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AZ ANGOLSZÁSZ HADAK PARTRASZÁLLÁSA SZICÍLIÁBAN 
ÉS DELOLASZORSZÁGBAN -

Ir ta : vitéz Barabás Emil 
ny. altábornagy. 

Amidőn 1943. május közepén a német és olasz csapatok kiürítették 
hídfőállásaikat Tuniszban és átszállították csapataikat és a hadianyagot 
Szicíliába, megkezdődött az európai szárazföld ostroma az Északafriká-
ban összevont angolszász erők által. Első lépésként a Tunisz és Szicília 
között fekvő Pantellaria és Lampeduza megerősített olasz szigetek elfog-
lalására került a sor, míg július 10-re éjjel megtörtént a partraszállás 
Szicíliában. 

1. Hosszú út volt, amíg a partraszállás technikája az első világ-
háború előtti idők kezdetleges partraszállási gyakorlataitól és a gyar-
mati háborúk egyes kisebb partraszállási hadműveleteitől a mostani 
vüágháború nagy hadászati partraszállási hadműveletek korszerű végre-
hajtását kitermelte. Az angol lord Fisher emlékirataiban büszkén emlé-
kezik meg a XIX. század 50-es éveiben angol tengerészek által végre-
hajtott kis partraszállásról Kínában, a Taku erőd elleni támadás alkal-
mával. Pedig a nehézkesen partraszállt különítmény akkor a hiányos 
felderítés folytán már a partmenti harcokban fekve maradt s a támadó 
kínaiak visszaszorították a hajóra. Az idők folyamán ugyan már jobb 
eredményt hozott a gyarmati háborúk több kisebb partraszállása, de 
csak az első világháborúban, 1915 április hó 25-én a Gallipoli-félszigeten 
végrehajtott angol és francia partraszállás mutatott korszerűbb végre-
haj tás t mind a célkitűzésben, mind pedig az alkalmazott erők nagysága 
és anyagi felszerelése tekintetében. 

A múlt és a jelen század több — legtöbbször minden ellenséges 
behatás nélkül — végrehajtott partraszállásai módot adtak sokoldalú 
tapasztalat leszűrésére mind a behajózást, mind a kihajózást illetően, 
így az idők folyamán kialakult a ma alkalmazott hadászati és harcászati 
eljárás, melyet ma elsősorban a nehéz és könnyű tengeri egységeken 
kívül a légierő befolyásol a legnagyobb mértékben. Maga a partra-
szállás különleges vizijárműveket igényel, melyek először az említett 
G-allipoli-i hadműveletnél kerültek próbaképen alkalmazásra. E partra-
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szállás eredménye közismert; az entente-szövetségesek gyengébbeknek 
bizonyultak, mint a török védelem. Az ellenség 150.000 embert vesztett 
s elvesztette egész hadianyagát is, továbbá nagyon sok hajót ; így kény-
telen volt 1916. január 10-én — 8J/> hónapi harcok uitán, a Gallipoli-
félszigetet végleg kiüríteni. A balsiker nem az előkészületek elégtelen-
ségén, vagy a csapatok gyenge harcértékén múlott; minden — az akkori 
fogalmak szerint — a legaprólékosabban volt előkészítve, minden a leg-
hatásosabban biztosítva; több partraszállási hely, hatásos védelem úszó-
aknák ellen, a partvédelem drótakadályainak szétrombolása a hadihajók-
ról nehéz tüzérségi tűz által, megtévesztő hadműveletek és végül a 
partraszállási művelet támogatása a hadihajók nehéz tüzérségével. A mű-
szaki végrehajtás már nem volt ily tökéletes; a csapatok partraszál-
lítását a hadihajók'csónakjaival végezték olymódon, hogy ezeket motor-
csónakok vontatták. E csónakokról a legénységnek a part közelében a 
vízbe kellett ugrania s onnan a nem teljesen szétrombolt parti drót-
akadályokat megtámadni. Ez a művelet már magában óriási veszte-
ségekkel j á r t ; így pl. a kanadai csapatok csak egy helyen több mint 
3000 embert vesztettek. Valamivel korszerűbb volt egy kis gőzhajó 
használata, melynek fel kellett futni a par t ra s a róla kifektetett hida-
kon lehetett a csapatoknak szárazlábbal partot érni. Ez a kis hajó 
azonban nem kerülhetett kiadós alkalmazásra, mert az erős tenger-
áramlás miat t a par t rafutás rosszul sikerült, s a hajó a védők össz-
pontosított tüzében megsemmisült; a csapatok legnagyobb része fel-
morzsolódott, s csak nagyon kevesen tudtak a szárazföldön valahogy 
megkapaszkodni. 

A következő nagyobb partraszállást a németek hajtották végre 
Ősei szigetén 1917. október 12-én. Ez a hadművelet műszaki vonalon 
már további fejlődést mutat , mert a csapatok partratételére négy kisebb 
gőzös szolgált, melyek a célnak teljesen megfeleltek. Az anyag kihajó-
zására uszályok és kisebb teherhajók egészítették ki a német hajóraj t . 
A partraszállás teljes mértékben sikerült. 

Az említett partraszállási hadműveletekkel szemben Kréta szigeté-
nek elfoglalása 1941. májusban forradalmi új í tást jelent, mert ejtő-
ernyősök és légi úton szállított csapatok léptek a szállítóhajókon érkező 
erők helyébe. A német légierő az ejtőernyősök földretételei után szétverte 
és Kréta tengerteréről elűzte az ellenséges hadihajórajt ; így alkalma 
nyílott a továbbiakban a kisszámú német szállítóhajóknak a csapatok 
anyagi ellátását és az utánpótlások szállítását végrehajtani, s ezáltal 
a sziget maradéknélküli birtokbavételét lehetővé tenni. 

A japán erők partraszállásáról mind Kínában, mind a holland-
indiai szigeteken hiányoznak részletek. Mindenesetre azonban valószínű, 
hogy a kínai sekélyjáratú sampanok és dzsunkák játszották a csapatok 
és az anyag partratételénél a főszerepet. Mint újítással a távolkeleti 
háborúban a japán úszók partraszállásával találkozunk, mert az ejtő-
ernyősök bevetése és a repülőgépen szállított csapatok alkalmazása már 
nem új, azt Kréta szigetének elfoglalásánál láttuk. 
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Az 1942. augusztus 18/19-én Dieppenél végrehajtott angol partra-
szállás, melyet Londonban előszeretettel „főpróbának" neveznek, példája 
a mindinkább kifinomult harcászati eljárásnak. A partraszállási viszo-
nyok it t rendkívül kedvezőek voltak; széles, tág kikötő, melyet mindkét 
oldalt lapos, homokos part szegélyez. A csapatok első lépcsőjének partra-
tételére, rohamalakulatokkémt sekélyjáratú, különleges építésű dereglyé-
ket alkalmaztak, melyek könnyű tüzérséget és páncélosokat is szállí-
tottak, illetve partra tettek. Az első támadó hullám, a kanadai 2. had-
osztály, 25 km. szélességben 6 helyen szállt partra. Mögötte jöttek a 
középnehéz szállítóeszközök és ezek mögött sorakoztak fel a nehéz 
szállítóhajók, a nehéz hadianyaggal és 26, csapatokkal megrakott szál-
lítóhajóval. A szállítóhajórajt könnyű és közepes tengerészeti egységek 
biztosították, míg a légibiztosítást és a támadás légi előkészítését 100 
bombázógép és 1000 vadászgép lát ta el. Partra csak az első hullám részei 
jutottak, mert a hatásos német védelem a további partraszállásokat meg-
akadályozta, a partraszállt erőket pedig a legrövidebb időn belül fel-
morzsolta. 

2. A hatalmas balsiker által kísért Dieppe-i partraszállási kísérlettől 
már egyenes út vezet a szicíliai partraszállásig mind a harcászati, mind 
a műszaki végrehajtás vonalán. Szicíliában nagy szélességben léptek 
angol és amerikai csapatok partra; többszáz különböző mintájú sekély-
járatú dereglye — részben páncélozva is -— került alkalmazásra; meg-
számlálhatatlan rohamcsónak 12—24, sőt 60 fő befogadóképességgel vitte 
a csapatok első lépcsőjét. A biztosítást a levegőben lényeges fölényben 
lévő légierő látta el, míg a tengerről csatahajók és más nehéz egységek 
tüze biztosította a partraszállási műveletet. A védelem előterének veszé-
lyeit, mint aknákat, tengeralattjárókat, gyorsnaszádokat és a légierőt 
a támadó nem vette kellően figyelembe; az angolszászok azt a módszert 
követték, melyet csak a fölényben lévő légi és tengeri biztosító erőkkel 
rendelkező fél engedhet meg magának. Ma már tudjuk, hogy az olasz 
árulás i t t előrevetette árnyékát. A német és olasz védelem mind erő-
viszonyok, mind utánpótlási lehetőségek tekintetében alárendelt szerepre 
volt kárhoztatva és csak arra szorítkozhatott, hogy halogató védelemmel 
az ellenfélnek oly súlyos veszteségeket okozzon, melyek az egész hábo-
rúra kihatással legyenek. A tengeralattjáró háború egyidejű felélén-
külése, a Csendes-óceánban elszenvedett angolszász hajóveszteségek, a 
szicíliai partraszállásnál alkalmazott szállítóhajóraj súlyos veszteségei 
és végül a salamonszigeti csaták veszteségeinek kellett a szicíliai partra-
szállásnál elért angolszász sikert tompítani. 

1943. július 10-ére virradó éjszaka kb. 160 km. szélességben ellen-
séges hadi- és partraszállító hajókból álló flották közeledtek Szicília dél-
keleti és déli partvidéke felé. A hadihajók közepes és nehéz tüzérsége 
oldalállásból lőni kezdte a partot, majd repülők erős kötelékei indultak 
támadásra. Hajnalban azután először a kanadai csapatok szálltak külön-
leges partraszállító kis naszádokkal partra, egyidejűleg pedig ejtő-
ernyősök a védelmi vonalak mögé ereszkedtek le. Az USA-csapatok 

Patton táb. parancsnoksága alatt Marsala, Gela és Licata térségében, 
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a bri t csapatok, Montgomery tábornok vezetésével pedig Cap Passero, 
Pachino, Sirakusa és Augusta közelében szállottak partra. Megkezdődött 
tehát a szicíliai invázió, vagy amint az angol lapok nevezték, a „nagy 
kaland". 

A partvédelmi német-olasz alakulatok helyenként heves küzdelmek-
ben visszaszorították a partra szállottak zömét. Csak Licatanál és 
Siracusánál sikerült az ellenségnek a partot tartani. A zuhanó és rom-
boló gépek, vadászok védelme alatt, szünet nélkül támadták az ellensé-
ges alakulatokat, azok hajóit és partraszállító naszádjait. De az ellen-
ség még az éjszaka és a következő napok folyamán mind újabb erősíté-
sekeit és hadianyagot szállított partra. Angol forrás szerint 10 hadosz-
tály szállott par t ra és 3000 hajót használtak fel a partraszállásnál, amely 
művelet csak Augusta, Siracusa, Gela és Licata kikötőinek elfoglalása 
illetve biztosítása után bontakozhatott ki nagyobb méretben. De amily 
gyenge volt aránylag az ellenállás magánál a partraszállásnál, annál 
súlyosabb veszteségekkel jár t a szövetséges csapatok további előnyomu-
lása a sziget belseje felé, ahol eleinte Enna-tói délre, később a sziget 
nyugati részének kiürítése, majd Trapani és Palermo (júl. 24.) harc 
nélküli megszállása után, a Catania—Cefalu vonalon, erősen szaggatott, 
sziklás terepen fejtettek ki a csapatok szívósabb ellenállást. Az olasz 
haditengerészet nagyobb egységei nem mutatkoztak, csak a legkisebb 
hajói, a gyorsnaszádok tevékenykedtek német ily naszádokkal karöltve, 
behatoltak a kikötőkbe és az ott horgonyzó hajókban okoztak súlyos 
károkat. A fősúly azonban e téren is a német légi erőn nyugodott, 
amely júl. 16-ig kb. 300.000 brt . kereskedelmi hajóteret, köztük több 
nagy csapatszállító hajót, tartályhajókatés hadihajókat pusztított el 
vagy rongált meg erősen. Harcászati szempontból egyébként a rugalmas, 
az ellenfélnek minél súlyosabb veszteségeket okozó, meglepetésszerű tá-
madásokkal párosult harcmodor jellemzi ezt a lassú visszavonulási 
mozdulatot. Regalbutto, Leoneforte és Ágira voltak e hősi küzdelmek 
színhelyei. A szövetséges hadvezetés mind újabb csapatokat szállított 
a veszélyeztttett helyekre, hogy Troina-Randazzon át Messina felé előre-
törjön. Ezzel szemben a német vezetés az ellenség rohamainak felfogá-
sára és így előrehaladásának lassítására törekedett, hogy időközben a 
Messina felé igyekvő zömét az ott küzdő hadseregnek, a két német had-
osztálynak és az olasz alakulatoknak a messinai tengerszorosán át 
Calabriába szállíthassa. 

A július 25-iki államcsíny csak siettette ezt a kitérő mozdulatot. 
Hűbe tábornok vezetésével aug. 17-én befejeződött Szicília kiürítése, 
amely a hadtörténelemnek egyik legszebb ténye volt. Közel ötszörös túl-
erő ellen, idegen földön, amelyre az árulás árnyéka borult, vívták száraz-
földön, levegőben és vízen hősies küzdelmüket. 

A német zárójelentés szerint az ellenfél partra tett csapatainak 
közel egyharmadát és tömérdek hadianyagát vesztette el. Elsüllyedt 
281.000 brt. hajótér, további 278.000 < brt. pedig oly súlyosan megsérült, 
hogy annak elvesztésével számolni lehet. Elpusztult még 1 cirkáló, 
7 romboló, 3 tengeralattjáró, több kisebb vizi jármű és megrongáltak 
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közel félmillió brt. további hajóteret. Elvesztett az ellenfél még 363 
páncélost, 63 nehéz löveget és 652 repülőgépet. A messinai szoroson 
végrehajtott áthajózás is mesteri művelet volt. 1700 vágón hadianyagot, 
kb. 10.000 gépjárművet, többezer sebesültet és a csapatokat teljes fel-
szerelésükkel kellett áthajózni, ellenséges repülőgépek állandó, heves 
támadása közben, amely közül 48-ait lelőttek. 

Ily körülmények között érthető volt az ellenfél sajtójának lehan-
goltsága. Pyrrhusi győzelemnek minősítették Eisenhower-nek hadműve-
letét, aki karácsonyra Rómában akart már lenni és aggodalommal tekin-
tettek az olasz vállalkozás jövője elé. Ily győzelem után Róma még 
távoli ködbe vész. Az olasz hadihajóhad -— és ezt majd a történelem 
fogja igazolni — már a Badoglió-kormány befolyása alatt állván szán-
dékosan nem avatkozott bele a harcokba. Ha ez a hajóhad július 10-én 
támadásba megy át az angolszász partraszállást fedező tengeri erők 
ellen, valószínűleg más helyzet adódott volna Szicíliában. 

A szicíliai harcok folyamán az angolszász haditengerészet állandóan 
támogatta a szárazföldi erőkeit és sokszor súlyos veszteséget okozott a 
védősereg tengerpartra támaszkodó szárnyainak. A végső mozzanatban 
azonban felmondta a szolgálatot, mert nem tudta megakadályozni a 
német és olasz erők áthajózását a messinai szoroson annak ellenére, 
hogy azt a mozdulatot csak a gyenge és kis egységekből álló német 
haditengerészet biztosította. A német haditengerészet kis egységei — 
főleg a gyorsnaszádok — minden alkalommal merészen beleavatkoztak 
a harcokba és vállalkozásaik során az ellenséges haditengerészetnek sok-
szor fájdalmas veszteségeket okoztak. 

Összefoglalólag megállapítható, hogy az angolszász partraszállás 
Szicíliában részleteiben is kellően előkészített és sikeresen végrehajtott 
nagyszabású hadművelet volt. A siker fokának leméréséhez azonban még 
nem áll elegendő adat rendelkezésre. Majd ha a háború után megnyílnak 
a levéltárak, rendelkezésre állanak az egyes államok vezérkari munkái, 
látjuk majd az olasz árulást a maga teljes valóságában. Akkor lesz majd 
csak elméletileg eldönthető, hogy milyen kilátásai lettek volna az angol-
szász partraszállásnak akkor, ha az olasz szárazföldi és tengeri haderő 
is úgy ellenáll, mint a német. 

3. Minthogy az olasz kormány hűtlen átpártolása sem hozta meg 
a kívánt eredményt, Olaszország gyors felgöngyölítésének reményét, sőt 
ellenkezőleg, a német hadvezetőség villámgyors intézkedései a kapitulációi 
közlő Reuter-hír vétele után, de nem utoljára a Duce bravúros kiszaba-
dításának erkölcsi hatása, a szövetségeseket újabb lépésre kényszerítet-
ték. A közvetlen hadászati cél a délolasz német csapattestek bekerítése 
volt. Ezért szeptember 1-én a Spartivento foknál, Calabria déli csücskén 
partratettek egy angol commando-csoportot a partraszállás előkészítése 
céljából, de német parti biztosító csapatok azt meglepték és felmorzsol-
ták. Szeptember 3-ának hajnalán azután Reggio közelében, majd 4-re 
virradó éjszaka a Spartivento fok és Melito között, illetve Palmi-n&l 
szállottak a 8-ik angol hadsereg kötelékei partra. I t t azonban már min-
denütt az elszakadó német csapatok utóvédjeinek heves ellenállásába 
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ütköztek, ezért ezeket csak lassan és óvatosan követhették. Szeptember 
8-án a S. Eufemia öbölben partra szállt csapatokat másnap erős német 
légi támadás éri. Egy cirkálót és 7 nagy szállító hajót súlyosan megron-
gáltak. Szeptember 9-én azután Salerno öblében 500 brit-amerikai hadi-
hajóból álló, több hajóosztag támadást indított a német állások ellen. 
De Kesselring tábornagy a déli német hadsereg parancsnoka, még az 
éjjel heves tüzérségi és repülő támadást intézett ClarTc 5. amerikai 
partraszálló hadserege valamint a hadi- és szállító hajók ellen, Hűbe 
tábornok calabriai hadseregének egy részét pedig Eboli körzetében ve-
tette a harcba. A csatát mindkét részről többízbeni erősítések után a 
legnagyobb elkeseredéssel vívták. A német légvédelmi lövegek súlyos 
veszteségeket okoztak az inváziós flottában és. a partraszállt csapatok 
között. A szeptember 15-ig ta r tó szüntelen harcokban a németek az 
angol-amerikai csapatokat a parti sávra szorították vissza, ahonnan 
részben hajóra szálltak, részben pedig a hadiflotta ágyúi tűzfüggönyének 
védelmében várták be az erősítéseket. E veszélyes helyzetben Montgo-
mery, akinek serege a Calabriából visszavonuló német hadosztályok 
mögött vonult észak felé, tengeri úton nagyobb gyalogsági és páncélos 
erőket szállított a salernói öbölbe. A harc újból fellángolt és 19-ig tartott, 
miközben a délolaszországi német csapatok teljesen felzárkóztak és ezzel 
az ellenfél egyik hadászati célja is meghiusult. Kesselring pedig az idő-
közben a szövetséges repülők által, Badoglio hozzájárulásával szétbom-
bázott Nápoly-tól északra, ennek hadi értékű építményeit, különösen 
kikötőit hasznavehetetlenné téve, rövidebb és kedvezőbb állásokba vo-
nult vissza. 

Megemlítjük még, hogy az adriai parton Brindisi-1 és szeptember 
12-én Taranto nagy hadikikötőt harc nélkül megszállták az angol egy-
ségek. 

A 11 napos salernói csatákban az ellenség vesztesége mind ember-
ben, mind hadianyagban rendkívül nagy volt. Tíz hadosztály állományá-
ból német becslés szerint több mint 10.000 halottat és sebesültet, 4430 
foglyot veszített. Elpusztult 3 cirkáló, 2 romboló, 1 torpedónaszád és 
több kisebb hajó ill. partraszállító naszád, 19 csapatszállító hajó 58.000 
brt-val. Súlyosan megrongáltak 2 cirkálót, 3 rombolót, 1 tankhajót, több 
kisebb hadi hajót és partraszállító naszádot valamint 7 szállító hajót 
35.000 brt-val; azonkívül megrongáltak 125 hajót kb. 600.000 brt.-val, 
lelőttek 19 r e p ü l ő g é p e t . Egy német tengeralattjáró egy angol rombolót 
és 1 tankhajót süllyesztett el. Zsákmányoltak azonkívül 171 csapatszál-
lító és harckocsit, 61 löveget és nagyszámú önműködő fegyvert, gép-
kocsit és egyéb hadianyagot. Azóta csak csigalassúsággal halad a túl-
erőben lévő inváziós hadsereg szárazföldön előre, de újabb nagyobb-
szab ású partraszállást eddig nem hajtott végre. 

1944. január 22-én, valószínűleg a teheráni és kairói tárgyalások 
folyományaként, tehát politikai okokból Nettuno körzetében történt 
partraszállási kísérlet alig kecsegtet eredménnyel, hiszen Alexander 
tábornok már most azzal a lehetőséggel számol, hogy par t ra te t t csapatait 
ismét hajóra vonja vissza. 
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AZ ATLANTI-ÓCEÁN BIOLOGIAI TÉRKÉPE 

Irta: Kolosváry Gábor dr. 

Hentschel1 egyik újabb cikkében az Atlanti-óceán biologiai felosz-
tását tárgyalja, amely tanulságosan szemlélteti, hogy az oly egyöntetű-
nek tetsző hatalmas óceán az élővilág szempontjából mennyire nem az, 
s hogy mennyire hasonlatos, részeire bontva, a szárazföld felszíni 
tagozódásához. 

Alábbiakban Hentschel térképe alapján egy kiválasztott állatcso-
port atlantióceáni elterjedését vizsgálom. Lássuk, mennyire érvényesek a 
Hentschel féle szabályok a hajósokat közelebbről is érdeklő állatok, a 
hajófenékre települő Lepas-ok (kacsakagyló-rákok) elterjedésére.2 

Vizsgálatunk tárgyát a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárában őr-
zött eredeti gyűjtemény-anyag képezi, de tekintetbe vettük N. Cantell, 
Darwin, Fujio Hiro, P. Krüger, Weltner, Hj. Broch irodalmi adatait is. 

1. Arktikus, hideg régió. 
Az Atlanti-óceánnak ezen a részén a Conchoderma aurita (Linné) 

nevű f a j fordul elő csak. 

2. Északi terület. 
It t már hirtelen igen számos f a j jelenik meg éspedig: Scalpellum 

scalpellum (Linné), Lepas anatifera Linné, Lepas anserifera Linné, Le-
pas fascicularis Ellis & Sollander, Lepas pectinata Spengler, Lepas Hillii 
(Leach), Mitella cornucopiu (Leach), Conchoderma virgata (Spengler) 
és Conchoderma aurita (Linné). 

3. Északi közöttes terület. 
A fajok száma csökken, mint az általában véve átmeneti területek-

nél előfordul. Biztosan kimutatott fa jok: Scalpellum scalpellum (Linné), 

4. Északi szubtrópusi nyílttengeri terület. 
Biztos adataink hiányzanak ebből az állatföldrajzi provinciából, 

ezért nem közlünk it t fajneveket. 

5. Nyugatindiai terület. 

Lepas anatifera Linné, Lepas anserifera Linné, Lepas pectinata 
Spengler, Lepas Hillii (Leach) és Conchoderma virgata (Spengler). 

6. Földközi tenger. 

Általában véve a Földközi-tenger faunája szegényebb, mint az At-
lanti-óceáné, de mivel ezek a kacsakagyló-rákok, mint azt a 4. terület 

1 Zoolog-Anzeig-. 1942. 7—8. sz. 
2 A Tenger, 1942. 33. old, 
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esetében is láttuk, a nagy nyilt víztükröket kerülik és inkább szűkebb 
tengerrészeken tanyáznak, természetes, hogy a Földközi-tengernek többé-
kevésbbé zárt térségében több f a j képviseletében sűrűbben fordulnak elő. 
I t t talált fajok: Scalpellum scalpellum (Linné), Lepas anatifera Linné, 
Lepas anserifera Linné, Lepas pectinata Spengler, Lepas Hillii (Leach), 
Mitella cornucopia (Leach) és Conchoderma virgata (Spengler). 

7. Nyugat-trópusi terület. 

Csekély f a j él itt, mert általában a Lepasok a forróégövi tengere-
ket nem kedvelik. Fajaik száma tehát az egyenlítő körül erősen gyérül. 
Innen csak a Lepas anatifera Linné, Lepas fascicularis Ellis & Sollander 
és a Mitella cornucopia (Leach) ismeretes, 

8. Guinea. 

Csak a Mitella cornucopia (Leach) fordul elő. 

9. A zöld foki szigetek területe. 

Scalpellum scalpellum (Linné), Lepas anatifera Linné, Lepas fasci-
cularis Ellis & Sollanded, s Mitella cornucopia (Leach). 

10. Kongó-nyugatafrikai terület. 
t 

A fauna még mindig erősen gyér. Csak két f a j t tudunk innen biz-
tosan kimutatni: Lepas anatifera Linné és Mitella cornucopia (Leach). 

11. Déli subtrópusi határvidék 

A fajok száma délfelé kezd gyarapodni, amint a tenger vize hűvö-
sebbé válik. Az it t találtfajok a következők: Lepas anatifera Linné, Le-
pas anserifera Linné, Lepas fascicularis Ellis & Sollander, Lepas pecti-
nata Spengler, Lepas Hillii (Leach), Mitella, mitella (Linné), Concho-
derma aurita (Linné) és Conchoderma virgata (Spengler). 

12. Déli közöttes terület. 
Lepas anatifera Linné, Lepas anserifera Linné, Lepas fascicularis 

Ellis & Sollander, Lepas pectinata Spengler, Lepas Hillii (Leach), Mitella 
mitella (Linné), Conchoderma aurita (Linné) és Conchoderma virgata 
(Spengler). 

13. Subantarktikus határvidék. 

Ha nem is fajban, de egyénszámban ez a terület a legbujább a ka-
csakagyló-rákok előfordulása tekintetében. Különféle tengeri állatokon, 
legfőképpen a Macrocystis-en Bryozoák társaságában igen nagy mennyi-
ségben élnek a Lepasok, úgyhogy ez a jelenség ezt a földrajzi területet 
különösképpen jellemzi. Fajai : Lepas anatifera Linné, Lepas fascicularis 
Ellis & Sollander, Lepas pectinata Spengler, Lepas Hillii (Leach). 
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llf. Antarktikus hideg-terület. 

Lepas anatifera Linné, Lepas fascicularis Ellis & Sollander, Lepas 
pectinata Spengler, Lepas Hillii (Leach) és Conchoderma virgata 
(Spengler). 

E tizennégy főterületen kivül megkülönböztet még Hentschel há-
rom mellék-tartományt, melyek a következők: 1. Agulhas tartomány, 2. 
Argentiniai tartomány és 3. az Orinoko-Amazonas torkolat vidéke. Az 
elsőt a Lepas pectinata Spengler, a másodikat a Lepas anatifera Linné, 
pectmata Spengler és Hillii (Leach), valamint a Conchoderma virgata 
(Spengler) jellemzi, míg a harmadik területnek, adatok hiányában, ed-
dig nem ismerjük jellemző fa já t . 

összegezve az elmondottakat a következő tanulságos táblázatot ál-
líthatjuk össze: 

Fajok Területek: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Sc. scapellum -— •— •— — 
L.. anatifera — — — •— — — — — — 
L. anserifera — — — •— •— -— — 
L. fascicularis — -— — — •— •— —- •— 
L. pectinata — — •— — — •— — •— 
L. Hillii — — — — — — — 
M. cornucopia —- — — — -— — — 
M. mitella •— •— 
C. aurita — — — •— •— 
C. virgata — •— •— — — — 

A táblázatból azonnal kitűnik, hogy a legfaunaszegényebb terület 
az Arktikus. Ugyancsak teljesen fajszegény a 4-ik tartomány, melybe az 
úgynevezett Szargassumi-tenger is beletartozik. Feltűnő a tropikus tar-
tományok faunaszegénysége is (7, 8, 9, 10). Szembeötlő viszont, hogy a 
déli hideg tenger az északival szemben roppant faunadús, s hogy csupán 
a Scalpellum scalpellum, valamint a Mitella cornucopia hiányzik belőle. 
A Mitella cornucopiát a déli hideg részekben a Mitella mitella helyette-
síti, vagy váltja fel, míg ez utóbbinak a hiányát a tropusokon és az északi 
féltekén a testvérfaj Mitella cornucopia képviseli. A Conchoderma aurita 
felhatol egészen északra az 1. tartományba, testvérfaja a C. virgata el-
lenben délen éri el a legszélső tartományt (14). 

Látható - mindebből, hogy a Hentschel féle térkép jó, s hogy abba 
nem csak a nagyobb állatok elterjedési viszonyai, hanem az alsóbbran-
gúakéi is beilleszthetők. Hentschel ugyan térképét még az egysejtű lé-
nyek s a plankton alapján is kiegészítette, úgyhogy ma már az Atlanti-
óceán biológiai térképe meglehetősen tökéletesnek mondható. Ezért is is-
mertettük itt, ú j exact tények és megfigyelések fényénél. Természetes 
dolog azonban, hogy vannak még bőven állatcsoportok, melyekre vonat-
kozólag még nem készítették el a kutatók vizsgálataikat, hogy miképpen 
illeszthetők bele elterjedési adataik a Hentschel féle térképbe, de a jövő 
kutatásai e tekintetben is eredménnyel kecsegtetnek. 
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Tekintve azt, hogy itt a kacsakagyló-rákokról emlékeztünk meg, en-
nek többé-kevésbbé gyokarlati jelentősége is van, mert ismerjük azokat 
a tengerrészeket az Atlanti-óceánban, melyek szűkölködnek, vagy bővel-
kednek a periphyton képzésében oly nagy szerepet játszó Lepasok fajai-
ban, s így meg tudjuk előre mondani azt is, hogy hol, melyik tengerré-
szen válik szükségesebbé a nagyobb óvatosság s a hajók állandóbb fel-
ügyelet alatt tartása, értve alatta a gyakori fenéktisztítást. így megál-
lapítható, hogy a déli féltekén e ekinetben jóval nagyobb szerepet játsza-
nak a kacslábú rákok, mint pl. a tropusokon, vagy egészen az északi 
Arktikumban. 

Verfasser gibt in Anlehnung an Hentschels Arbeit ein Bild über 
die Verbreitung der Entenmuscheln (Lepas) im Gebiete des Atlantischen 
Ozeans. Aus der mitgetcilten Tabslle geht hervor, dass die Arktis das 
faunaármste Gebiet darstellt. Auch das 4-te Gebiet, wozu auch das Sar-
gassomeer gehört, ist sehr artenarm, ebenso wie die tropischen Gebiete. 
Dagegen ist das südliche kalte Meer überaus faunareich im Gegensaitz 
zum nördlichen kalten Gebiet. Nur Sculpellum scalpellum u. Mitella cor-
nucopia fehlen daraus. Conchoderma aurita dringt in die áusserte nörd-
liche, ihre verwandte Art C. virgata bis in die südlichste arktische 
Region. 

Balról a Conchoderma auritum, középen a Lepas anatifera, jobbról a tengeri saláta 
(Vlva lactuca) levelei között a Conchoderma virgatum. Steuer nyomán. Term. nagys. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

1. ábra. 
Kacsakagyló-rákok egy vitorláshajó fenekéről. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK: 

A FÖLDKÖZI-TENGER ÉS MELLÉKTENGEREINEK BALANIDÁI. 

A Magyar Nemzeti Múzeum Állattárának és több külföldi gyűjte-
mény anyagának alapján (Velence, Rovigno, Zagreb, Breslau, Kiew és 
Spalato) Kolosváry Gábor dr. megállapította, hogy a Földközi-tengerben, 
mint anyatengerben 20 tengeri makk (Balanida)-faj ill. forma, míg az 
Adriában csak 11, a Fekete-tengerben pedig csak 3 f a j fordul elő. De 
megállapítható az is, hogy a Földközi-tenger nyugati része gazdagabb 
fajokban, mint a keleti része. 

A feldologozott anyagot a következők gyűjtötték: Biró, Brunst, 
Dudich, Ercegovic, Gamulin, Homonnay, Jaczó, Kolosváry, Kornis, 
Mairowsky, Mladiáta, Ninni, Padewieth, Pius—Titius, Roch, Soós, Streda, 
Szilády, Szinyei, Újhelyi, Vatova és Wagner. 

Amint azt más állatfajokra nézve is megállapították már, a Bala-
nusoknál is megfigyelhető az a jelenség, hogy az anyatengerrel szemben 
a melléktengerek, tehát a Fekete-tenger és az Adria-tenger fajokban el-
szegényednek. Ezt a sűrű hajóközlekedés sem volt képes megváltoztatni, 
holott a külhéjra települt Balanusok terjesztését a mozgó hajók nagy-
mértékben előmozdítják. 

A Balanus-fajok földrajzi elterjedését e tengerekben az alanti táb-
lázatba foglalta Kolosváry. Ebből látható, hogy az Adria-tengerben a 
Chthamalus stellatus stellatus f. cirrata honosnak (endemikusnak) lát-
szik. A Fekete-tengerre viszont a Balanus improvisus-faj jellemző, mint 
uralkodó fa j . Behurcolt (immigrans) elem a Balanus amphitrite inex-
pectatus, melyet egyes kutatók (Kühnelt, Vatova) valószínűleg a B. cre-
natussal tévesztettek össze és ezért említik ezt a fa j t az Adria-tengerből. 

Előfordulás tekintetében ú j a Balanus amphitrite albicostatus a 
Földközi-tengerben, a Balanus amphitrite inexpectatus az Adria-tenger-
ben és a Balanus improvisus az Azovi-tengerben. 

ZUSAMMENFASSUNG. 
Auf Grund der Balaniden-Sammlungen des Ungar. Nationalmuseums 

in Budapest, des Museo civico di st. nat. Venezia, der Ital.-deutsch. 
Biolog. Anstalt, Rovigno, des Nar. zoolog. Muzej, Zagreb, der Priv. 
Sammlg. d. Herrn Prof. Dr. R. Streda, Budapest, des Zool. Inst. de 
Universitaten in Breslau u. Kiew sowie des Ozeanogr. Intstit., Spalato 
— hat Dr. G. Kolosváry die Balaniden des Mittelmeeres u. seiner 
R,andmeere auf ihre tiergeografische Verbreitung untesucht. 
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Es wurden für das Mittelmeer 20, für die Adria 11 und fü r das 
schwarze Meer 3 Arten bzw. Formen festgestellt. 

Es zeigtte sich, dass die Balaniden-Fauna von Westen nach Osten 
zu ármer wird an Arten. Ein Umstand, den auch die rege Schiffahrt 
nicht abzuándern vermochte. 

Chthamalus st. st. (Poli) f. cirrata scheint für die Adria en-
demisch zu sein, wogegen Bal. amphitrite inexp. in der Adria als 
eingesohleppt (immigrant) zu bezeichnen ist und Bal. crenatus als 
fraglioh. Für das Schwarze Meer ist Bal. improv. karakterristisch. Neu 
ist das Vorkommen d. Bal. amphitrite albicostatus für das Mittelmeer, 
Bal. amphitr. inexp. für die Adria und Bal. improv. fü r das 
Azowische Meer. 

Balanus-fajok F 
Balaniden-Arten 

Verruca Strömia 
Balanus tint. tint. 
B. perforatus 
B. amphitr. inexpectatus 
B. ampfiitr. communis 
B. amphitr. albicostatus 
B. eburneus 
B. tulipiformis 
B. improvisus 
B. trigonus 
(B. crenatus) 
B. spongicola 

Tetraclita squamosa rufotincta 
Chelonibia patula 
Ch. testudinaria 
Platylepas hexastylos 
Acasta spongites sp. 
Chthamalus st. st. f. typica 
Chthamalus st. st. f. depressa 
Chthamalus st. st. cirrata 
Chthamalus Chall. Challengeri 
Pachylasma giganteum 

M. J. 

öldközi-tenger 
Mittelmeer 

Adria 

1 
1 
1 
1 
1 

Fekete-tenger 
Schwarzes Meer 

1 

1 

1 
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A Panamerican Airways áruszállító repülőszolgálatot létesített az USA 
és Délamerika között. E r r e az elhatározásra a keletindiai nyersanyagforrások 
elvesztése, az ellenséges t engera la t t j á rók eredményes működése által előidézett 
nagy hiány par t i ha jókban, valamint a túl kockázatossá vált ha jóforgalom 
késztették a repülőtársaságot . 

A svéd légiforgalmat Stockholm és London között ú jból felvették. 

Tengerészeti vezérkart rendszeresí tet tek az ú j olasz haditengerészet é lére; 
főnöke Sparzani G. ellentengernagy. 

„Tisza" dunatengerjáró motoros hajó fenékvizsgálata. A hajó bár már 
X. 12-én érkezett Budapestre, a kedvezőtlen vízállás miat t csak hosszas vesz-
teglés után, XII. 20-án kerül t dokkba. 1943-ban Braila és a Fekete-tenger 
északi kikötői között, ma jd az Azowi-tengerben végezte já ra ta i t . Szulinában 
és Szevasztopolban hetekig vesztegelt. A periphyton jellegzetessége: egyenle-
tes elosztású, kis méretű, 2—6 mm á tmérő jű tengeri makkok (Balanus) , he-
lyenként már rozsdába beágyazva és többnyire mohaállatok telepeivel borí tva. 
A kaparékban Kolosváry G. dr. Balanus improv. D. és az i t t e l ter jedt Hippopo-
rina Pallasiana Moll. bryozoa-fa j t á l lapí tot ta meg, a törmelékben pedig rákok 
(crustacea sp.) ostriga-héjtöredékek, az édesvízi Corophium, amely orosz fo-
lyami ha jók per iphytonjában gyakori és a közönséges zöld alga (Enteramor-
pha) voltak. A kép tehát egyezik az eddigi vizsgálatok eredményével.3 A cső-
szerű, kacskaringós, fehér féregkagyló-házak (Vermetus) és a csöves férgek 
(serpula) hiánya, amelyek eddig mindig fellelhetők voltak, a r ra vall, hogy 
sokat tar tózkodot t a ha jó brack- és édesvízben. 

Az i t t közölt kép a Bal. improv. D. vázának a lakjá t és szerkezeti felépí-
tését mu ta t j a - Mladiáta gyűj tése . 

1. Balanus improvkus több darabból álló héja, rajta fiatal Balanusok. — 2. A Hippo-
porina Pallasiana nevü mohaállat (Bryozoa) telepének váza, c) leerodált, cl) ép 
állapotban. — 3. f. Brj/osoa-kéregszerüen benőtte a Balanus héjat, csak az e) csücske 
maradt szabadon. 4. BaZa/ms-héj-metszet belülről nézve. Látható a rekeszes szer-
kezet. Benne a Corophium-nak iszapból készült csöalakú háza. •— Kolosváry G. rajzai. 

A „KOMÁROM" duna-tengerjáró hajót vízre bocsátották a Ganz-gyár 
újpest i telepén ez év f eb ruá r 3-án, ünnepélyes keretek között . A gépi beren-
dezés és a felszerelés beépítése után, amely kb. 3 hónapot f o g igénybe venni, 
t enger já ró ha jóparkunk egy ú j egységgel szaporodik. Ezen kívül még 8 ily 

2 A Tenger, 1943. 29. old. 

© (2) 

2. ábra. 

Az 1., 3. és 4. ábra 5X, a 2. ábra 1 5 x nagyítás. 
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t ipusú hajó épül, amelyekből 3 már a sólyán fekszik. Műszaki részleteket a tí-
pusról A Tenger 1940. X—XII. számában közöltünk. 

A ,/TEJA", a második 4000 tonnás tengeri hajó (ex „Sebastopol", áll. 
„Magyar Tengerész") is elkészült a Ganz ha jógyárban, amely tes tvérha jó ja a 
,,Totila"-nak (ex „Simferopol", ill. „Magyar Vitéz").1 

Ezek az első, tisztán t enger i hajók, amelyek Budapes ten^ tehá t kontinen-
tális fekvésű ha jógyárban épültek- Ezzel kapcsolatban megemlí t jük még, hogy 
már az első világháborúban, 1917-ben fe lmerül t a gondolat, hogy a főváros 
közelében fekvő Háros szigetén tengeri ha jók számára egy nagy ha jógyára t 
létesítsenek. Ennek a nagymére tű távlat tervét , amely bi r tokomba került, még 
1935-ben a Magyar Műszaki Múzeumnak ajándékoztam, mint érdekes technika-
történeti dokumentumot, amely most Kassán van. 

Építés a l a t t áll továbbá a Ganz-hajógyárban a M. Kir. Nemzeti Szabad-
kikötő és Tengerhajózási Vál la la t két folyam-tengeri h a j ó j a is. 

Az angolszászokhoz átpártolt olasz hadihajók szolgálatba állítása aligha 
fog egyhamar megtörténni, m e r t az angol haditengerészetben rendkívül nagy 
tisztekben és legénységben a hiány, különösn ami a szakszemélyzetet illeti. 

„VISCONSIN", 45.000 tonnás c sa t aha jó t 1943. dec. 7-én Philadelphiá-
ban vízre bocsátot ták. Az ugyanilyen nevű tes tvérha jó t a japánok Bougainville-
nél süllyesztették el. 

„SCHARNHORST" német 26.000 tonnás csatahajó. 1943. december 26-án 
az északi Jegestengeren, 60 mérföldnyire1 az Északi fok-tói É—K-re, túlerőben 
lévő angol kötelékekkel vívot t hősies harcban, az utolsó g r á n á t j á t kilőve, lengő 
lobogóval elsüllyedt. Scharnhorst 1938-ban készült el. Főbb jellemző ada t a i : 
Hossza 226 m, sebessége 27 tg, mfld, két mellső és egy hátu lsó hármas-torony-
ban 9 drb. 28 cm-es, 6 oldal toronyban 12 drb- 15 cm-es, továbbá 14 drb 10.5 
cm-es, 16 drb . 37 mm lgv. löveg, 2 torpedóvető cső és 1 repülőgép. Személyzet: 
1460 fő. Eleinte az At lant i óceán terében működött , m a j d a Csatornán való 
1942. f eb ruá r 12-i merész á t tö rése után az Észak Atlant i óceánban zavar ta az 
ellenséges utánpótlási ha jókaravánok szállítmányait, sok dicső haditet tet vésve 
rövid élete tör ténetének lap ja i ra . Az angol tengerészeti vezetőség már régóta 
nyomában volt a keleti f r o n t n a k szóló u tánpót lás t erősen zavaró német csata-
hajónak. E g y Murmanszk fe lé tartó, cirkálókkal és rombolókkal erősen védet t 
ha jókaraván elleni akciója alkalmával a s ű r ű köd leple a la t t , erős angol köte-
lék, amely a 35.000 tannás „Duke of York", 10 drb. 35.6 cm-es lövegekkel és 
28.5 tg. mfld . sebességgel rendelkező korszerű csatahajóból, „Norfolk", „Bel-
f a s t " és „Sheff ie ld" cirkálókból és több legújabb t ipusú rombolóból állt, — 
megközelítette és körülvette. Több órás tüzérségi harc u tán , több torpedótól 
találva, szétroncsolt kormányszerkezettel , egyenlőtlen küzdelemben (8:1) bu-
kott el. 

A megfeneklett és oldalradőlt Norinandie óceánjáró személyhajót egy és 
háromnegyedévi szívós munkáva l Newyork kikötőjében, pneumatikus e l járással 
feláll í tották és fe lúszta t ták . (A Tenger, 1942. 14. o.). 

A „Concordia" dán áruszállító tengeri hajó Helsingör-ben elkészült; kor-
szerű berendezése f igyelmet érdemel. — Fő méretei: legn. hosz. 96.06 m, széles-
ség 13.94 m, oldalmagasság a főfdélzetig 6-5 m, teherbírás 4100 dwt., ű r t a r t a -
lom 2950 br t , 1. e. ind. 1750, sebesség 12 csomó. — Két korszerű La Mont gőz-
kazánja (összesen 9 t / ó r a ) 16 atm túlnyomású 400 C° gőzt fejleszt. A gőzfej-
lesztő felülete 87 m2, a f ű t é s fé lautomata Dano-Stoker. A rostélyterhelés 170 

i A Tenger 1940. 92. old., 1942. 44. és 61. old., 1943. 64. old. Ujabb tulajdono-
suk, a németek, a keleti gótok utolsó két királyáról nevezték el őket. 
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kg/m 2 . Szénfogyasztása lóerő-óránként 0.48 kg. A teljes kazánberendezés sú-
lya 52 t, t ehá t lényegesen könnyebb, mint hengeres ha jókazánok esetén volna 
és a helyszükséglet is kisebb. A főgép hármas-expanziós túlhevítéssel. 

A hadicélra igénybe vett kereskedelmi hajótér az 1943. év végével kö-
zel már 95 százalékát képezte a világkereskedelmi összes hajótérnek. Mint-
hogy a háborús hajótérveszteségeketl csak részben tudták ú j építkezésekkel 
pótolni, a szabad hajózás fuvartételei rendkívül módon felszöktek. 

A Longview—Norris—Phoenixville-i közel 2000 km hosszú nyersolajve-
zeték elkészült, Newyork felé elágazással bir, napi teljesítmény 47.7 millió l i ter. 
A csővezeték 61 cm k. á tmérő jű és 9.5 m m falvastagságú acélcsövekből áll. 
E vezeték építése hadiszempontból volt fon tos és sürgős, m e r t a nagyszám-
ban elsüllyesztett tankhajók hiányának kiegyenlítésére szolgál. 

A jég csillapító hatása az árapályra. A tenger já rás ampli túdójának nagy-
fokú csökkentését figyelték meg az Elba fo lyam torkolatvidékén az 1939/40, 
1940/41. és 1941/42. évek erős fagyokkal j á r ó téli időszakában. A Hamburg-
ban eszközölt mérések szerint a legerősebb jégképződésnél ez a csillapító ha tása 
a jégnek 1940. jan. 18-tól március 6-ig t a r t o t t , tehát 49 nap ig és legnagyobb 
értéke —1.15 m eltérés volt a normális amplitúdóval szemben, míg 1941-ben 
két amplitúdó-csillapító periódust ál lapí tot tak meg- Az első jan. 16-tal kezdődő 
16 napos és a második, a f eb ruá r 12—26-ig te r jedő 15 napos volt. Az ampli-
túdó legerősebb csökkenését, — 0.82 méter t — jan. 19-én f igy t l ték meg. Az 
1942. év telén, jan. 14-től febr . 21-ig t a r t o t t az első csillapított, 39 napos idő-
szak, a második, 17 napos pedig február 26-tól március 14i-g t a r to t t . Az elért 
legnagyobb amplitúdó-csökkenés •—1.05 m volt. 

Megjegyezzük, hogy a jégnek ez a csillapító hatása semmi befolyással 
az ár-apály időpont jára nincs. Minthogy a ha józás fenn ta r t á sa érdekében ma 
jégtörők t a r t anak nyitva egy megfelelő közlekedési csatornát , amelyben erős 
a jégzajlás, a jégfedő csillapító ha tása is csökken. Régebben, a folyam te l jes 
befagyása után, a jégburkolatnak ez a csillapító hatása erősebben érvényesült 
és csak a jégpáncél ruganyossága mértékéig volt az árapály észlelhető-

A német haditengerészet és légierő által 1943-ban elsüllyesztett kereske-
delmi ha jó t é r : 5,104.141 brt, ebből a haditengerészetre esik 3,784.541 és a légi-
erőre 1,319.600 brt . Az angolszászok összes vesztesége az 1943. végéig 36 millió 
brt . tonnára tehető.2 A német tengeri és légi haderő által 1943-ben elsüllyesz-
te t t had iha jók: 1 csatahajó, 1 repülőgépanyahajó, 9 cirkáló, 86 romboló, 3 tor-
pedónaszád, 30 tengera la t t j á ró és 70 gyorsnaszád. Azonkívül súlyosan meg-
sérül t 3 csatahajó, 47 cirkáló, 60 romboló, legalább 15 t enge ra l a t t j á ró és 64 
gyorsnaszád, amelyek egy része elveszettnek minősíthető. 

M. J. 



KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE. 

Entz Géza dr t - Néhány adat a Tiiitinnopsis campanula Ehrb. ismereté-
hez. A m a g y a r biol. ku ta tó intézet munkái . XV. köt. 1943. Tihany. Szerző a 
T. c.-ra vonatkozó megfigyeléseit közli e kis tanulmányban, amelyet f r issen 
begyűj tö t t anyagon, fedőlemez nélkül és metszeteken végzett . A plankton e 
parányi képviselőjének mes te r i rajzai t közli, bírálja a Fauré-Fremiet nézeteit 
és a T. c.-nak a T. Bütschlii-vel való azonosságát á l lap í t ja meg. 

Annalen d. Hydrogr. u. marit. Meteorologie. 1943. XI. — Berlin. — Bur-
deck Ueber d- jahrl. Var ia t ion d. magnet . Deklination. — Becker. Die Vertei-
lung d. Luf td ich te a. d. Nordat lant ischen Ozean. — Spangenberg, Schatzungen 
d, Himmelsfaxbe m. d. Skala v. Ostwald u. Linké. 

Marine Rundschau. 1943. Dezember. Berlin. — Iützow. Die Ver. Staaten 
im Seekrieg. — Kiefer, Das Meer im europaischen Weltbild. — Der Flugzeug-
trager als Kampfmit te l i. modernen Seekrieg. — Klinck owstroem. Aus d. 
Friihgeschichte des Unterseebootes. 

Kárpátmedence. 1944. jan . — Hetényi, Pusztít az egyke. — Mészáros, A 
kenyérgabona kérdése. . — Kiss, Améhészet jelentősége. Piláth, A magyar ze-
néről, stb. Azonkívül t a r t a l m a s szemle a hazai és külföldi gazdasági élet terén. 

U j Magyar Múzeum. 1943. 2. köt. Kassa. — E köte te t is az a fenkölt 
szellem lengi át, amit Sziklay oly lángoló szavakba fog la l : Jogunk van minden 
talpalatnyi földre! . . . A Kárpátok törvénye szent és ö rök! — A kötetben kö-
zölt cikkek az irodalom, műemlékvédelem, képz.művészet, ipar, kereskedelem, 
közegészségügy és a tör ténelem tárgyköréből hű keresztmetszetét ad ják Kassa 
szellemi életének és törekvéseinek. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK: 

Beérkezett adományok: Babare Adél igazg. (200.— P) , József kir. főher-
ceg tábn. (100.— P), B. Michailovits Gy. ny. százd. (100— P), Csárszky I. prál. 
(50.— P ) . Hálás köszönettel nyugtázzuk ez úton is. 

M. J. 

S A Tenger, 1942. 36 é s 60. old. 



A TENGER, Das MEER, Zeitschrift f. Marine u. Meereskunde, Organ des 
Ungarischen Adria Vereines. Prásident u. Schrift lei ter: A. Johannes Mla-
diáta, Oberst-Ingenieur, Budapest, XII., Zugligeti-út 41. — Wir bitten alle, 
auf das Blat t A TENGER bezughabenden Zuschriften sowie Tauschexem-

plare an obige Adresse senden zu wollen. 

I N H A L T : 
Seite 

r. Barabás, Generalleutn. d. R., Die Landung der Angelsaehsen in 
Sizilien u. Süditalien 1 

Dr. Kolosváry G., Die Verbreitumg der Entenmuscheln im at lant i-
schen Raum (1. Abbild.) 7 

K L E I N E R E MITTEILUNGEN: 

Die Balaniden d. Mittelmeeres u. seiner Randmeere 11 
I 'anamerican Airways neue Luf t -Fracht -Linien 13 
Schwdischer Luf tverkehr Stockholm—London eröffnet 13 
Marine Generalstab in Italien 13 
Bodenuntersuchung des Donau-Seeschiffes „TISZA" 13 
Doinau-Seeschiff „KOMÁROM", Stapellauf 14 
Seeschiff „ T E J A " fer t ig gestellt 14 
Zu den Angelsaehsen übergangene italien. Kriegsschiffe . . . . 14 
VISCONSIN, USA-Schlachtschiff v. Stapel gelaufen 14 
Heldenhaf ter Kampf des Schlachtschiffes „SCHARNHORST" . . 14 
NORMANDIE wurde gehoben 14 
CONCORDIA, dánische Frachtschiff fer t ig gestellt 15 
Durch deutsche Kriegsmarine u. L u f t k r á f t e versenkte Schiffe . . 15 
Die dámpfende Wirkung der Eisdecke auf die Gezeiten 15 
Ölleitung Longview—Phoenixville fe r t ig 15 
Fü r Kriegszwecke beanspruchte Handelsschiffe 15 

BÜCHER- U. ZEITSCHRIFTENSCHAU: 

Siehe den ungar . Text auf Umschlagseite 2. 

F E L H Í V Á S ! 

A Magyar Adria Egyesület csak akkor tud célkitűzéseinek megfe-
lelni, a tengerre vonatkozó kérdéseknek és problémáknak fe l tárásában, 
tudományos kuta tásban és ismeretük terjesztésében eredményesen közre-
működni, ha elsősorban t ag ja i a szerény tagd í jnak pontos befizetésével, 
azután iridalmi és kuta tó munká jukka l azt t ámogat ják . 

Fokozott mértékben áll ez azoin igen tisztelt tagja inkra , akik az egye-
sület igazgatóságában vagy válasz tmányában vannak, a hajózással kap-
csolatos ügykörben működnek, vagy működtek és akiknek anyagi helyzete 
az, évi 8 pengőt könnyen elbírja, Akik pedig megfelelő készültséggel ren-
delkeznek, azokat kédjük a tudományos irodalmi közreműködésre is. 

Felkér jük tehát minden tisztelt t agunka t , akik egyesületünk törek-
véseit eddig is támogat ták és t agd í juka t még nem fizették le, hogy azt a 
hátralékokkal együtt minél előbb beküldjék, mert áldozatos munka és 
(< nyagi támogatás nélkül nem lehet intézményeket fenntar tani , illetve 
fejleszteni. 

Csekkszámla: 27.236, Magyar Adria Egyesület . Elnökség. 



A T E N G E R , II M a r e , R i v i s t a m a r i t t i m a , G i o r n a l e de l i ' Assoc iaz ione 
u n g h e r e s e del i ' A d r i a t i c o , B u d a p e s t , X I I . Z u g l i g e t i - ú t 41. R e d i g e p e r 

Co lons l l o de l g e n i o n a v a l e A. J . M l a d i a t a . 
A. T E N G E R ( T H E S E A ) S c i e n t i f i c - m a r i t i m e R e w i e w , Pe r iod i ca l of 
t h e H u n g á r i á n A d r i a t i c A s s o c i a t i o n , B u d a p e s t , X I I . , Z u g l i g e t i - ú t 41. 

Láng L, Gépgyár R.-T, Budapest 
A l a p í t t a t o t t 1868 . 

4 5 0 lóerős , k ö z v e t l e n ü l á t k o r m á n y o z h a t ó h a j ó d i e s e l m o t o r ; 
4 d r b . s zá l l í t va a M . F . T . R - n e k . 

H A 3 Ó D I E S E L M O T O R O K . 
G a z d a s á g o s i izein, l e g n a g y o b b ü z e m b i z t o n s á g . 

G ő z t u r b i n á k , D i e s e l m o í ö r o k , g ő z g é p e k h a j ó v i l á g í t á s c é l j á r a , 
g ő z t u r b i n á s s z í v ó h u z a m p r o p e l l e r e k . 

GANZ ÉS TÁRSA R T. 
UNGARN - BUDAPEST 

ALAPÍTÁSI ÉV 1844 D i r e k t i o n : X . , K ő b ó n y a i - ú t 3 9 
GYÁRTMÁNYOK: Vasúti kocsik és vasútbiztosító berendezések. Diesel-motorko-
csik. Villamos gépek. Te l jes világítási és erőátviteli berendezések. Villamos moz-
donyok. Vasutak villamosítása. Transzformátorok. Villamos készülékek. Számlá-
lók. Hajók és hajógépek. Kazánok, tar tányok. Hid- és vasszerkezetek. Emelő- és 
szállítóberendezések. Benzin-, petróleum-, nyersolaj-, szívógázmótorok és generá-
torok. Jármű Diesel-motorok. Szivattyúk és turbinák. Hengerszékek, heragerrovát-
koló gépek. Mezőgazdasági gépek. Aprító-, kerámiai- és téglagyári gépek. Érc és 

szélelökészítő berendezések. Hűtőgépek. Öntvények. 
ERZEUGNISSE: Waggonbau , Diesel-Triebwagen, Elektrische Maschinen und Lo-
komotiven, Beleuchtungs- u. Kraftanlaigen, Ele'ktrifizierung voin Eisenbahnen, 
Transformatoren, Schiff- u. Schiffamaschinebau, Kessel, Brücken, Eiseninstruik-
iionen, Hebezeuge, Bagger , Sauggasanlagen, Benzin- u. Roholmotoren, Fahrzeug-
Dieselmotoren, Pumpen, Walzenstühle, Landwirtschaftl iche Maschinen, Erzeufbe-

reitunigsainlaigen, Küihlmaschinen. 

Felelős kiadó: Mladiáta A. J. XII., Zugligeti-út 41. 
Beth len-nyomda rt- Budapes t . IX., Ká lv in - t é r 8. Műszaki igazga tó : Lomliár László. 
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XXXIV. ÉVFOLYAM. IV—VI. SZAM. 
MEGJELENIK NEGYEDÉVENKINT 

Á T E N G E R 
TUDOMÁNYOS TENGERÉSZETI 

ISMERETTERJESZTŐ FOLYÓIRAT 
A M A G Y A R ADRIA EGYESÜLET K Ö Z L Ö N Y E 

MEGINDÍTOTTA 1911-BEN 

GONDA B É L A 

SZERKESZTI: 

MLADIÁTA JÁNOS A. 
FŐKAPITÁNY 

9. ábra. — A tengerkutatás új módszerének úttörői: Böhler Jorg dr., Hass 
Hans dr. és Wurzian Alfréd. Böhler fejéra tolta az új szemvédőt, Hass pedig" 

a fotogéppel látható. 

BUDAPEST 
A MAGYAR ADRIA EGYESÜLET TAGJAI A LAPOT 

TAGDÍJ FEJÉBEN KAPJÁK 
TAGDÍJ 8 P, KÖZÜLETNEK 12 P 

i . m u 



A Magyar Adria Egyesüle t elnöke és A TENGER szerkesztője: Mladiáta 
A. János, főkapitány, Budapest , XII., Zugligeti-út 41. E r r e a címre ké r jük 

A TENGER-re vonatkozó leveleket és a cserepéldányokat küldeni. 

TARTALOM: 

Oldal 

Mladiáta, Tengeralat t i vadászat és fényképezés, Hass H. ex-

pedíciói a Karaibi- és Égei-tengerbe (9 ábráva l ) — — 17 

Kőlosváry G. dr., Besszarábiai tavak élővilága — — — — 25 

KISEBB KÖZLEMÉNYEK: 

Álló hulámok (seiches) tavakon és beltengereken — — — 27 

Grönland, mint a. jövő nyersanyagforrása — — — — — 29 

Japán pilóták szamurá j i szelleme — — — — — — — 29 

Az ú j olasz fas isz ta haditengerészet ismét működik — — — 30 

„Gr. Szapáry Gyula", „Bánf fy" vonta tók és „Erzsébet királyné" 

te rmes gőzös ka t a sz t ró f á j a — — — — — — — 30 

A tengelyhatalmak műszaki bizottságának tokiói konferenciája 30 

A Szuez-csatorna r . t . olasz részvényei — — — — — — 30 

Chasserai svájci gőzös megtámadása — — — — — — 30 

Az 50 éves Madár tan i Intézet — — — — — — — — 30 
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TENGERALATTI VADÁSZAT ÉS FÉNYKÉPEZÉS 
HASS H. EXPEDÍCIÓI A KARAIBI- ÉS ÉGEI-TENGERBE 

Irta: Mladiáta A. J. főkapitány. 
9 ábrával. 

1. — A tenger mélyének rejtelmes világa már évezredek óta izgatja 
az emberi képzeletet. A gyöngy- és szivacshalászat vagy a törekvés, hogy 
vízbeesett és elsüllyedt tárgyakat kiemeljenek, valamint hadicélok voltak 
a víz alá való merülés elsői indító okai, ha a fürdőzők játszi kedvtelésbői 
eredő merülő úszkálásaitól eltekintünk. 

Az ókor írói több ízben említést tesznek búvárokról.1 De a görög 
szellemnek a technikával szemben elfoglalt negatív, lekicsinylő állás-
pontja mellett érthető is, hogy több mint egy évezrednek kellett Hellas 
letűnése útán eltelnie, míg az újkor küszöbén, természettudományi ala-
pon, e problémával foglalkozni kezdtek. És jellemző, hogy mikor 1476-ban 
kiadták német fordításban Flavius Vegetius-nak, a Kr. u. IV. század vé-
gén ír t De re militari című könyvét, azt Valturio Roberto olasz mérnök-
nek 1472-ben kiadott haditechnikai művéből átvett rajzokkal díszítették. 
Ebben szerepel a kezdetleges búvárharang első ábrázolása. De csak a 
gázok és a lélekzés törvényeinek megismerése után volt lényeges szerke-
zeti fejlődés lehetséges, melynek főbb állomásait Halley (1716), Smeaton 
(1790, légszivattyú), Maillefert (1858) működései jelzik. Az Aristoteles 
által említett fürdőző, vízalámerült és ormányán át lélegző elefánt alap-
eszméjén felépített különböző cső-búvárkészülékek a gyakorlatban nem 
váltak be, mert a felszínről szívott, tehát normális nyomású levegővel 
lélegezni már egy méter mélyen a vízszint alatt is, csak néhány másod-
percig lehetséges, mivel a tüdő a víznyomást nem bírja legyőzni. Elvi-
leg tehát csak a vízmélységnek megfelelő nyomású levegővel tartózkodhat 
az ember hosszabb ideig és nagyobb mélységben is víz alatt megfigyelés 
vagy munka végzése céljából. 

Ezt az elvet úgylátszik már az asszírok is ismerték, mert mentés-
nél vagy hadivállalkozásaik során, meglepetésszerű folyamátkeléseknél 

i Homeros, Il ias XVI. — Aristoteles, Problemata 32. -— és De partib. anim, 
II. 16. — Thukydides, VII. 25. — Herodotos, VIII. — Bizánci Philon, Mech. 4. 5. — 
továbbá Livius, Blutarchos, Kallisthenes. 
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alkalmazták is, amint az egy kőreliefen, amely a Kr. e. 9-ik századból 
származik, szemlélhető. 

Siebe-Gordon (1819) a búvár fejére sisakot borított és sűrített le-
vegőt szivattyúzott a sisak alá. Később Rouquayról (1866) a hát ra csa-
tolt légtartányba légszabályozót szerelt. Ujabban függetlenítették a bú-
várokat a vízfeletti szivattyútól, mert sűrített oxygént acélpalackokban 
visznek magukkal, mozgásuk tehát nincs gátolva. 

Ilyenek Kermode, Davis-Hill és a Dragerwerke búvárkészülékei. 
Mindezek azonban a tengerfenéken végzendő biológiai kutatásokhoz nem 
megfelelők, mert nehézkesek, költségesek és nagy súlyúak. 

Ezért e célra eddig a búvársisakot használták a kutatók. Ennek 
legegyszerűbb kivitele egy alul nyitott, szélén párnázott fémhenger, 
mellső ablakkal, amelyet a fejre borítva a vállakra helyeznek, ebbe egy 
gumicsövet illesztenek, amelyen át a kis hajón elhelyezett kézi szivattyú-
val, a mélységnek megfelelően sűrített lélegzési levegőt vezetik. Ez az 
egyszerű búvár felszerelés 12 m mélységig biztonsággal használható. 

Tengerbiológiai megfigyelésekre első ízben Milner E. használta, 
akit a francia Tudományos Akadémia Szicília egyik vízalatti partrészle-
tének átkutatásával bízott meg. Ilyent használtak az American Museum 
of National History kutatói is,3 amellyel 12 m mélységig biztonsággal 
leszállhattak. 

Mélytengeri kutatáshoz W. Beebe (1930—34) Bathysphera-nak el-
nevezett, teljesen zárt fémgömböt használt, amellyel 1934. augusztus 
15-én, a Bermuda szigetcsoport Nonsuch szigete közelében Barton O.-val 
a gömb tervezőjével, 923 m mélyre szállt le. Átmérője 142 cm, falvastag-
sága 3 cm és súlya2430 kg volt. 

2. — Hass Haiis dr., a fiatal úszósportkedvelő, aki eleinte műegye-
temi hallgató volt, de később a zoologiához pártolt, 1937 nyarán a Ri-
viérán, majd Dalmácia partjain, Raguzánál és Monaco átlátszó vizein 
tanulta meg, hogy miként lehet különleges, a lábfejekre erősített gumi-
uszonyokkal, vízhatlanul az arcra szorított szemüveggel és lándzsával 
vagy szigonnyal felszerelve a vízben könnyedén és gyorsan mozogni és 
halakra vadászni. Első sikerein felbuzdulva és a tenger mélyén látott 
csodálatos élményektől ittasulva — amelyekről Beebe is oly elragadta-
tással írt, — páratlan lelkesedéssel azon fáradozott, hogy a látottakat 
fényképeken és filmeken is rögzíthesse és hogy az eredményeket a tudo-
mányos kutatás szolgálatába állíthassa. Első dolga volt tehát egy meg-
felelő vízhatlan burokba zárható fotogép beszerzése, illetve készítése. A 
burkot eleinte fémből, majd eluminiumból, újabban plexiüvegből készít 
tette az időközben szerzett tapasztalatok felhasználásával. A fotogép egy 
kis 24X24 mm, nagy fényerejű (Biotar 1:2), a filmfelvevő gép pedig 

M i M i ' ' ! : 1 I II '!! 
2 A Tenger, 1934. 450. és 1935. 50. oldal. 
3 R. W. Miner, Diving in Coral gardens, Newyork, 1933. — W. Beebe, Non-

such: Land of water — és Half mile down. Newyork, 1936. 



Movikon K16 keskenyfilm-kamera volt. Megvilágítás 1/30—1/250 sec., 
Iris 5.6—2, Isopanfilm 17/16° Din a foto-jellemzők. Az első felvételeket 
a bécsi uszoda medencéjében és a Zara melletti karsztos Uglján sziget 
tiszta, átlátszó parti vizeiben, búvársisakkal felszerelve 1938-ban csi-
nálta, ahova több deáktársát is levitte. Ezek közül az orvostanhallgató 
Böhler Jörg és a közgazdász Wurzian Alfréd annyira megkedvelték a 
vízalatti életet, hogy Hans legbensőbb munkatársaiként azt későbbi ku-
tató út jaira is elkísérték. Az első ilyen expedíció célpontja Nyugat-India 
volt. Hass említett 2 társával 1939. júniusában Hamburgból elindulva, 
a Karaibi-tengerben fekvő Curacao-ba utazott. De a holland hatóságok 
különös tevékenységüket gyanúsnak találták, ezért rövidesen a 60 mér-
földnyire fekvő lakatlan Little Bonaire szigetére költöztek, ahol 4 héten 
át, majd Great Bonwíre-nél 6 hónapig búvárkodtak. Uszóöltönyben szi-
gonnyal és szemüveggel, gummiuszonyokkal és film, illetve fotogéppel 
jártak, illetve lebegtek a tengeralatti világ csodás, elizeumi mezői felett. 
Cápákkal és nagy polipokkal naponként találkoztak, de veszedelmesebb-
nek tar tot ták a vízalatti odúkban tartózkodó mérgezett fogú murénákat, 
a félig fövenybe rejtőzött sárkányfejet, a vérszomjas Barracuda-t és a 
tüskés ráját , az Acanthurus-t, nagy tengeri sünök mérges tűit, végül a 
hideg vizet és az áramlásokat. Mindezek a veszélyek eltörpültek azonban 
Hass és társai előtt, mert hatalmába kerítette az olthatatlan vágy: „zu 
schauen, was die Götter verdecken mit Nacht und Grauen". 

E szép úttörő munkájukat a háború kitörése szakította meg. Na-
ponként sokszor szálltak le a mélybe a különféle korallokkal és tengeri 
liliomokkal belepett, minden színben pompázó, fantasztikus alakú záto-
nyok csodás világába. Általában 2 perc, de rendkívüli esetekben 3—4 
percig tartózkodtak a vízben szigonnyal és fotogéppel felszerelve. Azután 
felbuktak lélekzetvétel céljából néhány percre, hogy ismét „elemükbe" 
merüljenek. Csak a hideg késztette őket néha egy-egy órás megszakí-
tásra, hogy a naptól átmelegedve újból leszállhassanak. így átlag 4—5 
órát töltöttek naponként víz alatt, eközben 18 méter mélységig hatoltak 
le és tömérdek megfigyelést, felvételt végeztek. 

A háború kitörése után hatósági intézkedésre internálták, majd 
Newyorkban 1 havi fogságba vetették őket. Sok nehézség leküzdése után 
sikerült csak a lelkes fiatal kutatóknak Kalifornián, Japánon és Szibé-
rián át vezető kalandos utazás uitán 1940. szeptemberében Bécsbe 
hazavergődniük. 

3. Hass expedíciója az Égei-tenger alvilágába 1942-ben. — Hass 
a fenti élmények hatása alatt teljesen a Zoológiának szentelte életét, és 
egyben a gyűjtött tapasztalatok alapján tökéletesített felszereléssel 1942-
ben újabb kutató útat szervezett a Cykládok és Sporadok vulkánikus 
szigetvilágát övező tengerbe. 

Előadásai és közleményei révén most már a hivatalos közegek is 
felfigyeltek tevékenységére és így több intézménytől hathatósan támo-
gatva, 1942. július elején 25 ládába csomagolt felszereléssel útnak indul-
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hatott a 6 tagú expedíció, miután előzőleg 3 heti athéni tartózkodása 
alatt a német haditengerészet támogatásával minden előkészületet 
megtett. 

Az expedíció célja, — az eddigi tapasztalatok alapján —, az újrend-
szerű, szabadmerülési, búváröltözet nélküli tengerbiológiai kutatás to-
vábbfejlesztése volt. Hass pedig — írja nekem levelében — ezt az útat 
újabb merülő felszerelése főpróbájának tekintette, egy nagyobbszabású, 
a trópusi tengerek vidékére tervezett későbbi kutatóútjához. Egyben a 
Reichsforschungsrat és a berlini Állattani Intézet tengerbiológiai meg-
figyelésekre és gyűjtésekre, az UFA pedig kultúrfilmek forgatására adott 
neki megbízást, A Haditengerészet főkép az ú j rendszerű Dráger-gyánt-
mányú merülő készülékének kipróbálását kísérte figyelemmel, amelynek 
segítségével egy óráig is víz alatt maradhattak. 

A felszerelés főbb tárgyai a következők voltak: 5 rendes és 6 víz-
alatti fotogép, 6000 m részben színes keskenyfilm, vízhatlan zseblámpák 
és fényerőmérők, újszerű szigonyok, álarcok, uszonyok, 2 búvársisak, 
egy új fa j ta búvárkészülék magasnyomású szivattyúval, oxygén- és le-
vegőregenerációs kali-patronok, hálók, halászati eszközök, 6 láda gyűjtő-
palackokkal, mikroskoppal és preparáló eszközökkel, egy ú j villamos ha-
lászó eszköz, hajópatika, könyvtár, stb. Mindezek költsége kb. 50.000 
Márkára rúgott , amely kiadást Hass sajátjából, illetőleg az előadások és 
könyvek jövedelméből fedezett.4 

A személyzet a fent említett három személyen kívül még a követ-
kezőkből állott: Kari H. Gervais, brémai kormányos, aki Cura^aó-ban 
már hozzájuk szegődött és akinek a blokádtörő ,,Helgoland"-dal sikerült 
hazájába visszatérni, továbbá a görög vizeket jól ismerő steiermarki ha-
lász, A. Hochhauser, végül Dr. Beck, müncheni biológus. 

Az expedíció hajója áz első 5 héten az Égei-tenger admirálisa által 
rendelkezésére bocsátott 90 brt-s „Ostmark" volt, amely anyahajóul szol-
gált, míg a nehezen megközelíthető partokhoz a kis „Bosporus" motor-
vontatót használták, melyet Volos rávkapitánya bocsátott rendelkezé-
sükre. Volt ezenkívül két külmotoros evezőcsónakjuk és egy tömlőcsónak. 

A kezdeti nehézségeket és itöbb akadályt, mint vihar, hajótűz, lék 
a hajón, ellenséges tengeralattjáró felbukkanása, legyőzve, amelynél a 
német haditengerészeti közegek hatékonyan segítségükre voltak, elindul-
tak az Északi Sporádok szigetcsoportjához. A környező vízterület az éve-
ken át dinamittal folytatott rablóhalgazdálkodás következtében nagy ha-
lakban nagyon szegény volt. Piperi és Pelago körül sokszor szálltak le az 
ú j búvár készülékkel és néha egy óráig is lenn időzhettek a növényi és 
állati élet varázslatos birodalmában. Vízalatti barlangokból vésővel és 
kalapáccsal egész tömböket fajtettek le és hoztak felszínre, mindenütt 

4 Hass, H.: Jagd unter Wasser, 1939. Stuttgart, Frankh Vlg.; Unter Korallen 
und Haien, Deutsch. Vlg. 1940 és Photojagd am Meeresgrund, Heering Vlg. Harz-
budg 1942. Monographie üb. griechische Reteporiden, Dissertation 1944. 



1, ábra. — Vízalatti vadász támadó helyzetben. A felső test és a karok mozdu-
latlanok, az alsó lábszárak felhajtva, csak az uszonyos lábfejek mozognak. 

Kb. 10 m mélyen a Karaibi-tengerben. 

2. ábra. — A 22 m mélységben szigonyozott óriási tüskés rája az Egei-tengerben 
1942. 
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szorgalmasan megfigyelve és sokat filmeken megörökítve. Psathura szi-
geténél, a Sporádok e legészakibb nyúlványánál, 25—50 m mélységben 
egy elsüllyedt város romjait figyelték meg. Dolgoztak egy elmerült hajó-
roncsnál, amit filmen is rögzítettek. 

A kutató ú t második szakában a kisebb „Sültana" ha jó állt csak 
rendelkezésükre. Míg ezt rendbehozták, tanulmányozták a tengerészeti 
búvárok munkáját Piráus közelében elsüllyedt hajókon, a vízalatti vágó-
készülék működését és minderről szép felvételeket is készítettek. Azután 
újból a régi helyen folytatták abbahagyott kutatásaikat. Ez alkalommal 
több hatalmas cápával, 5—6 mázsás óriási rájával, kb. 100 kg súlyú 
tonhalakkal találkoztak, ezeket közelről filmezték és egy nagy teknőst 
kézzel el is fogtak. Barlangkutatásaik során egy 5 m átmérőjű és kb. 
68 m mély lyukat találtak, ide részben leszálltak és innen sok érdekes 
gyűjtemény-anyagot hoztak felszínre. Az Euböa szorosbin, 15 m mély-
ségben, meglepően szép Bőr- és Hexa-korall, valamint moszatállat, Bryo-
zoa-telepekre leltek, amelyből szintén sokat gyűjtöttek. 

Kutató ú t juk harmadik szakában először Kréta-sziget ÉNy-i csú-
csánál, majd Kanea közelében szálltak le. Innen a vulkanikus Santorin-
szigethez hajóztak, de ahova a félúton beállott motortörés következ-
tében csak egy motorhengerrel haladva, jól megkésve érkeztek meg. I t t 
is sok ú j kép tárult a búvárok szeme elé a belső meredek lávaszaka-
dékokban, ma jd a sziget külső peremén, a 10—15-ös falkákban nyüzsgő 
cápák között. E helyen 10 nap alatt több cápát láttak és filmeztek, mint 
a hírhedt Karaibi-tengerben 8 hónap alatt. Teljes géphavaria miatt csak 
október 27-én tértek kalandos, úton, olasz parti vontatók segítségével, 
Milos-on át Piráusba. 

Felszerelésüket és a gyűjtöt t anyagot 93 ládába csomagolva, Athént 
november 15-én hagyták el és 19-én érkeztek Bécsbe. 

Az expedíciónak különösen értékes eredménye a gyűjtött tudomá-
nyos anyagon kívül — melynek feldolgozása folyamatban van és amely 
főképpen a Reteporidá-k tanulmányozására vonatkozik, — az a megálla-
pítása, hogy az új búvárkészülékkél, szabad merüléssel, 35 m mélység is 
elérhető, ami az eddig tudományosan megállapított 20 m határt, tiszta 
oxygén lélegzés mellett, lényegesen túlhaladta. 

Dr. Hass Hans és társai bátor, kitartó, sokszor életveszélyes, de 
mindvégig a hivatottságérzet, áldozatkészség és ügyszeretet rajongó he-
vületétől vezérelt úttörő munkájukkal a tengerbiológiai kutatásnak új, 
még sok eredménnyel kecsegtető módszerére terelték a tudományos vi-
lág figyelmét. Mindenki, aki csak egyszer is a tenger mélyébe szállt bú-
váröltönyben, igazolhatja ezt. Magam is sokat úszkáltam víz alajtt min-
den felszerelés nélkül az Adriai- és a Földközi-tenger, az Atlanti-óceán 
és Északi tenger karsztos, szakadékos vagy fövenyes partjainak vizei-
ben, küzdöttem kis polipokkal 4 m mélységben, szemléltem és gyűjtöt-
tem a part i zónában lelhető növényeket és állatokat, majd szabályos fran-
cia és angol búváröltözetben leszálltam 28 m mélységig, dolgoztam el-



3. ábra. — Wurzian fi lmgép-
pel víz alatt, Curacao-ban. 

4. ábra. .— A Hass-expedició 
új Dráger-féle mélyvízi búvár-
készüléke az Égei-tengerben. 

1942. 

5. ábra. — A vízalatti vadász 
óvatosan közelíti meg szigo-

nyával az állatot. 
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süllyedt hajóroncsokon, vízalatti vágókészülékkel stb. De minden alka-
lommal, midőn a gyűjtött anyaggal, vagy érdekes megfigyeléssel ismét 
a felszínre jöttem, valami nosztalgia-fél© ébredt bennem, visszatérni új-
ból ebbe a rejtelmes elembe. De mi ez a szegényes fauna a part vizeinek 
övezetében, az a néhány csiga, kagyló, tengeri sün, remete és zsebrák, 
patella, Chthamalus, anemonia, actinia, a kecses mimózaszerű serpula, 
protula, spirografis és sabellida, tintahal és cápa ikrák, ascidia, ciona, 
phallusia, dendrophyllia és gorgonia, balanus és lepas, tengeri csillag, 
holothuria, sepia, Mytilus, pecten, sziklafúró kagyló, a medúzák és né-
hány átsurranó kisebb hal, vagy a tengeri csikóhal a trópusok színpom-
pás vízalatti korallmezőnyeihez és gazdag faunájához képest. Ezek úgy 
aránylanak egymáshoz, mint a veréb a paradicsommadárhoz. Mindaz pe-
dig, amit hálóink felhoznak, csak torzképe a valóságnak. Érthető tehát 
Hass és társainak határtalan rajongása, hogy kifürkésszék és megrög-
zítsék filmjeiken a vízi élet színdús, meseszerű életképeit és fellebbent-
sék az élet küzdelmes értelmének Sais-fátyolát, hogy bepillantsanak testi 
szemeikkel a tenger peremének életterébe és filmen is lepergessék előt-
tünk a látottakat, amelynek hű leírására az emberi szó úgysem alkalmas. 

Kívánom, hogy e fiatal, vakmerő, kalandvágyó és tudásszomjas ku-
tatók, veszélyekben edzett és csodás élményekben gazdag, áldozatos és 
eszményekért küzdő szelleme az if jabb magyar kutató gárda tagjai t is 
megihlesse és hasonló cselekvő munkára serkentse, amit a MAE is tá-
mogatni kész. 

Végül köszönetet mondok e helyen is Dr. Hass H. úrnak azért a 
lekötelező szívességért, amellyel rendelkezésemre bocsátotta az it t közölt 
képanyag egy részét és az égei-texpedicióra vonatkozó több adatot. 

ZUSAMMENFASSUNG. 

Verfasser gibt nach kurzer Einleiitung über die Entwickelung des 
Tauchwesens und der biologischen Unterwasserforsehung mittels Taucher-
helm, eine Übersicht, über die zuerst von Dr. Hass entwickelte neuartige 
Unterwasserjagd und Meeresforschung mit Brillen, Flcssen und Ka-
mera im Karibischen Meere und in der Aegais, an Hand der diesbezüg-
lichen Veröffentlichungen und des liebenswürdig zur Verfügung gestell-
ten Text- u. Bildmaterials, worfür er auch an dieser Stelh seinen Dank 
ausspricht. Er betont den Idealismus und den unstillbaren, edlen Wis-
ssnsdrang sowie die Einsatzbereitschaft, die Dr. Hass und seine Kame-
raden beseelten und sie befáigten ze den oft gefahrvollen, wunderbaren 
Leisitungen bei ihren fantastischen Streifzügen über den prachtvollen un-
terseeischen Gefilden. Ich wünsche, dass disser opferbereite, kámpferische 
Geist auch bei den ungarischen jungen Forschern Nachamung finden 
möge. 

J. M. 



DÉLBESZARÁBIAI TAVAK ÉLŐVILÁGA, VONATKOZÁSSAL 
A FEKETE-TENGER FAUNÁJÁHOZ. 

I r ta : Kolosváry Gábor dr. 

A tengerparti tavak, melyekről az alábbiakban Dr. Lepsi mun-
kája1 alapján szó lesz a Prut, a Duna, a Fekete-tenger partvidéke és a 
Dnyeszter között fekszenek. A Pruttól számítva ezek a tavak a követ-
kezők: Beleu, Cahul, Jaljnig, Covurlui, Catlapug, Chitai és Válcov. Ezek 
a Prut és Duna közit vannak, s élőviláguk csupán édesvízi. Bővebb fi-
gyelmet ezért nem szentelünk nekik. A Dunába ömlői folyók torkolati 
kiszélesedéséből származtak, kisebbek is, mint azok, melyek a tenger-
parton fekszenek és tengervízzel közvetlenül érintkeznek. Ezek a sósvizű 
tavak: Sasic, Sagani, Aiibei, Burnas és a Limanul Nistrului. 

Az első, édesvízi tó-csoportok biológiai typusa: Chironomus szú-
nyog tenyészet. Sótartalma csak a Jalpug (1.5 ezrelék) és a Chitia-ftónak 
(0.7—0.8 ezrelék) van. A tavak második csoportjának biologiai typusa 
kivétel nélkül tengeri (marin). Sótartalmuk 10—15 ezrelék között válta-
kozik; tengeri növényei a tengeri-füvek és békaszőlőfélék (Zostera ma-
rina és nana, Zanichiella palustris, Potamogeton pectinatus, Ruppia ros-
teüata). A tavak környékén tenyésznek a durva sós-növények (Salicornia 
herbacea, Suaeda maritima ssp. filiformis és salsa), a szódanövény (Sal-
sola soda), továbbá még néhány sós növény (Petrosimonia triandra, 
brachiata, crassifolia, Cakile maritima, Crambe maritima, Frankenia lúr-
suta és pulverulenta). 

Ami az álltavilágct illeti, a következő fajokról számolhatunk be: 
Scksörtéjű féreg (Nereis), bolharákfélék (Carinogammarus aequicauda, 
Gasterosteus aculeatus és pungitius), akad a nevezetes artémia-rák is, 
valamint az Aloides mediterranea. Sok a vízbeesett katicabogár (Cocci-
nella), akár csak a mi Balatonunkban nyaranta. A puhatestűek közül 
állandó lakósok az ehető fekete gall kagyló (Mytilus galloprovincialis), 
a pontusi fésűkagyló (Pecten ponticus), szívkagyló (C&rdium edule), a 
Donax, Tapes és az oszitriga. A Thaumantias-meduzát Borcea behurcolt 
fajnak tekinti. Megtalálták ezenkívül a mi Adriánkra is annyira jellemző 
gyökérszájú medúzát (Rhizostoma pulmo), a soksörtéjű Nereis diversi-
color-íérgst, a Nassa reticulata puhastetűt, a remete rákot (Diogenes 
varians), a Syndesmia ovatat és a halak közül a tengeri pért (Mugil), 

i Lacurile din sudul Besarabiei, Bull. du Musée National de sciences natúr, de 
Kichineff. 1932. V. 4. 
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a repülőhalat (Pleuronectens), az Atherinát és a Gobiust. A Sasic-tóból 
kimutatták a Schizocerca diversicornist, a Sasicul-mic tóból pedig az 
Idothea és a Sphaeroma-rkkot. Az Alibei-tóból előkerült még a tengeri tű 
(Syngnathus bucculentus), a Bernas-tóból pedig tengeri fű és ruppia, 
valamint mohaállatok (Bryozoa) társaságában a dunaitengerjáró hajóink 
aljára is települő tengeri makk (Balanus improvisus) pompás telepeit 
(„gasim frumoase colonii de Balanus, uneori si briozoare").2 Ugyanin-
nen kimutatták még a már közölteken kívül a Syngnathus acust is. 

A délbesszarábiai nagy tavakról eddig úgyszólván nem volt iroda-
lom. Ezért mindenképpen helyénvalónak találtuk, hogy a legújabb és 
áttörő kutatásokat magyar szaklapban is közzé tegyük, mivel a Fekete-
tenger egyelőre a mi hajóséletünk életterévé vált. Mint láttuk, ezek a 
tavak két csoportra oszlanak: az első a Duna hydrográfiájához tartozik, 
a másik a Fekete-tengeréhez. Ez utóbbiak az Azówi—Odessai besüppedt 
homorú medence (synklinális) maradványai. A tenger transgressiója, 
vagyis a szárazföldre való benyomulása is hozzájárult kialakulásukhoz. 
Ez a transgressio összefüggésben volt a Bosporus-áttörés geologiai moz-
zanatával. | • | * | V 

Lepsi 5—7000 évre becsüli létrejöttüket. Az I. csoportbeli Chiati-tó 
csekély sótartalma arra mutat, hogy ez a tó egykoron külön is össze-
köttetésben lehetett a tengerrel. Ma azonban élővilága tisztán édesvízi. 
Az I. csoportbeli tavakat tápanyaggal a Duna és a beömlő folyók lát ják 
el. A II. csoportbeliek a tengerrel keskeny kapuval állanak összefüggés-
ben s így a tó és a tenger vizének kicserélődése állandó. Flórájuk és 
faunájuk tisztán tengeri, bár a Sasic-tó északi részén édesvizű faunát 
is találunk. j ; , 

8. ábra. — Cápa az Égei-tengerben. Vízalatti felvétel , 1942. 

2 Igen szép teleped a Balanus-nak, együtt a Bryozoáákkal (Lepsi), 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

ÁLLÓHULLÁMOK (SEICHES) TAVAKON ÉS BELTENGEREKEN 

Az oceánográfia egyik legérddekesebb fejezetét képezik a belten-
gereken, tavakon és tengeröblökben fellépő ritmikus vízszíningadozások, 
a seiche-ek. Paulsen, aki a Belt-tengerszorosban e jelenségeit tanulmá-
nyozta, vágues d'orage-mik nevezte. Japánban Jota néven ismerik. Schult-
haiss Kristóf Konstanzi krónikájában (1549) a Bodeni-tóról, Varennius 
pedig a skót Loch Lomond-ról írt már le hasonló jelenséget. Ujabban 
Forel F. A., Harris A., Paulsen A., Thomson A., Platania G., Stahlber-
ger E., Viezzoli, Wegemann, Miaulis, Endrös, Russel H. C., Honda, Terada 
és Neumann G. tanulmányozták behatóbban a „seiche" jellegét. 

Eleinte a szintén periodikus tengerjárásnak, az árapálynak neve-
zett, kozmikus erők okozta tengermczgásával hozták kapcsolatba. Pon-
tosabb mérések révén azonban kiderült, hogy mind a kilengések (ampli-
túdó), mind pedig a lengési idő (p:ricdus) e hullámoknál eltérő és sok-
kal bonyolultabb. Forel1 a Genfi tavon végzett első ízben rendszeres tu-
dományos megfigyeléseket e tekintetben. A hosszirányú seiche-ék perió-
dusa Genf és Villeneuve között 70—80 min., a harántirányúaké, Evian-
nál, 30—40 min. volt. Okozója a pillanatnyilag fellépő légnyomásemel-
kedés volt a tó egyik végén, ahol a vízszint süllyedt, ugyanakkor pe-
dig a másik oldalán vagy végén a tónak a vízszint emelkedett. Ez a lég-
köri impulzus váltotta azután ki az állóhullám jellegű lengést. A hossz-
és harántlengések interferenciákat képeznek. Az ampliitudo 8 és 200 cm 
között váltakozhat. Az álló hullámok matematikai elméletét ChrystaV 
dolgozta ki. A periódus hosszú, zárt és sekély vízmedencében megköze-
lítőleg t = 2 . l /Kg • p, ahol 1 . . a medence hossza, p . . a mélysége és 
g . . a gravitációs gyorsulás. Shelf-jellegű, lapos, sekély öblökben ,,t" a 
kétszerese ennek. Paul du Boy a kérdéses öblöt több haránt mederszel-
vénnyel szakaszokra osztja, hogy annak szabálytalanságait is számításba 
vehesse. Az egyes szelvényhosszat ,,s"-nek, a megfelelő közepes vízmély-
séget ,,p"-nek nevezve, Merian képletét a következő alakba hozta: 

ahol ,,t" az egycsomópontú lengés periódusa. Neumann G. újabban3 a 

i Forel, Le Léman, 1895. 
^ Halbfass, Z. f. Erdkunde 1907. 
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váltóáram elméletéből ismeretes látszólagos ellenálláshoz (impedancia) 
hasonlóan, a hydrodinamikus impedancia fogalmának bevezetésével állí-
totta fel a seiche-ek matematikai elméletét. Kiindulópontja a kényszer-
rezgések differenciálegyenlete: 

d2 z , d z . , i u) t m . —H + r . — + s . z = A . e dt2 d t 

amelyben ,,z" a kilengés cm-ben, „s" az elasztikus, visszaterelő erő, 
,,g". sec-2-ben, és r . . a súrlódás g . sec-'-ben, stationár, nem csillapított, 
harmonikus lengést feltételezve. 

A 77 km hosszú Balaton tavon, melynek közepes mélysége 3.5 m, 
átlag 11 óra periódussal bíró főseiche-et figyeltek meg. A Kiéli öbölben 
112 perces per. és 25—35 cm magas seiche-hullámokat jegyeztek fel, de 
néha 35 perces önrezgésszerű lengéseket is megfigyeltek. Algir kikötő-
jében 1—3 perces 0.5—1 m-es hullámzást észleltek. 

A dán beltengeren, Korsör és Slipshaven közelében Í0—12 perces 
periódus, Kopenhagen-nél záporeső után 28 perces seiche-et, Fiúméban 
4.8 perces periódust és 3 cm magasságot, Pola-ban 15 perc periódust, 
Tries't öblében 106 perc periódust mértek. A Korinthusi-csatorna torko-
latainál, Posidonia-nál 4.5 cm és 10 perc-periodust, a Kalamaki-öbölben 
10 perces periódust figyeltek meg. Érdekes és klasszikus példája a ten-
geri seiche-eknek a görög szárazföld és Euböa szigete közti Euriposz-
csatornában észlelt unduláció. Amíg a hold-kvadraturák idején Chalkisz-
nál a csatorna legszűkebb helyén, napi 12—14 seiches észlelhető, addig a 
szökőáraknál az áramlás iránya naponként csak négyszer változik. így 
tehát a chalkiszi hid alatt beépített malmok forgási iránya naponta több-
ször változik. A seiche-ek előidézői itt az Euböa hegyeiből lezuhanó sza-
lek rohamai, melyek főkép Talanti öblének víztömegét hozzák gyors len-
gésbe, 85 perc-periódussal és 18 cm amplitúdóval. 

2. — Ide tartoznak a Keleti-tenger partjain, nyugodt tengernél, zi-
vatarmentes időben fellépő nagyon erős szélrohamok által előidézett 
nagymérvű vízszintingadozások, amelyeket ott „Seebar"-nek neveznek és 
amely a halászok réme. Hullámja 1—2 m magasságot is elér. Hasonló 
jelenség az északi spanyol kikötőkben (San Sebasian, Pasages) megfi-
gyelt „Resaca" 8—10 perc-periódussal. A víz felszíne nyugodt, a mélyebb 
vízrétegekben azonban a víz erős mozgásban van, ami a horgonyon vesz-
teglő nagyobb hajókra veszélyes lehet. 

3. — Végül megemlítjük a submarin v. intern hulámokatf' amelyek 
hajózási szempontból is jelentőséggel bírnak. Ezek ott képződnek, ahol 
a víztömeg különböző sűrű v. hőfokú rétegekben eltérő sebességgel mo-
zog. A felszín aránylag csendes, míg a két réteg érintkezési felületén, 

s Larab, Hydrodynamik, 1907. 
a Harris, Manual of tides, 1907. — Neuman, A. d. Hydrogr. u. marit. Met. 

J944. — 3, 
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csekély külső légköri impulzus által ébresztett 1—2 csomó sebességgel 
haladó, tehát hosszú periódusú hullámok keletkeznek. 

Ezzel függ össze a holtvíznek jelensége is, amely a kis sebességű 
vitorlás hajóknál aránylag tetemes sebességveszteséget okozhat. Nansen 
5 m merülésű ,,Fram"-ja, ily vízben alig haladt 1 tengeri mérföldnél 
gyorsabban. Zárt medencében az intern hullámok álló hullámokká vál-
tozhatnak. A holtvizet már több fjordban és folyamtorkolatban is ész-
lelték.6 

A skót tavakban is figyeltek meg ily intern hullámzást a felső me-
leg és az alsó hideg réteg határfelületén, amely mozgást intern thermi-
kus seiche-nek nevezték.7 

Ha majd a tenger mozgásait dinamikus módszerekkel e tekintetben 
is részletesebben tanulmányozni fogják, világosság fog derülni e bonyo-
lult oceanográfiai jelenségekre is. 

M. J. 

G r ö n l a n d — m i n t a j ö v ő n y e r s a n y a g f o r r á s a . 

Földünk legnagyobb szigete, Grönland, 2,175.000 km2 területű, 
amelynek csak 5%-a jégmentes. A keskeny parti sáv gyéren lakott, alig 
18.000 lakossal, köztük közel 300 európai, a többi eszkimó. Dánia fenn-
hatósága alatt áll. Legfontosabb nyersanyaga a Kryőlith, (Na3AlF(i) 
jégkő, amelyből 1940-ben 55.000 tonnát termeltek. 1939. óta a „Kryőlith 
Selskabet Öresund A/S" társaságé a kitermelési jog, amely társaságban 
az állam is társtagként szerepel. Alumínium, timsó, nátron, szóda stb. 
előállítására szolgál és Ivigtut-nál fejtik. További nyersanyag a márvány 
és a szén. 

J a p á n pi lóták szamuráj i sze l l eme, 

amely a biztos találat céljából a leküzdendő hajóra zuhanó pilóta hőstípu-
sát termelte ki, a bajtársi önfeláldozás újabb ritka hőstettének vált for-
rásává. Április 14-én, az Indiai-óceánon haladó japán hajókaravánt ki-
sérve, Kiyoshi Isnikawa pilóta észrevette, hogy egy ellenséges tenger-
alatt járó naszád 3 torpedót lőtt ki a karavánra. Vészjelzésére kettőt sike-
rült a veszélyeztetett hajóknak kikarülniök, a harmadik torpedó azonban 
egyenesen egy csapatszállító hajónak tartott . Isnikawa habozás nélkül 
gépiével rávetette magát a rohanó torpedóra, amely így felrobbanva, 
célját el nem érhette már. A megmentett japán hajó személyzete pedig 
tisztelgő állásba helyezkedett Isnikawa-nak, az immár őseihez megtért, 
busidó szellemű bajtárs hős cselekedete láttára.1 

0 Nansen, The Norvégián Nordpolarexpedition, 1906. — Ekman W. 
1 Watson, Movements of the waters of Loch Ness. Geogr. Journ. 1904. Vol. V. 
i A Tenger, 1940. 82. old. 
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Az ú j olasz fasiszta haditengerészet ismét működésbe lépett . 

Nettuno előtt Todaro gyorsnaszád flottillájának egy MAS-naszádja 
az éj leple alatt, kilőtt torpedójával egy ellenséges rombolót, majd utána 
kivetett aknával egy őrhajót elsüllyesztett. Ez volt az újonnan szerve-
zett fasiszta haditengerészet első hadi tette, tűzkeresztelője. így kívánja 
az ú j Olaszország jóvátenni az 1943. szeptember 8-iki szégyenletes áru-
lást, amely sötét árnyként borult az egykoron oly büszke olasz hadi-
tengerészetre.2 

Gr. Szapáry Gyula, B á n f f y vontató gőzösök és Erzsébet királyné termesgőzös 
ka tasz t ró fá ja . 

Gr. Szapáry vontatógőzös IV. 14-én Dunaszekcsőnél angolszász repü-
lők által ledobott mágneses fenékakna fölé került, súlyosan megsérült és 
elsüllyedt; vele veszett el 9 ember, kötelességük teljesítése közben. Más-
nap, IV. 15-én az Erzsébet királyné került Kisapostag közelében aknára, 
este 5 óra után a Dunavecse állomást elhagyva. A kapitánynak sikerült 
a hajót, amely hátul léket kapott, a balpart közelében lehorgonyozni. A 
mentési munkálat azonnal megindult, amelynél Kisapostag lakossága is 
segítségére jöt t a hajó személyzetének. A 463 utast és a podgyász egy-
részét megmentették. Haláleset nem történt. Csupán 30 ember szenve-
dett könnyebb sérüléseket, akiket a parton azonnal orvosi segélyben ré-
szesítettek, A gőzös este 10 óra után, miután a hajószemélyzet is el-
hagyta, elsüllyedt. A ha jó t már kiemelték. Gr. Szapáry kerekes vontató 
1890-ben épült, 58 m hosszú és 550 lóerős, az Erzsébet királyné oldalke-
rekes személygőzös pedig 1921-ben épült, 76 m hosszú és 800 lóerős. A 
„Bánffy" 1898-ban épült, 58 m hosszú, 650 lóerős. Mindhárom a MFTR 
állományába tartozott. 

Május 6-án a Bánffy vontató süllyedt el Hartánál; nyolc MFTR-
személy, 1 folyamőr tiszt, 1 orvos és 6 folyamőr vesztette itt életét. 

, Mind hősi halottjai a most tomboló nagy küzdelemnek! 

A tengelyhatalmak műszaki bizottságának tokiói konferenciá ján 

Tozso japán miniszterelnök, miután a háború győzelmes befejezéséhez 
szükséges intézkedéseket összhangba hozták, kijelenítette, hogy a tengely-
államok hite a végső győzelemben és legyőzhetetlen helyzetünkben mind-
inkább megszilárdul. Az angolszász sajtó pedig bizonyos nyugtalansággal 
figyelte a konferenciát, amelynek nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint 
az a szűkös hivatalos közleményekből kiderülne. 

A Szuez-csatorna r. t. olasz kézben volt részvényeit 

Badoglio, hogy kormánya elismerését a Szovjet részéről ezzel is előser 
gítse, a Szovjetunióra ruházta, amely a Földközi-tenger térségében való 
imperialista törekvéseihez ezzel újabb támpontot nyert. 

2 A Tenger 1940. 69. old. — 1942. 55. old. — 1943. 62. old. 
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Chasserai svájci gőzhajót 

1944. április 22-én angolszász repülők, Port Vendres előtt megtámadták. 
A hajót javítás céljából Cette kikötőjébe vontatták. így tisztelik a szö-
vetségesek a semleges hajó lobogóját. 

Az 50 éves Madár tani Intézet és kapcsolatai a tengerbiológiával. 

A Madártani Intézet, ez a teljesítményekben is szép múltú magyar 
intézmény fennállásának immár 50-ik évfordulójához érkezett. „A Ten-
ger" hasábjain azért emlékezünk meg róla, mert az Intézet történetében 
a tengerbiológia a tengeri madarak tanulmányozásával szerepelt s így 
az ügy érdeklődési körünkbe vág. 

1901-ben Hermán Ottó, a Madártani Intézet megalapítója Csörgey 
Tituszt megbízta azzal, hogy Dalmáciában madárvonulást figyeljen meg. 
Csörgey Spalatóba utazott és 1901 november 24-től öt hónapon keresztül 
végezte megfigyeléseit. Ezekről több értékes dolgozatban számolt be. 
Leglényegesebb az „Öt hónap Spalatóban" címen.megjelent cikk. („Aqui-
la", 1903.). Ebben Kolombatovic G. eddigi tengerparti munkásságát is 
összefoglalta, úgyhogy Dalmáciára nézve még ma is ez az egyetlen teljes 
összefoglaló, tengeri madarakkal foglalkozó munka, hiszen a posthumus 
fieiserr-könyvben is csak jegyzék van a dalmát madarakról. 

Csörgey után Dr. Szlávi Kornél munkája érdemel említést. Szlávi 
ugyan megelőzte Csörgeyt, mert 1899 és 1900 tavaszán végzett már gyűj-
téseket Lussinpiccolo környékén, de erről tudományos közlés nincs. 
Ezért említjük csak másodsorban. A gyűjtés anyaga viszont szintén a 
Madártani Intézet múzeumába került, s így hazai közkincseinket gyara-
pította. 

Ugyancsak az 1900-as évek sarajevói értekezletei után tesz javas-
latot Hermán Ottó, hogy Zágrábban Horvát Ornithológiai Központ állít-
tassék fel. Ezért most a Madártani Intézet 50-ik évfordulója alkalmából, 
anak vezetői, Plancic J. professzor és Mastrovic A. a következő magyar 
nyelvű sorokat' intézték a Madártani Intézethez: 

,,. . . mi horvátok különös hálával tartozunk intézetének, mivel a 
Horvát ornithológiai központ, amely a madarak vándorlásának Horvát-
ország és Slavonia területein való tanulmányozása céljára szolgált, inté-
zete szakmunkásai kezdeményezésére és utasításai szerint lett alapítva. 
Az intézete szakerőinek munkálkodása ma is szakmnukáink serkentésére 
szolgál és szakembereink együttműködése ma mindjobban fejlődik. Kí-
vánságunk, hogy ezen együttműködés mind nagyobb és mind tartósabb 
legyen, mert az a madártani tudomány hasznára és a baráti népeink 
büszkeségére fog válni". 

Az „Aquilá"-ban több kisebb közlemény* jelent meg az Adria ma-
dárvilágáról s az előbb említett Mastrovic éveken át gyűjtötte a madarak 
gyomortartalmát Dalmáciából Vasvári Miklós dr. részére ,sőt egész ma-
darakat is küldött az intézetbe, melynek így az egykori magyar tenger-
partról állandóan volt muzeális utánpótlása. 
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Az 50 éves forduló alkalmával a MAE kívánja a Madártani Inté-
zetnek, hogy sikerekben dús ú j félszázadot éljen meg és, hogy sikerüljön 
neki a mi egykori szép Adriánkkal helyre állítani azt a kapcsolatot, 
melynek révén az 1900-as évek elején oly sok értékes vizsgálatot végzett. 

Dr.Kolosváry Gábor. 

így szövögeti a magyar kultúra kapcsolatait a szomszéd népekkel 
mind szorosabbá. A magyarok pedig örömmel értesülnek, hogy kultúr-
munkájuk kisugárzásai termékeny talajba jutottak és baráti elismerést 
arattak. 

A Szerkesztő. 

* Az „Aquila"-ban megjelent adriai cikkek jegyzéke: 
1. Chernel István, Sterna cantiaca Gm. 1899. 
2. Csörgey Titus, Spalato téli madárvilága. 1902. 
3. Csörgey Titus, ö t hónap Spa.latóban. 1903. 
4. Kosztka László, Ornithológiai megfigyelések Fiúmétól a Szaharáig. 1905. 
5. Linder Károly, Madárvonulási töredékek Délalbániából. 1919. 
6. Lodge, R. B., Megfigyelések a „Pelcanus crispus"-ról. 1907. 
7. Mannsberg Arvéd báró, Madártani megfigyelések Dalmáciából 1916. 
8. Mannsberg Arvéd báró, Madárvonulási adatok Dalmáciából é s Isztriából 1913. 

tavaszán. 1919. 
9. Mastrovic, Antun, A csókák fészkelése az adriai tengerparton. 1939. 

6. ábra. — Böhler korallokat gyűjt 
a Karaibi-tengerben. 

7. ábra. — A csodás korallmezök a 
Karaibi-tengerben. Elöl egy óriási 

agykorall (Maeandrina). 
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ADALÉKOK A HAJÓHORGONY SZERKEZETI FEJLŐDÉSÉHEZ 

Irta: Mladiáta A. J. 
7. ábrával. 

Eredete a hajózás távoli kezdetének homályába vész. Jellemző, min-
denesetre, hogy a legrégibb egyiptomi, asszír és ind írott emlékek 
nem említik a hajóhorgonyt, sőt írásjeleik sem voltak e fogalom megje-
lölésére. Legősibb alakja bizonyosan egy nagyobb kődarab volt, amelyet 
átfúrva vagy horonnyal ellátva, kötéllel eresztettek le elől a hajóról. Az 
ír halászok Galway öblében még napjainkban is két fatuskó közé szo-
rított, kötelekkel rögzített kődarabot használnak horgonyként csónak-
jaikban, hasonlókép mint a Csendes-óceán néhány szigetének lakói. 

Az egyiptomi V. dinasztia korából (kb. 3200 Kr. e.) Sahu-re ki-
rály síremlékén, Abussir mellett is láthatók a hajókon ily gömbölyded 
lyukas kövek. Ilyenekről olvasunk Homeros, Herodotos, Pausanías ránk 
maradt írásaiban is. A régi görögök „eunai"-nak1) nevezték e köveket. 
Ily célt szolgáltak a kövekkel töltött kosarak is. Ezek rögzítő hatása csak 
a súlyuk által előidézett fenéksurlódás vagy tapadás következménye volt. 

A kampószerű hajóhorgonyt és pedig legegyszerűbb, egykarú alak-
jában, amelynél a horgonyszár egyik végén a horgonygyűrű, a másik vé-
gén pedig egy kb. 45"-al elágazó, rövidebb, hegyezett kar volt, Plinius2) 
szarintEupalamus találta fel. Ilyent használnak ma is a kínai dzsunkák-
nál. A kétkarú horgony első alkalmazását pdig Strabo Anarchasis szkíta 
filozófusnak tulajdonítja. 

Már Homeros korában használták ezt a kétkarú horgonyt, amelyet 
„ankyra"-r\aJ&,") hajlott-nak neveztek. Alakjára vonatkozólag több hor-
gony-ábrázolás maradt reánk érmeken és emlékműveken, a görög és ró-
mai történelem különböző korszakaiból.4) Az 1. ábrán a 9. sz. kép Nero 
korából származik, egy angorai pénzdarabról, a 10. számú a római Traján-
oszlop domborművéről Kr. u. 113., a 11. számú pedig Nydam tőzegében 
talált viking-vashorgonyt ábrázol. Bár egyik-másik ábrán az alkotó mű-

1) s&vat = köhorgony és Busley, J. S. T. G. 1919. 
2) Plirnus G. P. S„ Naturalis hist. 1. VII. 56. 
a) a y x u ( O d y s s e a 5.) i= vas- v. fahorgony. 
*) Moll, J. S. T. G. 1918. és Graser, Die altesten Schiffsdarstellungen a. antikén 

Münzen 1870. 
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vész fantáziája és stilizáló törekvése a méretszerűség és a természethű 
ábrázolás rovására érvényesült, lényegében a horgony alakját jellemzően 
örökítik meg. így pld. a horgonyrúdat, — amely a karok s ík jára merő-
legesen állt, hogy a fenéktalajba süllyedő kar kapájának kapaszkodását 
biztosítsa —, ezeken az ábrákon a karok síkjába beforgatva ábrázolták, 
de ez a szakembert nem tévesztheti meg. Csak Holbein-nek 1500 körül ké-
szült egyik fametszetén találunk egy perspektivikus hű ábrát a horgony-
rúdról. 

A legtöbb itt ábrázolt horgony fejénél látható egy lyuk vagy gyűrű 
is, amelynek a horgony kiemelésénél volt fontos szerepe. Athén tengeré-
szeti arzenáljában szerelték fel a görög hajóhadat. A fennmaradt „attikai 
tengerészeti okmányok" (375—350 Kr. e.), amelyekből a görög hajóhad 
számadásairól értesülünk, két, egyenként 337 darabból álló sorozat vas-
horgonyt említenek, 20—25 kg. súlyban, amelyek a „függő felszerelési 
tárgyak"-hoz tartoztak. Minden Trieres-nek és Tetreres-nsk két-két vas-

1. ábra. Hajóhorgonyábrázolások régi érmeken és emlékmüveken. •— 3. kis-
ázsia, mysiai érm (350 Kr. e.) -— 4. érem Luceri-ból (Apulia) — 5. a szíriai I. 
Seleucos érme 310. Kr. e. — 6. a sziriai II. Demetrios érme 146. Kr. e. — 7. a szí-
riai Gadara érme 100. Kr. e. — 8. a palesztinai Alexandria érme 70. Kr. e. — 9. 
anyorai Nero-érem 60. Kr. u. — 10. relief a római Traján-oszlopon, 113. Kr. u. — 
11. a nydami vikinghajó vashorgonya 200. Kr. u. 

horgonya volt. Feltűnő e horgonyok aránylag kis súlya, de ne feledjük, 
hogy e hajók sem voltak nagyok, mert vízkiszorításuk csak kb. 90—120 
tonna lehetett. A római, nagyobb kereskedelmi hajókat (naves onerariae) 
azonban több horgonnyal is ellátták. Pál apostol 4 horgonyt említ. 

A vashorgonyok mellett használtak a rómaiak és görögök fahorgo-
nyokat is, amelyek különböző szerkezetűek voltak. A szirakuzai Hieron 
nagy, hatvanevezős hajójának 8 vas- és 4 fa-horgonya volt. Eddig csak 
egyetlen egy ilyen eredeti fahorgonyt találtak teljes épségben a görög-
római korszakból, amely hű mása egy pompeii mozaiknak. Ez az antik 
fahorgony 1929-ben, a Némi-tónak lecsapolása alkalmával, amelyet az 
olasz kormány a Caligula-hajók feltárása céljából végeztetett,") került 
napvilágra, a 67 m hosszú és 20 m széles díszhajó felszereléséhez tarto-
zott, amelynek vízkiszorítása Rabbeno, ezredes-mérnök szerint, aki a fel-
tárásokat vezette, kb. 1573 m ; volt. A horgony szára és két kb. 45 fokos 
szögben tőleelágazó, a végeken vaskarmokkal ellátott ka r j a tölgyfából 
készült, a szár végén pedig, a karok síkjára merőlegesen, egy ólomból 
öntött horgonyrúdat szereltek, hasonló kivitelben, mint azt a századfor-
dulón az északafrikai Cyrene közelében talált ólom-horgonyrúd mutat ja 

7. 8. 9. 

s) J. S. T. G. 1932. 
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(2. ábra). Ezt a 383 kg. súlyú horgonyrúdat, amely a Zeus Hypatos nevű 
görög hajó horgonyához tartozott, amint azt a bevésett felírás bizonyítja, 
a régészek kezdetben horgonykarnak tartották és csak a Némi-tavon esz-
közölt feltárások révén derült ki valódi rendeltetése. Egy kisebb ily alakú 
ólom-horgonyrúd, amelyet szintén ott találtak, 169 kg. súlyú volt. Mind-
kettőt a British Museum-ban helyezték el.") Az athéni régészeti társulat 
is őriz egy ily tipusú horgonyrúd-darabot, amely a felirat tanúsága sze-
rint egy „Soteira" nevű hajó fahorgonyának volt alkatrésze. Mindezeknél 
azonban a farészek idővel elkorhadtak, szétmállottak és csak az ólomal-
katrészek maradtak reánk, míg a Némi-tavi leleteket az iszap jól konzer-
válta, oly tökéletesen, hogy még a horgonygyűrűt helyettesítő kötélgyűrű 
és annak felerősítésére szolgáló kenderkötéltekercselés is ép állapotban 
maradt meg. 

Egy másik fa j t á j á t a fahorgonyoknak a falapokkal körülvett vas-
horgony képpzbe, amint azt szintén a Némi-tavi nagyjelentőségű leletek 

2. ábra. Görög hajóhorgony ólomból öntött rúdja Cyrene-böl, az 1. századból 
Kr. után „Zeus hypatos" nevü hajó horgonya volt. (Brit. Museum). 

közé tartozó fahorgony szerkezeti felépítése mutat ja . Diodorus, római 
történetíró ólommal kiöntött, föníciai eredetű, üreges fahorgonyokat is 
említ. 

Figyelemre méltó a Némi-tóban talált kétágú nagy vashorgony is, 
mert őse a ma is minden hajón használt, leszerelhető vas-horgonyrúdas 
Admiralitási tipusú horgonynak, amelynek mai alakját lejebb közöljük 
(4. ábra). Ennek a horgonynak kivitele műszaki szempontból a római ko-
vácsművesség magas fokára vall, mert összsúlya, 414 kg., — oly nagy 
volt, hogy több darabból kellett összehegeszteni. 

A leszerelhető vas-horgonyrúd helyett később nagyméretű, fából 
készült, rögzített horgonyrúdat használtak, amely a 19-ik század közepe 
táján tűnik csak el ismét a hajókról, hogy a céltudatos elméleti kutatás 
alapján megalkotott, az angol Admiralitás által 1825-ben szabadalmazott, 
ma is használt horgonytipusnak helyt adjon. Az antik műveltség letűné-
sével veszendőbe meint annak csekély technikája is. 

De időzzünk még egy kissé ennek a korszaknak légkörében. 1903-
ban, hídépítésnél, pillérmunkák folyamán, a Tyne folyónak medrében, 
Newcastle-nél találtak a többek között egy Oceanus-nak szentelt oltár-

c) Proc. of the Newcastle Soc. of Antiquaries, 3. Ser. Vol. 1. 
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követ') is, amelynek főmezőnyében egy római vashorgony látható, bas-
relief kivitelben. A horgonyrúd hiányzik, az aránylag nagy horgonygyű-
rűt psdig 90 fokkal elfordítva ábrázolja a tervező. Az emlékkő fejrészé-
nek harántmezonyében a következő dedieatio olvasható: OCIANO LEG 

A horgony mellett pedig e betűket látjuk: VI P VI F ami a 
következőkép olvasandó :Oceano legio sexta victrix pia fidelis, vagyis 
Oceanusnak, a Vl-ik, győzelmes, kedvelt, hű légió (ajánlja ezt az oltárt). 
Az emlékkő, amely egy nagyobb, Antonius Pius tiszteletére állított em-
lékmű töredéke, tehát a 2. Kr. e. századból származik, egyébként a maga 

3. ábra. Oceanus-nak szentelt római 4. ábra. Angol Admiralitds-tipusú Normal-
emlékkö horgonyrelieffel, a 2. sz. horgony vasrúddal, 
közepéből Kr. e. Találták a Tyne fo-

lyó medrében 1903-ban. 

nemében egyedülálló régészeti lelet. A horgonyt, ami a főméretek ará-
nyosságát illeti, itt elég hűen ábrázolták, mindenesetre jobban, mint az 
több, újabb időben, sőt napjainkban létesült plaketeken vagy emlékművön 
látható. Vegyük csak sajnálatos példaként a saját haditengerészeti em-
lékművön ábrázolt Tyzack-horgonyok méreteinek aránytalanságát. Ily 
mérvű torzítás semminemű művészi szemponttal sem igazolható. 

Ez az ősrégi horgonytipus az említett kétkarú, vasból készült Ad-
miralitási horgonyban érte el fejlődésének legmagasabb fokát. Míg a 

") C. Torr., Ancient ships, Cambridge. 
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tisztán súlyuknál fogva ható horgonyok ellenállása horizontális elmozdu-
lással szemben kb. a súly '/3-a, addig a mederfenékbe kapaszkodó kor-
szerű hajóhorgonynál ez e fékező erő a horgonysúlynak 12—15-szörösét 
is eléri. 

Ami a karok számát illeti, voltak régebben még 3, 4, 5 és 6-karú 
horgonyok is (Dregg vagy Dragg), amilyenek folyami hajókon és mint 
kereső horgony, vagy csónakoknál még ma is használatosak. Ezeknek 
rúdjuk természetesen nincs. 

Folyamon való ereszkedésnél, vagy viharban használt szükséghor-
gony-ró\ Herodotos (II. 96), Plutarchos, Hesychius, Isidorus, Lucianus 
írásaiban és az Apostolok cselekedetei-ben (C. 27) találunk érlekes ada-
tokat. 

A görögök a hajóhorgony-műveletnél kenderköteleket*) (desmos 
v. prümnesia) használtak, ép úgy, mint a rómaiak is a köztársas ag és a 
császárok korában. A mai Bretagne régi lakóiról, a Venetákról, az ókori 
Gallia Lugdunensis híres hajósnépéről azonban J. Caesar') azt írja, hogy 
hajóhergonyaikat láncokkal használják, a rómaiaknál abban az időben 
szokásos kötelek helyett. A görögök már századokkal korábban ismerték 
a vas-horgonyláncokat, amiről Plutarchos tanúskodik; Tyros ostrománál 
(332. Kr. e.), Nagy Sándor láncokat rakatott a horgonyokra, mert a hor-
gonyköteleket tyrus-i búvárok vízalatt elvágták. 

Történelmi szempontból érdekes még a középfelnémet népeposznak, 
a Gudrun-nak — amely tárgyát régi német mondákból merítette, — a. ha-
jókra vonatkozó, a 12. század végéről származó, megjegyzése. Ebben le-
írja, hogy a horgonyok bronzból voltak, hogy a mágneshegyek ne árthas-
sanak a hajósoknak.10) 

A sorozatos horgonytörések az angol admiralitást már 1803-ban 
az anyagnak, valamint a méreteknek és a legkedvezőbb alaknak rendsze-
res tanulmányozására ösztönözték. Ennek eredménye az Admiralitás ál-
tal 1825-ben szabadalmazott és rendszeresített horgonytipus volt, amely 
a napjainkig mint segédhorgony általánosan használatban áll. Két karja 
és a horgonyszár egydarabból kovácsolt, a horgonyrúd fából készült és 
a karok síkjára merőlegesen a szárhoz rögzített volt. Méreteiben még 
éveken át változott, mígnem 1850 körül a Normal-tipust megalkották. 

De a hajók és így a horgonysúlyok nagyobbodásával, valamint a 
hajóépítészet és a hajózás fejlődésével újabb követelmények is érlelődtek. 
Az Admiralitás-tipusú horgonynak tárolása a hajón, valamint kivetése és 
bevonása körülményes művelet volt. Ezért a horgonyrúdat vasból és le-
szerelhetővé készítették, amint azt a ma is mint segédhorgony használa-
tos ily tipusú horgonyoknál láthatjuk (4. ábra). Míg a régebbi ily hor-
gonyok részeinek méretezése a durva empíria műve volt, addig a normál-

s) oz^jii; vagy !tpojj.viq5ta (Homeros Odyssea, 5.) = horgonykötél. 
») C. J. Caesar, Com. de Bello gallico, L. III C. 13. 
i") ,,daz den guoten helden die magneten niht geschaden kunden" 
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alaknál a részeket a hajózási gyakorlatnak és a tudományos szilárdsági 
és tartóképességi szempontoknak összhangba hozásával méretezték. 

Az összes méretek a szár alapméretének, az „a"-nak sokszorosát 
3 _ 

vagy hányadát képezik. Az „a" pedig = 22.6922 f G 
b = 11.43 a f = 2.14 a k = 5.72 a 
c = 7.63 a g = 0.60 a 1 = 0.52 a 
d = 2.75 a h = 1.70 a m = 1.53 a 
e — 2.26 a i = 0.33 a G = a horgony súlya kg-ban. 
A horgonyrúd a szárvégén látható ovális nyíláson a kampós végé-

vel bebújtatandó és a határoló gyűrűig előretolva, a láncon függő, ék-
szerű csapszeggel biztosítandó. 

Később az a kívánság is felmerült,, hogy a horgony szétszedhető és 
a hajótestbe behúzható legyen. Az első követelményt a Porter (1816) és 
a Trottrnann-féle horgonyok teljesítették, amelyeknél az egy darabból ko-

I I 

5. ábra. Trottmann-féle horgony elfordítható karokkal és rúddal. 

vácsolt horgonykarok a szár vége körül kb. 30 fokkal elforgathatok, va-
lamint leszerelhetők voltak. A hajótestbe való behúzhatóság követelménye 
pedig a horgonyrúd mellőzésére és így a korszerű horgonyok szerkezeté-
hez vezetett. (5. ábra) 

Ide tartoznak a Hawkins, Smith, Martin, Inglefield, Hall, Tyzack, 
Gruson—Hein és Sykes rúdnélküli horgonyok, hogy csak néhány jelleg-
zetes képviselőit e típusnak említsük. 

Ezeknél a rúdnélküli horgonyoknál mindkét kar egyidejűleg kapasz-
kodik, így ezek tartóereje lényegesen nagyobb, mint a régieknél. 

Első képviselője e típusnak a Hawkins-horgony (1852) volt, amely-
nek változatai a Smith és Martin-féle horgonyok. Smith horgonyánál a 
két kar egymástól függetlenül is elforgatható, a Si/fces-tipusnál pedig az 
elforgatás csapszeg helyett a golyósalakú szárvégnek csuklójában törté-
nik (1902). E rúdnélküli horgonyok működésének szerkezeti lényege a 
következő': A karok s ík jára merőlegesen elhelyezett két rövid, kapasz-
kodó kar, karom vagy borda egyike a horgonylánc húzó ereje folytán, a 
fenéken fekvő horgonyfejeít, tehát a karokat a talajba forgatja, miáltal 
azok megkapaszkodhatnak; a húzó erő növekedésével tovább forog a hor-
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gonyfej, tehát mindinkább erősebben hatol a fenékbe és így mind jobban 
kapaszkodik. A főkarok elfordulási szöge 45—50 fok. Az első ily típusú 
rúdnélküli horgony az Inglefield-horgony volt, amelyet a ma legelterjed-
tebb Hall-horgony követett. Ennek nagyobb feje, szélesebben kapaszkodó 
oldalkarmai és egyszerűbb szerkezetei csakhamar közkedveltté tette mind 
a hadi-, mind pedig a kereskedelmi tengeri hajóknál. A 6. ábrán egy ily 
Hall-horgony méretszerű szerkezeti rajzát közöljük. 

I 

6. ábra. Hall-féle rúdnélküli korszerű horgony szerkezeti rajza. 

Ha a horgonysúlyt ismét G-vel, az alapmértéket ,,a"-val jelöljük, 
3 úgy a méretek a következők: a = 18.5 ] G. 

b = 0.779 a f = 9.616 a k = 3.412 a 
c = 1.500 a g = 4.803 a 1 = 1.323 a 
d = 0.412 a h = 1.100 a m = 0.70 a 
e = 0.857 a i = 2.401 a 

Szerkezetileg jól átgondolt és a gyakorlatban is kitűnően bevált, 
nagy szilárdságú típus volt a Tyzack-íéle horgony is, amely egyébként a 
magyar-osztrák haditengerészetnél is rendszeresítve volt és ma is több 
duna-tengeri hajónk horgonytipusa. Ezért már műszaki-történelmi szem-
pontból is kötelességünknek tart juk annak szerkezeti rajzát itt közölni. 
Kedves emlék lesz mindazok számára, akik dicső haditengerészetünk kö-
telékébe tartoztak egykor, bármely viszonylatban is. (7. ábra) 

De legyen minden magyar lelkébe vésve mint ama remény szimbó-
luma is, hogy ismét kijussunk a tengerhez! 

És ezt a célt biztosan elérjük önzetlen, áldozatkész, kitartó munká-
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val, igaz ügyünk győzelmébe vetett megingathatatlan hittel és ebből fa-
kadó erős akarattal. 

A hajóhorgonyoknak egy további fa j t á ja a gombafejű vagy ernyös-
horgony, amelyeket világító hajók és tengeralattjáró naszádok hasz-
nálnak. 

Ami a hajóhorgony tartóképességét illeti, azt a kísérletek és a gya-
korlat alapján az Admirálitási típusnál a súly 12—15-szörösére tehetjük, 
míg a rúdnélküli horgonyoknál ez kb. 1/5-el kisebb. További hátrányuk, 
hogy ferde felfekvés, elcsavarodás, lengések, az erős hullámzásnál fellépő 

lökőerők a tartóképességet csökkenthetik. A hajó megengedett legna-
gyobb vonóerejét a láncgörbe egyenletéből számíthatjuk: 

ahol „V" a vízszintes hajóvonóerő kg-ban, ,,h" a lánc hossza m-ben, a 
láncgörbe csúcspontjától a horgony-, ill. láncjáratig, ,,m" ennek magas-
sága a fenék felett m-ben, ,,s" pedig a lánc súlya per méter. 

Ugyanakkor a láncban fellépő húzóerő: 

amelynek a lánc ruganyossági határát túllépni nem szabad. 
A horgonyok méretezésénél tehát ezekre az erőkre tekintettel kell 

lennünk. A horgonyokat régebben kovácsolt vasból készítették, újabban 
szívós acélöntvényből és Siemens-Martin-acélból állítják elő. 



AZ ADRIAI TENGER BIOLÓGIAI ÁTTEKINTÉSE 

Irta: Dr. Kolosváry Gábor 

Az Adriai-tenger tulajdonképpen a Földközi-tengernek egy hosz-
szant elnyúlt öble. Élővilágát ez a helyzete szabja meg. Faunája atlanti-
óceáni eredetű. Keletkezési ideje a harmad- (tercier) és a negyed- (quar-
ter) időszak. Az előbbiben ugyanis a déladriai medence földtani besza-
kadás következtében jött létre, míg az északi medence negyedkori lesü-
lyedés eredményeképpen született meg. Az Adriai-tenger hőmérséklete 
tág határok között ingadozik. Legmelegebb a legmélyebb részeiben, 
míg az északi, sekély medence vize, különösen télen, hűvös. A Földközi-
tengernek északi részeiben, és pedig éppen az északi Adriában, általában 
véve a legalacsonyabb hőmérséklet 5—6 C fok körül van. Ez a hőmérsék-
let megfelel az Atlanti-óceán vize hőmérsékletének ugyanezen a szélessé-
gen (Finisterre-fok). A Földközi-tengerből az áramlás az Otrantói-szoro-
son át a keleti partok mentén tör be az Adriába és miután megjárta az 
egész tengeröblöt, a nyugati partok mentén ugyanitt távozik. Sótartalma 
északon a legcsekélyebb, délen és különösen a dalmát partok mentén a 
Földközi-tengeréhez hasonlóan magas. 

Általános biológiai tapasztalat az, hogy a magas hőmérsékleti mi-
nimummal és a hosszas vegetációs időszakkal az állatok nagyranövése, 
míg a hőmérséklet sülyedésével és a rövid vegetációs periódussal az álla-
tok törpe-növése áll párhuzamban. Az áramlások az Adriában az általá-
nos adriai fauna kialakításában nagy szerepet játszanak, mert délről jövő 
áramlások igen sok f a j t juttatnak el az északi Adriába (Drymonema dal-
matina-medúza, bordás medúzák, Salpák, mély tengeri halak, a Thalasso-
chelys imbricata nevű teknős és r a j t a a Chelonibia testudinaria rákok 
stb.). Ezek nemcsak sodortatva, hanem közvetlenül felúszva is megjelen-
nek az északi medencében, különösen ősszel, amikor itt a víz hőmérsék-
lete is emelkedik. Az északi Adria és az egyiptomi tenger-részek között a 
különbség különben annyi, mint Natal és Délnyugat-Afrika között. Az 
Amphiura mediterranea nevű kígyókarú tengeri csillag feljön Cattaróig, 
de az északibb medencéből már hiányzik. 

Az élőlény élettani képességei és a környezet fizikai-vegytani tulaj-
donságai együtt határozzák meg az élőlény helyét és sorsát a tengerben. 
A biogeographiai világfolyamat alaplényege a divergens evolutio az el-
határolt területeiken. Az idő a legfontosabb tényező az állat- és növény-
földrajzban, ami annyit jelent, hogy nem lehet kizárólagosan a jelen öko-
lógiájával és faunisztikájával a jelenségeket megmagyarázni, hanem te-
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kintettel kell lennünk a földtörténelmi tényezőkre is. Mindez azt jelenti, 
hogy az állat- és növényföldrajz élettörténeti tudomány. 

Az északi Adriának legészakibb partvidéke, a trieszti-öböltől a Pó 
torkolatáig nagyjában véve lagunákból és partnyalvekből áll. Az utób-
biaknak nevezzük azokat a keskeny földszorosokat, melyek a szabad ten-
gertől a parti tengert elválasztják. A lagúnák típusát a jól ismert velen-
cei lagúnák alkotják. Ezeken a részeken a sótartalom, valamint a víz-
hőmérséklet erősen ingadozik. A lagúnák legjellemzőbb élőlényei a követ-
kezők: a közönséges parti rák, vagy helytelenül tengeri pók, a Carcinus 
maenas, Gebbia litoralis, a Balanus ampliitrite communis és eburneus 
nevű tengeri makkok, a Pálamon, továbbá a Cardium edule (szívkagyló), 
Solen vaginae, Venus gallia és a Reniera szivacs. A földnyelvpart fövé-
nye, mely a laguna területeket a tenger felől határolja, a következő élő-
lényeknek nyújt otthont: Arenicola piscatorum, Synapta digitata, Echi-
nooardium mediterraneum, Ophiothrix fragilis echinata (a törékeny ki-
gyókarú tengeri csillag), Balanoglossus opercularis és glaber, melyek a 
homokból kivájhatok, ha az apály beálltával a nedves homokban kuta-
tunk. Jellemzők még az Aglaoplvaenia myriophyllum és a Papallina 
subera. 

Külön említést érdemelnek a csodás szép Zostera-mezők az 1—10 m. 
mély parti vizekben. A Zostera-mezők parti formációk, vizi növényzetben 
feltűnően buják. Jó termőhelyei ezek az életterek a Twr&eZZaria-férgek-
nek, melyek a Viribus, Palámon, Rhodope, Zostera, Portunus, Carcinus, 
Sepi-a, Eledona, Murex és Ophinidasok társaságában élnek. A parti ten-
ger élővilágát nagyjában ugyanezek a lények képviselik. Part i tenger-
nek nevezzük a partnyelwel a parthoz kerített vízrészt. 

A kikötők, mint külön és félig mesterségesnek vehető életterek más 
elbírálás alá vehetők. I t t a rengeteg sok szerves süllyedék lassan táp-
anyaggá alakul át a víz alatt, s minél szemnyesebbnek látszik a kikötő 
vize, bizonyos élőlények számára, annál bujábban szaporodnak és terjed-
nek el beinne ezek. 

A sós-partok (salinák) állatvilága is igen jellegzetes. Bár itt szá-
razföldi álatokat és növényeket is meg kell említenünk, a dolog természe-
ténél fogva ezek mégis a tenger életterébe tartoznak. Itt találhatjuk meg 
az ismert sókedvelő Artemia salinat, a parton a Salicornia növények kö-
zött a Lycosa Entzi marina és Agelena labirinthica pókokat, valamint a 
Carcinus maenas nagy tömegeit. A salinákban már megjelenik a szürke 
iszap, mely az Adria fenekére annyira jellemző. Sok helyen pedig a vö-
rös terra rossa és a flysch-föld képezi az alaptalajt. 

A tulajdonképpeni szürke iszapos talajban a következő életkép fo-
gad minket: a hatalmas tengeri csillag, az Astropecten aurantiacus, gyű-
rűs férgek, tengeri uborkák, a Nebalia, a Nassa reticulata, zöld Entero-
pneusták, Ceriantliusok, Hyanthusok, Alpheus ruber, Caliaxis, az imád-
kozó sáskához hasonló rák: Squilla mantis, Thalassema gigás, Polygordius 
tergestinus férgek. Az iszapos fenék feletti vízben pedig a következő hal-
fajok úszkálnak: Torpedo, Squattina, Acanthias, Mustelus, Scyllium ca• 
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nicula, a fenékre feküdve pedig a félszegúszó halak, és pedig a Rhombus 
maximus és laevis. További élőtársaság: Solen vulgáris, Flessus flessus, 
Gadus euxinus, minutus és Merlucius vulgáris. A növényzet és az ülő álla-
tok száma a laza iszaptalajon, természetesen csekély. Ezek a helyhezkö-
tött szervezetek is főleg a különféle szivacsokon telepednek meg. Ilyen 
szivacsfajok a következők: Suberites massa, lobala és Myxilla, Clathria, 
Raspaillia, Esperia, Tetania és Ute. Raj tuk különféle tömlősbelűek: Alcyo-
niumok, Virgulariák, Pterodiesek tanyáznak. 

Az adriai mélytengeri szürke, könnyű iszap, német nevén: Schlick, 
szintén fauna-szegény. Legjellemzőbb állata a norvégrák (Nephrops nor-
vegicus). Ez a rák úgy az Adriában, mint a Földközi anya-tengerben szór-
ványos előfordulású. Főleg a mély és csendes dalmátparti helyeken él, 
de szórványos előfordulása tulajdonképpen okaiban még ismeretlen. So-
kat törték a fejüket a kutatók azon, hogy ennek okát felderítsék. Voltak, 
akik jégkorszaki maradvány-fajnak tekintették, ez a nézet azonban meg-
dőlt. 

Az Adria szikláit mészkő alkotja, Ez a mészkő túlnyomóan kréta 
korú, de van fiatalabb eredetű, ú. n. Nummulina-mészkö is a dalmát par-
tok mentén, pl. Spalato mellett. A parti szirtektől a számtalan dalmát 
sziget a pliocén korban vált el. Az árapályzóna az Adriában általában 
véve 60—75 cm. szélességű. Efelett van a tajtéksáv legjellemzőbb állat-
fajával a Chthamalus stellatus stellatus forma cirrata tengeri makkal. 
Ezt az a l faj t eddig az Adriából ismerjük csak. Ezen a helyen kell kitér-
nünk arra, hogy az ellenőrző vizsgálatok az eddig az Adriában belhonos-
nak (endemikusnak) vélt állatfajokra vonatkozólag a Földközi anya-ten-
gerben még nem kielégítően ejtettek meg, s így az adriai belhonos fajok 
a tudomány szempontjából csupán előzetesen vehetők ilyeneknek. Az ár-
apályzóna lakói a különféle Balanusok (tengeri makkok), a Ligia Brandti 
nevű ászka, a Littorina neritina csiga, a sziklacsigák (Patellálc) s a lóak-
tinia (Actinia equina). A növények közül a Fucus virsoides és a különféle 
mészalgák (Lythophyllumok). A legmélyebb állású apályszint alatt kö-
vetkezik a mindig víz alatt álló régió. Ez az ú. n. alámerült régió. Ennek 
felsőbb rétegeiben találjuk a Sargassum-növényt, továbbá a Cystoseriát, 
Hydrozoákat, Bryozoákat, gyűrűsférgeket, rákok és csigák társaságában. 
Itt él a remeterák is az üres csigahéjakban, mely utóbbiakra gyakran a 
Suberites domuncula nevű szivacs telepedik. E felső rétegekben találjuk 
meg a Cliona vastifica és celata nevű fúrószivacsot, mely a mészkövet 
össze-vissza fúrdalja. A fúró szivacsokon kívül a különféle fúró-kagyló-
kat is gyüjthetjük itt. Lithodomus lithophagus, Pholas dactylus, Gastra-
chaena dubia, Petricola lithophaga). Az általuk fú r t lyukakban gyakran 
láthatjuk a Bonellia vivridis nevű férget, melynek hímje a nőstényen be-
lül él. Találunk még sok szivacsot, Protulát-, Serpulát-, Vermetus-férge-
ket, osztrigát, Spondylust, zsákállatokat (Cynthia, Microcosmus, Ascidia, 
Phallusia). A Hircina szivacsok az északi Adriában tele vannak az Acasta 
spongites nevű tengeri makk házaival. Ez a jelenség az északi Adriára 
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jellemző, a déli Adriában ritkaság számba megyen, holott az állat az egész 
Földközi-tengerben, sőt az Atlanti-óceánban is el van terjedve. 

Az alámerült szikla fenéken mászkál az Adriára jellemző nagynö-
vésű hcmár-rák (Homarus vulgáris) és az „ollónélküli" langusta. Az 
előbbi az Adriában nagyra nő, más tengerekben, főleg északon kisebb ter-
metű. Ennek a nagy ráknak kopcltyúin tapad meg a Dichelapsis Darwi-
niam nevű kacslábú rák és az élősdi Nicothoe astaci. A sziklás talaj nagy, 
ehető rákja még a Maya squinado, melynek húsát a vendéglőkben saját 
páncéljában szolgálják fel Olaszországban. Helyenként igen nagy meny-
nyiségben fordul elő. Élő társai még az Eriphia spinifrons, Pachygrapsus 
marmoratus nevű rákok, majd a Chiton-csigák, Ealiotisok, Fissurellák, 
s itt úszkál az ehető polip, az Octopus vulgáris is. Ezt csalják elő az éj-
jelihalászok lámpáikkal szigonyaik elé a Sepiával vegyesen. 

A mélyebb alámerült részekben a Zoanthariák, Octactiniák, Olado-
cora caespiticola, Balanophyllia Bairdiana. a nemes vöröskoráll (Cnral-
lium rubrum) és a 20 m. mélységekben élő Gorgoniák tanyáznak. A Gor-
goniák megtelepednek vízalatti görgeteg kavicsokon is. Legészakibb ter-
mőhelyük az Adriában a Rovigno melletti San Giovanni in pelago szigete 
mellett van. Ezen a szigeten épült a világítótorony. A Gorgoniákon az 
Avicula tarentina. nevű csiga és a Scalpellum scalpellum nevű kacslábú 
telepszik meg. 

A kagylóhomok, mint üledék (sedimentum) rendszerint a sziklás 
partok mentén képződik. Létrehozza a hullámverés romboló hatása és 
a számos fúró szervezet lassú munkája. A fenéken iszappal van keverve 
és az Amphiuxus lanceolatus (a lándzsahalacska) legkedvesebb életterét 
képezi. A par t ra kivetett kagylóhomokot felmarkolva és ujjaink kö-
zött kiengedve láthatjuk, hogy azt a csigák, kagylók, s egyéb héjas ál-
latok maradványainak milliárdnyi része alkotja. A kagylóhomok jel-
lemző élővilágát még a következő fajok képviselik: a Noé bárkája nevű, 
ehető vörös kagyló (Arca Noe), melynek kellemes, édeskés íze van. Sok 
a kagylóhomokon a Synascidia. Különösen a rovignoi öböl bővelkedik 
ezekben az érdekes állattelapekben. Mészalgák, Maya rákok, Pleurob-
ranchusok, Oscainus tuberculatus, Lomanotus Gtnei, Dolium galea, 
Doriopsis, Trivia europaea, Cassidaria echinophora, a tüskésbőrűek kö-
zül a Sphaerechinus gralunaris, Echinus melo, Cidaris cidaris, tengeri 
ugorkák, köztük a híres királyi tengeri ugorka (Sticliopus regalis) a ten-
geri csillagok közül a vérvörös Echinaster sepositus, Martliasterias gla-
cialis, mely egy méter nagyra is megnő s a lappantyú alakú Anseropoda 
membranacea teszik változatossá a kagylóhomoktalaj életképét. 

A mélytengeri fauna szegény az Adriában. Igaz, hogy átkutatva 
sincs még jól, úgyhogy a jövő adriakutatásoknak ez kellene, hogy egyik 
legfőbb célja legyen. A talajhőmérséklet (a. vízre vonatkozó) itt 13" C. 
Valóságos hőakkumulátcr ez a mély tengerrész, mert hőmérséklete nem 
ingadozik úgy mint a sekély vizeké, miért is innen kiindulólag az Adria 
hőmérsékletét állandóan kedvező irányban befolyásolja. Egyetlen jel-
lemző halfaja ennek a legmélyebb élettérnek a Tracliypterus, melyet azon-



45 

ban az áramlások időnként máshová, sőt ősszel még a trieszti öbölig is 
elterelnek. 

Összegezve az elmondottakat, láthatjuk, hogy az adriai tenger tu-
lajdonképpen túl kicsiny ahhoz, hogy benne különböző magasabbrendű 
és jól elhatároható életrégiókat állapíthatnánk meg. A függélyes elter-
jedés tekintetében természetesen meg vannak a tagozódások, de vízszintes 
irányú tagozódása úgyszólván nincs. Azt is hangsúlyoznunk kell, hogy 
az Adriai tengeren a kutatásnak még bő terei nyílik. Sokat nem tudunk 
még róla s reméljük, hogy lesz alkalma a magyar biológiának is, hogy 
ki vegye részét ennek a szép tengernek amely egykor magyar tenger is 
volt, tudományos megismerésében. Általában elmondhatjuk, hogy a 
Földközi tengervidéke az Adriával együtt, az emberi művelődés egyik 
bölcsője. A biológiai tudomány még adós maradt azzal, amivel e kultú-
rákban oly gazdag tenger-vidéknek tartozik. A dicső magyar múlt nem 
csak vonz minket, hanem kötelez is. A magyar társadalom és a magyar 
biológia eddigi közönyössége az Adria iránt nem csak érthetetlen, hanem 
egyben súlyos hiba is.1) 

'/. unammenfamurig: 

Verfasser gibt ein allgemein biologisches Bild des Adriatischen 
Meeres und erláutert die Lebensráume der einzelnen Tiefenzonen. Er be-
tont die Wichtigkeit der diesbezüglichen weiteren Forschungen, da noch 
Vieles zu erhellen wáre. 

Der Schriftleiter betont hiezu welche Bedeutung der Adria, als un-
garischem Lebensraum zukommt, weist auf die ungarischen zwei Adria-
Expeditionen und rügt die Gleichgültigkeit der seinerzeitigen Behörden. 

1. Az Adria kutatása magyar és osztrák részről csak röviddel a 
múlt világháború előtt indult meg nagy nehezen. Jellemző az e téren 
uralkodó közönyre és megnemértésre, hogy a. rovignói biológiai intézetet 
is németek alapították és tartották fenn és 1910-ben a Kaiser Wilhelm 
Ges. vette gondozásába. A Magyar Adria Egyesület által rendezett két 
Najade-kutató expedíció létrejötte is csak sok, szívós utánjárásnak, sajtó-
prcpagandának és főleg Gonda Béla lankadatlan fáradozásának volt kö-
szönhető, mert a hivatalos közegek teljes részvétlenségbe burkolództak. 
Széchenyi szellemére van ismét szükség, hogy szunnyadozásából fel-
riassza ezt a sok, nagy tehetséggel rendelkező magyar nemzetet. Bár a 
jelen pillanatban létharcunkra kell minden erőnket koncentrálnunk, az 
Adria további kutatásának lehetőségét magyar részről is szemmel kell 
tartanunk. 

A Szerkesztő. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

A Szuez-csatorna francia részvényeit De Gaulle Moszkva kezére játszotta, 
ami újabb jele a Szovjet közelkeleti imperialista törekvéseinek. De az 
USA, egyetértésben Londonnal, már állást foglalt e politikai hátterű üz-
let ellen, nem azért, mintha szívén viselné a franciák érdekeit, hanem 
mert sa já t expanzív politikáját keresztezné ez. 

Hogy mit jelent ez gazdaságpolitikai szempontból Olaszország és 
Franciaország számára, azt néhány alábbi adattal kívánjuk érzékeltetni. 

1937-ben a szuezi csatorna forgalmában Olaszország Anglia után a 
2-ik helyet foglalta el 5.86 millió tonnával az összesen 31 millió tonnából. 
Bár a csatorna eredeti építési tervei a trieszti De Negrelli-<től származ-
tak, a francia Lesseps befolyására a Párisban székelő csatorna-társaság-
ban, a Cie. universelle du Canal maritime de Suez-ben a francia érdekek 
jutottak túlsúlyba. A francia-egyiptomi tőkével indult társaság részvé-
nyeinek 44%-át az egyiptomi kormány jegyezte, de később azt ettől 
Anglia 4 millió fonttal megvásárolta. Anglia az India felé vezető rövidebb 
hajóút biztosítására mindinkább gyors ütemben kiépíti a Földközi-tenger 
térségében fekvő hadászati támpontjait is, egyben nem feledkezik meg 
a Csatorna busás jövedelmének kellő lefölözéséről sem. 1937-ben a be-
vétel 1454 millió f r . f rankra rúgott, ebből a részvényesek között 952 mil-
liót osztottak szét, az angol osztalék pedig 2 millió fontra rúgott. Emel-
lett a 32 igazgatótanácsi tagok mindegyike évi 400.000 frk. jövedelemben 
részesült. Ily óriási bevétel természetesen csak a hajózási érdekeltségek 
rovására kiszabott, uzsora számba menő, magas átkelési illetékek révén 
volt biztosítható, amelyek az áru értékének átlag 3%-át, a szállítási 
költségeknek pedig, keletázsiai viszonylatban, 12—14%-át tette ki. Olasz-
ország pld. 1937-ben illeték címen 175 millió lirát fizetett a Társaságnak. 

Ez az illeték Suez-netto-register-tonnánként 1936-ban 5.75 ar. 
f rank volt. 

A részvények 53%-a francia polgároknak, 44%-a pedig az angol 
kormány birtokában van. 

A tőzsdei spekuláció is szemérmetlenül működött. 1937-ben az ere-
detileg 250 ar. frk. értékű részvényt már 25.282 frk-al jegyezték. Európa 
népeinek érdeke nem számított semmit, itt minden csak üzlet volt. íme 
ily gazdasági értékeket játszott most Badoglio Olaszország halálos ellen-
felének kezére. 

Politikai szempontból említésre méltó még, hogy az 1936,-iki leg-
utóbbi angol-egyiptomi egyezmény értelmében Anglia még 20 évig meg-
szállva tar that ja a Suez-csatorna bizonyos parti övezetét. Másrészt a 
csatorna-koncesszió 1969-ben lejár, amikor is a csatorna minden felszere-
lésével együtt Egyiptom birtokába száll vissza. Bizonyos, hogy ezt az 
Egyiptomra nézve fontos időpontot a most dúló világháború eseményei, 
valamint a Közel-Keleten mindinkább kiélesedő angolszász-szovjet érde-
kek harcának kimenetele is befolyásolni fogják. 
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Heringeket fogtak a halászok Konstanca előtt, 
ami nagy feltűnést keltett halászati körökben. Valószínűleg a Krim part-
jairól zavarták el e halakat, ahol néha tetemes rajokban jelentek meg. 
Normadnie volt francia óceánjáró hajónak helyreállítását 
az USA tengerészeti hatóságai, megfelelő munkaerő hiányában, a háború 
utáni időre halasztották. 

Trapezunt kikötőjét a török kormány 1 millió t. fon t költséggel korsze-
rűsíteni és kibővíteni szándékozik., 

Az angol hajózás antiszociális szellemére jellemző, csak kalmár érdekekel 
szolgál a southamptoni tengerészeti Iskola vezetőjének ama megállapítása, hogy 
az állam nem törődik a tengerészek egészségével, sőt előzetes orvosi vizsgálat 
alá sem kerül az i f j ú ha jós nemzedék, a hajóscsaládok lakásviszonyai pedig 
szégyenfolt ját képezik a bri t világnak. 

Az USA hadianyaggyártás nagymérvű fokozásának h a tása a nyers vas-
és acélgyártás terén is há t rányosan észlehetők már, Az 1942. elején üzemben 
iallt 217 vaskohó több mint l/4-e javítás a lá kerül t az év végével a forszíro-
zott üzem miatt . A nyersvastermelés az utolsó két évben csak néhány száza-
lékkal emelkedett. Növelte a ba j t , a növekvő hiány az ócskavasban, amely a 
termelés 90%-át képező Siemens-Martin-acélnál az alapanyag 50%-át alkotta 
és amelyből kb. 56 millió tonná t használtak fel. Acélt, amely a hajó- és gép-
szerkezetek főanyaga , 1942-ben 63.7 millió tonná t gyár to t tak . 1.4 m. t.-val töb-
bet, mint az előző évben. 

A brit hajózás jövőjét illetőleg — mondot ta a liverpooli Mercantil Marine 
Service t i tkára — semmi okunk sincs, hogy csalóka reményekben ringassuk ma-
gunkat. (Mainchester Guardian) . 

A Feketetenger mint magyar élettér1) mindinkább gazdasági elgondolá-
saink előterébe lép. Bár évszázados múlttal bír a magyar gazdasági expan-
ziónak a Duna medrén át a Levante felé kisugárzó törekvése, ennek gyakor-
lati első megvalósí tására csak a Magy. Folyam- és Tengerhajózási rt.-nek ala-
pításával (1895) a kombinált folyami-tengerhajó forgalmával kerül t a sor. 
Később pedig az á t rakodás nélküli, közvetlen duna-tengeri fo rga lmat lebonyo-
lító Duna-tengerhajózási rt. (1934) szolgálta ezt az ügyet. A Dunát már 
Széchenyi I. ,,a belső közlekedés ütőerének"-) ma jd „külkereskedelmi csator-
nának"'*) nevezi, de őt is utolérte az eszményeik önzetlen szogálatában álló 
megnemalkuvó, bátorlelkű út törők sorsa : irigység, gáncs és megnemértés, mun-
ká j ának gyümölcsét, pedig orozva mások a ra t t ák le. Ha nem is valósult meg 
tel jesen Széchenyi I. kívánsága, „Vizeink tökéletes rendbehozása, Pest-Budának 
a feketetengerrel gőzhajókkal rendes s úgyszólván mindennapi összekötte-
tése . . ,"4), a hajózás, sok balítélet, emberi gyengeség legyőzése után mégis 
megindult. És ez a fontos! 

Ma, mikor újból ebbe a térbe gravitál hajózásunk, s anélkül, hogy a fiú-
méi kapuról megfeledkeznénk —, nem lesz érdektelen, ha ennek a gazdasági 
térnek néhány kereskedelmi és forgalmi vonatkozásait közöljük. Mindenek-
előtt megemlítjük, hogy a Szovjet elzárkózó pol i t ikája következtében az utolsó 
évtizedben a kivitel, különösen a tengeri úton. erősen csökkent. Míg 1934-ben 
pld. 17.34 millió tonná t kitevő összkivitelnek 92.3%-a bonyolódott a tengeri 
utakon á t le, addig ez 1937-ben már 90.8%-ra csökkent. A Dardanellákom át 

') Ez a cikk bár a balkáni politikai fordulat előtt készült, aktualitása továbbra 
is fennáll. - Mladiáta, Széchenyi géniusza és a magyar hajózás, A TENGER, 1941. 
7 /9 . sz. 

2) Majláth, Széchenyi I. lev. II. 
3) Széchenyi I. Naplói, lev. II. 

Széchenyi I. Stádium. 1833. 
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pedig az 1935-ik évi 9 millió t.-ról, ami az összkivitelnek 52%-a volt, 1939-ben 
1.7 m. tonnára , azaz kb. az 1/5-re eset t le, ami az összkivitelnek 38%-a. Ezen 
a tengeri kapun á t haladt a mangánérckivi tel 86%-a, az o la j 80%-a, a búza 
73%-a, az olajpogácsa 36, a kivi t t f a 14 és a szén 12%-a. 

Sokkal nagyobb szerepet já t szot t azanban a szovjet par t i forgalom a Fe-
kete tengeren. Török adatok szerint az egyes kikötök összáruforgalma 
1935-ben millió tonnában: Batum 5.1, Odessza 3.8, Mariupol 2.5, Rosztov 2.2, 
Novorosszijksz 1.6, Tuapsze 1.5 és Pot i 1.2. A többi fekete tengeri kikötő össz-
forga lma 1937-ben a következőkép a laku l t : Constanza 6.34. Galatz 0.53, Braila 
1.5, Várna 0.28 és Burgasz 0.24 mill. t., ami tehát eltörpül a fentemlí te t t szov-
jet kikötők forgalma mellett . (S. E . 1941/47.) 

A feketetengeri hajózást beszüntette a török kormány azonnali hatál lyal . 
Előjele volt ez már a német-török politikai és gazdasági kapcsolatok beszün-
te tésére irányuló angol—USA—szovjet aknamunkának, amely a kromércszál-
lítások betil tásával kezdődött és aligha szolgálja a török érdekeket. 

Japán harcos szelleme nyi lvánult meg abban a pedagógiai intézkedésben 
is, hogy a haditengerészeti akadémia termeinek falain függő hírneves japán 
tengernagyok arcképeit e l távolí tot ták onann, mert a f ia ta l tiszti növendékeket 
most nem érdekli a r ang lé t rán való felemelkedés, hanem csak egy szent gon-
dolat töl t i be lelküket, hogy hazá juk védelmében i f jú életüket a rázuhanó re-
pülőgépen és ahaláltorpedón feláldozva, minél több ellenséget kapcsoljainak ki 
a küzdelemből. Bár a technikai felkészültség és vele a műszaki tudás és alko-
tás nagyrabecsülése az a lapja a korszerű háborúnak, a rendíthetetlen hit és 
bizalom a győzelemben és az áldozatos, lovagias, szamurái szellem lehet csak 
a végső győzelem biztos záloga. Mi magyarok, Szent László, Hunyadi János, 
Zrinyi, Rákóczi és Széchenyi szellemének neveznénk ezt, amire napja inkban 
oly égetően szükségünk volna. 

Ne feledjük, hogy ez az egyetlen út a biztos győzelemhez: az önzetlen, 
szerény áldozatvállalás, a szüntelen szakszerű munka és bátor, habozás nél-
küli bevetése életünknek nemzeti eszményeink érdekében. Ezzel szemben az oly-
annyi ra elterjedt önző, ka lmár és cunctator lelki alkat , az anyagias, kapzsi, élv-
hajhászó világszemlélet, a jellembeli tulajdonságok és a t iszta becsület nem 
kellő értékelése, a fondorla tos helota-lélek, az osztályokra és érdekörökre való 
széttagoltság, a nemzetközösségi tuda t döbbenetes hiánya, a kishi tűség éa 
gyávaság, a sok. t e t t nélküli üres szónoklat, mindmegannyi gátlói a győze-
lemnek. 

J apán vezetői, t uda tában vannak ennek, ezért fokozzák i f j a ik lelkében 
az etikai, imponderábilis tényezőket a nemes fanatizmusig, amely törekvésük-
ben a busidó erkölcstanában erős t ámaszra lelnek; ezért bíznak az anyagi és 
számszerű fölényben lévő ellenfél biztos és döntő jellegű legyőzésében éa 
egyben a világnak új , igazságosabb rendjében. 

A román dunai flotillát IX. 2-án szovjet parancsnokság alá helyezték 
a t iszteket és legénységet pedig hadifogolyként elszállították. A román ten-
geri f lo t t á ra is hasonló sors v á r ; az olajkészleteket már le is foglal ták. Meg-
jegyzendő. hogy mindez a fegyverszünet életbeléptetése előtt tör tén t . A hűt-
len áruló örök sorsa beteljesedett. 

A román dunai flotilla hé t monitorból és több segédhajóból, aknarakó és 
szedőhajóból és őrhajóból állt. A monitorok közül 3 a volt osztrák-magyar hadi-
tengerészetből származik és pedig ARDEAL (volt Temes) 450 t., 10 mfld. se-
besség, BASARABIA (v. Inn, 550 t . ) , BUCOVlNA (V. Sava 550 t. 12 mfld.), 
a többi 4 drb. 650 t . és 12 mfld . seb. bír. A tengeri f lo t t a 2 ú j abb 1850 tonnás, 
ké t régebbi 1918/19-es 1700 t . rombolóból, 3 kis 260 t . torpedónaszádból, 3 ten-
geralat t járóból , 3 ágyúnaszádból, 2 aknarakóból és több segédhajóból áll. 
Első lépése ez a Szovjetnek, hogy a régi orosz regime célkitűzéseivel egyezően 
a Dardanellák bi r tokába jusson. M. J. 
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F E L H Í V Á S ! 

A Magyar Adria Egyesület csak akkor tud célkitűzéseinek megfe-
lelni, a tengerre vonatkozó kérdéseknek és problémáknak feltárásában, 
tudományos kutatásban és ismeretük terjesztésében eredményesen közre-
működni, ha elsősorban tagjai a szerény tagdíjnak pontos befizetésével, 
azután iridalmi és kutató munkájukkal azt támogatják. 

Fokozott mértékben áll ez azan igen tisztelt tagjainkra, akik az egye-
sület igazgatóságában vagy választmányában vannak, a hajózással kap-
csolatos ügykörben működnek, vagy működtek és akiknek anyagi helyzete 
az évi 8 pengőt könnyen elbírja, Akik pedig megfelelő készültséggel ren-
delkeznek, azokat kédjük a tudományos irodalmi közreműködésre is. 

Felkérjük tehát minden tisztelt tagunkat, akik egyesületünk törek-
véseit eddig is támogatták és tagdíjukat még nem fizették le, hogy azt a 
hátralékokkal együtt minél előbb beküldjék, mert áldozatos munka és 
anyagi támogatás nélkül nem lehet intézményeket fenntartani, illetve 
fejleszteni. 

Csekkszámla: 27.236, Magyar Adria Egyesület. Elnökség. 
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