak. Az 
öbölnek ebben az elrejtett, zöld lombokkal eltakart zúgában állott a 
rómaiak tengeri arzenálisa, közel a legfontosabb kolóniákhoz. Ilyen volt 
mindjárt közvetlenül mellette, de már nem a tengerparton Salona, amely 
már Kr. e. 117-ben kitűnt azzal, hogy L. Metellus római konzul seregével 
oly sokáig szembeszállt. A görög hősmondák szerint Illo város feküdt 
legelőször ezen a helyen, ebben pihent meg az aranygyapjút elrabló 
Jázon, később a város a trójai hadjárathoz 70 hajóval járult. A rómaiak 
alatt virágzó nagy város volt, mígnem a VII. században az avarok telje-
sen rombadöntötték s még a koporsókat is feltörték, egyetlen kőhalom 
lett belőle s csak 1847 óta került napfényre a romváros az osztrákok 
ásatásai folytán és római régiségei a közeli Spalato múzeumában vannak 
fölhalmozva. A romokból csak igen keveset lehetett úgy ahogy rendbe-
hozni, mert a XVI. században Spalató lakói a köveket innen elhordták s 
belőle építették városuk harangtornyát, városfalakat, Trau egy templomát, 
később még Velence számos háza is ezekből épült, sőt a mai Salona 
falucska összes viskói is! Gondolhatjuk, hogymekkora város lehetett, ha még 
ennek dacára is jelentékeny mennyiségű rom maradt vissza, de már helyre-

hozhatatlan állapot-
ban. Amfiteátrumának 
csak a nyomai mutat-
hatók ki. 

Amint beérünk 
Spalató kikötőjébe, 
azonnal föltűnik egy 
ódon barna fal, amely 
a kikötőpartnak csak 
félhosszában húzódik 
végig, ez a római kor-
ból fennmaradt Dio-
cletiánus palota még 
ép része. Terjedelme 
oly nagy volt, hogy 

ennek falai közé van építve Spalató óvárosa (Starigrad), a palota 
perisztilumából lett a dóm előtti tér s a dóm helyén régen a palota 
házitemploma állott, ma a legvérengzőbb római császár egyik palotájának 
temploma helyén száll föl a keresztény lelkek imája az Úrhoz. Maga a 
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város is régiségek, sokféle építészeti stílus bizarr halmaza, egyike a leg-
érdekesebb dalmát városoknak. A palota körülbelül a IV. században feje-
ződött be s a római kor műemlékei között az első helyek egyikét fog-
lalja el. Alapjára nézve egy hosszúkás négyszöghöz hasonlít, keskenyebb 
oldala a kikötő, tehát dél felé tekint, 50 dór oszlop tartotta ezt a falat, 
az oszlopok közül 40 még ma is megvan. Hatalmas tornyok kísérték a 
falakat, ezek közül több szintén elég ép állapotban fennáll, a falakon át 
négy nagy kapu : a déli Porta aenea, a nyugati P. ferrea, az északi P. 
aurea s a keleti P. argentea vezetett be a palota belsejébe hatalmas 
keresztirányban haladó útakkal s a keresztező hely mellett feküdt az elő-
udvar (peristylum), amely a tulajdonképpeni császári palotát a többi rész-
től elválasztotta s ezt még ma is meglevő hatalmas oszlopcsarnok (por-
ticus) vette körül, innen lehetett a kupolával födött vesztibulumba bejutni, 
ez köralakú volt félkörös fülkékkel körülvéve, ezekben voltak a szobrok 
elhelyezve. A vesztibulumból nyíló átrium, a tőle balra épült császári lak-
osztály s az ellenkező oldalon elhelyezve volt fürdők ma még romokban 
sincsenek meg. A házitemplom egy részét meg éppen azért rombolták le, 
hogy helyére építhessék szépen tagozott román stílusban a harangtornyot, 
amelynek hibája az volt, hogy miatta sok római emléket kellett lerom-
bolni s bár építészetileg igen sikerült alkotás, árnyékot vetett a dóm 
kupolaterének egyik ablakára s így azt igen sötétté tette, amin úgy segí-
tettek, hogy a körülvevő falakat több helyen áttörték s akkor meg azok-
nak gyönyörű római díszítései mentek tönkre. A torony aljában a bejárat 
mellett fekszik egy fekete gránitból készült szfinx, ki tudja, a világ me-
lyik részéből került oda. A torony alatt épült tempíom a régi római 
Jupiter-szentély nyolcszögletes alaprajzát megtartotta, nyolc erős vörös 
gránitból való oszlop tetején kisebb, zöld márványoszlopokkal, ezeknek 
közeit töltik ki gyönyörű, Diánát és vadászjeleneteket ábrázoló díszítmé-
nyek. A templom mellett volt egy kis Aesculapius szentély, ez ma a ke-
resztelő kápolna, előtte pedig egy remekművű szarkofág áll Meleagros 
vadászatát feltüntető jelenetekkel. Ezek a műemlékek teszik a spalatói 
dómteret oly híressé műtörténelmi és festői tekintetben. 

Az új városrész (novigrad) a régitől nyugat felé épült t ágas utcákkal 
és terekkel, s a parti síkság kiterjedése elég nagy lévén, nem is kellett 
a környező hegyek oldalaira építeni. Itt a tengerparti út (riva) is széles 
és a vitorlások rendszerint közvetlenül mellette szoktak horgonyozni, vala-
mint rakodni, ami a' riva élénkségét és érdekességét nagyban növeli. 
A kikötőmedence elég tágas, mély, előtte a Zirona, Solta- és Brazza-
szigetek csaknem teljesen elzárt tengerrészt ölelnek körül, amelybe a 
Canale di Solta, Porté di Spalató és a Canale della Brazza vezetnek be. 
A városnak 27.210 lakosa van, kereskedelmi forgalma nem nagy, mert 
Bosznia-Hercegovina kereskedelmét közvetlen vasúti összeköttetései révén 
Raguza vonzotta magához. Vasútja egyrészt Sebenico, másrészt Sinj felé 
visz, de ez mindkettő vakon végződik és terméketlen vidékekre vezet s 
így ez sem tudja jelentőségét fokozni, ha azonban a sebenicoi vonal 
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Kninen át a magyar és tovább St.-Peteren át az osztrák hálózattal is 
érintkezésbe jut, amely vasút már építés alatt áll, akkor még sokat fej-
lődhet Spalató, amire a parti síkság elég helyet nyújt és jól védett kikö-
tője is jobban érvényre fogja juttatni hatását. 

Spalató után a legközelebbi kis kikötő a Cetina folyó torkolatában 
Almissa, amely a délkeletre fekvő Makarska (12.200 lak.) városkával 
együtt régebben híres kalózfészek volt, amihez sziklás, rejtett öblük s az 
előttük fekvő Brazza-sziget nagyban hozzájárult, mert elrejtette a kutató 
szemek elől. A Cetina és Spalató közt elterülő partvidék a középkor egy 
részében önálló kis állam volt, amely minden jelentéktelensége dacára is 
dacolni tudott az idegen hatalmakkal. A XI. században keletkezett ez a 
kis állam: Poglizza s 1235-ben kapta első szervezetét, csak a XV. szá-
zadban vetet te magát Velence védelme alá s abban is maradt a francia 
megszállás idejéig, amikor lakói a sorozás ellen föllázadtak s ekkor álla-
miságának véget vetettek s Zovic nevü fejedelme kénytelen volt Szent-
Pétervárra menekülni, országa pedig nyomtalanul eltűnt. Nem játszott 
nagy szerepet a világtörténelemben s csak azért említettem meg, mert 
történelme, sorsa földrajzi helyzetének világos következménye volt. A dal-
mát part aprólékos, függőleges és vízszintes tagoltsága következtében 
sohasem tudott rajta egységes államalakulás létrejönni, minden kis síkság, 
város külön kis állam, köztársaság volt s bármennyire el voltak egymás-
tól szigetelve, minden kicsinységük dacára sem törekedtek összetartani, 
egymással szövetségre nem léptek, idegen behatás ellen pedig a száraz-
föld felől a kopár és vad Karszt, a tenger felől pedig a szigetek meg-
közelíthethetetlenné és könnyen védhetőkké tet ték őket. Lakóik mint 
hegyi népek bátrak és harciasak voltak s a vidék terméketlensége kény-
szerítette őket rablásra, kalózkodásra, ezért nem csodálhatjuk azt, hogy 
a középkori Adriát sohasem lehetett megtisztítani a tengeri rablóktól. 

Makarskától délre a Primőrje nevű partvidék egészen tagozatlan, 
700—1100 méterig emelkedő meredekfalú hegységek zárják el mindenütt, 
közvetlenül a tengerparton a kilátást, a parttal párhuzamosan húzódó 
hegyláncok mellett nem akad egy kis síkság, sem egy-egy kis falu meg-
telepedésére. Nyugat felé nagyobb hegytömegek válnak ki a parti hegy-
ségből s ezek majd mint hosszan elnyúlt, a szárazfölddel alig érintkező 
félszigetek (pl. a Sabbioncelló-félsziget), majd pedig mint keskeny, szik-
lás szigetek bukkannak elő a part közelében a tengerből, ilyenek például 
Brazza, Lissa, Lesina, Curzola, Lagosta, Meleda stb. s a Quarnero szer-
kezetét látjuk megismétlődni a közbezárt hosszú csatornákkal. Az egyetlen 
eltérő jelenség csak a Narenta deltás torkolata, amelytől délre a Sabbion-
celló-félszigetet a szárazföldtől elválasztó Canale di Narentában hercego-
vinál terület ér ki a tengerpartra Neum-Klek nevü kis kikötővel. Lesina 
szigeten van Cittavecchia és Lesina kikötő, utóbbi a bóra és sciroccó 
ellen egyaránt védet t helység, amely üde növényzetével és enyhe éghaj-
latával klimatikus gyógyhely létesítésére is alkalmas. Curzolát a rómaiak 
Corcyranigrának nevezték, mert sötét cipruserdeivel feketéllett a távol-
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ból közeledő hajós előtt, az erdőket a velencések mind kiirtották és 
elhordták a fákat hajót építeni és a tengerbe verni, hogy építkezhessenek 
rája. Sabbioncelló összeköttetése a szárazfölddel alig 4"5 km széles, két 
község fekszik rajta itt: Stagno és Stagnopiccolo, utóbbinak sekélyes ten-
geralatti padjain osztrigákat halásznak. A Jakijani, Giuppana, Mezzo és 
Calamotta szigetekkel elkerített Canale di Calamotta vezet be bennünket 
a Daza (Daxa) szigeten levő erőd után Gravosa kikötőjébe. A pompásan 
védett öböl a Lapad-félszigettel el van zárva a nyilt tengertől s talán 
egyetlen hibája, hogy mély vizébe nem lehet hullámtörőket építeni, csak 
a rakodópartokat kövezik ki. A partokon fehér házak csillognak a nap-
fényen, ami a hegyeken elterülő gyönyörű sötétzöld ciprusok komolysá-
gának szinte kiáltó ellentéte, sőt már Olaszország tájaira emlékeztető 
pinia-ligeteket is találunk. Qravosából elég kényelmes országút vezet 
át Raguzába (Dubrovnik, 14.900 lak.) s közben oly tájképekben gyönyör-
ködhetünk, amelyek még az Adria csodaszép vidékein is ritkaságszámba 
mennek. Lassan emelkedünk fel az úton, kétoldalt hatalmas mészkősziklák 
emelkednek és csak itt-ott lehet jobbfelé egy darabon kitekinteni a tenger 
felé, míg végre az út legemelkedettebb részére érve, egyszerre csodás 
látvány nyílik meg előttünk. A part fehér házai szinte égetik szemeinket 
az izzó napsütésben, sietve keresi tekintetünk a tágas kertek hatalmas 
aloe, kaktusz, mirtusz, oleander és mimóza ligeteit, mindegyiken ezer meg 
ezer fehér, sárga, rózsaszín és bíborvörös égő virág, alig tud nézésükkel 
betelni a szem s üdezöld lombleveleik a ciprusok haragvó sötétzöldjével 
élénk ellentétben áll s ez utóbbiak nyújtanak sötét alapszínt, hátteret a 
csillogó, kacagó színpompának. Az egész meredek és keskeny partszegé-
lyen túl barna mohával borított sziklák merednek ki a kék tengervízből 
s aranyos napsugárban gyöngyöző tajtékhullámok gyűrűzik körül őket. 
A csodásan tiszta, igazán azúrkék, végtelennek látszó égboltozat borul az 
egész tájra s alig lehet a tenger vizétől megkülönböztetni, úgy egymásba 
olvad a kettő, hogy csak a távoli halászbárkák esővert, agyonvert, agyon-
foltozott, rozsdásszínű vitorlái sejtetik a határt. Az örök szent tavasz meg-
testesült színpompája áll előttünk s a színbenyomások, az érzéki érzetek 
özöne nem enged mozdulni, a pálmák lassan mozgatják leveleiket s a 
gránátalmák bíbora annyira magához vonja figyelmünket, hogy nem tud-
juk megítélni az idő múlását. 

Raguza helyén a Kr. u. 639-ben az avaroktól elpusztított, kissé dél-
keletre feküdt Epidaurus város lakói alapították egy kis hegyháton 
Dubrovnikot. A telep gyorsan növekedett s hogy az ehhez szükséges hely 
is meglegyen, azt a kis csatornát, amely addig a hajóknak kikötőül szol-
gált, betömték, így nyertek egy nagy utcát : a Stradonet, amelynek men-
tén már a hegynek felfelé is elkezdtek csakhamar építkezni. A XIV—XVI. 
században hatalmas várfalakat építettek köréje s ekkor építették a még 
szintén meglevő San Lorenzo, Ravelino és Molo bástyákat is, amelyek 
ma már ugyan teljesen jelentőségnélküliek, mégis a városnak a tenger 
felől különösen festői képet kölcsönöznek. A városfal később akadályozta 
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a fejlődést s emiatt nem volt még virágzása idején sem több, mint 
35.000 lakosa. A Stradone mentén terülnek el legszebb épületei, nem 
sok, mert az 1667,-i pusztító földrengés a legtöbb régi épületét tönkre-
tette. A földrengés után a városi hatóság megtiltotta, hogy az épületeket 
egymás mellé építsék, ezért minden ház mellett alig egy lépésnyi széles-
ségű szűk, lépcsős sikátorok visznek föl a hegyoldalra. A régi Raguza 
szláv jellegű volt, a földrengés után épült Raguza pedig teljesen az olasz 
városok képét nyújtja, 
régi palotáinak egy-
része üresen áll, a pat-
ríciusok kiszegényed-
tek belőle, de azért 
bérbe ki nem adják. 
A Stradonet a reá me-
rőlegesen álló rektori 
palota zárja el, ezt 
1388-ban kezdték épí-
teni, a nagy földren-
gés csak az első eme-
letét telte tönkre s ezt 
olasz késői renezánc-
stílusban újraépítet-
ték, belsejében a földszinten van egy nagy, kőoszlopokkal támasztott csar-
nok kőülőhelyekkel, amelyeken a szenátorok ünnepségeken helyet foglal-
tak. Raguza ősnemessége olasz eredetű volt s egész államszervezete olasz 
mintára készült. A nagy tanács, amelynek minden huszadik évét betöltött 
nemes ifjú, akinek nevét a nemesek könyvébe (specchio) bevezették, tagja 
volt és a törvények hozásában részt vehetett. A nagy tanács tagjai sorából 
a negyven éven fölüliek közül választották a szenátorokat, 45-öt, a szenátus-
ból fejlődött ki később a kis tanács 7 rendes és 5 póttaggal, élén állott a 
prioré vagy conte, később rettorenek is nevezték, feladata volt a törvénye-
ket végrehajtani s a köztársaságot a külfölddel szemben képviselni. A rettoret 
eleinte egy évre választották, később minden hónapban s hivatalának tartama 
alatt csakis hivatalos ügyekben volt szabad elhagynia a rektori palotát, ekkor 
a bizánci császárokéhoz hasonló öltözetben, bíborban levő szolgákkal körül-
véve és a kis tanács kíséretében ment ki a városba. A városi lakók közül 
elsők voltak a papok, akiknek nemesi származásúaknak kellett lenniök s 
élükön a szenátus által kinevezett püspök állott, a második osztályban 
voltak a nemesek, a harmadikban a polgárok (citadini), akik ezt a címet 
vagy a város felvirágzása körül kifejtett buzgólkodásukért, vagy a neme-
sekkel való rokonságuk révén kapták, fiaikat államköltségen külföldi 
egyetemeken taníttatták és számos hivatal nyitva állott előttük, soraikból 
egészítették ki az 1526.-Í pestistől megtizedelt nemességet új patríciusok 
választásával. A negyedik osztályban voltak a köztársaság jólétét okozó 
kereskedők (contadini), akiknek csak a házuk volt sajátjuk, földjeiket 

5, á b r a . Ragusa , Q r a v o s a . 



AZ ADRIA KIKÖTŐI. 3 8 3 

bizonyos, nem nagy természetbeni járandóság fejében bérelték. Az egyes 
osztályok között levő rangkülönbséget szigorúan betartották, így például 
a Stradonen nem léphettek a járdára a citadinik, ez a nemeseknek volt 
fenntartva. Dacára annak, hogy Velence és a törökök egyaránt verse-
nyeztek Raguza birtokáért, sohasem volt állandó katonasága, csak egy 
100 főből álló városi őrsége. 

1806-ban a napoleoni háborúk idejében Lauriston tábornok elfoglalta 
Raguzát, az angol flot-
ta a tengerről, az oro-
szok és montenegrói 
ak a szárazföldről os-
tromolták s ekkor 
ment tönkre legfőbb 
kincse, 340 kereske-
delmi hajója, amely-
nek elvesztését nem 
tudta kiheverni, virág-
zó kereskedelme, la-
kosságának egyetlen 
megélhetési forrása 
ment tönkre ezáltal. 

1814-ig az illyr királysághoz tartozott, ekkor szállott a Habsburgok birto-
kába s ha az azóta lepergett egy évszázad lefolyása alatt nem is nyerte 
vissza régi fontosságát, legalább nem hanyatlott le teljesen. Terméketlen 
környékén alig volt művelhető föld s mégis hatalmas, független köztársa-
ság tudott maradni, hatalmát virágzó tengeri kereskedelmének, független-
ségét tengeri és szárazföldi elszigeteltségének lehet tulajdonítani. Jádra 
(Zára), Spalató, Sebenico és Nona is virágzó kereskedelmi városok vol-
tak a középkorban, politikailag azonban állandóan ingadoztak s hol a ma-
gyar királyoknak hódoltak, hol meg a velencéseket vallották uraiknak. 
Jádrának sok hajója járt a XIV. században a Földközi-tenger nyugati kikö-
tőibe és fát, marhákat, halat, bort, olajat szállítottak ki, behoztak élelmi-
szereket és ipari cikkeket. Raguza kereskedelme ezzel ellentétben a 
Levantére irányult, a Fekete-tenger kikötőiből hozott be gabonát és keleti 
árúkat (fűszereket, balzsamokat, illatszereket, drágaköveket, finom szöve-
teket stb.) s ezért félig a törökökhöz szított, jóbarátságban élt velük titok-
ban, de semmi befolyást sem engedett meg saját ügyeibe. Ma Raguza 
sekély kikötőjébe csak kisebb hajók járhatnak be, a nagyobbak a kedve-
zőbb fekvésű és mélyebb Gravosai-öblöt keresik föl s ott kötnek ki. 
Gravosa (Gruz) kereskedelmét annak a körülménynek köszönheti, hogy 
innen vezet legalacsonyabb hágóval az út a dalmát partról a kikötők 
hátvidéke felé, ezért vasútja is épült, amely Bosznia és Hercegovina bel-
sejével köti össze s így ennek a tartománynak tengeri kikötője lett s 
különösen a jelentős érc- és fakivitelt bonyolítja le Nyugateurópa felé s 
a Levantéra. A vasút megnyitása óta ez a kereskedelme annyira fellen-

6. ábra . R a g u s a vecch ia . 7. ábra . Budua. 
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diilt, hogy az addigi 4 km2 területű rakhely kicsinynek bizonyult a fa föl-
halmozására s feltöltéssél kellett gondoskodni a kibővítéséről. 

Raguzától a Casson-csatorna választja el Lacroma-szigetének szirtjét. 
A sziget egy gyönyörű kerthez hasonlít, belsejét pinia és olajfaligetek 
borítják, sziklás partjain az örökké nyugtalan tenger csapkodja, rombolja 
a köveket. Erődjén kívül még egy régi kolostor van rajta, amelyben egy-
ideig a Mexikóban szerencsétlen véget ért Miksa főherceg (később 
mexikói császár) tartózkodott, jelenleg csak szerzetesek laknak a szi-
geten. 

Gravozától északra egy folyóvölgy nyílik, amelybe a tenger is be-
hatol keskeny öbölként, ez az Ombla folyó völgye. Az Ombla típusa a 
karsztos területek folyóinak. A mészkőhegységekben felgyülemlett sok 
barlangi víz tör itt elő, hogy alig egy kilométernyi folyás után a tengerbe 
ömöljön s oly bővizű, hogy előtörése helyén malmokat hajt. Nagy víz-
bősége arra enged következtetni, hogy Hercegovina egyik legnagyobb 
folyójával, a Popovo-poljeben eltűnő Trebinjcica folyóval összeköttetésben 
áll. Az Omblát Orion néven már a rómaiak is ismerték s a Trieszt mel-
letti Timavusszal hasonlították össze. 

A Breo-öböl déli részében van Raguza-vecchia (Ó-Raguza, 10.000 
lak.). Az ókorban Epidaurus görög gyarmat állott a helyén, később a 
rómaiaké volt, de az avarok pusztításai után nem tudott helyreállani. Jó 
és mély, természetes kikötőmedencéje dacára sem tud a kereskedelembe 
bekapcsolódni, mert szárazföldi összeköttetései nincsenek, 

Dalmácia legszeszélyesebb alakulású öble a Cattaroi öböl, a Bocche 
di Cattaro. A Punta d 'Ostro és Punta d'Arza között alig két kilométer 
széles kapu vezet be az öbölbe s a kapu közepén levő Manula-sziget 
(scoglio) mindjárt egy erődöt takar el, hogy a tolakodót távoltarthassa. 
Az öböl jelenleg is meg van erősítve, de már a középkorban is fontos 
erődjei voltak, híres volt pl. a Fort-Spagnuolo Castelnuovo mellett, ame-
lyet 1538-ban építettek s még ma is festői látvány a gyönyörű, örökzöld 
lombok között kiemelkedő tornyos vár. Az öböl egyik tengerszorosa is 
egy ilyen várról kapta a nevét, amely az öböl legszűkebb helyén épült s 
itt a tengerszorost lánccal zárták el, ezért a vár és a szoros a „Le Catene" 
nevet viseli, ez a szoros vezet be a Risano- és cattaroi-öblökbe. A tulaj-
donképpeni Cattaroi öböl a Bocche di Cattaronak legelrejtettebb és leg-
vadabb zúga, zord, szinte égbenyúló meredek sziklaoldalain még egy pár 
ciprus is alig tud megkapaszkodni, a parton alig van hely néhány ház 
építésére. Régi erődje : a Fort San Giovanni 1667-ból való. Az öböl leg-
régibb települése az északi részén Risano, kétségtelen, hogy Kr. u.-i III. 
században már fennállott, a rómaiak Rhisiniumnak nevezték s az öböl 
neve róla Sinus Rhisonicus volt, az illyr kalózok ellen viselt hadjárataik 
alkalmával ismerkedtek meg ezzel a várral és öböllel. Az illyrek üldözése 
esetén mindig ide menekültek be, a rómaiak azonban lassanként mégis 
csak megszüntették az illyrek uralmát és Cattaro helyén Ascrivium nevű 
telepük keletkezett. A középkoron át az öböl legnagyobb része csak-
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nem állandóan a velencéseké volt. Kereskedelmi szerepe sem az öböl-
nek, sem pedig kikötőinek nem volt a középkorban s jelenleg is, mivel a 
szárazföld felől igen nehezen lehet megközelíteni, emiatt nem bír számot-
tevő forgalomra szert tenni, a vasút is Hercegovinából csak a Topla-öböl 
nevű részéig jő le Zelenika községig, innen országút vezet Cattaroba. 
Ez az országút az 1759 m magas Lovcsen-hegy mellett a 45 km-nyire 
fekvő montenegrói fővároshoz: Cettinjéhez visz, ennek közelsége folytán 
kikötőjéül szolgál, tekintve azonban a montenegrói főváros lakóinak sze-
rény igényeit, ez a forgalom még kedvező összeköttetés révén sem 
tudná Cattaro gazdasági jelentőségét jelentősre emelni. Az öbölnek egye-
düli jelentősége tehát pompás védhetőségében van, erre szolgált már a 
középkorban is szeszélyes alakja, nagy mélysége, tengerszorosai, száraz-
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8. ábra . A Ca t t a ro i öböl . 

földi elzárkózottsága egyaránt erre a célra teszik alkalmassá s ezért mél. 
tán nevezhető a világ legjobb természetes hadikötőjének. Cattaronak 
1910-ben 6041 lakosa volt, az öbölben levő egyéb kis falvak közül még 
a népesebbeknek (Perzagno, Teodo, Castelnuovo, Morinje, Risano, 
Dobrota) sincsen gazdasági jelentősége. A vad mészkősziklák nagyrészt 
kopárak, ahol a lankásabb oldalakon kevés termőföld van, azt alaposan 
kihasználják. Az éghajlat is kedvezőtlen, mert a forró nyári napokon az 
elzárt, szűk öblökben szinte afrikai forróság szüntet meg minden tevé-
kenységet, télen pedig aránylag nagy hidegek járnak. Az öböl kanyargós 
alakját tektonikus erőkön kívül a karsztosodás is kétségtelenül befolyá-
solta, több barlang van a partján, amelyeken át a Karszt-fensík belső 
részeinek eltűnt vizei törnek ismét elő, sőt Cattaro mellett a Gordicchio 
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patak, amely szintén egy ilyen barlangból jő ki, még mielőtt a tengerbe 
jutna, ismét egy barlangban tűnik el s a cattaroi-öbölrész déli végében 

a tengervíz fölfelé 
való áramlása mutatja, 
hogy ott tör fel újra 
és egyesül a tenger 
vizével. Ez a tüne-
mény is érdekesen 
bizonyítja, hogy a 
karsztos patakok a 
földalatti barlangok-
ban fölfelé is tudnak 
folyni s eróziójuk a 
tenger színénél mé-
lyebb szinten is tud 
működni. A sziklás 

9. ábra. u i c i n j (Duícigno) . hegyoldalak meredek-
sége, amelyeken a 

sziklák alig tudnak megállani, úgy, hogy Cattaro felett vaskapcsokkal kell 
megerősíteni őket, hogy reá ne zuhanjanak a városra, szintén a karsztos 
tünemények befolyását mutatják a szakadékvölgyek és öblök keletke-
zésében. 

A dalmát part utolsó kikötője: Budua egy kis félszigeten (2840 lak.), 
szintén régi telep, a rómaiak Buta néven nevezték, régi városfalai közé 
szorított háztömegei és szűk utcái a többi dalmát városhoz hason-
lóvá teszik. Ugyancsak ezen a keskeny, terméketlen, hegyes partvidéken 
fekszik még Castel Lastua, jelentéktelen kis falu, amelyre még a felette 

düledező várrom is 

10. ábra . B a r (Antivári) . 

1878.-Í berlini béke után jutott a monte negróiak 
időkig semmit sem tettek a kikötő érdekében. 

csak félszemmel néz 
le s az egész keskeny 
partsáv csak annyiban 

volt jelentős szá-
munkra, hogy ezáltal 
Montenegrónak minél 
kisebb tengerpartjale-
gyen, védhetőség cél-
jából pedig záróerő-
dökkel volt megrakva. 

Montenegrónak 
mindössze csak két 
kikötője van: Antivári 
és Ulcini. Antivári (tö-
rök neve Bar) az 

kezére, de a legújabb 
Természetes kikötő-
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medencéjét egy dél felől kiugró sziklás félsziget keríti el a nyilt 
tengertől, keleti partja homokos síkság, amelyen a Ricanac patak 
folyik végig és itt ömlik a tengerbe. Mintegy négy kilométernyire 
az öböltől, a hegy lábán épült a város (2317 lak.), 1909-ben nyilvání-
tották szabad kikötővé s ekkor az olaszok, akik az utóbbi időkben 
az Adria keleti partján több helyütt letelepedtek és rendszeres gaz-
dasági hódításhoz kezdtek, megkezdették az északnyugat felé teljesen 
nyitott kikötőmedence hullámgátakkal való elkerítését és a kikötőpart 
kiépítését, vasútat vezettek hozzája s most a kikötő mellett a tengerpar-
ton egy új telep van keletkezőben: Uj-Antivari. Vasútja a szkutarii tó 

mellett fekvő Virpazarral 
hozta kapcsolatba s így 
Montenegró bevitelének 
egy része ezen a kikötőn 
át bonyolódott le. Uj kikö-
tőjébe leginkább az olaszok 
hajói látogattak el kisebb 
parti vitorlásokon kívül. 
Ulcinjnak leginkább az olasz 
neve az ismeretes: Dul-
cigno, aminthogy az orszá-
gnak is csak az olasz neve 
közismert, Montenegrót he-
lyesen csak Crnagorának 
lehet nevezni, mindkét név 
magyarul Fekete-hegyet je- * 
lent. Az 1878,-i orosz-török 
háborúban foglalták el a 
montenegróiak ezt a váro-
skát s 1880-ban került vég-
legesen birtokukba, lako-
sainak száma mintegy 5000. 
A lakosok foglalkozása a 
a békésebb halászgatásra 

tértek át, bárkákat ácsolgatnak és olajjal, fával kereskednek. Kikötő-
medencéje szűk beszakadás a különben konkordáns parton, nagyobb 
forgalom befogadására nem is volna alkalmas, a szirokkó hullámai 
ellen semmi sem védi a benne horgonyzó hajókat. Az ország bel-
sejével nem áll forgalmi kapcsolatban s ezért gazdasági jelentősége 
nincs. A városkának a sziklás hegyek között alig van helye, görbe, me-
redek és szűk utcái már nem annyira olaszos jellegűek, mint a dalmát 
kikötővárosok, inkább törökös külsejűek. 

A Bojana folyót túlhaladva, albán területre jutunk, ahol az első 
kikötő Sin vagy Dsin (San Giovanni di Medua), csekély jelentőségű kis 
falu, de a tőle északra fekvő Szkutari város és Drin vízvidékének keres-

11. ábra . Durazzó . 

legutóbbi időkig kalózkodás volt, most már 
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kedelmét bonyolítja le. Innen vitt a rómaiak egy müútja Üszkübbe 
(Szkoplye) egy 915 m magas hágón át, ma ez már egészen használha-
tatlan s bár műutat lehetne építeni a helyébe, mégis a kikötő építkezé-
sek és nagy tőkebefektetés nélkül nem volna használható. A Drin folyó 
torkolata után a part iránya, amely Fiumétől kezdve nagyjában észak-
nyugat-délkeleti volt,, hirtelen észak-délire változik s bár a hegységek 
szerkezete Albániában csak nagyon homályosan ismert, mégis sejteni 
lehet annyit, hogy az albán part nagyjában véve konkordánsnak mond-
ható. A hegyekben a mészkő valószínűleg kevesebb szerepet játszik, 
mint Dalmáciában, a bővizű folyók leginkább a felszínen folynak és sok 
hordalékot visznek a 
tengerbe s a part er-
ősen a lombard síkság 
jellegére emlékezte-
tően homokos, több 
helyütt típusos lidókat 
találunk elzárt lagu-
nákkal, aminő pl. a 
Durazzói mocsár(Cne-
ta-Durcii), a Kravasz-
ta-tó s az Arta-tó 
(vagy Laguna di Val-
lona), az albánok eze-
ket a lagunákat lice-
na-nak nevezik. A 
tengerparton feltöltött 
síkságszegély van, 
amely mocsaras és a 
települést így gátolja. 
Alessio, albán nevén 
Les kikötőjét a Drin 
folyó homokjából elő-
nyomuló félsziget ke-
ríti el a nyilt tengertől és sekélyesíti el is egyszersmind, a városka sem épült 
közvetlenül a tengerparton a mocsarak miatt. Durazzó (Durs, 5000 lak.) vala-
mivel szerencsésebb fekvésű. A város a 184 m magas Monté Dursi kiálló szik-
laszigetén fekszik s csak igen keskeny homokturzások kapcsolják a száraz-
földhöz. A sziget déli része a parttal zárja be a Durazzói öblöt, amely 
dacára elhomokosodott voltának, mégis Közép-Albánia legjelentékenyebb 
kikötője, kivisz gyapjút, juh- és kecskebőröket, tölgyfát, kölest, lenma-
got, nyersselymet, bevitelében pedig az ipari cikkek, liszt és petróleum a 
legfontosabbak. A görögök Epidamnus nevű gyarmata állott a helyén, 
625-ben alapították Kr. e. s így egyike a legrégibb telepeknek az Adrián. 
229-ben a rómaiak birtokába került s Dyrrhachium néven gyarmatuk lett, 
később az Epirus nova római tartomány fővárosa lett s ekkor volt legna-

12. áb ra . Vallona. 
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gyobb virágzásában. Akkor is, miként ma, az adta meg jelentőségét, 
hogy a Rómából az Adria partjára Brundusiumba (Brindisi) vezető Via 
Appia folytatásaként innen vitt a Via Egnatia nevü transzbalkán-müút a 
folyóvölgyben, jól járható hágókon át Thesszalonikébe s onnan Filippin, 
Trajanopoliszon és Hadrianopoliszon (Drinápoly) át Bizáncba. Ma is ez a 
legjobb útirány, mert Valonából a folyóvölgyek egészen ellentétes irányba 
vezetnek s a Szaloniki—Konstantinápoly vasútvonal is a régi Via Egnatia 
szakaszát követi egy darabon. Ez a körülmény tette kapóssá a különben 
kedvezőtlen elhelyezkedésű kikötőt s a történelemben annyiszor cserélt 
gazdát emiatt. A Via Egnatiát a keresztes hadjáratok idején még erősen 
használták, később azonban a rendetlen török uralom alatt a rabló albán 
bandák teljesen használhatatlanná tették. A Kr. utáni V. században keleti 
gót, a VI. században szláv, azután bulgár, a XI. században normann, a 
XIII. században az Anjouk, a XVI. századtól kezdve pedig török birtok 
volt s az övék is maradt egészen a balkáni háborúig, amikor a szerbek 
szerették volna megszerezni maguknak, de monarchiánk kívánságára a 
független albán fejedelemséget állították fel itt, nehogy Szerbia tenger-
parthoz jusson az Adrián. Durazzó régi épületei nagyrészt romokban hever-
nek a sok ostrom és háború folytán, hasonlóképpen bizánci eredetű 
erődje is, a parti mocsarakon átvezető 240 m hosszú híd köti össze a 
szárazfölddel. A hajórakodás céljait egy rakpart szolgálja, leginkább osz-
trák, magyar és olasz hajók látogatják, élénk forgalma volt Trieszttel. 

A partvidék a Vojusa folyó torkolatánál az akrokeraunii hegyfok 
(vagy előhegység) nevű félszigettel hirtelenül a Drin torkolatáig tartott 
északnyugat-délkeleti irányba csap ismét vissza s így a hegységgel nem 
lévén párhuzamos, ismét a dalmát part szerkezete áll elő kiugró félszi-
getekkel, elzárt kis öblökkel és szigetekkel (Korfu-, Jóni-szigetek stb.). 
Az akrokeraunii félsziget nyugati foka a Linguetta-hegyfok, ez szorítja 
össze az alig 72 km széles Otranóti szorossá az átellenben levő olasz 
parttal együtt s ezért ez tekinthető az Adria kapujának, ezért iparkodnak 
az olaszok annyira a félszigettől bezárt öböl mellett fekvő Valona 
(Avlona, 7000 lak.) városka birtokába jutni. A környékén ugyan sok 
olajfaerdő van, de ez nem sokat lendít a kikötő gazdasági helyzetén, 
amely szánalmas, mivel szárazföldi összeköttetései nincsenek s így csakis 
sztratégiai jelentősége van. Hazánk behozatala az albán kikötőkből igen 
csekély volt. 1913-ban behoztunk friss és elkészített halakat, hántolt rizst 
összesen 12.790 korona értékben, kivittünk oda kukoricát, lisztet, szalon-
nát, cukrot, zabot, fát, petróleumot stb. 2,196.499 korona értékben. 

A dalmát szigeteken nagyobb jelentőségű település nem keletkezhe-
tett, fontossága csak a görögök első megtelepülésének idejében volt, ami-
kor a vad hegyilakók s a parti kalózok miatt az első görög telepek a 
szigeteken és a védett félszigeteken keletkeztek: Tragurium, Pharus, 
Issa, Corcyra nigra, Epidaurus stb. ma csak kicsiny halászfaluk: Babino-
polje, Lagosta, Curzola, Trappano, Cittavecchia, Lesina, San Pietro, Solta 
stb. fekszenek a szigeteken, melyek kikötői csak helyi jelentőséggel bírnak. 



a l a m a n c h e - c s a t o r n a k i k ö t ő i . 
— Tíz ábrával. — 

A világháború negyedik esztendejét éljük s az élet-halálharc nem 
csökkenő hévvel tart ma is. A nagy szárazföldi harcok mellett a 
tengeralatti és légi harcok is nagy arányokat öltenek, mely küzdelmek 

főszintere Anglia partjai s a környező tengerrészek, elsősorban a La Manche-
csatorna. Újabban különösen Dover és Calais bombázásáról érkeznek hoz-
zánk mindúntalan hírek, melyek e helyek nagy fontossága mellett tanús-
kodnak. És tényleg, Dover és Calais az angol és francia érintkezés bázisa. 
E ponton közelíti meg legjobban Nagy-Británnia szigetvilága az európai 
kontinenst, a La Manche-csatorna tölcséralakja itt szűkül legjobban össze, 
miáltal a két part 3372 kilométernyire közeledik egymáshoz és e két hely 
nagy közelségénél fogva itt bonyolódik le főleg Anglia és Franciaország sze-
mély-, kereskedelmi, hadászati forgalma. Dovert és Calaist tehát földrajzi 
helyzete teszi fontossá. A háború kitörése előtt csak személyforgalom 
tekintetében voltak elsőrangú fontosságú kikötők, s a haditengerészet 
bázisa nem itt nyugodott úgy Anglia, mint Franciaország részéről, 
hanem beljebb, a csatorna közepe táján Southamptonban, illetve Cher-
bourgban. 

A La Manche-csatorna, Franciaország és Anglia közé beékelt hely-
zeténél fogva, egyike a legfontosabb közlekedési útvonalaknak. A törté-
nelem tanúsága szerint e csatorna feletti uralom mindig az angolok ke-
zében volt; hozzájuttatták természetadta pompás kikötői, melyek továbbra 
is biztosítani fogják Anglia részére ez útvonal feletti hatalmat. E kikötők 
nyugatról kelet felé haladva, a következők: Plymouth, Portland, South-
hampton, Portsmouth, Brighton, Folkestone, Dover. A francia partokon 
szintén nem kevésbbé ismert, nagy forgalmi kikötőkkel találkozunk: St. 
Malo, Granville, Cherbourg, Le Havre, Fécamp, Diéppe, Boulogne, Calais. 
De mily nagy különbség van e kikötők között! 
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Minden kikötőnek elsősorban az a feladata, hogy a hajóknak védel-
met nyújtson úgy ellenséges támadások, mint a tengeri viharokkal szem-
ben ; továbbá, hogy kikötésre alkalmas helyet biztosítson a személy-, illetve 
árúforgalom lebonyolítására. Emellett szükséges, hogy a kikötő oly hely-
lyel is rendelkezzék, hol a hajókat kijavítani és tatarozni lehet. Nézzük 
most már közelebbről, hogy e feladatoknak a La Manche-csatorna kikötői 
mily mértékben felelnek meg. 

E szomszédos területek, Anglia és Franciaország, réges-régen — az 
úgynevezett geológiai másodkorban — még összefüggő szárazföldet al-
kottak. Ennek bizonyítékai azok az ősrégi hegyrögök, melyekből Bretagne-
félsziget, Normandia nyugati része, a Cornwalli félsziget felépült. E hegy-
rögök abban az időben még hatalmasan kiemelkedő hegyóriások voltak, 
de lassanként egy részük az erózió, abrázió, defláció következtében leko-
pott, más részük pedig kéregmozgások következtében a mélységbe sülyedt. 
Ily sülyedés következtében jött létre a geológiai harmadkorban a La 
Manche-csatorna is. A lesülyedt területre a tenger vize behatolt s nem 
maradt több a hatalmas, úgynevezett armoricai hegyrendszerből, mint a 
már jelzett helyek simára lecsiszolt, lekoptatott rögei, dombjai. Pedig anya-
guk őskőzet, a málásnak, koptatásnak erősen ellenálló masszívum. A La 
Manche-csatorna nyugati részén tehát, hol őskőzetből épül fel a part, ott 
ezek mindenütt meredekek, sziklásak, szakgatottak, erősen csipkézettek, 
tehát nehezen hozzáférhetők. így van ez Bretagneban, Normandia nyugati 
részén s így van a Cornwalli félszigeten is. Némi eltérés ugyan van ezek 
között is: mert míg Bretagne egész északi partja oly sziklás és szakga-
tott, sehol egy folyó nem ömlik a tengerbe, úgy hogy kikötésre csak az 
egy St. Malo öble alkalmas s az sem elsőrangú, addig Cornwalli félszi-
geten a Plym és Tamár folyók torkolatánál oly pompás, a szárazföldbe 
mélyen benyúló öböl keletkezett, hogy Plymouth elsőrangú kikötővé fej-
lődhetett. 

Cornwalli félszigettől s Normandia közepétől keletre a lesülyedt terü-
leteket harmadkori üledékes kőzetek, jura-, kréta-, eocénkorú képződmé-
nyek töltik ki, illetve negyedkori folyami lerakódások. Ott, hol mészkő 
borítja a tengerpartot, meredek, sziklás partoktól szegélyezett öblök ke-
letkeztek s így a kikötők hadászati szempontból jók. Ez áll úgyszólván a 
La Manche-csatorna keleti felén levő összes angol kikötőkre. Ott azon-
ban, hol a folyók által hozott törmelékek borítják a partot, mint Francia-
ország Cherbourgtól keletre eső partvidékén, ott igazán jó kikötő, külö-
nösen hadászati szempontból, nem keletkezhetik. 

Ha a kikötőket tanulmányozzuk, felépítésüket tekintve két csoportba 
oszthatjuk őket : természetes és mesterséges kikötőkre. Az előbbieket maga 
a természet, a kedvező földrajzi viszonyok teremtették, alkották kikötőkké, 
míg az utóbbiakat csak az emberi ész, ügyesség, leleményesség tette 
azzá. Az elsők az utóbbiakkal szemben előnyben részesülnek, mert szik-
láktól, szigetektől körülvett medencéjükben a hajók teljes nyugodalmat és 
biztos védelmet találnak, míg az utóbbiaknál az ember örökös küzdelem-
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ben áll a természet erőivel s ellenséges támadások ellen is kevés védel-
met nyújtanak. 

Magát a kikötőt tekintve, beszélhetünk nyitott és zárt kikötőről. Az 
elsőnek vize szabadon érintkezik a nyilt tenger vizével, az apály, dagály 
szabadon fejlődhetik ki benne, míg az utóbbinál a kikötő belső részét 
zsilipek zárják el a nyilt víztől, hogy a víz nívóját szükség szerint sza-
bályozhassák. Ez különösen oly kikötőknél szükséges, hol igen nagy a 
vízszín ingadozása, igen nagy az apály és dagály közötti különbség s a 
hullámverés is tetemes. 

Minden kikötő két részből áll: külső és belső kikötőből. Az úgyne-
vezett külső kikötők rendesen nyitottak s a hajók szabadon futnak be és 
mennek ki az öbölből, míg a legtöbb belső kikötő zárt kikötő, zsilipekkel 
elzárt medencékből áll, melyekbe a hajók csak bizonyos időben, rendesen 
dagály idején futnak be. A zsilipek alkalmazását szükségessé teszi részint 
a medence vizének csekély mélysége, részint az erős hullámzás, továbbá 
a vízszín tetemes ingadozása. Látni fogjuk, hogy Angliának vannak oly 
kikötői is, melyeknek oly nagy a mélységük bírnak s a víz nívóváltozása 
is oly csekély bennük, hogy zsilipeket még a belső medencében sem kell 
alkalmazni. És ez nagy előny, mert a zsilipezéssel igen nagy időrablás 
lép fel, miért is újabban úgy a személyforgalom, mint a gyorsjáratú hajók 
forgalmának lebonyolítására a külső kikötőben létesítenek úgynevezett 
mély rakodópartot (Tiefkai), melyekhez a legkisebb vízállás idején is ki-
köthetnek még a legnagyobb hajók is. Ezek igen drága építkezést igé-
nyelnek. Ilyent létesítettek Doverben, Calaisban s tervbe van véve Le 
Havreban, Dünkirchenben, Boulogneban is. Doverben és Calaisban is e 
mély rakpart közvetlen összeköttetésben van a vasúttal is, ami a forgalom 
gyors lebonyolítását igen elősegíti. Egyebütt a külső kikötőkben a hajók 
rendesen horgonyt vetnek. 

A belső kikötők több medencéből állanak, melyeket a kereskedelem 
és haditengerészet céljáira használnak fel. Továbbá itt vannak elhelyezve 
a száraz- és úszódokkok is, mint igen fontos részei a kikötőnek. Újabban 
a szárazdokkot a külső kikötőben helyezik el, hogy a megrongálódott hajó 
könnyebben elérhesse. Ez különösen a hadikikötőknél kívánatos. 

Míg a külső kikötőkben a hajók, egy-két helyet kivéve, horgonyt vet-
nek s a szárazfölddel csolnakon érintkeznek, addig a belső kikötőkben 
a hajók a parthoz, illetve mólóhoz lesznek erősítve, miáltal a közutak-
kal, vasutakkal közvetlen összeköttetésbe lépnek. A parthoz erősített ha-
jók helyzete tehát sokkal szilárdabb, mely szilárdságot még azáltal is fo-
kozzák, hogy a tulajdonképpeni, belső kikötőt zsilipekkel elzárva, a víz-
szín ingadozását a minimumra csökkentik s a hajók teljes nyugalomban 
rakhatják ki és be az árúkat. Ezeket a kikötőket zárt- vagy dokk-kikötők-
nek nevezik. Az angol kikötők túlnyomólag dokk-kikötők. (Nyilt kikötők 
a Keleti-tenger kikötői. Ezeken kívül vannak úgynevezett dagály-kikötők, 
melyekben a hajók a vízszíningadozásban résztvesznek.) 

A nyilt kikötők megközelítés tekintetében előnyösebbek a dokk-kikö-
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tőknél, amennyiben ez utóbbiak csak minden 12-ik órában vannak nyitva. 
E hátrányt legújabban kamarazsilipekkel igyekeznek ellensúlyozni, melyek 
a hajókat a külső kikötőből a belsőbe emelik. A hadikikötőkben nemcsak 
egy, de több kamarazsilipet is alkalmaznak, mivel könnyen megrongálódik. 

A kikötők jelentőségére nagy befolyással bír a szél járása. A La 
Manche-csatornában, a világtájakhoz viszonyított északkelet-délnyugati el-
helyezkedésénél fogva, a nyugat-délnyugati szeleknél fejlődnek ki a leg-
hosszabb hullámok, ilyenkor a legerősebb a hullámverés is. E hullámok 
különösen a nyugati francia partokat támadják, elsősorban Bretagne északi 
partját, melyet apró szirtekké bomlasztottak szét, továbbá a Normann-szige-
teket s Cotentin-félsziget nyugati oldalát. Anglia partjai némileg védve 
vannak kissé ívelt alakjánál fogva; a Landsend-fok felfogja e hullámok 
erejét. Az északnyugati és északi szelek az angol partokra nézve jófor-
mán jelentéktelenek s a francia partokra is csak csekély befolyással bír-
nak. Ellenben az északi szelek a csatorna keleti részében levő kikötőkre 
nézve igen veszedelmesek. 

A kikötők jelentőségére a széljáráson kívül nagy fontossággal bír 
még az árapály jelensége is, melynek hatása alatt a víz színe naponta 
kétszer változik. Plymouthban, Southamptonban, Portsmouthban a szökőár 
4—4'7 m, Doverben 5'5 m, Dünkirchenben, Calaisban, Boulogneban, Le 
Havreban, Cherbourgban még több, 5—8 m, St. Maloban és Granwille-
ben 11 m. E nagy nívóingadozást csak mesterséges eszközökkel, gátak 
emelésével, zsilipek alkalmazásával lehet leküzdeni. 

Ezeket az egyes, itt felhozott jelenségeket szem előtt tartva, vizsgál-
juk meg a nevezetesebb kikötőket. 

Kedvező fekvésű, természetes, jó kikötője van Southamptonnak, Ports-
mouthnak, Plymouthnak, a francia parton pedig csak Cherbourgnak. Ked-
vező fekvésűnek tekinthető még Le Havre kikötője is, de nem hadászati, 
hanem kereskedelmi, közlekedési tekintetben, amennyiben a hajózható 
Seine torkolatában fekszik s ezáltal közvetlen érintkezésben van Párissal 
és a termékeny, gazdag párisi medencével. A többi francia kikötő Le 
Havre, Boulogne, Calais mind sík, lapos parton feküsznek, tehát mester-
séges kikötők. 

A nyugatról jövő erős hullámverés ellen a keleti partot megvédi a 
csatornába mélyen benyúló Cotentin-félsziget, úgy hogy ettől keletre a 
folyók hordaléka a part mentén lerakódhatik. Ehhez járul még az a körül-
mény, hogy itt megszakad, véget ér az armorikai rögvidék s az őskőzetet 
üledékes kőzetek váltják fel, melyek könnyebben engednek a hullámok 
támadásainak, letöredeznek, szétmállanak s a folyók hordalékaival össze-
keveredve, a part mentén, az öblökben lerakódnak vagy a hullámok által 
a partra vettetve, mint futóhomok beborítják a tenger partját. Itt tehát 
örökös küzdelem van, örökös mozgás, változatosság. Ami anyagot az egyik 
helyről elmosnak a hullámok, másik helyen ismét lerakják. Itt tehát nincs 
állandó part. Ezért rosszak Franciaország északkeleti kikötői; sekélyek, 
zátonyosak, a part mindenütt meglehetős egyenletesen, egyenes vonalban 
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húzódik, egy-két folyótorkolatot kivéve, sehol nagyobb beöblösödés, mely 
a hajókat megvédhetné a tengeri viharok, ellenséges támadások ellen. Itt 
mindenütt mesterséges eszközökhöz, az emberi leleményességhez, a tech-
nika eszközeihez kellett fordulni, ha kikötőt — akár kereskedelmi, akár 
hadászati szempontból jó kikötőt — akartak létesíteni. Kikötőkre pedig 
itt, e területen nagy szükség volt. Kívánatossá tette egyrészt az a körül-
mény, hogy a La Manche-csatorna elsőrangú világkereskedelmi út, melyet 
csak úgy használhat ki Franciaország a maga javára, ha az árúkkal meg-
rakott hajók részére oly kikötőket biztosít, amelyekbe könnyen, minden ve-
szedelem nélkül, bármely időben bejuthatnak. Másrészt szükségessé tette 
jó kikötők létesítését Anglia közvetlen szomszédsága, ennek világhatalma 
politikai, forgalmi tekintetben egyaránt. így Franciaország e kedvezőtlen 
parti alakulás ellenére is több fontos, a modern kívánalmaknak teljesen 

1. ábra . A La Manche -c sa to rna . 

megfelelő, jó kereskedelmi, illetőleg hadikikötőt létesített, igaz, hogy óriási 
anyagi áldozatok árán. 

Nyugatról kelet felé haladva, első kikötők St. Malo és Granwille a 
St. Michael-öbölben. Mindkettő kisebb jelentőségű kikötő a nagy 11 m.-es 
nívóváltozások és számos szirt, zátony következtében, melyek az öbölbe 
való bejutást igen megnehezítik. 

Ezektől keletre, e partvidék egyik legnevezetesebb s a természet által 
is jól megalkotott kikötőjét, Cherbourgot találjuk. A Cotentin-félsziget északi 
csúcsán helyezkedik el ez az 1022 ha-nyi területet felölelő öböl a Divette 
folyócska torkolatánál. Az öböl bejárata északon van s ennek nyugati fe-
lében mesterségesen kiépített móló helyezkedik el, míg a keleti szélén 
levő móló kis sziklaszigetre lett építve. A két móló között egy 3'6 km 
hosszú hullámtörő gát van húzva, a vízépítés valódi remekműve. A nyu-
gati és keleti szelek ellen védi a természet, az északi szelek ellen pedig 
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rg kíkötój 

2. ábra . C h e r b o u r g k ikö tő je . 

az ember alkotta kögát. Az így bezárt külső kikötő tetemes mélységgel 
bír, úgy hogy nagy óceánjáró hajók is bármikor, bármely időben befut-

hatnak. Az öböl déli ré-
Hulldmtoro t szén helyezkedik el a 

belső kikötő 22 ha-nyi 
területe, melyet az előb-
bitől mólók választanak 
el. Negyven hajót képes 
befogadni. Ebből nyílik 
nyugatra a hadikikötő 
három medencéje több 
száraz dokkal és délre 
pedig a kereskedelmi 
kikötő. Sajnos, ma már 
úgy hadi, mint keres-

kedelmi kikötője kicsi a nagy csatahajók, illetve kereskedelmi hajók befo-
gadására. Ez az oka annak, hogy Cherbourg jelentősége egy idő óta erő-
sen csökkent s nem is nyeri vissza addig, amíg kikötőjét a modern kívá-
nalmaknak megfelelőleg ki nem bővítik. Mint hadikikötő azért még min-
dig igen nagy fontosságú, amennyiben elsőrangú erősség. A hadikikötőt 
már 1686-ban Vauban kezdte építtetni, I. Napoleon folytatta és III. Napoleon 
1858-ban befejezte. Falak, nyolc hatalmas erőd és számos ágyúüteg veszi 
körül. Erődítményeiben újabban nagy átalakítások történtek. Kereskedelmi 
kikötője a Divette torkolatánál egy medencéből és egy külső kikötőből áll, 
amelyet gránitmóló véd és 600 méter hosszú csatorna köt össze a tenger-
rel. Forgalma körülbelül 700 hajóra tehető évente. Cherbourgból öszvé-
reket és ipar- i 

cikkeket szállí- \ , 

matokba, Angii- / ' A 

tói keletre eső 
kikötők már az 
alább vázolt ho- ^ ^ o M X y ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ W A ^ 
mokos és lapos ' " ' ^ J ^ v 

Ezek elseje Le LeKavre 

9 kilométer szé- k , k o t o j c 

les tölcsértorko-
latában helyez-
kedik el Franciaországnak Marseille után ezen legjelentékenyebb keres-
kedelmi kikötője. Hadászati szempontból e kikötő rossz, amennyiben 

3. ábra . Le Havrn k ikö tő je . 
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sík területen fekszik s így könnyen áttekinthető, a hajóknak ellenséges 
támadás ellen védelmet nem nyújthat. Bár erődítésekkel jól el van látva, 
mégis elsősorban kereskedelmi kikötő. A torkolat kiépítésénél is a keres-
kedelmi érdekeket tartották szem előtt. A kikötő a Seine jobb partján 
épült, melynek szabályozása előtt oly nagy volt a dagály és apály közötti 
különbség, a tenger vize oly hatalmas erővel zúdult dagálykor a folyó 
torkolatába s onnan vissza, hogy a hajók kénytelenek voltak a dagály 
idejét bevárni s ennek segítségével a torkolatba bejutni. A Seine sza-
bályozása folytán ez az „özönár" megszűnt. Hatalmas mólókat építettek 
a kikötő bejárata elé, hogy a hullámok betódulását, a kikötő elhomokoso-
dását megakadályozzák. Emellett állandóan kotorják a medret. 

A kikötő külső és belső kikötőből áll. Mind a kettő több medencére 
oszlik. A külső kikötő el van látva nyilt, kisvíz idején is 9 méter mély 
rakodóparttal, hol a nagy óceánjáró hajók is minden időben kiköthetnek. 
Itt van a száraz dokk is elhelyezve. A belső kikötőben levő medencék: 
Bellot, Eure és kereskedelmi medence. Ezek a medencék közvetlen érint-
kezésben vannak a vasutakkal, emellett a Bellot-medencébe 6 méter mély 
hajózható csatorna is torkollik, mely Le Havret Tancavillevel köti össze 
vízi úton. A medencéket a külső kikötőtől zsilipek zárják el, miáltal apály 
idején is elegendő víz van bennük. 

Le Havre élénk összeköttetést tart fenn a szemben fekvő angol ki-
kötővel, Portsmouthtal, melyet 
a gőzhajók 9 óra alatt érnek el. 
Gőzhajójáratok vannak a fran-
cia kikötőkön kívül Anversbe, 
Lissabonba, Hamburgba, Rot-
terdamba, Liverpoolba, Sout-
hamptonba,Glasgowba,Swan-
seabe, Bristolba, Kopenhágá-
ba, St. Pétervárra, Konstanti-
nápolyba, Odesszába, Rio de 
Janeiróba és Santosba, Bue-
nos Ayresbe, New-Yorkba, 
New - Orleansba, Mexikóba, 
Kanadába és a francia gyar-
matok fő kikötőibe. Évente 
átlag 7000 hajó érkezik a ki-
kötőbe, ami körülbelül 3 millió 
tonnatartalmat jelent. 

Dieppe a kisebb kikötök 
közé tartozik. Jelentősége ab-
ban áll, hogy a szemben fek-
vő angol kikötővel, Newha-
vennel állandó összeköttetést tart fenn, melyet a gőzösök 4 óra alatt érnek 
el. Jelentősége a háború alatt, Angliához való nagy közelsége következ-

f n ^ ű t o 

4. ábra . B o u l o g n e k ikö tő je . 
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ki kötc 

5. ábra. Cala is k ikö tő j e . 

tében erősen növekedett, bár kikötője rossz, amennyiben homokos, záto-
nyos s csak mesterséges eszközökkel tarthatják fenn. 

V5- Tőle észak-
v. a 

keletre van Bou-
logne a Liane 
torkolatánál,Tol-
kestowe angol 
kikötővel szem-
ben. Ez a kikötő 
nagy kiterjedésű 
s hatalmasan ki-
épített medencé-
vel bír. A nyilt 
tengertől dél-
nyugatra a nagy 
Carmot-móló vá-
lasztja el. Észak-
ra szintén tervbe 
van véve móló 

építése. A külső kikötő a Liane torkolatában helyezkedik el, beljebb pedig 
a kereskedelmi medence, melyet nyitott rakpart választ el a folyótól. E 
rakpart a vasúttal közvetlen érintkezésben van. Mint hadikikötő jelenleg 
még igen jelentéktelen, amennyiben csak igen kis hadihajókat képes be-
fogadni. 

Calais a La Manche-csatorna legkeletibb végén fekszik, ott, hol a 
tölcsér 33'5 kilométerre szűkül össze, szemben Dover kikötővel. Ezt az útat 
a gőzhajók 13A óra alatt teszik meg, úgy hogy Franciaország és Anglia 
között a személyforgalom úgyszólván itt bonyolódik le teljesen. Ebben áll 
e kikötő nagy fontossága. Évente körülbelül 3—400.000 utas fordul meg 
kikötőjében. Mint kereskedelmi és mint hadikikötő Calais kisebb jelen-
tőségű volt a háború előtt, bár mesterségesen fenntartott kikötője jó s 
mint erősség is elsőrangú. 

A kikötő legfontosabb része a külső kikötőben levő 800 méter hosszú, 
a legkisebb vízálláskor is könnyen megközelíthető, vasúttal összekapcsolt 
rakodópart. A bejáratot az elhomokosodástól, hullámtorlódástól a keleti és 
nyugati móló védi. A külső kikötőből nyílik a Carnot-medence, mely két 
zsilippel elzárható. E medence a kereskedelmi forgalom lebonyolítására 
van fenntartva. Ugyancsak a. külső kikötőből nyílik, de nyugatra a dagály-
hullámok felfogására szolgáló medence. Ezt keskeny csatorna köti össze 
a Carnot-medencével. E csatornába torkollnak a belföldről jövő csatornák. 
A bejárattól keletre van az öblítő medence, mely elhomokosodás ellen 
védi a kikötőt. Nagy baj, hogy az öböl bejáratát csak folytonos kotrással 
és öblítéssel lehet az elhomokosodástól megvédeni. Emellett Calais igen 
ki van téve az északkeleti viharoknak. Mindemellett politikailag fontos 
helyzeténél fogva jelentősége a háború alatt igen megnövekedett. 
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A jórészt homokos, lapos partokon elhelyezkedő francia kikötőkkel 
szemben az angol kikötők sziklák és szigetek között húzódnak meg, 
biztos védelmet ^ 
nyújtva nemcsak ~ TV 
a tengeri viharok, 2 . X / / ' 
de még az ellen- ^ c / ' 
séges támadások- ^ t ' / / Z v s * ^ ^ 
kai szemben is. ^ --''XJ" 'jf 
E kikötők többé- £ ^ Í Ö v ^ ' 
kevésbbé már a % 
természet által jól £ V-íy 
megalkotott, a ha- % m 
dászati és közle- v ^ ^ 
kedési kívánal- J ^ y / C \ 0 q 3 
maknak megfele- ?Ujmouth Sound V< 
lő, kedvező alakú- / ) 
lássál bíró öblök. - y n , , ^ » • 

ALaManche- * Ply mouth h k o t o j e. 
csalorna nyugati 6. ábra . P lymou th k ikö tő je , 

végén helyezke-
dik el magas mészkőszikláktól körülvéve Plymouth öble. Két folyó tor-
kollik b e : a Tamár és a Plym. Hatalmas nagy kikötő ez, melyet egy 
1554 méter hosszú kőgát véd a hullámcsapások ellen. A Tamár 7 kilomé-
ter hosszú torkolata, melyet délen a Mount-Eageumbe nevü földnyelv hatá-
rol, kizárólag hadikikötő. Ez az úgynevezett Hamoare. Oly nagy kiter-
jedésű, hogy 100 hadihajót is befogadhat. Az öböl keleti részében, a 
Plym folyó beömlésénél viszont a kereskedelmi kikötő, a Cattewater fog-
lal helyet. Ettől északra helyezkedik el a Sutton Pool, a halászok kikötője 

és a Mill-bay, melynek felső végében van-

Cnak az 1104 méter hosszúságú Great-
^ Westernsdocks elhelyezve. Minthogy Ply-

mouth elsősorban hadikikötő, igen meg 
van erősítve. El van látva továbbá óriási 

l^t. dokkokkal, hajógyárakkal, műhelyekkel, 
u , vasöntőkkel, gépgyárakkal, árúterekkel, 

| arzenállal s tengerészkórházzal. Plymouth 
/ tehát elsőrangú flottabázis. 

^ ^ ^ Tőle keletre, Cherbourg francia kikötő-
vel szemben van Portland, melynek kikö-
tője hadászati szempontból szintén igen 

P o r t l a n d k i k ö t o ( e . fontos. Portland tulajdonképpen sziget; a 
. . . D .. . .., „.,. szárazfölddel a Chesil 26 km. hosszú homok-7. abra. P o r t l a n d k ikö tő je . 

gát köti össze. Hossza 7, szélessége 2 ki-lométer. Két nagyobb és több kisebb helység van rajta. Északi csücskén helyezkedik el a pompás, nagy kikötő. Az öblöt két móló és kéthullámtörő 
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gát veszi köri. A hajók tehát biztos és kényelmes védelmet találnak a 
viharok ellen, míg ellenséges támadás ellen a Vern nevü erősség védi. 
Az öböl körülbelül 1000 ha. területtel bír. Ebből körülbelül 600 ha. tehető 
az a terület, mely apálykor is 9 méteres mélységű, tehát a legnagyobb 
hajók is kiköthetnek minden időben. Emellett elhomokosodás ellen sem 
kell küzdeni. 

A csatorna közepe táján találjuk Anglia két leghatalmasabb kikötőjét: 
Southamptont és Portsmouth-ot. Az öblök egész sokasága nyulakodik itt 
be a szárazföldbe, melyek bejáratát a Wight-sziget védelmezi, Southampton 
a bejárattól északnyugatra helyezkedik el a Test és Itchen folyók tor-
kolata által alkotott félszigeten. E folyók kevés törmeléket hoznak maguk-
kal, úgy hogy elhomokosodásnak nincs kitéve. E kikötő jelentősége főleg 
tengeri kereskedelmében rejlik. Igen kedvező természeti viszonyai van-
nak, amennyiben a 
kikötőhöz vezető 
szoros tetemes szé-
lességű és mély-
ségű, úgy hogy a 
nagy kereskedelmi 
hajók is kényelme-
sen behajózhatnak. 
Az árapály jelen-
sége ugyan napon-
ta négyszer jelent-
kezik, de a szint-
különbség legfel-
jebb 4 méter; a 
medencék tehát ál-
landóan nyitva le-
het nek. A kikötő-
ben évente átlag 2—2'5 millió tonnatartalmú hajó fordul meg, gabonát, gyü-
mölcsöt, állatokat, fát, gyapjút hozva be és ruházati cikkeket, bőr-, vas-, 
rövidárút vivén ki az országból. 

Tőle 24 kilométernyire keletre fekszik Anglia legnagyobb hadikikö-
tője, Porlsmouth, Portsea-szigeten, a Spithead tengerszorosból nyíló öböl-
ben. A Wight-szigettől védett bejárata tetemes mélységű, de csak 200 
méter széles, míg beljebb az öböl 3000 méterre szélesedik ki, tehát a 
természettől is hadikikötőnek van predesztinálva. Anglia egész hadiflot-
tája elfér benne. Nagy és fontos erődítményekkel, tengerészeti arzenállal, 
hajógyárral van ellátva. Emellett az öböl közepén kis sziget van: Barrow, 
hol 30.000 tonna szenet raktározhatnak el. Ez közvetlen összeköttetésben 
van a wallesi szénbányákkal. Erődítményekkel nemcsak az öböl, de a 
bejáratok is annyira el vannak látva, hogy a kikötő megközelítése szinte 
lehetetlen. 

A csatorna keleti végén fekszik Dover kikötője. Londontól 106 kilo-

qbt s: 

out/? 

Port srno u t h e S S o u t f i á m p t o h k ! k o t o j e . 

8. áb ra P o r t s m o u t h é s Sou thampton k ikö tő je . 
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méternyire, a Dour-patak torkolatánál, két meredek sziklafal közé ékelve. 
Eredetileg csak egy kis, magas mészkőszildáktól körülvett öbölben állott, 
mely a nyugatról jövő viharok ellen 
elég védelmet nyújtott. E védelmet 
1847-ben még fokozták az „Admirali-
tats Pier" építése által. Még később 
építették a „Princip of Wales Pier"-t, 
mely a személyforgalom lebonyolí-
tására szolgál. E két töltés között 
foglalt helyet a kereskedelmi kikötő 
két kis medencéje, melyeket egymás-
tól zsilipek zárnak el. Legújabban 
az „Admiralitats Pier"-t meghosszab-
bították, keleten mólót, a kettő közé 
pedig hullámtörőt építettek, miáltal 250 ha. vízfelületet nyertek. Ebből 130 

ha-nyi 9 méter mély-
ségű apály idején is. 
Ezáltal Dover haditen-
gerészet szempontjá-
ból is fontos kikötővé 
vált, különösen amióta 
erődítményekkel is kö-
rülvették. Ezek 22 ha. 
területet borítanak be. 
Kereskedelmi kikötőjé-
ben évente átlag 8000 
hajó szokott megfor-
dulni, 16—18 millió 
tonnatartalommal. 

Dover kikötője ki 
van téve úgy a nyu-
gati, mint a keleti sze-
lek támadásának s csu-
pán az északi szelek 
ellen védelmezi a ma-
gas, sziklás part. Az 
új építkezések előtt, 
midőn csak az „Admi-
ralitats Pier" volt meg, 
a hajók úgy védekez-
tek a viharok ellen, 
hogy míg a szél nyu-
gatról fújt, a töltés ke-

leti oldalához' simultak, keleti szél alkalmával pedig a töltés nyugati oldala 
nyújtott védelmet. A hajóknak e szükségszerinti helycseréje természetesen 

10. ábra. Német repülőra j a doveri kikötő fe le t t . 
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nagy akadálya volt a forgalomnak. Az újabb építkezések azonban e hát-
rányt megszüntették, miáltal Dover kikötője kifogástalan, jó kikötővé vált. 

Látjuk tehát, hogy úgy Angliának, mint Franciaországnak 5—5 első-
rangú kikötője van a La Manche-csatornában, e nagyfontosságú közleke-
dési útvonalban. A kikötők, bár részben természetesek, részben mester-
ségesek, mind jókarban tartott, modern felszerelésekkel ellátott, nagy for-
galommal, sőt egyesek világforgalommal dicsekvő kikötők. A világháború 
azonban e kikötők életét erősen megbénította, forgalmukat csökkentette, 
egyoldalúvá tette, amennyiben teljesen a háború szolgálatába hajtotta őket. 
Emellett egyes kikötők szerepet cseréltek. A csatorna keleti részében el-
helyezkedő kikötök jelentőségükben nyertek, a nyugatiak ellenben veszí-
tettek. És míg háború előtt úgy Anglia, mint Franciaország legnagyobb, 
legfontosabb hadikikötője a csatorna közepén helyezkedett el, addig a 
háború alatt szerepüket a csatorna keleti végénél fekvő Calais és Dover 
kikötők vették át. Ezek vannak Németországhoz legközelebb, ezek van-
nak legjobban kitéve a támadásoknak, emellett itt lévén legkeskenyebb 
a csatorna, e kikötők vannak arra hivatva, hogy az ellenséges hajóknak 
a csatornába jövetelét megakadályozzák. E kikötők tehát geográfiai hely-
zetüknél fogva jelenleg elsőrangú szerepet játszanak. Ennek köszönhetik, 
hogy a német repülők minduntalan meglátogatják. H. E. 



i r á n y z ó t o r p e d ó v e t é s s z á m á r a . 
Irta: BECK ZOLTÁN ny. cs. és kir. fregatta-kapitány. 

— Hét ábrával. — 

inden vadász gyakorlatból tudja, hogy egy oldalvást iramodó vadra, 
ha agyon akarja lőni, a fegyverét előre kell tartania s nem sza-
bad egyenest reá célozni. Ezt az egyszerű szabályt még a gyerek 

is ismeri, aki kövével — mondjuk — a hajhászott macskát fejbe koppin-
tani akarja. Ez az előretartás annál nagyobb, mennél gyorsabb a cél s 
mennél lassabban mozog a vetett tá rgy; a vadász tehát kevesebbet fog 
előre tartani, mint a például említett utcagyerek. 

Ilyen viszonyok a torpedóvetésnél egy mozgó hajó ellen is nagyban 
szerepelnek. De mivel itt egy találat sorsdöntővé válhatik, a vető s leg-
gyakorlottabb tiszt szemmértékére sem fogjuk a vetés pillanatát bízni, ha-
nem mértanilag azáltal fogja ezt megoldani, hogy egy szerszámot készít, 
amelynek segítségével az előretartás nagyságát pontosan meghatározhatjuk. 
Ezen előretartás pedig nem más, mint az a szög, amelyet — a mi ese-
tünkben — a torpedópálya és a célirány befoglal Tegyük fel (1. ábra), 
hogy egy ellenséges hajó B, amelyet A pontból akarunk megtorpedózni, 
bizonyos időbontban .fí-ben van és a nyíl irányában valamilyen módon 
meghatározott gyorsasággal — melynek nagyságát B—C egyenes ábrá-
zolja — halad, akkor a torpedót A—C irányában kell megereszteni, hogy 
C-ben a hajót találja. Ha a torpedó sebessége kétszer oly nagy, mint a 
hajóé, akkor ez a mechanikai háromszög A — C oldalának kétszer oly 
nagynak kell lennie, mint a B—C oldalnak. Az előretartás — a szög 
B, A, C. 

Az általános esetben az A pont — a torpedónaszád — szintén mo-
zog s oldalvető-csővel van ellátva, akkor a saját maga gyorsaságát kell 
tekintetbe venni, minthogy a torpedó a naszád gyorsaságával és a saját 
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menetével összetett irányban célnek fog iramodni. A—D a naszád sebes-
sége, A—E a torpedóé és e kettő eredője A—T, amely irányban esetünk-

ben a torpedót ki kell lőni; A pont helyett ^41-ből 
kell ennek megtörténnie. A célzóeszköznek — az 
irányzónak — előbbeni megfontolások folytán fel-
adata tehát abban áll, a természetben létező há-
romszöghöz hasonlót jóval kisebb méretekben a 
torpedóvetőcső közelében teremteni, melyen a kü-
lönféle adatokat, mint a saját menetgyorsaságát, 
az ellenfelének s a torpedó sebességét kellőleg 
beosztott vonalzókon be lehet állítani. 

Egy fokokra beosztott tárcsán központi tüske 
(T) körül két rúd foroghat (2. ábra). Mindkettőben 
hosszrés van, amelyekben tőkével ellátott tolók, 
A—B, mint a célháromszög sarkai mozoghatnak. 
E két tőkére még két más rúd van illesztve, amely-

1. áb ra . 

nek szintén kivágása van* és szintén 
mozogható. Mind a négy rúd menet-
sebességi beosztással bír és pedig az 
S rúd a saját (torpedónaszád), a H 
rúd az ellenséges hajó, míg a K és 
K, rúd a torpedómenetsebesség szá, 
mára. Ha most a rudakon az emlí-
tett adatokat a tolók által beállítjuk, 
a kérdéses háromszög létesül A, B, 
C. Az 5 rúdban mozgó tolótőke (A, 
pont) célgömbben végződik, míg a 
K,-ben mozgón (B pont) egy irányzék-
keret van illesztve, amelynek közepé-
ben egy célzófonál van kifeszítve. 
Legújabb időben e két pontot össze, 
kötő rúd egy célzó távcső alzatjául 
szolgál. 

Ilyen irányzó látható a 4. számú 
képen ábrázolt vízfeletti torpedóvető, 2. áb ra . 

3. ábra . 

mely minden irányban forgatható. 
Ha a torpedóvető cső a hajó orrába 

avagy annak farába szilárdan be van 
építve, tehát a kilövési irányt a ha jóval 
magával kell adni, az S rúd elesik. 

A vízalattjáróknál, hol a szabad ki-
látás hiányzik, tehát a megtorpedózandó 
hajóra való egyenes irányadás, célba-
vevés lehetetlen, a periszkóppal — azon 
optikai müszerszámmal, melynek fel-
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adata a prizmák s lencsék által kiváló képet a vízalattjáró naszád belse-
jébe, a vizsgáló szemébe vetíteni, levezetni — ilyen irányzókészülék ösz-
szeköttetésbe 
van hozva. Mint 
már említve volt, 
ilyen irányzóké-
szülék tehát álta-
lában véve 3 be-
állítható, egy há-
romszöget ké-
pező rúdból fog 
állani, amely a 
célzáshárom-
szög 3. oldalához 
párhuzamossá 
téve, a termé" 4. ábra. T o r p e d ó v e t ő (az i r ányzó a t e t e j é n ) . 

szetben levőhöz tehát hasonlóvá lesz. 
Az irányzórudak ekkor az 3-ik, avagy az 5-ik ábrában jelzett kölcsönös 

helyet vehetnek fel; mindkét célban a K' rúd A—B oldalnak, a K rúd az 
A—C és a H rúd a B—C oldalnak felel meg. 

így a periszkóppal összeköttetésbe hozott ilyen irányzókészülék oldal-
nézetét a 6. ábra, míg ennek alaprajzát — oldalról tekintve — a 7. ábra 
mutatja. A P periszkóp A alsó részén egy O okuláris van elhelyezve, amely 
oldalvást kifelé nyúlik. Ez utóbbi a naszádtesttel összeköttetésben álló T 
tartályban foroghatóan, be van ágyazva s ez a rajzban nem látható fogas-
koszorút hord, amelynek fogaiba egy kisebb fogaskerék kapaszkodik. Ennek 
tengelyén — mely a tartályra erősített két karos csapágyban fekszik — 
egy hajtó kézikerék, H van erősítve. Ha ezt a kereket fordítjuk, a perisz-
kóp csöve is fordul, miáltal az egész látkört vizsgálhatjuk. A három 
irányzórúdból — az 5-ik ábrán jelzett háromszögnek megfelelően — össze-
állított szerszám a periszkóp legalján erősített I. hordaljon van felfüggesztve. 

Az ellenfél irá-
nyába hozandó C rúd 
a hordalj hosszabbítá-
sán egy fejcsavarral, 
(F) van megerősítve, 
úgy hogy ezen rúd a 
periszkóppal együtt 
foroghat. 

A torpedó menet-
irányát meghatározó 
K, rúdnak megfelelő 
T rúd ellenben a hord-
aljon függetlenül foroghat s míg az ellenség menetirányát jelző Mrúd a H rúd-
nak felel meg — a másik kettővel tolhatóan és csuklósan van összeköttetésben. 

5. ábra . 
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E célból a T rúdnak egy hosszrése van, amelyben egy toló, amely-
nek alkotórésze az M rúddal fix összeköttetésben áll, mozoghat, de a résben 

a K anyacsavar által minden 
állásban megerősíthető. Ilyen 
hasonló hosszrés az M rúdnak 
is van, amelyben a G toló 
az L anyacsavarral megrög-
zíthető. Ezen toló tőkéje .egy 
másik, az E rúd hosszrésé-
ben mozogható tolóval van 
összeköttetésben és az N 
anyacsavarral minden helyze-
tében megerősíthető.- Mint a 
T, úgy az M rúd is beosztás-
sal bír, amely a tengeri mér-
földben meghatározott menet-
sebességnek felel meg. A T 
úd továbbá egy 5 tartót hord, 

amelyet D keresztdarab tá-
maszt. Ezen alkatrészek a T 
rúddal forognak. 

Ezen tartó továbbá egy 
P karra! van ellátva, amely-
nek felső végen az R kap-
csolókerekecske.van. Ezen ke-
rekecske a T tartályon levő 

kontaktusdarabbal azon pillanatban jön érintkezésbe, midőn a torpedó-
vetőcső tengelye a T rúd irányába jön. Ezáltal valamilyen villamos jelző-
készülék áramlata be 
lesz kapcsolva. Ezen 
irányzókészülék keze-
lése a következőkép-
pen történik: a perisz-
kópcsövet mindenek-
előtt a H kézikerék 
forgása által addig for-
dítjuk, amíg ő az el-
lenfél, amelyet meg-
torpedózni akarunk, 
irányába kerül. Az O 
okuláris e helyzeté-
ben az E rúd szintén 
a cél felé mutat. Erre 
azután a T és az M 
rúdon levő beosztások 
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szerint a résekben mozogható tolókat beállítjuk, az előbbin a torpedó ismert 
menetgyorsaságát, a másikon az ellenség becsült, másmódon meghatáro-
zott sebességét. Ez alkalommal az M rudat a megtorpedózandó hajó me-
netirányához párhuzamos irányba kell fordítani. 

A rudak kölcsönös beállítása után a megfelelő anyacsavarokat meg-
szorítjuk. A három rúd most együttesen a 4. ábrán látható három-
szöghöz hasonlót képeznek, miből következik, hogy a torpedónak a 
C pontnál az ellenséges hajóval kell találkoznia, ha azt a 7 rúd irányában 
kilövik. Hogy ez meg is történjék, a vízalattjárót a vele hosszirányába 
beépített vetőcsővel a T rúd irányába kell fordítani. 

Abban a pillanatban pedig, ha ez beteljesül, az R kapcsolókerekecske 
az / kontaktusra ér és vagy a lövésre adja a jelt, vagy — amit sokkal 
célszerűbbnek kell tekintenünk — az ezáltal bekapcsolt villamos áram 
egy elektromágnest mozgásba hoz, miáltal a vetőszelep emeltyűje felsza-
badul és a sűrített levegőt a lancirozó csőbe eresztvén, a torpedót kilövi. 



a f r a n c i a k e r e s k e d e l m i t e n g e r e s z e t é s a f r a n c i a 

k i k ö t ő k h e l y z e t e a h á b o r ú b a n . 
Irta: BRUNNER VILMOS. 

A világháború kitörésével a központi hatalmak lobogóit viselő hajók 
eltűntek a világtengerekről. A világforgalom lebonyolítására ren-
delkezésre álló hajóűr ezáltal mintegy négy millió tonnával csök-

kent, amely hajóűrhiány és a háborús veszélyek a fuvardíjak lassú, majd 
a tengeralattjáróharc megindítása óta az ántánt és a semlegesek hajó-
űrében is beállott jelentős csökkenés folytán a fuvardíj rohamos emelke-
désében mutatkozott. A központi hatalmak tengerhajózásának megbéní-
tása folytán a semleges és az ántánthoz tartozó államok hajósvállalatainak 
nagyszerű üzletekre nyílt kilátás, amit csak az utóbbiakra nézve befolyá-
solt a hajópark egy részének hadicélokra történt lefoglalása. A francia 
vállalatok is — amelyek békében csak hatalmas állami segéllyel voltak 
képesek eredményt felmutatni — biztató kilátásokkal kezdték meg hábo-
rús üzletéveiket, amelyek bizony csalódást hoztak a hajótulajdonosoknak 
mert korántsem tudtak oly nyereséget elérni, mint a szövetséges és a 
semleges államok hajótulajdonosai. A francia állam háborús^tengerhajó-
zási politikája pedig nemhogy előbbre vitte volna a tengerhajózást, 
hanem azt még az eddigi nívón sem tudta fenntartani, s bátran mond-
hatjuk, — mint azt a következőkben látni is fogjuk — hogy a francia 
tengerhajózás az utolsó három esztendőben visszafejlődésnek indult. 

Míg a háború kitörésekor a francia tengerhajózás a második helyet 
foglalta el 1*9 millió tonna hajóürtartalmával az ántánt államainak tenger-
hajózása között, addig a háború folyamán elveszítette ezt a pozícióját, 
mivel távoli szövetségese, Japán, nemcsak hogy utolérte és túlhaladta 
Franciaországot, hanem kvalitative is felülmulta azt. Franciaország 1*9 
millió tonnával jóval mögötte maradt Anglia 21 millió tonna hajóűrének, 
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(amely utóbbi a világháború három esztendeje alatt szintén alaposan meg-
fogyott), ellenben felette állott Oroszország 850.000 és Olaszország l - 5 
millió tonna hajóürtartalmának. A szigorított tengeralattjáróharc megindí-
tásáig (1917 február 5.-ig) Franciaországnak 150.000 tonna hajótere pusz-
tult el, s ezt a veszteséget sem hajóépítéssel, sem a központi hatalmak-
nak francia kikötőkben rekedt s mintegy 20.000 tonna hajóűrt tartalmazó 
hajók lefoglalásával nem tudta pótolni. Franciaország forgalmának lebonyo-
lításában mindig jelentős helyet foglaltak el az idegen lobogó alatt járó 
hajók. A háború bekövetkeztével e hajók egy része a jól jövedelmező 
municiószállítással kezdett foglalkozni, a nagyobbik része e hajóknak né-
met lévén, egy biztos kikötőben kerestek maguknak menedéket, várva a 
világháború végét, mikor ismét a világforgalom lebonyolításának szolgá-
latába állhatnak. így a francia tengeri forgalom lebonyolítása a már béké-
ben is elégtelen és a háború folytán még jobban csökkent francia flottá-
val nagy nehézségekbe ütközött. Ámbár a francia kormányok mintegy 25 
éven keresztül állandóan 100 millió frankot fizettek ki postaszerződések 
és egyéb segélyek címén a hazai kereskedelmi tengerészeinek, 1914-ig 
az nem volt képes önálló és jelentősebb fejlődésre, a hajóforgalom 
80%-át idegen lobogó alatt közlekedő hajók közvetítették. Francia rako-
mányok után 1913-ban 604-4 millió frank fuvardíjat fizettek, amiből azon-
ban francia vállalatnak csak 186'5 millió frank jutott, s a többi idegen 
vállalatok nyereségét növelte. Jean Stern igazgató, a francia tengerhajó-
zás egyik vezető embere, a „Revue Parlamentaire" 1916 március 4.-i 
számában erősen kikel a francia kormány politikája ellen; mindeddig 
senki sem törődött a francia hajótulajdonosok érdekeivel, s a háború 
kitörésekor éhbérért voltak kénytelenek dolgozni. Most pedig őket teszik 
felelőssé a fuvardíjak emelkedéséért s folytonosan felhányják nekik, hogy 
mily óriási nyereséget zsebelnek be. Ez téves, mert a francia hajótulaj-
donosok aránylag kevés nyereséget értek el, dacára a magas fuvar-
díjaknak, mivel a flotta 65°/o-a (köztük 20%-a postahajó) le van foglalva, 
szabadhajózási vállalattal nem rendelkeznek, s a vonalhajózásban a 
fuvardíjak csak éppen annyira emelkedtek, amennyivel a magasabb üzem-
költségeket fedezni képesek. Franciaországban a forgalom részére jelen-
leg csak 700.000 tonna hajótér áll rendelkezésre, amely nincs befolyással 
a fuvardíjak kialakulására, s ők is azon fuvardíjak szerint kénytelenek 
szállítani, amelyek egy bizonyos időben az ő érdekeik figyelembevétele 
nélkül alakultak ki. A párisi norvég követség egy nemrég közzétett 
jelentése is megerősíti e panaszok jogosultságát. 

Amint az ellenségeskedések megkezdődtek, s a német hajók eltűn-
tek, a francia flotta elégtelen hajótere mindinkább érezhetővé vált, s a 
szövetséges és semleges országok, különösen Anglia és Norvégia, csak 
nagyon magas, sőt uzsoraáron vállaltak el francia fuvart. A francia kikö-
tők berendezésének primitív volta, a kikötőmunkások hiánya, a meglevő 
hajók rossz állapota s a szervezettség hiánya, a hajóépítkezés stagná-
lása és a gyarmatokba, Salonikibe, stb. menő hajóknak ottan terv- és 
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célnélküli, gyakran hetekig tartó horgonyzása mind erősen korlátozta a 
forgalom lebonyolítását és növelte a hajótérhiányt. így aztán a fuvardíjak 
példátlan emelkedése következett be. Míg 1914 júliusában a Cardiffből 
Marseilleba szállított szén fuvardíja tonnánként 8'5 frank volt, addig ez 
1915 júliusában már 22 frankra, az év decemberében 75 frankra, 1916 
júliusában pedig 115 frankra emelkedett. Egy tonna gabonának az Unió-
ból Marseilleba való szállításának fuvardíja 1914 júliusában 3 sh. volt; 1915 
júniusában a fuvardíj már 11 sh.-re emelkedett, s 1916 ugyanazon hó-
napjában már 18 sh. volt a fuvardíj. A time-charternél a súlytonna ára 
1914 júliusában 3 sh., 1915 júliusában 15 sh. s 1916 júliusában 40 sh. 
volt. Emellett azonban a francia kormány átvette a hadiveszélyek elleni 
biztosítás költségeit nemcsak a francia, hanem mindazon idegen hajókét 
is, amelyek a francia érdekek szolgálatában vannak. A biztosítási pré-
miumok is alaposan felszökkentek. így például a csatornán át szállított 
árúk után a biztosított érték 0 -75%-a, Havre—Amerika között ü"90 %-a, 
Bordeaux—Amerika között 0'75°,'o-a, Bordeaux—nyugatafrikai partok 
között 0'75%-a, Marseille—Algir között 1'25%-a, Marseille—Alexandria 
között és a Suez-csatornán át a biztosított érték 2V0-a a prémium. 

A folyton nagyobbodó hajótérhiány folytán beállott rohamos tarifa-
emelkedésnek a maximális tarifa megállapításával akartak véget vetni. 
Ez egyúttal a francia hajóügynökök tisztességtelen üzelmeinek a meg-
akadályozását is célozta. Különben a francia hajótulajdonosok a nem 
rekvirált hajótérrel, amely mintegy 700.000 tonnát tett ki, elég szép, közel 
500 millió frank nyereségre tettek szert. Hogy mily nagy volt a rekvirált 
és nem rekvirált hajók által eredményezett fuvardíjnyereség között a 
külömbség, azt mutatja egy kis összehasonlítás, amely szerint az évi 
nyereség 1 millió korona értékű lefoglalt hajóűr után a törvény által 
megállapított fuvardíj értelmében 1914-ben 100.000 frank volt, míg az 
ugyanily értékű szabadhajók ugyanakkor 2-2 millió frank nyereséget ered-
ményeztek. A francia kormány 1"2 millió hajóűr lefoglalásával — ami az 
egész kereskedelmi flotta 60°/o-át teszi — megkímélte a fuvaroztatókat a 
további kiuzsorázástól, a hazai, az angol és a norvég hajótulajdonosok 
szemtelen követeléseitől. A hajók lefoglalásánál a francia kormány sok-
kal messzebb ment, mint pl. az angol, amelyik a hajóparknak csak 
40%-át foglalta le. A francia parlamentben a képviselők egy része azzal 
az indítvánnyal lépett elő, hogy az egész francia hajóparkot le kellene 
foglalni, ami persze érthető izgalmat okozott a francia hajótulajdonosok 
körében. A tengerészetügyi miniszter, Lazare, maga sem helyeselte a 
hajók túlságba vitt lefoglalását, mivel a megfelelő szervezettség híjján a 
lefoglalt hajókat nem tudták volna célszerűen felhasználni, s már a rész-
leges lefoglalás is nagy elégedetlenséget idézett elő a hajótulajdonosok 
körében. 

A kereskedelmi flotta megnagyobbítása tekintetében semmit sem tet-
tek. Még a háború kitörése előtt 12 tehergőzös építését kezdték el 
mintegy 100.000 tonnatartalommal. E hajók még mindig nincsenek be-
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fejezve és semmiféle intézkedés nem történt ezek befejezése érdekében. 
A háború előtt Franciaország átlagban 116.000 tonna hajóűrt produkált 
évente, ami már akkor is igen kevés volt. Most, hogy ez az építés is 
elmarad, a folyton pusztuló francia kereskedelmi hajópark semmiféle 
pótlást sem kap. A német hajók lefoglalása a veszteség egy kis részét 
sem tudta fedezni. Az ántánt többi államaiban, ha nem is ily mértékben 
ugyan, de szintén hasonló helyzet uralkodik a hajótér pótlása körül, úgy 
hogy Anglia, Franciaország és Olaszország hajótulajdonosai szindiká-
tust alakítottak külföldi hajók megvásárolása céljából. Az állam mind-
ezideig semmiféle hajóbeszerzési segélyt vagy kölcsönt nem utalt ki a 
hajótulajdonosoknak, hogy a hajók beszerzését elősegítsék. A hajózási 
kérdések tanulmányozására eddig csak egy bizottságot küldtek ki, amely-
nek működése sok panaszra adott okot. Mindinkább uralkodóvá kezd 
lenni az a felfogás, hogy a francia kereskedelmi tengerészetet teljesen 
újból kellene felállítani. Az ország gazdasági jövője attól függ, hogy az 
anyaország és a gyarmatok részére egy megfelelő nagyságú és hasz-
nálható flotta álljon rendelkezésre. De nagy nehézségekbe fog ütközni a 
hajótér beszérzése, s hogy Franciaország hajóépítését növeljék, a „Creusot 
Co.", a „Banque de l'Union" és a „Messageries Maritimes" hajóstársaság 
megalapították Marseilleban a „Société Provencale de Constructions Na-
vales" hajógyárat 7 millió frank alaptőkével, amit később 10 millióra 
szándékoznak felemelni. 

Franciaországra nézve nagy hátrány, hogy — mint azt maguk is 
elismerik — nem rendelkeznek elsőrangú világkikötőkkel. Marseille, Bor-
deaux, Havre, Ruen, Boulogne, stb. rakodópartjai, rakodóberendezései, 
raktárai, a kikötők mélységi viszonyai a vasúti és csatornaösszekötte-
tései nem felelnek meg a modern kor követelményeinek. A kikötők 
állandó túltömöttsége az oka, hogy az érkező hajóknak — megfelelő hely 
hiányában — a kikötő előtt, a nyilt vizén kell várakozniok gyakran hosz-
szabb ideig is, míg végre befuthatnak a kikötőbe és megkezdhetik a ki-
és berakodást. A francia kormányok jól ismerték ezen tarthatatlan álla-
potokat, de semmiféle beruházást nem tettek ennek megjavítása érde-
kében. 

Az utolsó tíz évben a francia kikötök forgalma nagy mértékben 
emelkedett. Míg 1903-ban az összforgalom 45,760.110 tonna volt, addig 
ez 1913-ban 73,945.414 tonnára, tehát 63%-al emelkedett. A háború foly-
tán e forgalom még jobban emelkedett. így pl. csak Bordeaux forgalma 
az 1913. évi forgalomnak tizenötszörösére emelkedett, ami ugyan csak 
átmeneti fellendülésnek tekinthető, mivel a német és belga kikötők blo-
kirozása folytán a svájci rendeltetésű szállítmányok nagyrésze Bor-
deauxon megy keresztül. A franciák ezen átmeneti kereskedelmet a há-
ború megszűnése után is megszeretnék tartani, s a „Compagnie d'Orleans" 
most dolgoz ki egy tervezetet, amelynek célja lenne Svájc bevitelé-
nek (különösen élelmiszerbevitelének) közvetítését a békében is Bor-
deauxnak és a francia kereskedelmi flottának biztosítani, s ezen forga-
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lomból Hamburgot és Antwerpent legalább részben kizárni. Hogy sikerülni 
fog-e, az nagy kérdés. Ha Bernt vesszük Svájc középpontjának, úgy 
attól Antwerpen 878 km, Bordeaux 950 km és Hamburg 1001 km távol-
ságra fekszik. A háború előtt, bár Bordeaux ezek szerint 51 km-el köze-
lebb fekszik s a francia vasúti tarifa is kedvezőbb, mint a német Svájc 
forgalma mégis inkább észak felé, Hamburgba irányult. Ugyanis Német-
országgal kedvezőbb a vasúti összeköttetés, a német vonatoknak a fran-
ciákénál nagyobb menetsebessége, valamint a német kikötök tökéletesebb 
felszerelése folytán az árúk ki- és berakása gyorsabban történik, mint a 
francia kikötőkben, s így az árúk Svájcba is hamarabb érkeznek meg, 
ha tehát a német vasúti költség nagyobb is, a ki- és berakási költségek 
kevesebbek és időt takarítanak meg. 

A francia kormány a kikötőket 1915-ben egy e célra létesített 
tengeri-kikötői hadibizottság és a kikötőbizottság felügyelete alá helyezte. 
Ez utóbbiak működési körét 1916 végén a szállítmányok alállamtitkára 
által kinevezett tisztviselőkre ruházták át és egy 1917 januárjában 
kiadott dekrétum által szabályozták. Ezen dekrétum intézkedett, hogy a 
bevonult kikötőmunkások helyébe hadifoglyokat, marokkóiakat, Kabylokat 
és spanyol munkásokat használjanak fel a kikötői munkákra. A darúk 
kezelésére katonákat állítottak be, kik a roueni és a le havrei kereske-
delmi kamarák iskoláiban ezek kezelésére ki lettek oktatva. Az állami és 
magángyárak közösen megkísérelték a rakodóberendezések javítását és 
tökéletesítését. 1916 elején 125 új darút rendeltek meg, amelyek havon-
ként 500.000 tonna árút lennének képesek kirakni. Az államvasútak 
ugyanekkor 35 darút kaptak egyenként 2500 kg emelőképességgel, ame-
lyek szénkirakási szolgálatra vannak hivatva. Rouen impertourjei 25 darút 
rendeltek meg 5—7 tonna emelőképességgel. A háború eleje óta 1917 
márciusáig a következő beruházások történtek: 222 állami darú, 35 állam-
vasúti, 180 magánosok és kereskedelmi kamarák által felállított darú, 6 
darab úszó gabona-elevátor, 10 darab parti gabona-elevátor, 6 darab szén-
átvevő-elevátor. Mivel az árúk legnagyobb részét vasúton továbbítják 
a kikötőkből, hogy az átrakást megkönnyítsék, a kikötőkben összesen 
mintegy 300 km hosszúságban síneket fektettek le. De a vaggonhiánv 
miatt mégis nagy torlódások állanak elő. 

A rakodópartok kiterjesztésére is csak a háború alatt gondoltak. így 
a háború eleje óta Dünkirchenben 1250 m, Treportban 380 m, Havreban 
480 m, Rouenban 700 m, Saint Nazaireban 380 m, Nantesben 300 és 
Bordeauxban 200 m, összesen tehát 3690 m hosszúságban építettek új 
rakodópartokat. Hogy a forgalmat még inkább megkönnyítsék, bizonyos 
árúk kirakását meghatározott kikötőkre korlátozták. így meghatározták, 
hogy mindegyik kikötő milyen mennyiségű gabona forgalmát közvetít-
heti, Havre, Nantes, Bordeaux és Marseille veszik át a civillakosságnak 
szükséges cukrot, majd a nehéz fémek kirakását korlátozták 40 kikötőre. 

Nem történt intézkedés azonban a kikötők kimélyítése iránt. S bár 
a hidraulikus, villamos és gőzdarúk teljesítőképessége mintegy 60Vo-al 
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növekedett, a rakpartok hosszúsága oly korlátozott, hogy a torlódások 
most is napirenden vannak a nagy forgalom folytán. így Marseille rakodó-
berendezéseinek teljesítőképessége és a rakpart kiépítése 18%-al emel-
kedett, míg ugyanezen idő alatt a forgalom 75%-al növekedett. 

Akárhová nézünk Franciaország háború alatti hajózási politikájánál, 
vájjon racionálisan használják fel a hajóteret, hoznak-e és keresztül visz-
nek-e megfelelő kikötőépítési, dock-, csatorna- és közlekedésügyi terveket, 
mindenütt azt láthatjuk, hogy a fél rendszabályoknál alig jutnak tovább, 
hogy a francia protekció-rendszer és a politika irányításának az ügyvé-
dek kezeibe való jutása folytán a francia tengerhajózás holtpontra, ha 
ugyan nem a visszafejlődés útjára jutott. A háború előtt a kereskedelmi 
flotta nem gyarapodott, a háború alatt a hajótér az elsülyesztések foly-
tán csökken, a meglevő hajók elhasználódnak s új hajók beszerzésének 
hiánya folytán a hajópark erősen elértéktelenedik. Egyelőre csak az 
óhaj nyilvánul meg egy nagyobb hajópark iránt, amely a későbbi gazda-
sági fellendülés megindításához és továbbfejlesztéséhez hozzájáruljon, de 
mivel a francia nép legnagyobb része a'maritim kérdések iránt már év-
tizedek óta a legnagyobb közönnyel viseltetik, így alig várható a francia 
kereskedelmi tengerészet jövendő fejlődése. 
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magyar és osztrák, szláv és olasz érdekeknek az Adrián való össze-
ütközése okozza, hogy a világháború alatt oly élénk érdeklődés 
ébredt a tenger problémái iránt. Még nem simultak el ezen katasz-

trofális összeütközés hullámai, áll a harc, de mind világosabban bontakozik 
ki előttünk, hogy a nagy küzdelem igazi tárgya a dalmát partok. E 
kopár, karsztos partoknak egyetlen, de elrabolhatatlan értékük van : geo-
gráfiai fekvésük. Valóságos Eris almája Dalmácia, mely úgy van odatűzve 
a földközi medencébe, hogy míg a Balkán-félszigetnek nyugat felől való 
egyedüli jó bejárata, másrészt a magyar medencerendszernek rakpartja, 
az olasz partoknak átellenese s így a latin, szláv és turáni fajta legéle-
sebb ütközőpontja. 

A már talán nemsokára elérkező nagy osztozkodásnál öntudatosan, 
a dalmát kérdés egész historikumát ismerve, Dalmáciának reánk nézve 
való fontossága teljes tudatában kell a magyar politikai és intellektuális 
világnak a diplomaták mögött állania. 

A dalmát kérdésnek hazánkban egész geográfiai irodalma van. 1883 
óta, mikor Havass Rezső első dalmát vonatkozású geográfiai cikke meg-
jelent, csaknem negyven év telt el. Most ismét reneszánszát éli a dalmát 
kérdés, éppen ezért nem lesz talán fölösleges reámutatni, hogy eme negy-
ven év alatt mit dolgozott a magyar geográfusok kara e téren. 

A dolog természete szerint is bibliográfiánk nem számíthat teljességre, 
ezért a szaktársak birtokában levő újabb adatok velem való közlését, kü-
lönösen napilapjaink idevágó cikkeiről való tudósítást köszönettel vennénk. 

Összeállításunkban mindent fölvettünk, ami a dalmát kérdést földraj-
zilag érinti, hacsak közvetve is. 
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Hazai geográfusaink dalmát törekvéseinek jogosságához kétely sem 
férhet, ha pedig a majd bekövetkező osztozkodásnál céltalannak bizonyul, 
úgy az itt összehordott tömérdek tudományos munka mégsem vált fölös-
legessé, igazolja a tudomány céljainak szuverenitása. 

* * * 

Ágoston Béla: Dalmácia. (A trsztenai kir. kath. gimn. Értesítője az 
1910/11 tanévről.) 

Banczik Samu dr.: Tanulmányi kirándulás Dalmácia, Bosznia és Her-
cegovinába. (A késmárki ág. ev. gimn. Értesítője az 1910/11. tanévről.) 

Becher Ernő: Közgazdasági élet Dalmáciában. Tengerészet és hajó-
zás. Fordította Kenessey Kálmán. (Az Osztrák-Magyar Monarchia, VIII. k. 
707—715. i. Bpest, 1892.) 

Bernátsky fenő dr.: Növényzet és éghajlat mediterrán vidéken. (A 
Tenger, 1912. IV. f. 195—203 1.) 

—: Növényökológiai megfigyelések Lussin déli részein. (Természet-
rajzi füzetek, XXIV. 1888.) 

Bobula János: Ragusa. (A Tenger, 1911. IV. f. 148—160 1.) 
Borbás Vince: Adatok Arbe és Veglia-szigetek nyári flórája köze-

lebbi ismeretéhez. (Mathem. és Természettud. Közi. XIV. 1876 7.) 
Brózik Károly: Dalmácia. (Pallas Lexikona IV. kötet, 864—865 1. 

Bpest, 1893.) 
Budapesti Hirlap: 1902, 162. száma a gabella—raguza—kattarói vas-

útnak Fiúméra való hatásáról. 
—: 1909 nov. 28.-i száma Dalmácia visszacsatolásáról. 
—: 1909 május l.-i száma az Újkapela—Batrina —Banjaluka—Knin 

vasúti tervezetről. 
Cholnoky Jenő dr.: Dalmácia. Havass Rezsőnek a Keresk. Múzeum, 

M. Mérnök- é s Építész-Egylet és az Orsz. Magy. Kereskedelmi Egylet 
1905 május 5.-i együttes ülésén tartott előadásának ismertetése. (Földrajzi 
Közlemények 1905 évf. 203—204. 1.) 

—: Az északnyugati Balkán térképe. (Földrajzi Közlemények, 1909. 
évf. 112. 1.) 

—: A Balkán-félsziget népei. (Földrajzi Közlemények, 1913. évf. 50—54. 
1., 1 térképpel.) 

— : A Földközi-tenger és ki járói. (Adria-könyvtár, I. sorozat, 5. f. 1915.) 
—: Az Adria és partvidéke. (Adria-könyvtár, I. sorozat, 7—8. f. 1916.) 
—: Az Adria. (Magyar Figyelő, V. évf. 14. sz. 1915. VII. 16.) 
—: A Balkán-félsziget. (Magyar Figyelő, VI. évf. 3. sz. 1916. II. 1., 

186—197 1.) 
—: A föld hegyei és vizei. (A föld, Műveltség Könyvtára, 484—493. 1., 

a Balkán-félsziget fejezetben. Budapest, Athenaeum, 1906.) 
Czink Lajos: Cherso. (Földrajzi Közi. 1895. VIII. f. 273—305. 1.) — 

Érinti a sziget Dalmáciához való viszonyát is. 
—: Lissa. (Földrajzi Közlemények, 1902. 77—98. 1.) 
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Czirbusz Géza dr.: Balbi Egyetemes Földrajza V. kötetében tárgyalja 
a dalmát kérdést. (1899—1903. Nagybecskerek, Pleitz Fer. Pál, á 4 K.) 

—: Hegyek és utak a magyar tengermelléken. (A Tenger, 1911. VIII. 
és IX. f. 354—359 1.) 

Danes I. V. dr.: Adalékok a karszttünemények ismeretéhez. (Föld-
rajzi Közlemények, 1906.305—312 I. 1 táblával.) — A dalmát Karsztra is 
kiterjed. 

Danilo János: Dalmácia népe. Népélet. Fordította Katona Lajos. (Az 
Osztrák-Magyar Monarchia, VIII. k. 504—563 1. Bpest, 1892.) 

Deáky Loránd dr.: Horvát-, Sziavon- és Dalmátországok közjogi ál-
lása.' 1908. 

Déznai Viktor: A Bosznia—Dalmáciába tett tanulmányi kirándulás. 
(A temesvári áll. főreál Értesítője az 1911/2 tanévről.) 

Dezső Béla dr.: A magyar-horvát szigettenger. (Földrajzi Közlemé-
mények, 1881. évf. 137. 1.) 

Dús László: Dalmácia a magyar közjogban. (8-r. 81 1. Bpest, 1906, 
Grill, á 1-50 K.) 

Erődi Béla dr.: A Balkán-félsziget a berlini kongresszus után. (Föld-
rajzi Közlemények, 1879. évf. 20—28. 1.) 

— : Horvát földrajz a nép számára. (Földrajzi Közlemények, 1890. évf. 
71—80. 1.) — Dalmáciára is kiterjed. 

— ; Tanulmányi kirándulásom Dalmáciába. (Földrajzi Közlemények, 
1897. évf. V. f. 129—156 1. 3 képpel.) Előadatott a Magyar Földrajzi Tár-
saság 1897 május 13,-i ülésén. 

Fest Aladár: Az Adriai tengerhez vezető utaink. (Földrajzi Közlemé-
nyek, 1895. évf. VI. f. 193—216. 1.) 

Fodor Ferenc dr.: A Balkán természeti viszonyai és államalakulásai. 
(Uránia, 1915. XII. sz. 420—422. 1.) 

— : Az Adria-kérdés és a magyar tengerpart. (Katholikus Szemle, 
1916. II. sz. 113—126. 1. Megjelent különlenyomatban is.) 

— : Az aldunai híd közlekedésföldrajzi jelentősége. (Temesvári Hír-
lap, 1916 április 22.-Í száma.) 

— : Kapcsolataink az Adriával a háború után. (A Tenger, 1916. IV—V. f. 
145—152. 1.) 

— : Politikai földrajzi problémáink. (Pesti Napló, 1916 május 23.-Í sz.; 
lenyomatta a Temesvári Hirlap 1916 május 26.-i száma is.) 

— : A magyar Alduna közlekedésföldrajzi viszonyai. (A Világpiac köz-
gazd. hetilap 1916. 35—36. Duna-konferenciai és 38—39. száma.) Dalmá-
ciát is bekapcsolja. 

— : A Délvidék és a Balkán közlekedési kapcsolata. (Temesvári Hir-
lap, 1917 február 4, 6, 7, 8, 9. sz. Előadatott a Temesvári Balkán Iroda 
közgazdasági ciklusán a Temesvári Lloyd Egyesületben 1917 jan. 28.-án.) 

— : A turáni államok és a tenger. (A Tenger, 1917. évf. II. f. 69—77.1.) 
— : A turáni államok jövendő békéjének földrajzi tényezői. (Túrán, 

I. évf. 1917. III. sz.) 
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Frankfurter Albert: Ausztria-Magyarország hajózási összeköttetései a 
Levantéval és a Balkán-államokkal a világháború kitöréséig. (A Tenger, 
1916. IV—V. f. 170—181 1.) 

Ge'czy I.: Lussin Macchia növényzetének oikológiai és fiziológiai jel-
lemzése. (1908.) 

Gelchich Jenő: Közgazdasági élet Dalmáciában. Ipar, kereskedelem, 
közlekedés. Fordította Paszlavszky József. (Az Osztrák-Magyar Monarchia, 
VIII. k. 722—732. 1. Bpest, 1892.) 

— : Dalmácia tájképekben. A szigetek. Fordította Király Pál. (Az 
Osztrák-Magyar Monarchia, VIII. k. 4 1 0 - 4 2 6 1. Bpest, 1892.) 

Gonda Béla: Feladataink tengeri hajózásunk fejlesztése terén. (A 
Tenger, I. évf. 180. 1.) 

—: A magyar tengerészet és a fiumei kikötő. (63 képpel.) 
— : Hivatásunk a tengeren. (A Tenger , 1916. XI. f. 397—400 1.) 
Gondola Ferenc báró: Közgazdasági élet Dalmáciában. Szőlő- és olaj-

bogyótermesztés. (Az Osztrák-Magyar Monarchia, VIII. k. 6 9 1 - 7 0 0 1. Bu-
dapest, 1892.) 

Gönczy Béla: Az Ogu l in -Kn in vasútról, a Magyar Mérnök és Épí-
tész Egylet Heti Értesítőjében. (1909 febr. 21. sz. 8 7 - 8 8 1.) 

—: a boszniai adriai vasútról a „Közlekedés" 1911. II. számában. 
Guttenberg Hermann és Zikmundowsky Ferdinánd: Közgazdasági élet 

Dalmáciában. Erdészet. Fordította Arató Gyula. (Az Osztrák-Magyar Mon-
archia, VIII. k. 700 - 7 0 7 . 1. Bpest, 1892.) 

Győrffy István dr.: Magyarország régi balkáni birtokai. (Földrajzi 
Közlemények, 1916.1. f. 1 9 - 3 8 1.) 

György Aladár: A föld és népei IV. kötetében Dalmácia leírása a 
296 - 298 és 335 -343 . 1. Bpest, 1906, 3. kiad. Franklin.) 

Haltenberger Mihály dr.: A világháború geografiája. (8°, 124 1. 6 tér-
képpel á 2 K. Tisza-testvérek, Bpest, 1915.) — Bosznia és Dalmácia c. 
fejezete. 

Harmatzy L.: Lefelé a dalmát partokon. (Turisták Lapja, 1911. évf. 
2. füzet.) 

Harmos Eleonora dr.: Az Adria fenékviszonyai és partalakulása. (A 
Tenger, 1913. VI. f. 2 8 1 - 3 1 1 . 1.) 

Hátsek Ignác: Magyarország és Ausztria, valamint Bosznia és Her-
cegovina okkupált területeinek vasúti és gőzhajózási térképe. (Bpest, 1906. 
Lampel R.) 

Hauschka Márton: Tanulmányút Dalmáciába és Boszniába. (Újvidéki 
kir. kath. főgimn. Értesítője az 1911 — 12. tanévről.) 

Havass Rezső dr.: Magyar Földrajzi Könyvtár. Bibliotheca Geogra-
phica Hungarica. A Magyar Birodalomról bármely nyelven, valamint ma-
gyar szerzőktől bármely földrajzi tárgyról és bármely nyelven megjelent 
irodalmi művek könyvészete. Idevágó irodalomtörténeti bevezetéssel. Be-
mutattatott a Magyar Tudományos Akadémia 1888 május 7.-Í ülésén. (Bu-
dapest, 1893. n. 8. r. XXVII. f 532 1.) 
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— : Dalmácia. Bemutattatott a m. tud. Akadémia 1905. nov. 6.-i ülé-
sén. (Budapest, 1906. 4-r. 130 1. 111 illusztrációval, 20 műmelléklettel és 
1 térképpel.) 

—: A Magyar Birodalom közjogi térképe. Az 1867:11., 1868: XXX. 
törvénycikkek alapján tervezte s magyar, horvát, német és francia elő-
szóval ellátta Havass Rezső dr. (Mérték 1 : 1,000.000, nagysága 84X105 
cm. A Magy. Földr. Társaság megbízásából kiadta a Magy. Földr. Inté-
zet. Bpest, 1909.) 

— : Spalato és környéke. (Egyetértés, 1883 nov. 14. sz.) 
— : Raguza és környéke. (Földr. Közlemények, 1885. X. f. 567—582. 1. 

Előadatott a M. Földr. Társaság 1885. jan. 8.-i ülésén. Megjelent franciául 
és olaszul is.) 

— : A Szuezi csatorna, tekintettel a mai gyarmati politikára és Fiú-
méra. (Budapest, 1887. Előadatott a Pesti Lloyd Társaság 1887 április 23.-Í 
ülésén.) — A dalmát kérdést is érinti. 

— : Dálmácia visszacsatolása a Magyar Birodalomhoz. (Budapest, 
1889. 10 1. Ugyanaz németül az Agramer Zeitungban, továbbá az Unga-
rische Revue 1889 X. Heft.) 

—: Dalmácia Magyarországhoz való vonatkozásaiban tekintettel Fiú-
méra. (Különlenyomat a Földrajzi Közlemények 1898. 2—3 f. 52—78. 1. 
Bpest, 1898. Előadatott a M. Földr. Társaság 1898 január 13.-i ülésén. 
Ugyanaz németül megjelent „Dalmatien in seinen Beziehungen zu Un-
garn mit Rücksicht auf Fiume" címmel.) 

— : Dalmácia. (Földrajzi Közlemények, 1898 IV. f. 160—164. 1. Elő-
adatott a M. Földr. Társaság 1898. márc. lO.-i ülésén.) 

—: A spalatoi magyar ereklye. (Budapesti Hirlap 1900 nov. 13.-i sz.) 
— : A bosnyák vasutak és Dalmácia. (Budapesti Hirlap 1900 nov. 

13,-i sz.) 
— : Képek Dalmáciából. (Vasárnapi Újság 1901 nov. lO.-i sz.) 
— : Magyar imperializmus. (Különlenyomat a Budapesti Hirlap 1902 

jan. 12.-i sz.-ból.) 
—: Dalmácia. Különlenyomat a Budapesti Napló 1903 január 14.-Í 

számból.) 
—: Dalmácia és a magyar ipar, kereskedelem. (Különlenyomat a 

Budapesti Szemle 1903. évi júliusi füzetéből. Bpest, 1903.) 
— : Dalmácia. Az Uránia magy. tudományos színház darabja három 

fetvonásban. (Először adatott 1904 febr. 18.-án.) 
— : A dalmát kérdés a „Politikai Hullámok"-ban. (Budapesti Hirlap 

1904 okt. 9.-Í sz.) 
— : Dalmácia (Budapesti Hirlap 1905 ápr. 12. sz.) 
— : Dalmácia és a fölirat. (Budapesti Hirlap 1905 április 22. sz.) 
—: Dalmácia, különösen a Bocche di Cattaro közgazdasági jelentő-

sége, valamint a Montenegróban és Albániában kínálkozó ipari és keres-
kedelmi előnyök. (Különlenyomat az O. M. K. E. 1905. évi 11—14. szá-
maiból. Bpest, 1905.) 
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- - : Die Reinkorporation Dalmatiens. (Pester Lloyd, 1905 okt. 22.) 
—: Dalmácia. (Budapesti Hirlap, 1905 dec. 9.) 
—: A budapest—spalatoi vasút. (Különlenyomat a Földrajzi Közle-

mények, 1906. évf. 35 — 40 1. Németül „Die Bahnlinie Budapest—Spalato".) 
—: A dalmát kérdés. (Fiumei Szemle 1906 márc. 11. sz.) 
— : A dalmát kérdés. (Fiumei Hirlap 1906 aug. 28. Olaszul „Laques-

tione dalmata" címmel Fiumei Hirlap, 1906 aug. 29. sz.) 
— : A Quarnero és Dalmácia. (A M. Földr. Társaságban 1907 jan. 

3.-án tartott előadás. Kimerítően ismertette a Budapesti Hirlap 1907 jan. 
4.-Í sz., továbbá a fiumei „La Bilancia", „La Dalmazia e Fiume" címmel 
1907 jan 5.-én.) 

—: Kérelem a magyar országgyűlés Képviselőházához Dalmácia 
visszacsatolása iránt. (Benyújtatott 1907 április 5.-én. Budapesti Közlöny, 
1907 július 10.-Í, 156. sz. A kérelem 30 vármegye és 9 törvh. város tá-
mogatásával került a képviselőház 1907 július lO.-i ülése elé, mely párto-
lólag adta ki a kormánynak.) 

— : A dalmát vasutak, különös tekintettel a dalmáciai szigetvasútra. 
(Különlenyomat a Magyar Hajózás 1907 ápr. 15.-Í számából. Bpest, 1907.) 

—: Dalmácia visszacsatolása. (Különlenyomat a Magyarország 1907 
június 18.-Í és a Magyar Hajózás 1907 június 15.-Í számából, Bpest, 1907.) 

—: Osztrák akció Dalmáciáért. (Különlenyomat a Magyarország 1908 
jan. 26.-i és a Magyar Hajózás 1908 jan. 30.-i számából. Bpest, 1908.) 

—: Antivári és az új montenegrói vasút. Magyar érdekek az Adrián. 
(Különlenyomat a Földrajzi Közlemények 1909. évf. II. f.-ből, 49 1. Néme-
tül „Antivari und die neue Montenegrische Bahn. Ungarns Interessen an 
der Adria". Bpest, 1909.) 

— : A Bocche di Cattaro. (Élet, 1909. I. évf. január 3.-i sz. 9—10 1. 
3 képpel.) 

—: A trializmus földrajzi szempontból. (Különlenyomat a Földrajzi 
Közlemények 1909. évf. 9. f.'-ből 380. 1. Németül: „Der Trialismus im 
Lichte der Geographie". Különlenyomat a Földrajzi Közlemények 1909. 
évf. 8—10. füzetéből. Ismertette a gothai Dr. Petermanns Geogr. Mittei-
lungen 1909. Heft XII.) 

—: Der Trialismus. (Különlenyomat a Pester Lloyd 1909 július 14. 
számából. Magyarul: „A trializmus". Megjelent a Közg. és Közi. Szemle 
1909 július 31. sz. és a Gazd. Mérnök 1909 aug. 1. sz.) 

— : Kereskedelmi érdekeink Dalmáciában. (Magyarország, 1909 aug. 
8. szám.) 

—: A duna—adriai vasút. Irta Szegh Dezső. (Könyvismertetés a 
Földrajzi Közlemények 1910. évf. VI. és VII. f.-ben. Megjelent különlenyo-
matban is.) 

—: Magyar érdekek Dalmáciában. (Lloyd Futár 1910 szept. 5.) 
—: Die Dalmatiner Eisenbahn. (Pester Lloyd (1916 szept. 23.) 
—: A dalmáciai szigetvasút. (Magyar Külkereskedelem, 1910 okt. 19.) 
—: Dalmát szigetvasút. Érdekeink veszedelme. (Az Est, 1910 okt. 22.) 
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—: A magyar-dalmát összekötővasút jelentősége. (Különlenyomat a 
Földrajzi Közlemények 1911. évf. Il.-ből 67—85. 1. Felolvastatott a Magy. 
Földr. Társaság 1910 dec. l.-i ülésén.) 

—: Elvesztettük a Balkánt. (Az Est, 1911 aug. 24.) 
— : Magyar gazdasági és hatalmi törekvések a tengeren. (Földrajzi 

Közlemények, 1912 évf. 185. 1.) 
—: Magyarország és a Balkán. (Földrajzi Közlemények, 1913. évf. 

V. f. 153. 1.) 
—: A földrajzi elem a magyar nemzeti célok szolgálatában. (Buda-

pest, 1913.) 
—: A Lovcsen és Valona. A Bocche di Cattaro. Montenegró és Al-

bánia. (17 képpel. A Tenger, 1916. évf. III. f. 9 7 - 1 2 0 1. Megjelent külön-
lenyomatban is. Előadatott a Magyar Adria Egyesület 1916. március 4.-i 
estélyén a Magyar Nemzeti Múzeumban.) 

—: Die Reinkorporierung Dalmatiens. (Pester Lloyd 1917. okt.) 
Hézser Aurél dr.: Az Adriai tenger és a háború. (Zsebatlasz, 1916. 

évf. 49—54. 1. Bpest, Magy. Földr. Intézet R.-T.) 
— : A Balkán-félsziget közlekedő útjai. (Földrajzi Közlemények, 1916. 

IX. f. 5 0 4 - 5 1 4 1.) 
Horváth János — Peidl Imre: Fiume —Dalmácia—Bosznia megisme-

rése. (Szegedi áll. főgimn. Értesítője az 1910—11. tanévről.) 
Kendi Finály Gábor dr.: A magyar tengerpart az ókorban. (A Ten-

ger, 1915. IX—X. f. 321 -326 . 1.) Itt-ott dalmáciára is kiterjed. 
Kerekes /. Zoltán dr.: Tengeri forgalmunk és a háború. (A Tenger, 

1916. II. f. 6 9 - 7 5 . 1. III. f. 127—130. 1.) 
Kiss Kotos Jenő: Tanulmányi kirándulás a dalmáciai tengerpartra. 

(Nagyváradi prem. főgimn. Értesítője az 1910 — 11. tanévről.) 
Koch Nándor dr.: Gyöngyszem az Adria kincseiből. A Busii kék 

barlang. (A Tenger, 1916. II. f. 7 6 - 8 1 . 1.) 
—: Pelagosa. (Egy térképpel és három képpel. A Tenger, 1914. XI. 

és XII. f. 373 -382 . 1.) 
— : A Bocche di Cattaro. (Tizenegy képpel és egy térképpel. A Ten-

ger, 1915. I. f. 8 - 2 1 . 1.) 
Kolombatovic György: Közgazdasági élet Dalmáciában. Halászat. For-

dította Paszlavszky József. (Az Osztrák-Magyar Monarchia, VIII. kötet, 
716 -721 . 1. Bpest, 1892.) 

Kormos Tivadar: Zoogeográfiai vonatkozások a magyar tengermel-
lék faunájában. (Földrajzi Közi. 1905,339—342. 1.) — Dalmáciárais kiterjed. 

Kósa Miklós: A Balkán és a monarchia. (Huszadik Század, XIII. évf. 
1912. 9. sz. 289—291. 1.) — Geográfiai vonatkozású politikai tanulmány, 
mely az egész Balkánt felöleli. 

Krémeri Sándor: Pro Dalmazia italiana. (Följegyzés a Magyar Fi-
gyelő 1916. évf. 13. sz. 7 0 - 7 3 . 1.) 

Kümmerle f . Béla dr.: Adatok a magyar-horvát tengerpart, Dalmácia 
és Isztria flórájához. (Növénytani Közi. 1908. 2. f.) 
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Leidenfrost Gyula: A sansegói homok eredete. (Földrajzi Közlemé-
nyek, 1911. évf. 147. 1.) 

— : Az osztrák szigetvasűt. (A Tenger, 1911. XI—XII. 473 - 475 . I.) 
Marenzi Ferenc Károly gróf: Az Adria partjai. (A Tenger, 1916. 

VII—VIII. f. 249 -258 . 1.) 
Millekker Rezső dr.: Szerb Adria-politika. (Földrajzi Közlemények 1913. 

évf. 414. I.) 
Németh József: A balkáni államok mezőgazdasági, termelési és for-

galmi viszonyai. (Magyar Gazdák Szemléje, 1913. évf. májusi sz. Ismer-
teti a Huszadik Század 1913. évf. 7 - 8 . sz.) — Az egész Balkánt felöleli, 
így Dalmáciát is közvetve érdekli. 

Noé Henrik: Dalmácia tájképekben. A szárazföld. Fordította Király 
Pál. (Az Osztrák-Magyar Monarchia, VIII. k. 3 7 9 - 4 1 0 . 1. Bpest, 1892.) 

Paulovits S.: Raguza és környéke. (Útikönyv 47 képpel és 2 tér-
képpel.) 

Pécsi Albert dr.: A tenger felé vezető útjaink és víziútjaink. (A Ten-
ger, I. évf. 210-212 . 1.) 

— : A Balkán vasútjai. (Zsebatlasz, 1914. évf. 208—211. 1. Bpest, 
1914. Magy. Földr. Intézet R. F.) 

Polgár Iván dr.: Boszniai vasútunk iránya. (Katholikus Szemle, 1909. 
évf. 156 -172 . 1.) 

— : Az Ogulin—Knin vasútról. (A Budapesti Hirlap 1909 május 1, 
okt. 3, okt. 17,-i számában.) 

— : Vasúti politikánk fontos kérdése Dalmáciában. (Katholikus Szemle, 
1910. évf. 166—183. 1.) 

— : Bosznia vasút ja az Adriához. (A Tenger, 1911. évf. XI—XII. f. 
444—449. 1.) 

— : Fiumei vasútunk jövője. (Katholikus Szemle, 1912. évf. 517—532.1.) 
Dalmáciát közvetve érinti. 

— : Szerb vasút az Adriához. (A Tenger, 1913. I—II. 37—43. I.) 
— : Magyarország és a Balkán-félsziget közgazdasági szempontból. 

(Iparosok olvasőtára, 1916.) 
Prinz Gyula dr.: Magyarország fekvése a tengerhez. (Vasúti és Ha-

józási Hetilap, 1905. évf. 49, 50, 51. sz. Különlenyomatban is megjelent. 
(Budapest, Hornyánszky, 1905.) 

— : A magyar .tengerpart közlekedés-földrajzáról. (A Tenger, 1911. 
évf. II.—III. f. 7 3 - 7 6 . I.) 

— : Az Adria dalmát-tipusú partvidéke. (A Tenger, 1917. X. f.) 
Radó Endre dr.: Tanulmányutak, Dalmácia, Hercegovina. (Nyíregy-

házai ág. ev. főgimn. Értesítője az 1911—12. tanévről.) 
Radványi A. dr.: Lussin, Lussinpiccolo, Lussin-grande, Cigale. (Bu-

dapest, 1913. Magyar Adria Egyesület kiadása, 1913, á 1'80 K.) 
Rákóczy Sándor: A Karszt és népei. (Földrajzi Közlemények, 1880. 

évf. 289. 1.) 
Révai Nagy Lexikona: Dalmácia. (V. kötet, 254—256. I. Bpest, 1912.) 



DALMÁCIA BIBLIOGRÁFIÁJA. 4 2 1 

Ruttkay Vilmos: A tengerek szabadsága és a magyar érdekek. (A 
Tenger, 1916. évf. III. f. 121—126. 1.) 

— : A világháború, Olaszország, a Balkán és Ausztria-Magyarország. 
(Budapest, 1916. 485 1., á 6 K.) — Geográfiai vonatkozású politikai tanul-
mány. 

Szabó László dr.: Az Adria keleti partjainak történelmi sorsa. (A 
Tenger, 1916. évf. II. f. 60—69. 1.) — Erős geográfiai aláfestéssel. 

— : Magyar tengerpart. (A Tenger, I. évf. 203—205. 1.) 
— : Képek az Adriáról. (A Tenger, 1911. évf. I. f. 37—42. 1.) 
— : Az Adria szigeteinek és keleti partjainak történeti helynevei. (A 

Tenger, 1915. V - V I . f. 168-187 . 1. és VII—VIII. 230 -250 1.) 
— : A tengermellék és Dalmácia közép- és újkori történetének for-

rásai. (A Tenger, 1917. VIII—IX. és X. füzet.) 
Sisic: Dalmácia földrajzi fejlődése és visszacsatolásának kérdése. (Bu-

dapest, 1906.) 
Szegh Dezső: Szerbia igényei és a keleti válság (Katholikus Szemle, 

1909. évf. 374—385. 1.) — Dalmáciát is érinti. 
— : A Duna—Adria vasút. (Bpest, 1910. 8-r. 42 1.) 
—: Gazdasági viszonyunk Bosznia-Hercegovinához. (Közgazdasági 

Szemle 1909. évf. dec. sz. Ismerteti az Akadémiai Értesítő 1910. évf. 
133 I.) — Bőven foglalkozik a bosnyák-dalmát vasúti kérdéssel is. 

—: A dalmát vasúti összeköttetés. (Közgazdasági Szemle, 1910. évf. 
szept. sz. Ismerteti az Akadémiai Értesítő 1910. évf. 643. 1.) 

— : Az Adria keleti kikötői. (Közgazdasági Szemle, 1911. évf. májusi 
szám. Ismerteti az Akadémiai Értesítő 1911. évf. 122. 1.) 

Szemlér Lőrinc dr.: Dalmácia. (Útikönyv képekkel és térképmellék-
lettel. Havass dr. műve után. (Bpest, Eggenberger.) 

Seratoris H.: A „korcsszülött" Dalmácia. (A Brioni Inselzeitung cik-
kének ismertetése. A Tenger, 1914, VI. f. 2 3 9 - 2 4 0 1.) 

Tartaglia Péter gróf: Közgazdasági élet Dalmáciában. Mezőgazdaság 
és marhatenyésztés. (Az Osztrák-Magyar Monarchia, VIII. k. 675—691. 1. 
Bpest, 1892.) 

Thallóczy Lajos: Magyarország és Raguza. (A „Fiume" 1889. évf. 
2 7 - 3 1 . sz.) 

Tóth Imre: Tanulmányi kirándulás Dalmácia, Bosznia, Hercegovinába. 
(Nagykőrösi ref. gimn. Értesítője az 1910—11. tanévről.) 

Vigyázó János dr.: A Lovcsen-hegyen át. (Túristaság és alpinizmus, 
1914—15. évf. 7 9 - 8 5 . 1.) 

Vipauz Károly: Dalmácia népe. A lakosság testalkotása. Fordította 
Katona Lajos. (Az Osztrák-Magyar Monarchia, VIII. k. 497—503. 1. Buda-
pest, 1892.) 

Visky Jenő: Botanikai kutatások a tengerparton. (A Tenger , 1912. 
XI. f. 450 -465 . 1.) 

Visontay és Borbás: A magyar állam és a Földközi-tenger. 
Vulovic Fortunatus: A bocche di cattarói nép élete. Fordította Ka-
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tona Lajos. (Az Osztrák-Magyar Monarchia, VIII. k. 563—583. 1. Bpest, 
1882.) 

Wiltek Henrik dr.: A Duna—Adria vasútról. (Közlekedés, 1911. 4. sz. 
1 9 5 - 1 9 8 . 1. 

*•: Bosnyák tengeri kikötő. (A Tenger , 1912. II—VI. f. 1 6 2 - 1 6 3 . 1.) 
Dalmáciát is érinti. 

*: Az osztrák kormány Dalmáciáért. (A Tenger , 1911. II—III. f. 126. 1.) 
* : Magyar falvak Dalmáciában. (Vasárnapi Újság, 1862. évf. december 

7.-i sz. Ismerteti A T e n g e r 1911. V. f. 220. 1.) 

A Magyar Adria Egyesület eddig is kiváló figyelemben részesítette 
a dalmát kérdést, legif jabb szakosztályunk pedig, a dalmát-szakosztály, 
egyenest hivatásának tar t ja , hogy a magyar tudományos világ munkájá-
nak minden politikai kapcsolatnál is erősebb szálaival kapcsolja a magyar 
földhöz. Meddő közjogi viták soha sem győzik m e g a külföldet, hogy 
Dalmácia a magyar föld politikai tartozéka, ellenben, ha a magyar geo-
gráfus és hisztorikus világnak sikerülni fog Dalmáciában oly tudományos 
munkát produkálni, h o g y a dalmát föld viszonyai iránt érdeklődő idegen 
ezen munkákhoz lesz kénytelen fordulni, úgy m e g fogja tudni a külföld 
is, hogy e tengerpartra a magyar medencének és e medencében nevel-
kedett nemzeti kul túrának geográfiai, hisztóriai és jogi igényei vannak, 
mert az elmúlt századok fegyveres hódítása után a ma hódításának egye-
dül tartósságot biztosító eszközével, a kultúra erejével kapcsolta magához. 
E bibliográfiai összeállításban összehordott anyag kellő kiindulási alapot 
nyújt a továbbnmunkálkodásra . 



k i s e b b k ö z l e m é n y e k . 

A Mascarenhas szigetcsoport eredete. A Mascarenhas szigetcsoport három 
szigete: Reunion, Mauritius és Rodriguez az Indiai-óceánban, Madagaszkártól 
keletre, a déli szélesség 20°-a körül fekszik, összesen 3893 km2 területtel. 
A szigetcsoport Mascarenhas Péter portugál hajós nevét viseli, aki 1505-ben 
fedezte fel Mauritiusi (régi nevén, a franciák szigetét, Isle de Francé). A má-
sodik sziget, amely e csoportból ismertté vált vált Reunion (v. Bourbon); ezt a 
portugálok fedezték fel 1545-ben. A harmadik szigetet végül, Rodriguezt, 
ugyancsak a XVI. században fedezték fel. 

A szigetcsoport legnagyobb nevezetessége tudományos szempontból az a 
három madárfaj, amely az egyes szigetek felfedezésekor még élt, de a XVI—XVII. 
század folyamán kihalt. Bizarr alakú, sajátságosan eltorzult, repülni nem tudó 
alak mind a három. Csak csontmaradványaik alapos tanulmányozása alapján 
derült ki, hogy a galambok rokonai voltak. 

Mind a három faj a szigetcsoport más-más tagján élt. 
Legnevezetesebb s egyszersmind legismertebb közülök Mauritius egykori lakója: 

a dodogalamb (Didus ineptus L.). Magát a madarat csak egy egykorú festőnek, 
Savery Roland-nak festményeiről ismerjük, mert kitömött példány nem maradt 
reánk. Mindössze egy mumifikált láb a British-múzeumban és egy fejmúmia 
Prágában az, ami a dodo-ból csontokon kívül megmaradt. Csont azonban bőven 
van különböző múzeumokban, különösen amióta a Mahebourg melletti Mare aux 
Songer fekete diluviumában tervszerű ásatásokat végeztek. A dodogalamb tör-
ténetét — a később tárgyalandó másik két fajéval együtt — legújabban részle-
tesen megírta hillermann Sebestyén regensburgi zoológus, aki főleg állattörté-
neti tanulmányoknak szenteli munkaerejét. Akit tehát a részletek érdekelnek, az 
Killermann tanulmányában megtalálja a részleteket és a legfontosabb irodal-
mat is.1 

Réunion (vagy Bourbon) szigetén egy jóval kisebb dodofaj "élt, a bourboni 
1 Killermann S. Die ausgestorbenen Maskarenenvögel. — Naturw. Wochenschr. 

N. F. XIV. 1915. Hef 23-24. 
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dodo (Didus apterornis Schlegel), amely az autentikusnak vehető egykorú fest-
mények szerint színezetében is eltért mauritiusi rokonától. 

Rodriguezen egy a dodoktól alakilag is lényegesen elütő madár, a solilarius 
(Pezophaps solitarius Strickland) élt. Míg a bourboni dodoból egykorú útleírá-
sokon és képeken kívül semmi sem maradt meg, addig a solitarius csontmarad-
ványai szép számban ismeretesek és kórosan elváltozott végtag, különösen 
pedig szárnyközépcsontjaik révén az anatómiai irodalomban is igen gyakran idé-
zett nevezetességek. Párzás idején ugyanis a hímek heves harcokat vívtak egy-
mással ; küzdelem közben csontjaik megsérültek és a sérült csontok újra behe-
gedtek. A reánk maradt csontok beható tanulmányozásából kitűnik, hogy a 
csonthegedések ivaréretlen fiatal hímek csontjain is megvoltak már, amelyek 
párzási harcot még nem vívhattak és ez a felfedezés a szerzett tulajdonságok 
átöröklését bizonyítja. 

Oudemans C. A. holland zoológus most beható tanulmány tárgyává tette e 
három madara t 1 és vizsgálatainak eredményei nemcsak állattani, de földrajzi 
szempontból is érdekes közétkeztetésekhez vezették. 

Oudemans a három említett madárfajt nemcsak fajilag, de generikusan is 
szét kívánja — morfológiai alapon — választani. A három Mascarenhas-sziget 
mai alakjában ugyanis legalább is a miocaen óta áll mint külön sziget. A szige-
teken éltek ugyan óriási méretű szárazföldi teknősök, más szárazföldi állatot 
azonban nem ismerünk onnan. A három szigetet egy a tenger színe alá sülyedt 
hegyvidék három csúcsának, illetve fennsíkjának kell tekintenünk. Ha már most 
figyelembe vesszük a miocaen korszak óta eltelt időt (mai számításaink szerint 
mintegy 6 millió évet), e hosszú idő alatt a három rokonalaknak elszigeteltsége 
következtében annyira el kellett egymástól távolodnia, hogy mai fogalmaink sze-
rint három külön genusba kell őket soroznunk. 

Ezért Oudemans a mauritiusi dodot Raphus cucultatus L., a réunioni-t 
Apterornis solitarius Sélys, a rodriguezi solitariust pedig Perophaps solitarius 
Gqel. névvel kívánja megjelölni. 

A három madár izolációja annál tökéletesebb volt, mert mindhárom elvesz-
tette repülőképességét. 

A szigetcsoport kontinentális eredetével szemben Molengraaff G. A. F. 
delfti geológus, több társával együtt, mindhárom szigetet óceáni, vagyis vulkáni 
eredetűnek tartja, amelyek egyenesen az óceán fenekéről emelkedtek ki és soha 
össze nem függtek egymással. 

A kontinentális eredet vallói felfogásukat éppen az említett óriás száraz-
földi teknősökkel igazolják, amelyek hajdan Madagaszkáron is éltek, jelenleg 
pedig a Mascarenhas-szigeteken kívül az Aldabra-, Amirante- és Seychellers-
szigeteken is élnek, bizonyítva e szigetek valamennyiének egykori összefüggését. 
Hasonlóképpen összefüggöttek egymással a Tschago-, Malediva- és Lakkadiva-
szigetek is, az Indiai-óceán szigetei tehát nem tekinthetők igazi óceáni szigeteknek. 

A Madagaszkár és a többi apró sziget közötti összeköttetés még az ember 
1 Oudemans C. A. Dodo-Studien in Verh Kon. Akad. van Wetensch. 1917. — 

Sind die Maskarenen und die zentralpazifischen Inseln ozeanisch. Naturw. Wochenschr 
N. F. XVI. 1917. 201-203. 
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fellépése előtt szakadt meg, mert Madagaszkár felfedezésekor e nagy szigetet 
már lakta az ember, aki már ki is pusztította az óriás teknősöket, ellenben a 
többi sziget lakatlan volt, a teknősök pedig rajokban lakták. 

Sőt a Galapagos-szigeteken élő óriás-teknősök is közelebb állnak az indiai 
óceáni szigetek teknőseihez, mint az amerikai kontinenséihez. És a Galapagos-
szigetek felfedezésükkor lakatlanok, de óriás-teknősökben és gyíkokban gazda-
gok voltak, ellenben a közép-csendes-oceáni szigetek majdnem mindegyike lakott 
volt, de óriás-teknősök már nem éltek rajtuk. 

Murray John-nak, a Challenger-expedició vezetőjének a tengerfenéki lerako-
dások szénsavas mésztartalmát feltüntető térképe alapján Oudemans a Csendes-
óceánban egy egykori nagy szárazföld nyomait véli felismerhetni, amelyben a 
Galapagos-, Clipperton-, Markeras-, Manahiki-, Társaság-, Paumotu-, Húsvét-, 
Szent Félix és Jüan Fernando szigetek tartoztak össze. A déli sz. 50—60°-a 
között egy keskeny sáv az Uj-Zélandtól délre fekvő Campbell-szigettel kötötte 
össze e szárazföldet, amelynek folytatásába északon a Kermadek-, Tonga-, 
Fidzsi-, Uj-Kaledonia-, Uj-Hebride-, Salamon- és Bismarck-szigetek estek, Uj-
Guineán keresztül pedig meg volna a kapcsolat Indiával. Ausztráliát tehát 
Oudemans nem kapcsolja bele e hipotétikus szárazföldbe, mert onnan Testudo-
fajok még fosszilisan sem ismeretesek. 

A Tonga-tabun és a Husvét-szigeten talált óriási méretű építmények azt 
látszanak bizonyítani, hogy e szárazulatot hatalmas kultúrájú, nagy tömegű né-
pesség lakta. 

Rapa-nui (Húsvét) szigetén 500-nál több monolitot találtak, amelyek részben-
maláji, részben óperzsa típusú embereket ábrázolnak, vagyis lényegesen különböztek 
Dél-Amerika és Polynezia mai lakaitól. Oudemans a leletekből arra következtet, hogy 
e szárazföldet nem vulkáni kitörés, hanem gyors sülyedés pusztította el. Az Indiai 
óceán egykori „Lemuriá"-jávai szemben ezt a Csendes-óceán déli részében 
állott hajdani szárazföldet „Tonga-Rapa"-nak nevezzük, míg az északi részt, 
amint tudjuk „Atlantis" néven könyvelték el a geográfusok. 

Brons Hermán a Rapanui-szigetén talált prehisztorikus kőszobrokhoz ha-
sonlókat említ a Hawaitól északnyugatra fekvő Necker-szigetéről is, ahol 1894-ben 
fedezték fel a monolitokat.1 Dr Lambrecht Kálmán. 

Konstantinápoly kikötőjéről. Konstantinápoly egyike a világ legszebb és 
legbiztosabb kikötőinek s az Arany-szarv, amelyet a bizánciak Chrysokerasnak 
neveztek, három világrésznek képezi piacát. Az Arany-szarv mintegy 7 kilomé-
ternyire nyúlik be a szárazföldbe s legnagyobb mélysége 45 méter, úgy hogy 
a legnagyobb kereskedelmi és hadihajók majdnem mindenütt a parthoz állhatnak. 
Torkolatánál a Serail-csúcs és Tophane között 600 méter széles, de onnan be-
felé aztán keskenyedik. Az Arany-szarvat két nagy híd íveli át, melyek Stam-
bult és Galatát kötik össze. E hidak által a kikötő három részre van osztva : 
a külső kereskedelmi kikötőre, ahol békében a postahajók horgonyoznak, a két 
híd között van a belső kereskedelmi kikötő s végre legbelül van a hadikikötő, 
ahol egyúttal az arzenál s a tengernagyi hivatal is van. 

1 Naturw. Wochenschr. N. F. XVI. 1917. 581. 
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Konstantinápoly kikötőjébe 1912-ben 4376 gőzös futott be 4,256.206 tonna-
tartalommal s 15.827 vitorlás kereste fel 384.531 tonnatartalommal. 

A kikötőtől délre fekvő Stambul lakossága túlnyomóan török, de azért van 
külön görög-, örmény- és zsidónegyed is. A kikötő északi részén többnyire ke-
resztények laknak, törököket nagyobb számban csak Kassim Pasa, Ayas-Pasa és 
Fundukuklum városrészekben találunk. 

Az Arany-szarv végén két kis folyó torkollik be a tengerbe: az Alibei-
köisn és a Kiathauisn. 

A török kereskedelmi flotta 1912-ben 120 gőzösből állott 66.878 tonnatar-
talommal és 963 vitorrásból 205.641 tonnatartalommal. A gőzösök közel egy-
negyede a török Mahsusseh hajóstársaságé. 

A Márvány-tenger és az Arany-szarv világítótornyai a háború kitöréséig 
francia társaságok kezeiben voltak. 

A Bosporus vizében két kábel is húzódik, amelyek azonban jelenleg nem 
használhatók. Az egyik az Eastern Telegraph Co. tulajdona volt, amelyik kábel 
Odessával és a Földközi-tenger jelentősebb kikötőivel kötötte össze a Bosporust, 
a másik kábel egy német társaságé s Konstanzával kötötte össze a török fő-
várost. 

A belső kereskedelmi kikötő és a legbelsőbb hadikikötő forgalmának lebo-
nyolítása nagy nehézségekbe ütközik. Ha az említett kikötőkbe egy hajó akar 
befutni, úgy az említett hidakat ki kell nyitni, ami viszont Pera, illetőleg Galata 
és Stambul közötti forgalmat akadályozza meg egy ideig. E nehézséget a háború 
alatt különösen érzik, mikor bár a kereskedelmi hajók forgalma kisebb, ellenben 
a hadihajóknak annál több dolguk van. 

Legnagyobb baja mindhárom kikötőnek, hogy a forgalom gyors lebonyolí-
tására nem állanak megfelelő kikötőberendezések a rendelkezésre. Hiányzanak 
a raktárak, rakpartok s kikötőhelyek a belső kikötőkben, ami lehetetlen hely-
zet. Ezen segíteni azonban nagyon nehéz, mert egész városrészek lerombolását 
vonná maga után. A törökök is belátják a kikötőnek ezt a szerencsétlen hely-
zetét s igyekeznek lehetőleg segíteni azon. így egy ad hoc összehívott bizott-
ság a nagyvezér elnöklete alatt elhatározta, hogy a kikötő berendezése haladék-
talanul megkezdendő. Tervbevették, hogy a Marmara-tenger mellett fekvő Jedi-
hulek és Kumkapu elővárosokban kezdik meg a kikötőberendezések építését, Fel-
merült az a terv is, hogy a kikötőt Kucsuk-Csekmedzséig kiépítik, amely hely-
ség mintegy 20 kilométerre fekszik Konstantinápolytól, de épp a nagy távolság 
miatt nem valószínű, hogy ezt a tervet megvalósítják. A végleges döntés a leg-
közelebb megtörténik. Br. V. 

Az ántánt hadiflottáinak vesztesége a háború harmadik esztendejében. 
Ha — mint egyáltalán a tengeri háború eddigi folyamán — a veszteségteljes 
nagy tengeri ütközetek a háború harmadik esztendejében is elmaradtak, az án-
tánt hadiflottáira tovább is súlyos végzetként nehezedtek a háborús vesztesé-
gek. Az angol tengerészet nagy egységekben elvesztette a „Cornwallis" 14.220 
tonnás csatahajót, amelyet ezévi január 9.-én Malta szigetétől délre tengeralatt-
járó sülyesztett el, azután a „Vanguard" 19.560 tonnás dreadnoughtot, amely 
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ugyanaznap robbanásnak esett áldozatul. Ezeken kívül Anglia kis és nagy cir-
kálókban még 41.000 tonnát, kisebb hajókban — rombolókban és torpedónaszá-
dokban — pedig 25 hajót vesztett. Hozzájárul még egynehány tengeralattjáró és 
12 segédcirkáló, amelyek közül az ideiglenesen kórházhajóvá átalakított 48.158 
tonnás „Britannic" volt a legnagyobb. 1916 november 21.-én sülyedt el az Égei-
tengeren aknarobbanás következtében. 

Franciaország csatahajókban három egységet vesztet t : a 12.730 tonnás 
„Suf f r enM, amely 1916 november 26.-án Lissabontól nyugatra, a 11.300 tonnás 
„Gaulois"-t, amely 1916 december 27.-én az Égei-tengerben és a 18.400 ton-
nás „Danton"-t, amely 1917 március 19.-én a Földközi-tenger nyugati részében 
veszett el. Mind a hármat tengeralattjáró küldte hullámsírjába. 

Elpusztult ezenkívül a 7700 tonnás „Kléber" páncélos cirkáló, amely 1917 
június 27.-én Brest előtt aknára futott, elpusztult egyéb aknahajókon és ágyú-
naszádokon kívül 7 segédcirkáló is, köztük az 1913-ban épült 14.966 tonnás 
„Gallia", a 12.009 tonnás „Burdigala" és az 1913-ban Franciaországnak eladott 
„Kaiser Friedrich III" nevű német gyorsgőzös. Tengeralattjárókban és torpedó-
naszádokban a franciák 12 hajót vesztettek. 

Oroszország veszteségi listájának legsúlyosabb tétele a „Peresojet" 11.900 
tonnás csatahajó, amelyet ezévi január 3.-án Port Said előtt akna röpített a 
levegőbe. A veszteségi lajstrom többi tételeit torpedónaszádok, segédhajók és 
ágyúnaszádok teszik. 

Ha az oroszok még aránylag csekély veszteséggel úszták meg a háború 
harmadik esztendejét, nem mondhatják el magukról ugyanezt az olaszok, akik a 
13.430 tonnás „Regina Margherita" csatahajón — amely 1916 december 11 .-én 
Valona előtt aknarobbanás következtében pusztult el — egynehány segédcirkálón, 
torpedónaszádon és tengeralattjárón kívül egy modern szuperdreadnoughtot, a 
22.500 tonnás „Leonardo da Vinci"-t is elvesztették, amely még 1916 augusz-
tus 2.-án Tarentum-nál robbanás következtében sülyedt el. 

Japán a csendes-tengeri okkupációs műveleteken kívül eddig nem igen vett 
aktív részt a tengerért folyó nagy küzdelemben. Csak legutóbb jelent meg egy-
két cirkálója, rombolója és ágyúnaszádja a Földközi-tengeren. Veszteségei ennek 
megfelelően természetesen csekélyek. A harmadik háborús esztendőben elvesztett 
hajói közül a Yokosuka előtt 1917 január 14.-én robbanás következtében elsü-
lyedt 14.000 tonnás „Tsukuba" páncélos cirkáló és a tokiói öbölben 1916 augusz-
tusában zátonyra futott 4089 tonnás „Kasagi" kis cirkáló, ha a háborús készült-
ség rizikójának estek is áldozatul, mégsem tekinthetők közvetlen háborús vesz-
teségeknek. Annak tekinthető azonban a „Sakaki" torpedónaszádromboló, amelyet 
1917 júniusában a Földközi-tengeren tengeralattjáró sülyesztett el s amely így 
Japán első effektív háborús veszteségének tekinthető. 

Amerika hadiflottájának háborús veszteségeiről még nem jöttek hirek. Kump. 

Az elhunyt Haus Antal kitüntetése. A király O Felsége folyó évi október 
27.-én a hajóraj zászlós hajóján a következő legfelsőbb kéziratot intézte Njego-
van tengerészeti parancsnokhoz: Kedves Njegovan tengernagy! Az én bevált 
zászlós- és tengerésztisztjeim közt a hajóraj zászlós hajóján időzve, derék hadi-
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tengerészetemnek kiváló teljesítményeiért legmelegebb elismerésemnek kivánok ki-
fejezést adni s meg vagyok győződve, hogy ezt legjobban abban az alakban 
teszem, hogy Én a, sajnos, oly korán, teljes alkotó erejében elhunyt Haus vezér-
tengernagynak, aki az ő egész gazdag képességét és tudását az Én haditenge-
részetem továbbfejlesztésének és kiépítésének szentelte, melyet nehéz időben cél-
tudatosan és eredményesen vezérelt, Mária Terézia-rendem katonai parancsnoki 
keresztjét adományozom. Ezen kéziratomat hajóhadparancsban hozza nyilvános-
ságra. A hajóraj zászlóshajóján 1917 október 27.-én. Károly sk. 

e g y e s ü l e t i ü g y e k . 

A Magyar Adria Egyesüle t közgyűlése. Október hó 18-án délután 5 óra-
kor tartotta meg egyesületünk ez évi rendes közgyűlését a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia üléstermében Gonda Béla elnöklete alatt. Jelen voltak: 
Brunner Vilmos, Dorner Gyula, Egan Ede, id. dr. Entz Géza, Erődi-Harrach 
Béla, dr. Erődi Kálmán, dr. Filarszky Nándor, dr. Halász József, dr. Haltenber-
ger Mihály, dr. Harmos Eleonora, Havass Lajos, dr. Havass Rezső, dr. Horváth 
Géza, Horváth Mihály, dr. Lasz Samu, dr. Marczell György, dr. Maucha Rezső, 
dr. Okolicsányi László, dr. Réthly Antal, dr. Rónay Károly, dr. Vadász Elemér, 
dr. Zimmermann N. Távolmaradásukat kimentették: dr. Ballagi Aladár, dr. 
Koch Antal és Nándor, dr. Kövesligethy Radó, dr. Prinz Gyula, dr. Róna Zsigmond. 

Az elnök megnyitó beszédében nagy vonásokban reámutatván a tengeren 
— különösen az Adrián — a háború után reánk váró nagyfontosságú teendőkre 
(beszédét e füzet élén közöljük), a közgyűlést megnyitja, annak határozatképes-
ségét megállapítván, a jegyzőkönyv vezetésére dr. Halász József titkárt, a hite-
lesítésére dr. Lasz Samu és dr. Haltenberger Mihály tagtársakat kéri fel. Ezután 
dr. Halász József titkár felolvassa az egyesület 1916. évi működéséről szóló 
következő jelentését : 

Tisztelt közgyűlés! Egyesületünk 1916. évi működésének főbb mozzanatai-
ról már a mult év október 15.-én tartott rendes közgyűlésnek előterjesztett jelen-
ésünk beszámolt. Attól az időtől kezdve a nevezetesebb eseményeket igen 
röviden összefoglalhatjuk. Az egyesület folyó évi működésének részletes ismer-
tetését — amelyről különben t. tagjaink „A Tenger" útján részletesen tájékoz-
tatva vannak — a jövő évi rendes közgyűlésnek kívánjuk fenntartani. 

A legnevezetesebb momentum egyesületünk életében a lefolyt 1916. évben, 
egyesületünk fenséges védnökének — 1. Ferenc József Császár, Apostoli 
Királyunk elhunytával — a császári és apostoli királyi trónra való jutása. Egye-
sületünk az Istenben boldogult király gyászos elhúnyta felett Károly király Őfel-
ségének táviratilag kifejezte legmélyebb részvétét, s hódolatteljesen üdvözölte az 
új uralkodót, amit Őfelsége kegyesen és köszönettel fogadni méltóztatott. 

A közoktatásügyi szakosztályunk alakuló ülése éppen november 22.-én, 
I. Ferenc József halálát követő napon tartatván, ezen úgy az egyesület 
elnöke, mint dr. Takács Menyhért, a közoktatásügyi szakosztály elnöke igen 
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meleg szavakban emlékezett meg elhunyt uralkodónk történelmi nagy érdemeiről 
s tolmácsolta a monarchia mélységes gyászában való részvételünket. 

A közoktatásügyi szakosztály alakuló ülésén dr. Takács Menyhért elnök 
klasszikus beszédben fejtette ki egyesületünk közművelődési hivatásának nagy 
nemzeti jelentőségét s a dr. Erődi Kálmán ügyvivő alelnök által előterjesztett 
részletes programm széles perspektíváját tárta fel annak a sokoldalú és nagy 
horderejű, kulturális fontosságú tevékenységnek, mely közoktatásügyi szakosztá-
lyunkra vár. 

Nevezetes momentuma volt a lefolyt évnek Karoly király Őfelségének leg-
magasabb látogatása a Szent István csatahajón 1916 december 15.-én. Egyesü-
letünk elnökének a felkérésére ugyanis az azóta elhúnyt Haus Antal vezér-
tengernagy, egyesületünk tiszteletbeli tagja, Őfelségét legelső pólai látogatása 
alkalmával a Szent István csatahajóra vezette, hogy megmutassa Őfelségének 
a hajó részére egyesületünk által adományozott Szent István-plakettet és a Szent 
István életéből vett jeleneteket ábrázoló négy üvegfestményt. Őfelsége szinte 
átszellemülve szemlélte meg a szép képeket és plakettet s legmagasabb elismeré-
sét meleg szavakban méltóztatott kifejezni. 

A koronázás alkalmából Károly király Őfelségét díszes kiállítású oklevél-
szerű hódoló feliratban üdvözöltük, melyet Őfelsége kegyesen fogadni s érette 
legmagasabb köszönetét nyilvánítani s egyszersmind egyesületünk védnökségét 
továbbra is megtartani méltóztatott. 

Ezzel a reánk nézve oly végtelenül fölemelő s hazafias tevékenységünket a 
legmagasabb helyről is elismerő és méltató eseménnyel zárjuk le az 1916. évről 
szóló jelentésünket s bízó reménységgel irányítjuk tekintetetünket a békés idők 
nagy nemzeti regeneráló munkája elé, amelyben mi is erőnk teljes megfeszíté-
sével, tudásunk teljes kifejtésével, hazafias lelkesedésünk nemes munkájával 
kívánunk részt venni, s ebben számítunk a müveit magyar társadalom megsok-
szorozódó lelkes támogatására, nmelynek eddigi örvendetes megnyilvánulása a 
legjobb reményekre jogosít. 

Tagjaink száma az 1916. évben 10 pártfogó, 59 alapító és 244 rendes 
taggal szaporodott. 

Egyesületünk eddigi főtitkára Leidenfrost Gyula ezen állásáról lemondását 
jelentvén be, kedves kötelességünknek tartjuk, hogy a tengerkutatásaink szer-
vezése és vezetése, valamint a tengerkutatásból származott állatanyag tudomá-
nyos feldolgozása körül teljesített kiváló munkálkodásáért e helyről is teljes 
elismerésünknek és hálás köszönetünknek adjunk kifejezést s egyszersmind 
kifejezzük abbeli reményünket, hogy a tengerkutató bizottság tudományos mun-
kálkodásában az ő elismert nagy tudásával és szakavatottságával — mint a 
bizottság előadója — továbbra is tevékeny részt veend. 

A közgyűlés a jelentést jóváhagyó tudomásul vévén, ugyancsak dr. Halász 
József felolvassa az 1916. évi zárszámadásokat, melyeket a közgyűlés jóvá-
hagyván, a fölmentvényt úgy az igazgatótanácsnak, mint a választmánynak meg-
adja. Dr. Okolicsdnyi László reámutatván a zárszámadás fényes eredményeire, 
javasolja, hogy az egyesület ügyeinek sikeres vezetéséért a közgyűlés fejezze 
ki az elnöknek elismerő köszönetét. Az elnök megköszönvén a közgyűlés meg-
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tisztelő bizalomnyilvánítását, kijelenti, hogy továbbra is teljes erővel szenteli 
tevékenységét az egyesület felvirágoztatásának. Ezután dr. Halász József elő-
terjeszti az 1917. évi költségelőirányzatot, mit a közgyűlés egyhangúlag elfo-
gadott. A napirend utolsó tárgya a tisztikar, a szakosztályi elnökök s a választ-
mány megválasztása volt. Id. dr. Entz Géza javaslatára a közgyűlés a tisztikart 
közfelkiáltással a következőkép választotta meg: 

Elnök: Gonda Béla. Alelnökök: dr. Erődi-Harrach Béla, dr. Fejérpataky 
László, dr. Szabó László, gróf Széchenyi Rezső. Főtitkár: dr. Prinz Gyula. 
Titkárok: dr. Halász József, dr. Koch Nándor, dr. Réthly Antal. Könyutárnok: 
dr. Harmos Eleonora. 

Dr. Horváth Géza javaslatára szakosztályi elnökökké szintén közfelkiáltással 
megválasztattak: 

Tengerkutató bizottság: elnök: dr. Kövesligethy Radó. Állattani szak-
osztály : e lnök: dr. Entz Géza. Növénytani szakosztály: elnök: dr. Filárszky 
Nándor. Földrajzi szakosztály: elnök : dr. Prinz Gyula. Dalmát Szakosztály: 
elnök: dr. Havass Rezső. Történelmi szakosztály: e lnök: dr. Marczali Henrik. 
Közoktatásügyi szakosztály: elnök: dr. Takács Menyhért, ügyvivő alelnök: dr. 
Erődi Kálmán. Tengerészeti műszaki osztály; e lnök: Asbóth Emil. Tenger-
melléki bizottság: elnök: Roediger Ernő. Végül dr. Haltenberger Mihály javas-
atára választmányi tagokul közfelkiáltással megválasztattak: dr. Berzeviczy 
Albert, dr. Ballagi Aladár, Baumgarten Henrik, Beck Zoltán, dr. Bernátsky 
Jenő, Bignio Gyula, Bobula János, dr. Cholnoky Jenő, dr Csánky Dezső, Csi-
táry Béláné, dr. Dalmady Zoltán, dr. Dárday Dezső, dr. Domanovszky Sándor, 
dr. Dómony Mór, Döbrentey Gábor, Eidlitz Hugó, dr. Gaál Tibor, dr. Gorka 
Sándor, Giesswein Sándor, dr. Hantos Elemér, dr. Hollán Sándor, dr. Hoffmann 
Frigyes, dr. Hültl Hümér, dr. Ilosvay Lajos, dr. Jekelfalussy Zoltán, dr. Kovács 
József, dr. Koch Antal, br. Kornfeld Móric, dr. Kormos Tivadar, dr. Lasz Samu, 
László Elemér, dr. Lendl Adolf, Lénárd Jenő, Lévay István, dr. báró Lers Vil-
mos, dr. Lóczy Lajos, dr. Márki Sándor, gróf Marenzi F. Károly, dr. Méhely 
Lajos, dr. Méhes Gyula, gróf Majláth I. Géza, dr. Majovszky Pál, Marczell 
György, Mihók Ottó, dr. Nagy Ferenc, br. Nagy Géza, dr. Okolicsányi László, 
dr. Pékár Gyula, dr. Pell Mariska, dr. Rákosi Gyula, dr. Rónay Károly, dr. Róna 
Zsigmond, dr. Schafarzik Ferenc, Schwanda Gusztáv, Sényi Péter, dr. Soós 
Lajos, dr. Thirring Gusztáv, dr. Vadász Elemér, dr. Vángel Jenő, dr. báró 
Wieland Aladár. 

A közgyűlés egyesületünk legmagasabb védnökéhez, Károly 0 Császári és 
Apostoli Királyi Felségéhez a következő hódoló táviratot intéztük: 

„Egyesületünk mai közgyűléséből szívünk legmélyéből fakadó hódolatteljes 
tisztelettel üdvözöljük Császári és Apostoli Királyi Felségedet mint egye-
sületünk felséges védnökét. Legmélyebb alázattal kérjük egyesületünk nagy 
kulturális és nemzeti jelentőségű munkálkodásához legmagasabb érdeklő-
dését és legkegyelmesebb támogatását. A Magyar Adria Egyesület. Gonda Béla 
elnök." A táviratra a következő választ kaptuk: 0 Császári és Apostoli Királyi 
Felsége a Magyar Adria Egyesület közgyűlésének hódolatáért legkegyelmeseb-
ben köszönetet mondani méltóztatik. Legfelsőbb parancsra, Kabinetiroda. 
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A Magyar Adria Egyesület vagyonmérlege 
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A Magyar Adria Egyesület eredményszámlája 
VESZTESÉG 1916. d e c e m b e r 31 . -én . NYERESÉG 
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Kelt Budapesten, 1917. augusztus hó 1-én. 

Dr. Halász József 
titkár. 

A fenti vagyonmérleget s a jelen eredmény-számlát a Magyar Adria Egyesület 
könyveivel összehasonlítván, azt minden tételre nézve megegyezőnek találtuk : 

Marczell György 
kiküldött számvizsgáló. 

Mihók Ottó 
kiküldött számvizsgáló. 

Schwanda Gusztáv 
kiküdött számvizsgáló. 



A Magyar Adria Egyesület alapító tagdíjainak zárszámadása 
1916. december 31.-én. 
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A Magyar Adria Egyesület tengerkutató-hajó alapjának zárszámadása 
1916. december 31.-én. 
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A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET 
a t enger re vonatkozó s azzal kapcsola tos ismeretek te r jesz tésére 

MAGYAR ADRIA KÖNYVTÁR 
címen népszerű füze tes vál la latot indít meg. 

A Magyar Adria Könyvtár füzetei a tengerre vonatkozó földrajzi, természet-
tudományi, történeti, gazdasági, hadi- és kereskedelmi tengerészeti stb. ismereteket 
fogják a nagyközönség köztudatába bevinni s hogy ezirányú munkánknak nemzeti 
és kulturális eredménye minél szélesebb körökben érvényesülhessen, rendkívül 
olcsóra szabtuk ezen kiadványaink árát. 

A Magyar Adria Könyvtár egy átlag 48 oldalra terjedő (a szükséghez képest 
képekkel is illusztrált) füzete csak 60 f -be kerül, kettős füzet ára 1 '20 K, hármasé 1'80 K. 

Eddig a következő füzetek jelentek meg 

1-3. A tengeralattjáró hajók. (100 képpel.) 7-8. Az Adria és partvidéke. (Térképpel és 
Irta Gonda Béla. képekkel.) Irta Dr. Cholnoky Jenő. 

4. Magyar Balázs hadjárataVeglia szigetén 9. Rákóczi adriai tervei. 
Irta Dr. Szabó László. Irta Dr. Márki Sándor. 

5. A Földközi-tenger és kijárói (8 képpel). 10. Harc a tengerért. 
Irta Dr. Cholnoky Jenő. Irta Dr. Prinz Gyula. 

6. Magyar uralom az Adrián. 11. A hadihajók tüzérsége. (Képekkel.) 
Irta Dr. Márki Sándor. Irta Beck Zoltán. 

12. Tengerész-pályák. 

Igen dísses sötétkék 

BEKÖTÉSI TÁBLÁK 
„A TSIHQ6R" összes éofolyamáfjoz 
megrendelhető a Magyar Adria 6gye= 
sülét titkárságánál. 6gy=egy bekötési 
tábla ára postadíjai együtt 2 K 50 f. 
"A t e i s a e R " 1911-1913. éofolyamai 
dísees oáseonkötésben 12—12 K, as 1914 
és 1915. éufolyamok 15-15 korona. 

— 

Xó'oiajfiHositégiár Xészvétigtárs, 
Igazgatóság: Budapesten, V.. Dorottya-
utca 7. szám. — Gyárak: Fiúméban, 
Brassóban és Oderbergben. — Nyers-
olajbányaművek és fúróeszközgyár Bo-
rislawban (Galíciában). — Budapesti 
telep: IX., Lóversenytérdülő 9631/33. 
Gyártmányai: elsőrendű világító-kőolajok, ligroin, 
gazolin, hydrür, automobil-, motor-, folttisztító-, 
kivonó-, lámpa- és lakkbenzin, paraffin, motor-
k^kolaj, gázolaj, legjobb minőségű teljesen sav-
és paraffinmentes ásványkenőolaj (orsóolaj, tisz-
títóolaj, vulkánolaj, különböző gép- és henger-

olajok, atb.) koksz, asphalt és paratfin stb. 
Benzin adómentességére vonatkozó eljárásra nézve 
készséggel ad a társaság bővebb felvilágosítást. 

szesz- és sajtolt-
élesztőgyár, szesz-
finomító és gőz-

malom 

ARAD. 



Telhfoás a hetedik magyar hadikölcsön jegyzésére. 
A hosszan elhúzódó háború további nagy pénzügyi követelményeket támasztván az 

államhatalommal szemben, a hadiszükségletek zavartalan ellátása céljából új hadikölcsön 
kibocsátása vált szükségessé. A hadviselés költségeinek fedezésére a pénzügyminiszter 
ezúttal 6°/o-kal kamatozó adómentes járadékkölcsön kötvényeket, valamint 5W/o-kal 
kamatozó adómentes járadékkölcsön kötvényeket bocsát nyilvános aláírásra. 

Az aláírás időtartama 1917 november 15.- tői december 14.-ig bezárólag terjed. 
A c ímletek, n a g y s á g a . A kibocsátásra kerülő 6%-ka l kamatozó járadékkölcsön köt-

vényei 50, 100, 1000, 500Ü és 10 000 koronás címletekben, az 5 W / o k a l kamatozó járadék-
kölcsön kötvényei pedig 100, 1000, 5000 és 10.000 koronás címletekben fognak kiállíttatni. 

A z a lá í rási ár . A 6 % ka i kamatozó járadékkölcsön kötvény aláírási á r a minden 
100 korona névértékért a következő összegekben van megállapítva: 

1. arra az esetre, ha az aláíráskor az aláírt összeg egész ellenértéke befizettet ik: 
а) az 1917. évi november 15.-től december l-ig bezárólag történő aláírás esetén 96 ko-

rona 10 fillér ; 
б) az 1917. évi december 1-ét követő időben 1917. évi december 14.-éig bezárólag tör-

ténő aláírás esetén : 96 korona 32 fdlér ; 
2. ha pedig az alább ismertetendő kedvezményes (részletekben történő) fizetési mó-

dozat vétetik igénybe, az aláírási határidő egész tartamára szólólag 97 K 20 f. 
Az 5V2°/o-os járadékkölcsön kötvény kibocsátási ára 1917 december 1-én 91 K 25 f. 

Ehhez képest 
1. arra az esetre, ha az aláírt összeg egész e l l ené r t éke befizettetik: 
a) az 1917. évi november 14.-től december l-ig bezárólag történő aláírás esetén 91 ko-

rona 25 fillér ; 
b) az 1917. évi december 1-ét követő időben 1917. évi december 14,-éig bezárólag tör-

ténő aláírás esetén 91 korona 45 fillér; 
2. ha pedig a kedvezményes, részletekben történő fizetési módozat vétetik igénybe, az 

aláírási idő egész tartarnára 92 korona 25 fillér. 
Kamat-esedékesség. A hetedik hadikölcsön 60/'o-os járadékkötvényei minden év feb-

ruár és augusztus 1-én lejáró félévi utólagos részletekben évi 6%-kal kamatoznak. Az 5Va 
°/o-os járadékkötvények 1917 december 1-től kezdődően évi 5'/2%-kal kamatoznak. Mivel 
az aláírási határidő második szakasza az 1917 december 1-ét követő időre esik, az aláírási 
árnak a határidő második szakaszára való megállapításánál az első szelvény ellenértékének 
az aláírási határidő befejezéséig ter jedő időre eső része már számításba vétetett. 

Befizetési hely. A kölcsönre történő jegyzéseknél az aláírt összegek ellenértéke az 
aláírási helynél fizetendő be és az aláírási áron felül az aláíróval szemben sem folyó ka-
mat, sem jutalék felszámításának helye nincs. 

Részletf izetési kedvezmény . Az esetben, ha a 6%-os, valamint 5l/2°/o-os járadék-
kölcsönre aláírt összeg 100 koronát meg nem halad, az aláírás alkalmával az aláírt összeg 
egész ellenértéke befizetendő. A 100 K-át meghaladó aláírásoknál ellenben a be f i ze tés 
részletekben is te ljei í thető. Ez esetben az aláírás alkalmával az aláírt összeg 10°/o-a 
biztosítékképpen leteendő és pedig készpénzben vagy megfelelő értékpapírokban. A rész-
letek pedig a következőképp fizetendők : 

a jegyzett összeg ellenértékének 25°/o-a legkésőbb 1918 január 9.-ig, 
„ » » „ január 29.-ig, 
II II II II II II „ február 16.-ig, 
II II II II II II II február 28.-ig. 

Az utolsó befizetés alkalmával az aláírási hely a letett biztosítékot elszámolja, illetőleg 
visszaadja. 

A kölcsön felmondása. A m. kir. pénzügyminisztérium a kibocsátandó 6%-os, va-
lamint 5 '/2°/o-os járadékkölcsönre vonatkozólag fenntart ja magának azt a jogot, hogy előre 
közzéteendő három havi előzetes felmondás mellett, a kölcsönt egészben vagy részben, 
névértékben visszafizethesse. Azonban az esetleges felmondás a 6%-os járadékkölcsön-
nél 1922 augusztus l-jét, az 5'/2°/o-os járadékkölcsönnél pedig 1925 június 1-ét megelőző 
időre nem történhetik. 

Különleges kedvezmény a hetedik hadikölcsönnél. A kibocsátásra kerülő 6%-os, 
valamint 5W/o-os járadékkölcsön kötvények felhasználhatók lesznek a törvényhozás részé-
ről előreláthatólag már a közel jövőben teendő intézkedések alapján kivetendő hadinye-
reségadó fizetésére. 

A kibocsátandó kötvényekre az Osztrák-magyar bank és a m. kir. Hadikölcsönpénztár 
a kötvényeknek kézizálogul lekötése (lombardirozása) mellett a névérték 75%-áig, a 
mindenkori hivatalos váltóleszámítolási kamatlábon nyújtanak kölcsönt. 

Nyomatott az „Elet44 irodalmi és nyomda részvény-társ. Budapest, I., Fehérvári-ut 15/c. 
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